گاهنامه جامعه علمی ایرانیان
گزارش ساالنه شورای راهبردی ایسیج

تا انتهای سال  ۲۰۱۵که برد دهم ایسیج به کار خود پایان داد،

در ادامه گزارشی از فعالیت های شورای ایسیج در یکسال

روش کار ایسیج بدین منوال بود که  ۵نفر هر سال اداره امور

گذشته ارائه می گردد:

ایسیج را برعهده می گرفتند .افزایش میزان کارها باعث شد تا در

امیدواریم شورای سال آینده بتواند ،شورای نقش موفق تری در

تحولی ساختاری ،شورای راهبردی ایسیج جایگزین برد اجرایی

نهادینه کردن جایگاه ایرانیان در ژاپن ایفا نماید.

 ۵نفره شود و راه برای حضور داوطلبانه افراد باز شود.
به همین خاطر مطابق آئین نامه ای جدید ۱۵ ،نفر اعضای

 -1افطاری دانشجویی

شورای راهبردی دوره اول را شکل دادند.
با اتمام سال اول فعالیت شورای راهبردی ،به نظر می رسد راه

طبق روال سالهای گذشته ،ماه رمضان امسال نیز فرصتی فراهم

کار اتخاذ شده تا حدودی موفق بوده و میزان حجم امور انجام

شد تا دانشجویان ایرانی به بهانه مراسم افطار در توکیو گرد هم

شده رشد یافته است ولی هم چنان باید بهتر از این بود.

آیند .برای مراسم افطار دانشجویی ،همان طور که در چند سال

در دوره اول شورای راهبردی افراد زیر عضویت داشتند:

اخیر رسم بر آن بوده ،ایسیج نقش هماهنگ کننده را داشت و کلیه

 - ۱احمد قادری(دبیر هیئت مدیره)

هزینه ها و آماده سازی سالن و غذای افطاری توسط شرکت

 -۲حسین تهرانی

کنندگان تامین شد.

 - ۳عذرا کیانی نژاد (دبیر شورا)

مراسم امسال در روز دوم جوالی و با حضور  ۴۲نفر برگزار شد.

 - ۴حامد کارخانه چی

هزینه ای معادل  ۴۳۰۰۰ین از جانب شرکت کنندگان و دوستان

 - ۵علیرضا افشانی

عالقمند برای این مراسم اهدا شده بود که برای تدارکات مراسم

 - ۶علی فارغ (تا مارس )۲۰۱۶

هزینه شد.

 - ۷نسرین شفقت
 - ۸علی زیارت نیا
 - ۹فرناز خطیبی
 - ۱۰سعید محمدی
 - ۱۱مرتضی حیدری نژاد
 - ۱۲سعید معادی
 - ۱۳علیرضا واالنژاد
 - ۱۴علی روشنیان فرد
 - ۱۵صادق صحرائیان ( تا سپتامبر )۲۰۱۶
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گروه تدارکاتی متشکل از  ۸نفر ،از دو هفته قبل از مراسم ،برای

پس از ناهار ,آقای خندان کنسول محترم ایران و آقای دربندی

آماده سازی مراسم و رزرو سالن و نیز تهیه مواد الزم فعالیت

معاون ایشان به همراه سرکار خانم دکتر فائز مسؤول بخش علمی

داشتند و در روز مراسم برای تهیه غذاها همکاری نمودند.

سفارت به پرسش های حاضران درباره خدمات کنسولی سفارت
پاسخ گفتند .سپس ،پوسترهای علمی شرکت گنندگان و پانل کار

از تمامی دوستانی که داوطلبانه باعث و بانی برگزاری این مراسم

در ژاپن با موضوع " کار در شرکت های ژاپنی و چگونگی ورود

گردیدند و به خصوص از کسانی گه در گروه تدارکات مراسم و

به شرکت ها و دانشگاه های ژاپنی" برگزار شد و در انتها به سه

تهیه سفره افطار همکاری نمودند ،صمیمانه تشکر می کنیم.

پوستر برتر انتخاب شده با رای حاضران جوایزی اهدا شد.
یکشنبه شب بازی و ورزش در سالن کمپ یا قدم زدن در فضای

 -2سمینار ساالنه ایسیج

سبز اوقات خوبی برای شرکت کنندگان فراهم آورد و صبح روز

دهمین سمینار علمی ایسیج در روزهای یکشنبه و دوشنبه نهم و

دوشنبه بعد از صرف صبحانه اختتامیه برنامه اعالم گردید.

دهم اکتبر امسال در کمپی در شهر آتسوگی ،استان کاناگاوا با

به سنت هرساله ,ایسیج بخشی از هزینه های سفر اعضا به محل

حضور  ۵۱نفر از اعضای جامعه علمی ایرانیان ژاپن و نیز تعدادی

سمینار را تقبل کرد و نیز هزینه اقامت و غذا در کل مدت سمینار

از ایرانیان مقیم در ژاپن برگزار شد .روز اول ،بعد از صرف

را تامین نمود.

صبحانه و پذیرش شرکت کنندگان در محل کمپ ،سمینار با
سخنرانی مهمانان آغاز شد .آقای دکتر حجت رایزن علمی ایران

 -3رایزنی علمی (کارگروه رایزنی علمی ایسیج)

در منطقه چین ,ژاپن و کرده در مورد معرفی رایزن علمی و
چگونگی ارتباط علمی ایرانیان با وزارت خانه های آموزش عالی

هر چند واقعیت بر آن داللت دارد که بسیاری از دانش آموختگان

و بهداشت و علوم پزشکی ،پروفسور تاکه شیتا درباره مطالعات

خارج از کشور و از جمله ژاپن ،در نهایت در خارج از ایران

اسالمی در ژاپن و خانم گینگا مارکوس تاکه شیتا در مورد

ماندگار می شوند ،ولی جمع قابل توجهی هم هستند که برای

مطالعات خود در شاهنامه فردوسی ,آقای دکتر سرزعیم استاد

برگشتن به ایران تصمیم قطعی دارند و یا حداقل امکان برگشت

دانشگاه بیمه اکو از تهران در مورد بررسی وضعیت کنونی اقتصاد

به ایران را بررسی می کنند.

ایران و سناریوهای احتمالی آینده ،آقای دکتر تقی زاده در مورد
بررسی وضعیت اقتصادی ژاپن ,چالشهای موجود و چشم اندازها

در این شرایط ،حفظ ارتباط مستمر و موثر با وزارت علوم و

سخنرانی کردند.

وزارت بهداشت ،از جانب بدنه علمی ایرانیان ژاپن ،ضروری به
نظر می آید.
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وزارت علوم ایران ،به علت تعداد کم دانشجویان ایرانی در ژاپن

 -4ایسیج در جلسه مسئولین اتاق بازرگانی با فعالین اقتصادی

در مقایسه با سایر کشورهای منطقه ،تا به امروز سیاستی بر ارتباط

ایرانی مقیم ژاپن

مفید با دانش آموختگان ژاپن که به لحاظ کیفی ،قابل مقایسه با

ایسیج به دعوت سفارت ایران در ژاپن در جلسع مسئولین اتاق

کشورهای چین و مالزی وهند نمی باشند ،نداشته است و عدم

بازرگانی با فعالین اقتصادی ایرانی مقیم ژاپن شرکت کرد.

معرفی رایزن علمی در ژاپن باعث محدودیت های بسیاری شده
است.
خوشبختانه امسال ایسیج در اقدامی مهم در دو نوبت دیدار با وزیر
علوم ،آقای دکتر فرهادی در این زمینه گفتگو کرد و سرانجام
توافق حاصل شد تا در نبود رایزن علمی ،ایسیج به عنوان بازوی
ارتباط مستقیم ایرانیان با وزارت علوم برای رفع مشکالت آنها و
حفظ حقوق دانشجویان و فارغ التحصیالن ایرانی در ژاپن فعالیت
نماید .اولین نتیجه این پیگیری تغییر در نظام ارزشیابی نابسامان

نمایندگان ایسیج در این جلسه با تهیه و چاپ پوستر و بروشور

دانشگاههای ژاپن توسط وزارت علوم بود که سال گذشته رخ داد

فعالیت های اقتصادی ایسیج و پتانسیل های این سازمان غیر

و کمی آن را بهبود بخشید و در حال حاضر ایسیج در تالش است

انتفاعی را معرفی کرده و برای همکاری ایسیج با اتاق بازرگانی

تا لیست دانشگاه های مورد تایید رسمی وزارت علوم از حدود

نیز صحبت هایی انجام شد که تحت پیگیری و بررسی است .بعد

 ۴۰به باالتر از  ۱۰۰دانشگاه برساند.

از این جلسه ,جلسه دیدار مردمی وزیر امور خارجه جناب آقای
دکتر ظریف با ایرانیان مقیم ژاپن بود که در آن آقای دکتر

کارگروه رایزنی علمی به عنوان زیر شاخه اجرایی ایسیج ،از این

نظرآهاری سفیر ایران در ژاپن از ایسیج به عنوان یکی از مهمانان

پس سعی در انعکاس درخواست های جامعه علمی به وزارت

ویژه یاد کردند.

علوم خواهد داشت و از حضور تمامی دوستان چه به صورت
دائم و یا موقت جهت پیگیری هر موضوع موردی در این کارگروه
برای باالبردن کارایی گروه استقبال می کند.
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کرده و تالش های مثمرثمر ایسیج در این حوزه در بهبود وضعیت

 -5معرفی ایسیج به یکی از نمایندگان مجلس ژاپن

علمی دانشجویان ایرلن مقیم ژاپن را ستودند .ایشان همچنین به

پس از پایان انتخابات مجلس ژاپن در تابستان سال جاری ,برای

توضیح وضعیت اشتغال در دانشگاه های معتبر ایرانی پرداخته و

ایسیج فرصتی فراهم شد که با یکی از نمایندگان مجلس ژاپن که

مشکالت پیش رو و کمکهای وزارتخانه متبوع خود به فارغ

در زمینه فعالیت های بین المللی و اقتصادی نفوذ خوبی دارد

التحصیالن را در این زمینه شرح دادند.

دیدار کند .در این دیدار دبیر ایسیج ضمن معرفی جامعه علمی
ایرانیان در ژاپن و شبکه ارتباطی این جامعه در داخل و خارج از
ایران و با تاکید بر پتانسیل های این جامعه در تقویت روابط

 -7فستیوال توفسا

اقتصادی و فرهنگی ایران و ژاپن از این نماینده مجلس برای

فستیوال بین المللی دانشگاه توهوکو یکی از فستیوال های

شناساندن ایسیج به جامعه ژاپن درخواست همکاری کرد .ایشان

دانشگاهی در ژاپن می باشد که هرساله مخاطبان بسیاری را برای

با استقبال از اهداف و فعالیت های ایسیج ,آن را در راستای منافع

بازدید جذب خود می نماید .امسال در سی و یکمین دوره این

دو کشور و ملت دانست و به عنوان اولین گام به چند شرکت

فستیوال ،که  ۲۲ماه می در شهر سندای برگزار شد ،ایسیج نیز

ژاپنی برای حضور در سمینار اقتصادی ایسیج توصیه نمود که

برای اولین بار شرکت کرد تا در راستای سیاست های اصلی خود،

موجب انعکاس خبر سمینار ایسیج در برخی رسانه های ژاپن شد.

با استفاده از فضای پس از تحریم ها ،فرهنگ و آداب ایران و
ایرانیان را بیش از پیش به مردم ژاپن بشناساند.

 -6دیدار با وزیر علوم
اعضای ایسیج ساکن توکیو در هفته اول اکتبر  ۲۰۱۶در صبحانه
کاری با وزیر علوم دکتر محمد فرهادی و هیئت همراه دیدار کرده
و مشکالت علمی و استخدامی فارغ التحصیالن دانشگاه های ژاپن
را ابراز نمودند .در این دیدار که سفیر جمهوری اسالمی جناب
آقای دکتر رضا نظرآهاری و رایزنی علمی وزارت علوم تحقیقات
و فن آوری در شرق دور آقای دکتر حجت نیز حضور داشتند٬
دکتر فرهادی به تغییر و بهبود ارزشیابی دانشگاه های ژاپن در

خوشبختانه این حرکت با حمایت و همکاری سفارت ایران همراه

فهرست دانشگاه های معتبر وزارتخانه ی تحت اختیارشان اشاره

شد و ایسیج دو غرفه فرهنگی و غذا در کنار غرفه غذای
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دانشجویان ایرانی دانشگاه توهوکو برپا کرد که بیشترین تعداد

باعث شد تا در انتهای فستیوال ،غرفه ایران به عنوان بهترین

غرفه ها از یک کشور بود.

غرفه انتخاب و معرفی شود.
در کنار غرفه فرهنگی دو غرفه غذای ایرانی نیز فعال بودند که
به نوعی بتوانند طمع و مزه غذای ایرانی را به عالقمندان معرفی
نمایند .هر دو غرفه بسیار موفق بودند و باالترین تعداد ارائه غذا
در فستیوال را به دست آوردند.

در غرفه فرهنگی محصوالتی شامل کارت پستال مکان های
تاریخی و میراث جهانی در ایران و کاتالوگ معرفی ایران به زبان
انگلیسی که از سازمان میراث فرهنگی در ایران ارسال شده بود
به بازدیدکنندگان هدیه داده شد و قریب به اتفاق آنها مشتاق
بودند که نامشان را به زبان فارسی و با خوشنویسی هنرمند
ایرانی داشته باشند .در کنار این ها اعضای حاضر در غرفه به
بازدیدکنندگان توضیحات کاملی در مورد آداب و رسوم مردم
ایران و جاذبه های آب وهوایی ایران ارائه کردند و با شیرینی
ایرانی از بازدید کنندگان پذیرایی شد .هم چنین این امکان فراهم
شده بود تا بازدید کنندگان بتوانند لباس سنتی ایران را بپوشند و

درمجموع هر چند فرصتی بسیار کوتاه بود ولی تمام سعی

با آن عکس یادگاری بگیرند .همچنین نظرات بازدیدکنندگان در

مشارکت کنندگان به کار بسته شد تا بتوان به بهترین شکل از

برگه های نظر سنجی که به کمک رایزنی فرهنگی به زبان ژاپنی

این بستر استفاده شود .نتایج بسیار فراتر از انتظار بود و بازخورد

و انگلیسی تهیه شده بود جمع آوری شد .نتایج آماری حدود

بسیار خوبی از نظرات بازدیدکنندگان به دست آمد .و نهایتا از

 ۱۰۰فرم پرشده در پایان این گزارش ارائه شده است .همکاری

نظر هیئت داوران یه عنوان غرفه برتر معرفی شد.

جمعی در معرفی هنر خوشنویسی و تذهیب در کنار پخش
تصاویر ایران و موسیقی سنتی ایران و معرفی آثار ثبت شده
ایرانی ،لباس سنتی و هدایای اهدا شده همه و همه در کنار هم
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 -8دومین سمینار توانایی بالقوه و چشم انداز خودرو سازی
در ایران  :صنعت قطعه سازی
زمان سمینار  ۲۴ :ماه می  ( ۲۰۱۶چهارم خرداد  )۱۳۹۵از
ساعت  ۱۴:۰۰الی ۱۸:۰۰
این سمینار با هدف گسترش ارتباط بین شرکت های ایرانی و
ژاپنی برای سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی در توکیو برگزار
گردید .هیات ایرانی شامل معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی،

نتایج سمینار

صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و انجمن قطعه سازی در سمینار

 -۱موافقت اولیه فیمابین انجمن قطعه سازی ایران و انجمن قطعه

فوق شرکت داشتند .بیش از  ۱۰۰نفر شامل نمایندگان ۴۵

سازی ژاپن برای امضای تفاهمنامه همکاری مابین دو انجمن در

شرکت بازرگانی و صنعتی ژاپن ،و طیف وسیعی از شرکت های

رابطه با موارد مختلف فنی  ،کیفیت و تکنولوژی.

بزرگ بازرگانی و سرمایه گذاری  ،نهادهای دولتی سیاستگذار و
اجرایی مانند سازمان تجارت خارجی ژاپن ،بنگاه های ذی نفوذ

 -۲موافقت برای گسترش همکاری ها و تعمیق همکاری بین

اقتصادی  ،انجمن قطعه سازی ژاپن ،شرکت های خودرو ساز و

جترو و اتاق بازرگانی و انجمن قطعه سازی ایران به منظور

قطعه ساز ژاپنی حضور موثری در این سمینار داشتند.

افزایش حضور و سرمایه گذاری شرکت های ژاپنی در ایران

مباحث سمینار در سه بخش عمومی و تخصصی برگزار گردید.

 -۳آشنا شدن شرکت های ژاپنی با توان بخش خصوصی و

در بخش اول سمینار به شرایط پساتحریم ایران پس از اجرایی

مزیتهای آن نسبت به بخش دولتی

شدن برجام ،مهمترین تحوالت در مناسبات اقتصادی ایران و ژاپن

 -۴آشنا شدن طرف های ایرانی با دغدغه شرکت های ژاپنی برای

در پرتو انعقاد و اجرایی شدن برجام اختصاص داشت .در پانلهای

حضور موثر و سرمایه گذاری در بازار ایران

تخصصی این سمینار درباره شرایط کسب و کار و سرمایه گذاری
در ایران همچنین شرایط صنعت خودرو و قطعه سازی خودرو
در ایران بحث و تبادل نظر انجام گرفت.

6

گاهنامه جامعه علمی ایرانیان
گزارش ساالنه شورای راهبردی ایسیج

افق های جدید همکاری های اقتصادی ایران و ژاپن – نقش

 -9اولین دوره مسابقات بدمینتون

جامعه علمی ایرانیان در تعمیق و گسترش این همکاری ها

اولین دوره مسابقات بدمینتون ایرانی های ژاپن ،روز یکشنبه ۶ام
مارچ  ۲۰۱۶در سالن ورزشی ادایبا برگزار شد .در این دوره که به

زمان سمینار  ۸ :ام اکتبر  ۲۰۱۶از ساعت  ۱۴:۰۰الی ۱۸:۰۰

نوعی اولین حرکت از این نوع بود ۱۴ ،نفر برای مسابقات حضور

در جهت کاهش مشکالت اقتصادی و بیکاری در کشور ،جامعه

داشتند که در  ۴دور و به شکل تک حذفی با هم به رقابت

علمی ومتخصصین ایرانی مقیم ژاپن ،اقدام به برگزاری سمیناری

پرداختند ودر نهایت خانم حمیده گیاهی به مقام نخست مسابقات

با هدف تشویق و جلب مشارکت سرمایه گذاران و شرکت های

دست یافتند.

ژاپنی برای ورود به بازار ایران و همچنین آشنایی شرکت های
ژاپنی با ایسیج و پتانسیل های آن برگزار گردید .از ایران نماینده
شرکت ملی پخش و پاالیش نفت ،و متخصص بانکداری و بازار
مالی ایران از موسسه اقتصادی اکو حضور داشتند.
در این سمینار عالوه بر حضور شرکتهای نفت و گاز ژاپنی ،
موسسات اقتصادی و مشاوره ای ،نشریات عمده ژاپنی مانند
آساهی شیمبون ،و نیز هیات های عالی رتبه ای از بزرگترین
بانک های ژاپنی حضور داشتند و بویژه حضور بانک های عمده
ژاپنی در این سمینار بسیار چشمگیر بود و خوشبختانه بعد از
سمینار بازخورد مناسبی از این موسسات مالی در رابطه با سرمایه

الزم می دانیم تا از همه کسانی که برای برگزاری این مسابقات

گذاری در ایران داشتیم .با توجه به نیاز شدید صنایع نفت و گاز

چه در روز مسابقه و چه در روزهای منتهی به مسابقه و به

ایران به سرمایه گذاری کالن ،مشارکت فعال بانک های اصلی

خصوص برای رزرو سالن زحمت کشیدند و هم چنین همه

ژاپن در سرمایه گذاری و فاینانس این پروژه ها برگزاری این

کسانی که در روز مسابقه در محل سالن برای بازی و یا تشویق

سمینار بسیار حائز اهمیت بود .همچنین شرکت های ژاپنی برای

دوستان خود حاضر شدند ،تشکر کنیم.

اولین بار با جامعه علمی ایرانیان و پتانسیل های آن آشنا شده و
خوشبختانه در این رابطه تماس های اولیه توسط برخی از شرکت
های ژاپنی عالقمند به همکاری با ایسیج بعمل آمده است.
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