
  بزرگ ترین دریاچه جهان
به روایِت پژوهشگران، کارشناسان و مسئوالن

به وقِت خزر

| سال 35| دوره جدید، شماره 33، پیاپی 280| مرداد 1399| 100 صفحه| 30 هزار تومان| 

زندگی در بنادر ایرانماهنامـه دریانـوردی 
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یکیازبرجهایسهگانه
شعلهکاربریهتلگونهداردو
دارای250اتاقو61سوئیت

است،سازهدوماینمجموعه
کاربریتجاریداردوسومین

ساختمان،مسکونیودارای
130واحدمجللدر33طبقه

است.برایساختاین
سازهسهگانه،350میلیون

دالرهزینهشده.اینبودجه
نهازراهدولتی،بلکهصرفااز
سرمایههایکوچکوبزرگ

مردمیتامینشدهاست

همچنین  و  شهر  بزرگ ترین  آذربایجان،  جمهوری  پایتخت  کو،  با
کشور است. این شهر در ساحل غربی دریای  بزرگ ترین بندر این 
خزر، در شبه جزیره آب شوران، قرار دارد و یکی از مناطق نفت خیز 
کو پرجمعیت ترین و یکی از زیباترین شهرهای قفقاز  جهان است. با
کوچک آذربایجان، با حدود 9/5 میلیون نفر جمعیت  کشور  است. 
و 87 هزار کیلومترمربع وسعت، یکی از موفق  ترین کشورهای آسیای 
میانه و حاشیه خزر در ساخت سازه  های مدرن مهندسی، به عنوان 
نمادهای شهری و ابزاری برای افزایش درآمد گردشگری، بوده است. 
کو، در  کنار حفظ رونق بخش قدیمی و باستانی شهر ساحلی با در 
این شهر اقدام به ساخت فاخرترین و عظیم  ترین نمادهای شهری 

کو، به خاطر زیبایی و جذابیت،  از با کنون  نیز شده است. این که ا
که  به عنوان عروس منطقه قفقاز یاد می  شود ما را به فکر فرو می برد 
کو  آیا هیچ یک از شهرهای ساحلی شمال کشورمان قابل مقایسه با با
آیا حتی فقط یک سازه عظیم مهندسی به عنوان نماد  هستند؟ 

شهری مدرن در شهرهای شمالی ما وجود دارد؟
کو، می توان  از بین تعداد بسیار زیاد نمادهای شهری مدرن در با

پنج نماد معروف و بزرگ را از قرار زیر نام برد.

)FlameTowers(برجهایشعله
جزء  متر   161 و   165  ،182 ارتفاع    با  به ترتیب  برج  سه  این 

بر  چون  و  می  شوند  محسوب  کو  با آسمان خراش  های  بلندترین 
روی زمین های مرتفع نیز ساخته شده اند، از تمام شهر قابل رویت 
هستند. علت نام گذاری این سه برج، شباهت آن ها به شعله  های 
کشور است. این سه برج نماد  گاز در این  کشف  آتش و به مناسبت 
ـــ   به دوران جدیدی از تاریخ هستند و  ــ  و کشور آذربایجانـ  کوـ  ورود با

جلوه ای خاص به شهر بخشیده اند.
ساخت برج های شعله در سال 2007 شروع و در سال 2012 به 
 »HOK« پایان رسید. این برج ها توسط شرکت معماری آمریکایی
دیگری  شرکت  نیز  آن  مدیریت  و  ساخت  پیمانکار  و  شد  طراحی 
که  بود  حدی  به  کار  عظمت  بود.   )Hill International( آمریکا  از 
 Azerbaijan’s« شبکه ی علمی »دیسکاوری« برنامه ای را با عنوان
کرد و  Amazing Transformation« برای تشریح این ابرپروژه تولید 
که چهره آذربایجان از یک کشور عقب افتاده آسیایی  کرد  در آن ادعا 

به یک کشور مدرن، با چهره ی اروپایی، تغییر یافت.
به  رو  هتل های  کافه ها،  رستوران ها،  انواع  دارای  برج ها  این 
را  آن ها  بیرونی  نمای  و  هستند  تفریحی  مکان های  و  خزر  دریای 
بسیار  نمایشگر  صفحات  به  پرقدرت   LED المپ  هزار  از 10  بیش 
که به صورت شعله های آتش نشان داده  کرده است  بزرگی تبدیل 
می شوند و در شب، چشم انداز بسیار زیبایی دارند و باعث رونق 

شبانه روزی گردشگری ساحلی و دریایی در اطراف خود می شوند.
 Fairmont( کاربری هتل گونه دارد یکی از برج های سه گانه شعله 
دوم  سازه  است،  مجلل  سوئیت   61 و  اتاق   250 دارای  و   )Hotel
و  تجاری  فضای  مترمربع  هزار   33( تجاری  کاربری  مجموعه  این 
خدماتی( دارد و سومین ساختمان این مجموعه مسکونی و دارای 
130 واحد مجلل در 33 طبقه است. برای ساخت این سازه سه گانه، 
350 میلیون دالر هزینه شده است. این بودجه کالن نه از راه دولتی، 
بلکه صرفا از سرمایه  های کوچک و بزرگ مردمی تامین شده است. 
پروژه  های  تامین مالی  الگوی موفق، دقیقا حلقه مفقوده ی  این 
می شود  تصور  ما  کشور  در  که  چرا است،  ایران  در  تفریحی  بزرگ 
تامین شود،  باید توسط دولت  پروژه  هایی  کل سرمایه چنین  که 
درحالی که این اشتباه است و دولت صرفا نقش هدایتگری دارد. 
در چنین مجموعه  هایی، صدها یا هزاران واحد تجاری و مسکونی 
مردم  به  آن ها  پیش  فروش  محل  از  معموال  که  می  شوند  ساخته 
عادی، با سرمایه  های کوچک و متوسط، سرمایه الزم برای ساخت 
پروژه تامین می شود. چنین تجربه  ای در ایران، در ساخت مجموعه 
که می  تواند الگویی برای توسعه  عظیم شاندیز مشهد، وجود دارد 

گردشگری شهرهای ساحلی ایران باشد.

)TVTower(برجتلویزیون
کو 310 متر ارتفاع دارد و ساخت آن از سال 1979  برج مخابراتی با
که در سال 1985 به  )در زمان شوروی سابق( شروع شد و قرار بود 
اتمام برسد، اما به دالیلی این طرح طبق برنامه پیش نرفت و پس 
از بازگشت حیدر علی اف به قدرت در سال 1993، ساخت آن از سر 
این  افتتاح شد.  برنامه مجللی،  و در سال 1996، طی  گرفته شد 
کو و کشور آذربایجان است،  آسمان خراش، که بلندترین سازه شهر با
امکانات  گردان و  کاربری مخابراتی، درون خود رستوران  بر  عالوه 
را دید. رستوران چرخان  آن  تمام شهر می توان  از  و  تفریحی دارد 
ارتفاع 175 متری( در سال 2008  برج )در  این  طبقه شصت ودوم 

کو را فراهم می  کند. افتتاح شد و یک نمای 360 درجه از شهر با

)CrystalHall(سالنکریستال
واقع  شهر  این  پرچم  میدان  نزدیکی  در  کو  با کریستال  سالن 
شده است. این سالن در واقع یک سالن و ورزشگاه سرپوشیده ی 
که بعد از تصمیم به ساخت آن در سال 2011، در  چندمنظوره است 
کشور، در سال  کمتر از یک سال ساخته شد و رئیس جمهوری این 
2012، آن را افتتاح کرد. طراحی این سازه مدرن به عهده یک شرکت 

آلمانی )GMP( بود و در حدود 350 میلیون دالر برای ساخت آن 
هزینه شد. برای احداث این ورزشگاه، که حدود 25 هزار نفر ظرفیت 
کو، دولت آذربایجان  دارد، به دلیل محدودیت طول سواحل در با
به اجبار  را  آن منطقه  منازل مسکونی  از  زیادی  تعداد  مجبور شد 

کن آن را به مناطق دیگر منتقل کند. تخریب کند و مردم سا

)HeydarAliyevCenter(مرکزفرهنگیحیدرعلیاف
مرکز فرهنگی حیدر علی اف، با مساحت 57 هزار مترمربع، مکانی 
عراقی،  مشهور  طراح  حدید،  زاها  توسط  که  است  جذاب  بسیار 
طراحی شده است. هزینه ساخت این سازه 250 میلیون دالر بوده 
است و در بازه زمانی پنج ساله )2007ـــ 2012( طراحی و ساخته شده 
متر   74 مهندسی  زیبای  سازه  این  طاق  بلندترین  ارتفاع  است. 
است. موج و انحنای طراحی شده بر بام این ساختمان، جلوه  ای 
کلی آن، برنده جایزه  های  چشمگیر به آن بخشیده است و طرح 

متعدد معماری در سطح بین المللی شده است.
کاربری، فضای داخلی این مرکز محل نمایشگاه دائمی  از نظر 
علی اف،  حیدر  شخص  لباس های  و  اتومبیل ها  هدایا،  لوازم، 
رئیس جمهوری آذربایجان، است. همچنین، این مرکز به عنوان مکانی 
برای برگزاری کنسرت، کنفرانس و تئاتر نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

)AzerbaijanCarpetMuseum(موزهفرشآذربایجان
این موزه به منظور  آشنایی گردشگران با صنعت فرش آذربایجان 
شناساندن  و  تبلیغ  برای  تخصصی  محلی  و  است  شده  ساخته 
کشور به تمام دنیاست. در این موزه، فرش های  صنعت فرش این 
زیبایی  بر  عالوه  می  شود.  نگهداری  داغستانی  و  ایرانی  آذری، 
گذاشته شده اند، معماری  که در این موزه به نمایش  فرش هایی 
و  زیبا  جلوه ای  لوله شده  فرش  به شکل  نیز  سازه  این  طراحی  و 
که خود را به عنوان  خودنمایانه به آن داده است و به آن اجازه داده 
آذربایجان  در  معماری  طراحی  شاهکار  و  گردشگری  جاذبه  یک 
کرده  کند. طراحی اتریشی موزه فرش آذربایجان را طراحی  مطرح 
است. این موزه در مدت شش سال و با صرف هزینه ای 100 میلیون 

دالری احداث و در سال 2014 افتتاح شده است.

کو بلوارساحلیبا
فاصله  در  ذکرشده  گردشگری  کز  مرا و  شهری  نمادهای  اغلب 
کو قرار دارند. این بلوار، مکانی زیبا و  چند صدمتری بلوار ساحلی با
که در شب، نمایی منحصربه فرد دارد.  مشرف به دریای خزر است 
مسیرهای پیاده  روی و دوچرخه  سواری، رستوران  ها، فروشگاه  ها، 
کافه  های  پارک  ها، موزه  ها  ، سینماها، سالن  های ورزشی، هتل  ها و 
گستره این بلوار وجود دارند و خانواده ها، جوانان و  متعددی در 
گرد هم می آیند و فضایی  نوازنده های تازه کار هر شب در این مکان 

گرم و صمیمی به شهر می بخشند.
سایه ساختمان  های بلند و مجلل در آب دریا منعکس شده و 
باعث می  شود که نه تنها گردشگری در شب متوقف نشود، بلکه رونق 
کن اقامتی و مسکونی و  کم اما ویژه  ای نیز داشته باشد. به دلیل ترا
اغلب فصل  های سال  گردشگری در  بلوار،  این  اطراف  هتل  ها در 
کیلومتری ایران در اطراف  رونق دارد. شاید در طول سواحل 900 

دریای خزر نتوان هیچ منطقه  ای با این اوصاف پیدا کرد.

طرحهایآیندهتوسعهگردشگریآذربایجان
نیز  کشور  این  است.  نفت  خیز  کوچک  کشور  یک  آذربایجان 
کشورهای عربی تصمیم دارد تکیه  گاه مالی خود را از نفت  همانند 
کشورهایی مانند امارات و  گردشگری انتقال دهد. تجربه موفق  به 
قطر در این زمینه باعث شده تا آذربایجان نیز این مسیر را بیازماید. 
حاشیه  کشورهای  به  نسبت  عمده  مزیت  دو  از  آذربایجان  کشور 
گردشگری برخوردار است: یکی،  جنوبی خلیج فارس برای توسعه 

بندر و دریا  |  همه ی شهرهای ساحلی بزرگ و مهم دنیا، ازجمله برخی کشورهای کوچک همسایه ایران، بدون استثنا،  اشاره 
دارای یک یا چند نماد شهری معروف هستند که به عنوان مرکزیت یک مجموعه تفریحی و گردشگری بزرگ، ایفای نقش 

می کنند و چهره شهرهای ساحلی را متحول کرده اند. متاسفانه، هیچ یک از شهرهای ساحلی ما )چه در شمال و چه در جنوب کشور( 
دارای سازه  های فاخر مهندسی، به عنوان نماد شهری و جاذبه گردشگری، نیستند. در این جا، به منظور کمک به روشن  تر شدن ذهن 

مسئوالن و مدیران استان  های ساحلی کشور، سعی می  کنیم برخی از این نمادهای معروف را بررسی کنیم. برای نشان دادن قابلیت 
اجرا و امکان پذیری چنین طرح  هایی، ابتدا به بررسی برخی کشورهای کوچک همسایه پرداخته  ایم که از نظر وسعت، جمعیت و 

توانایی  های طراحی و مهندسی، بسیار ضعیف  تر از ایران هستند. در شماره قبل، به نمادهای شهری مدرن کشور کویت ـ شهر کویتـ  
ـ    رفته ایم. کوــ ـ  شهر بندری با پرداختیم و در این شماره، به سراغ کشور آذربایجانـ ـ

چرا هیچ یک از شهرهای ساحلی ایران دارای نمادهای شهری فاخر نیستند؟

بررسی نمادهای شهرِی جمهوری آذربایجانـ  باکو
نمادهای دریایی - 2

| محمد مونسان | عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر|
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آب وهوای به مراتب بهتر و دیگری، نزدیکی جغرافیایی و فرهنگی به 
که صرفا با  اروپا و روسیه و ایران و ترکیه. آذربایجان به خوبی می  داند 
تکیه بر آثار باستانی و طبیعت زیبا نمی  تواند شانس چندانی در جذب 
کشورهایی مانند ترکیه و ایران تاریخ  که  گردشگر داشته باشد، چرا
آذربایجان  به  و قدیمی تری نسبت  بیشتر  باستانی  آثار  و  طوالنی تر 
کشور، در 15 سال اخیر، تمرکز باالیی بر  دارند. لذا، برنامه ریزان این 
گردشگری  ساخت سازه  های فاخر مهندسی و ایجاد جذابیت های 
کو دارای تعداد  کوچک با که شهر  داشته اند و به همین دلیل است 

زیادی نماد شهری مدرن است.
طبق برنامه ریزی های توسعه محور در کشور آذربایجان، قرار است 
کو و  تا سال 2030 حداقل پنج نماد شهری فاخر و عظیم دیگر در با
کو، سایر  سایر شهرهای این کشور ایجاد شود، به گونه ای که عالوه بر با
گردشگری تبدیل شوند. یکی از این پنج نماد  شهرها نیز به مقصد 
جدید، یک هتل هاللی شکل مجلل، با یک معماری خارق العاده و 
که در داخل آب ساخته می شود و دارای  منحصربه فرد در دنیاست 
کواریوم بزرگ خواهد بود و به عنوان بزرگ ترین و شیک  ترین  آ یک 
هتل حاشیه دریای خزر ایفای نقش خواهد کرد. این طرح  های بزرگ 
گردشگران را بیش از پیش متوجه  و عجیب مهندسی، قطعا نگاه 

آذربایجان خواهد کرد.
کمتر از 100 هزار  گردشگر خارجی در سال 2005،  سهم آذربایجان از 
کشور توانست سهم خود را در سال 2019 به بیش  نفر بود، ولی این 
از یک میلیون و 200 هزار نفر برساند و برای سال 2030، برای پذیرش 
 ،1999 سال  در  است.  کرده  برنامه  ریزی  مسافر  نفر  میلیون  چهار 
قانونی درباره توسعه گردشگری در مجلس ملی جمهوری آذربایجان 
کشور  به تصویب رسید و در همان سال، رئیس جمهوری وقت این 
دستوری ویژه برای اجرایی شدن قانون جدید گردشگری صادر کرد.

همانند کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، یکی از تهدیدهای 
گردشگری، جمعیت بومی بسیار  سرمایه  گذاری آذربایجان در حوزه 
کم و گردشگر داخلی محدود است؛ لذا، این کشور برای کاستن از این 
تهدید، باید بتواند موفقیت زیادی در جذب گردشگر خارجی داشته 
داشتن  با  نظر،  این  از  ایران  که  است  حالی  در  این ها  همه  باشد. 
برای  پشتوانه داخلی محکم  از یک  از 80 میلیون جمعیت،  بیش 
گفته  مثال  است.  برخوردار  گردشگری  پروژه  های  اقتصادی  توجیه 
که هرساله، فقط در فصل بهار، در حدود 25 میلیون نفر از  می  شود 
جمعیت ایران به شهرهای ساحلی شمالی کشور سفر می  کنند. این 
گردشگر داخلی و درآمد هنگفت ناشی از آن می  تواند توجیه  تعداد 
اقتصادی کافی برای هر نوع پروژه عظیم گردشگری ایجاد کند. عالوه 
گردشگر خارجی هرساله از  گردشگران داخلی، تعداد قابل توجهی  بر 
شهرهای شمالی ایران بازدید می  کنند، ولی متاسفانه، با وجود درآمد 
گردشگری داخلی و خارجی، به دلیل نبود رویکردهای مدرن  باالی 
و مهندسی محور در حوزه گردشگری، کشورمان نتوانسته در ساخت 
که  نمادهای فاخر شهری توفیقی داشته باشد. چندین دهه است 
آثار  است:  بوده  استوار  حوزه  دو  بر  ایران  گردشگری  مدیران  تمرکز 
کار نبوده  باستانی و طبیعت زیبا. اصوال هیچ نگاه مهندسی  ای در 
عظیم،  عمرانی  و  مهندسی  سازه  های  ساخت  با  بتوان  که  است 
جذاب و فاخر، مجموعه های مدرن گردشگری ایجاد کرد و به همین 
کیلومتر سواحل ایران در حاشیه دریای خزر،  که در 900  دلیل است 
حتی یک نماد شهری فاخر و مدرن و معروف نمی  توان یافت. این ها 
گذشته، از نظر توان مالی و  که ایران در چهار دهه ی  در حالی است 
کشوری مانند آذربایجان  توان مهندسی و طراحی، یک سروگردن از 
باالتر بوده است. تفکرات مهندسی بلندپروازانه و جاه طلبانه الزمه 
که متاسفانه، در ایران، به دلیل فقدان این  توسعه هر کشوری است 
گذران معیشت و  تفکرات، بودجه های سالیانه صرف امور جاری و 

برخی طرح  های کوچک می  شود.
گر کسی به شهرهای بندر ترکمن، بابل، بابلسر، چالوس،  امروزه، ا
عکس  نمادهایی  چه  از  باید  کند،  سفر  آستارا  و  انزلی  بندر  رامسر، 

کرده است؟!  که به این شهرها سفر  یادگاری بگیرد تا نشان دهد 
کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، شهرهای ساحلی  در همه 
کوچک برای خود یک نماد شهری مدرن و معروف  بزرگ و حتی 
گرفته تا آسیای میانه و اروپا و آمریکای  دارند؛ از جنوب شرقی آسیا 
شمالی و حتی آمریکای جنوبی )که به مرور در شماره های آتی به این 
نمادها در کشورهای مختلف اشاره خواهد شد(. مدیران گردشگری 
که همین سازه  های عظیم  کم توجه هستند  ایران به این موضوع 
گر امروز ساخته شوند، ظرف چند دهه آینده تبدیل به  مهندسی، ا
که در زمان  آثار باستانی می  شوند، مانند بسیاری از عمارت هایی 
قاجاریه یا پهلوی ساخته شدند و امروزه به عنوان آثار باستانی از آن ها 

حراست می  شود!
مسئله بعدی در تولید و توزیع عادالنه  تر درآمد در مناطق ساحلی 
کشور است. نمادهای شهری یک هزینه نیستند، بلکه سرمایه گذاری 
که برج ایفل هر چهار ماه،  هستند؛ برای مثال، زیاد شنیده می  شود 
کسب  فرانسه  برای  آن شده،  برای احداث  که  اندازه هزینه ای  به 
درآمد می  کند، یعنی بازگشت سرمایه آن چهارماهه است! می توان 
با تعویض نگاه  های مدیریتی، در یک بازه زمانی 10ساله، تحوالت 
بزرگی در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی در شمال و جنوب ایران و 
کنون  به خصوص در سواحل شمالی ایجاد کرد، زیرا این مناطق هم ا
گر فقط پنج درصد  که ا گردشگری دارند  نیز درآمد باالیی در حوزه  
این درآمد، هرساله، صرف ساخت نمادهای شهری شود، تحوالت 

بزرگی را شاهد خواهیم بود.
کشور  که تقریبا همه نمادهای شهری  بررسی ها نشان می دهد 
آذربایجان در یک بازه زمانی هشت ساله، در فاصله سال های 2007 
سالن   ،)2012 ـــ   2007( شعله  برج های  شده  اند:  ساخته   ،2014 تا 
کریستال )2011ـــ 2012(، مرکز فرهنگی حیدر علی اف )2007ـــ 2012( و 
گر تفکرات مدیریتی نوینی در این  موزه فرش )2008ـــ 2014(. پس ا
را  تحول آفرین  و  بزرگ  بسیار  کارهای  باشد،  داشته  وجود  عرصه 

می توان در یک بازه 10ساله انجام داد.
کو و تغییر چهره این  تقریبا ساخت تمامی نمادهای شهری با
کشور است.  این  رئیس جمهوری  تفکرات مدیریتی  کشور مدیون 
که کل هزینه ساخت چهار نماد اصلی  همچنین، مالحظه می  شود 
این مبلغ ظرف  بوده است.  کو در حدود یک میلیارد دالر  با شهر 
هشت سال هزینه شده است، یعنی به طور متوسط، هر سال، 125 
هزینه  کشور  این  در  شهری  نمادهای  ساخت  برای  دالر  میلیون 
گردش مالی بخش دولتی  شده است. چنین مبلغی، در مقایسه با 
و خصوصی ایران، بسیار ناچیز است یعنی حتی این امکان وجود 
کل این مبلغ هرساله از سوی دولت تامین شود، مشروط  که  دارد 
بر تحول اساسی در دیدگاه مدیران و تصمیم گیران کشور در زمینه ی 
که  گردشگری. البته الزمه انجام چنین طرح های بزرگی این است 
گردشگری مبتنی بر هدایت  رویکرد اصلی در تامین سرمایه حوزه 
کوچک و بزرگ مردم به این حوزه باشد. به نظر می  آید  سرمایه  های 
در این حوزه، بدنه مدیریتی باید از پایین به باال توجیه شوند )از 
گردشگری تا شورای شهرها و شهرداران و فرمانداران و  کارشناسان 
که  استانداران و...( و آن ها باید به این باور برسند یا رسانده شوند 
در ایران نیز می توان کارهای مهندسی منحصربه فرد انجام داد. مثال 
که در تهران بتوان یک دریاچه بزرگ مانند  چه کسی تصور می  کرد 
کارهای بزرگ و  کرد؟ فکرهای بزرگ می تواند  دریاچه چیتگر ایجاد 
خارق العاده انجام دهد؛ چشم  ها را باید شست، جور دیگر باید دید. 
گر فقط یکی از شهرهای ساحلی خزر اقدام به طراحی و  در این راه، ا
کند، خودبه خود الگویی برای سایر  ساخت یک نماد عظیم شهری 
شهرهای ساحلی خواهد شد تا این اقدام را تکرار کنند، ولی همیشه 
که نیازمند همت واال و  کار است  مشکل اصلی در نقطه شروع یک 
کرد و اسم رمز ایجاد این تحوالت،  دیدگاه جدید است. نباید غفلت 
به عنوان مرکزیت مجموعه  های  »ساخت نمادهای فاخر شهری« 

نوین گردشگری است. |


