
 

 "ترین برج جهانبرج جده بلند"

 :2020افتتاح برج جده در سال 

آغاز شده که قرار است حداکثر تا  2013های جده و ساخت آن اول آوریل در بیابان برج جده

 .به اتمام برسد 2020سال 

های را از صدر بلندترین برج دبی ، می تواند در دو سال آینده برج خلیفه دربرج جده بدین ترتیب

 .جهان به زیر کشیده و خود جای آن را بگیرد

شده برای آن، بلندترین ساختمان جهان و همچنین شدن در زمان تعییندرصورت آماده جده برج

 72 حدود برج جده رسد در این صورته ارتفاع آن به یک کیلومتر میاولین بنایی خواهد بود ک

 .خواهد بود برج خلیفه متر بلندتر از

اند چون ارتفاع نهایی پس از اتمام البته سازندگان این بنا، ارتفاع دقیق آن را هنوز مشخص نکرده

 .شودپروژه مشخص می

، یکی از سه فاز طرح بزرگ شهر اقتصادی جده است که قرار است در قسمت شمالی برج جده

 .احداث شود دریای سرخ شهر جده و در طول ساحل

 .میلیارد دالر هزینه خواهد شد 1.4 العاده بیش ازهزینه ساخت این بنای خارق

متر از این  252، تا آن زمان نزدیک به 2017در سال  برج جده از انانسی به گفته خبرنگاران

های زیادی از کشور عربستان را در زیر پای خود توانستید بخشبرج ساخته شده و از باالی آن می

 .ببینید
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 :طراح برج جده

که طراح برج  (Adrian Smith) ادرین اسمیت توسط معمار آمریکایی، برج جده طراحی

 .خلیفه نیز بوده است، انجام شده
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 :سرمایه گذاران برج جده

و یکی از ثروتمندترین مردان خاورمیانه به  ولید بن طالل رهبر این پروژه عظیم، شاهزاده سعودی

 .همراه بکر بن الدن، رییس بن الدن گروپ است

برای  2009 است که در سال (KHC) ولید بن طالل، رییس شرکت هلدینگ پادشاهی

 .و شهر اقتصادی جده، پایه گذاری شد برج جده توسعه

 :مشکالت و موانع ساخت برج جده

 .ساخت این پروژه تاکنون خوب پیش نرفته است

دالیل مختلف متوقف شده  شروع شده و چندین بار ادامه کار به 2013 از سال برج جده پروژه

 .است
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الدن، در طی کمپین  ، دو سرمایه گذار بزرگ پروژه ولید بن طالل از و بکر بن2017 از نوامبر

برای مبارزه با فساد در میان صدها نفری بودند که دستگیر شده که این  عربستان سعودی دولت

 .ژه شدخیر در پروأامر باعث ت

یید کرده که مراحل أان تانبا این وجود، کمپانی اقتصادی جده، سازنده این برج در صحبت با سی

 .ها به پایان خواهد رسیدو بر اساس برنامه ریزی 2020 تا سال برج جده ساخت

اگر چه در حال حاضر این برج در احاطه بیابان و شن قرار گرفته اما زمانی که مراحل ساخت به 

 .پایان رسیده و برج افتتاح شود به مرکز شهر اقتصادی بزرگ جدید تبدیل خواهد شد
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 :معماری برج جده

مربع است که از میلیون متر 5.3 شهر اقتصادی جده یک پروژه تجاری و مسکونی به مساحت

های گردشگری تعداد قابل توجهی خانه مسکونی، هتل و دفتر کار تجاری و همچنین جاذبه

 .تشکیل خواهد شد

 .بقه خواهد بودط 200 تعداد طبقات این برج بیش از

های مجهزِ چهار فصل، فضاهای اداری درجه یک و به عنوان هتل چهار فصل، آپارتمان برج جده

 .های الکچری مورد استفاده قرار خواهد گرفتاقامتگاه

متر است که به آن  30 ای با قطرمتری(، دارای بالکنی دایره 610 ارتفاع) 157 در طبقه برج جده

 .کندگویند و چشم انداز زیبایی از دریای سرخ و آسمان را فراهم میتراسِ آسمان می

این بالکن در یک سمت ساختمان و برای استفاده خصوصی طراحی شده است که یک فضای روباز 

 .کندهاوس فراهم میرا برای ساکنین پنت

 .افزایدبیت آن میای است که بر جذابخشی از کف این بالکن، شیشه

پد و محلی برای نشست و برخاست الزم به ذکر است که این بالکن در ابتدا قرار بود به عنوان هلی

 .باشدهلیکوپتر استفاده شود، اما مشخص شد برای این منظور مناسب نمی
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 :های معماری برج جدهسازه

طبقه ساختمان ساخته خواهد شد که عالوه بر تبدیل شدن به  252 های کف این برجبرروی پایه

متری از سطح زمین به  664بلندترین برج جهان، بلندترین سکوی تماشای جهان را نیز در ارتفاع 

متر مربع مساحت خواهد  500خود اختصاص خواهد داد، یک پلتفرم در هوای آزاد که بیش از 

 .داشت

آپارتمان مرتبط به  97 ستاره و 5 توان به هتل چهار فصلمی دهبرج ج ها و امکاناتاز دیگر سازه

 .خانه دو طبقه اشاره کرد 7 هم از جمله

آپارتمان ساخته  325 طبقه نیز بیش از 4 طبقه حضور خواهند داشت و در 7 مراکز تجاری در

 .خواهد شد
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متر و در  660 رکورد بلندترین آسانسورهای جهان را به خود اختصاص داده با ارتفاع برج جده

ای بازدیدکنندگان را مستقیماً از طبقه اول به پلتفرم تماشای مناظر حالی که باالبرهای دو طبقه

 .اطراف برج خواهند برد

 .رسدکیلومتر در ساعت می 20 سرعت این باالبرها به

ثانیه بازدیدکنندگان و گردشگران را به پلتفرم مذکور که در  66.5 توانند در عرضکه می

 .قرار دارد ببرند 158 و 157 بقاتط

 .متری از سطح دریا قرار دارید 20 برسید از قبل در ارتفاع جدهبرج وقتی که به

باعث تغییر قابل توجه نمای شهر جده و محیط  برج جده سازندگان این برج بر این باورند که

که و مدینه عمل کرده اطراف آن شود که از روزگار قدیم به عنوان دروازه ای به شهرهای مقدس م

 .است
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 :هایی در مورد برج جدهنقل و قول

 :گویدپانی اقتصادی جده در این باره میود، رییس هیئت مدیره کممنیب حم

 ((جواهر شهر اقتصادی جده خواهد بود جدهبرج شود، که، همه چیز نمایان می2020 در سال))

 :هشام جمعه از مدیران کمپانی اقتصادی جده

پیش از ساخت این برج، اینجا به عنوان جایی که انسان بتواند در آن زندگی کند در نظر گرفته 

 .شدنمی

 .این شهر شهری مستقل خواهد بود که نیازی به ترک آن نخواهید داشت

کردم بتوانم آن را انجام ساختن برجی بدین شکل، با این عظمت، چیزی است که هیچگاه فکر نمی

 .بدهم

 .ه جدیدی در میان شهرهای مدرن بین المللی خواهد داشتجده جایگا

شما در مورد مرکز تجاری شهر دبی صحبت کردید و اکنون ما قصد داریم مرکز تجاری شهر جده 

 .را نیز داشته باشیم

 :انداز برج جدهچشم 

ای آینده نگرانه عربستان سعودی است، برنامه 2030 جزیی از برنامه چشم انداز جدهبرج ساخت

از دولت این کشور که هدف آن توسعه اقتصاد در عربستان و کاهش وابستگی آن به نفت عنوان 

 .شده است
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 …استراتژی توسعه این پروژه است 2030 چشم انداز»گوید: حمود در این باره می

 .ایمداده شهری طراحان و معماران به ما که است دستورالعملی این

با این وجود، هدف نهایی از ساخت این شهر بهبود و توسعه شهری جده و تبدیل کردن آن به یک 

 .بازیگر جهانی در عرصه اقتصاد است

 .را ساختند گانه مصراهرام سه هاافزاید: مصریحمود می

 .ها صومعه ها و کلیساهای بزرگی ساختنددر قرون وسطی در فرانسه، آن

 .در دوران مدرن نیویورک، شیکاگو ساخته شد

این نماد قدرت و هوشمندی واقعی است، مانند هر شهر دیگر در اینجا نیز بعد از پول و قدرت به 

 .دنبال توسعه هستید

 .خواهید چیزی بنا کنید، چیزی از خود برای دنیا به جا بگذاریدبعد از توسعه و قدرت نیز می

 .رد آن حرف خواهند زدو اکنون جده می خواهد ساختمانی داشته باشد که نسل های آینده در مو
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 استوارسازان آموزشی گروه کاری از
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