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سخه وخست
تْی خْػ تْ ُشکَ ص تاد صثا ؽٌیذ
اص یاس آؽٌا  ،عخي آؽٌا ؽٌیذ

اخبار ایسیج

(دافع)

 -1برگساری جلسات ٌفتگی برد ایسیج :
اص صهاى اًتخاب تشد جذیذ تا کٌْى دٍ جلغَ ُواٌُگی
تشگضاس ّ دس صهیٌَ فؼالیتِای ریل تصوین گیشی ؽذٍ اعت :
 پیگیشی سًّذ حثت دمْلی ایغیج دس ژاپي تشّص سعاًی ّب عایت تشًاهَ سیضی جِت تشگضاسی ُؾتویي عویٌاسػلوی عاالًَ ّ اسعال ایویل فشاخْاى هماالت
 اًتؾاس گاٌُاهَ ایغیج گغتشػ استثاط ایغیج تا دّعتاى داًؾگاُِایهختلف ژاپي اص طشیك عفیشاى ایغیج

اًتخاتات دّس ُفتن تشد "جاهؼَ ػلوی ایشاًیاى همین ژاپي
(ایغیج)" دس هیاى اعتمثال ّ ؽْس دّعتاى ّ ُوشاُاى
فشُیختَ تشگضاس ؽذ ّ ایي ؽْس ّ اعتمثال ًْیذ تخؼ سًّك
تیؾتش ًِال ایغیج تْد .هیضاى هؾاسکت دس ایي اًتخاتات جِؼ
لاتل تْجِی دس همایغَ تا عالِای اخیش داؽت .تش ایي تاّسین
کَ ایغیج توشیٌی اعت تشای تا ُن تْدى ّ تا ُن دس هغیش
سؽذ گام صدى .ایغیج تؾکلی اعت کَ هِوتشیي کاسکشدػ
ایجاد دّعتی ّ آؽٌایی ُای اسصًذٍ اعت تیي آًِا کَ دس ّادی
ػلن گام هی صًٌذ .
اها دس ایي هیاى لضّم استثاط تیؾتش ّ هْحشتش فیواتیي
اػضای اًتخاتی تشد هشکضی ّ اػضای جاهؼَ  ،ادغاط
هی ؽْد کَ دس ایي ساعتا اًتؾاس «گاٌُاهَ» گاهی اعت دس
ایي خصْؿ  .تالػ تش ایي خْاُذ تْد کَ هٌثؼذ گضاسػ
فؼالیتِای اًجام ؽذٍ سا اص ایي طشیك تَ اعتذضاس اػضای
جاهؼَ سعاًذٍ ّ تالػ ؽْد تا استثاط دّعْیَ ،عشلْدۀ
فؼالیتِای تشد لشاس گیشد .الثتَ خاطش ًؾاى تایذ کشد کَ
ُوضهاى  ،تالػ تشای تاصعاصی ّب عایت ایغیج ّ سعاًذى
آى تَ عطذی کَ تتْاًذ پاعخگْی استثاط دایوی ّ آًالیي
اػضا ؽْد  ،دس دعت اًجام اعت  .اها تا تْجَ تَ صهاًثش
تْدى ایي فشآیٌذ  ،دس کْتاٍ هذت اًتؾاس گاٌُاهَ هی تْاًذ تا
دذّدی جثشاى کٌٌذٍ ایي خالء استثاطی تاؽذ.

 -1برگساری کمپ دَ رَزي ماچیذا -کاوتُ َ پیادي رَی بً
سمت کُي تاکائُ :
طی ایي تشًاهَ تفشیذی  ،کوپ یک ًّین سّصٍ ای تشای
دّعتاى ًادیَ کاًتْ تا ؽشکت ً 11فش تشگضاس ؽذ کَ گضاسػ
خالصَ ای اص تشًاهَ تَ ؽشح ریل اعت :
پظ اص ُواٌُگی ُای الصم جِت سصسّ هکاى کوپ ّ اطالع
سعاًی تَ دّعتاى ،ػوذٍ خشیذُای عفش اص کاعتکْ صثخ
سّص عفش اًجام ؽذ ّ گشٍّ دس سعتْساى عْؽی گشد ُن آهذًذ
ّ عاػت  1::2تؼذ اص ظِش سّص یکؾٌثَ تَ عوت کوپ
دشکت کشدًذ .
پظ اص اعتمشاس دس هذل کوپ ( دّاتاق دس هجوْع) ّ
اعتشادت  ،هغاتمات دّعتاًَ ّالیثال دس عالي ّسصؽی کوپ
تا دضْس اکخشیت جوغ اًجام ؽذ .ؽام دس هذل تاستکیْ تَ
صشف کثاب کْتیذٍ تا ًاى داؽ ُای دعت پخت دّعتاى
گزؽت ّ صثذاًَ ای ًغثتا هفصل ًیض دس فضای آصاد صشف
ؽذ کَ هجالی تْد تشای دّسی اص فؾاسُا ّ اعتشط ُای
تذصیلی! هذت  3عاػت کٌُْْسدی دس یکی اص داهٌَ ُای
کٍْ تاکائْ تَ ُوشاى دّعتاى  ،فشاُن کٌٌذٍ اّلات خْب ّ
فشاهْػ ًؾذًی ای تشای ؽشکت کٌٌذگاى تْد کَ اص ُوکاسی
صویواًَ ُوَ دّعتاًی کَ تشد ایغیج سا دس تشگضاسی ایي
تشًاهَ یاسی ًوْدًذ عپاعگضاسی هی ؽْد.
کل ُضیٌَ ُای تشًاهَ اص خْد افشاد ؽشکت کٌٌذٍ تاهیي ؽذ ّ
 1022-1022یي (تغتَ تَ ایي کَ دس کٍْ ًْسدی ُن ؽشکت
داؽتٌذ یا ًَ) اص ؽشکت کٌٌذگاى دسیافت ؽذ.

تالػ خْاُین کشد کَ دس ُش ؽواسٍ هشّسی تش فؼالیتِای
اًجام ؽذٍ تْعظ تشد صْست گشفتَ ّ دس ػیي دال اًؼکاط
اخثاس ػلوی ّ فشٌُگی جاهؼَ ػلوی ایشاًیاى همین ژاپي ًیض
اص طشیك ایي گاٌُاهَ صْست پزیشد ُ .وچٌیي هشّسی تش
سخذادُای ػلوی ّ فشٌُگی کؾْس ژاپي ًیض هی تْاًذ
تخؾی اص هطالة ایي ًؾشیَ سا دس تشگیشد کً در ایه راستا
از دَستان صاحب قلم َ صاحب رَق دعُت می کىیم کً ما
را در غىی تر کردن مطالب یاری کىىذ .آدسط ایویل
استثاطی ها  cultural@asij.infoتْدٍ ّ هٌتظش یادداؽت
ُا ّ هطالة اسصًذٍ دّعتاى ػضیض ُغتین .
با تشکر – برد ایسیج

1
ی صْست ًگشفت ّ تشد ایغیج طی یک جلغَ ی
اضطشاسی تشگضاسی ّ یا لغْ اسدّ سا هْسد تذج لشاس
داد.
پظ اص هشّس دالیل ػذم ؽشکت اػضا کَ اص طشف
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 -9بروامً ریسی برای برگساری کمپ اردَی تعطیالت
تابستاوً (اَبه) :
تَ هٌظْس فشاُن آّسدى فشصت گشدُن آهذى دّعتاى دس
تؼطیالت تاتغتاًَ  ،تشًاهَ سیضی ُای اّلیَ جِت سصسّ
فضای تفشیذی صْست گشفتَ ّ ایویل اطالع سعاًی تَ
اػضا اسعال ؽذ کَ تشخالف اًتظاس ،اص تشًاهۀ اسدّی
اتْى اعتمثالی صْست ًگشفت ّ تشد ایغیج طی یک
جلغَ ی اضطشاسی تشگضاسی ّ یا لغْ اسدّ سا هْسد
تذج لشاس داد.
پظ اص هشّس دالیل ػذم ؽشکت اػضا کَ اص طشف
تشخی دّعتاى تَ طْس ؽفاُی تیاى ؽذٍ تْد ّ ًیض تا
تْجَ تَ تؼذاد تغیاس هذذّد حثت ًام کٌٌذگاى ّ کوثْد
ّلت تشای دػْت هجذد اص اػضا ،تشد تصوین تَ کٌغل
کشدى اسدّی اتْى ّ هْکْل ًوْدى آى تَ فشصتی دیگش
گشفتُ .ضیٌَ ی دسیافتی اص دّعتاًی کَ حثت ًام کشدًذ،
دس اّلیي فشصت تَ ایؾاى تاصگشداًذٍ ؽذ .دسضوي
تشای ایٌکَ دس آیٌذٍ تتْاى تشًاهَ ُای هْسد پغٌذتش تا
ؽشایظ تِتشی سا فشاُن کشد ً ،ظشخْاُی ایٌتشًتی دس
هْسد دالیل ػذم ؽشکت اص اػضا صْست پزیشفتّ ،
ًتایج آى دس جلغات ُفتگی تشد هْسد تذلیل لشاس گشفت.

اخبار فرٌىگی
* فتح قلً فُجی:
گشُّی اص ایشاًیاى همین ژاپي هتؾکل اص ً 13فش سّص ؽٌثَ
 10اّت تَ لصذ صؼْد تَ للَ فْجی اص هغیش جٌْبغشتی،
ػاصم ایغتگاٍ پٌجن فْجی ًْهیا ؽذًذ .هغیش فْجیًْهیا سّ تَ
عوت الیاًْط ّ اص پشؽیةتشیي هغیشُای صؼْد تَ للَ
اعت .دس فشٌُگ ژاپٌی تواؽای طلْع خْسؽیذ اص للَ
کٍُْای تلٌذ ً 御来光 ،goraikoام داسد .فْجی ُش عال،
دّ هاٍ ُوَ چِاس هغیش کٌُْْسدیؼ تَ سّی ػوْم تاص اعت
تا ُوگاى تتْاًٌذ دس تاتغتاى گْسایکْ سا تجشتَ کٌٌذ .اص ایي
گشٍّ ایشاًیً 2 ،فش هْفك تَ صؼْد تَ للَ ّ سّیت طلْع
خْسؽیذ سّص  11اّت ( یکؾٌثَ ) ؽذًذ .گفتٌی اعت تٌاتش
پیؼتیٌیُا ّ پظ اص حثت فْجی دس ّاپغیي سّصُای ژّئي
اهغال دس فِشعت هیشاث جِاًی یًْغکْ ،دس ُش سّص اص هاٍ
 ،1 ّ 0تَ طْس هیاًگیي ُ 12 ،ضاسًفش دس یکی اص هغیشُای
ؽٌاختَ ؽذٍ دس دال کٌُْْسدی ُغتٌذ .تا تْجَ تَ ایٌکَ عال
گزؽتَ ً 02فش هجشّح ّ ً 0فش کؾتَ دس هغیشُای هختلف
ایي کٍْ گضاسػ ؽذٍ تْد ،گشٍّ ًاهثشدٍ تا عشپشعتی آلای
هٌِذط هِشاى دیثاجی ( داًؾجْی دّسٍ دکتشای هٌِذعی
تشق داًؾگاٍ صٌؼتی تْکیْ) تا تشًاهَ سیضی دّهاَُ ّ تا دس
ًظشگشفتي ُوَ جْاًة ّ ادتواالت ،ایي هْفمیت سا کغة
کشدًذ ّ پشچن کؾْس ػضیضهاى سا دس تاالتشیي ًمطَ ژاپي تَ
اُتضاص دس آّسدًذ .گفتٌی اعت استفاع ایغتگاٍ پٌجن هغیش
فْجیًْهیا  1022هتش ّ استفاع للَ فْجی  3003هتش اعت.

اخبار علمی
* سمیىار « اوجمه مٍىذسی ساختمان ژاپه »  93 :اَت–
2سپتامبر ؛ ٌُکایذَ:
اًجوي هؼواسی ژاپي  ،کَ تَ اختصاس ً AIJاهیذٍ هی
ؽْد ( 日本建 :Architectural Institute of Japan
 ، )築学会عاالًَ یکثاس «کٌفشاًظ هلی هؼواسی ّ ػلْم
عاختواى  » Building Science& Architectureسا دس
یکی اص داًؾگاُِا تشگضاس هی کٌذ  .ایي اًجوي دس دال
داضش عی ّؽؼ ُضاس ػضْ دس ژاپي داسد ّ یکصذ ّ ؽؼ
عال ػوش ّ لذهت تؾکیل آى اعت( .ایي اًجوي تضسگتشیي
ؽْد).
هی
هذغْب
ژاپي
ػلوی
اًجوي
کٌفشاًظ پاسعال ( )1211دس داًؾگاٍ ًاگْیا تشگضاس ؽذ ّ
ًؾغت اهغال تَ هیضتاًی داًؾگاٍ ُْکایذّ تشگضاس خْاُذ ؽذ
کَ پیؼ تیٌی هی ؽْد ایي ًؾغت تا ؽشکت دذّد 11،222
تي اص هذممیي تخؼ صٌؼت ّ داًؾگاٍ صْست پزیشد .تا تْجَ
تَ گغتشۀ داًؼ هٌِذعی عاختواى دس ژاپي ّ لضّم اًتمال تاصٍ
ُای ایي تخؼ تَ کؾْس صلضلَ خیضهاى ایشاى  ،گضاسػ
ًؾغت اهغال طی ؽواسٍ ُای آتی تَ اطالع دّعتاى خْاُذ
سعیذ.
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