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  پيشگفتار
دسترسـي بـه   . كشور ما ايران با قدمت تاريخي بسيار مهد تمدن، علم، هنر و فرهنگ روزگاران گذشته بوده است   

تـرين منـاطق دنيـا مبـدل      مندي از مواهب خدادادي اين سرزمين را به يكي از غني   منابع طبيعي گوناگون و بهره    

 ع سرسبز براي دامداري، منـابع زيرزمينـي و نيـروي          هاي غني براي كشاورزي، مرات      استفاده از خاك  . ساخته است 
 افتخاراتتواند ما را براي رسيدن به   باد براي تامين انرژي، مغزهاي توانمند براي تحقيق و پژوهش ميخورشيد و

انديشيدن تدابير مختلف جهت استفاده بهينه از امكانات موجود راهكاري است           . دنروزگاران ديرين خود ياري نماي    
 ،واضح است كه عدم استفاده صحيح از منـابع        . ها جلوگيري خواهد نمود     ه هدر رفتن اين امكانات و انرژي      كه از ب  

  . مندي از توانمندي مغزها معضل فرار آنها را در پي خواهد داشت موجب هدر رفتن آنها و عدم توانايي در بهره
هـا را   تواند مسير دستيابي به اين موفقيـت  براي دستيابي به اين منظور استفاده از تجربيات كشورهاي مختلف مي         

هاي اجرا شده خواهد توانست با صرف انـرژي و            شناسايي علل موفقيت و شكست طرح      .هموارتر و كوتاهتر نمايد   

 شـناخت  ،هـاي موجـود     بهترين الگوهـا و نمونـه     يكي از   . هزينه كمتر ما را به نتايج مثبت بيشتري رهنمون سازد         
شـان بيـشترين      چرا كه اين كشورها بنا به محل قرارگيـري         نه است شورهاي خاورميا هاي ك   ها و موفقيت    پيشرفت

    .باشند شباهت را به لحاظ ساختاري و فرهنگي به كشور ما دارا مي

 يابد  هاي چشمگيري دست يكي از كشورهايي كه توانسته است در اين زمينه با حداقل امكانات موجود به موفقيت
. توان سردمدار حركت به سوي پيشرفت و توسعه دانـست            دوبي را مي   آنهاما در ميان    ا. امارات متحده عربي است   

هـاي مختلـف بـا        هاي خود اقدام به احـداث مجموعـه         مسئولين اين منطقه با شناخت دقيق امكانات و توانمندي        
هاي انجـام شـده    شناسايي نقاط قوت و ضعف پروژه    . اند  آوري روز دنيا نموده     هاي گوناگون و مطابق با فن      كاربري

هاي مـشابه در      ي طرح تواند يك اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع اين مشكالت در روند اجرا              در دوبي مي  
   اصـول دسـتيابي بـه موفقيـت در ايـن      توانـد يكـي از    استفاده از مديريت صحيح و توانمنـد مـي    و كشور ما باشد  

  . به شمار آيدها  پروژه

اين امكانات . هاي موجود در كشور است  شناخت پتانسيل، توسعه و پيشرفتدسترسي به راهكارهاياز ديگر  يكي  
هـا   يكـي از ايـن تفـاوت   . هاي موجود ميان كشور ما و ساير كشورهاي خاورميانه دانـست     توان تفاوت   بالقوه را مي  

. ياري رساندفرهنگي و گردشگري  هاي كاربريتواند ما را در دستيابي به  فرهنگ و تاريخ غني است كه مي     وجود  

 فـصل سـال و      چهـار منـدي از خـصوصيات آب و هـوايي هـر              جود شرايط اقليمي مناسب، بهـره      و ،عالوه بر اين  
در ايـن  .  يـاري جـست    از آنتوان در بسياري از مـوارد    هايي است كه مي     از ويژگي ديگر   يكي   ،هاي طبيعي   جاذبه

تمامي موارد مذكور   . باشد  ميانكار   غير قابل    سرآمدكرده و وجود افراد مستعد و         ميان نقش نيروي انساني تحصيل    
انـدركاران امـر    بنـابراين دسـت  . دنساز از جمله صفاتي هستند كه كشور ما را از ساير كشورهاي منطقه متمايز مي          



هـاي مناسـب و    نامه ريزي درست و استفاده از درآمدهاي حاصل از نفت زيرساخت    برتوانند با     توسعه در كشور مي   
 گـام بزرگـي در      مشترك با تاسيسات نفتي بوجود آورده و آينده كشور را پس از نفت و يا به همراه نفت تـامين و                    

   .بردارندپايدار  هاي توسعه زيرساختجهت دستيابي به 
تـوان آن را از نظـر سـاختار      كـه مـي  در دوبـي اجرا شـده  هاي   پروژهها و در نشريه حاضر نگاهي اجمالي به طرح    

اميد است كه مجموعه گرد     . داشت خواهيم   دانست،... اقتصادي داراي وضعيت مشابه با ايران يعني فروش نفت و         
  .اندركاران بخش توسعه كشور باشد گر دست آوري شده بتواند ياري

  
  

  سعيد شهيدي
    مدير بخش تحقيق و توسعه



  مقدمه
ود وج. تواند يكي از مراكز اصلي گردشگري جهان باشد         كشور ما ايران به لحاظ پيشينه تاريخي و بافت سنتي مي          

هاي توريستي و زيـارتي موجـود در ديگـر            و جاذبه شهر اصفهان    آثار تاريخي    آثاري چون تخت جمشيد، ارگ بم،     

ساز  زمينهتوانند  مي همگي يت اكوسيستم كشور،اي از عجايب در دل دارند و وضع  گنجينهشهرها كه خود هركدام   
و ر تمدن و فرهنـگ   الزم است كه تنها وجود اين مظاهاما توجه به اين نكته    . شوند  شكوفايي صنعت جهانگردي    

هايي جهت ايجاد محيطي براي تفريح، اسكان، تجارت، صـنعت و   كافي نيست بلكه احداث زير ساخت   اكوسيستم  
 نظير معافيت از ماليات، كسب درآمد و امنيت باال مواردي هستند كه نقش بسزايي    پژوهش به همراه خصوصياتي   

هـا و      كـسب موفقيـت مـذكور متـضمن پيـشرفت          ،آنچـه مـسلم اسـت     . را در شكوفايي صنعت جهانگردي دارند     
 اجتماعي و فرهنگي كشور است و به عالوه آغـاز مـسير نـه        هاي آتي در جهت اصالح ساختار اقتصادي،        موفقيت

از آنچـه   . باشـد   ميميسر  ها    هاي مناسب در تمامي زمينه      دان هموار توسعه تنها در سايه دسترسي به زيرساخت        چن

ها، صنعت گردشگري و توسـعه پايـدار بـر همگـان آشـكار         اصالح و تكميل زيرساخت    ،ذكر گرديد تعامل نزديك   
 امكـان ارائـه فرهنـگ غنـي      يران،صنعت جهانگردي عالوه بر شكوفا نمودن اقتصاد كشور اسالمي ما ا   . گردد  مي

  به اين ترتيب ايران مبدل به جايگاهي براي اشاعه سنت و فرهنگ اسالمي وآورد يايراني به جهانيان را فراهم م 

رسيدن به اين مقصود به منزله ايجاد جريان آزاد انديشه و تفكر اسالمي و ايرانـي و                 . گردد  ايراني در جهان مي     _
هايي    زيرساختبنابراين احداث چنين    . شود   به فرهنگ و تمدن كشور ما در جهان مي         ايجاد نگرشي درست نسبت   

هايي نه  توان گفت كه نتايج حاصله از اجراي چنين پروژه     بر به نظر آيند، اما به جرات مي         شايد در وهله اول هزينه    
هـاي     مطمئن بـراي نـسل     اي  توان آن را سرمايه     تنها سودآوري را براي نسل حاضر در پي خواهد داشت بلكه مي           

  . تر باشد  از درآمدهاي سوخت فسيلي با ارزشتواند به مراتب مي كهآينده كشور دانست 
هاي كاري را در غالـب سـاختار كـار و             تواند محيط   هاي متفاوت مي    هايي با كاربري    ايجاد مجموعه ديگر  از جهت   

. هـاي اوليـه يـك زنـدگي مناسـب ايجـاد نمايـد        زندگي به صورت ساماندهي شده و با در نظر گرفتن تمامي نياز   

اه را بـراي شـكوفايي      خواهند توانـست ر   ... هاي تجاري، صنعتي، اقتصادي، فرهنگي، علمي و        ها و شهرك    مجتمع
هايي محيطي مناسب را جهت تحقيـق و   عالوه بر اين چنين شهرك. دنزايي هموار ساز بخش خصوصي و اشتغال   

گيـري از معلومـات و تبـادل          پژوهش دانشمندان ايراني و جذب نيروهاي متخصص كشورهاي ديگر بـراي بهـره            

م جمعيت در شهرهاي بزرگ چون تهران را كاهش         توانند تور   ها مي    و حتي اين مجموعه    آورد  اطالعات فراهم مي  
  .دهند و نرخ رشد بيكاري را به ميزان قابل توجهي پايين آورند

هاي انجـام گرفتـه در دوبـي واقـع در كـشور امـارات متحـده عربـي در                      در اين مجموعه به بررسي برخي پروژه      
ه لحـاظ دسترسـي بـه منـابع نفـت و گـاز               ب كه امارات متحده عربي   اين  با وجود   . ايم  هاي ياد شده پرداخته     زمينه



 در حال حاضر اساس اقتصاد آنها بر نفت متكي نيست بلكه ضمن اسـتفاده از                دارد ليكن ساختاري شبيه كشور ما     
وه عـال  بـه . اسـت    به كار گرفتـه هاي ديگر را نيز    در زمينه ، تمام تالش خود     ها  درآمد نفت جهت احداث زيرساخت    

 كـه در  ياسي در منطقه و دنيا بهره بردههاي اقتصادي و س اند از فرصت    توانستهرات  اندركاران و مسئولين اما     دست
اي از ساختارهاي گوناگون صنعتي كه از گردشگري تا صنايع نـوين، صـنايع                ريزي مجموعه   نهايت منجر به طرح   

صـورت گرفتـه   هـاي   توان با بررسي طـرح  بنابراين مي . ه است ديشود، گرد   انرژي بر و صنايع سنگين را شامل مي       
هـايي در     هاي مدرن به كسب تجربه و يافتن راهكارهاي مناسب براي اجراي چنـين طـرح                جهت ايجاد مجموعه  

هاي توسعه در زمينه تجارت و صنايع نـوين و سـنگين              كشور خود در زمينه خدمات گردشگري و حتي زيرساخت        
انـدركاران    هـاي دسـت      در افـق انديـشه     انـداز وسـيعي را      اميد است اطالعات ارائه شده بتواند چـشم       . بهره جست 

  .  نمايد ترسيمكشورمان
  

  ليال مالصالحي        

   داخليITمدير بخش  
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 (Dubai) دوبي

در جنوب شرقي شبه جزيره عربستان قرار گرفته و از هفت مساحت  هزار كيلومتر مربع ۸۳امارات متحده عربي با 
بـا وجـود آنكـه چهـار     . و فجيره تشكيل شده است  الخيمه    ، راس قوينامارت ابوظبي، دوبي، شارجه، عجمان، ام ال      

هـاي سـحرآميز    با عنوان مهـد تقابـل     مارات  ب گردشگران ا  پنجم از مساحت امارات جزو مناطق بياباني است، اغل        
  .كنند هاي حاصلخيز ياد مي اي بلند و جلگه هاي صخره هاي سرسبز، كوه ، واحه انگيز هاي شني وهم ميان تپه

درآمد حاصل از نفت خود را      نشين  اميراين  . بزرگ امارات متحده عربي است    ترين و دومين امارت       دوبي پرجمعيت 
نمايد و اين موردي است كه اين شـهر را از بقيـه اميـر نـشينان                  درصد از توليدات داخلي مصرف مي      ۶تنها براي   

 از منطقه آزاد جبل علـي و صـنعت جهـانگردي تـامين       اين ناحيه ميزان بسياري از درآمد     . سازد  امارات متمايز مي  
 اجـراي  جهانيان را در زمينـه   و ساز و گسترش صنايع مختلف توانسته است توجه      دوبي به وسيله ساخت   . شود  مي

هـاي     بنـابراين بررسـي طـرح      . به خود معطـوف نمايـد      ... و ها  هاي ساختماني، رويدادهاي ورزشي، كنفرانس      پروژه

توانـد نقـش      امـارات مـي   ش كوچـك از     هاي كسب موفقيت اين بخـ       شده و يا در دست اجرا و شناسايي راه          انجام
    .فت كشور عزيزمان داشته باشدموثري در سرعت بخشيدن به روند توسعه و پيشر

  

  دانش و پژوهش
كانـات آموزشـي، تحقيقـاتي،      هايي بـا ام      اقدام به تاسيس شهرك    ،هاي دانش بنيان    امارات در پي ايجاد زيرساخت    

 با جامعيـت بيـشتري      ها در منطقه دوبي     اجراي اين پروژه  . هاي روز دنيا نموده است      آوري  مجهز به فن  ... تجاري و 
 و پژوهـان منطقـه   پژوهـشي را بـه محققـان و دانـش    _ ها امكانات آموزشي كه اين مجموعه ريصورت گرفته بطو  

ي از ايـن  هاي اجراي طرح. نمايند  ارائه ميدر قاره آسيا، اروپا، آفريقا و حتي آمريكا و فراتر از آن كشورهاي همسايه 
  نمايـد  برطـرف مختلف كشور   تواند به ميزان زيادي مشكل فضاهاي آموزشي را در مناطق              در كشور ما مي    دست

پژوهان را همـراه بـا ارائـه     تواند پذيرش باالي دانش  اين ساختارها به خصوص در مناطق محروم مي ايجادچراكه  
توانـد مـشكل رفـت و آمـد           هـا و مراكـز اسـكان مـي          احداث خوابگـاه  . پذير سازد   امكانات آموزشي امكان  بهترين  

خيـرين  . نمايد   كوچك را جهت رسيدن به مراكز آموزشي برطرف          ي روستاها و شهرها   جويانآموزان و دانش    دانش
اي امكانـات   گذاري بر روي احـداث مراكـز كوچـك آموزشـي كـه اغلـب دار                 جاي سرمايه   توانند به   ساز مي   مدرسه

 ديگـر طـرف   از   .د به احـداث چنـين مراكـزي بپردازنـد         هاي خو   باشند با متحد نمودن سرمايه       نمي آموزشي كافي 
 نخواهد بـود  خيريه  مبالغ  آوري     به جمع  ينيازديگر   و   بوده اقتصادي   يك فرآيند تواند     مي راستا اين   ريزي در   برنامه

  .محسوب خواهد شدبلكه مبالغ اهدايي خيرين به عنوان سرمايه آورده آنها 
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مجهز به امكانات اين مراكز . هاي بزرگ است    شهر حومهها    يكي ديگر از نقاط مناسب جهت احداث اين مجموعه        
البته مـا  . دنق و توسعه بپردازتحقيدر زمينه خدمات  د عالوه بر ارائه خدمات آموزشي به ارائهنتوان ميآوري روز     فن
 ريـزي  برنامـه و تعدادي نيـز در دسـت       ) آوري پرديس   پارك فن  (داريماكنون تعدادي از اين مراكز را در كشور           هم
يازمند حمايت بيشتري از سوي مسئولين جهـت برطـرف   ها ن اما اجراي اين طرح   ) دهكده دانايي بوشهر  (باشند    مي

  .پردازيم  ميها در منطقه دوبي اكنون به بررسي برخي از اين طرح. استنمودن موانع موجود 
  

  (Knowledge Village) دهكده دانايي 
رفت  و از آنهـا جهـت پيـش        نمودههاي افراد را بررسي       بي يك مركز پويا و فعال است كه مهارت        ودهكده دانايي د  

 شريك تجـاري و فعاليـت   ۲۷ با همكاري ۲۰۰۳اين مركز در اكتبر سال . كند دانش، صنعت و اقتصاد استفاده مي    
  هـاي تـازه تاسـيس        سازمان تجـاري فعـال افتتـاح شـد و داراي يـك مركـز رشـد بـراي توسـعه شـركت                       ۱۱۴

  . باشد  نيز مي

 MIDDLE EAST FOUNDATIONSكارفرماي اين پروژه شـهر اينترنـت دوبـي بـوده و شـركت     

GROUP        هاي آموزشـي     ماموريت دهكده دانايي دوبي ايجاد فرصت     . اجراي اين پروژه را بر عهده داشته است
  .آموزان منطقه است بهتر جهت دانش

 شـامل شـهر اينترنـت و شـهر رسـانه دوبـي              ،آوري دوبي واقع شـده       در منطقه آزاد رسانه و فن       كه اين مجموعه 
 ميليون دالر بوده و جهت فاز سـوم آن  ۷۰ اول و دوم اين مجموعه    هاي فاز برايه  بودجه اختصاص يافت  . باشد  مي
 پايان ۲۰۰۸  سالگردد فاز سوم اين مجموعه تا بيني مي  پيش.  ميليون درهم امارات در نظر گرفته شده است        ۳۰۰

        ل آن در حـدود     مساحت مورد استفاده در فـاز او      .  كيلومتر است  يكهايي به طول      اين مركز داراي زيرساخت   . يابد
مربـع   متـر   ۹۲,۰۰۰ بوده و جهت فاز سوم آن در حـدود           متر مربع  ۵۶,۰۰۰ مربع، فاز دوم نزديك به       متر ۴۲,۰۰۰

  . زمين در نظر گرفته شده است

  :كاركردهاي عمده اين مركز به قرار زير است
 موزش و نوآورياي براي آ بي، تجارت الكترونيكي و مناطق آزاد رسانهوآوري د استفاده از فن §

  دانشكاربريهايي براي توسعه، تسهيم و  ارائه زيرساخت §

 هدايت ، ترويج و ارائه امكانات به آموزش الكترونيكي در آموزش و پرورش منطقه §

 هاي مهارتي منطقه هاي ابتكاري جهت حذف شكاف استفاده از فعاليت §

 ي جهت توسعه صنايعبواي د هاي فعال در شهر اينترنتي و شهر رسانه همكاري با شركت §
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  :هاي زير است تاسيس اين مركز جهت تامين محيطي آموزشي براي گروه
 مراكز دانشگاهي §

 اي  مديريت، پزشكي، مالي و رسانه آوري اطالعات، هاي متخصص در زمينه فن شركت §

 بيواي و اينترنتي د هاي فعال در شهرهاي رسانه  دانشگاهي و مدارس مربوط به شركتهاي موسسه §

 كز ارائه كننده امكانات آموزش الكترونيكيمرا §

 مراكز نوآوري §

 موسسات تحقيق و توسعه §

  گواهيهاي آزمايش و ارائه كننده مدرك سازمان §

  
  : استاين مركز داراي امكانات زير 

 اي  رسانه كتابخانه §

 ها هاي كنفرانس و همايش امكانات مربوط به سالن §

 هاي كامپيوتر مدرن ها و آزمايشگاه كالس §

 آوري اطالعات  اي و فن هاي رسانه ايشگاهآزم §

 ها و امكانات رفاهي رستوران §

 امكانات تجاري §

 خوابگاه §

    (HSS&E)  بخش سالمتي، ايمني، امنيت و محيط زيست

هـا،   مسئوليت تهيـه برنامـه  HSS&E  (Health, Safety, Security and Environment)بخش 
  زيستزاد در تمامي موارد سالمتي، ايمني، امنيت و محيط      خدمات، مساعدت و راهنمايي جهت مجموعه منطقه آ       

هاي منطقـه آزاد جهـت        اين بخش چندين دوره آموزشي را در طول سال براي كمك به شركت            . را بر عهده دارد   

 يك نقش كليدي در جلوگيري و مديريت HSS&Eهمچنين . نمايد حفظ سالمتي و امنيت كارمندان برگزار مي

  : عبارتند ازHSS&Eهاي كليدي  سرويس. نمايد  منطقه آزاد ايفا ميهها در محوط ريسوانح، جراحات و بيما
 : ساعته اورژانس۲۴هاي پاسخگويي  سرويس §

هـاي شـبانه روزي را در          اسـت كـه كمـك      (ERT) داراي تيم پاسـخگويي اورژانـس        HSS&Eبخش  
اين تـيم شـامل تعـدادي       . مايدن  ارائه مي ... ها، جراحات و    سوزي، تصادف   هاي اورژانس از قبيل آتش      موقعيت
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  هــاي  ديــده مــاهر اســت كــه قــادر بــه ارائــه خــدمات گــسترده و مــوثر اورژانــس و كمــك افــراد آمــوزش
  .  هستندپزشكي

 :آموزش §

 منطقه  كاركناننمايد كه هدف آنها آگاهي        هاي آموزشي در طول سال مي       اين بخش اقدام به برگزاري دوره     
هـاي امنيـت    تمـرين : هـا عبارتنـد از   برخـي از ايـن دوره  . مت اسـت  هاي تـامين امنيـت و سـال         آزاد با رويه  

  .اي هاي اوليه، آموزش و ارائه گواهي امنيت حرفه هاي اطفا حريق، آموزش كمك سوزي، تمرين آتش

 :باشند ارائه شده به شرح زير ميديگر خدمات  §

  سرويس اشيا گمشده -
 هاي خاص جهت حوادث ايمني -

 هاي اوليه اورژانس خدمات كمك -

 براي كاركنانرسي كارايي و استاندارد ساختار ادارات بر -

 ها و ادارات در منطقه آزاد ارزيابي ايمني ساختمان -

  :هاي اين بخش عبارتند از هاي كليدي و مسئوليت ديگر نقش

   در تمام محيط اطراف محوطه۲۴*۷ايمني  -

 ها و محوطه اداره و مراقبت از وضعيت كيفيت هوا در ساختمان -

 ها و ادارات منطقه آزاد از ساختمانتهيه ارزيابي  -

 د شيميايي پرخطرشناسايي موا -

 بهبود وضعيت محيط بهداشتي محوطه -

 هاي فروش غذا در محوطه بررسي نحوه رساندن غذاي بهداشتي به محل -

 هاي بازيافت زباله برنامه -

  خدمات

  :خدمات ارائه شده در اين مركز عبارت است
 قانوني تشكيالتها و تجار در راستاي تهيه يك  ريع و راحت به شركتدهكده دانايي دوبي با ارائه خدمات س §

  . آورد هرچه بهتر امور تجاري فراهم ميانجام براي ثبت آنان، امكانات الزم را جهت 

  :توانند از سه طريق زير اقدام به مشاركت نمايند  تجاري ميهاي كتشر
كده دانايي بايـد حـداقل    فراساحلي براي ثبت در ده    هاي    شركت(هاي خارجي     شعب شركت  -۱

  .)دو سال از تاريخ تاسيس آنها گذشته باشد
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  فعاليـت در    شامل ديگر مناطق آزاد داراي جـواز      (هاي تاسيس شده در امارات        شعب شركت  -۲
 )امارات متحده عربي

  (FZ LLC)هاي منطقه آزاد با مسئوليت محدود  شركت -۳
هاي روز دنيا شامل   آوري فنترين  يشرفته و مدرنهاي پ  را با زيرساختهاي اداري محيطدهكده دانايي دوبي  §

هـاي     و سـرويس   (WAN)، شـبكه جهـاني      (LAN)خدمات تلفن، خدمات ميزباني، شبكه محلـي        
 .نمايد اينترنت ارائه مي

 تاسيس شده IPزيرساخت صوتي دهكده دانايي دوبي بر پايه سيستم تلفني      : خدمات تلفني  -۱
ت داده، صدا و تـصاوير ويـديويي پخـش شـده بـر        آوري به ارائه امكانات جه      اين فن . است

  .پردازد  ميIP-basedاساس يك زيرساخت شبكه تنها 

امكانات ميزبـاني دهكـده دانـايي دوبـي نيازهـاي محـيط را جهـت                : هاي ميزباني   سرويس -۲
شبانه  ساعت   ۲۴هاي در دسترس در طول        نگهداري سرورهاي شركاي تجاري و درخواست     

 .نمايد طرف ميروز در طي هفت روز هفته بر

فـرم   دهكده دانايي دوبي شركاي تجاري خود را با نمايش يك پلت          : (LAN)شبكه محلي  -۳
 . نمايد هاي شبكه عرضه مي ارتباطي براي داده

هـاي مـورد نيـاز جهـت هرگونـه            دهكده دانايي دوبي زيرسـاخت    : (WAN)شبكه جهاني  -۴

 .آورد راهكار ارتباطي مورد نياز را فراهم مي

هاي اينترنتـي ارائـه    در نهايت اين مجموعه به شركاي خود سرويس  : نتيهاي اينتر   سرويس -۵
  هـا در راسـتاي رقابـت در اقتـصاد اينترنتـي              دهد كه زمينه را براي توانا نمودن شـركت          مي

  .آورد فراهم مي
  شركا

  :باشند شركاي اين مركز به قرار زير مي
 شركاي آموزشي §

 در دهكده داناييها و مدارس موجود  شعب مراكز آموزشي، دانشگاه §

 مراكز خدمات مديريتي §

 مراكز آموزشي آنالين §

  هـاي داراي مجـوز تهيـه و          ها و كـالج     هاي حمايتي را جهت دانشگاه      هايي كه سرويس    شركت §
 .نمايند ارائه مي
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  هـاي داراي مجـوز تهيـه و          ها و كـالج     هاي حمايتي را جهت دانشگاه      هايي كه سرويس    شركت §
 .نمايند ارائه مي

 گان آموزش الكترونيكيارائه دهند §

 مراكز توسعه منابع انساني §

 اي حرفه هاي آموزش مركز §

 مركز تحقيقات §

 مركز آزمايش §

 هاي حمايتي ارائه خدمات آموزشي سرويس §

 اي هاي زنجيره صاحبان فروشگاه §

  دهندگان آموزش §
  

 (Internet City) شهر اينترنت

هاي روز دنيا در قلـب        آوري  تباطات با جديدترين فن   آوري اطالعات و ار     شهر اينترنت دوبي، اولين مركز كامل فن      
 حكومـت آوري اطالعات است كه توسط  اين مركز يك پارك فن. خود، در منطقه آزاد تجاري بنا نهاده شده است      

هدف از تاسـيس آن ايجـاد يـك محـيط تجـاري         . دوبي به عنوان يك مركز اقتصادي آزاد تاسيس گرديده است         
شـهر اينترنـت   . سرمايه خارجي مستقر در ديگر نقاط امارت متحـده عربـي اسـت      بدون محدوديت براي صاحبان     

اين مجموعه يك . هاي كاري مانند شهر رسانه دوبي و دهكده دانايي واقع شده است دوبي در كنار ديگر مجموعه

آوري اطالعـات و ارتباطـات ايجـاد          هاي فـن     حمايت از گسترش تجاري شركت     بمنظورجامعه دانش اقتصادي را     
تـر در راسـتاي نـوآوري،         هاي كوچـك    هاي تجاري دنيا را براي شركت       اين مركز يكي از بهترين محيط     . نمايد  مي

از آفريقـا تـا      و   وسـتان هندشـبه قـاره      و تهيه يك زمينه با هدف گسترش مراكز تجاري از خاورميانه تا              پيشرفت

 نفر را بـا هزينـه   ميليارد ۶/۱وعه در حدود    اين مجم . آورد   فراهم مي   تازه استقالل يافته   المنافع  كشورهاي مشترك 
ماموريت شهر اينترنت دوبي خلق يك زيرساخت، محيط و نگرشـي  . دهد  تريليون دالر تحت پوشش قرار مي ۱/۱

اي و جهـاني بـا        با ديگر نقاط محلـي، منطقـه      را  آوري اطالعات و ارتباطات رقابت شهر دوبي           فن  توسط است كه 
  . سازد ميممكن كسب نتايج قابل قبول 

در فاز اول اين پروژه هفت ساختمان و در فاز دوم .  آغاز گرديد۲۰۰۰مراحل اوليه ساخت اين پروژه در اكتبر سال 
 ميليـون دالر  ۲۵۰ مترمربع سايت را با هزينـه      ۳۷,۰۰۰مديريت اين مركز    . آن سه ساختمان تكميل گرديده است     

در پايان اين سـه فـاز شـهر اينترنـت        .  ساختمان بود  ۱۵جهت آخرين فاز آن در نظر گرفت كه اين فاز نيز شامل             
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 كيلــومتر كابــل ۴,۵۰۰ كابــل ارتبــاطي مــسي و ۸۷۰۰۰، نزديــك  نــوري ارتباطــات فيبــر۶۰۰۰۰دوبــي داراي 

GigaSPEEDگرديد .  
هاي جديدي كه قـصد سـكونت در آن را             پايان يافت چرا كه شركت     ۲۰۰۵دوران موفقيت اين مجموعه در سال       

اين مجموعه امكان ارائـه يـك ليـست انتظـار           . ند خود را با مشكل كمبود فضاي اداري وفق دهند          نتواست شتنددا
كننده را ندارد اما با اين حال هنوز سايت اين مركز جهت دريافت تقاضـاهاي جديـد                   هاي درخواست   جهت شركت 

اظهـار نظـري در     گونـه      ساخت است اما اين مركز هـيچ       دست ساختمان جديدي در     ۲۰۰۶از نيمه سال    . باز است 
هـاي   هاي مورد نيـاز جهـت افـزايش زمـين           شايان ذكر است هزينه   . بيني تاريخ پايان آن ننموده است       زمينه پيش 

  . ميليون دالر برآورد شده است۸۰۰اداري در آينده در حدود 
نترنت شهر اي . د نزديك شهر ابوظبي واقع شده است      اي كيلومتري مركز شهر دوبي در جاده شيخ ز        ۲۵اين شهر در    

كارفرماي .  ستاره قرار دارد   ۵دوبي كمتر از يك كيلومتر از ساحل دريا فاصله داشته و در نزديكي آن چندين هتل                 

   .آوري، تجارت الكترونيكي و رسانه دوبي بوده است اين پروژه اختياردار منطقه آزاد فن

، Microsoft: نـد عبارتنـد از    ا  آوري اطالعات جهاني كه در اين مجموعه مستقر شـده           هاي فن   برخي از شركت  
Oracle  ،Hewlett-Parked،HP   ، IBM  ، Compaq  ،Dell  ،Siemens  ،Canon  ،Logica ،

Sony Ericsson و Ciscoو . ...  

  : خدمات ارائه شده در اين مركز عبارتند از
 از  تـا  كند  هاي تجاري كمك مي      به شركت  ، به علت همكاري نزديك با دولت      دوبيشهر اينترنتي   : خدمات دولتي 

 : توان به موارد زير اشاره نمود از جمله اين خدمات مي. مند گردند تر بهره خدمات دولتي به صورت راحت

  استخدام §

  اقامتاخذ اجازه §

 )براي مقاصد تجاري و شخصي(اخذ ويزاهاي ترانزيت  §

 اخذ گواهينامه رانندگي §

 ثبت پالك وسايل نقليه §

 ارتباطات تلفني و اينترنتي براي ساكنين §

 ييد اسناد وزارت امور خارجهتا §

 ...و

ترين مراكز     اين مركز را به يكي از مهاجر پذير         ،دوبيآوري پيشرفته و خدمات غني ارائه شده در شهر اينترنتي             فن
 : باشد هاي زير مي آوري  داراي فندوبيشهر اينترنتي .  است بي تبديل كردهود
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توان بـه خـدمات       در ضمن مي  . باشد   مي IPآوري     اساس فن   بر دوبياي    هاي تلفني شهر رسانه     زيرساخت: ها  تلفن
 .نيز اشاره كرد Trunks و ISDN PRI ،ISDN BRIديگري نيز مانند خطوط آنالوگ، 

  :شوند اين امكانات به سه دسته كلي تقسيم مي: خدمات ميزباني
غذيه بـي   هاي الكتريكي، منابع ت      سيستم  ها،  شامل انتقال كابلي داده   : ها  هاي زيرساخت   سيستم §

  .باشد هاي برق اضطراري مي  هاي تهويه و سيستم وقفه، ژنراتورها، سيستم
هاي كشف ورودهاي غيـر مجـاز و          هاي كنترل دستيابي، سيستم      سيستم  :هاي امنيتي   سيستم §

  هـاي اعـالم و اطفـاي         هـاي آتـش نـشاني كـه شـامل سيـستم             سيستم هاي نظارتي   سيستم
 .باشد حريق مي

 محلـي انتقـال داده كـه بـه           ها از شبكه     براي انتقال داده   دوبينتي  شهر اينتر : LANخدمات   §
 .نمايد سازي شده است استفاده مي  پيادهVLANصورت 

 : اين خدمات عبارتند از :WANخدمات  §

  . مگابايت بر ثانيه دارند۲ كيلوبايت بر ثانيه تا ۶۴اي كه سرعتي از  مدارهاي اجاره -۱
۲- ISDN 
۳- MPLS VPN 
۴-  ATM 
۵- FRAME RELAY 
۶- X.25 
 : خدمات دسترسي به اينترنت §

  :اين خدمات عبارتند از      
   مگابايت بر ثانيه براي هر شركت۲دسترسي به اينترنت با سرعت  -۱

  مگابايت بر ثانيه۱۰۰/۱۰ارتباط مستقيم با اترنت  -۲

 هاي ايميل مجازي آدرس -۳

 سرورهاي پستي مجازي -۴

 domainهاي  خدمات مربوط به نام -۵

 FTPخدمات  -۶

 IPهاي ايستاي  آدرس -۷

هاي مربوط به خريد و       در اين بخش افراد از فعاليت     : خدمات مربوط به خريد و فروش امالك       §
  .شوند مند مي رين زمين به دفاتر كاري خود بهرهفروش و ارائه بهترين و نزديكت
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هـا    شركتآساندر اين بخش خدمات مربوط به تاسيس : ها خدمات مربوط به تاسيس شركت  §
 .گردد ارائه مي

  
  (DUBAI ACADEMIC CITY) مي دوبيشهر آكاد

اهداف اين مجموعه منطبق بر اهداف دهكده دانايي        . اين مركز دقيقا در كنار دهكده دانايي دوبي واقع شده است          
 ايـن   ۲۰۱۲شود تا سـال       بيني مي   احداث اين شهرك در راستاي اجراي فاز سوم دهكده دانايي بوده و پيش            . است

   .مربع استمتر  ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ر حدود مساحت آن د. پروژه به پايان رسد

  
  (Biotechnology & Research Park)پارك تحقيق و بيوتكنولوژي 

ها در بيوتكنولوژي، تحقيقات، آمـوزش و صـنعت بـراي     اي از بهترين پارك بيوتكنولوژي و تحقيق دوبي مجموعه  

 بـراي خـدمات      و زيرسـاخت   اين مجموعه يـك محـيط     . المللي است   اندركاران داخلي و بين      ميان دست   همكاري
هاي صنعتي مانند كشاورزي، تهيه غـذا و تجهيـزات           فرآيندعمومي گسترده جهت توصيف استفاده از بيولوژي در         

طور كلي ماموريت تاسيس اين مركز عالوه بر ايجاد يك درك صـحيح از بيوتكنولـوژي                ب. نمايد  دارويي ايجاد مي  
  :پردازد به موارد زير مي ،هاي هوشمند در دنياي امروز ريگذا  سرمايه مراكزبه عنوان يكي از بزرگترين

 هاي گسترده در زمينه صنعت پرورش دانش بيوتكنولوژي، آموزش و حمايت §

  و امكانات به صورت گسترده طرح گسترش چند منظوره زيرساخت §

 خلق يك محيط حمايتي منسجم و قانونمند §

 تكنولوژي جهت همزيستي و همكاريگذاران در صنعت بيو  براي تمامي سرمايهمحيطيايجاد  §

هـاي    هاي آموزشي با بهره كـم و اختـصاص بودجـه            تشويق براي ابداع و نوآوري از طريق واگذاري وام         §
 ...تحقيقاتي و

DuBiotech    يـك مجموعـه تجـاري پويـا و          البدر ق  ،آيد   به شمار مي   يك اكوسيستم تجاري سطح باال    كه 
ايـن پـارك شـامل    . آورد فـراهم مـي  را اي ارتباطات و همكاري    بر مناسبيك محيط    واست     تاسيس شده  بزرگ

  و اندركاران كليدي از صنعت بيوتكنولوژي و داروسازي، مانند انكوباتورها، توليدكنندگان دارو            اي از دست    مجموعه
اولـين منطقـه    . داراي دو منطقه اصلي اسـت      DuBiotech. هاي حمايتي صنايع خاص تجاري است      سرويس

 (Foundation for Research and Innovation)بنياد براي تحقيق و نوآوري ك يعبارت است از 

FRI      هدف اصلي .  كه بازوي اصلي و مركز توجه بنيادهاي دولتي تحقيق و پژوهش استFRI عبارت است از  :
 و  در زمينه غذا و بيوتكنولوژي كشاورزي، بيوتكنولوژي محيطـي  يتحقيقات دارويي و ژنتيك، بيوتكنولوژي گياه     
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كاركردهاي ديگر مناطق اين مجموعه شـامل كـشفيات دارويـي، تحقيقـات             .ارپايانهبيوتكنولوژي در ارتباط با چ    

بـراي   DuBiotech هاي مسري و تحقيقات پزشكي قانوني است كه دومين شاخه از اهـداف  سلولي، بيماري
هـاي مناسـب،       زيرسـاخت  اجراي اين اهداف بـا اختـصاص      . باشد  ايجاد يك مجموعه از صنعت بيوتكنولوژي مي      

 هـاي  هـا و بخـش   ، شـركت هـاي آموزشـي   ، موسسه R&Dهاي  امكانات و خدمات براي انكوباتورها، آزمايشگاه     
     .يابد  با بيوتكنولوژي، در صنعت تحقق ميمرتبط

هـاي     امكانات مسكوني، فضاي اداري، اتاق     ها،  اين مركز داراي امكانات وسيع تحقيق و پژوهش مانند آزمايشگاه         

 و در كنـار  Umm Suqeim پارك بيوتكنولوژي و تحقيقات دوبي در مجاورت جاده .استريل و انكوباتور است

Athenopolis   بخش آزمايـشگاهي آن تـا      .  آغاز گرديد  ۲۰۰۵  سال فوريهماه  اين پروژه در    .  قرار گرفته است
مساحت سـايت ايـن     . گردد   تكميل مي  ۲۰۰۸  سال هاي مركزي تا سپتامبر      بخش  آن  و به دنبال   ۲۰۰۷   سپتامبر

  . هكتار است۳۰۰مجموعه در حدود 

، فـضاي اداري،  (Clean Rooms) هاي اسـتريليزه   اتاقها، آزمايشگاه: هاي اين پارك عبارت است زيرساخت

مـواد  مـديريت   هاي كنفرانس، انكوباتورها، كتابخانـه،        ، اتاق گمرك و خدمات باربري   ، انبارها،   كارخانجات صنعتي 
  . ها ها، فروشگاه كوني، هتل، بخش مسزائد

  
  اي هاي رسانه مجموعه

واضح است كـه    . اند  هاي جمعي و تلويزيون همواره نقش بسيار بزرگي در اعتالي فرهنگ كشورمان داشته              رسانه
. هاي خبري در كـشور باشـد        تواند پشتيبان بزرگي براي صنعت خبري و فعاليت         مي اي  هاي رسانه   ايجاد مجموعه 

هاي خبري منطقه و ديگر كشورهاي جهان باشد منبع مناسـبي بـراي انتـشار                 ستقرار رسانه محيطي كه مناسب ا   
خاورميانه در اي   رسانهكانونيك به نيز  به اين ترتيب ايران     .اخبار و وقايع كشورمان به سراسر دنيا خواهد گرديد        

دستيابي به چنين اهـدافي  دوبي در راستاي . جهت انعكاس اخبار منطقه به كشورهاي جهان تبديل خواهد گرديد     
هاي هنري و فرهنگـي خـود اقـدام بـه ايجـاد               و همچنين براي ايجاد محيط فرهنگي مناسب براي اجراي طرح         

نموده است كـه در ادامـه بـه    ... اي و  آزاد توليدات رسانه ديو، منطقه و، شهر است  اي  هايي مانند شهر رسانه     مجموعه

  .بررسي برخي از آنها خواهيم پرداخت
   

 (Dubai Media City) اي  رسانهشهر
تمامي ارتباطات تجاري همراه بـا يكـديگر   درآن  جهاني در منطقه است كه   دوبي تنها مركز رسانه  اي  شهر رسانه 

 خاورميانـه، آفريقـا،     محل تقاطع اي استراتژيك در دوبي است كه در          اين مجموعه منطقه  . يابند  مي توسعهرشد و   
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اي دوبي بخشي از تكنولوژي دوبي، تجارت الكترونيكي و اداره منطقه             ر رسانه شه. واقع گرديده است  جنوب آسيا   

پروژه اين مركز در . باشد مي)  نيز استDubai Ideas Oasisكه شامل شهر اينترنت دوبي و (اي  آزاد رسانه

 معافيـت   درصد۱۰۰ ارائه . به فعاليت نموده استشروع ۲۰۰۲سال ژانويه ماه  از  اين مجموعه   آغاز و  ۲۰۰۱سال  

عالوه وجود ضمانت بـراي       ، به شخصيهاي    ها و تجارت    براي مالكين خارجي و ماليات جهت هر دو گروه شركت         

هـايي كـه تـا     گـروه  .هاي جمعي از ديگر خصوصيات اين مجموعه است يك فضاي آزاد جهت فعاليت آزاد رسانه  

 MBC, Reuters, Sony, Zen TV, Middle:اند عبارتنـد از  كنون به اين مجموعه نقل مكان نموده

East Business News,از  مختلفيهاي عالوه اين مكان پذيراي گروه به. هاي خبري بزرگ  و ديگر شبكه 

   :خدمات موجود در اين مجموعه به شرح زير است. نيز است... ، نويسندگان وست، هنرمندان گرافيناشران

  اهاي اداري و فـضاهاي تجـاري را        كه خدمات اجاره و فـروش فـض       : خدمات تجاري و فضاهاي فروش     -۱

 .كند ارائه مي

Trunks Trunksخدمات ارائه شده در اين مركز عبارتند از: اي  مركز تجاري رسانه : 

 همانانيخدمات پذيرش م §

 مديريت و نگهداري دفاتر §

 تهويه و سيستم نيرو §

 العاده امنيت فوقتامين  §

 ها خدمات نظافت اتاق §

 طور روزانهها ب اكس و فها آوري و توزيع نامه خدمات جمع §

 ها دسترسي به روزنامه §

 استفاده از كتابخانه مركز تجاري §

 هاي كنفرانس استفاده از اتاق §

 .باشد بي ميو دقيقا مانند خدمات ذكر شده در بخش خدمات دولتي شهر اينترنتي د :خدمات دولتي -۲

هـاي    تاسـيس شـركت    تسهيل ارائـه خـدمات،       جهت امكاناتي شامل   :خدمات مربوط به ارتباطات شركا     -۳

 .باشد تجاري، رسيدگي به شكايات و غيره مي

وري آ ه خـدمات ذكـر شـده در بخـش فـن        اين بخش نيـز مـشاب      تسهيالت: آوري اطالعات   خدمات مربوط به فن   
  .باشد بي ميواطالعات شهر اينترنتي د
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رحله از عمليات شـامل     اين م .  در كنار شهر اينترنت تكميل شد      ۲۰۰۱ دوبي در سال     اي  فاز اول پروژه شهر رسانه    
فاز دوم آن دقيقا در كنـار فـاز         . مربع است متر   ۳۳,۵۰۰كه فضاي قابل اجاره هركدام درحدود       بوده  سه ساختمان   

و عدم وجود درياچه در ميان      ها    در ساختمان هاي آن با فاز اول استفاده از رنگ خاكستري            اول واقع شده و تفاوت    
ين مجموعه با فاصله از فاز يك و دو آن، در جنوب دهكـده دانـايي و                 فاز سوم عملياتي ا   مجموعه  . محوطه است 

   .واقع گرديده استد ايشيخ ز بسيار نزديك به جاده
  

  
 مستطيل سوم فاز سوم. مستطيل اول فاز اول، مستطيل دوم فاز دوم : از چپ به راست

  
   (International Media Production Zone)اي المللي توليدات رسانه منطقه بين

اي به    هاي توليدات رسانه     براي شركت  منحصربفرداي، به دنبال خلق يك محيط         المللي توليدات رسانه    منطقه بين 

ايـن مجتمـع در    .واسطه زنجيره ارزش صنعتي در جهت رسيدن به همكاري و تعامل اثرگذار در تمام دنيـا اسـت       
گـذاري اوليـه بـر روي ايـن      سرمايه. شود ب تجاري دوبي تاسيس ميمربع در قلمتر   ۴,۰۰۰,۰۰۰مساحتي بالغ بر    
 بخـش   اوليه براي تاريخ اتمام ايـن پـروژه،       بيني    پيش .بوده است  اياالت متحده  ميليون دالر    ۲۸۰پروژه در حدود    

هايي كه بـه ايـن         به تمامي شركت    IMPZ،  مانند ديگر مناطق آزاد در دوبي     .  اعالم شده است   ۲۰۰۷سوم سال   
صي هـاي صـنفي و شخـ     بخش بزرگي از ماليـات  ارائه مالكيت صددرصد و معافيت از  پيوندند امكان   ه مي مجموع

   .نمايد را فراهم ميآالت، ابزار، مواد خام و ابزار يدكي صنعتي  جهت ماشين
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ف هاي مختل باشد كه يك زيرساخت بهينه را براي فعاليت ميتوليدات اين منطقه متمركز بر ابزارهاي چاپ و نشر 
، توليد و انبارداري نشرهاي مجزايي را جهت  هايي را براي اجاره و بخش عالوه اين منطقه زمين به. آورد فراهم مي

، در مجـاورت بنـدر جبـل علـي و         Emiratesايـن مجموعـه واقـع در جـاده          . دهد  ضيان قرار مي  ادر اختيار متق  
  . عمليات توزيع است صادرات و  اردات، داراي موقعيت استراتژيك جهت و ومجموعه جديد فرودگاه جبل علي

IMPZ         هـاي    در اين مجموعـه از روش      .شود   تاسيس مي  در يك محيط داراي تجهيزات دوستدار محيط زيست
هـاي توليـدي امكـان      بـه شـركت    موضـوع اين  . شود  اجرايي از قبل امتحان شده جهت بازيافت زباله استفاده مي         

تعبيـه  . ان زباله به توليد محصوالت جنبي مورد استفاده يكديگر بپردازنددهد تا به جاي ذخيره اين مواد به عنو  مي

هاي پاك    انرژياز   استفاده   تضمين كننده  در تاسيسات زيربنايي سايت اين مجموعه        قابل تجديد هاي    منابع انرژي 
رفتـه  هايي جهت امكانات رفاهي، مـسكوني و تجـاري در نظـر گ              در اين مركز زيرساخت    .خواهدبوددر اين مركز    

هـاي   هاي سكونت ارزان قيمت جهـت خـانواده   هاي مسكوني و محل ها شامل آپارتمان اين زيرساخت . خواهد شد 

   .و سالمتي و خدماتي مانند بانكداري خواهد بود كارگران، سوپر ماركت، امكانات تفريحي
هـاي توليـدي    بخـش :  كـه برخـي از آنهـا عبارتنـد از        شـود   هاي مختلفي را شامل مي      امكانات و بخش  اين مركز   

ار ، برج رسانه، باز)گذاران شخصي هاي اداري ساخته شده توسط سرمايه برج(، مكاتب  ساخته، مراكز انتشاراتي    پيش
مركز تـداركات،  ، ...هاي مسكوني مانند مساكن، امواج و ها و برج    ، آپارتمان )اي  اي حرفه   ارائه امكانات رسانه  (رسانه  

ــاالر، هتــل، مركــز خــدمات، مفــي ، آگردهمــاييمركــز اجتماعــات، مركــز  ــاتر و ت    حمــل و نقــل و سيــستم تئ
   .حمل و نقل داخلي

  :  ازاي عبارت است منطقه آزاد توليدات رسانههاي تجاري  هاي مختلف فعاليت بخش

مـضامين  ها و مجـالت كـاربردي،    هاي آموزشي و تخصصي، كتاب روزنامه، مجالت، كتاب: چاپ و نشر  §
  ...نيكي، چاپ ديجيتالي وهاي الكترو ، كتابتبليغاتي

  ...وي تبليغاتي، آژانس تبليغات و ارتباطات جمعبازاريابي مستقيم، خدمات : اي خدمات بازاريابي و رسانه §

  اي هاي خبري، خدمات اطالعات و تحقيقات رسانه آژانس:خدمات تجاري و اطالعاتي §
ا، مديريت و سـازماندهي     ضبط و توليد موسيقي، پخش موسيقي، مديريت رويداده       : موسيقي و سرگرمي   §

  ...هاي هنري و  ، نمايشها كنفرانس
اي، اجاره   افزاري چندرسانه   هاي پويا، امكانات نرم     سرويس: اي  هاي جديد و خدمات پشتيباني رسانه       رسانه §

 ...هاي ديجيتال و اي، مديريت رسانه تجهيزات رسانه
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 بـراي ارائـه    هـا   فروشـي، كيوسـك     هاي زيبايي، كتـاب     رستوران، كلينيك پزشكي، سالن   : خدمات رساني  §
ــوع ــدمات متن ــيقي و  خ ــانكي، موس ــدمات ب ــس ، خ ــديو، آژان ــشوي  وي ــسافرتي، رخت ــاي م ــا،  خانهه   ه

 كنندگان خدمات بيمهارائه 

 ...بازاريابي، مديريت، مديريت پروژه و، حسابداري، حقوقيهاي  مشاوره: خدمات مشاوره §

IMPZ       طيف قابل قبولي از خدمات IT و Telecomشـركاي تجـاري خـود    به پايه تكنولوژي روز دنيا  را بر 

. پردازند در دسترس خواهند بـود   به فعاليت مي IMPZهايي كه خارج از  اين خدمات براي شركت   . نمايد  ارائه مي 
  :اين خدمات عبارت است از

داده، صـوت و     جهـت انتقـال    تلفني كه امكانـاتي را       IPهاي صوتي بر اساس       زيرساخت: خدمات تلفني  §
 توسـط  انتقال موارد مذكور تركيب ساختارهاي چندگانه از .آورند فراهم مي  واحدو در طول يك خط      ويدئ

 . شود ها مي موجب كاهش قيمتكه   به شبكهواحديك اتصال 

§ LAN :اي در هـر   اي شـبكه   هاي محلي به عنوان يك راهكار بزرگ به گـسترش امكانـات داده              شبكه

 . پردازند ميشركاي اين مجموعه براي اي   اندازه

§ WAN : خدمات موجودWAN اي  اجارهخطوط شامل ،ISDN و MPLS VPN 

 . باشد پهناي باند اينترنت با نرخ پهناي باند معين كه متضمن تامين سرعت مورد نياز مي: اينترنت §

ـ      هداري سرورها و درخواسـت    امكانات ميزباني محيط مورد نياز جهت نگ      : خدمات ميزباني  §   صورتهـا را ب

  .نمايد  در تمام طول هفته ايجاد مي ساعته و۲۴
  

  (Dubai Studio City)  دوبيييديوواستشهر 

  اهداف  دوبي فراهم نموده است كه     يياستوديوشهر رسانه دوبي زمينه را براي ايجاد مجموعه ديگري با نام شهر             
ـ  ييشـهر اسـتديو   . باشـد    مـي  در منطقـه   خبري و فـيلم      صنعتاين مجموعه نيز در راستاي گسترش        ي يـك    دوب

ايـن  . آورد  زيرساخت كامل را جهت ارائه امكانات تكنيكي و ارتباطي براي فيلم، تلويزيون و موسيقي فـراهم مـي                 

از  بـراي ايجـاد يـك مجموعـه بـزرگ      Dubai Holding Groupمجموعه به عنـوان يكـي از ابتكـارات    
 :ن مركـز عبـارت اسـت از       هـاي مختلـف ايـ       بخش. رود  به شمار مي   از سراسر دنيا     يا زنجيرههاي صنعتي     شركت
هـاي پـشتيباني خريـد محـصوالت و تـسهيالت توليـدي پـستي،                 كننـدگان سـرويس     هاي توليدي، تهيه    شركت
هـاي    آژانـس دريافت سفارشـات ، مرحلـه طراحـي و سـاخت،    هاي انيميشن و خدمات مانند دوبله، گريم،     استوديو

 را بـراي احـداث      ساختاري دوبي   ييشهر استديو . هيمانند ارتباطات راه دور و تسهيالت آزمايشگا      اينترنتي  _ تلفن
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افرادي كـه   و يك مركز تجاري براي ها دوبله و زيرنويسي فيلم    استديوهاي    مراكز خبرگزاري و   جهتهايي    محيط
  . كند ايجاد مي نمايند، به صورت آزاد كسب و كار مي

 ايـن مجموعـه   .يان تاسيس نماينـد  صورت مورد قبول مشتر    تسهيالت و استوديوهاي خود را ب      توانند  ها مي   شركت
هاي ضبط فيلم و خدمات       هاي تهيه مكان    هاي تلويزيوني و شركت     همچنين شامل خانه فيلم و مدارس و آكادمي       

اي بـراي     آوري و رسـانه     تسهيالت و مزايايي را كه ديگـر منـاطق آزاد فـن           اين شهر تمامي    . ضبط موسيقي است  
 ۱۰۰ سـال،  ۵۰ات بـراي   درصد معافيت از مالي   ۱۰۰ : اين مزايا عبارتند از    .نمايد  آورند ارائه مي    ها فراهم مي    شركت

بدون وجـود محـدوديت     حق خروج مجدد سرمايه و سود حاصله         درصد اعطاي    ۱۰۰،   و كار    كسب درصد مالكيت 
    ... . وارزي

  

  هاي توريستي شهرك
سازد دسـتيابي      خود مشغول مي   آنچه مسلم است يكي از بزرگترين مسائلي كه ذهن مسئولين كشور را همواره به             

صنعت جهانگردي به عنـوان يـك   . به منابع درآمد ديگري به جز منابع برگشت ناپذير مانند نفت و گاز بوده است          
 بنـابراين  ب درآمد و ورود ارز بـه كـشور باشـد،      و مطمئني جهت كس   تواند منبع بزرگ       اين مشكل مي    حل راهكار

تواند نقش موثري را در  ختلف كشور از جمله مناطق گردشگري ميهاي م هاي جهانگردي در بخش   ايجاد شهرك 
هايي جايگاه مناسـبي بـراي ارائـه فرهنـگ غنـي              اين چنين مجموعه  . ايفا نمايد احياي صنعت گردشگري كشور     

هاي  هاي گردشگري و جاذبه     شهر دوبي با ايجاد محيط    . ايراني به گردشگران كشورهاي مختلف جهان خواهد بود       
  . نسته است ساالنه پذيراي تعداد زيادي از گردشگران باشدتوريستي توا

     
 (Dubai Wonder City) بيودر د"  شاهينهاي  شگفتيشهر"

دالر  ميليـارد ۵/۱ساخت ايـن شـهرك      . لَند واقع شده است     بيوبع وسعت دارد و در د      مر هزارمتر ۴۰۵اين شهرك   

. مختلف مسكوني، توريستي، فراغتي و تفريحي اسـت       دارد و در برگيرنده عملكردهاي         هزينه درپي  اياالت متحده 
هـاي آبگـرم،    هاي سالمتي و چشمه ها، باشگاه ها، رستوران ها، ويالها، مراكزخريد، هتل اين عملكردها در آپارتمان 

  .اند ها شكل گرفته ها و پارك آموزشگاه
شـهر روح تمـدن قـديمي را     ايـن   . كنـد   خود جذب مي    راحتي به   توجه گردشگران را به   "  شاهين هاي   شگفتي شهر"

 بـه شـكل    شهري اسـت     ، مجموعه  اينطرح  . است  رهاي معماري گذشته را درخود جاي داده        دارد و شاهكا   درخود
هاي معلق بابل،     اهرام، باغ : اند  شده  كه عجايب هفتگانه جهان اما با مقياس انساني در آن بازسازي            " پرنده شاهين "

  .چين ، برج ايفل و ديواربزرگكج پيزا محل، برج چراغ اسكندريه، تاج
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هـا و      لـوكس، رسـتوران    هـاي    در باغ معلق بابل آپارتمـان      -ها    هاي مسكوني، ادارات و فروشگاه      در هرم آپارتمان  
هـاي   عملكـرد . انـد  گرفته  هتل و رستوران جاي نيزمحل تاج  اسكندريه هتل و فروشگاه و در چراغ در   ها  شاپ  كافي

ديواربزرگ چـين نيـز فـضاهاي تفريحـي را از           . ها  هاي لوكس و فروشگاه      آپارتمان :اصلي برج ايفل نيز عبارتند از     
  .كند پارك جدا مي

در سه نوع جدا از هم، دوبه دو به هم چسبيده و اين ويالها  . دهند  واحدهاي مسكوني نيز بال شاهين را شكل مي       
  . خته خواهدشدفازي كه باهم همپوشاني نيز دارند سا ۵اين پروژه طي  .باشند يا رديفي مي

  بيوايفل د برج

در اين برج عالوه بر واحدهاي تجاري، تعدادي واحد مـسكوني و            . مركز تجاري شهرشاهين در برج ايفل قراردارد      
تعبير " چشم شاهين"اين برج از آنجا كه به كل مجموعه احاطه دارد، از آن به             . خورد  فروشي نيز به چشم مي      خرده

  .دهد يزي از سبك زندگي را ارايه ميبي تعريف متماوايفل د. شود مي

اطراف مجموعه . ها بسيار باشكوه خواهدبود ها و فواره ها، باغ ها، كافه دورنماي چشم شاهين به واسطه وجود پارك  
هـاي معـروف      كننده جديدترين مدها و مارك      اين بازار عرضه  . اند  كرده  بي را بازار سرپوشيده مدوري احاطه     وايفل د 

  .اجناس است
  بيو بزرگ داهرام

هرمـي كـه از     . انـد   اين اهرام از عجايب معماري مصر باستان تقليد شده و در يك بستر مدرن جانمـايي گرديـده                 
هـاي مـسكوني،    خانـه :  تقليد شده، چندعملكردي اسـت -بزرگترين هرم جهان  -بزرگترين هرم مصر يعني خفرع      

 مديريت شهرشاهين است و ديگري واحـدهاي   منحصر به يكي از دوهرم كوچكتر،  . هاي تفريحي   ادارت، و خيابان  

 كه شوق زندگي، خريـد   را با امكانات فرامدرن خود كسانياين اهرام. تجاري شهربازي را در خود جاي داده است   
  .و تفريح دارند به خود جذب خواهدكرد

  دوبيبرج پيزاي 

ايـن بـرج در   .  بر زيبايي آن بيفزايددر اين شهر قدعلم كرده است تا اي است كه برج پيزا، از ديگر عناصر هفتگانه 

 بازديدكنندگان از شهرشاهين و سـاكنان آن از سـازه و            . ساخته خواهدشد  -شود  جا بازسازي مي     كه دراين  شهر رم 
   .عظمت مهندسي اين شاهكار تاريخي لذت خواهند برد

  محل  تاج

اين بنا كه جزء عجايب هفتگانـه       . دباش  اش مي   خاطر معماري باشكوه و زيبايي هنرمندانه       محل به   شهرت بناي تاج  
جهـان    هاي دست بشر است كه توسط يك فرد مسلمان، امپراتور شـاه             رود، يكي از برترين ساخته      شمار مي   دنيا به 

   هندوسـتان بنـا   ، در شهر آگراي)نورجهان (وبش ملكه ممتاز محلو به ياد همسر محب )  بعد از ميالد   ۱۶۶۶وفات  (
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   اي در ايـن مجموعـه       جايگـاه ويـژه   و  ، يك هتل مجلل پنج سـتاره خواهـد بـود            محل در دوبي    تاج .گرديده است 
  .خواهد داشت

  ويالها

در . انـد   هاي شاهين واقـع شـده       دارد كه در قسمت بال    وجود  در شهر عجايب شاهين، تعدادي ويالهاي مسكوني        
تواننـد از ميـان    كه هر كدام از مالكين ميه براي ساكنان تضمين شده است، بطورياين ويالها، يك زندگي باشكو 

  .نظر خود يك گزينه را براي ويالي مورد نظرشان انتخاب كنند چهار طرح مختلف، با
  هاي معلق بابل باغ

در ايـن مجموعـه   . شـده اسـت   ز عجايـب گمـشده دنيـاي باسـتان احيـا       اديگـر   در قسمتي از شهرشاهين، يكي      
شـاپ   هاي باشكوه و همساز با محيطي طراحي شده است كه تعداد زيادي رسـتوران و كـافي              انگيز، آپارتمان   خيال

   )زي رو بـه سـوي بـازار شـهر دارنـد           اندا  چشم( كه مشرف به بازار شهرشاهين هستند       را روباز و همچنين باغهايي   

  .شود شامل مي
  شهر ونيز

. گرديده است  ساحلي واقعنوارشاهين، شهر ونيـز است كه در         هاي طراحي شده در شهر        ن مكان تري  يكي از رويايي  
اده، يك هاي ايتاليايي و مراكز خريد مخصوص عابران پي هاي روباز، قايق در اين قسمت، منظر زيباي اسكله، كافه

  .آورد فرد ايتاليايي را به ارمغان ميتجربه رويايي و منحصر ب
  يايي دوبيبرج فانوس در

گاه به وجود نخواهد آمـد، زنـدگي   هاي باستان را كه ديگر هيچ شگفتييكي از  برج فانوس دريايي دوبي در واقع   
 بنـدر انگيز فانوس دريايي اسكندريه است كه در قرن سوم پـيش از مـيالد، در         اين بناي شگفت  . بخشد  دوباره مي 

كـار   راهنما و سپس به عنوان برج فانوس دريايي بـه      به عنوان يك شاخص و       كندريه كشور مصر ساخته شد تا     اس
طي سـاليان    متر براي آن تخمين زده شده است،     ۱۳۵ تا   ۱۱۵هاي مختلفي از      بناي مذكور كه ارتفاع   . گرفته شود 

رفته  شمار مي گانه جهان بهوده و به عنوان يكي از عجايب هفتترين بناهاي ساخته دست بشر ب دراز يكي از مرتفع   

با اين وجـود    . اي شد   هاي گسترده   لرزه مهيب در قرن چهاردهم ميالدي دچار خرابي         بنا در پي دو زمين    اين  . است  
توان شاهد برج فانوس دريايي دوبي بود كه همزمان به عنوان برج فانوس، يك  در شهر شاهين عجايب دوبي مي     

ها را در  گاه فريحي و فروشهاي تجاري، مسكوني، ت  كاربري وخواهد شدبناي شاخص و اعجاز معماري محسوب   
  .دهد خود جاي مي
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  شهر بازي

، سرگرمي، تفريحي و فروشگاهي است      پذيرايي  واقع در شهر شاهين دوبي يك پروژه عظيم توريستي،         شهر بازي 
هدف از ساخت اين شهربازي، ايجاد يك ايستگاه .  هزار متر مربع را اشغال نموده است۳۶۶كه زميني به مساحت 

اي از    كـه طيـف گـسترده       به طوري  .بلندپروازانه است كه تا كنون نظير آن ساخته نشده است          اهدافي توريستي با 
ــروه    ــه گ ــود را از هم ــست خ ــان توري ــت  مخاطب ــني، ملي ــاي س ــه  ه ــر حرف ــا و ه ــاليتي (اي  ه ــنفي، فع   ) ص

  . در برگيرد
  ديوار بزرگ چين

روي بزرگترين ديواري هستيد كه تاكنون سـاخته شـده، ايـن     رفتن بر براي يك لحظه تصور كنيد كه در حال راه  
 متر  ۴۰۰پيك  اگر طول مسير دو آهسته را در الم       .  متر دارد  ۱۷۰۰ارتفاعي معادل سه طبقه و طولي بيش از          ديوار

ايـن ديـوار   . ايـد   بـار پيمـوده  ۵/۸ر شما مسير دو آهـسته المپيـك را       گاه با پيمودن كل طول ديوا       ، آن فرض كنيد 

اي كـه هنگـام    گونـه   بـه آورد وجـود مـي    و منطقه مسكوني بهرا بين شهربازي) حايل(همچنين يك ناحيه واسط   

كنـد    ها عبور مـي      قطار شهربازي از حلقه    rollercoasterزده شدن افراد و سرو صداي افراد زماني كه            هيجان
به ايـن  . شود خوردن آرامش افراد ساكن در آن منطقه مي ز نفوذ صداهاي مزاحم به منطقه مسكوني و برهم مانع ا 

هـاي شـهر شـاهين اسـت كـه هـر بازديدكننـده و يـا سـاكن بايـد از آن                   ب ديوار بزرگ يكي ديگر شگفتي     يترت

   .نمايد ديدن
  مركز خريد شهرشاهين

كه طرح آن نمايانگر يال شـاهين اسـت و          دهد، بطوري   كيل مي ن را مركز خريد تش    يكي از اجزاي اصلي سر شاهي     
اي است كه به واسطه نزديكي بـه   گونه موقعيت استراتژيك اين مركز خريد به   . آورد  وجود مي    را به  زيباييمعماري  

  . گرديده استرميس براي ساكنين دوبي اصلي، سهولت دسترسي به آنجاده 
  هاي پارك مركزي برج

زديكـي شـهرهاي    در قسمت اصلي شهر شاهين و محدوده پاهاي شاهين، همچنين در ن           هاي پارك مركزي      برج

هـاي مـسكوني،     برج با كاربري۲۴اين پروژه در مجموع از     .  قرار گرفته است   م، ونيز، بيروت  المللي همچون ر    بين
تـامين  ه  مربع قرارگرفته كـ     متر ۹۳,۰۰۰  حدود در مركز آن پاركي به مساحت     . تجاري و هتل تشكيل يافته است     

 طبقه نيز بـه پاركينـگ اختـصاص داده    ۲۹عالوه براين .  پارك مركزي نيويورك است همانندكننده نياز تفريحي   
  . شده كه در دسترسي مطمئن و آسان براي ساكنان و بازديدكنندگان قرار گرفته است
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 (Dubai International City) شهر بين المللي دوبي

هـا و     هاي تجاري و اقتصادي جهان، صاحبان فروشـگاه         تاري جهت فعاليت بخش   اين شهر در راستاي ايجاد ساخ     
 هكتار بوده كه تاريخ تكميل پروژه ساخت آن سـال           ۸۰۰مساحت اين مجموعه    . گردد  جذب توريست تاسيس مي   

 قـرار   Al Awir و Emirates اين مجموعه در مجاورت دو جاده  مكانيموقعيت. بيني شده است  پيش۲۰۱۰
المللي، بازرگانـان و   گذاران بين اي است كه يك مركز جهاني را براي سرمايه       بين المللي دوبي مجموعه    شهر. دارد

هاي تجـاري عـالي،       اين مركز با ارائه زمينه    . نمايد  فروشان از سرتاسر جهان ايجاد مي       ها و خرده    صاحبان فروشگاه 
 مختلـف محيطـي مناسـب را جهـت     هـاي كـشورهاي    از ساختار سكونتگاه   منتخباي     مجموعه جذب توريست و  

  .آورد برآورده نمودن اهداف مسئولين اين منطقه فرآهم مي
بخش مـسكوني آن در محيطـي مناسـب در حـدود            .  هزار نفر را جهت سكونت دارد      ۶۰اين شهر قابليت پذيرش     

ورهاي ايتاليا،  مترمربع با الهام از معماري كش۵/۶۶هاي يك اتاق خوابه با مساحت         هكتار كه شامل آپارتمان    ۳۰۰

   .گردد انگلستان، روسيه، تايلند و فرانسه احداث مياسپانيا، مراكش، ايران، يونان، چين، اندونزي، 
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 درياچـه خواهنـد   ديـد هاي مسكوني اطراف بخش درياچه به صورت دوبلكس، داراي دو يا سه اتاق خواب با   خانه
ـ در اين مجم ر شهرسازيهاي موجود د   ها و تكنيك     آخرين تئوري  ستفاده از ا. بود اسـت كـه از هـر    ا وعه بدان معن

ها با توجه   تمامي بخش .  دقيقه راه پياده است    ۴المللي تنها     شهر بين  تا مرزهاي بيروني     هاي مسكوني    بخشنقطه  
. محيط مسكوني مناسب در اين مجموعه شده استاند كه اين امر موجب ايجاد      به مسئله همسايگي طراحي شده    

گذاري شده است و مناطق تفريحي، محيط كاملي را در هر بخـش       ها نقطه    زيبا كه به وسيله فواره     هاي  منظره باغ 
  .آورد براي سكونت فراهم مي

هـا و امكانـات تفريحـي و امكانـات            ها، آمفي تئاترها، رسـتوران      امكانات بخش مسكوني عبارت است از فروشگاه      
خانـه مـسكوني داراي امكانـات    هـر   . دنباشـ   ها مـي    تانزندگي اجتماعي آن شامل مدارس، ادارات پست و بيمارس        

هـا، مراكـز داد و         فروشگاه المللي   بخش مركزي شهر بين     در .، ارتباطات، برق، آبرساني و پاركينگ است      سرمايشي
  .گردد هاي درجه باال و مراكز نمايشگاهي احداث مي ستد، هتل

  انگلستانمسكوني بخش 

هـاي سـنتي قرمـز، بـه همـراه سـردرهايي        هايي داراي شـيرواني  بام تاز پش هاي اين مجموعه  معماري ساختمان 

. تشكيل شده اسـت  ۱۹ و ۱۸هاي  از قرن Revivalist به سبك برگزيدههاي  طرحبرگرفته از ساختار گرجي و      
اين همسايگي  . شود  المللي تاسيس مي    بخش مسكوني شهر بين   و در    در كنار مجموعه روسيه      مجموعه انگلستان 

المللـي دوبـي     و فرودگاه بينDubai Landالمللي فاصله داشته و نزديك  مرزهاي بيروني شهر بين دقيقه تا ۴
  .باشد مي

  فرانسهمسكوني بخش 

 ها اختمانس. شود موجود در كشور فرانسه تاسيس ميها و يادبودهاي      در اين بخش قصرهاي قديمي فرانسه، موزه      
رگ فرانـسوي  هـاي بـز   ها و پنجره   ها و نيم ستون     وسي، ستون دو، سه و چهار طبقه بوده كه با آجرهاي قرمز و ط           

 در اين مجموعه كـامال مـشهود   Parisian Rococo-style hotels وVersailles تاثير. اند تزيين شده
ايـن  . المللـي واقـع شـده اسـت          اين مجموعه در همسايگي مجموعه اسپانيا و در بخش مسكوني شهر بين            .است

  . المللي دارد ه صورت پياده تا مرزهاي بيروني شهر بين دقيقه راه ب۴مجموعه تنها 
   ايران مسكونيبخش

 شـهرهاي قـديمي ماننـد       ي شـامل   سرزمين ،اي مدرن از غناي فرهنگي دنياي اسالم در قرون وسطي           ايران جلوه 
اين مجموعه در مساحتي با اندازه متوسط در قلـب منطقـه مـسكوني سـاخته                . اصفهان، بم، شيراز و تهران است     

باشند كه توسط گنبدهاي سـنتي اسـالمي،    هاي اين بخش به صورت دو، سه يا چهار طبقه مي ساختمان. شود  يم
ـ  بخـش هاي اين     ساختمان. اند  ها تزيين شده    هاي گسترده و پنجره      قوس انـد و از    صورت انتخـابي طراحـي شـده      ب
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.  مركزي در آنها استفاده شده اسـت       هاي اسالمي خاور نزديك مانند نماهاي چهار ايوانه از معماري آسياي            اسلوب
  .اين مجموعه در نزديكي درياچه و در راستاي محور اصلي اين شهر واقع شده است

  چينمسكوني بخش 

هـا،   هـاي چينـي، بـالكن       نگـاره  دارايهاي دو، سه و چهار طبقه مسكوني است كه            اين مجموعه داراي ساختمان   
 فـضاي موجـود در شـهر    و اوير اژدهـا  تـص ،هـا  ج اين سـاختمان    فرم موا  .باشد   مي  محل عبادت  و   هاي قرمز   سفال

  .نمايد ممنوعه را در اذهان تداعي مي
 قرمـز  موربهاي  اندود همراه با كاشي مجموعه مسكوني در بخش چين، تركيبي از ساختار معماري رنگ         فاز سه    

هـاي     سبز و رواق   فضاي.  طبقه در هر دو بخش مسكوني و فروشگاهي تاسيس شده است           ۶ هاي ساختمان. است
 داراي يـك    بخـش مجموعه مسكوني فـاز سـه ايـن          .نمايد  ورودي حس ظرافت خاصي را در مجموعه ايجاد مي        

هـاي   توسط بالكن(از منظره اطراف    توانند    ساكنين مي . استوديو و يك ساختمان تك خوابه با قيمتي مناسب است         

 ها و توقف براي صرف قهـوه  دش در فروشگاه، گر خصوصي  و سوناهاي  ، استفاده از مراكز بدنسازي    )شخصي خود 
   .لذت ببرنددر اين مجموعه 

  مراكشمسكوني بخش 

اندود  اي، ديوارهاي رنگ هاي سبز مديترانه هاي اين منطقه به صورت دو و سه طبقه بوده و توسط كاشي ساختمان
در صـحرا، بـا خلـق       معماري اين منطقه محيطي مختص زنـدگي        . اند  هاي قوسي نعل اسبي شكل يافته       و پنجره 

    .هاي روشن خلق نموده است فضايي آسماني و با ديوارهايي با رنگ
  يونانمسكوني بخش 

با عناصر هاي اين مجموعه دو يا سه طبقه  ساختمان.  مسكوني واقع شده استحوزهبخش مسكوني يونان در لبه    
هـا بـا      ها، پنجره     ري شده، بالكن  كا  هاي كاشي   بام  كه شامل پشت   (Skiasthos)هاي سنتي يونان      معماري خانه 

  .گردد آميزي شده سفيد است، طراحي مي هاي قرارگيري متقارن و ديوارهاي رنگ مكان
  

    سالمتيدرماني و هاي بهداشتي، شهرك
دسترسـي بـه   .  تحقيقـات پزشـكي و بهداشـتي بـوده اسـت             در زمينـه   ايران همواره يكـي از كـشورهاي پيـشرو        

هاي بنيادي، انجام اعمـال جراحـي         سازي سلول   هاي گوناگون پزشكي از جمله شبيه       هاي بزرگ در زمينه     موفقيت
هـايي جهـت انجـام مطالعـات و ارائـه             واضح است كه ايجاد شـهرك     . باشد  همگي مبين اين امر مي    ... پيشرفته و 

شهر دوبـي در    . تر رهنمون باشد    هاي بزرگ   تواند ما را به دستيابي موفقيت       خدمات بهداشتي درماني و پزشكي مي     
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هاي مناسب براي تحقيقات و ارائه خدمات بهداشتي درمـاني اقـدام بـه تاسـيس يـك           راستاي دستيابي به محيط   
  .پردازيم ميمجموعه مجهز و بزرگ نموده است كه در ادامه به بررسي خصوصيات آن 

     
  (Dubai Healthcare City)  دوبي درماني-شهر خدمات بهداشتي

 مختلـف ماننـد متخصـصين اموربهداشـتي،     اقـشار درماني دوبي اولين منطقه آزاد بـراي       -شهر خدمات بهداشتي  
هاي يك طبقـه مـسكوني در    ها و ساختمان ها، كافه ها، هتل  ها، دانشگاه   ، دانشمندان و تاسيس بيمارستان    پزشكان

 آغاز ۲۰۰۲ در نوامبر (DHCC)پروژه اين شهر .  احداث گرديده است (Dubai Creek)  خور دوبينزديكي

  . باشد  مي۲۰۰۷و تاريخ پايان آن سال 
 هـاي دوبـي بـراي گـسترش و پيـشرفت در             هاي مناسبي را جهت موفقيـت       شهر خدمات بهداشتي دوبي فرصت    

  :آورد هاي زير فراهم مي در زمينه راستاي استفاده از تجربيات شركا

 هاي دارويي و پزشكي  آموزش §

 هاي خدمات درماني  امكانات سيستم §

 كيفيت باالهاي استراتژيك براي خلق مكاني جهت انتخاب  ريزي برنامه §

 _هـاي خـدمات بهداشـتي       آموزش و تحقيق در زمينه      خلق محيطي مناسب براي دستيابي به مديريت،       §

 .تر نيز گرديده است  غني،المللي درماني كه توسط حاميان بين

DHCC     تحـصيالت  آكـادمي گيرنـده يـك    در برپزشـكي هاي   يك مركز آموزشمانند شامل امكانات مختلفي 
هـاي تخصـصي، دي       هـاي زنـدگي، بيمارسـتان        آموزشي، مركز تحقيقات دانش    هاي  ، بيمارستان پزشكيپيشرفته  

  .مراكز سالمتي، هتل و مراكز خريد استها، مراكز خدمات سرپايي،  كلينيك
. ها و سالمتي است     ري جريب است، شامل تسهيالت جلوگيري از بيما       ۵۰۰سايت مركزي اين پروژه كه در حدود        

  . در اختيار امارات متحده عربي، تمامي خاورميانه و مناطق اطراف خواهدبود DHCCخدمات و تسهيالت 

فاز اول . باشد  مياياالت متحده دالر ميليارد ۸/۱ در حدود DHCCبيني شده براي بخش زيرساخت  هزينه پيش

DHCC در پشت ،Wafi City  هـاي   مربع براي مركـز آمـوزش   متر ۳۸۰,۰۰۰ر و مساحتي بالغ بقرار داشته
گـذاري در     اين مجموعه كـه نيازمنـد سـرمايه       فاز دوم   .  در نظر گرفته شده است     پزشكيهاي     و مجموعه  پزشكي
متر  ۱,۸۰۰,۰۰۰  حدوداين مرحله شامل.  آغاز گرديده است۲۰۰۶ماه ژوئن  ميليون درهم امارات است در ۴حدود 

 تاسيس Oud Metha، در كنار بيمارستان الوصل و در جاده (Dubai Creek)  خور دوبيمربع مساحت در

مخـتلط   منطقـه كلينيكـي، كـاربري    ۶شـود كـه بخـش اول شـامل      فاز دوم به دو بخـش تقـسيم مـي        . شود  مي
 مركـز شـهر و ويالهـاي        بخـش مـسكوني،   ،  هـاي آب معـدني      چشمه مدت،   بلندهاي    درماني، مراقبت _بهداشتي
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. پـردازد   هاي فاز دوم به ارايه خدمات سـالمتي مـي            يكي از مجموعه   هاي آب معدني    مركز چشمه . كلينيكي است 
 پزشـكي هاي  كالج. و يك هتل پنج ستاره است هاي بيماران سرپايي   ها، كلينيك   بخش كلينيكي شامل بيمارستان   

. باشد  وتراپي مي هاي تحصيالت تكميلي در زمينه پرستاري، دندانپزشكي، تغذيه و فيزي           در اين منطقه داراي برنامه    
هاي مـرتبط   هاي بيمه، شركت  ، شركت پزشكيهاي تجهيزات     اين منطقه چند منظوره داراي محل فروش شركت       

هاي پرستاري،    خانهشامل    مدت بلند  منطقه مراقبت  .كنندگان داروهاي مكمل و جايگزين است       با داروسازي، تهيه  
به عالوه در فاز دوم احـداث ويالهـاي         .  است ها  ماري نهايي بي  پزشكيهاي    مراكز توانبخشي و تسهيالت مراقبت    

هـاي قـراردادي و مكمـل مجهـز بـه            اين ويالها داراي كلينيـك    . كلينيكي دو طبقه نيز براي اجاره مد نظر است        
  . باشند  ميبسيار مدرنتجهيزات 

  :است حول پنج محور اساسي زير DHCCماموريت اصلي 

   و  فـارس ت، منطقـه خلـيج  امـاني بـراي مـردم امـار    در_ن كيفيت دسترسي به خدمات بهداشـتي     تضمي -۱

  مناطق اطراف

  پزشكيهاي دستيابي به پيشگامي در آموزش -۲

 گسترش يك سيستم پشتيباني براي تحقيق و پيشرفت در علوم زندگي و خدمات بهداشتي درماني -۳

  را خلق يك محيط كه هر دو مقولـه كيفيـت بـاال در خـدمات بهداشـتي درمـاني و سـالمتي خـانواده                          -۴
 .نمايد پشتيباني 

هـاي    استقرار يك اقتصاد پايدار و ماندني مجموعه سالمتي جامع بر پايه يك شراكت فراگيـر از بخـش                  -۵
 خصوصي و عمومي

  

  هاي صنعتي شهرك

هاي گوناگوني براي دسـتيابي بـه آن در           ها و پروژه    كشور يكي از مسائلي است كه همواره طرح       شكوفايي صنعت   
توانـد متـضمن     مي كه صنعتي يكي از راهكارهايي است    هاي مختلف   ايجاد شهرك . ور انجام شده است   سطح كش 

ها احداث گرديده است اما مجهز نمـودن          اكنون تعدادي از اين شهرك      در كشور ما هم   . دستيابي به اين مهم باشد    
تواند بـه     مي. .. و ، تسهيالت مسكوني، خدمات ارتباطي مدرن     ها، انبارها    از جمله آزمايشگاه   آنها به تجهيزات مدرن   

هـا در     تجهيز نمودن اين شهرك   . استفاده بهينه از آنها و تشويق صاحبان صنايع جهت استقرار در آنها منجر گردد             
 سـاختار   ،آوري اطالعات و ارتباطـات      هاي فن   خيز و ايجاد امكانات زندگي و تجارت با خلق زيرساخت           مناطق نفت 

ها و   اين قبيل طرحدر ادامه به بررسي برخي از. آورد راهم ميمناسب و متمركزي را در صنعت نفت و گاز كشور ف      
  .دوبي خواهيم پرداختها در  مجموعه
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 (Dubai Industrial City)  دوبيشهر صنعتي

هاي با ارزش افـزوده   اي در بخش اي از تسهيالت كارخانه    شامل مجموعه شهر صنعتي دوبي، يك منطقه صنعتي       
  بخــش صــنعتيهــاي  كــي از پــروژهي و و منــاطق خــاور دور اســت  AGCCبــاال از امــارات متحــده عربــي، 

 Dubai Holding مربع  متر۵۲,۰۰۰,۰۰۰مساحت در نظر گرفته شده براي اين مجموعه در حدود  .باشد مي 
شهر صنعتي دوبي در نزديكي فرودگاه جبل علي، منطقه آزاد جبل علي، بندر جبـل علـي و چنـدين نقطـه          .است

  . استواقع شده  Emirates و زايدي اصلي امارات مانند شيخ ها دسترسي به بزرگراه
اي و كامـل بـراي دسـتيابي بـه       حرفـه سـاختارهاي : هاي مختلف موجود در شهر صنعتي دوبي عبارتنـد از          بخش
 و يـك    هاي صـنعتي، پـارك لجـستيك        ي، موسسه دهاي سازماني جهان  هاي صنعتي مياني توسط استاندار      فعاليت

بـه  Trans Park Dubai هـاي اصـلي شـهر صـنعتي دوبـي تحـت عنـوان         از بخشيكي  .منطقه بازرگاني

Logistics Parkو نيازهاي لجـستيكي برطرف نمودن جهت براي اجاره  اين منطقه . اختصاص خواهد يافت 
 .مربـع را در بـر خواهـد گرفـت     متـر  ۴,۶۵۰,۰۰۰ مـساحتي در حـدود   بخش اين .شود   در نظر گرفته مي    عملياتي

بنـدي و ميزبـاني       انبارداري، مديريت انبارها، برچسب زني و بسته      : الت اين بخش عبارت است از     امكانات و تسهي  
  .ديگر ملزومات خدمات زنجيره مديريت

به عـالوه   . نمايد  شهر صنعتي دوبي بستري مناسب جهت ايجاد يك جامعه صنعتي و توليدي هماهنگ ايجاد مي              

 پـردازد   هاي كاركنان مـي     عل نمودن توانايي  بالف و    كارآفرين نيروهاي بالقوه جهت  تسهيالت  به خلق   اين مجموعه   
در نتيجه زمينه الزم را جهت ايجاد محيطي آكادميك كه پذيراي سطح بااليي از آمـوزش و تحـصيل در زمينـه                      

  . آورد كسب و كار است فراهم مي

  : مانندياي خواهد بود جهت برآوردن نيازهاي توليدكنندگان مجموعهشهر صنعتي دوبي 
 آالت جهيزات مكانيكي و ماشينت §

 هاي حمل و نقل تجهيزات و بخش §

 يفلزات بنياد §

 توليدات معدني §

 ها غذا و آشاميدني §

 شيميايي §

شهر صنعتي دوبي يك شهر كامل در زمينه حقوق مالكيت خود، با يك منطقه تجارت شهري كه داراي امكانات                   
 باشد،   مي  هاي مسكوني   مكانات كنفرانس و مجموعه   ها، مراكز تفريحي و مراكز خريد صنعتي، ا         مختلف مانند هتل  
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ها و ديگر خـدمات اجتمـاعي بـراي           ها، كلينيك   به عالوه اين مجموعه شامل مدارس، بيمارستان      . خواهد بود توام  
 .ساكنين و مراجعان خود خواهد بود

 شـده   خلـق   براي گردانندگان بازرگاني و صنعتي در شهر صـنعتي دوبـي           Taaseesخدمات تجاري هوشمند    

  :عبارتند از Taaseesخدمات دولتي . است

 خدمات مجوزهاي صنعتي §

 پروانه ساختمان §

 وزارت كارخدمات  §

 اقامتخدمات  §

 گمركيخدمات  §

 گذاري وسايل نقليه و تجهيزات و شمارهثبت  §

اين اولـين بـار در دوبـي        . پذيرد  ها در شهر صنعتي دوبي تحت استانداردهاي جهاني صورت مي           نظارت بر فعاليت  
المللـي امنيـت، كيفيـت و محـيط انجـام          هاي صنعتي تحت كنترل و نظارت اسـتاندردهاي بـين           ت كه فعاليت  اس

فرودگاه جديـد   (Dubai World Central، در مجاورت  Emiratesشهر صنعتي دوبي در جاده . گيرند مي
  .  كيلومتري بندر جبل علي واقع شده است۱۲و در مرز ميان دوبي و ابوظبي و در ) جبل علي

  
 (Technology Park) پارك تكنولوژي دوبي

هـاي    هاي مدرن بـراي شـركت       آوري   مركز توليد فن   يكتكنوپارك دوبي يك مجتمع صنعتي در سطح جهاني و          
تكنوپارك در قلب منطقه صنعتي دوبي واقع شده است و ارائه تسهيالت و خدمات . المللي خواهد بود    محلي و بين  

اين مركـز   .سازد ميمبدل كمال مطلوب براي سرنوشت سرمايه گذاري    يك  به  ا  قابل طرح در سطح جهاني، آن ر      
اقدام به همكاري خواهد  ، و راهكارهاي توليد اي جهت خلق، طراحي، امتحان و ساخت سيستم         با مشتريان منطقه  

ه خارجي در پارك تكنولوژي براي جذب سرماي . باشد   اين اولين پارك تكنولوژي از اين نوع در خاورميانه مي          .نمود

 توسط ۲۰۰۲اين مجموعه در سال . طراحي شده استزدايي و مديريت محيط  تحقيقات بر روي نفت و گاز، نمك      
Ports, Customs and Free Zone Corp (PCFC)ساخت فاز اول اين مجموعـه،  .  گشايش يافت

فـاز دوم ايـن   . از گرديـد  آغـ ۲۰۰۳، در سـال   است اداري اصليانداز و ساختمان كيلومتر مربع چشمكه شامل سه  
 مهندسـي پيـشرفته     هاي مورد تمركز اين مجموعه بـر        بخش. باشد  مجموعه شامل مركز تحقيقات و مطالعات مي      

) نفت، گـاز  (، نفت خام    )نمك زدايي (زيست  ، محيط   )علم داروسازي (، بيوتكنولوژي   Agro-Food،  )علوم ماده (
  . است
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انـدازي   اي بـراي راه  فـرم منطقـه   خـدمات بـه عنـوان يـك پلـت      ارائه محدود به اهداف پارك صنعتي دوبي تنها      
شود بلكه اين مجموعـه بـه         آفريقا نمي اي در خاورميانه، آسياي مركزي و         المللي، محلي و منطقه     هاي بين   تجارت

آوري    كننده خدمات مربـوط بـه فـن        عرضههاي    شركت. پردازد  آل براي كيفيت منابع محلي نيز مي         يك ايده  ارائه
براي آوردن خدمات آزمايـشگاهي، خـدمات        و كره    اياالت متحده  كشورهاي انگلستان، سوييس، ژاپن،      صنعتي از 

هاي تحقيق و توسـعه        تحقيقاتي و خدمات فني و مهندسي و پروژه        هاي  نوسازي براي تاسيسات صنعتي، دانشگاه    
ناسـب فعاليـت بـراي     پارك تكنولوژي بـن رشـيد عـالوه بـر ايجـاد محـيط م              . اند  اعالم تمايل و همكاري نموده    

بـزرگ تحقيقـاتي نيـز خواهـد       هـاي     اي و گـروه      مشاوره مسائل   در زمينه  و توليدي به تمركز   هاي صنعتي     شركت
هـا، صـنايع      مديريت آلودگي و كنترل سيـستم      بر مديريت منابع آب،      هاي مديريت محيط زيستي      شركت .پرداخت
بخـش  .  تمركـز خواهنـد نمـود      شـيدي و بـادي    آوري انـرژي خور     هاي پـاك ماننـد فـن        و صنايع سوخت   بازيافت

هاي مربوط به مقوله سالمتي بر توليدات و فرآيندهاي بيوتكنولوژي، تجهيزات و وسايل دارويي متمركـز       آوري  فن

  . خواهد گرديد

 يا  The Palmآوري، مانند  هاي بزرگ در ارتباط با مسائل فن پشتيباني و تكميل تعدادي از پروژهاين مجموعه 
هـاي واقـع در پـارك تكنولـوژي در ارتبـاط بـا        عملكرد بخش بزرگي از شـركت    .  بر عهده خواهد داشت    نخيل را 

پارك تكنولوژي شامل بيش از صد شركت اجرايـي  . باشد هاي كشاورزي، محيط زيست و محيط دريايي مي  مقوله

  ي جهـاني  هـا   را بـه عنـوان پيـشگامان پيـشرفت     The Palmتواننـد پـشتيباني    در بخش صنعت است كه مي
  . برعهده گيرند

Proclad Group Internationalهاي فعـال   در تكنو پارك، يكي از شركت  مستقرهاي  يكي از مجموعه

 Saudiدر زمينه نفت و گاز و صنعت پتروشيمي ارائه دهنده توليدات و خدمات جهت ميزباني مشترياني ماننـد  

Aramco  ،BP،  Shell    و McDermott  است  .CIMACيكـي از  يگر از شركاي اين مجموعـه،   يكي د

هـاي    در سطح جهاني است كه كارخانجات موتورهاي ديزلـي و تـوربين   (non-profit)تشكيالت غيرانتفاعي
بيني شده جهت اتمـام       تاريخ پيش  .آورد  مي  هم  را گرد ... ي و گردانندگان خطوط و    گاز، كاربران مانند صاحبان كشت    

        .شده است واقع JAFZA نزديك به زايداين مجموعه در جنوب جاده شيخ  بوده و ۲۰۰۶ پروژه پايان سال ينا
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  هاي ديگر مجموعه
هـاي گونـاگون و داراي        احـداث شـده در دوبـي بـا كـاربري           هـاي   در ادامه به بررسي تعداد ديگري از مجموعـه        

  .هاي متفاوت خواهيم پرداخت ها و ويژگي مشخصه

   
 (Dubai Global Village) دهكده جهاني دوبي

اي توريستي در سطح جهان است كه در طـول   مجموعه (Dubai Global Village)دهكده جهاني دوبي 
هـا و     هاي گوناگون بـه ارائـه طيـف وسـيعي از امكانـات، فعاليـت                سال با گرد هم آوردن افراد مختلف با فرهنگ        

خالصـه  ... ، هنر و صنايع دستي، تئاتر وهاي موسيقي هاي اين مركز در زمينه برخي از فعاليت. پردازد  تفريحات مي 
افراد مختلـف از تمـامي      . باشد  ميهاي مختلف     اين مجموعه نطقه تالقي فرهنگ    توان گفت     بنابراين مي  .شود  مي

هـا و عـادات       ها، سـنت    توانند به تجربه و بازديد از فرهنگ         مي به صورت توريستي  كشورها از طريق سكونت و يا       

  . اجتماعي مختلف بپردازند
در فاز اول اين مجموعه يـك مركـز خريـد    .  تكميل گرديده است۲۰۰۵ اكتبر سال ۱۵فاز اول دهكده جهاني در      

 ماه مارس  فاز دوم دهكده جهاني در سوم        .هايي جهت ايجاد يك شهربازي دائمي ايجاد گرديد         مدرن و زيرساخت  
، يك مركز صليب سـرخ بـراي امـور          ثانويه هاي  ، دروازه  آغاز و شامل طرح ساخت تعدادي رستوران، غرفه        ۲۰۰۶

 فاز سوم اين مركز تا پايان   .و ديگر تسهيالت زيربنايي براي تكميل اين پروژه بود        تئاتر بزرگ     اورژانس، يك آمفي  
انـداز فـضاي      تئاتر و گسترش چـشم       تكميل آمفي    تكميل خواهد گرديد و شامل ساخت دروازه اصلي،        ۲۰۰۷سال  

در اين فاز به    . گردد   تكميل مي  ۲۰۰۷پاياني دهكده جهاني در بخش سوم سال        چهارم و   فاز   .مجموعه خواهد بود  

هايي مخصوص   اين مجموعه شامل غرفه.ها پرداخته خواهد شد تل آپارتمانتكميل بخش فروشگاهي و هتل و ه
  . باشد ميهاي سنتي و نمايش صنايع دستي كشورها  برنامهاجراي 

 Dubai Shopping سال حـضور در  ۹كار نموده است و پس از  آغاز به ۱۹۹۶ در سال دهكده جهاني دوبي

Festival ، دهكده جهاني دوبي به مكان پروژه بزرگ Dubai Landدرهاي اين مجموعه . منتقل شده است 

سـال نـو مـيالدي،      فطـر،   سعيد  عيد  رمضان،  ماه مبارك   هاي    شبهاي گوناگون در سال مانند        به هنگام مناسبت  
هـا ميزبـان جهـانگردان و بازديدكننـدگان        هـا و نمايـشگاه      شود و با برگزاري جـشن       ه مي گشود... سال نو چيني و   

ها به كـشورهاي مختلـف    ها و غرفه ها، رستوران در اين مواقع اين مجموعه اقدام به اجاره دادن كيوسك   . شود  مي
بدون سفر به آنها از اجناس هاي كشورهاي مختلف جهان  توانند با بازديد از غرفه  به اين ترتيب افراد مي.نمايد مي

به عالوه دهكـده جهـاني بـراي ارائـه خـدمات بـه       . و صنايع دستي آنان ديدن نموده و به خريد آنها اقدام نمايند     
  . بهترين شكل اقدام به ايجاد پاركينگ با ظرفيت باال و سيستم حمل و نقل سريع نموده است
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شركت كنندگان در اين مجموعه اقدام به اهداي جـوايزي     سالم و تشويق      دهكده جهاني دوبي براي ايجاد رقابت     
اي،  هاي بهترين غرفه، بهترين رستوران، بهتـرين پوشـش رسـانه    اين جوايز در زمينه   . نمايد  در پايان هر فصل مي    

حدود اين مجموعه داراي مساحتي . بهترين رويداد دهكده جهاني، بهترين ساختار فرهنگي و بهترين عكس است        

 قـرار  Emirates واقع در جـاده  Dubai Landدر حال حاضر اين مجموعه در .  مربع استر مت۱,۵۰۰,۰۰۰
ها از تمام نقاط امارات متحده عربـي قابـل دسترسـي       گرفته است كه به اين ترتيب از طريق شبكه ارتباطي جاده          

   .است
  

 (Dubai Festival City) شهر فستيوال دوبي

المللـي     دقيقه با فرودگـاه بـين      ۵د منظوره خاورميانه است كه كمتر از        شهر فستيوال دوبي بزرگترين مجموعه چن     
شـهر  . واقع شده اسـت   از پيشروي آب در خشكي      متر مربع    ۶,۵۰۰,۰۰۰دوبي فاصله داشته و در مساحتي بالغ بر         

 Nad Al جاده ،Al Rebat بوده و امكان دسترسي به خيابان  Garhoud Bridgeفستيوال دوبي همجوار 

Hammar پل دوازده خطي  وAl Khore فاز ۱۵ تمامي ۲۰۱۲تا سال  .شود را دارد  كه به زودي تكميل مي 
 ۵۰داراي كـه   Festival Tower، چنـدين بخـش مـسكوني و    فستيوال دوبي شامل يك پارك تجاريشهر 

 يـك  ،خـور دوبـي  در كرانه » شهر در ميان شهر « شهر فستيوال دوبي با شهرت يك . باشد ، ميطبقه خواهد بود  

  Emirates Bank International ميليوني است كه بـا امـضاي توافقنامـه ده سـاله ميـان      چندينپروژه 

(EBI) و Standard Chartered Bank  (SCB) ۵/۲در حـدود   هزينه ايـن پـروژه   .آغاز گرديده است 
 هكتـاري شـهر   ۱۶۰۰هاي تجـاري اولـين هـدف اجـراي پـروژه        انجام فعاليت.بيني شده است  دالر پيش ميليارد

 توجه اين پروژه يك ميدان عمومي است كه در بلندترين نقطه سايت واقـع گرديـده                 كانون. فستيوال دوبي است  

هـا،   ها، كافه يك مكان عمومي براي ساكنين و بازديدكنندگان است و داراي فروشگاه       (Maidan)ميدان  . است
اين پروژه پارك عمومي است كه مهم ديگر از عناصر  يكي. باشد ها و مكاني جهت تجمع افراد مي       ها، پارك   گالري

   .  ...هاي چمن ورزشي، آبنماها و زمينروي، استخر شنا،  مسير مخصوص پياده: امكانات موجود در آن عبارتند از
اي از يـك   همتا را در ميان زمينـه   يك ماتريس تجاري كه يك محيط مناسب بي     ارائهشهر فستيوال دوبي جهت     

 مربـع  متـر  ۲۸۰,۰۰۰  حـدود پس از تكميل، اين مجموعه داراي. نمايد تالش مي، آورد  فراهم مياجتماع يكپارچه 
 امكانات كنفرانس  ها، يك مركز خريد بزرگ، ها و رستوران شود كه داراي دسترسي آسان به كافه فضاي اداري مي

 Festivalبه مستقيم ورط طبقه فضاي اداري بوده و ب۳۰اي دار Festival برج .و مناطق مسكوني خواهد بود

Waterfront Centre  ،وال دوبـي دسترسـي    مجموعه مسكوني و كسب و كار  شـهر فـستي  بخش مركزي

، به همراه دسترسـي بـه پاركينـگ بـا     Convention Centre و  Continental Hotelاتصال به . رددا
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   را محيطي مناسب جهت كسب    Festival، برج     fast-food ها و   ها، كافه    و رستوران  اتومبيلزار   ه ۱۵ ظرفيت
  . و كار نموده است

 يك سـاختمان سرپوشـيده      الزم جهت تمرين و    امكانات   شامل سوراخ   ۱۸اين مجموعه داراي يك زمين گلف با        
 درياچـه  ۱۱اين زمين گلف اكنون داراي تعداد  .باشد  ميكه با الهام از آرم شهر فستيوال دوبي طراحي شده است،        

   .نمايد كه محيط اين مجموعه را براي برگزاري مسابقات گلف در هر سطحي آماده ميو آبشار مصنوعي است 

، شهر فستيوال دوبـي   ميليون دالر۷۰۰ با هزينه Festival Centreبا اضافه نمودن مجموعه تفريحي بزرگ 
 عالوه بـر   . در همسايگي مركز تفريحات خانوادگي خود نموده است         سالن نمايش  ۱۲سينمايي با   اقدام به تاسيس    

 اقدام به Festival Centre و گردانندگان تئاتر امارات متحده عربي،  Grand Cinemasاين با همكاري 
بـا توجـه بـه نحـوه        .  صـندلي نمـوده اسـت      ۲۳۰۰مربع به سينماي مولتي پلكس با       متر   ۶,۸۰۰حدود  تخصيص  

هـا و   اد زيـادي از كافـه  ، اين سينماي بزرگ امكـان دسترسـي بـه تعـد     Festival Centreقرارگيري محيط 
  . ها را دارد رستوران

 و راهنماهـاي فعاليـت در شـهر        ها، نقـشه    كتابخانه: هاي عمومي شهر فستيوال دوبي عبارتند از        برخي از سرويس  
، امكانات بازيافت، خدمات سالمت  قطارهاي اتوبوس و ها، ايستگاه    هاي پستي، تاكسي سرويس     ، سرويس فستيوال

  . نشاني، پليس ها، آتش ها، داروخانه هاي و كلينيك نو امنيت، بيمارستا

هـاي مختلفـي نظيـر      است كه از بخـش Al Badia Hillside Villageهاي اين مجموعه  يكي از بخش
  سـاكنين بخـش مـسكوني     . اسـت تـشكيل يافتـه      چهارفـصل گلـف      باشـگاه بخش مسكوني، زمين گلف و يك       

 Al Badia باشگاه امكان دسترسي به Al Areeshورزشـي آن اسـتفاده   امكانـات تواننـد از   ا داشته و مي ر 
 محوطـه روبيـك،  ي چندمنظوره اسالن ستاره را كه شامل ۵هاي ورزشي   امكان استفاده از سالن  باشگاهاين  . نمايند

 داراي يـك  Al Areesh عالوه بـر ايـن باشـگاه   . آورد  و استخر شنا است، فراهم مي  تنيسمحوطهاسكواش، 

 امكـان   Al Badiaمنـاطق مـسكوني   . هـست ربكيو و منطقه سرپوشيده بازي كودكان نيز  باحوطهرستوران، م
. هاي موجود در شهر فستيوال دوبـي را دارنـد           ، مراكز خريد و غذاخوري    دسترسي آسان به تمامي مناطق تفريحي     

 تكميـل   ۲۰۰۷ تكميل و اجاره داده شده است و فاز دوم آن در ابتداي سـال                ۲۰۰۵فاز اول اين مجموعه در بهار       

  . خواهد گرديد

 ميليـون درهـم   ۶اي بالغ بر  باشد كه با هزينه  مي Marsa Al Khorمجموعه ديگري از شهر فستيوال دوبي 
هاي اين مجموعـه داراي        برج .گردد   احداث مي   جهت اهداف تجاري    هزار مترمربع  ۲۴۵امارات در مساحتي حدود     

  . باشند اي زيرزميني وسيع ميه امكانات خريد و كافه بوده و مجهز به پاركينگ
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 احـداث خواهـد گرديـد كـه      Marsa Office Park يك مجتمع با نـام   Central Parkدر بخش پشتي 
انـد،    طبقه با ارتفاع متوسط پيونـد داده شـده     ۱۷هاي    با ارتفاع كم كه به اجتماعي از برج       هاي    تركيبي از ساختمان  

در طبقـات بـااليي    دفـاتر اداري   بـا Waterfrontي هـا   بـرج  Central Park در بخـش جلـوي   .باشند مي
ايـن   .نمايـد   رشد و شكوفايي بـرآورده مـي  كه نياز دوبي را به يافتن جايگاه مناسب در زمينه قرار داشته    ساختمان

. دهد در مقابل ديدگان قرار مي را كناره خورنظيري از   بيانداز چشم جاده مشرف بر درهلبه انتهايي  در دفاتر اداري 
هاي انتهـايي داراي سـردرهاي        آمده خواهند بود و تراس      هاي جلو   هاي وسيع و سقف     ها داراي بالكن    ن ساختمان اي

   .آورد هاي ماهيگيري سنتي عربي را در اذهان مي باشند كه لنچ  ميطاق ضربي

 Marsa جـادوي طراحـي معمـاري   .  اسـت Marsa Plaza ،هاي شهر فـستيوال دوبـي   يكي ديگر از بخش

Plaza هـاي داراي امكانـات آسـايش      شاخص گيرا در خط آسمان دوبي، تعداد قابـل تـوجهي از آپارتمـان           ، يك
تعـداد دو   . نمايد   از منظره شهر دوبي ارائه مي      با يك ديد پانوراما    _ خوابه تا چهار اتاق خوابه      از يك اتاق  _ زندگي  

  حــت مــديريت هتــل بــا خــدمات كامــل و تMarsa Plazaهــاي لــوكس مجتمــع   از آپارتمــانواحــدهــزار 

Inter Continentalيك  داراي امكان دسترسي به يك مركز تجاري،ساكنين اين مجموعه. شوند  اداره مي 
ماننـد هـر بخـش    . دنباشـ    مي ، متر طول  ۲۵ يك استخر با      متر مربع سالن ورزش و     ۴۵۰كه شامل   كلوپ ورزشي   

جايگاه پارك در زيـر زمـين    ۶۷۰با  شامل يك پاركينگ وسيع Marsa Plazaديگري از شهر فستيوال دوبي، 

 داراي Marsa Plaza هـاي لـوكس واقـع در     تمامي سـاختمان . آورد امكانات الزم را براي ساكنين فراهم مي

هـر آپارتمـان    . هـستند هـاي عمـومي          رايگان در تمامي مكان    Wi-Fiپهناي باند ارتباطات اينترنتي، با اينترنت       
ايـن  . باشـد   تعداد نامحدودي خطوط تلفن برحـسب درخواسـت مـي         ني و    كانال تلويزيو  ۱۰۰۰امكان دسترسي به    

هـا،    آورد كـه امكانـاتي ماننـد بانـك          مجموعه طراحي مناسبي براي ايجاد محيطي راحت براي زندگي فراهم مي          
 ها، ها و اغذيه فروشي ها، كافه ها، سوپر ماركت و فروشگاه ها و عطرفروشي  ها، داروخانه   هاي زيبا، گل فروشي     سالن

   .نمايد خانه و خدمات خشكشويي را جهت برآوردن اين منظور ارائه ميشويرخت

 متر ساحل زيبـا بـا شـن سـفيد و     ۹۰۰آل براي زندگي دركنار   يك اجتماع ايده Marsa Al Khorهمسايگي 
  . سازد  اين مجموعه را به ديگر نقاط شهر فستيوال دوبي مربوط مي كهاستروي  پيادههاي مخصوص  گردشگاه

 Festival Waterfront Centreهـا و محـيط    ها و كافه ، رستوراناي هاي زنجيره اي از فروشگاه مجموعه

 ۲۰، شـامل    فروشـگاه  ۵۵۰اين مجموعه تشكيل يافته از      . نظير را گرد هم آورده است       داراي معماري بي  تفريحي  
  . كز تفريحي بزرگ است سالن و يك مر۱۲ رستوران، كافه و اغذيه فروشي، سينما با ۹۰اصلي،  فروشگاه

Festival Power Centre  اي  هـاي زنجيـره   اي از فروشگاه  مربع مجموعه متر۱۲۱,۰۰۰حدود  با مساحتي

ترين مجموعه اختصاص يافته براي مراكز خريد خانوادگي در   در خاورميانه و بزرگ Power Centre نكه اولي
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وعه شـامل يـك سـوپر ماركـت بـسيار بـزرگ بـا نـام                 اين مجم .  را فراهم آورده است    امارات متحده عربي است   

Hyper Panda باشد و اولـين از ايـن نـوع در امـارات متحـده        هزار مترمربع مي۱۷۵ بوده كه داراي مساحت

 Plug-Insاي ماننــد هــاي زنجيــره ه بزرگــي از فروشــگاه مغــازه و مجموعـ ۵۰بــه عــالوه . باشــد عربـي مــي 

ElectroniXربـع، بزرگتـرين   ممتر  ۳,۲۰۰  حدودي با مساحتACE Hardware و Garden Centre  

آورنـد كـه      اي را فـراهم مـي       ، مجموعـه  IKEAهـاي     يكي از بزرگتـرين فروشـگاه     خارج از آمريكاي شمالي، و      

Festival Power Centre نمايد را محيط مناسبي براي ارائه كاال مي .  
  

 (Dubai Sport City) شهر ورزش دوبي

صورت مـسكوني  برا هاي آموزشي و ورزشي مدرن  ار ورزشي دنيا است كه مجموعهشهر ورزش دوبي اولين ساخت 

لند واقـع    در دوبيDubai Autodromeديك اين مجتمع در مسير جاده امارات نز. نمايد و تجاري عرضه مي
ز مساحت مفيد ايـن مجموعـه بـيش ا   . باشد مي ميليارد دالر ۲گذاري بر روي اين پروژه  ميزان سرمايه .شده است 
هايي  هاي اختصاصي، مكان ، خانهالمللي  و مدارس بينها ، آكادميها  بوده كه شامل ورزشگاه متر مربع  ۴,۶۵۰,۰۰۰

شهر ورزش دوبي شامل چهـار      . ها است    و فروشگاه  ، مساجد ها   پزشكي، هتل  امكانات،  هاي فرهنگي   جهت فعاليت 
 هزار صندلي، استاديوم كريكت بـا ظرفيـت         ۶۰ با   استاديوم چند منظوره  : استاديوم بزرگ خواهد بود كه عبارتند از      

 هـزار  ۵سرپوشيده و يك زمين هاكي با ظرفيت پـذيرش   چند منظوره    هزار نفري    ۱۰ هزار نفر، يك استاديوم      ۲۵

هاي مناسب جهـت برگـزاري مـسابقات ايـن رشـته       هاي گلف و زمين به عالوه اين مركز داراي كالس     . تماشاگر
 متر مربع مساحت و يك استخر متناسب بـا اسـتاندارد    ۳۰۰۰ها يك سالن ورزش با         در منطقه آكادمي   .خواهد بود 

هـا و وقـايع    بيني امكانات مناسب براي انجام فعاليـت       در اين مجموعه عالوه بر پيش      .المپيك تاسيس خواهد شد   

ـ   ها، مراكز خريد، هتـل  ها، كافه  به ايجاد شرايط مناسب براي زندگي مانند رستوران      ،ورزشي نيـز  ... هـا و  اركهـا، پ
  . پرداخته شده است

 در خاورميانه براي رخـدادهاي ورزشـي و         ترين مجموعه ورزشي     شهر ورزش دوبي ايجاد پيشرفته     تاسيساهداف  
هـاي    همچنين در اين مجموعه مدارسي براي آموزش رشته       . است  از جمله تنيس، گلف، بدنسازي و شنا       يآموزش

هـاي بـزرگ نيـز از ديگـر            مراكز خدمات درمـاني و فروشـگاه       ، بر اين  عالوه. زشي به كودكان نيز موجود است     ور
اتمام فاز اول اين پروژه  تاريخ ن پروژه شامل سه فاز عملياتي است و      اي .تسهيالت موجود در اين مجموعه هستند     

 و در نهايت تكميل هـر سـه   ۲۰۱۱ اما اتمام ساخت تمامي اهداف آن تا سال        ، اعالم شده است   ۲۰۰۷پايان سال   

  . انجامد طول مي  به۲۰۱۳از آن تا سال ف
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The World  
The World كيلـومتري شـرق و شـمال شـرقي    ۲۱هـا در   بـه شـكل قـاره   سـاخت بـشر    جزيره ۳۰۰ شامل   

 The Palm Jumeirah كيلـومتر نـوار سـاحلي بـه     ۲۳۲ اين مجموعه در حدود  كه احداث واقع شده است 
ها پژوهش و تحقيق آغـاز گرديـده     پس از سال۲۰۰۳ه در سپتامبر اين پروژ .نمايد  سواحل موجود دوبي اضافه مي    

 ۴ بـه  ي ايـن مجموعـه  هـا    جزيره . تمامي فازهاي آن تكميل گردد     ۲۰۰۸شود تا پايان سال       بيني مي   است و پيش  
مساحت ايـن   .گردند هاي اجتماعي تقسيم مي هاي اقامتي، بخش تفريحي و جزيره  هاي خصوصي، خانه    گروه خانه 

 متر فاصله بـين هـر دو جزيـره          ۱۰۰ تا   ۵۰ مربع متغير بوده و در حدود         متر ۸۳,۰۰۰ تا   ۲۳,۰۰۰  حدود زها ا   جزيره
 ميليون متر مكعب شن و سنگ استفاده شده         ۳۰۰طور ميانگين در حدود       ها ب   براي احداث اين جزيره   . وجود دارد 

هـا،       ساحلي، مراكز خريد، رسـتوران     هاي  تفرجگاه: ها عبارت است از     امكانات موجود در هريك از اين جزيره      . است

  .ها و تسهيالت تفريحي هاي آبي، تجهيزات پزشكي، سينما ها، پارك سوپر ماركت
 داشته و توسط موج شكني بيـضي شـكل    كيلومتر عرض۶ كيلومتر طول و ۹اي در حدود       اين مجموعه محدوده   

هزينـه  . نمايـد     حفاظـت مـي   هـاي بلنـد      در برابر مـوج   را  هاي مجموعه     اين موج شكن جزيره    .محصور شده است  

باشـد و    مـي ايـاالت متحـده   ميليون دالر ۸۵/۶گذاران در حدود   بيني شده براي فروش هر جزيره به سرمايه         پيش
   . استاياالت متحده دالر ميليارد ۸/۱بيني شده براي انجام كل پروژه در حدود  هزينه پيش

 بـراي خلـق امكانـات تفريحـي، مـسكوني و         بازرگـاني  اصي يا هت استفاده اختص  گذاران از آزادي كامل ج      سرمايه
هـاي دريـايي يـا خطـوط هـوايي قابـل               جزيـره توسـط راه     ۳۰۰تمامي   .باشند  برخوردار مي ها    در جزيره توريستي  
هاي پيـشرفته و مجهـز و خطـوط     هاي معمولي، قايق شامل قايق  و نقل دريايي  تجهيزات حمل . هستند  دسترسي

ها را بـر عهـده    ه ديگر جزيرهسرويس رساني بماموريت وجزيره اصلي و چهار جزيره مركزي      د. دريايي كروز است  
  . خواهند داشت

 كـه عبـارت اسـت از احـداث      Dubai Logistics City (DLC)ايجـاد  فاز اول ايـن مجموعـه شـامل    
  و فاز دوم   هاي خصوصي به يكديگر     ها و تسهيالت شامل سيستم ارتباطي جهت اتصال انبارها و بخش            زيرساخت

 جهـت اضـافه    DWCو مجتمع مسكوني  Dubai World City (DWC) المللي آن شامل فرودگاه بين

  . باشد  ميDLCشدن به 
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  (Dubai Humanitarian City) شهر بشردوستي

دوسـتانه از   هاي انسان جهت حمايت از حركت (Dubai Humanitarian City)شهر بشردوستي دوبي 
اين مجموعه امكاناتي را جهت كاهش زمـان        . ها تاسيس شده است     سازي و هماهنگي ميان سازمان      طريق شبكه 

هدف . آورد  واكنش در برابر باليا و فجايع جهاني با ارائه راهكارهاي ارزشمند براي پاسخگويي به موقع فراهم مي                
دوسـتانه جهـاني بـه وسـيله      هاي انـسان  اي براي كمك  منطقهمركزه تبديل دوبي به يك از تاسيس اين مجموع 

هاي آنها در يك محيط   هاي بشردوستي كه زمينه را جهت به ثمر رسيدن تالش           فرم براي سازمان   ايجاد يك پلت  
رانس زمينه را بـراي  هاي مالقات و كنف اين مجموعه با ارائه امكاناتي مانند اتاق     . آورد، است   غيرسياسي فراهم مي  

هـاي فعـال در    شهر بشردوستي به جـذب سـازمان   .آورد هاي مطرح شده فراهم مي ها و استفاده از طرح   طرح ايده 
  . پردازد زمينه غذا، كشاورزي، سالمتي، مراقبت كودكان، آموزش، مسائل زنان و خدمات انسان دوستانه مي

. شي، خدمات و تسهيالت عملياتي را فـراهم خواهـد آورد         شهر بشردوستي دوبي امكان دسترسي به امكانات آموز       
  : تسهيالت و امكانات مدرن اين مركز عبارت است از

 انبارها §

 دفاتر §
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  مالقاتهاي سالن §

 كز خريد امر §

 هاي كنفرانس اتاق §

 تاالرهاي سخنراني §

 ...و

المللي دوبي  ودگاه بيناين مجموعه در نزديكي فر.  افتتاح گرديد  ۲۰۰۳پروژه شهر بشردوستي دوبي در پايان سال        

  .باشد  هزار متر مربع مي۳۲۴قرار گرفته و مساحت آن در حدود 
  

 (Dubai Maritime City) شهر دريايي

 جامع دريايي در دنيا است كه بر يك شبه جزيره ساخت بشر بين بندر           هاي  مهمترين مجتمع از  شهر دريايي دوبي    

، و احاطه شده توسط آب در خليج فارس  (Dubai Dry Docks) تعمير كشتيهاي خشك حوضچه رشيد و
  . آورد فرد را براي ارتباطات دريايي جهاني فراهم مياين مجتمع يك محيط منحصر ب. استواقع گرديده 

انين كه با خلق يك  داراي استاندارد جهاني، خدمات و قويها ماموريت اين مجتمع عبارت است از ارائه زيرساخت     
. دارد  اندركاران صنعت دريايي گام برمـي        براي دست  ،سازي  سازي و مجتمع    شبكهفرد جهت ترقي    محيط منحصر ب  

  . دريايي هدايتگر استمركز به يك اميرنشينماموريت شهر دريايي دوبي تبديل اين 
 بوده و با طراحـي دوبـاره و بـه روز در             شناخت فاز اول شامل مرحله      قسيم شده است كه   اين پروژه به چهار فاز ت     

فاز دوم بر انجام داد و ستدها متمركز شده است كه در ارتباط مستقيم با محققين و               .  ارتباط است  آوردن سايت در  

فاز سوم مربوط به شالوده پرتال ارتباطي بوده كه بر گسترش يك اينترانت و اكسترانت متمركز شـده       . شركا است 
مل ميان چندين عنصر اوليه مانند      فاز نهايي عبارت است از مرحله دوم تكميل سايت ارتباطي كه شامل تعا            . است

  هـا و   هـا، روزنامـه   هـا، تقـويم   هـا، تبليغـات، ليـست ايميـل، بـرد پيغـام       بنـدي آگهـي     استفاده كننده پرتال، طبقـه    

  . ها است وب لينك
 هكتار شبه جزيره    ۲۲۷ بالغ بر     و ترين مجتمع دريايي  مهنگام تكميل شهر دريايي دوبي اين مركز بزرگترين و مه         

هاي زير دريا استفاده شده است كه مرحله          جهت ساخت اين شبه جزيره از خاك و صخره        . واهد بود ساخت بشر خ  
اولين اليـه   . گرديد ساعته انجام    ۲۴ اين عمليات به صورت       آغاز شده كه   ۲۰۰۳آگوست سال   ماه  اري از   خاك برد 

اي در  اول اين پـروژه هزينـه  خاكبرداري زير آبي جهت فاز   . شده است  ايجاد   ۲۰۰۳دسامبر  ماه  اين جزيره در اول     
مربـع  متـر    ۲,۳۰۰,۰۰۰مساحت اين شبه جزيره ساخت بشر در حدود         .  ميليون درهم امارات در بردارد     ۶۵۰حدود  
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 ميليون متر مكعب سنگ جهت ايجـاد  ۵/۲ ميليون متر مكعب شن از ته دريا و      ۳۰شود در حدود      برآورد مي . است
  .اين شبه جزيره استفاده گردد

 متـر عـرض داشـته و جهـت          ۲۵ و   طـول  متر   ۹۰ها    يكي از اين لنگرگاه   . ره داراي دو لنگرگاه است    اين شبه جزي  
 متـر   ۳۰ و   طـول  متر   ۱۴۰لنگرگاه دوم داراي    .  تن وزن طراحي شده است     ۳۰۰۰هاي باربري با    جهت استفاده ناو  

  .  تني طراحي گرديده است۶۰۰۰هاي  عرض بوده و جهت جابجايي كشتي
ز از اين دست، شهر دريايي دوبي يك مكان استراتژيك را جهت هفت بخش مديريت ناوگان       با احداث اولين مرك   

 و تحقيقات دريايي، تجهيز و نگهداري كشتي، تجهيـز            آموزش  هاي دريايي، مراكز خريد دريايي،      دريايي، سرويس 
  .نمايد ها ايجاد مي هاي تفريحي و كارخانه ساخت اين قايق و نگهداري قايق

  
ناگون يل دسترسي گسترده به ساحل دريا و جهت استفاده بهينه از اين امكان اقدام به تاسيس بنادر گودوبي به دل  

  . لذا بررسي مختصري بر بنادر موجود در دوبي خالي از لطف نخواهد بودبا تجهيزات مدرن نموده است
  دوبي بنادر

قرارگرفتن ايـن بنـدر در نزديكـي مركـز      . شده است   ساخته ١٩٧٢دوبي در سال    " دشيپورت ر "يا  " مينا رشيد "بندر  
 .  جديد، موقعيت آن را ويژه و استثنايي كرده استبناييتاسيسات زير شهر دوبي و به كارگيري تجهيزات و

بزرگترين اسكله مصنوعي در ت حاكم وقت دوبي دستور ساخ ، ميالدي١٩٧٦در سال " پورت راشد"وجود  عليرغم
 مـيالدي نـام   ١٩٧٩در نتيجه اين دستور، در سال  .كرد آن واقع است را صادرمكاني كه امروز بندر جبل علي در        

  .شوند، ثبت شد در ميان آثار مصنوعي زمين كه از ماه ديده مي" سد هور"و " ديوارچين" نهمچو" جبل علي"بندر

از عمـق   اسـكله آن  ٥نيـز   هم اكنـون   اسكله رسيد، كه٣٥هاي اين بندر به   ميالدي تعداد اسكله١٩٧٨در سال 
 .برخوردارند هاي كانتينري جهان كافي براي پذيرش بزرگترين كشتي

 Dubai Port Worldشـركت   بـزرگ  ربـزرگ جهـان و مـشاركت در سـاخت بنـاد     سومين پورت اپراتـور  

(DPW) در ماه سپتامبر سال جاري با ادغام دو شركت Dubai Port Authority (DPA) وDubai 

Port International (DPI) ًافزايش قابل توجه حمل و نقل كـانتينري و كاالهـاي    .كاركرد  آغاز بهرسما
ر  د .بـوده اسـت  " جبل علي"اي به ويژه در بندر       هاي توسعه   سال گذشته محرك اجراي پروژه     عمومي در طول سه   

ـ DPW همـين راسـتا   طـرح   EIA (Environmental Impact Assessment) انجـام مطالعـات   ا ب
اين بندر بزرگ هيچگونه آسيب زيـست محيطـي بـه بـار            ساخت . ورد بررسي قرار داد   در جديد را م   ساخت يك بن  

بندري منحصر به فرد، پيشرفته و قابل رقابت با بنادر مدرن دنيا به عنوان  آورد و هدف از آن، ايجاد تاسيسات نمي
 . در پيشبرد اقتصاد دوبي در آينده نزديك اعالم شده است عاملي موثر



 

٣٦ 

در ايـن   . رسـد    ميالدي به اتمـام مـي      ٢٠٠٧شده و در اوايل سال       ين بندر در حال حاضر آغاز     مرحله اول ساخت ا   
ــه و  ــت تخليــــ ــه ظرفيــــ ــه   مرحلــــ ــانتينر بــــ ــداري كــــ ــارگيري و نگهــــ ــون٢/٢بــــ    ميليــــ

 (Twenty-Foot Equivalent Units) TEU قابـل افـزايش     متر١٢٠٠رسد و طول اسكله نيز تا  مي

طـرح  Dubai Port World (DPW)  اي، شركت  رشد داخلي و منطقهبه منظور پاسخ به نياز رو به . است
ساير بنادر تحت كنترل خود را در امـارات متحـده عربـي       دوبي و همچنين  " الحمريا"توسعه و مدرنيزه كردن بندر      

 كيلـومتر در  ٥/٢يابد و اسكله تجاري با طول  توسعه مي با اجراي اين پروژه سه اسكله موجود در بندر       .مطرح كرد 
هاي تفريحـي     در اين پروژه همچنين ساخت يك اسكله ويژه براي قايق         . شود  مي دو فاز به تجهيزات بندر افزوده     

مرحلـه اول آن در اوايـل   . شـود  دو مرحله اجرا مي در" الحمريا"طرح توسعه بندر  . توجه قرار گرفته است نيز مورد
مرحلـه دوم ايـن   .   كيلومتر طول است٢/١وع ساخت سه اسكله با مجم شود و شامل  ميالدي آغاز مي٢٠٠٧سال 

 .ميالدي و پس از پايان مرحله اول آغاز مي شود ٢٠٠٨طرح در سال 

 مترمربـع سـاخته    ٨٥٨ هـزار و     ١٨  تعمير و يك واحد ساخت قايق بـه مـساحت           ،در اين مرحله اسكله ماهيگيري    
 رآوري اطالعـات بـه منظـو    اي نوين فنه  بندر، استفاده از سيستمبناييتوسعه بخش هاي زير عالوه بر. شود مي

درتسهيل تجارت ميان دوبي و بسياري از        "الحمريا" بندر .المللي نيز در دستور كار قرار دارد         استانداردهاي بين  ارتقا
در .  شرق آفريقا و برخي كشورهاي خاورميانه نظير عراق و ايـران نقـش كليـدي دارد                كشورهاي شبه قاره هند و    

  .ندا هشد  فروند از آن خارج٥٠٠ فروند كشتي وارد اين بندر و هفت هزار و ٩٠٠ار و ، پنج هز٢٠٠٥ سال
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  گيري نتيجه
آنچـه مـسلم    .  در دوبي پـرداختيم    هاي گوناگون   در زمينه اجرا شده   هاي    پروژهبه بررسي    اين مجموعه،    در

به موفقيت صددرصد خود هاي  ه و پروژها   كه اين اميرنشين در انجام تمامي طرح  ادعا نمود توان    است نمي 
 جهت ارائه فضاي فيزيكي به      در شهر اينترنت  عدم وجود راهبرد مناسب     چنانچه معضل   . دست يافته است  

يكي از موارد مثبتي كـه در اكثـر   اما  ت اين مجموعه دانستقو يك عامل ركود م شايد بتوان متقاضيان را   

ز در هـر يـك از ايـن         هاي مناسب جهت امكانات مورد نيا      بيني  باشد پيش   ها كامال مشهود مي     اين شهرك 
هـاي لـوكس بـراي بازديـد          ها عالوه بـر احـداث سـاختمان          در بسياري از اين مجموعه     .ها است   مجموعه
... كليه امكانات مورد نياز براي افراد، اعم از امكانات رفاهي، ورزشي، تفريحي،           بيني ساخت      پيش ،كنندگان

 .باشد  ميآنهادهنده چند منظوره بودن تمامي       نشان ها  شهركي مختلف اين    ها  بررسي بخش  بعمل آمده و  
هـاي    هـاي ورزشـي در كـاربري        ، ايجـاد محـيط    هاي مورد مطالعـه     كهاي مسكوني در شهر     ايجاد محيط 

  كه مبين چندكاربري بودن    هستنداز مواردي   ... ها و   گوناگون، احداث مراكز خريد متنوع در تمامي شهرك       
هـاي ارتبـاطي مناسـب و         يابي مناسب براي احداث مراكز خريد، ايجاد راه          مكان .باشند  ميها    اين مجموعه 

 كـه در  بـوده  همگـي مـواردي   ،هاي اصلي امـارات  بيني مكان احداث بسياري از آنها در كنار بزرگراه     پيش
   .دننماي ها نقش موثري ايفا مي كاربردي نمودن بيش از پيش اين شهرك

هاي بـسيار كـه منبـع آن از محـل       با صرف هزينهر به نظر آيد كه اين اميرنشينطوشايد در وهله اول اين   

روبرو درآمدي اي نه چندان دور با مشكل كمبود منابع        باشد در آينده     مي  درآمدهاي نفتي و منابع زيرزميني    
كـر   ذخـصوصيات ها بـا   دهد كه ايجاد اين كاربري تر نشان مي هاي دقيق   حال آنكه بررسي  . خواهند گرديد 

به اين ترتيب دوبي توانسته است . پذير فسيلي باشند منابع فناشده خواهند توانست جايگزين مناسبي براي 
 نـه تنهـا در بلنـد مـدت، مولـد       كـه درآمدهاي نفتي مستهلك شونده بـه تاسيـسات زيرسـاختي       با تبديل   

داث و اداره ايـن   بلكـه نقـش كـارآفريني حاصـل از احـ     دنباش ميهاي مختلف  درآمدهاي مستمر در زمينه 
 اجتماعي و ارتقا سطح كيفـي زنـدگي         هاي  ها به نوبه خود موجب كاهش معضالت و ناهنجاري          زيرساخت

هـاي بزرگـي در سـطح اميرنـشين           اين مقوله شايد يكي از بزرگترين اهداف اجراي چنين پروژه         . گردد  مي

   .دوبي باشد
بـا  هـا      اميرنـشين  يچشمگير شروع و تمـام    صورت  است كه اين حركت در كل امارات ب       البته الزم به ذكر     

 هركـدام از اميرنـشينان در جهـت    ، و براي توسـعه اند شتاب هر چه بيشتر به روند احداث و توسعه پيوسته         
 يتمـام مـورد نيـاز     كـه زيرسـاخت      از آنجـا     عـالوه   بـه  .دارنـد ريزي كالني      شدن برنامه  و تجاري صنعتي  
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باشد، لذا صنعت گردشگري را به عنوان اولين مرحله توسعه  اقامتي مي - امكانات رفاهي  توسعهفرآيندهاي 
هاي آمايش صنعت جهانگردي در        اجراي طرح   كه توان به جرات گفت     به اين ترتيب مي   . اند  انتخاب نموده 

  .سرتاسر اين كشور آغاز گرديده است
ثري در مـو  نقـش  ،توانـد بـا متمركـز نمـودن امكانـات      هايي از اين دست در كشور ما مي احداث مجموعه 

در دسـترس قـرار     هايي عـالوه بـر        چنين شهرك ايجاد  . ايفا نمايد هاي با ارزش افزوده       سازماندهي فعاليت 

تـوان بـه      در نتيجـه مـي    د انجاميد   هاي كالن نيز خواه     هاي شغلي گوناگون به جذب سرمايه        فرصت دادن
توجـه   .دنآور را فراهم ميهاي الزم براي توسعه صنايع   هاي مذكور زيرساخت    جرات اظهار داشت مجموعه   

هـا   گـذاران خـارجي در راسـتاي انجـام ايـن طـرح       جلب اعتماد سرمايهبه اين نكته حائز اهميت است كه       
تواند درصد موفقيت آنها را به ميزان زيادي افزايش دهد كه اين امر خود نيازمند يك مديريت هوشمند  مي

توانـد منـابع درآمـد        ه همراه مديريت توانمنـد مـي      ها ب   احداث اين شهرك    بر اين،  عالوه .باشد  دقيق مي  و
ـ توان  هايي مي    چنين پروژه  .هاي آينده كشور فراهم آورد      مطمئني را براي نسل    د تـدبير مناسـبي در قبـال        ن

 اولين گام براي دستيابي به چنين اهدافي د و نهاي درآمدزا به شمار آي      تبديل درآمدهاي نفتي به زيرساخت    

  .باشد  مي در مناطق مختلف كشورها عد و مناسب جهت اجراي اين طرحهاي مست شناسايي زيرساخت
گـذاري بـر    توان با سـرمايه  هاي خاص در ايران وجود دارد كه مي      هايي با كاربري     در حال حاضر مجموعه   

، منطقه آزاد اروند، منطقه ويژه هايي مانند منطقه پارس جنوبي مجموعه. روي آنها به اين مهم دست يافت

موقعيـت  ( بنا بـه داليـل گونـاگون         پتروشيمي و منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس         اقتصادي  
   از مواردي هستند كـه نـسبت بـه سـاير منـاطق كـشور آمـادگي       ...)، دسترسي به آبهاي آزاد و   قرارگيري

ـ     چنـين منـاطقي زمينـه   . هاي مذكور دارند بيشتري جهت اجراي طرح    ديل بـه  هـاي مناسـبي را جهـت تب
 بدين ترتيب كه با استفاده از امكانات موجود در آنها و فراهم آوردن ،باشند  ميهاي چندكاربري دارا مجتمع

 شـايان ذكـر اسـت كـه     . نمودپذير  را امكاني مورد نظرها توان دستيابي به زيرساخت شرايط مورد نياز مي   
احـداث پااليـشگاه   .  اسـت در گذشته نه چندان دور داشتههايي را  كشور عزيز ما تجربه اجراي چنين طرح    

هـاي مـسكوني، فرهنگـي، علمـي          خيز خوزستان و به دنبال آن ايجاد مجموعـه          نفت آبادان در خطه نفت    

هاي همتاي خـود در پايتخـت را    كه توانايي رقابت با مجموعه...  و ، تفريحي، خدماتي، اقتصادي   المللي  بين
. جر به تمدني به نام شهر توريستي آبادان گرديـد  كه منآيد ها به شمار مي    ترين اين تجربه     از موفق  داشتند

جهـت احـداث    ) بـر يـا توليدكننـده انـرژي         انـرژي (هـايي     استفاده از امكانات چنين پروژه    به اين ترتيب با     

 را پس از اتمام منابع نفتي و زيرزمينـي تـامين             خود  آينده كشور  هاي مطرح شده خواهيم توانست      كاربري



 

٣٩ 

هـاي آموزشـي،    ها به رفع مـشكل زيرسـاخت       يد آن داشت كه اجراي اين طرح      توان ام    مي بنابراين .نماييم
   .در آينده منجر خواهد شد... فرهنگي، صنعتي، اقتصادي، اشتغال و

 ايـن  قرار گيـرد   اندركاران اجرايي   يكي از مسائل مهمي كه در اين زمينه بايد مورد توجه مسئولين و دست             
 چراكـه درغيـر    اسـت مدت    ند تحقيق و مطالعه وسيع و طوالني      ها نيازم   است كه انجام هريك از اين طرح      

موجب هدر رفتن منـابع  تنها د شد بلكه ن نخواه يابي به موفقيت  اينصورت نه تنها موجب سوددهي و دست      

در اين زمينه همكاري بخش خصوصي و بخـش دولتـي بـا يكـديگر              . دنشو  هاي بسيار مي     هزينه  صرف و
ها به دست متخصصين بخش خـصوصي         اجراي اين طرح  . لوگيري نمايد تواند از بروز چنين مواردي ج       مي
اميد است اطالعات موجـود در نـشريه حاضـر بتوانـد در     . روند توسعه و پيشرفت را تسريع بخشد     تواند    مي

  . مفيد واقع گرددييها طرحچنين اجراي 



 

٤٠ 
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 : شهر تاكنون منتشر كرده است  مهندسين مشاور ره

  )١٣٧١تابستان ( كاربرد جديد شيشه در نماي ساختمان -١

  )١٣٧١پائيز ( پاركينگ مراكز تجاري -٢

  )١٣٧١زمستان ( محافظت در مقابل زلزله -٣

  )١٣٧١زمستان (آوري و دفع زباله و مسائل ناشي از آن    جمع-٤

  )١٣٧١زمستان ( طرح اسكان سريع -٥

  )١٣٧٢بهار ( مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز -٦

  )١٣٧٢بهار ( مهار آب با آب -٧

  )١٣٧٢بهار ( تحول سبز در معماري -٨

  )١٣٧٢بهار ( رونديابي و مديريت سيالب -٩

  )١٣٧٢تابستان ( مطالعات اقتصادي جهت احداث مراكز خريد -١٠

  )١٣٧٢تابستان (» ورهاي مختلفتجربيات كش «- نگاهي كوتاه بر طراحي فضاي سبز -١١

  )١٣٧٢پائيز (شوئي    بازيافت آب در صنايع شن و ماسه-١٢

  )١٣٧٢پائيز (در ايران و تجربيات كشورهاي ديگر ) اي  كنده( بناهاي چوبي -١٣

  )١٣٧٢پائيز (خير   تنيده در مناطق زلزله  هاي بتني پيش ساخته پيش  نكاتي در مورد طراحي ساختمان-١٤

  )١٣٧٢زمستان (هاي توزيع الكتريكي   سازي در سيستم  اسيون و بهينه اتوم-١٥

  )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦

  )١٣٧٣بهار (هاي مكانيكي اتوماتيك و نيمه اتوماتيك   پاركينگ-١٧

  )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨

  )١٣٧٣بهار (ها   هاي اداري و بانك  اصول طراحي ساختمان-١٩

  )١٣٧٣بهار ( انرژي خورشيدي -٢٠

  )١٣٧٣تابستان (مطالعات مقدماتي جهت طراحي مراكز خريد :  جلد اول- طراحي مركز خريد -٢١

  )١٣٧٣تابستان ( شهر سالم با آمورتون -٢٢

  )١٣٧٣تابستان (وات تا مگاوات   هاي فتوولتائيك از ميلي   كاربرد سيستم- شهر سالم-٢٣

  )١٣٧٣تابستان ( كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت  اصول طراحي براي افراد داراي- شهر سالم -٢٤

  )١٣٧٣پائيز (ها   نسل چهارم نيروگاه-٢٥



  )١٣٧٣پائيز ( بازيافت آب در صنايع نساجي -٢٦

  )١٣٧٣پائيز (هاي آينده   مراكز درماني و بيمارستان-٢٧

  )١٣٧٣زمستان ) (انبوه سازان اسكان( انبوه سازي - شهر سالم -٢٨

  )١٣٧٣زمستان (هاي انرژي الكتريكي    مديريت بار و مديريت انرژي در شبكههاي   سيستم-٢٩

  )١٣٧٤بهار (» تصفيه پساب صنايع لبني «- بازيافت آب -٣٠

بهار ) (در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١

١٣٧٤(  

  )١٣٧٤بهار (وني هاي مسك جوئي انرژي در ساختمان   صرفه-٣٢

  )١٣٧٤تابستان ( معماري و پرورش فكري كودكان و نوجوانان - شهر سالم -٣٣

  )١٣٧٤پائيز ( بازيافت زباله و مصالح ساختماني و نقش آن در حفظ خاك و پاكسازي محيط - شهر سالم -٣٤

  )١٣٧٤زمستان ( شهر ما كجاست -٣٥

  )١٣٧٥زمستان (هاي سنتي و پيشرفته   معرفي روش-ها    حفاظت سواحل دريا و رودخانه-٣٦

  )١٣٧٥زمستان ( نگاهي كوتاه بر كاركرد نظام آموزشي ايران و جهان -سازي آموزش عالي    بهينه-٣٧

  )١٣٧٦بهار (ها  ها و باند فرودگاه  استفاده از ژئوگريد در راه-٣٨

  )١٣٧٦زمستان ) (جلد اول( اقتصاد گردشگري -٣٩

  )١٣٧٧تابستان (ي فضاي باز اداري هايي نوين به طراح   نگرش-٤٠

  )١٣٧٧زمستان ) (فصول سوم و چهارم( اقتصاد گردشگري جلد دوم -٤١

  )١٣٧٨پائيز (اي عمليات اجرايي جهت تسهيل در امر نظارت    فهرست مطابقه-٤٢

  )١٣٧٨پائيز (هايي در مورد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در جهان    دانسته-٤٣

  )١٣٧٨زمستان (هاي عمراني   و فني غيردولتي جهت اجراي طرح هدايت منابع مالي -٤٤

 پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم                -٤٥

  )١٣٧٨زمستان (

  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦

  )١٣٧٩يز پائ( مديريت تجهيزات و طراحي داخلي - فضاي باز اداري-٤٧

  )١٣٧٩زمستان ( شهرك ترافيكي كودكان -٤٨

  )١٣٧٩زمستان (ها، قطعات و اتصاالت    استانداردهاي طراحي فضاهاي اداري جداكننده- فضاي باز اداري-٤٩



  )١٣٨٠تابستان (هاي صنعتي   پارك- مناطق صنعتي - فضاي سبز -٥٠

پاييز ( روشنايي   محيط : جلد اول-سياستانداردهاي عملكرد ح:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥١

١٣٨٠(  

  هـاي صـوتي و حرارتـي         محـيط  -اسـتانداردهاي عملكـرد حـسي     :  بخـش اول   - تنظيم شرايط محيطي     -٥٢

  )١٣٨٠پاييز        (

  )١٣٨٠زمستان (طراحي كاشت :  جلد اول- منظرسازي-٥٣

  )١٣٨٠زمستان (آبياري و نگهداري منظر :  جلد دوم- منظرسازي-٥٤

  توليـد و كنتـرل نـور و صـدا     :  جلد اول-هاي كنترل محيط    سيستم:  بخش دوم  -ظيم شرايط محيطي     تن -٥٥

  )١٣٨٠زمستان       (

   حرارت توليد و كنترل:  جلد دوم-كنترل محيط  هاي سيستم:  دوم  بخش- تنظيم شرايط محيطي-٥٦

  )١٣٨٠زمستان        (

  )١٣٨١بهار (ن مناظر راهبردهاي تكميلي آراست:  جلد سوم- منظرسازي-٥٧

  سيـستم جـامع محيطـي     :  جلـد سـوم    -هاي كنتـرل محـيط      سيستم:  بخش دوم  - تنظيم شرايط محيطي   -۵۸

  )۱۳۸۱تابستان        (

  )۱۳۸۱تابستان ) (كالن شهر تهران( توسعه - شهر سالم-۵۹

  )۱۳۸۱پاييز (مفاهيم كلي  :  بخش اول-آوري اطالعات  فن-۶۰

  )١٣٨١ زمستان() هاي تكثير و كاشت و نگهداري روش(چمن : چهارم جلد -منظرسازي -۶۱

  )۱۳۸۱زمستان (آوري اطالعات  مديريت فن :  بخش دوم-آوري اطالعات  فن-۶۲

  )۱۳۸۲بهار (تجارت الكترونيكي  :  بخش سوم-آوري اطالعات  فن-۶۳

  )۱۳۸۲ستان تاب(» سيم امنيت و تجارت بي«تجارت الكترونيكي  :  بخش چهارم-آوري اطالعات  فن-۶۴

  )۱۳۸۲تابستان (» هاي سبز و پايدار شناخت و لزوم ساختمان« هاي سبز و پايدار   ساختمان-۶۵

  )۱۳۸۲تابستان (دولت الكترونيكي :  بخش پنجم-آوري اطالعات  فن-۶۶

  )۱۳۸۲پاييز ( كليات –بخش اول ): حرا(هاي مانگرو   جنگل- منظرسازي-۶۷

  )۱۳۸۲پاييز (زاريابي الكترونيكي با:  بخش ششم-آوري اطالعات  فن-۶۸

  )۱۳۸۲زمستان (شهرداري الكترونيكي :  بخش هفتم-آوري اطالعات  فن-۶۹

  )۱۳۸۳بهار (آموزش الكترونيكي :  بخش هشتم-آوري اطالعات  فن-۷۰



  )۱۳۸۳بهار (دانشگاه الكترونيكي :  بخش نهم-آوري اطالعات  فن-۷۱

  )۱۳۸۳تابستان ( اطالعات مديريتي ساختمان هاي سيستم:  بخش دهم-آوري اطالعات  فن-۷۲

  )۱۳۸۳پاييز (دانشگاه الكترونيكي :  بخش يازدهم-آوري اطالعات  فن-۷۳

  )۱۳۸۳زمستان (هاي الكترونيكي  مديريت پرونده: بخش دوازدهم - فن آوري اطالعات-۷۴

  )۱۳۸۳زمستان (دموكراسي الكترونيكي : بخش سيزدهم -آوري اطالعات  فن-۷۵

  )۱۳۸۳زمستان (انتخابات الكترونيكي :  بخش چهاردهم-آوري اطالعات   فن-۷۶

   )۱۳۸۴تابستان (حقيقت مجازي :  بخش پانزدهم-آوري اطالعات  فن-۷۷

  )۱۳۸۴تابستان ) (۱۳۸۳تصويب شده سال (هاي دولتي   برگزاري مناقصه-۷۸

  )۱۳۸۴تابستان ( چين دومين مصرف كننده انرژي در جهان -۷۹

  )١٣٨٤ تابستان –بخش اول ( استانداردهاي مديريت پروژه -وژه مديريت پر -۸۰

پاييز ) (عدالت اجتماعي(توسعه فن آوري اطالعات در روستاها :  بخش شانزدهم- اطالعاتآوري  فن-۸۱

۱۳۸۴(  

  )۱۳۸۴پاييز (مديريت ارتباط با مشتريان :  بخش هفدهم- اطالعاتآوري  فن-۸۲

  )۱۳۸۴ زمستان –بخش دوم (ديريت پروژه  استانداردهاي م– مديريت پروژه -۸۳

  )۱۳۸۴زمستان (اصول، مباني و فرآيند :  بخش اول– مهندسي ارزش -۸۴

  )۱۳۸۵ فروردين –بخش سوم ( استانداردهاي مديريت پروژه – مديريت پروژه -۸۵

  )۱۳۸۵تابستان ( تجلي عدالت اجتماعي -پايتخت الكترونيكي :  بخش هجدهم-آوري اطالعات  فن-۸۶

  )۱۳۸۵ تابستان –بخش اول ( دفتر مديريت پروژه – مديريت پروژه  -۸۷

  )۱۳۸۵تابستان (هاي مديريت پروژه   متدولوژي-۸۸

  )۱۳۸۵تابستان  (ها و ديدگاهها ، نظريهبر  صنايع انرژي-۸۹

  )۱۳۸۵پاييز (زيست  محيط ارزيابي با مقدماتي آشنايي -۹۰

  )۱۳۸۵زمستان  (LNG و CNG ،LPGهاي گازي  آشنايي با فرآوري -۹۱

  

  : اند  همچنين نشريات تخصصي ذيل نيز منتشر گرديده

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش تحقيق و توسعه(هاي بزرگ   حقايقي در مورد شركت-

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش عمران آب( انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي -



  )١٣٧٣بهار ) (بخش عمران آب(مالي تهران هاي ش  اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش انرژي( اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ -

  )بخش شهر سالم(تهران   شهرداري    ٢٠منطقة   سالم در شهرك فاطميه   بدن/ سالم  انديشه: پويش   پارك -

  )١٣٧٢پائيز  (

  )١٣٧٢پائيز ) (بخش شهر سالم( شهرك ترافيكي كودكان -

  )١٣٧٢زمستان ) (بخش شهر سالم( سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي -

  )١٣٧٣بهار ) (بخش شهر سالم( استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري -

  )١٣٧٣تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي نو    پارك انرژي-

  )١٣٧٣زمستان ) (بخش شهر سالم(سازي خدمات پرواز    بهينه-

  )١٣٧٤تابستان ) (بخش شهر سالم(هاي شمال تهران   بازارچه صنايع دستي در كوهپايه -

  :اند  ضمناً كتب زير منتشر گرديده

  )١٣٧٢ ((PARKING STRUCTURES)هاي طبقاتي   سازة پاركينگ-١

  )١٣٧٣ ((HYDRAULIC STRUCTURES)هاي آبي    سازه-٢

  )١٣٧٣ ((AUTO CAD. V.12 USER’S GUIDE) ١٢ خودآموز اتوكد -٣

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  دفتر تحقيقات و معيارهاي فني سازمان مديريت و برنامه(ريزي و طراحي هتل    برنامه-٤

سازمان مديريت و  و تدوين معيارهاي  دفتر امور فني (صنعت آب كشور   وپنج جلد استانداردهاي  بيست-٥

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  برنامه

  )OPEN GL ) ۱۳۸۲بعدي  راهنماي برنامه نويسي سه -٦

  )۱۳۸۴( هواي پاكيزه بكاريم - معماري سبز -۷

  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر مي

: مترجم ( LANDSCAPING PRINCIPLES & PRACTICES)طراحي، اجراء( منظرسازي -١

  )شهر ره

 )شهر ره: مترجم ( ELECTRICAL GROUNDING)اتصال به زمين( اصول زمين كردن الكتريكي -٢


