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Nhật Bản ngày nay
～ Hàng không giá rẻ đang được chú ý ～

日本のいま
～ 注目される格安航空会社 ～

Những lúc gần đây khi nghe tin tức, chúng ta thường
nghe từ “LCC”. LCC là từ viết tắt của chữ Low Cost
Carrier, có nghĩa là “chuyên chở giá rẻ”, chỉ những hãng
hàng không cung cấp dịch vụ chuyên chở giá rẻ bằng 1/4,
1/5 giá vé chính thức, bằng cách triệt để cắt giảm chi phí
như suất ăn tính riêng, sử dụng những sân bay giá rẻ,
nâng cao hiệu quả chuyên chở.
LCC có vị trí vững chắc ở nước ngoài, ở Nhật Bản
LCC cũng đang được chú ý. Các sân bay địa phương cố
gắng mở rộng các chuyến bay LCC để thu hút du khách,
hai sân bay trung tâm là Narita và Haneda cũng đã đưa
LCC vào khuôn khổ các chuyến bay quốc tế đã được mở
rộng. Các hãng hàng không lớn của Nhật Bản sắp tới sẽ
tham gia vào sân chơi LCC. Đứng đầu LCC hiện nay có
các hãng Southwest Airlines của Mỹ, Air Asia của
Malaysia, Hàng không Xuân Thu của Trung Quốc, các
hãng này vẫn vừa đảm bảo tính an toàn cao của máy bay,
vừa tìm cách hạ chi phí. Sắp tới LCC của Nhật Bản sẽ là
hãng hàng không nào nhí.

最近ニュースでよく聞く言葉に「LCC」があり
ます。LCCはLow cost carrierの略ですが、機内
食の有料化や利用料の安い空港の使用等、徹底
したコスト削減や運航の効率化により、従来の4
分の1、5分の1というような安値で航空輸送を提
供している会社のことです。
海外では既に定着したLCCですが、日本では、
地方空港がもっと多くの旅行者を呼び込もうと
LCC就航に力を入れたり、ハブ空港である成田と
羽田が拡大させた国際線発着枠にLCCが進出し
たりして、ようやく注目されるようになりまし
た。そして日本の大手航空会社もこの度LCCに参
入するそうです。米国のサウスウエスト航空や
マレーシアのエア・アジア、中国の春秋航空な
どのLCCが台頭し、飛行機として当然に求められ
る高い安全性を確保しつつ、コストをどう抑え
るかで各社がしのぎを削る中、日本の新しいLCC
はどんな会社になるのでしょうか。

Khí hậu Nhật Bản
～ Mưa thu ～

日本の気象
～ 『秋雨』 ～

Khi mùa thu đến, khối không khí áp suất cao Thái
bình Dương suy yếu, đồng thời khối không khí áp suất cao
lạnh từ đại lục di chuyển dần xuống phía nam, hai khối
không khí này chạm nhau ở vị trí gần quần đảo Nhật Bản,
và front (biên giới giữa hai khối không khí) bị chững lại.
Đây là front gây mưa thu, mưa vào mùa này thường được
gọi là “Aki no naga-ame” hay “shuurin” (mưa dầm mùa
thu). Mưa thu cũng giống mưa Tsuyu vào mùa hè, nhưng
điểm bắt đầu và kết thúc không rõ rệt nên không có tuyên
bố mưa bắt đầu hay kết thúc như tsuyu.
Người Nhật có câu tục ngữ “Mưa thu rơi, mặt mèo dài
3 thước (90cm)”. Câu này được giải thích là vào những
ngày mưa mùa thu trời ấm hơn ngày nắng, nên mèo vốn
sợ lạnh thích đến dài mặt ra. Cũng có cách giải thích khác
là mưa thu dầm dề đến cả mèo cũng thấy chán.
Ngoài ra, từ ngày xưa người Nhật thường nói “mất vụ
lúa, được vụ nấm”. Đó là vì điều kiện được mùa của lúa và
nấm matsutake khác hẳn nhau. Khi mưa ít, nắng nhiều thì
lúa được mùa, nhưng khi mưa nhiều nắng ít thì nấm
matsutake được mùa.

秋になると太平洋高気圧の勢力が衰えるととも
に、大陸からは冷たい高気圧が南下し、日本列島
付近でこの2つの高気圧がぶつかり会い前線が停
滞する様になります。これが秋雨前線でこの時期
しゅうりん

の雨を「秋の長雨」または「 秋 霖 」と言います。
つ

ゆ

初夏の梅雨と似ていますが、始まりや終わりが明
確でないことが多く、梅雨入り・梅雨明けに相当
する発表はありません。
「秋の雨が降れば猫の顔が三尺(約90センチ)に
なる」ということわざがあります。秋は晴れの日
よりも雨の日の方が暖かく、寒がりの猫も顔を長
くして喜ぶという意味のほかに、秋の長雨には猫
ですら退屈するという意味もあります。
また、昔から「稲不作は松茸豊作」といわれ、
稲と松茸では豊作になる気象条件が逆になりま
す。秋に雨が少なく晴れが多い方が豊作となる稲
と異なり、松茸は秋に雨が多く降ると豊作になり
ます。
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