ﻃﺮح ﻧﻬﺎﯾﯽ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﺮای اﻟﻤﭙﯿﮏ ۲۰۲۰
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ژاﭘﻦ روﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻓﺮوغ ﺑﯿﺪاری | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۲ ،دی ۱۳۹۴
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی اﻟﻤﭙﯿﮏ ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ و ﺷﻬﺮ ﺗﻮﮐﯿﻮ
ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،دوﻟﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻠﯽ در ﺷﻬﺮ

»زﻫﺎ ﺣﺪﯾﺪ« ،ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎرﻫﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﭙﺮد ﮐﻪ
ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻮد و ﻃﺮاﺣﯽ آن را ﺑﻪ َ
ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮت داﺷﺘﻪ.
اﻣﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح ورزﺷﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻌﻤﺎر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺳﻔﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ

ﺗﺼﺎﻋﺪی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺸﺖ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوز دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﺪه ای ﻧﻮ ﺑﺮای اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻠﯽ ﺗﻮﮐﯿﻮ را ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﭘﯿﺶ از ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻨﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ دﯾﺰاﯾﻦ زﻫﺎ ﺣﺪﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ﻗﺮار ﺑﻮد ﺣﺪود  1.07ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ در ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎر رﻗﻢ آن
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪد ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ  2.08ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری رﺳﯿﺪ .از اﯾﻦ رو ،ژاﭘﻨﯽ ﻫﺎ اداﻣﻪ اﺟﺮای

اﯾﻦ ﻃﺮح را ﻣﺘﻮﻗﻒ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻣﻠﯽ ﺗﻮﮐﯿﻮ را ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ژاﭘﻦ» ،ﺷﯿﻨﺰو آﺑﻪ« روﻧﻤﺎﺋﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی
ﮐﻤﺘﺮ و ﺣﺪود  1.26ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری دارد .اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ  Design Aﻧﺎم
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﺎ از اﺳﺘﯿﻞ و ﭼﻮب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

دﯾﺰاﯾﻦ ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ورزﺷﮕﺎه از ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺮزﻣﯿﻦ آﻓﺘﺎب ﺗﺎﺑﺎن ﻣﻠﻬﻢ ﺷﺪه ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ
ﺳﻘﻔﯽ ﭼﻮﺑﯽ و ﻣﺸﺒﮏ دارد .ﻃﺮاح اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ژاﭘﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮐﻨﮕﻮ ﮐﻮﻣﺎ« اﺳﺖ و ﺑﻪ ﮔﺰارش
اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮه ﺷﺪه ،ارﺗﻔﺎع آن  50ﻣﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش  68ﻫﺰار ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ را ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ

داﺷﺖ.
»آﺑﻪ« ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ وﻗﺖ ژاﭘﻦ اﻋﻼم داﺷﺘﻪ » :ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﺎﻣﻼ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ و ﺿﺮب اﻻﺟﻞ ﻫﺎ ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺑﻮدﺟﻪ ﻫﺎی ﺗﻌﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای اﻟﻤﭙﯿﮏ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻞ دارد«.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﻨﺒﻊ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻃﺮح ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺗﺎرﯾﺦ  30ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل 2019
ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

