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  حميد محوی: فرستنده

  ٢٠١٢ دسمبر ١٠
 جاپانینظر مھندسان 

  "برج ميالد"
 عمر اين سمبل کوتاه است

 : برج ميالدۀمھندسان پروژ يکی از

ا ٤٥٠به آنھا گفتيم حدود .  نفر بودند١٥ يا ١٤. ازديدمد برای بآ جاپانیيک گروه  ون د٥٠٠ ت ال ٨ر طی ال ميلي  س

  . اين برج شده استۀھزين

  . متر٤٠٠٠گفتم حدود . از ارتفاع کوه ھای اطراف پرسيدند

  .  کيلومتر١٠ تا ٨ کوه تا برج پرسيدند که گفتم حدود ۀاز فاصل

  ول پروژه ھستيد؟ؤشما مس: از من پرسيدند

  !ول يک قسمت پروژهؤ مس:گفتم

  چرا اين برج را روی کوھھا نساختيد؟: گفتند

  .توانستيم سر کوه ببريم مصالح ساختمانی را نمی: گفتم

سازيد می. احتياجی به ساختن برج نبود: گفتند وه ب اع . توانستيد يک دکل باالی ک ابرات در ارتف  ٤٠٠٠يک دکل مخ

  .ست متری ا٤٠٠متری بھتر از يک دکل روی يک برج 

  ُخب اگر اينطور است شما چرا خودتان بلندترين برج مخابراتی دنيا را ساختيد؟: گفتم

SKY TREE  افتتاح شد٢٠١٢بلندترين برج مخابراتی جھان در توکيو سال   

دارد ١٠٠ آن ۀبلندترين منطق. زادآتوکيو يک شھری است در کنار آبھای : گفتند ا در .  متر ارتفاع ھم ن  ٦٥ضمن ت

  . ش ا کيلومتری٩ ۀ متری در فاصل٤٠٠٠ متری ھم نيست چه برسه به کوه ١٠٠٠کيلومتريش کوه 

  !اين ھمه برج مخابراتی در دنيا ھست: گفتم

ا ۀھم. برج مسکو، تيانشان، تورنتو، کواالالمپور . سازند سازند، برای نياز می گفتند برج را برای رقابت نمی  اينھ

ا ٤٠٠ ۀھا کيلومتر يک تپ  ھا يا صد   دهۀته شدند و حتی تا فاصلدر زمينھای صاف ساخ شان ٥٠٠ ي م اطراف ری ھ  مت

  !نيست

   .ما نياز به يک سمبل ملی داشتيم: گفتم

ون دالری روی ٥٠٠ ميليون دالر درست کنيد نه يک برج ١٥ يا ١٠توانستيد يک سمبل ملی با  شما می: گفتند  ميلي

  .جا کنده تواند آن را جاب که نه زلزله، بلکه يک طوفان ھم می  gyroscopeم بدونھنآ شھر، ۀضعيف ترين نقط
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  .جوابی نداشتم

 ]قوس[آذر١٩پيک نت 


