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«چین تا سال 2030میالدی به محبوبترین مقصد گردشگری جهان تبدیل
میشود»؛ این تیتر خبری است که هفته گذشته خبرگزاریهای داخلی
و خارجی را پر کرد .به گــزارش چاینادیلی ،شرکت تحقیقاتی بینالمللی
«یورومانیتور»پیشبینیکردهاستکشورچینتاپایاندههآینده،جایگاهفعلی
فرانسهرابهعنواناولینمقصدگردشگریجهانتصاحبمیکندواینیعنیبه
زودیکوهزردوبرجشانگهای،بازدیدکنندگانبیشتریازموزهلووروبرجایفل
خواهندداشت.درگزارشاینشرکتآمدهاسترشداقتصادیودرآمدباالتری
که چین در میان کشورهای آسیایی دارد ،گردشگران را تشویق به بازدید از
آن میکند .به گفته سخنگوی شرکت یورومانیتور ،گردشگری اکنون یکی از
پایههایاصلیاقتصادچیناستورویدادهاییمانندمیزبانیالمپیک2022
میالدی،توجهچینیهارابیشازهمیشهبهبهبودزیرساختهاواستانداردهای
گردشگریمعطوفکردهاست.چینازاینموقعیتبرایتقویتاقتصادبخش
روستایی خود نیز بهره برد ه و به همین منظور در سال  2017میالدی ،برنامه
گردشگری «همه برای یکی» را با تمرکز بر حفاظت ،تنوع فرهنگها و پایداری
محیطی آغاز کرد .گردشگری امروزه یکی از مهمترین صنعتهای دنیاست
و بانک جهانی گزارشهای متعددی از نقش موثر آن در شکوفایی اقتصادی
و توسعه پایدار کشورها منتشر کردهاست .از آنجایی که نیروی کار یکی از
پایههایاصلیدرصنعتگرشگریاست،سرمایهگذاریدراینصنعتنهتنها
وضعیتاشتغالرابهبودمیبخشدبلکهبهتوسعهزیرساختهاوحفظسنتها
وفرهنگهایمحلینیزکمکمیکند.ضمناینکهدرسایهگردشگری،مردم
از سرتاسر جهان به درک متقابلی از فرهنگها و آداب و رسوم ملل مختلف
میرسند .اما کشور چین ،چگونه به این جایگاه نزدیک شد؟ پرونده امروز
زندگیسالم ،نگاهی دارد به مسیر و دالیل موفقیت کشور چین در حوزه
گردشگری.تجربههاییکهدانستنشانخالیازلطفنیست.

نگاهی به جاذبههای
گردشگری کشور چین
چین دارای طیف گستردهای از جاذبههای
گــردشــگــری اســــت؛ از طــبــیــعــت زیــبــا و
حــیــا توحــش منحصربهفرد و شهرهای
باستانی و تاریخی تا آسمانخراشهای مدرن
و امکانات بهروز .چین کشوری با تمدن کهن
اســت؛ به همین دلیل جاذبههای تاریخی
مهم و قابل توجهی در خــود جــای داد ه.
موقعیت جغرافیایی این کشور هم ،یکی از
غنیترین و متنوعترین پوششهای گیاهی
و جانوری را به این سرزمین بخشیده است.
منتها با وجود جلوههای تاریخی و طبیعی،
چین در زمان متوقف نشد ه و رشد فرهنگ و
هنر و صنعت و فناوری ،به وضوح در آن دیده
میشود .این تنوع ،گردشگران بینالمللی
زیادی با سلیقههای متفاوت را به چین جذب
میکند .در ادامه ،نگاهی داریــم به برخی از
گردشگری چین در
شاخصترین جاذبههای
ِ
زمینههای مختلف.

تاریخی

شهر ممنوعه

شهر ممنوعه نام منطقهای در شهر پکن ،پایتخت
چیناستکهمجموعهایازقصرهایدیدنیرادر
خود جای دادهاست .این قصرها در گذشته محل
زندگی خاندانهای سلطنتی مختلف بودهاست
که فقط اعضای قصر امکان ورود به آن را داشتند،
به همین دلیل به شهر ممنوعه شهرت یافت .پس
از سقوط آخرین سلسله فئودالی چین ،در دهم
اکتبرسال 1925میالدی،بازدیدازشهرممنوعه
به عنوان کاخ موزه برای عموم آزاد شد .در سال
 1961میالدی نیز ایــن کــاخ به عنوان یکی از
فاخرترینآثارملیکشورچین،تحتنظارتدولت
قرار گرفت و در سال  1987میالدی در فهرست
میراثجهانییونسکوبهثبترسید.

فرهنگ سختکوشی
ِ
مهمترین دلیل موفقیت چینیها

طبق قانون کار چین ،ساعت کاری افراد از  8صبح تا 18
است و میانگین ساعت کاری در چین ،از میانگین جهانی باالتر است.
البته کار سنگین ،کارخانهها را وادار کرده است در روز ،دو ساعت استراحت
برای کارکنان شان در نظر بگیرند .ویژگی بارز چینی ها شکایت نکردن از
شرایط کاری سخت است .بسیاری از آن ها در مشاغل خسته کننده و کسالت
بار کارخانه ها مشغول به کارند اما اعتراضی به وضع موجود ندارند .از آنجایی که
چین یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان پوشاک و وسیله منزل به دنیاست ،کارگران
بسیاری در کارخانه های چین با شرایط بسیار سخت کار میکنند اما طبق فرهنگ این
کشور ،هیچ شکایتی از شرایط سخت ندارند .جمعیت باالی کشور چین باعث شده است تا رقابت سختی
برای تصاحب کار در این کشور به وجود بیاید .بنابراین اگر کسی در کارش بهترین نباشد ،به راحتی با
حداقل  ۱۰۰چینی دیگر که کار را بهتر و تندتر انجام میدهند ،جایگزین میشود .رقابت در هر محیطی
در کشوری با بیش از  760میلیون کارگر و کارمند ،بسیار پیچیدهتر و سختتر از آن است که بتوان تصور
کرد .طبق ادعای روزنامه وال استریت ژورنال ،هر کارگر چینی به طور متوسط در سال بین  2000تا
 2200ساعت کار می کند و کارفرمایان برای این که بتوانند در بازار رقابتی چین کسب و کارشان را
حفظ کنند ،کارگران را مجبور می کنند تا ساعات زیادی را بدون استراحت به کار بپردازند .هرچند
چنین رویهای ،آسیبهایی مثل از دست رفتن سالمتی بهواسطه فشار کار و کمبود خواب و استراحت به
دنبال دارد اما از آن جا که هیچ تالشی بینتیجه نیست ،به دست آوردن رکورد باالترین میزان پسانداز
گردشگری گردشگران از
عنوان محبوبترین مقصد
بانکی در دنیا ،جایگاه دوم اقتصاد بزرگ جهان و
ِ
ِ
جمله نتایج همین سختکوشی است.
حیات وحش

مرکز تحقیقات و پرورش پاندا

چین زیستگاه حیوانات گوناگونی اســت که
«پاندا» یکی از گونههای نادر کنونی آن است .در
شمال شهر چنگدو ،یک مرکز اختصاصی برای
پانداها وجود دارد که زیستگاه طبیعی پانداها در
آن شبیهسازی شدهاست .بسیاری از مسافران
تورهایچیناینمرکزرابهترینمکاندرکلدنیا
برای نزدیک شدن به پانداها میدانند .این مرکز
در سال  2011میالدی تاسیس شد و در ابتدا بر
انگیزههای گردشگری تمرکز داشت اما اکنون
مسائل مربوط به پانداها مانند تالش برای بقای
آنهــا را اولویت خود قــرار دادهاس ــت .این مرکز
بزرگ ترین محل نگهداری از پانداهای غولپیکر
ومهرباناست.

فناوری و معماری

فرهنگی

شانگهای

غذای ملی

رقص اژدها

شانگهای شهر آسما نخرا شها و نماد قرن
بیست و یکم در چین است .به دلیل شباهتی
که این شهر با پیشرفتهترین نقاط دنیا دارد،
نیویورک شرق لقب گرفتهاست و به آن «مروارید
شرق» هم گفته میشود .شانگهای نه تنها در
چین بلکه در دنیا الگویی برای پیشرفت به شمار
میآید .این شهر با سرعتی باال و بــدون توقف
به سمت آینده حرکت میکند و در  24ساعت
شبانه روز ،زندگی در آن جریان دارد .از نظر
گردشگران ،این شهر جزو محبوبترین شهرهای
چین است زیرا تاریخ غنی چین با دنیای مدرن
امروز آمیخته شدهاست و زیباییهای آن در هر
گوشهای خودنمایی میکند.

اردک پکنی

چین ،چندین فستیوال بزرگ ملی دارد که یکی
از مهمترینهایش جشن سال نوی چینی است.
چینیها مثل بسیاری از کشورهای دنیا ،ابتدای
ژانویه ،سال نوی میالدی را جشن میگیرند اما
ســال نــوی چینی ،یکی از مظاهر فرهنگی این
کشور است که هنوز و همچنان زنده نگه داشته
شدهوهرسالباچراغانیخیابانها،آویزانکردن
فانوسهایرنگارنگازدرودیوارشهر وخریدهدیه
برای کوچک ترها ،جشن گرفته میشود .یکی از
آداب مهم و جذاب این جشن ،رقص اژدهاست که
طی آن چندین نفر ،دو اژدها را حرکت میدهند و
بهاصطالحبهدنبالسبزیجات،هماهنگباموزیک
درکوچهوخیابانهامیچرخند.

چینیها رژی ـمهــای غــذایــی منحصربهفردی
دارند اما در بین خوراکیهای متنوعشان ،یک
غذا هست که به عنوان غذای ملی آنها شناخته
میشود .اردک پکنی در اصل غذای پادشاهان
چینی بوده و مشخصه اصلی آن پوست نازک ،ترد
ِ
اردک پخته شده است .پوست اردک در
و برشته
این غذا تا اندازهای محبوبیت دارد که گاهی به
تنهایی سرو میشود .این غذای لذیذ به تدریج
از انحصار اشــراف خــارج شد و امــروزه یکی از
رایجترین غذاها بین چینیها و پرطرفدارترین
خوراکی برای گردشگران است .اردک پکنی را
معموال با پیازچه ،پنکیک ،سس لوبیای شیرین و
خیارشور سرو میکنند.

منابع :گاردین ،الی گشت ،کجارو ،خبرگزاری ایسنا ،دنیای اقتصاد ،پرشین وی

جدول سخت [شماره ]472
طراح جدول :بیژن گورانی

افقی
-1سازكوبهای-نتیجهوحاصل-اقامتگاهسالطین
نابودشده- 2پایتختگابن-ربالنوع-ازقبایلقدیمیاعراب- 3خداشناس-دشنام-گوشهای
درآوازابوعطا- 4شوهر-مثلآبخوردن-نوعی
آبگوشت  -نامی برای بلدرچین  - 5لشكر  -توپ
چوگان-خبردادن-شعبهایازنژادسفید-6شبکه
گستردهجهانی-گلخنحمام-نقاشنامیقرن
نوزدهمهلند-تومور-نفیعرب- 7موزهپاریس
 تهی  -طایفه چادر نشین  -هریک از بخش هایمجزاییکمجموعه-8مأمورتشریفاتعصرصفوی

هشتمینپادشاهکیانی-غارتوچپاول-ماستچکیده-9بیماریماالریا-قراردادصلحمتفقینو
متحدیندرپایانجنگجهانیاول-رویداد- 10
لباساتاقعمل-ازآثارالیزابتباون،بانوینویسنده
ایرلندی-نوعیشیرینی- 11افراط-بهدرستی
كه-بزدل-ضمیریانگلیسی.
عمودی
- 1نگرانیودلواپسی-گنده- 2فنیدركشتی-
باغگل- 3نوآیین-محلتقاطعدودیوار- 4خاكو
زمین-عقیمونازا-5کشوراروپاییدرشمالدریای
مدیترانه  -عنصری گرافیکی که برای شناسایی

جدول متوسط [شماره ] 7261

یکشرکت،محصولیاخدمتبهکاربردهمیشود
 - 6افزونی برنج پس از پخته شدن  -رد یا نشانه از
چیزی-بیگناه- 7اززناناساطیرییونان-اسب
سیاه-8همسایهكنگو-آدمفقیروبیچیزدربساط
ندارد- 9ابزاردروكردن-برقراازكوئلبهدلكومی
رساند-دریا- 10دارایدقتزیاد-قلعهوحصار
 - 11پارچه فروش  -پایتخت بوتسوانا  - 12نام
آذری-گوشهایدردستگاههمایون-مکافاتعمل
-13چاشنیغذایی-اثریبهقلمدافنهدوموریهکه
یادآورسالهایکودکینویسندهاست-14اسباب
نواختنویولن-ازابزارآزمایشگاهی-15كوهیدر
مكه-رطوبت-پسوندفاعلی- 16کشتیژاپنی-
پادشاهاساطیرییونانكهبهدستهركولكشته
شد- 17ناپسندداشتن-آهارزده- 18ازادوات
ورزشبدنسازی-پناهگاه-19سالپنجمترکی-
موجباحساسنشاطدربدنمیشود-20شخص
-اعتقادبهاینكههمهپدیدههایطبیعیروحدارند.

طراح جدول :امید موسوی

افقی

-1کاغذ کپی – یگانه – پیشانی – محل تحصیل
 -2پایان – شهری روی آب – پایتخت پرو – آونگ
 -3رفوزه – نفس شیطانی – سودمند – صومعه
– تعجب زنانه  -4پیچ و خم زلف – جراحت – آبله
– گل نومیدی – نوبت بازی  -5مدعو – فرورفته
در آب – ضیا – آگاه  -6تقوا – سالطین – از رنگ
های اصلی  -7احصائیه – خزنده گزنده – نوعی
زیر انداز – جایی که در آن گیاه یا جانوری نباشد
 -8سیزدهمین سوره قرآن کریم – درخت اعدام
1

عمودی
-1مقوای نازک – از انواع ماهی کنسروی
 -2پیکر – سازنده  -3برهنه – از اسامی پسرانه
– گشاده  -4قیمت – ماه مدرسه – کوشش -5
به مقصود نرسیده – مادر لر  -6اشاره به نزدیک
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– فاصله بین مچ و آرنج – مخفی – اهلی  -9خون
– همسایه – رئوس – نامناسب – حرف همراهی
 -10بیهوده – از توابع قزوین – افسوس – لکه بر
معروف  -11از سوزنی برگان – التماس – جار و
جنجال – امتداد

– آهو  -7هجوم – سال گذشته – آش  -8ژرفا
– کهف – از میوه ها  -9چای فرنگی – شکننده
– ترشی معروف  -10محل آزمایش  -11بیش
از حد معمول  -12شامخ – اگر برعکس شود
خون بهاست – سیما  -13درخت همیشه لرزان
– اسم – جد  -14دریا – ذره باردار – فیلمی به
کارگردانی سیروس الوند  -15فقیر – خرج
غیر ضروری  -16تصدیق بیگانه – دریاچه
ای در کردستان  -17پیشه – شکاف میان دو
کوه – بلیغ  -18می دهند و رسوا می کنند
– عادل – تپانچه  -19صفه – صندوق مرده
 -20شایسته  -جاوید
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