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| سال 35| دوره جدید، شماره 40، پیاپی 287| اسفند 1399| 100 صفحه| 40 هزار تومان| 

زندگی در بنادر ایرانماهنامـه دریانـوردی 
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کشور مالزی را سه نژاد ماالیی )60 درصد(، چینی  کنان  شد. سا
تشکیل  درصد(  )یک  غیره  و  درصد(  )دو  هندی  درصد(،   27(
از تعداد 33 میلیون  داده اند. اسالم دین رسمی مالزی است و 
کشور، حدود 61 درصد از مردم دارای دین اسالم  جمعیت این 
البته  و  است  شافعی  اغلب  مالزی  مسلمانان  مذهب  بوده اند. 
تعدادی از برخی فرقه های دیگر مثل صوفیه و اسماعیلیه نیز در 
میلیون   330 مساحت  دارای  مالزی  می کنند.  زندگی  کشور  این 
طول  و  بوده  ایران(  مساحت  درصد   20 )معادل  مربع  کیلومتر 
که نشان دهنده  کیلومتر است  خط ساحلی آن چهار هزار و 600 
مالزی  همچنین  است.  طوالنی  سواحل  با  دریایی  کشور  یک 
که نقش مهمی در جذب  کوچک و بزرگ است  دارای 40 جزیره 
یک  پیش  سال   40 حدود  تا  مالزی  دارند.  کشور  این  گردشگر 
که اقتصاد آن وابسته  کشور عقب افتاده آسیایی محسوب می شد 
کشاورزی  و  قلع(  عظیم  معادن  )به خصوص  طبیعی  منابع  به 
برنامه های   ،1957 سال  در  بریتانیا  از  استقالل  از  پس  ولی  بود 
دارای  مالزی  که  آن جا  از  کرد.  آغاز  را  خود  پنج ساله  توسعه ی 
ملی  درآمد  طرفی  از  و  نبود  عمرانی  و  صنعتی  زیرساخت های 
کند.  تجربه  را  جهشی  توسعه  یک  نمی توانست  داشت،  پایینی 
که  به مرور از سال 1970 رشد شتابان مالزی شروع شد، به طوری  
برای چند دهه به طور پیوسته رشد اقتصادی هفت درصدی را 
کشاورزی و منابع طبیعی،  کرد و اقتصاد خود را از تکیه بر  تجربه 
توسعه  داد.  انتقال  گردشگری  و  مهندسی  خدمات  صنعت،  به 
گردشگری بر پایه تفکرات مهندسی نیز یکی از مبانی توسعه این 
که نخست وزیر افسانه ای آن ها یعنی »ماهاتیر  کشور بوده است 
محمد« نقش بسزایی در این زمینه داشت. او از سال 1981 برای 
امروزه  بود.  مالزی  نخست وزیر  ناپیوسته  به طور  سال   24 مدت 
گردشگری است با  رتبه دوم درآمد ناخالص ملی مالزی مربوط به 
گردشگر در سال و درآمد سالیانه 30 میلیارد دالر.  30 میلیون نفر 
کرونا و در سال 2021 برای 35  برنامه ریزی آن ها برای بعد از دوران 
گردشگر  رکورد جذب  که  )توجه شود  گردشگر است  نفر  میلیون 
خارجی ایران حدود هشت میلیون نفر بوده است!( یعنی تعداد 
کشور است. تقریبا  کل جمعیت این  گردشگران مالزی تقریبا برابر 
همه نمادهای شهری معروف مالزی که کاربری گردشگری دارند، 
دوقلوی  ج های  بر مثال  شدند؛  ساخته  محمد  ماهاتیر  زمان  در 
کی ال)KL( توسط او افتتاح شدند. او در توسعه  ج  پتروناس و ُبر
که »با چهره ی فقیرانه ی شهرهای مالزی،  گردشگری معتقد بود 
که  کرد!«  جمع  اعانه  می توان  فقط  گردشگری  درآمد  جای  به  
که با وضعیت عقب افتاده و غیرزیبای شهرهای  کنایه از این دارد 
گردشگری داشت. یکی  مالزی نمی توان امیدی به درآمد سرشار 
که شرکت های  دیگر از اقدامات ارزشمند ماهاتیر محمد این بود 

بزرگ و ثروتمند مالزی و حتی شرکت های بزرگ خارجی فعال در 
کدام به صورت مستقل یا مشارکتی اقدام  کرد هر  مالزی را مجبور 
ج های دوقلوی  که بر کنند  به ساخت سازه های فاخر مهندسی 
 310 ج  بر و  پتروناس  نفتی  عظیم  شرکت  به  متعلق  متری   452
متری تلکام )متعلق به شرکت تلکام( نمونه هایی از این سیاست 
جوابگو  می تواند  سیاستی  چنین  نیز  ایران  در  قطعا  هستند. 
باشد. شرکت های صنعتی، تجاری و نفتی بسیار بزرگی در ایران 
گر هر  که ا و به خصوص در شهرهای ساحلی ایران فعالیت دارند 
ج یا سازه فاخر مهندسی در  یک از آن ها موظف به ساخت یک بر
سواحل ایران می شدند، چهره شهرهای ساحلی ایران این گونه 
پنج  ظرف  شود،  آغاز  نیز  امروز  همین  از  گر  ا سیاست  این  نبود. 
بزرگی در شهرهای ساحلی شمال  تغییرات  آینده می تواند  سال 

کند.  و جنوب ایران ایجاد 
و  گرجستان  در  شهری  نمادهای  توسعه  از  تجاربی  بررسی 
گواه  روشنی  به  نیز  نوشتار  همین  قبلی  قسمت های  در  اوکراین 
دولتی  تنبیه  و  تشویق  قدرت  کمک  به  که  است  مطلب  این 
می توان شرکت های بزرگ بخش خصوصی را به این امر واداشت؛ 
که  گرجستان  در  خاص«  معماری  با  هتل های  »قانون  مانند 
نماد  یک  به  تبدیل  کشور  این  هتل های  از  یک  هر  شد  باعث 
»مسجدهای  کشور  به  امروزه  را  مالزی  همچنین  شوند.  شهری 
معروف  شناور  مسجد   10 از  که  به گونه ای  می شناسند  شناور« 
شناور  مسجدهای  است.  مالزی  به  متعلق  مسجد  هفت  دنیا، 
که ماحصل ایده های مهندسی بسیار جذاب هستند، امروزه به 

عنوان نماد و نشان مالزی شناخته می شوند. 
در  غیرعربی  مسلمان  کشور  موفق ترین  می توان  را  مالزی 
تفکرات  پایه  بر  مدرن  گردشگری  و  شهری  نمادهای  توسعه 
در  مالزی،  مهم  هدف گذاری های  از  یکی  دانست.  مهندسی 
سال  هر  در  مسلمانان  است.  بوده  مسلمان  گردشگران  جذب 
جهانی(  گردشگری  درصد   12 )معادل  دالر  میلیارد   150 حدودا 
محسوب  بزرگ  بازار  یک  که  می کنند  ج  خر گردشگری  برای 
است  متر   100 باالی  سازه  و  ج  بر  734 دارای  مالزی  می شود. 
»شهر  را  کواالالمپور  شهر  و  دارد  را  دنیا  اول  رتبه  نظر  این  از  که 
که ما ایرانی ها باید  آسمان خراش ها« می نامند. یکی از سؤاالتی 
رتبه  داشتن  علی رغم  چرا  که  است  این  بپرسیم  خود  از  همواره 
باستانی،  جاذبه های  دهم  رتبه  و  طبیعی  جاذبه های  پنجم 
گردشگر نداریم؟ یکی از مهم ترین  موفقیت محسوسی در جذب 
اهمیت  و  مهندسی  نقش  به  ایرانی ها  که  است  این  آن  علل 
فاخر  نمادهای  و  مهندسی  عظیم  و  جذاب  سازه های  ساخت 
دیگر  هستند.  بی تفاوت  کلی  به طور  گردشگر  جذب  در  شهری 
نمی توان صرفا با تکیه بر آثار باستانی و طبیعت زیبای ایران به 
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| محمد مونسان | عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر|

همه ی شهرهای ساحلی بزرگ و مهم دنیا،  ازجمله برخی کشورهای کوچک همسایه ایران، بدون استثنا، دارای یک  اشاره   
یا چند نماد شهری معروف هستند که به عنوان مرکزیت یک مجموعه ی تفریحی و گردشگرِی بزرگ، ایفای نقش کرده و 
چهره ی شهرهای ساحلی را متحول کرده اند. متاسفانه هیچ یک از شهرهای ساحلی ما )نه در شمال و نه در جنوب کشور( دارای 

سازه های فاخر  معروف و شناخته شده ی مهندسی به عنوان نماد شهری و جاذبه ی گردشگری نیستند. در این جا به منظور کمک 
به روشن ترشدن ذهن مدیران ارشد و مدیران استان های ساحلی کشور، سعی می کنیم برخی از این نمادهای معروف را معرفی 
کنیم. معتقدیم که برای ایجاد تحول در شهرهای ساحلی ایران و کم کردن فاصله با کشورهای همسایه، باید دیدگاه های مدرن 

مهندسی در مدیران ایرانی تقویت و دیدگاه های سنتی گذشته اصالح شوند. همچنین 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  در سطح پایین تری از  ایران قرار دارند. در شماره های قبل به نمادهای شهرِی کشور کویت )شهر ساحلِی کویت(، کشور 

کو(، کشور گرجستان )شهر ساحلِی باتومی(،  کشور   قطر )شهر ساحلِی دوحه( ، کشور امارات متحده عربی  آذربایجان )شهر ساحلِی با
)شهر بندرِی دوبی( و کشور اوکراین پرداختیم.   در این شماره به سراغ نمادهای فاخر  کشور  مالزی )بندر کواالالمپور(  می رویم. 

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

 بررسی نمادهای شهری
کشور مالزی - بندر کواالالمپور

کشورمسلمانتوسعهیافتهوموفق مالزی،یک
که پس از استقالل از  مالزی 400 سال مستعمره انگلیس بود 
را پذیرفت.  انگلیس در سال 1957، حکومت سلطنتی دوره ای 
سلطان   9 میان  از  پادشاه،  مالزی،  اساسی  قانون  اساس  بر 
برای  و  دوره ای  به طور  ایالت،   13 از  مالزی  مختلف  ایالت های 
که سلطان  مدت پنج سال انتخاب می شود. در چهار ایالت دیگر 
هستند  انتصابی  فرمانداران  رسمی،  مقام  باالترین  ندارند، 
و  تشریفاتی  مقام  و  شده  انتخاب  خاصی  ترتیب  با  نیز  آن ها  که 
در  مالزی  در  پادشاه  هستند.  دارا  را  سالطین  رسمی  اختیارات 
ظاهر دارای اختیارات و وظایف تشریفاتی است ولی در عمل بر 
را  مجلس  انحالل  قدرت  حتی  و  داشته  دخالت  امور  از  بسیاری 

کشوری در جنوب شرقی آسیا و پایتخت آن  نیز داراست. مالزی، 
کشور  کواالالمپور است. سازمان های دولتی و وزارتخانه های این 
به شهر جدید پوتراجایا به عنوان پایتخت اداری این کشور منتقل 
کواالالمپور واقع است،  کیلومتری  که در 25  شده اند. این شهر 
اداری  پایتخت  انتقال  است.  شده  ساخته  سال   10 مدت  طی 
کارهای زیربنایی و مهم دولت مالزی بوده است. مالزی  یکی از 
است.  همسود  کشورهای  اتحادیه  و  متحد  ملل  سازمان  عضو 
نام  ایالت در جنوب شرقی آسیاست.  این فدراسیون شامل 13 
که فدراسیون ماالیا؛ سنگاپور، صباح  »مالزی« زمانی انتخاب شد 
ک یک اتحادیه متشکل از 14 ایالت را تشکیل دادند. در  و ساراوا
کشوری مستقل تبدیل  از مالزی جدا و به  سال 1965 سنگاپور 

سرزمین مالزی از 
دو قسمت جدا از هم 
تشکیل شده است. 
دریای چین به فاصله 
640 کیلومتر بین این 
دو قسمت، فاصله 
انداخته است.
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کالنگ، مهم ترین بندر مالزی،  گردشگری بود. بندر  فکر تحول در 
کواالالمپور قرار دارد. در زیر به برخی از  کیلومتری  در فاصله 38 

کواالالمپور اشاره می شود.  نمادهای شهری شهر ساحلی 

برجهایدوقلویپتروناس
آسمان خراش های  بلندترین  از  پتروناس  دوقلوی  ج های  بر
ج های  بر گرفته اند.  قرار  کواالالمپور  شهر  در  که  هستند  جهان 
دارند.  بلندی  متر   452 آن ها،  باالی  آنتن  احتساب  با  دوقلو 
ج، 88 طبقه است و جمعا 78 آسانسور در  تعداد طبقات هر بر
مرکز  توسط  زیر  از  ج  بر این دو  فعال هستند.  این دو ساختمان 
دو  این  پل،  یک  همچنین  هستند.  متصل  به هم  سوریا  خرید 
ح اولیه، 427 متر  ج را به هم متصل می کند. ارتفاع بنا در طر بر
پتانسیل   که  شد  معلوم  مهندسی  بررسی های  از  پس  که  بود 
ج  ج جهان را دارد؛ لذا ارتفاع این بر تبدیل شدن به بلندترین بر
از اول آوریل  ج های دوقلو  به 452 متر افزایش یافت. ساخت بر
کم پنج ساله به پایان رسید. برنامه  1994 شروع شد و در فرصت 
به درخواست دولت  که  بود  ج هشت ساله  بر این  اصلی ساخت 
کم برای  کرد. با توجه به مهلت  مالزی روند ساخت تسریع پیدا 
کنسرسیوم  ساخت ساختمان ها، برای تسریع روند ساخت از دو 
این  از  یکی  شد.  استفاده  ج  بر هر  ساخت  برای  ساختمانی 
کنسرسیوم  دو  این  و  بود  کره ای  دیگری  و  ژاپنی  کنسرسیوم ها، 
ج با هم رقابت داشتند. بر اساس برنامه زمانی،  در ساخت دو بر
برنامه  می شد.  ساخته  روز  چهار  عرض  در  باید  ج  بر از  طبقه  هر 
شد.  شروع  دوم  ج  بر ساخت  از  زودتر  ماه  یک  اول  ج  بر ساخت 
کره ای بود،  که در دست سازندگان  ج دوم  که بر این در حالی بود 
ج اول )سازندگان ژاپنی( تنها با اختالف چند  زودتر ساخته شد. بر
کره ای ها  ج ساخته شده توسط  ج دوم تکمیل شد. بر ساعت از بر
ج ژاپنی ها حدود دو و نیم سانتی متر خطا  کامال صاف است، ولی بر
ج ها را به عنوان نماد پیشرفت  دارد. دولت مالزی ساخت این بر
ج های  کار خود قرار داد. امروزه بر کشور در دستور  اقتصادی این 
کواالالمپور و مالزی  دوقلوی پتروناس به یکی از نمادهای اصلی 
دوقلوی  ج های  بر بلندترین  جزء  ج ها  بر این  شده اند.  تبدیل 
کواریوم زیبایی قرار دارد  دنیا به شمار می روند. در طبقه پایین، آ
کوسه ها و سفره ماهی های  که در آن از داالن شیشه ای زیر آب، 
غول پیکر را از نزدیک می توان دید. نمایندگی اغلب شرکت های 
که  ج هاست  بر این  دیدنی  کز  مرا از  سونی  مانند  جهان  معروف 
به روزترین محصوالت خود را ارائه می کنند و همین باعث افزایش 
ج،  ج ها شده است. در طبقات باالتر بر بازدیدهای مردم از این بر

هنری  آثار  موزه  و  کتاب  بزرگ  فروشگاه  فرهنگی،  کز  مرا سینما، 
جهان  سازه های  بلندترین  ج ها  بر این   ،2004 سال  تا  دارد.  قرار 
ج های دوقلوی جهان اند و در رتبه  بودند، اما حاال، بلندترین بر
ج  ج های دنیا قرار دارند. در سال 2004 بر 13 لیست بلندترین بر
دوقلوی  ج های  بر از  را  جهان  ج  بر بلندترین  عنوان  تاپیه«   101«
ج ها توسطCesar Pelli، معمار  گرفت. طراحی این بر کواالالمپور 
و  دقیق  تست های  شامل  ح  طر این  گرفت.  انجام  آرژانتینی، 
ح بود.  شبیه سازی های مقاومت سازه در برابر باد و بار روی طر
 1993 سال  مارس  اول  از  ج ها  بر این  برای  گودبرداری  عملیات 
کبرداری  خا کامیون   500 روزانه  عملیات،  این  طی  و  شد  شروع 
زیِر زمین برسند. ساخت و ساز  تا به پی 30 متری  گرفت  انجام 
سال  در  و  شد  آغاز   1994 سال  آوریل  اول  از  نیز  ابرسازه ها  این 
ج های دوقلو وارد آن ها شدند. در  کارکنان بر 1997 اولین دسته از 
ج ها توسط  گوست سال 1999 افتتاحیه رسمی این بر تاریخ یکم آ
ج های 88 طبقه ای  بر ح  گرفت. طر انجام  دکتر ماهاتیر محمد، 
پتروناس، الهام گرفته از هنرهای اسالمی است و از فلز، شیشه و 
ج اول  بتن ساخته شده  است. سطح مقطع طبقه چهل و سوم بر
بیشتر  ج ها  بر این  است.  »ربع الحزب«  اسالمی  ح  طر از  برگرفته 
شرکت های  دفاتر  کثرا  ا اول،  ج  بر در  به طوری که  هستند،  اداری 
ج دوم دفاتر مربوط به  ج ها قرار دارند و در بر سرمایه گذار خود بر
نظیر  واقع شده اند. شرکت هایی  بزرگ جهانی  سایر شرکت های 
ج ها  بر این  در  رویترز  و  بوئینگ  مایکروسافت،  الجزیره،  هوآوی، 
از  یکی  دوقلو،  ج های  بر به  چسبیده  دقیقا  دارند.  اداری  دفتر 
گرفته است.  کواالالمپور قرار  کز خرید  بزرگ ترین و مدرن ترین مرا
مرکز خرید Suria KLCC  یک مرکز خرید 140 هزار متر مربعی است 
که در شش طبقه ساخته شده و محل تجمع  شیک ترین لوازم 
پتروناس،  ج های دوقلوی  کنار بر و نشان های تجاری است. در 
این  است.  گرفته   قرار   )KLCC( کواالالمپور  شهر  مرکزی  پارک 
مخصوص  مسیرهای  دارای  و  داشته  مساحت  هکتار   17 پارک 
است.  نور  رقص  با  همراه  آبی  فواره های  و  قدم زنی  و  پیاده روی 
این محل در مراسم رسمی و اعیاد مسلمانان و به ویژه در شب 
سال نو با مراسم آتش بازی مخصوص به آن شب، بسیار شلوغ 
ج های  گی های بر و البته دیدنی می شود، اما یکی از بارزترین ویژ
به هم  را  آن ها  راه،  میانه  در  که  است  دوطبقه ای  پل  دوقلو، 
که خود ازجمله دیدنی های  کرده  است. این پل دوطبقه  متصل 
وصل  به هم  را  ج  بر دو   42 و   41 طبقات  در  است،  کواالالمپور 
می کند. ارتفاع این پل از سطح زمین 175 متر و طول آن 56 متر 
ج ها  است. این پل دو طبقه، تنها به علت زیبایِی ظاهری به بر

دارند،  فاصله  هم  از  ج  بر دو  که  آن جایی  از  بلکه  نشده  اضافه 
این  بر  عالوه  می شود.  محسوب  ج  بر دو  بین  میانبری  پل  این 
می کند.  فراهم  ساختمان  دو  میان  تکیه گاهی  پل  این  عامل، 
به طوری  که  است،  دوگانه  سیستم  یک  ج  بر این  باالبر  سیستم 
یک آسانسور در طبقات فرد و دیگری در طبقات زوج توقف دارد. 
ج های  کار می کنند. بر ج  کل 29 آسانسور دوگانه در این دو بر در 
دوقلو 32 هزار پنجره با الیه های محافظتی اشعه ماورا ی بنفش 
برای  می کشد.  طول  ماه  دو  پنجره ها  این  تمیزکردن  و  دارند 
تهیه  ورودی  بلیت  باید  پتروناس  دوقلوی  ج های  بر از  بازدید 
طوالنی  بسیار  می توانند  بلیت  تهیه  صفوف  مواقع  برخی  شود. 
شوند. مالزیایی ها در اغلب فیلم های خود، نماهایی زیبا از این 
ج و شهرت نام که باعث تبلیغ این بر ج را نشان می دهند، چرا  بر

مالزی است.

برج های دوقلوی پتروناس با ارتفاع 452 متر

کواالالمپور برجمخابراتی
کتبر  ا اول  تاریخ  در  کی ال،  ج  بر یا  کواالالمپور  مخابراتی  ج  بر
ج با ارتفاع 421  1996 میالدی رسما به بهره برداری رسید. این بر
ج  بر ششمین  متر(   435 ارتفاع  )با  تهران  میالد  ج  بر از  بعد  متر 
تپه  روی  بر  ج  بر این  که  آن جایی  از  می رود.  به شمار  دنیا  بلند 
ج های  کمی از بر »بوکیت ناناس« ساخته شده، به نظر می رسد 
دوقلوی پتروناس بلندتر باشد، ولی در حقیقت این طور نیست. 
گردشگری  که از مناطق  ج مخابراتی  معماری خاص و ویژه این بر
کواالالمپور است، برگرفته از معماری اسالمی است که با استفاده از 
کاشی کاری اسالمی و موتیف های اسالمی، تالشی  خطوط عربی، 
بر نشان دادن هنر اسالمی در این بناست و از نکات جالب توجه 
توسط هنرمندان  ایرانی  از هنر  استفاده  این مجموعه،  در  دیگر 
ج مشهور است. هنرمندان  اصفهانی در طراحی و تزیینات این بر
تکامل  سیر  به نمایش گذاشتن  با  اصفهانی  مقرنس کار  زبردست 

انسان تا رسیدن به بهشت بر روی هفت الیه مقرنس، نمای زیبا 
بی نظیر  خود  نوع  در  که  داده اند  ج  بر این  به  منحصربه فردی  و 
که دو  است. ضمنا سه مقرنس در سقف های این بنا نصب شده 
که  عدد از این مقرنس ها در قسمت البی و آسانسور و سومی آن 
ج است، در باالترین قسمت  به عبارتی بزرگ ترین مقرنس این بر
را  گردشگری  هر  نظر  بلند،  ج  بر این  است.  شده  نصب  خارجی 
ج  هنگام ورود به این شهر به خود جلب می کند. ساخت این بر
در سال 1991 میالدی با عریض کردن خیابان های آن محدوده، 
 31 مدت زمان  در  بتن  ریزی  مکعب  متر  هزار  پنج  و  شد  شروع 
ساعت انجام شد و بیشترین رکورد را در آن زمان به ثبت رساند.

کار احداث فونداسیون و زیر زمین  در اواخر سال 1993 میالدی 
ج زیبا به اتمام رسید و ساخت دیگر بخش های آن تا سال  این بر
که سرانجام،  1995 میالدی، تقریبا چهار سال به طول انجامید 
ج در یکم آوریل سال 1996 میالدی به دست نخست وزیر آن  بر

زمان، دکتر ماهاتیر محمد، افتتاح شد. 
کواالالمپور دارای ارتفاع  ج  گفته شد، بر که در باال  همان طور 
ج  ج بلند جهان بعد از بر که در ردیف ششمین بر 421 متر است 
ج،  بر این  احداث  اصلی  هدف  است.  گرفته  قرار  ایران  »میالِد« 
توسعه مخابراتی و یک نماد شهری معتبر جهانی با هدف توسعه 
که مراجع  کشور است، ولی جالب است بدانید  گردشگری در این 
و علمای مسلمان برای مشاهده شروع ماه رمضان، روز عید فطر 
ج  ج استفاده می کنند. بر و ماه های شوال و ذی   الحجه از این بر
گردشگر است  کی ال در طول سال میزبان صدها هزار توریست و 
ج  که قصد اقامت در مالزی و سنگاپور را دارند و همچنین این بر
ضمنا  می کند.  فراهم  را  کواالالمپور  پانورامای  منظره  تماشای 
ج قرار  ج در یکی از باالترین بخش های بر َگردان این بر رستوران 
که غذاهای مالزیایی و بین المللی را برای مهمانان و  گرفته است 
که بسیار هم پرطرفدار است. رستوران  گردشگران ارائه می دهد 
گرفته  کی ال در ارتفاع 282 متری از سطح زمین قرار  ج  گردان بر
ج می توان به  گنجایش دارد. از امکانات ویژه این بر و 250 نفر نیز 
کرد و می  توان با تهیه کردن بلیت  بازدید از بخش دیده  بانی اشاره 
دیده بانی  بخش  به  است،  موجود  که  سریع  السیری  آسانسور  با 
تلسکوپ  مانند،  از دوربین های مخصوص  با استفاده  و  رفته  آن 
کرد. همچنین  کواالالمپور را مشاهده  تمامی نقاط مختلف شهر 
کی ال چهار آسانسور سریع  السیر در مدت 54 ثانیه ارتفاع  ج  در بر

که معادل دو هزار و 58 پله است.  276 متری را باال می روند 

مقایسه برج های 
دوقلوی پتروناس با 
بلندترین سازه های آسیا
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کواالالمپور )کی ال( نمایی از راس برج 
با معماری اسالمی از هنرمندان اصفهانی

گردشگران  که  است  مختلفی  بخش های  دارای  کی ال  ج  بر
از  دهند.  قرار  خود  تفریح  برنامه  در  را  آن ها  از  بازدید  می توانند 
سالن  شش بعدی،  سینمای  به  می توان  ج  بر این  دیدنی های 
عرشه  کوچک،  وحش  باغ  آبی،  مرجان  کواریوم  آ بازی،  کنسول  
این که  و  کرد  اشاره  آن  گردان  رستوران  و  روباز  دیده بانی، عرشه 
ج و برخی دیگر نیز در داخل  برخی از این جاذبه ها در محوطه بر
ج،  ج و در ارتفاع باال قرار دارند. در محوطه اصلی ورودی بر این بر
فست فود،  یک  بزرگ،  رستوران  یک  بزرگ،  و  کوچک  مغازه   45
نشان  را  ج  بر ساخت  مراحل  دقیقه   15 هر  که  مینی سینما  یک 
که  گنجایش 222 نفر  می دهد و همچنین یک سالن آمفی تئاتر با 
ج از  در فضای باز قرار دارد، فعالیت می کنند. بخشی از درآمد بر
که  می شود  حاصل  ج  بر گردشگری  و  تجاری  واحدهای  همین 

کرده اند. حداقل برای 350 نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد 

برجتلکام
زمین  از سطح  متر   310 ارتفاع  با  این آسمان خراش 55 طبقه 
کواالالمپور قرار دارد. این سازه، توسط شرکت  که در شهر  است 
فاصله  در  مالزی  تلکام  شرکت  سفارش  به  دوو،  ساخت وساز 
مرکزی  دفتر  کنون  هم ا که  شد  ساخته   2001 تا   1998 سال های 
ج های  بر از  پس  تلکام  ج  بر است.  مستقر  آن  در  نیز  شرکت  این 

دوقلوی پتروناس، در رتبه دوم بلندترین ساختمان های آسیای 
ج اداری، در مجموع در رتبه 35  جنوب شرقی قرار دارد. این بر
ج و  بلندترین ساختمان های جهان قرار دارد. ساخت این بر از 
هوشمندانه  اقتصادی  سیاست های  مدیون  مشابه  ج های  بر
که شرکت های بزرگ تجاری  ماهاتیر محمد است. او معتقد بود 
به طور مستقل یا مشارکتی موظف هستند با سرمایه گذاری خود 
تغییر  به  مهندسی  فاخر  سازه های  و  بلند  ج های  بر احداث  در 
پیشرفته  کشور  یک  به  آسیایی  فقیر  کشور  یک  از  مالزی  چهره 
کنند. این الگو را به طور موثری می توان برای تغییر چهره  کمک 
گر شرکت  کرد. به طور مثال ا شهرهای ساحلی ایران نیز استفاده 
که فعالیت های نفتی  نفت موظف شود در شهرها و استان هایی 
مرتفع  ج های  بر بوشهر،  و  خوزستان  استان های  مانند  دارد، 
درآمد  شهرها،  این  چهره  بازسازی  بر  عالوه  کند،  ایجاد  تجاری 
گردشگری مردم این شهرها نیز افزایش می یابد. یا مثال در استان 
هرمزگان و شهر بندرعباس ده ها شرکت بزرگ دولتی و خصوصی 
ایرانی از قبیل شرکت پاالیش نفت بندرعباس، شرکت آلومینیوم 
شرکت  )ایزوایکو(،  فارس  خلیج  کشتی سازی  شرکت  المهدی، 
باهنر، مجتمع فوالد هرمزگان  بنادر رجایی و  صنایع فراساحل، 
که  دارند  فعالیت  دیگر  متوسط  و  کوچک  صنعتی  واحد   900 و 
گر  گردش مالی آن ها به هزاران میلیارد تومان در سال می رسد. ا
مستقل  به طور  شرکت ها  این  درآمد  از  درصد  یک  سالیانه  فقط 
ج های  بر و  مهندسی  فاخر  سازه های  احداث  صرف  مشارکتی  یا 
چهره  مطمئنا  شود،  شهر  این  ساحلی  بلوار  در  آسمان خراش 
شد.  خواهد  امروزی  شرایط  از  متفاوت تر  بسیار  بندرعباس 
که به سرعت  کم عرض و طویل است  بندرعباس یک شهر ساحلی 
در حال رشد اقتصادی است ولی با محدودیت مساحت شهری 
که از شرق و غرب به مناطق نظامی،  شدیدی مواجه است؛ چرا
ج های  بر لذا ساخت حتی  ندارد؛  توسعه  امکان  و  محدود شده 
بیش از50 طبقه نیز توجیه اقتصادی مناسبی در این شهر دارد. 
کرد. یعنی دولت  همین سیاست را در جزایر نیز می توان دنبال 
سواحل  توسعه  بار  از  بخشی  که  گیرد  پیش  در  را  سیاستی  باید 
شود  گذاشته  مناطق  همان  بزرگ  شرکت های  دوش  بر  جزایر  و 
و این مستلزم سیاست های تشویقی و تنبیهی قوی است. البته 
این شرکت ها از منافع اقتصادی سرمایه گذاری خود نیز به خوبی 

بهره مند خواهند شد. 

برج 55طبقه تلکام با ارتفاع 310 متر و رتبه 35 در دنیا

کشورمسجدهایشناور مالزی،
در  مهندسی  شاهکارهای  و  گردشگری  جاذبه های  از  یکی 
بتنی  پایه های  روی  بر  و  آب  داخل  در  مساجد  ساخت  مالزی، 
)که  شناور«  می گویند  »مسجدهای  آن ها  به  اصطالحا  که  است 
می رسند(.  نظر  به  این طور  ولی  نیستند  شناور  واقع  در  البته 

از 10 مسجد شناور معروف دنیا، هفت مسجد متعلق به  امروزه 
مورد  مالزی  در  دلیل  دو  به  مساجد  این  ساخت  است.  مالزی 

گرفته اند: توجه قرار 
زیبایی  مساجد  چنین  مساجد:  بیشتر  جذابیت  ـــ   1
کاربری  هم  و  است  مسلمانان  شدید  استقبال  مورد  هم 
مسلمانان  بزرگ  مذهبی  اعیاد  از  بسیاری  دارند.  گردشگری 
که  است  این  جالب  نکته  و  می شود  برگزار  مساجد  این  در 
توسط  مساجدی  چنین  ساخت  هزینه  از  عمده ای  بخش 
بودجه  صرفا  نه  می شود  تامین  مذهبی  نذورات  و  مردم  خود 
مسجد  ده ها  ایران  ساحلی  شهرهای  از  بسیاری  در  دولتی! 
مسجد  یک  نمی توان  ولی  دارند،  وجود  بزرگ  و  کوچک 

گرفت. شاخص و معروف را سراغ 
در  معموال  زمین  قیمت  ارزان قیمت:  زمین   استحصال  ـــ   2
کم تجاری بسیار باالست. دولت مالزی در  مناطق شلوغ و مترا
مناطق خاص برای ساخت مساجد شناور در حریم داخل دریا 
زیادی  جزرومد  دارای  عمدتا  مناطق  این  می کند.  صادر  مجوز 
بیرون  از آب  کامل  به طور  بتنی  پایه های  و در حالت جزر،  بوده 
و  بوده  کامل در داخل آب  به طور  پایه ها  و در حالت مد،  است 
این  از  برخی  هزینه  می رسد.  به نظر  شناور  به صورت  مسجد 
از داخل  افراد سرمایه دار مسلمان  کامل توسط  به طور  مساجد 
ج مالزی تامین شده است. این مساجد شناور در مالزی  یا خار

عبارت اند از:
را  نفر  که ظرفیت 12 هزار   Kota Kinabalu ـــ  مسجد شناور   1

داشته و در سال 2000  افتتاح شد؛
که در سال 2006 افتتاح شد؛ کا  2 ـــ  مسجد شناور تنگه ماال

که ظرفیت 15 هزار نفر را   Tanjung Bungah 3 ـــ  مسجد شناور
داشته و دومین مسجد شناور مالزی است؛

که دارای ظرفیت 15 هزار نفر بوده  کریستال  4 ـــ  مسجد شناور 
مسجد  این  بیرونی  نمای  است.  شده  ساخته   2008 سال  در  و 
کریستال و استیل ساخته  حیرت انگیز و منحصربه فرد، از شیشه، 

شده است؛
دارد،  را  نفر  هزار   15 ظرفیت  که   Putra شناور  مسجد  ـــ   5
توسط یک طراح معمار ایرانی طراحی شده و به سبک معماری 

اصفهان و معماری دوران صفویه نزدیک است؛
مسجد  یک   Tengku Tengah Zaharah شناور  مسجد  ـــ   6
 Kuala Ibai رودخانه  ساحل  در  نفر  هزار  دو  ظرفیت  با  کوچک 
که در سال 1995 در  ساخته شده و اولین مسجد شناوری است 

مالزی ساخته شده است؛
که در سال  7 ـــ  مسجد شناور السالم با ظرفیت چهار هزار نفر 

2006 ساخته شد؛

و  برونئی  سعودی،  عربستان  کشورهای  در  شناور  مساجد 
 1396 سال  مردادماه  در  نیز  ایران  در  دارند.  وجود  نیز  کش  مرا
کیش با حضور مدیرعامل  کلنگ احداث مسجد شناور در جزیره 
کیش، امام جمعه و سایر مسئوالن استانی بر زمین  منطقه آزاد 
ح  کیش مطر زده شد. ایده احداث این مسجد توسط امام جمعه 

مسجد شناور Kota Kinabaluمسجد شناور تنگه ی ماالکا

کریستال  مسجد شناور 

 
Putra مسجد شناور
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گرفته است.  کیش قرار  شده و مورد استقبال مدیران منطقه آزاد 
این مسجد با طراحی زیبا به صورت یک ستاره 12 پر، با دو مناره 
در دو طبقه ساخته خواهد شد. مساحت شمسه آن  یک هزار و 
ترتیب 60 و 120 متر  280 متر مربع و عرض و طول اسکله آن به 
که توسط  است. این مسجد دو بخش دارد: یکی بخش روی آب 
که با هزینه یکی  منطقه آزاد ساخته می شود و یک بخش خشکی 
کاربرد مذهبی  از خیرین ساخته می شود. این مسجد دارای دو 
ایران  در  مشابهی  نمونه  هیچ  که  آن جا از  و  است  گردشگری  و 
گردشگران مواجه شود. برای  که با استقبال  ندارد، انتظار می رود 
و  خدماتی  واحد  تعدادی  نیز  مسجد  جاری  هزینه های  جبران 
گردشگری در بخش خشکی مسجد ساخته می شود. این الگوی 
مناطق  سایر  برای  به سرعت  می تواند  کیش  جزیره  در  موفق 
قانون  یک  تصویب  مستلزم  البته  که  شود  تکرار  ایران  ساحلی 
نهادهای  سایر  و  زیستی  محیط  اولیه  مجوزهای  صدور  برای 
به طوری  است؛  زمینه  این  در  ممکن  زمان  کمترین  در  دخیل 
مجوزها  دریافت  برای  معطلی  کمترین  با  ح هایی  طر چنین  که 
مواجه شوند. برای جلوگیری از دست اندازی های غیرضروری به 
سواحل دریا می توان برای هر شهر بزرگ ساحلی ایران مجوز یک 
کرد، به شرطی  کثر مساحت معین را مصوب  مسجد شناور با حدا
که هزینه ساخت آن توسط خیرین هر شهر یا استان تقبل شود. 
می توان  دولت  بر  جدید  مالی  بار  تحمیل  بدون  ترتیب  بدین 
خارق العاده  جذابیت  با  شناور  مساجد  توسعه  در  بزرگی  قدم 
و  ایرانی  و  اسالمی  معماری  هنر  که  به طوری  برداشت،  زیبا  و 

خ جهانیان بکشد. توانایی های مهندسی ایرانیان را به ر

دریاچهماینز)دریاچهمعادن(
دریاچه Mines به فاصله 20 دقیقه رانندگی کردن از کواالالمپور 
قرار دارد. این دریاچه قبال یک معدن قلع متروکه با عمق 200 متر 
که طی سال ها از آب باران پر شده و قبال یکی از عمیق ترین  بوده 
نخست  دوران  در  محمد  ماهاتیر  است.  بوده  دنیا  معادن 
وزیری اش، این معدن قلع متروکه را به صورت اجاره 99ساله به 
کرد و او هم در سال 1990 با ساخت  گذار  یکی از سرمایه گذاران وا
عجایب  از  یکی  به  را  آن  بزرگ،  خرید  مرکز  و  هتل  زیبا،  دریاچه 
دریایی  اتوبوس های  کنون  هم ا کرد.  تبدیل  مالزی  هفت گانه 
که طولش دو  این دریاچه  بر روی سطح  کوچک  کشتی های  و 
تورهای  برگزاری  کیلومتر است، مشغول  و عرضش یک  کیلومتر 
ماهی های  عمیق،  دریاچه  این  داخل  در  هستند.  گردشگری 

که برای ایجاد جذابیت  غول پیکر با طول چند متر وجود دارند 
که در  یافته اند. جالب این است  بیشتر در این دریاچه پرورش 
کانال آب در  که  کنار این دریاچه زیبا، مرکز خرید بزرگی قرار دارد 
گردشگران  که شناورها در آن  داخل این مرکز خرید وجود دارد 
کرده و به دریاچه می برند. در مجتمع Mines Resort دو  را سوار 
که مهندسان برای اتصال  دریاچه با اختالف سطح وجود دارند 
ک های  ال کرده اند.  استفاده   Lock سیستم  از  یکدیگر  به  آن ها 
سطح  از  شهرها  سطح  که  هلند  مانند  کشورهایی  در  دریایی 
کاربرد فراوانی دارند و امکان تردد  آب های آزاد پایین تر هستند، 
تبدیل کردن  تجربه  می کنند.  میسر  رودخانه ها  در  را  شناورها 
دنیا  در  گردشگری،  توسعه  هدف  با  دریاچه  به  متروکه  معادن 
که  کشورهای مختلفی اجرا شده است  سابقه دیرینه دارد و در 
در شماره های آتی بررسی خواهند شد، ولی آن چه مایه حسرت 
که چرا هیچ کدام از این ایده های  و اندوه عمیق است، این است 
چرا  ندارند؟  وجود  ایران  در  گردشگری  توسعه  در  مهندسی 
ح ها نمی آورد؟ اصوال چرا  هیچ کس در ایران اسمی از این گونه طر
ایران  مگر  نمی شود؟  مهندسی  خالقانه  ایده های  از  استقبالی 
آمریکا  از  )بعد  تولید کننده مهندس در دنیا  رتبه  دارای سومین 
کجا به  کار بیایند؟! اثر  و روسیه( نیست؟ پس این ها قرار است 
از نمونه های تجربه  شده و  کشور چیست؟ چرا  آن ها در توسعه 
نمی شود؟  استفاده  و  الگوبرداری  اطالع رسانی،  دنیا  در  موفق 
توسعه  برای  واجب  ابزارهای  از  یکی  فکرکردن،  بلندپروازانه 
گاز  و  نفت  ثروت  که  بعد  دهه  چند  است.  کشوری  هر  شتابان 
پرسید  خواهند  خود  از  بعدی  نسل های  برسد،  پایان  به  ایران 
که چه سازه فاخر، مدرن، بلند و عظیمی از آن دوران به یادگار 
روزمره و  جاریه  امور  صرف  صرفا  ثروت  این  آیا  است؟   مانده 

شده است؟!
بندری،  و  دریایی  حوزه ی  رسانه های  و  نشریات  همه ی 
گاهی بخشی در این زمینه را باید رسالت خود بدانند و به منظور  آ
انتشار  کشور،  ساحلی  و  دریایی  مدیران  افکار  تنویر  به  کمک 
امید  دهند.  قرار  خود  کار  اولویت  در  را  راستا  این  در  مطالبی 
گردشگری دریایی و  است با تقویت نگاه های مهندسی در حوزه 
ساحلی در ایران و اقدامات جسورانه مدیران جوان، ریسک پذیر، 

خالق و خوش فکر، شاهد تحوالت بزرگی باشیم.

گردشگریمدرن الگوهایموفقمالزیدرتوسعه
حوزه  این  در  موفق  بسیار  و  مسلمان  کشور  یک  مالزی 
منابع  دارای  ایران  برخالف  کشور  این  می شود.  محسوب 
اقتصادی  تفکرات  پشتوانه  به  ولی  نیست،  گاز  و  نفت  غنی 
شهر  برای  آسمان خراش ها«  »شهر  لقب  است  توانسته  مدرن 
خود  برای  را  شناور«  مسجدهای  »کشور  عنوان  و  کواالالمپور 
که یک پنجم  آیا واقعا درآمد اقتصادی ما از مالزی  کند.  کسب 
منابع  و  دارد  جمعیت  آن  یک سوم  داشته،  مساحت  ایران 
فسیلی هم ندارد، ضعیف تر بوده است؟ نکته جالب دیگر این 
که تقریبا همه نمادهای شهری بزرگ و مهم مالزی مانند  است 
تا   1990 )از  15ساله  زمانی  بازه  یک  در  شناور  مساجد  و  ج ها  بر
نخست وزیری  دوران  بر  منطبق  که  شده اند  ساخته   )2005
یک  ارشد  مدیران  تفکرات  گر  ا یعنی  است.  محمد  ماهاتیر 
مدت  در  را  فقیر  کشور  یک  چهره  می توان  شود،  اصالح  کشور 
کرد؛ ولی در ایران باید این تحول و تغییر نگاه  کوتاهی متحول 
کارشناسان، شهرداران  از پایین به باال انجام شود، یعنی ابتدا 
و  استانداران  فرمانداران،  سپس  و  شهر  شورای  اعضای  و 
سپس  تا  شوند  توجیه  ساحلی  شهرهای  مجلس  نمایندگان 
کشور امید داشت. وقتی  بتوان به تغییر دیدگاه مقامات ارشد 
کارشناسان و مدیران استانی در این زمینه ها توجیه نباشند، 
آینده  توسعه  ح های  طر در  حتی  که  می شود  این  نتیجه 

مشاهده  شهری  فاخر  نماد  هیچ گونه  هم  ساحلی  شهرهای 
شهری  نمادهای  ساخت  ضرورت  در  هم  گر  ا و  نمی شود 
ح  مطر را  ناقصی  و  کوچک  کوتاه،  نمادهای  شوند،  توجیه 
نماد  یک  به  تبدیل شدن  پتانسیل  به هیچ وجه  که  می کنند 
100 سال  بنابراین مشکل اصلی ما در  را ندارند.  شهری واقعی 
کلی  به طور  آسیا  چهره  که  اخیر  سال   40 به خصوص  و  گذشته 
منابع  کمبود  نه  است  فکری  توسعه  نداشتن  شده،  متحول 
اجرایی کردن  در  محمد  ماهاتیر  موفقیت  علل  دیگر  از  مالی. 
ح های  تامین هزینه طر که در  بوده  این  بزرگ خود،  ایده های 
گردشگری و عمرانی، بخش زیادی از هزینه ها را بر دوش  بزرگ 
که  همان طور  ـــ  مثال  می گذاشت؛  پردرآمد  و  بزرگ  شرکت های 
شرکت های  توسط  مالزی،  ج های  بر بزرگ ترین  ـــ  شد  اشاره 
شرط  یک  )به عنوان  مالزی  در  فعال  خارجی  و  داخلی  بزرگ 

اجباری( ساخته شدند، یا مساجد شناور عمدتا با هزینه های 
متروکه  معدن  یا  شدند؛  اجرایی  مسلمان  خیرین  و  مردمی 
یک  به  تبدیل  تاجر،  یک  به  ساله   99 بلند مدت  اجاره  با  قلع 
از  یکی  امروزه  که  شد  گردشگری  خارق العاده  مرکز  و  دریاچه 
گردشگری  کز  مرا تمام  تقریبا  است.  مالزی  هفت گانه  عجایب 
کشور  این  40گانه  جزایر  یا  ساحلی  شهرهای  در  مالزی  مهم 
که  ایران هم سرمایه گذاران زیادی وجود دارند  قرار دارند. در 
گر بخش دولتی بتواند سیاست گذاری و هدف گذاری درستی  ا
پیشرفت  و  تحول  به سوی  بزرگی  سرمایه های  دهد،  انجام 
که چشم مدیران صرفا  کشور هدایت خواهند شد. در روزگاری 
که  به بودجه اندک دولتی دوخته شده باشد، مشخص است 
شهرهای  در  به خصوص  پیشرفت،  و  تحول  انتظار  نمی توان 

| کشور داشت.  ساحلی 

وضعیت قبل و بعد از تبدیل معدن قلع به یک دریاچه زیبا

کز خرید در دریاچه ماینز تردد قایق ها در داخل پاساژها و مرا

مسجد شناور
Tengku Tengah Zaharah




