
 پرونده ای برای
روز جهانی دریانوردی ۲۰۲۰

کشتیرانِی پایدار 
برای سیاره ی پایدار

| سال 35| دوره جدید، شماره 34، پیاپی 281| شهریور 1399| 132 صفحه| 40 هزار تومان| 

زندگی در بنادر ایرانماهنامـه دریانـوردی 
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)معادل  کیلومترمربع  هزار  مساحت 70  با  گرجستان  کوچک  کشور 
از  نفری  میلیون   3/7 جمعیت  و  ایران(  مساحت  درصد  چهار 
کشور  که ساالنه ده ها هزار ایرانی به آن  کشورهای مجاور ایران است 
کشور سرسبز و خوش آب وهوا در بین  گرجستان یک  سفر می کنند. 
به طول  که دارای سواحل محدود  و دریای سیاه است  دریای خزر 
گرجستان دارای منابع نفتی و  کیلومتر در دریای سیاه است.   315
کشاورزی  گازی نیست و اقتصاد آن عمدتا وابسته به دو عامل اصلی 
کار کشاورزی  گرجستان به  گردشگری است. حدود 50 درصد مردم  و 
دارای  که  است  تفلیس  شهر  گرجستان  پایتخت  دارند.  اشتغال 
نمادهای شهری متعددی است، ولی بیشترین نمادهای شهری در 
شهر ساحلی باتومی در ساحل دریای سیاه متمرکز است. شهر باتومی 
با توجه به سرمایه گذاری های 10 سال اخیر تبدیل به قطب گردشگری 
کشورهای منطقه شده است. از سال 2010 شاهد سرمایه گذاری در 
تاسیسات زیربنایی گردشگری و ساخت چندین سازه عظیم و جذاب 
از  گرجستان  باتومی هستیم.  مهندسی به عنوان نمادهای شهری 
که در سال های اخیر تمهیدات ویژه ای برای جذب  کشورهایی است 
که  کرده  گردشگران ایرانی داشته و در این زمینه بسیار موفق عمل 
منجر به افزایش چشمگیر گردشگران ایرانی به این کشور شده است. 

در ادامه  به نمادهای شهری باتومی اشاره می شود.

مجسمهعلیونینو
اغلب نمادهای شهری مشهور دنیا دارای ابعاد بسیار بزرگ و ارتفاع 
باالی 100 متر هستند، ولی در برخی مواقع، نبوغ طراحی مهندسی 
می تواند یک سازه کوچک را نیز به نماد شهری معروف در دنیا تبدیل 
 Monument Ali and( »کند. مجسمه های فلزی متحرک »علی و نینو
گرجستان و  کشور  ارتفاع هفت متر، امروزه به نماد اصلی  با   )Nino
شهر باتومی تبدیل شده است. این مجسمه های متحرک در »پارک 
کنار اسکله باتومی قرار دارد. مجسمه علی و نینو یکی  معجزه« و در 

گرجستان به حساب می آید. طرح این  کشور  از مهم ترین آثار هنری 
مجسمه زیبا از داستانی به همین نام گرفته شده است؛ رمان عاشقانه 
»علی و نینو« در سال 1937، توسط کوربان سعید نوشته شد و در سال 
کران رسید.  2016، فیلم سینمایی آن نیز بر اساس همین داستان به ا
که علی، جوانی مسلمان  این داستان به این گونه بیان شده است 
گرجستان،  کشور  از  مسیحی  دختری  نینو،  و  آذربایجان،  کشور  از 
درگیر رابطه ای عاشقانه می شوند، ولی به دلیل اختالفات مذهبی، 
با مخالفت شدید خانواده ها روبه رو می شوند و در انتها با مرگ علی، 
این داستان به صورت غم انگیزی به پایان می رسد. طراحی مجسمه 
که اجزای این دو مجسمه در یک زمان  علی و نینو به گونه ای است 
مشخص در هم ادغام شده و به صورت یک پیکر درمی آیند و پس از 
گذشت زمانی مشخص، از هم جدا شده و به طرف مخالف هم حرکت 
کرده و از هم دور می شوند. این مجسمه، به واسطه تغییراتی که توسط 
در  درمی آید.  حالت  چندین  به  می گیرد،  صورت  محرک  اهرم های 
کوسیتادزه )Kvesitadze Tamara( هنرمند  سال 2010 میالدی، تامارا 
گرجستانی، با الهام از این  کمک یک تیم مهندسی  گرجستانی، به 
کنار دریای سیاه ساخت.  داستان عاشقانه، تندیس علی و نینو را در 
کمتر از 100 هزار  جالب است بدانید هزینه ساخت این مجسمه زیبا 
ارزان ترین نمادهای شهری معروف دنیاست.  از  که یکی  بوده  دالر 

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

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

ارشد 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 های قبل، به نمادهای شهری مدرن کشور کویت )شهر 
کو( پرداختیم و در این شماره، به کشور گرجستان و نمادهای شهری شهر ساحلی  ساحلی کویت( و کشور آذربایجان )شهر ساحلی با

باتومی می پردازیم.

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

بررسی نمادهای شهرِی گرجستانـ   باتومی
نمادهای دریایی - 3

|محمدمونسان| عضوهیئتعلمیدانشگاهصنعتیمالکاشتر|
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جالفبایباتومی،در بر
بیننمادهایشهری
معروفدنیا،چندان

بلندنیست،ولی
توانستهاستنمادی

گرجستانرو ازیک
کند. بهپیشرفتارائه

همچنین،اینبرج
بهمرکزیکمجموعه

گردشگریتبدیل بزرگ
شدهوسایرامکانات

گردشگریدراطرافاین
گردآوریشدهاند نماد

یکدیگر می رسند،  به  این دو مجسمه  وقتی  که  این جاست  جالب 
به  شروع  و  می آیند  وجد  به  عاشق  دو  این  وصال  دیدن  با  ناظران 
تشویق آن ها می کنند. این دو مجسمه هفت متری از جنس فلزهای 
الیه الیه هستند که هشت تا 10 دقیقه طول می کشد تا یک مسیر کوتاه 
را طی کنند و به هم برسند. مجسمه علی و نینو طی روز و شب توسط 
تعدادی اهرم های قوی به حرکت درمی آیند. یکی از سوغات سفر به 
که در تمام این  کوچک علی و نینو است  گرجستان، مجسمه های 

کشور به وفور یافت می شود. 

برجالفبایباتومی
»برج الفبا« در شهر باتومی، با ارتفاع 130 متری، نمادی از 33 
مارپیچ  به صورت  برج  روی  بر  حروف  است.  گرجی  الفبای  حرف 
که نمادی  گرفته شده  نوشته شده است و از ساختار )DNA( الگو 
گرجی ها  که ادبیات و شعر و هنر در ماهیت و ژنتیک  از این است 
شهرت  ایجاد  برای  باتومی  شهرداری   ،2009 سال  در  دارد.  وجود 
جهانی تصمیم به طراحی و ساخت یک نماد شهری بزرگ و معروف 
و  بلند  نماد شهری خاص،  برای یک  گرفت. یک مسابقه طراحی 
هنرمند  یک  توسط  ارائه شده  طراحی  و  شد  برگزار  منحصربه فرد 
انجام  اسپانیایی  شرکتی  توسط  آن  ساخت  و  شد  پذیرفته  گرجی 
که ظرف دو سال  گرفت. هزینه ساخت این برج 65 میلیون دالر بود 
تا 2011( ساخته شد. در مرکز این برج چند دستگاه  )از سال 2010 
آسانسور برای انتقال بازدیدکنندگان وجود دارد. در رأس این برج 
هر  در  که  دارد  وجود  شیشه ای  بدنه ای  با  زیبا  کروی  سازه  یک 
را نشان  رو به دریای سیاه  طبقه، یک نمای زیبای360 درجه ای 
اول  طبقه  است:  طبقه  پنج  دارای  کروی  قسمت  این  می دهد. 
برای جابه جایی بازدیدکنندگان، خروج از آسانسور و تشریح اجزای 
برج و توضیحات مقدماتی است. طبقه دوم متعلق به استودیوی 
رستوران  و  آشپزخانه  یک  به  مربوط  سوم  طبقه  است.  تلویزیونی 
که در سال 2015 افتتاح شد. طبقه چهارم یک  بزرگ و مجلل است 
کرده  عرشه باز برای تماشای دریا و آسمان، حتی در شب، فراهم 
است. طبقه پنجم نیز محل استقرار یک ِجرم متوازن کننده ی بزرگ 
کاهش دامنه ارتعاشات برج و پایدارسازی  که وظیفه  50 تنی است 
برج را دارد. البته، امکان بازدید از این قسمت نیز وجود دارد. این 

برج 130متری، در بین نمادهای شهری معروف دنیا، چندان بلند 
گرجستان رو به پیشرفت  نیست، ولی توانسته است نمادی از یک 
گردشگری  کند. همچنین، این برج به مرکز یک مجموعه بزرگ  ارائه 
گردآوری  تبدیل شده و سایر امکانات گردشگری در اطراف این نماد 
شده اند. نورپردازی های خاص و متنوع این برج در شب باعث ایجاد 
جذابیت و روشن شدن منطقه ساحلی و رونق گردشگری شده است.

 
برجدانشگاهفناوریباتومی

)TechnologicalUniversityTower(
ساختمان  بلندترین  متر،   200 ارتفاع  با  فناوری«،  دانشگاه  ج  »بر
ج دارای  گرجستان محسوب می شود. این بر کشور  شهر باتومی و 
ولی  شود،  افتتاح   2012 سال  در  که  بود  قرار  و  است  طبقه   36
به دلیل برخی مشکالت، ساخت آن نیمه کاره رها شد تا این که این 
ج در سال 2015 از طرف دانشگاه به یک شرکت سرمایه گذاری  بر
با قیمت 25 میلیون دالر فروخته شد و احتماال در آینده نزدیک 
موقعیت  و  معماری  نوع  که  چرا می شود،  هتل  یک  به  تبدیل 
گردشگری و هتلداری بسیار مناسب است. این  قرارگیری آن برای 
منحصربه فردی  معماری  و  ساخت،  برجسته  گی های  ویژ از  ج  بر
گرجی طراح آن بوده است. از عجایب  برخوردار است و یک معمار 
ج  کوچک در قسمت باالیی بر خ وفلک  این طراحی، وجود یک چر

)طبقه 27( است. 

ساختمانوزارتدادگستری
این ساختمان با معماری خاص، دارای 17 طبقه و ارتفاع 55 متر 
با هزینه 25 میلیون دالری، در  تا 2011،  است و در بازه زمانی 2009 

ساحل باتومی ساخته شده است. 
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قانونهتلهایبلندبامعماریخاص
نمادهای  توسعه  و  شهر  چهره  تغییر  برای  گرجستان  دولت 
که  که هر هتل مرتفعی  کرد  شهری، قانونی را در سال 2009 وضع 
کشور ساخته شود باید دارای یک معماری خاص  بخواهد در این 
گرجستان  که تصویر شاخصی از  و منحصربه فرد باشد، به گونه ای 
ارائه دهد و هیچ یک از هتل های شهر نباید شبیه به هم باشند و 
کمیته  نقشه معماری آن ها باید، قبل از شروع به ساخت، در یک 
سرمایه گذاران  اعتراض  با  تصمیم  این  شود.  بررسی  تخصصی 
خاص  معماری  با  هتل هایی  ساخت  هزینه  که  چرا شد،  مواجه 
برای  گرجستان  دولت  است.  معمولی  هتل های  از  بیشتر  بسیار 
کمک به جبران این هزینه ها، هتل های با معماری خاص را بین 
از  انجام شده(  هزینه  و  معماری  نوع  به  )وابسته  سال   10 تا  پنج 
که امروزه شاهد هستیم  کرد. به همین دلیل است  مالیات معاف 
و یک  نماد شهری  به عنوان یک  از هتل ها  باتومی، هریک  در  که 
سازه شاخص با معماری خاص محسوب می شوند. در ادامه، به 

تعدادی از این هتل ها اشاره می شود.

)AlliancePalacehotel(پاالسآلیانس
برج این هتل دارای 41 طبقه باالی سطح زمین و چهار طبقه در 
که ظرف چهار سال  زیر سطح زمین است. ارتفاع آن 132 متر است 
ساخته شده است )از 2015 تا 2019(. به نظر می آید معماری خاص و 
گرجستان  کشور  حیرت آور این هتل تازه تاسیس به یکی از نمادهای 

تبدیل شود.

)SwissotelCubeTower(برجمکعب
که بر روی هم  این برج به شکل تعدادی مکعب سفیدرنگ است 
که  گرفته اند. برج مکعب دارای ارتفاع 106 متر در 28 طبقه است  قرار 
در سال 2012 افتتاح شد. هزینه ساخت آن 30 میلیون دالر بوده و 
توسط بخش خصوصی ساخته شده و معماری خاص آن باعث شده 

که تبدیل به یکی از نمادهای گرجستان شود.

)SkyTowerhotel(هتلاسکایتاور
نمای  و  با دیوارهای شیشه ای  اتاق مجلل  دارای 101  این هتل 

با  استوانه  یک  به شکل  آن  کلی  معماری  است.  بیرون  به  رو  کامل 
مقطع ثابت است.

)BabillonTowerGeorgia(برجبابیلون
این برج ارتفاع 185 متری و 52 طبقه دارد و در سال 2017 افتتاح 
شده است. برج بابیلون دومین سازه بلند موجود در گرجستان است.

)OrbiSeaTowers(برجهایسهگانهاربی
این هتل های سه گانه دارای ارتفاع های مختلفی از 25 تا 34 طبقه 
که بلندترین آن ها دارای ارتفاع 130 متر است. این هتل ها در  هستند 

سال 2012 ساخته شدند.

نمادشهرتفلیس
گرجستان، نیز دارای چندین نماد شهری  شهر تفلیس، پایتخت 
»کارتلیس  یا  گرجستان«  »مادر  نام  به  آن ها  معروف ترین  که  است 
که در  ددا« )Kartlis Deda( است. این مجسمه، شمایل زنی است 
یک دست او شمشیر و در دست دیگرش فنجان قرار دارد. مجسمه 
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شمشیردردستمجسمه
مادرگرجستاننماد

شمشیرکشیدنبهروی
دشمنان،وفنجاندر

دستدیگرنماداستقبال
ازمهمانانومهماننوازی

است.اینمجسمه20متری
درسال1958)62سال

پیش(وبهمناسبتیکهزار
و500سالگیشهرتفلیس
بهوسیلهیمجسمهساز

گرجیبهنامالگوجا
آماشوکلیساختهشدهاست

است،  متر   20 ارتفاع  با  آلومینیومی  مجسمه ای  گرجستان،  مادر 
که در یک منطقه مرتفع نصب شده، از تمام شهر قابل  ولی از آن جا 
رویت است. شمشیر در دست این مجسمه نماد شمشیرکشیدن به 
روی دشمنان، و فنجان در دست دیگر نماد استقبال از مهمانان و 
مهمان نوازی است. این مجسمه 20متری در سال 1958 )62 سال 
پیش( و به مناسبت یک هزار و 500 سالگی شهر تفلیس به وسیله ی 

مجسمه ساز گرجی به نام الگوجا آماشوکلی ساخته شده است.

طرحهایآیندهومقایسهشرایط
گازی  و  نفتی  گرجستان دارای منابع  گفته شد،  که  همان   طور 
گردشگری استوار است، لذا  کشاورزی و  نیست و اقتصاد آن بر مبنای 
در مقایسه با کشور نفت خیز آذربایجان و کشورهای عربی، یک کشور 
بر  زیادی  کشور تالش  این  بااین حال،  فقیر محسوب می شود؛ ولی 
گردشگری با تمرکز بر ساخت سازه های فاخر مهندسی  روی توسعه 
و نمادهای معروف شهری دارد و تصویب قانون »هتل های بلند با 
معماری خاص« نیز در همین راستا انجام شده است. طبق اعالم 
مقامات رسمی این کشور، 34 هتل با معماری خاص در این کشور در 
که بدین ترتیب، باید انتظار داشت در سال های  حال ساخت است 
آتی، بیشترین تمرکز نمادهای شهری را در شهرهای گرجستان شاهد 
که اصرار دارند  گرجی ها این است  باشیم. یکی از خصوصیات جالب 
که نمادهای شهری آن ها تا جای ممکن توسط طراحان و هنرمندان 
گرجی طراحی و ساخته شوند و در این زمینه تعصب  و مهندسان 
گرجستان، با مساحتی تقریبا برابر مساحت سه  کشور  خاصی دارند. 
ساحل  طول  و  گیالن(،  و  مازندران  )گلستان،  ایران  شمالی  استان 
کیلومتر در  برابر یک سوم سواحل ایرانی خزر در این سه استان )315 
که در  گاز، توانسته است  کیلومتر(، بدون منابع غنی نفت و  برابر 900 
کنون(، صنعت  کوتاه حدودا 10ساله )از سال 2010 تا یک بازه زمانی 
کند. برای مثال، نگاه های  گردشگری خود را با تحول اساسی روبه رو 
گرجستان  گردشگران ایرانی به  که سفر  مدرن مدیریتی باعث شده 
در بازه زمانی پنج ساله 32برابر شود )گرجستان در سال 2015 مقصد 
که در سال 2019، به حدود 800  گردشگری تعداد 25 هزار ایرانی بود 
و  ایران  با  گرجستان  مجاورت  به دلیل  رسید(.  ایرانی  گردشگر  هزار 
گردشگر  میلیون  دو  برای  آن ها  هدف گذاری  ایران،  باالی  جمعیت 
امکانات  از  که  دارد  تاسف  جای  بسیار  است.  سال 2022  تا  ایرانی 
گردشگری داخلی در خزر استفاده نمی شود و هرساله شاهد خروج 
گردشگری هستیم. یک خاطره شخصی در این  کشور با مقاصد  ارز از 
گویای شرایط باشد: ما در سال 2015 یکی از اساتید  زمینه می تواند 
خارجی را برای برگزاری دوره ای آموزشی در یکی از شهرهای شمالی 
که بسیار عالقه مند به دیدن دریای خزر  کردیم. او  به ایران دعوت 
کنار دریای خزر رفت؛ اما بعد از نیم  کاری، به  بود، در پایان یک روز 
...« گفت:  پرسیدیم،  را  او  سریع  مراجعت  دلیل  بازگشت.  ساعت 

همه جا شلوغ و آشفته بود«. برای من این اظهارنظر او جای تاسف 
کشور  که این فرد وقتی به  و شرمندگی داشت و با خودم فکر می کردم 
وجود  با  چرا  کرد!  خواهد  تعریف  ایران  از  چه چیزی  برگردد،  خود 
کم  گردشگری  کز  سواحل طوالنی ایران در خزر، باید آن قدر تعداد مرا
که باعث شلوغی و ازدحام بیش از حد شود! این که در سواحل  باشد 
کم گردشگر داخلی و خارجی و درآمد  دریای خزر، با وجود بیشترین ترا
در  و مشهور  نماد شهری شاخص  نمی توان یک  هنگفت سالیانه، 
گرفت، جای بسی تامل و تاسف است. طرح های     سطح جهان سراغ 
امروزی  مدرن  دنیای  در  گردشگری  توسعه  الزمه  مهندسی،  فاخر 
است. دیگر نمی توان صرفا با تکیه  بر دو عامل آثار باستانی و طبیعت 
زیبا، در فکر تحول در صنعت گردشگری بود. البته ما ناامید نیستیم، 
که با تفکرات مدیریتی مدرن و روزآمد می توان در یک بازه زمانه  چرا
کرد. ایجاد معاونت  10ساله چهره شهرهای ساحلی ایران را متحول 
گردشگری  گردشگری« در وزارت میراث فرهنگی و  »سازه های مدرن 

می تواند نقطه شروعی برای یک حرکت بزرگ باشد.  |


