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 به نام خدا

 کنند؟ ورود شهر اداره عرصه به توانندمی نهادمردم هایسازمان

 شهری مدیریت راهگشای هاسمن

 

 

 نآ دهندهتشکیل جوامع که جهانی است؛ امروزی جهان ملزومات از آن مترادف هایهواژ و یافتگیتوسعه پیشرفت،

 رمز تهیافتوسعه جوامع که تالشی کنند؛ خود آن از را یافتگیتوسعه یا پیشرفته همچون هایینام تا دارند سعی

 وامعج هدفی چنین به رسیدن برای که معنا این به اند،یافته گروهی کار و عقالنیت مشارکت، در را آن موفقیت

 زندگی سطح ارتقای شکبی مسیری چنین در چون هستند، جامعه اداره در شهروندان مناسب مشارکت نیازمند

 که فرآیندی است؛ پایدار توسعه به رسیدن ایران جامعه رویپیش هایبرنامه از یکی. بود خواهد مشهود نیز

 آن پیمودن حال در ملی چه و محلی سطح در چه تاثیرگذار هایگروه از هاسمن همان یا نهادمردم هایسازمان
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 هایبرنامه در هاسازمان این نقش به توجه مستلزم توسعه هایطرح شدننهادینه و پایداری چون هستند،

 و هاسمن حضور بر نیز المللیبین هایسازمان و قوانین در که داشت دور نظر از نباید اگرچه. است محوراجتماع

 ایهمجموعه که هستند مسائلی درگیر کالن سطح در امروزی جوامع درواقع. است شده تاکید شهروندان مشارکت

 وجهت با که است این تامل قابل نکته اما دارند، برعهده را آنها شهری مدیران و هادولت نظیر مجری و گیرتصمیم

 انهداوطلب کار روحیه ورود با توانمی که مانندمی باقی مغفول مسائل از برخی امور اداره این در حداکثری دقت به

 رهبه دست این از مسائلی حل برای ظرفیتی چنین از و داشت آنها به چشمیگوشه است، نهفته هاسمن در که

 مردم آشناییعدم همچنین و جوامع اداری چارچوب بودنفربه و ناکارآمد پیچیده، ساختارهای با متاسفانه اما برد،

 هایحوزه در ویژهبه اجرایی هایعرصه در نهادمردم هایتشکل ورود الزامات و بسترها ها،سازمان این رسالت با

 رشه شورای ازجمله مسئول نهادهای و هادولت حمایتی نقش ایفای با که بستری است، شده فراهم کمتر شهری

 واقعی معضالت با را جامعه آحاد مسئول نهادهای که است این امروزی جوامع واقعیت. شودمی مهیا هاشهرداری و

 هک است جوامعی جزو نیز ایران. ببرند بهره آنها حل در عمومی مشارکت از بتوانند تا کنندنمی درگیر ملموس و

 و ورحض نیز اخیر دودهه طی گفت توانمی حدودی تا و گرفته درنظر خود سالهبیست برنامه در را پایدار توسعه

 یترشایسته نحوه به شدمی دهه دو این طی اگرچه است، بوده شاهد را نهادمردم هایسازمان قالب در مردم فعالیت

 وشخودج شکل به همیشه و هستند غیردولتی و غیرسیاسی هاسمن که جاییآن از. کرد استفاده ظرفیت این از

 خیریه، امور و نیکوکاری شهری، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی، علمی، همچون اموری به شفاف و قانونمند و

 و عمران زیست،محیط توانبخشی، درمان، و بهداشت حمایتی، اجتماعی، دیدگانآسیب زنان، امور بشردوستانه،

 هبودب در شدهریزیبرنامه شکل به تا دهندمی قرار مسئول نهادهای اختیار در را پتانسیل این پردازند،می آبادانی

      .برند کار به شهروندان زندگی سطح باالبردن و شرایط

 شهری مدیران شهرداران،

 عمومی، ونقلحمل همچون شهرها مختلف امور سازماندهی که دارند تاکید مسأله این بر قانون ٥٥ و ٨٦ هایماده

 بهسازی و احداث وساز،ساخت شهری، مبلمان سبز، فضای توسعه پسماندها، سازماندهی شهری، زیباسازی

. است شهری شوراهای و شهرداران عهدهبه آنها توانمندکردن... و ایمنی خدمات و نشانیآتش معابر، و روهاپیاده

 هشایست عملکرد با تا دارند عهدهبه را شهروندان عموم و شهری مدیریت که هستند شهرداران و شوراها این درواقع

 شهرها چون شده، متفاوت گذشته تناسب با کمی مدیریت این البته دهند، افزایش را شهروندان رضایت خود

 در مردم داوطلبانه حضور که است تحوالت همین ضرورت به شاید و انددیده خود به را ایگسترده تحوالت

 دهپیمو را آن پیشرفته کشورهای که حلیراه. شودمی احساس آنها گسترده اجتماعی مشارکت و عمومی هایعرصه

 ونهمچ مسائلی در که است منظور همین به و اندآزموده را آن المللیبین دیپلماسی و جنگ جز به هاییحوزه در و
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 گرفتن پیش در البته شود،می دیده اوهاجیان ردپای... و شهری مدیریت آموزش، درمان، و بهداشت زیست،محیط

 و شهروندان رضایت افزایش و شهری مدیریت مجموعه هایهزینه کاهش با کشورها این شده سبب حلراه این

 با جوامع این درواقع. شوند روروبه ممکن زمان ترینکوتاه در شدهتعریف هایطرح و هابرنامه تحقق همچنین

 اندتوانسته -جامعه مسائل با درگیرشدن و مشارکت احساس -هاسازمان این در موجود ظرفیت از بردنبهره

 هایآسیب ترافیک، زیست،محیط هوا، آلودگی نظیر آنها حل و شهری مهم موضوعات برخی به نسبت را شهروندان

 به را مهمی بسیار هایوظیفه کنونی دنیای در هاسمن حقیقت در. کنند حساس... و عمومی سالمت اجتماعی،

 رایب الزم بسترهای سازیفراهم منظور همین به گرفت، نادیده را آنها نقش تواننمی که طوریبه کشند،می دوش

 تمدیری مجموعه به اوهاجیان ورود برای الزم تسهیالت و امکانات ایجاد همچنین و هاسازمان این اولیه گیریشکل

  .شودمی احساس گذشته از بیش شهری

 پیشینه

 تاریخ قدمت به هاییسازمان

 خود فراخور به ایجامعه هر تاریخ طول در و دارند بشری جوامع در طوالنی بس ایپیشینه نهادمردم هایسازمان

 خود به جدید ولعابرنگ هاسازمان این زمان گذر با البته است، برگزیده آن برای خاصی نام و وشمایلشکل

. دبدهن ادامه مسیر به است داوطلبانه کار و مشارکت که خود اولیه هدف و ماهیت همان با دارند سعی و اندگرفته

 برخی که -بیستمی قرن ایپدیده -است بوده امروزی داوطلبانه هایانجمن شاهد بشری جامعه اخیر قرن دو طی

 نخستین از یکی جزو احمرهالل و جهانی سرخصلیب. شوند دیده المللیبین سطح در اندتوانسته نیز آنها از

 سازمان تاسیس با غیردولتی سازمان عبارت اگرچه شد، تأسیس ٣٦٨١ سال در که بودند اینچنینی هایسازمان

 هجدهم قرن از بشر که دهدمی نشان هاسازمان این تاریخی هایریشه بررسی. یافت رواج ٣٤٩٥ سال در متحد ملل

 یالتیا دانشگاه عمومی سیاست و ارتباطات استاد جنفر، داگالس ریچارد اگرچه است، بوده روروبه ایپدیده چنین با

 هاسازمان این گیریشکل شاهد هجدهم قرن در که بود کشوری نخستین آمریکا که است باور براین نیوجرسی

 هاجاده ها،عبادتگاه مدارس، در اجتماعی نیازهای رفع برای بودند مجبور اروپایی عمدتا مهاجران دوران این در بود؛

 هاسازمان این قدمت نیز جهانی سطح در البته بودند، یکدیگر با همکاری به ناگزیر بنابراین باشند، متکی خود به... و

 هاسمن البته. شدندمی دیده زنان رأی حق و داریضدبرده هایجنبش که دورانی رسد؛می نوزدهم قرن اواسط به

 هاینهاد را هازورخانه و مذهبی هایهیأت تکایا، مساجد، حتی برخی و برخوردارند ایطوالنی پیشینه از نیز ایران در

 هایشکلت دیگر انواع نیز هاخیریه و الحسنهقرض هایصندوق که باورند این بر ادامه در و دانندمی سنتی غیردولتی

 نامهآیین تصویب با همزمان باید را نهادمردم هایسازمان امروزی گیریشکل اگرچه. هستند مردمی داوطلبانه
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 لاص استناد به و اطالعات وزارت ٦/٥/٦١ پیشنهاد به بنا ٩٤/١/٦٩ در غیردولتی هایسازمان هایفعالیت و تاسیس

 .دانست اساسی قانون ٣١٦

 دیدگاه

 شهری مدیریت مناسب آفریناننقش هاسمن

 شهری، مدیریت از منظورمان اگر |استانداری بحران در گریمداخله هایتشکل کارگروه دبیر -بختیاری احمد

 مطرح شهری یکپارچه مدیریت آن، مختلف اجزای گرفتن نظر در با دنیا در گفت باید است، شهری کالن مدیریت

 بگیرد، لشک کامل شکل به باید مدیریت این که بپذیریم و ببینیم کالن را شهری مدیریت نیز ما اگر. شودمی

 ای مشکل یک رفع برای اغلب هاسمن چون کنند، ایفا ایگسترده نقش شهری مدیریت در توانندمی اوهاجیان

 لوالن،مع بیماران، با   خیریه موسسات یا زیستیمحیط مشکالت رفع برای -آیندمی پدید خاصی قشر از حمایت

 همه به دادنخدمات شهری مدیریت وظایف از یکی و دارند سروکار شهر یک شهروندان با همگی و -...و هااسیام

 آفرینینقش و کرده پیدا ورود توانندمی اوهاجیان شود،می مختل دهیخدمات این گاهی چون که است شهروندان

 اسیرتف این با: گویدمی ادامه در استانداری بحران در گریمداخله هایتشکل کارگروه دبیر بختیاری، احمد. کنند

 ثارآ شکبی هاسازمان این ورود. کنند ایفا شهری مدیریت در توانندمی مهمی نقش هاسمن گفت توانمی جرأت با

 در که است این داشت دور نظر از نباید میان این در که اینکته اما داشت، خواهد شهروندان تمام برای مثبتی

 امر واقعیت. بدهد مشارکت را نهادمردم هایسازمان بخواهد که نیست پویا قدراین ما شهری مدیریت حاضرحال

 پذیرش مورد اوهاجیان که بود زمانی هادوره این از یکی. ایمگذاشته سرپشت را دوره سه دو، ما که است این

 فرهنگ که هستند خارجی نشاندهدست افراد سرییک نهادمردم هایسازمان که داشت وجود باور این و نبودند

 و شوندمی مردمی مشارکت گسترش سبب اوهاجیان شدند متوجه زمان مرور به اما دهند،می رواج را خارجی

 در که است عقیده این بر بختیاری. شود برده پی هاسمن واقعی ماهیت به کرد کمک محک همچون هایینمونه

 هاسمن بیشتر. ندارد وجود کند پیدا ورود شهری مدیریت حوزه در بتواند که سازمانی موجود اوهایجیان میان

 سیستم که کنیم فکر این به اگر کهدرحالی  اند،کرده ورود... و خیریه زیست،محیط خاصی، بیماری حوزه در

 هابیماری برخی باشیم نداشته را هوا آلودگی اگر. داشت خواهیم کمتری معلول کند عمل درست شهری مدیریت

 رد سمنی مثال عنوانبه و کنند ورود مسأله به توانندمی هاییسمن که است شرایط این در. داشت نخواهیم را

 و واه آلودگی از کمی مرور به تا بپردازند ترافیک مشکل واکاوی به  و دهند تشکیل شهری محیطزیست حوزه

 ارگروهک دبیر. دارد چشمگیری فاصله هستیم ما آنچه با حاضر درحال البته شود، حل دست این از مشکالتی سایر

 یکی: دهدمی ادامه و کندمی اشاره هاسمن رویپیش  هایچالش به استانداری بحران در گریمداخله هایتشکل

 مجوز دادن زمینه در مرکز چهار ،سه تنها  حاضر درحال که است این دارد وجود هاسمن راه سر بر که موانعی از
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 ورود هایبستر توانستمی که متولی ندارند؛ مناسبی متولی نهادمردم هایسازمان دلیل همین به کنند،می فعالیت

 بسترسازی این در توانندمی نیز هاشهرداری و شهر شورای البته بیاورد، فراهم را شهری مدیریت به هاسمن

 ار نهادمردم هایسازمان هایفعالیت هماهنگی ستاد نام به ستادی شهر شورای حاضر درحال. کنند آفرینینقش

 خواهند تقبالاس آن از نیز هاسمن شکبی و کند فعالیت پویا شکل به باید البته است، گرفته نظر در منظور این به

 .گرفت خواهند عهده به را هاییمسئولیت و کرد

 کارشناس نظر

 ببریم بهره هاپتانسیل از

 اجتماعی فعال -خامنهپاشایی سپهر

 زندگی سطح شده سبب و افتاده اتفاق این کشورها برخی در و است بالمانع شهری مدیریت به هاسمن ورود

 هرداریش هایبرنامه از یکی طبق. است داشته محدود شکل به را تجربه این نیز ایران البته. بیابد ارتقا شهروندان

 نهادهایی و مشارکت خیریه هایسمن و شهروندی مسائل آموزش زیست،محیط زمینه در که اوهاجیان از برخی

 سبب یهمکار این درواقع ببرند، بهره داوطلبانه کار ظرفیت یک از توانستند داشتند عهدهبه را شهری مدیریت که

 اجتماعی فعال خامنه،پاشایی سپهر. ببرند پی شهری مدیریت عرصه در خود قدرت و ضعف نقاط به هاسمن شد

 -دانشجویی هایطرح دبیرخانه -بود کرده اندازیراه بهانه همین به را ایدبیرخانه شهرداری: افزایدمی ادامه در

 ائلمس و مشکالت کردن برطرف شانتشکیل از هدف و دارند سروکار شهروندان با که هستند هاییسازمان هاسمن

 درمان، و بهداشت زیست،محیط هایحوزه در را مختلفی هایسمن ما همین برای و است جامعه مختلف اقشار

 اریبسی تواندمی شود، مهیا شهری مدیریت عرصه به ورود برای آنها ورود الزم بسترهای اگر که شاهدیم... و آموزش

 ثبتیم نتایج و شده گرفته پیش در دیگر جوامع در رویه این. کند وفصلحل تریکوتاه زمانمدت در را مشکالت از

 اردد سعی و است ارتباط در شهروندان مسائل با که است هاییمولفه از شهری مدیریت. است داشته پی در نیز را

 مختلف هایبخش در آن از توانمی که هستند پتانسلی  نهادمردم هایسازمان. بردارد روپیش از را مسائل این

 ندهست درگیر آن با مختلف جوامع که است ایمقوله آن با مرتبط هایآسیب و موادمخدر نمونه عنوانبه. برد بهره

 ستا عقیده این بر خامنهپاشایی. دهند پوشش را اجتماعی معضل این آن به ورود با توانندمی خوبی به هاسمن و

 خشیب و بیایند وجود به شهری مدیریت حوزه در ترتخصصی هاییسمن شودمی سبب امر این در بسترسازی که

 جوامع برخی در و دهندمی رواج را داوطلبانه هایفعالیت هاسمن. بگیرند دوش به را حوزه این هایفعالیت از

 نفعهالمعام کارهای به افراد بیشتر ترغیب موجب و است تفاخر سبب نوعی به هافعالیت از دست این در شراکت

 و سائلم با مستقیم شکل به جامعه افراد که است این مشارکت از نوع این هایبازتاب از دیگر یکی البته شود،می
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 وفصلحل شناخت و آگاهی همین با مشکالت از برخی تا کندمی کمک مسأله این و شوندمی آشنا شهری مشکالت

 و دارند عهده به را شهری مسائل و مدیریت از اعظمی بخش که هستند نهادهایی از یکی هاشهرداری البته. شوند

 یلپتانس این اوهاجیان. کنند تسهیل را خدمات ارایه و کار این نهادمردم هایسازمان از گرفتن کمک با توانندمی

    .باشند راهگشا شهروندی حقوق آموزش عرصه در یا کنند ورود زباله تفکیک و آوریجمع حوزه در تا دارند را

 دریچه

 داریم بسترسازی به نیاز

 کشورهای در نهادمردم هایسازمان |شناسجامعه و جوانان سازمان نهادمردم هایتشکل اسبق مدیرکل -بای جواد

 فعال نیروهای این که کنند احساس هادولت و بگیرند قرار هادولت کنار در کهاین جایبه متاسفانه سومجهان

 کی براساس بدهند، ارایه ارزشمندی خدمات و بگیرند قرار توانمندی بازوی عنوانبه آنها کنار در توانندمی جامعه

 ناتوانند،  مردم با تامل ایجاد در هادولت که جوامعی در کهدرحالی. بینندمی خود مقابل در را آنها  اشتباه باور

 شاناهداف به حصول برای هادولت به کمک یا هافعالیت انجام برای گزینه ترینمناسب نهادمردم هایتشکل

 هایسازمان ارتفاع: دهدمی ادامه چنین جوانان سازمان نهادمردم هایتشکل اسبق مدیرکل بای، جواد. هستند

 و معمولی هایفعالیت سرییک انجام از بزرگی بسیار هایگام توانندمی هاسازمان این. است العادهفوق نهادمردم

 دهستن مطرح ناشناخته ظرفیت یک عنوانبه هاسمن که بخشی مهمترین. بردارند مهم و بزرگ کارهای تا ساده

 انعم یا تهدید عنوانبه را مسائلی  و است ناکارآمد مردم با ارتباط و تامل ایجاد در هادولت که جایی که است این

. کنند شنق ایفای و کرده پیدا ورود گزینه بهترین عنوانبه توانندمی تعامل ایجاد در نهادمردم هایتشکل بیندمی

 هک آزمونی شده؛ آزموده دیگر کشورهای توسط عرصه این: گویدمی شهری مدیریت به هاسمن حضور مورد در بای

 شکلیت منظور همین به و است زیاد بارندگی لندن در مثال عنوانبه. است داشته پی در جامعه برای مثبتی نتایج

 تا شب٣١ از هاپنجره شکسته شیشه انداختن جا بود؛ کرده تعریف خود برای را ایوظیفه و شده تشکیل نهادمردم

 و ودندب بسته بریشیشه هایمغازه که ساعاتی شد؛می انجام بضاعتکم هایخانواده برای رایگان شکل به صبح٦

 رد. باشد داشته وجود نیز ترکالن سطوح در تواندمی و است ساده بسیار اینمونه این. نداشتند خدمات ارایه

 که رفتهگشکل تشکلی مشکل این رفع برای و خوردمی چشم به فراوان جنینسقط آمریکایی و اروپایی کشورهای

 هک افرادی با و کنندمی پیدا حضور گیرد،می صورت اقدامی چنین که مراکزی در که است شکل این به کارش

 قدامیا چنین از را فرد  طریق این از و برسند تصمیم این دلیل به تا شوندمی وگوگفت وارد دارند قصدی چنین

 موردنظر تشکل باشد، مالی شرایط دلیل اگر مثال عنوانبه. کنندمی برطرف ممکن حد تا را مدنظر مشکل و منصرف

 در توانندمی نهادمردم هایسازمان که دهندمی نشان هامثال این. شود منصرف سقط از فرد تا دهدمی مالی تعهد

 ندتوانمی نهادمردم هایسازمان که است معتقد شناسجامعه این. کنند نقش ایفای اجتماعی مختلف هایفعالیت
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 عهجام که مسائلی تمام در درواقع کنند، پیدا ورود...  و اجتماعی اقتصادی، آموزشی، خدماتی، هایفعالیت تمام در

 هایتشکل در عضویت پیشرفته کشورهای در: افزایدمی ادامه در بای. کنند فعالیت دارد،  سروکار آن با بشری

 درواقع و تفاخر یک هاسمن در عضویت هایکارت داشتن جوامع این در. است اجتماعی امتیاز یک نهادمردم

 .انجامدمی شهری مدیریت در آنها مشارکت به درنهایت که داوطلبانه هایفعالیت به افراد ورود برای است ایانگیزه

 دیگران تجربه

 شدند المللیبین که هاییسازمان

 متحدهایاالت در دنیا در امدادرسانی هایسازمان بزرگترین از یکی ٣٤٩٥ سال در تا شد ایبهانه دوم، جهانی جنگ

 زمان گذر با حاال اما. کند کمک دوم جهانی جنگ آوارگان و پناهندگان به تا بگیرد شکل «کر» نام به آمریکا

 پایان هانج مختلف نقاط و آمریکا در فقر به مشارکت و تعاون با دارد سعی و کرده تغییر بنیاد این اصلی ماموریت

 انگلیس، آمریکا، در و است خود هایبرنامه کردناجرایی درحال دنیا کشور٢٩ در کارمند هزار٣٩ با حاال «کر. »بدهد

 این آمریکایی شعبه. دارد دهندهاعانه هزار١٥١ از بیش آمریکا در تنها «کر. »دارد شعبه دیگر کشور هشت و ژاپن

 کشور ٢١ در فقر کاهش پروژه٦٢١ هدایت برای دالر میلیون٥٣٢ معادل ایبودجه تنهایی به ٩١١٩ سال در بنیاد

 میلیونیک برای آموزشی هایبرنامه اجرای توانست و داد پوشش را نفر میلیون٩٥ که ایپروژه کرد؛ هزینه دنیا

 هایبرنامه پیشبرد به کمک نفر، میلیون٢ برای ایدز به ابتال از پیشگیری آموزشی هایبرنامه به کمک آموز،دانش

 .کند اجرایی را نفر میلیون٤ حدود برای سالمت و بهداشتی هایطرح بهبود و نفر میلیون٨،٥ برای کشاورزی

 معادل ایبودجه که سازمانی شود؛می میدهنا گیتس وملیندابیل جهان در خصوصی خیریه سازمان بزرگترین

 خشب در مالی کمک منابع تریناصلی از یکی به که بنیادی است؛ کرده خیریه کارهای وقف را دالر میلیارد١١

 رسد،می دالر میلیون٨ به سالمت بخش در بنیاد این مالی هایکمک. است شده بدل دنیا در سالمت و بهداشت

 سیاتل در بنیاد این مرکز. است دالر میلیون٨٥ و میلیاردیک جهانی بهداشت سازمان ساالنه بودجه کهدرحالی

 اداره یتسگ ملیندا همسرش و گیتسبیل و آمریکایی میلیاردر بافت، وران توسط و است شده واقع واشنگتن ایالت

 .شودمی

 گیرد؛ب شکل آکسفام سازمان شد سبب که بود هدفی جهان سراسر در مردم زندگی شرایط بهبود و فقر با مبارزه

 یافتهتوسعه دنیا سراسر در بزرگ نهادمردم هایسازمان همانند که سازمانی. انگلیس آکسفورد در مستقر سازمانی

 مبارزه هایزمینه در کشور٢١ در حاضردرحال آکسفام. است شده بدل المللیبین نهادمردم سازمان یک به حاال و

 از یکی ٩١١١ سال در آکسفام. کندمی فعالیت مختلف هایبیماری با مبارزه و آموزش جنسیتی، برابری فقر، با

 .بدهد افزایش مدرسه در را کودکان حضور میزان توانست و کرد اجرایی ویتنام در را خود هایبرنامه ترینموفق



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
8 

 

 جالبی ابتکار که ایموسسه. بانک گرامین گرفت؛ شکل بنگالدش در دنیا انساندوستانه موسسات بزرگترین از یکی

 هک فقیر گیرندگانوام به کوچک هایوام اعطای است؛ گرفته پیش در محروم اقشار به مالی هایکمک اعطای برای

 «خرد تاعتبارا» حوزه در بانک این. هستند شدنیاثبات اعتباری سابقه و پایدار اشتغال وثیقه، فاقد معمول طوربه

 دمحم» مالی هایکمک سیستم این مبتکر و مخترع. است کرده شروع بنگالدش از را کارش و کردهمی فعالیت

 ارایه مالی خدمات زنان خصوصبه بنگالدش در درآمدکم فرد هامیلیون به روش این از توانست و است «یونس

 .بدهد

 التتشکی و غیردولتی سازمان فراگیرترین کرد؛ شروع چین در را خود کار ملی سطح در فدراسیونی ٣٤٩٤ سال

 یادب سراسری فدراسیون. کندمی مدیریت ملی سطح در را هنری و ادبی تشکیالت و سازمان٩١ که هنری و ادبی

 جهان سراسر و چین در خود نوع در تشکیالت ترینگسترده هنرمند، و نویسنده هزار٦١ از بیش با چین هنری و

 کندیم تالش و است فدراسیون این اصلی شعار «کند رشد فکری صدمکتب و بشکفد گل صدیک بگذار. »است

 لبتها بدهد، گسترش چین در هنری و ادبی طریق از را کمونیست حاکم حزب سوسیالیستی تمدن و فرهنگ روح

 و سمعی تولیدات انتشارات، هایزمینه در و است شده وارد نیز اقتصادی و تجاری هایفعالیت در فدراسیون این

  .کندمی فعالیت  اختیار در هایهتل و مسافرتی هایآژانس بصری،
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