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 پيشگفتار 

منتشر گرديـد،  جاری سال حوزه خليج فارس كه در بهار  هنگام تدوين نخستين شماره خبرنامه تحوالت توسعه در         

 استواري براي ابراز عالقه از سوي خوانندگان گرانمايـه بـه انتـشار ايـن خبرنامـه اسـتنباط           قراين و شواهد چندان   

 كه مطالعه و بررسي تحوالت مكاران دست اندركار اين مشاور    شد اما اقبال گسترده خوانندگان فرزانه از آن، ه          نمي

 اي مستمر آنان اسـت را ه لمشغوليالمللي از د اي و بين اجتماعي و فرهنگي در سطح ملي، منطقه     توسعه اقتصادي،   

تر و كوششي فراتر به تدوين و انتشار اين خبرنامه، كه همواره نويد بخـش          اي راسخ   بر آن داشت كه با عزم و اراده       

 .تحوالت پياپي در اين منطقه حساس و استراتژيك جهان است، ادامه دهند

از تحوالت پيرامون و روندهاي توسعه     گذاران كشور  ريزان توسعه و سياست      بويژه برنامه   بي ترديد، آگاهي همه ما،    

اي  معنا و مفهـوم تـازه   "خواستن توانستن است"تواند به باور  و آهنگ صنعتي شدن سريع كشورهاي اين حوزه، مي      

بـه  .  روياهاي مبتني بر واقعيت ها و آرمانگرايي منطقي را نمي توان سراب گونـه پنداشـت            بخشد زيرا از اين پس،    

آري كشوري چون    ."اند  رسيده همت بلند دار كه مردان روزگار از همت بلند به جايي          " :كيم فرزانه ايراني  گفته آن ح  

 و نيروي كار جوان، مـستعد و هوشـمند بـه    ، مادي ثروتچون يايران كه از موهبت هاي خداداد و طبيعي سرشار  

 در ايـن منطقـه از    تر از همسايگان خود  بايست با سرعتي بيش     تواند و مي    عنوان سرمايه انساني برخوردار است، مي     

  . فرهنگي برخوردار گردد-رشد و توسعه مادي و معنوي و بالندگي اجتماعي 

تواند براي هر كشوري قوت ايجاد كند و هر قوت با خود چند               هاي پيراموني مي    پر واضح است كه توجه به فرصت      

كه كشور امـارات از قـوت زيـادي برخـوردار     جود اين با وكند، لذا بايد توجه داشت  فرصت را براي كشور ايجاد مي  

هـا در حـال اسـتفاده     هاي زيادي را شناسايي كرده و همواره از اين فرصـت         پيرامون خود فرصت   در است اما نبوده  

هـم   ايران   سرزمين پر بركت  . آيد   ديگر بوجود مي   نمايد و از هر قوتي چند فرصت        نها را تبديل به قوت مي      آ است و 

  اجتماعي-و چه به لحاظ قدرت سياسي    لحاظ موقعيت جغرافيايي، اقتصادي     به اي بسياري است چه   ه  داراي قوت 

  .كم نظيري در اختيار داردهاي  فرصت

ها به منظـور تـسريع آهنـگ توسـعه و      ها و در هم آميختن آن با قوت       هر گونه درنگ در شناسايي و درك فرصت       

  پيامـدهاي نـاگوار و جبـران ناشـدني بـراي كـشور مـا              تواند    ي اجتماعي و فرهنگي ايران، م     –شكوفايي اقتصادي   

  .داشته باشد

زوي بالنـدگي و شـكوفايي روز      با سپاس فراوان از استقبال خوانندگان فرزانه شماره نخست خبرنامه توسعه، و با آر             

  گـان  دوم ايـن خبرنامـه در دسـترس عالقمنـدان و فرزان            رافرازي همه ايرانيان، اينـك جلـد       و س  افزون كشورمان 

  .گيرد قرار مي

   يسعيد شهيد

  ق و توسعهمدير بخش تحقي



  مقدمه
 پـشتوانه تـاريخ تمـدن     مند از   اقتدار سياسي و بهره   اقتصادي و   توانمندي   فرهنگي،   سرشار از ميراث  ايران كشوري   

ه تمـدن، اقتـصاد و فرهنـگ جهـان           كه به عنوان چهار را     دهواقع گردي چندين هزار ساله خود، در بخشي از جهان         

  . استهرت يافتهش

شـرايطي را در طـول      ... موقعيت خاص اين منطقه از لحاظ جغرافيايي، جغرافياي سياسي و جغرافياي اقتصادي و              

هاي   گيري از فرصت     بهره  پديد آورده است تا مردمان اين سرزمين به سبب هوش و زيركي خود با              ساليان متمادي 

  .دنجديد و با تكيه بر مواهب مادي و سرمايه انساني خود به اقتداري در شأن و منزلت جهاني خود دست ياب

 جـاده ابريـشم، جـاده    . مسير تجارت جهاني مطرح بوده اسـت وتمدن ايران در طي ساليان سال، به عنوان دروازه       

همـه و همـه   ... ي و راهـ  هـاي بـين       پـذير   هـا، مهمـان     شهر، قلعه رمشاهي، بنادر قديمي همانند سيراف، بوشهر، خ      

  .دن گذشته را با خود به همراه دارين كاركرد تثبيت شده در طي اعصار از اهايي گويا نشان

با ملـل ديگـر    تبادالت اقتصادي   را در سايه تعامالت اجتماعي و     ها غناي فرهنگي اين مرز و بوم          ثمره اين فعاليت  

  . استصد چندان نموده

ر حفـظ و تثبيـت      جمهوري اسالمي ايران هم اينك به عنوان كشوري مـستقل و قدرتمنـد در منطقـه بـه منظـو                   

تـدوين اسـتراتژي    تـاريخي خـود در   درخشان سابقه گيري از  نيازمند بهره  ،و جهان خود در سطح منطقه     توانمندي  

  .آينده استتوسعه و شكوفايي هاي خود براي  ريزي برنامهتوسعه و 

هـايي را    هر تهديدي در درون خود فرصت چه بسا كه  اند و      تهديد و فرصت در كنار يكديگر مطرح       هان امروز در ج 

تواند مـا را در درك هـر چـه     توجه به اين نكته مي. به دنبال داشته و برعكس هر فرصت با تهديداتي همراه است      

  .ياري نمايداء توانمندي كشور ارتق براي  و توام ساختن نقاط قوت و فرصتمنطقه در اين بهتر شرايط 

اي و   هـاي شـديد منطقـه       رشد و توسعه سريع و همه جانبه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج هميشه فارس، رقابـت              

 و  هـا   سـوزي   يگري بر اجتنـاب از فرصـت       خود دليل د   ،هاي فراوان جهاني به اين منطقه از خاورميانه         جلب سرمايه 

هـا و      پـشت سـر گذاشـتن تهديـد         بـه منظـور      دقيق و همـه جانبـه      وين استراتژي  تهيه و تد   كوشش مستمر براي  

ي هـاي جديـد و دسـتيابي بـه جايگـاه      هاي موجود، خلق فرصت تر از فرصت تر و دقيق   برداري هر چه صحيح     بهره

  .جهاني استبالنده اي در اقتصاد  باالتر و فرامنطقه

هـاي    صنعت، جلب سرمايه، رشد و توسعه       گذاري داخلي و خارجي     هاي صحيح پولي، بانكي و سرمايه       طراحي نظام 

گـذاري در   صنعتي، سـرمايه اقتصادي و ويژه آزاد و ، ايجاد مناطق  گردشگري  توسعهبانكداري، بيمه، ساخت و ساز،   



 محوري  دانش انجام موجبات رشد و توسعه فرهنگدر زمره الزاماتي است كه سرهاي نو، همه و همه  زمينه فناوري

  .آورند مي و فني در كشور را فراهم ميارتقاء سطح توان علو 

 از جهان در حال وقوع است،      روند تحوالت مهم منطقه و آنچه در اين بخش         بدون توجه به  شايان توجه است كه     

نخواهـد  پـذير   امكان تعديل راهبرد توسعه كشور بر اساس الزامات روندهاي تحوالت جاري در اين بخش از جهان       

 ي بـر عهـده دارنـد و    سنگين  ايران در اين برهه از زمان وظيفهگيران جامعه اسالمي    رهبران، تصميم از اين رو    . شد

تواند ايران را در  مي ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه روندها، تحوالت و تغيير مداومعدم توجه به 

  .معرض تهديدات شديدتري در آينده قرار دهد

آنگونـه كـه بايـد       دراشهر سـعي د     شده توسط گروه مهندسين مشاور ره     اين مجموعه از نشريات تهيه و گردآوري        

هايي از تفكـر    اجتماعي كشورهاي حوزه خليج فارس را به تصوير كشيده و انگيزه -انگيز اقتصادي   تحوالت شگفت 

ر گيران اين سرزمين پرآوازه ايجاد نموده و بستر الزم را براي تسريع آهنگ رشد و توسـعه كـشو                    ناب را در تصميم   

  .مهيا كند

 نقشي  ، كشور عزيزمان ايران   شهر اميدوار است كه در دستيابي به اين اهداف و سربلندي            گروه مهندسين مشاور ره   

 كـه ايـن سـرزمين را در سـاليان گذشـته از گزنـد         نهاد مردم دلير و پاك   ته و دين خود را به       كوچك بر عهده گرف   

  .ندادا ك اند هكاران مصون نگه داشت ن و طمعخواهاحوادث و نگاه بد

  

  زاده دكتر قاسم خليل

  ريزي اقتصادي  مشاور ارشد برنامه

  اي ريزي منطقه و برنامه
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 ١

  اخبار مربوط به ساختمان و مسكن) الف

   ساختماني در دبي)برجی(ثابت  جرثقيل ۳۰،۰۰۰

هاي ساختماني در منطقه به اوج خود رسيده و در نتيجه تقاضا براي ماشـين آالت سـاختماني بـه شـدت                       فعاليت
  .افزايش يافته است

مـشغول  در دبي به كـار     جرثقيل ساختماني موجود در جهان،       ۱۲۵۰۰۰ درصد از تعداد كل      ۲۴ هزار يا    ۳۰نزديك  

تقاضا براي ماشـين آالت      .اين خبر شگفت آور اخيراً در نمايشگاه ماشين آالت ساختماني ابراز شده است            . هستند
ويژه در امارات عربي متحده، در حـال افـزايش اسـت    ه  خاورميانه، بدرساختماني اعم از تجهيزات و وسايط نقليه  

  .ددگر  احداث ساختمان و امالك و مستغالت ناشي ميفزآيندهكه از رونق 

سـازي بـه    آالت جـاده   ماشـين ، ميليون دالر۶۵ماشين آالت سنگين ساختماني در امارات به    ، بازار ۲۰۰۳در سال   
طـي چهـار سـال     . ميليون دالر بالغ گرديـد    ۱۲۵ به    ميليون دالر و ماشين آالت خاكبرداري و تسطيح زمين         ۱۴۲

 ماشين آالت دست به طور كلي، بازار سالیانه. اند  درصد رشد كرده ۲۰ الي   ۱۵ ساالنه   هاي مذكور  ، مقياس گذشته
  .شود  ميليارد درهم بالغ مي۵دوم در خاورميانه از نظر ارزشي به 

 ۳۰۰شـده، حـدود    منتـشر هاي در دست اجرا در امارات بر اساس يـك گـزارش         آوريل گذشته، ارزش پروژه    ماهتا
، امـا سـاير      متمركز شده اند    در دبي و ابوظبي    هاي ساختماني عمدتاً    اگر چه فعاليت   .ميليارد دالر برآورد شده است    

اخيراً مدير عامل مركز نمايشگاهي شارجه، آقاي سيف المدفا، برگزار كننده . اند ها خيلي از قافله عقب نمانده امارت

ه تمـامي منطقـه      اظهـار نمـوده اسـت كـ        ،آالت ساختماني و تجهيزات مربوطه      براي ماشين  Conmexنمايشگاه  
در بخـش امـالك و      هـاي نجـومي را       گـذاري    امارات عربي متحده سرمايه    ويژه،ه  فارس، ب  يجشوراي همكاري خل  

  .اند جذب كرده مستغالت

برگـزار   اميرنـشين  توسط مركز نمايشگاهي شارجه و به كمك اتاق بازرگاني و صـنايع ايـن            Conmexنمايشگاه  
در منطقه  هاي ساختماني  مربوط، فعاليت  اختماني و تجهيزات  آالت س  ون با افزايش تقاضا براي ماشين     اكن .شود  مي

  . نخواهد بودوارد اين روند ناي به قول مدير عامل مركز نمايشگاهي شارجه توقفي بر .به اوج خود رسيده است
ـ    دهد،  ساختماني ادامه مي  هاي    فعاليتدبي كه به مركزيت خود در            را گـذاري در امـالك     زان سـرمايه  افـزايش مي

  هـم اكنـون،    . تجربـه كـرده اسـت      )۲۰۰۷ ميليـارد درهـم تاسـال        ۱۶۵ بـه    ۲۰۰۰سـال    ميليارد درهم در     ۱۱ز  ا(
  پايتخـت امـارات عربـي متحـده شـاهد          . هاي چند ميليارد درهمي در ابـوظبي در دسـت اجـرا قـرار دارنـد                پروژه
  .هاي مربوط به بخش ساختمان ظرف دو سال آينده خواهد بود  ميليارد درهم در فعاليت۴۷ كردن هزينه

 ميليـارد   ۵/۳ ااين اميرنشين اخيـر    .هاي ساختماني قرار دارد    فعاليتغليان  هاي شمالي، شارجه در كانون       ارتدر ام 
  .هاي خود هزينه كرده است درهم براي توسعه زيرساخت
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 ن در ساحل دبيتل زيرآبي جهاساخت نخستين ه

 دبـي تـا پايـان سـال         هاي ساحل جميـرا    در زير آب  ) استرلينگ(يليون پوند   م ۳۰۰نخستين هتل زيرآبي با صرف      

 كه هم اكنون در دبي در دست ساخت است نخستين هتل زير آبي              "هيدروپوليس". رسد  برداري مي    به بهره  ۲۰۰۷

 تـاالر اصـلي،   : هتل شامل سه بخـش    . ل ورن جلوه كند   تر از روياهاي ژو    جهان خواهد بود كه شايد بسيار باشكوه      

وند، و شـ   قـل مـي   تبراي استقبال و پذيرايي از ميهمانان، تونل رابط كه از طريق آن ميهمانان به بخش اصـلي من                 

  . خواهد بوداند  به شكل يك زير دريايي ايجاد شدهاي  سوئيت كه درون مجموعه۲۲۰

كتـار را در   ه۴۶۰هاي ساختماني معاصر جهان است كه مساحتي بـيش از        س يكي از بزرگترين پروژه    هيدورپولی

ايـن يـك    ": گويـد    و مجري ساخت اين هتل، خواكيم هاوزر مي        طراح. سعتي معادل هايد پارك لندن    و،  گيرد  برمي

شود، شـايد بـا      احداث مي   متري ساحل جميرا   ۲۰وعه كه در عمق      اين مجم  ".پروژه نيست بلكه يك اشتياق است     

  .تر از تخليل هاي ژول ورن باشد هشكو

ترين متخصصان    تا مهمترين طرحها را با چيره دست      اند   عماران از سراسر جهان گردهم آمده     ترين م  در اينجا، خبره  

اسـتثنايي  و  گويد كه اين كار عظيم        اوزر مي ه. ترين مصالح ساختماني در ساخت اين هتل به كار گيرند          و با مدرن  

خالقيت زيادي به   اين هتل   در ساخت   . ممكن صورت گيرد  تواند در خاورميانه و در دبي به بهترين شكل            تنها مي 

 اميردبـي، تعلـق   شيخ محمد بن راشد آل مكتوم،شود به  ني كه هيدروپوليس در آن احداث مي  زمي .كار رفته است  

يمانكـار در سـاخت آن    پ ۱۵۰وي با حمايت خود چندين شركت بزرگ را در اين كار سهيم نمـوده و حـدود                  . دارد

به نظـر   .  تخيلي را به واقعيت مبدل كند      -هاي علمي  داستانخواهد    ياو با حمايت از اين پروژه م      . اند شركت كرده 

كـه   ،زير آب بـوده اسـت  در نسان براي زندگي هاوزر وجه تمايز اين هتل، جامه عمل پوشاندن به آرزوي ديرينه ا    

ـ              .تاكنون تحقق نيافته است    تـه  ت گرف ا نـشا  ايده اوليه هاوزر براي احداث هيدروپوليس از عالقه وافر وي  به دري

ياد داشته  ه  گويد ب   او مي . تر از ساخت يك هتل زيرآبي و كنجكاوي در اين زمينه بوده است              كه بسيار عميق   است

 هيـدروپوليس  .دهد و بدون آب زندگي معنا نـدارد   درصد وجود انسان و كره زمين را آب تشكيل مي ۸۰باشيد كه   

 بسياري ميان فيزيولـوژي انـسان و ايـن معمـاري     كند و شباهت  ارگانيسم انسان را در طرح معماري باز توليد مي        

  . وجود دارد

قطاري بدون صدا كه مـسافران را بـه         ، بازديد كنندگان از     )رئاليستيسو (ود به اين فضاي ماوراي حقيقی     براي ور 

يستم آنـي نيـز بـراي تـامين نيازهـاي           يك س . كنند  رساند، استفاده مي    س مي يصورت تمام اتوماتيك به هيدروپول    

تحقيقـات دريـايي    ن فعاليت كرده و در طبقات باالي تاالر اصـلي، كلينيـك جراحـي زيبـايي، البراتـور                   همانایم

، هتـل، و فـضاي       فروشگاههاي متعدد  در طبقات پايين نيز   . اند هاي كنفرانس تدارك ديده شده      بيولوژيك، و سالن  

  .پارك طراحي شده است
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 كـه تحـول زنـدگي در        هاي پيـشرفته سـاخته شـده اسـت          آوري  پوليس، سينمايي با استفاده از فن     در تاالر هيدرو  

بط بر مشاركت عناصر مختلـف مـرت      مبتني   ،طرح هاوزر   . گذارد اري زير آب را به نمايش مي      اقيانوس و تاريخ معم   

زيـر  ر  دهايي از زندگي      يش فيلم سينما به نما  . اند  لوازم جراحي زيبايي، جملگي از محصوالت اقيانوس      . استبا آب   

  .كنند  و كودكان به جهان به عنوان آموزگاري سرگرم كننده نگاه ميپردازد بوط به آب است ميآب و آنچه مر

زننـد و از      دنبال اين مقصود بوده است كه به كساني كه تنـي بـر آب نمـي                اجراي اين طرح  به     هاوزر با   در واقع، 

  . زير دريا را تجربه كنندالهام بخشي آرامش و سكوت وتا دنياي زير آب آگاهي چنداني ندارند فرصت دهد 

ز براي ايـن كـار ابـراز     كشور ني۹بي ساخته شود و تاكنون هاي زير آ اي از هتل به گفته هاوزر قرار است مجموعه     

هـاي دبـي     زيـر سـاخت   : گويد  هاوزر تصميم گرفته است خانه دايمي خود را در دبي بسازد، او مي            . اند عالقه كرده 

از  ،رش بـه نـدرت بـاران در دبـي         در نظر او با    . نيز دبي را ترك نخواهد كرد       كار بسيار خوب است و پس از پايان      

  .هاي آن است مزيت

  ن دبيوكيپروژه يك ميليارد درهمي سيل
 

، يكي از بزرگترين كـارگزاران امـالك در دبـي، عمليـات     )Al Futtaim(فتيم   مستغالت ال آژانس امالك:دبي

كه در سه مرحلـه  را  متر مربع ۶۲۸۲۰به مساحت) Dubai Silicon Oasis ("ن دبييكوسيل"اجرايي پروژه ايجاد 

هاي تفريحي و تفرجـي و يـك         هاي آپارتماني، بلوك    تمل بر بلوك  اين پروژه مش  . صورت خواهد گرفت، آغاز كرد    

فـاز   .هـاي جـانبي خواهـد بـود        هاي دل انگيز، و سـرويس      سازي، منظر فپاركينگ بزرگ اتومبيل در سطح همك     

  . اجرا خواهد شد۲۰۰۸ ميليون درهم در سه ماهه دوم سال ۲۰۰اي معادل  ينهنخست پروژه با هز

 ايجـاد يـك جامعـه       DSOهدف پـروژه    ": گويد   آقاي خالد الخطيري مي    ون آباد كيسيلريزي و ساخت      مدير برنامه 

، ايـن جامعـه كوچـك   .  اسـت جبل علي هاي تجاري در منطقه آزاد     ئه خدمات پشتيباني به پروژه    همبسته براي ارا  

 خطوط توليدي به منظور ، مراكز طراحي مدارهاي پيوسته و)R&D(هاي تسهيالت تحقيق و توسعه  شامل بخش

  . كم هزينه و با كيفيت است) اي كارخانه(هاي ساخت و توليد  ارائه مدل

 2007/04/24 مورخ Gulf News-Business :ماخذ 

  يسم جهاني ميليون درهمي راس الخيمه بر روي نقشه تور۸۵۰پارك فرهشت 
 ميليون درهمـي را بـه اجـرا در    Theme (۸۵۰( پروژه پارك فرهشت    ،الخيمه در امارات عربي متحده      امارت راس 

  سـاخت جهـان را در        هـاي توريـستي اسـت، بزرگتـرين آبـشار دسـت             اين پارك كـه ميزبـان جاذبـه       . آورده است 

هـاي چندگانـه اسـت و     رجرگيرنده تفكه در ب) Wow Park(ها   جريبي پارك شگفتي۱۲۰ناحيه. گرفت خواهد بر
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به ) Manar Mall(در فروشگاه بزرگ منار  ست، ااكنون در ناحيه خور قورم در دست اجرا ، كه همپارك فرهشت

  .آگاهي عموم رسانده شد

 و شـركت     هنـد  Polopark يك واحد مـشاركتي بـين        -Poloparkهاي    پارك فرهشت توسط شركت سرگرمي    

پارك فرهشت را در جوار خود در دو ) Wow Park(ها  پارك شگفتي. شود احداث مي امارات، Rakگذاري  سرمايه

 Plannet Earth Theme( پـارك سـياره زمـين    ،و) Ice Land WaterPark (ديـسلن آپارك آبي . گيرد مي  بر

Park (  متر مربـع تـسهيالت خريـد و سـرگرمي     ۱۲۰۰۰ عالوه بر نفر در روز، ۱۵۰۰۰با ظرفيت توريست پذيري 

پـارك  .  كه در جوار اين دو پارك ايجاد خواهند شـد          زرگ و سراهاي تفريح و سرگرمي است      هاي ب   ند فروشگاه مان

  .اندازي شده و كل مجموعه فرهشت ظرف دو سال تكميل خواهد گرديد  راه۲۰۰۸آبي در ماه مه 

 را در ايـن امـارت       ريهتلـدا هاي    كنيم كه زيرساخت    تالش مي  ما"گويد    ريزي و اجرايي اين پروژه مي       مدير برنامه 

هاي سرگرمي و تفرجي را       هاي شگرفي چون پارك فرهشت گزينه       توسعه داده و با اجراي پروژه     را  ) رأس الخيمه (

  ."در مقياس و كيفيت جهاني به جهانگردان عرضه نماييم

 ناحيه كه در ها پارك فرهشت شگفتي: "گويد  ميPoloparkبابوانت سينگ، مديرعامل و رئيس كل اجرايي پارك 

هاي تفريح، استراحت و تفرج جهان خواهـد   ترين كانون شود، يكي از مدرن     جريب احداث مي   ۱۲۰ به مساحت    ای

  . را براي نخستين بار براي منطقه به ارمغان خواهد آورديهاي منحصر به فرد اين پارك جاذبه. بود
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  كند اندازي مي  راهگروه امالك ريف دو هتل جديد در دبي
 ۶۰۰ معـادل    اي  ت، دو هتل چندمنظوره را با هزينه      مستقر در امارا  ) Reef(شركت گروه امالك و مستغالت ريف       

، وشركت مـديريت  Corp Executive Hotelsاين دو هتل توسط شركت . كند ميليون درهم در دبي احداث مي

  .ن دارد، اداره خواهند شد نيز سهمي در آReefهتل، كه در دبي مستقر بوده و شركت 

 ايـن شـركت  .  اتاقه را در ناحيه برشا در دبي در اختيـار دارد ۹۰ يك هتل چهارستاره Reefشركت در حال حاضر  

  .برداري قرار گرفته است هزينه كرده است  ميليون درهم براي احداث اين هتل كه اخيراً مورد بهره۱۲۰

اي    از برج تجاري واقع در ناحيـه تجـاري دبـي، بـا هزينـه               شركت ريف طرح يك هتل ديگر را به عنوان بخشي         

  ساخت آن در ماه اكتبر سال جاري شروع خواهـد شـد و پـروژه              .  ميليون درهم آماده اجرا نموده است      ۳۵۰معادل  

  .دخواهد رسي  به پايان۲۰۰۸ه اوت سال  دفاتر تجاري و هتل مجلل آن در ما برج

احمد محمد آل نهيـان    به گفته شيخ .به جزيره دبي احداث خواهند شد      ش  و دو هتل جديد در دهكده جنوبي جميرا      

هاي بيشتري براي عرضه خـدمات بـه     نيازمند هتل،دبي به لحاظ مركزيت ثقل تجاري منطقه "Gulf Newsبه 

   كه به عنوان يـك موسـسه مـشاركتي ايجـاد شـده بـين               Corpشركت  ."  مسافران تجاري و كسب و كار است      
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رايي با مـشروبات الكلـي را   هاي عاري ازپذي  اين هتلReef و Coral ،Resorts & Spasلي هاي بين المل هتل

  .داشتها را بر عهده خواهد  ريت اين هتل مسافران اختصاص خواهد داد، مديمدت كوتاهبراي اقامت 
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  هاي اداري در دبي كاهش قيمت ساختمان
اكنـون    هـم كرد كه بر اساس برآوردهاي جهاني،در گفتگو با خبرنگار  رويترز تصريح  J.Albert Colliers أقاي

عرضه گسترده آنهـا   در دست اجرا دارد كه با توجه به      هاي ساختماني    ميليون مترمربع پروژه   ۹امارت دبي بيش از     

  .يافتخواهد  هاي اداري و تجاري در دبي به شدت كاهش قيمت ساختمان طي سه سال آينده، 

مربع فضاي اداري و تجاري پس از دو شهر مسكو و شانگهاي در رتبه سـوم                 ميليون متر  ۵بي با داشتن بيش از      د

شايان توجه اين كه، با افزايش تعداد واحدهاي اداري و تجاري آن به دو برابر تعداد كنـوني،  . گيرد  جهاني قرار مي  

  .آيد اپور، و  ريودوژانيرو، به شمارميگدبي هماورد ديگر رقباي جهاني نظير خود، چون ژنو، پكن، سن

 در مقايـسه بـا ديگـر        (DIF)المللي مـالي دبـي        به گفته آقاي آلبرت، مناطقي نظير خيابان شيخ زايد و مركز بين           

  ، قطـب تجـارت و اقتـصاد دبـي         كـه در واقـع     تراكم امور ساختماني تجاري هـستند      داراي باالترين    ،نواحي شهر 

  . شوند ميقلمداد 

 شهر گران قيمت بين المللي به لحاظ ارزش ۲۵ خود از ميان ۲۰۰۷ در گزارش سال Colliersماني  شركت ساخت 

هنگ كنگ، توكيو، كه پس از شهرهاي لندن،   مي دهد      جهاني قرار    ۱۳  دبي را در رتبه    ،فضاهاي تجاري و اداري   

  .دارد  دوبلين، نيويورك، بمبئي و دهلي نو قرار مسكو، پاريس،

 درصد افزايش داشته است كـه    ۳۰ تا   ۲۵ دبي به ميزان     CBDارزش اماكن تجاري در منطقه      طي نه ماه گذشته     

هاي ساختماني اداري و تجاري در دست اجرا، دبي در يك سال آينده شـاهد            رود با اتمام به موقع پروژه       انتظار مي 

  . باشيم   مسكن در امارات عربي متحدهحركت جدي در مبارزه با افزايش بي رويه ارزش ساختمان و
  ... )همشهري، ارتباط، و (هاي فارسي زبان دبي  روزنامه: ماخذ

  جهان در دبي) مركز خريد(ايجاد بزرگترين فروشگاه 
گـذاري در ايجـاد بزرگتـرين مركـز خريـد       يكي از اعضاي شركت تطوير اعالم كرد كه اين شركت براي سـرمايه   

 ميليـارد درهـم     ۱۰ميزان هزينه اين پـروژه      . اده است تشكيل د ) J/V( يك واحد مشاركتي     القريرجهان با شركت    

  .برآورد شده است

 بـه  القريـر گـذاري    شركت سرمايه .  در اين مشاركت هنوز مشخص نشده است       القريرگذاري شركت     ميزان سرمايه 

 از اعتبـار زيـادي     -  در دبـي   القريـر  در مركـز     -دليل مشاركت در احداث بزرگترين مركز خريـد جهـان در دبـي            

مربع زمين قابـل واگـذاري از طريـق اجـاره بـه شـرط                ميليون متر  ۱۳ين مركز خريد حدود     ا. ار شده است  برخورد
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هاي خيابـاني    ها، غرفه   هاي متعدد، بوتيك    شگاهاين مركز خريد، فرو   .  قرار خواهد داد   اراندخرياختيار  تمليك را در    

يليـارد درهمـي    م۲۰۰فراغت و سرگرمي ، اين مجموعه به ناحيه   هاي زيرزميني خواهد داشت     و غرفه ) فضاي باز (

  .شد  ايجاد خواهد در دبيترين بلوار خريد ، طوالنيبه همين دليل دبي متصل شده و

 هزار متـر مربـع فـضاي    ۱۴۰اي به مساحت   تكميل شود ناحيه۲۰۱۲فاز نخست اين پروژه كه قرار است تا سال      

  را در اختيــار كـاربران قــرار   )Bowadi(دي در ناحيــه بـوا ) از طريـق اجــاره بـه شــرط تمليـك   (قابـل واگــذاري  

 موافقتنامه مشاركتي به منزلـه     امضاي اين  ،گذاري تطوير   كت سرمايه از ديدگاه شركت بوادي عضو شر      .خواهد داد 

نظـر رئـيس هيـات مـديره شـركت      بـه  . شـود  گـذاري در امـارات تلقـي مـي        ترين فرصت سـرمايه     يكي از جذاب  

هاي گردشگري و تحقق      در تامين نيازمندي  " مشاركت"دهنده نقش بارز اين       شان اين اقدام ن   ،القريرگذاري    سرمايه

  .اهداف تجاري برنامه توسعه استراتژيك دبي است
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   ميليارد درهمي براي ايجاد مركز تجاري بزرگ در دبي۷/۱افشاي طرح 
)  ميليارد درهم۷/۱برابر با  (يدونپ ميليون  ۲۳۵ طرح   جزئيات ،امالك و مستغالت امنيات مقيم دبي      شركت   :لندن

شـركت معمـاري   . افشا نمـود را  طبقه در دبي     ۲۰ساخت يك مركز تجاري بزرگ به شكل يك مكعب عظيم در            

"Zoha Hadid "برنده جايزه بزرگ معماري امارات اين مركز را طراحي كرده است.  

كل يـك مكعـب بـزرگ، در ناحيـه تجـاري دبـي        طبقه طراحي شده به شـ  ۲۰يك مركز تجاري     ،OPUSطرح  

)Business Bay(،سه ماهـه   تكميل ساخت اين مركز در .شود  ساخته مي در امارات،يويورك منهاتان ن مشابه با

هاي ششگانه شركت  اين پروژه يكي از پروژه .ني شده استبي  پيش۲۰۱۰ و سه ماهه اول سال   ۲۰۰۹پاياني سال   

 ميليـارد درهـم   ۷/۲ در كارنامـه ايـن شـركت، كـه نمايـانگر      پـروژه   و آخـرين بـوده ) Omniyat(امالك امنيات  

طـرح  . د مـي باشـ   اسـت Apple هـاي شـركت    ipodهاي مسكوني كه به شكل       گذاري شامل ساختمان    سرمايه

OPUS           اخيراً در طي مراسمي در موزه بريتانيا در لندن، با حضور طراح اين مركز كه يك شهروند انگليسي متولد 

 كـه  Pritzker به عنوان يك بانوي برنده جايزه معماري ۲۰۰۴وي در سال    . افشا گرديد  "حديداها  ز"ه نام   عراق ب 

  گـذاران بـالقوه طـرح در ايـن جلـسه        هتعدادي از سـرماي    .معادل جايزه نوبل در رشته معماري است، شهرت يافت        

  .حضور داشتند

ـ  راش جذابيت خاخ  آسمانگويد كه طراحي بنايي غير از يك      يطراح اين مركز م    ه همـين دليـل بـا    صـي دارد، و ب

ن اكتفـا   اما تنهـا بـه شـكل ظـاهري آ           ساختمان مكعبي شكل دخالت داديم      تراكم را در اين    وجود اين كه عامل   

پيشتر كاربرد   "كند كه  وي اضافه مي   .كاري به روبناي ساختمان بدهيم       كه حالت كنده   نكرديم، بلكه تالش كرديم   

". دهـيم  هاي مرتفع نيز تعميم مي  رايج بود اما اكنون ما آن را به ساختمانغير مرتفعهاي    انگاره مفهومي در پروژه   
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انـدازي طـرح     اظهار داشت كه قيمت هر مترمربع اين ساختمان پـس از راه  Omniyatرئيس كل شركت امالك     

هـاي    ركتداشـته و بـراي شـ       AAA اراي كالس د هزار مترمربع از فضاي ساختمان       ۲۰حدود  . اعالم خواهد شد  

   مترمربع نيـز بـه كـسب و كـار خـرده فروشـي اختـصاص       ۲۸۰۰و حدود  گذاري در نظر گرفته شده است    ايهسرم

  .خواهد يافت

طبـق  .  درصـد باشـد  ۸ تا ۵دارند كه سود حاصل از اجاره واحدهاي اين ساختمان           گذاران بريتانيايي انتظار    سرمايه

 درصد نوسـان    ۱۵ تا ۱۲تواند بين     گذاري تجاري مي    ن سرمايه يك برآورد محافظه كارانه، سود ساالنه حاصل از اي        

اندازي شركت متبوع در بحـرين در تابـستان امـسال بـه                براي راه  Omniyatطرح گسترش شركت     .داشته باشد 

ايـن   .مستقر در دبي واگـذار شـده اسـت        » امالك امنيات   «شركت مادر   به  ،  Omniyat شركت هولدينگ صورت  

انـدازي    راه۲۰۰۷در تابستان را اري در امالك و مستقالت وابسته به خود در بحرين   گذ  هولدينگ، شركت سرمايه  

  .خواهد كرد

 قـرار خواهـد   Omniyat در بحرين زير چتر شركت هولدينگ گذاري امالك مستقر  شركت سرمايه  ، بدين ترتيب 

در .  خواهد كرد فعاليتAlmasa Holding دبي بنام Omniyatگرفت و به عنوان شركت خواهر امالك تجاري 

 ميليـون دالر آغـاز بـه    ۱۰۰رود شركت بحريني باسرمايه اوليه  گذاري، انتظار مي نويسي براي سرمايه مرحله پذيره 

  .كار نمايد

 شركت تحت  هاي اوليه براي شناورسازي سهام اين شركت در بازار جهاني مبادالت ارزي و سهام، برخالف برنامه

 در آينـده    Omniyat مـسئول مقامات  د  ردااحتمال    با وجود اين،  .  خواهد كرد  نظارت بانك مركزي بحرين فعاليت    

 اظهار داشـت كـه      Omniyatآقاي مهدي امجد رئيس كل       .المللي عرضه نمايند    بازار بين نزديك سهام آن را در      

  .را در قلمروهاي خارجي توسعه خواهد داد Omniyatاين واحد بحريني عمليات مالي 

  دهد  طرح مسكوني دره توسكان خبر مي تركيه ازEmaarشركت 
ره توسـكان   دبي، از طرح جامعه مسكوني در د       Emaar ترك، شركت متبوع امالك و مستغالت        Emaarشركت  

در  .كنـد   ن طـرح تـسهيالت مـالي اعطـا مـي          گذاري اي   شركت مالي امالك براي سرمايه     .در تركيه پرده برداشت   

بـا ورود بـه      Emaarشركت   .گذاري خواهد شد    يون دالر سرمايه  ل مي ۷۰۰مجتمع مسكوني دره توسكان در تركيه       

ايـن منطقـه   . بول مشاركت خواهـد كـرد    نزديك استان  Buyukcekmeceبازار تركيه، در ايجاد مجتمع مسكوني       

 ويـالي لـوكس   ۵۵۵در ايـن ناحيـه    .سازي را در خود جاي داده است نههاي خا ترين طرح  مسكوني يكي از بالنده   

  .رود از طريق بازار امالك و مستغالت به خريداران عرضه شوند ، كه انتظار مياحداث خواهد شد

دبـي  . گـذاري خواهـد كـرد        ميليارد دالر در پنج سال آينده در تركيه سرمايه         ۱۰ تا   ۵ بين Emaarشركت امالك   

ي مـسكوني در     بزرگي را در خود جاي داده است و با آغاز ثبت نام براي واگذاري اين واحـدها                  جامعه ترك نسبتاً  
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احـداث ايـن   .  خريداران نوبت اول امتياز چشمگيري اعطا خواهـد كـرد    ه ب ، امارات Emaarتركيه، شركت امالك    

و در نـوع خـود يكـي از          زمـين را بـه خـود اختـصاص خواهـد داد            ميليون مترمربع    ۴/۱مجتمع مساحتي بالغ بر     

 مـدل مختلـف     ۹الهـا در    وي .شـود   هاي مسكوني بخش خصوصي در شهر استانبول محسوب مي          بزرگترين طرح 

هاي ويالهـاي دره توسـكان    ماكت .مرحله صورت خواهد گرفت  ساخته خواهند شد و عمليات ساختماني در چهار         

  . مندان قرار خواهد گرفت تركيه در معرض تماشاي عالقه Emaarدر استانبول به زودي در دفتر فروش 
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  !هاي جهان خراش ترين آسمان رتفعشهر م دبي ـ 
افق آسمان دبي به سرعت در حال       .  برج بسيار بلند جهان را در خود جاي خواهد داد          ۶ دبي حداقل    ۲۰۱۵تا سال   

 طبقه قابـل سـكونت را در خـود جـاي     ۱۰۰دگرگوني است و دست كم شش آسمانخراش بسيار بلند كه بيش از          

ي است كه شهر دبي بيش از هر شهر ديگري در جهان ميزبان اين همـه              گفتن .اند در دست احداث قرار دارند       دهدا

  .هاي مرتفع است برج

، برج مارينـا  ) طبقه۱۰۸در (، برج العالم ) رسيده۱۲۶كه ساخت آن به طبقه       ( برج دبي    ونهاي بسيار بلندي چ     برج

)Marina   (، بـرج پـانتومينيوم      ) طبقـه  ۱۰۷در  (، برج پرنسس    ) طبقه ۱۰۱ درpentominium   و  ) طبقـه  ۱۲۰ در ،

  .شوند هاي دنيا محسوب مي از بلندترين آسمانخراش)  طبقه۲۰۰ تا ۱۸۰ در AL Burj(البرج 

كـه بلنـدترين    هاي دبـي  ارند، اگر چه ساخت برج  ها اكنون در دست طراحي و يا ساخت قرار د           بسياري از اين برج   

سه برج ديگـر نيـز در    .شود به آن افزوده ميته يك طبقه و در هر هف   برج جهان خواهد بود، به سرعت ادامه دارد       

آغـاز    پيش از آن كه تعداد طبقات بـرج دبـي فـاش شـود،     AL Burjكار بر روي . مراحل اوليه ساخت قرار دارند

هان را به خـود  هاي ج  اخبار مربوط به احداث بلندترين برج۲۰۱۵با اين توصيف، دبي حداقل تا سال       .نخواهد شد 

ميزبـاني بـيش از    ، به استثناي دبـي و شـيكاگو  يان توجه اين كه هيچ شهري در جهان،   شا .اختصاص خواهد داد  

  .دهند  را به خود اختصاص نمي(supertower)يك برج بسيار بلند 

 را در خود جاي داده اسـت و بـرج   Jahn Hancock طبقه مركز ۱۰۰ و Sears طبقه ۱۰۸شهر شيگاگو دو برج 

 ايـن شـهر را بـين      برج بسيار بلند در دبي، رتبـه ۶احداث  .احداث است در دست    Dearbornاي     طبقه ۱۱۸سوم  

به باالترين مقـام      طراحي و معماري،   و زيبايي   نظر ارتفاع، بلكه از نظر وجاهت،      كالن شهرهاي جهان، نه تنها از     

 رقـصان و بـرج       العرب، بـرج     دبي يا البرج، به احتمال بسيار برج هايي چون برج          هاي جدا از برج   .ارتقاء خواهد داد  

  دبي از نظر طراحـي شـورانگيز و وجاهـت و زيبـايي، بـه عنـوان مـدل عكاسـي توجـه جهـانگردان را بـه خـود                    

  .كنند جلب مي
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زمان حال را  ما به هنگام طراحي، «: المللي گفت در جمع طراحان بينمعمار طراح مقيم آمريكا    ،آقاي كريم رشيد  

 معاصـر    نقش مـا شـكل دادن جهـان       . كنيم طراحي مي   آينده است،   و شكل دهنده طراحي    كه تا آينده ادامه دارد    

هاي بلند طراحي شـده و يـا دردسـت سـاخت را در دو       از ديدگاه احداث و توسعه، دبي باالترين تعداد برج        . »است

 دسـتگاه نيـز در شـهرك     ۱۸۵۰دهد، و اين درحالي است كه تعـداد            شيج زايد به خود اختصاص مي      خيابانطرف  

  .علي احداث خواهد شد اهي دبي در جبلجهاني فرودگ

هنـد داد جايگـاه      طبقه را در خـود جـاي خوا        ۱۰۰ برج بسيار بلند كه هر يك بيش از          ، دبي با شش   ۲۰۱۵تا سال   

  .اي را در  در سطح جهان به خود اختصاص خواهد داد سابقه بي

پـس از  .  در دست ساخت اسـت  طبقه نيز در دبي    ۱۰۰ تا   ۸۰خراش    هاي پيش گفته، تعدادي آسمان      افزون بر برج  

هـاي بلنـد    هاي بسيار بلند شهر دبي بـيش از مجمـوع بـرج    خراش هاي در دست ساخت، تعداد آسمان   تكميل برج 

  .ساخته شده در جهان خواهد بود
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  آواي طراحي در دبي
هـاي آموزشـي و    ه شكوفايي برسد كه فرصـت تواند ب  اي در زمينه صنعت طراحي تنها هنگامي مي         استعداد منطقه 

 در  (IDF)المللـي طراحـي       اين عبارت طي برگزاري اجالس بـين      . مندان قرار گيرد    اي الزم در اختيار عالقه      حرفه

  .دبي بيان گرديد

جلوگيري از مهـاجرت اسـتعدادهاي درخـشان و        ورظمنبه  المللي تأكيد نمودند كه       كنندگان اين مجمع بين    شركت

 . و معمـاري در منطقـه ايجـاد گردنـد     گرافيك، طراحـي صـنعتي      مد، هنر  هاي مختلف طراحي نظير     نهسعه زمي تو

فتـه يـك    هاي غيرنفتي امارات است و به گ        و گسترش بخش   توسعه   هاي  بخشترين    صنعت طراحي يكي از مهم    

سـعه يابنـد،    اي به قصد صادرات محصوالت توليدي تو        هايي چون صنعت كارخانه     اگر قرار است بخش      كارشناس،

المالك، رييس كل اجرايـي شـركت        خالد .ست طبق استانداردهاي جهاني باشد    باي  كيفيت محصوالت توليدي مي   

) صـندوق (هاي توسعه، نظير شركت صنعتي دبي، از ايجاد نهادهاي طراحي  گويد، شركت پشتيبان طرح     تطوير مي 

ذاري شـده اسـت،     گـ    ميليارد دالر بنيان   ۱۰ اي به ميزان    عرب كه توسط شيخ محمد بن رشيدآل مكتوم با سرمايه         

 يا طراحـي، مـورد    هشآموزش ابتدايي، پژوهاي گوناگوني مانند   تواند در عرصه    ق مي اين صندو  .نمايد  استقبال مي 

ي رداشته و صنعت طراحي به ايجاد باومند به اين صندوق دسترسي  شمار زيادي از افراد عالقه. استفاده قرار گيرد

ي بـراي   اي جـامع و قطعـ      برنامهخالد المالك به اين نكته كه آيا         .لب كمك اين صندوق نياز دارد     نيرومند براي ج  

گويـد كـه پيـدا كـردن      او مـي  .دهـد  ين شده است يـا خيـر پاسـخ نمـي     مورد نظر تدو هاي  ايجاد نهادها در مكان   
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ت باالخره كسي براي    كند كه مطمئن اس     گذاران يا به دست آوردن زمين مساله مهمي نيست و اضافه مي             سرمايه

وي  .اين كار مهم پيشگام خواهد شد زيرا طراحي استعدادهاي بسياري را از جهان عرب به خود جلب خواهد كرد                  

كنند زيرا ما    مندان به فراگيري هنر طراحي به اروپا يا آمريكا عزيمت مي            دارد كه هم اكنون اغلب عالقه       اظهار مي 

  .گذاريم ار آنان نميهاي مناسبي را در منطقه در اختي فرصت

جهـان عـرب ديگـر معمـاري را در     : گويـد   مـي  شارجه معماري در دانشگاه آمريكايي استاديار  جورج كاتودريتيس، 

اي بـراي    هـاي حرفـه     فرصـت : گويـد   او مـي  . انگـارد   افـزاري نمـي     هاي مهندسي، يك حرفه نرم      مقايسه با عرصه  

چك خود را به جـاي      هاي كو  د كه پروژه  كن  رخواست مي در  فرهيختگان بسيار تنگ است و از مباشران كسب و كا         

  .هاي بين المللي اعطا كنند، به طراحان جوان عرب اعطا نمايند اين كه به شركت

  هاي خريداران درخواست از مباشران توسعه امالك و مستغالت براي توجه به خواست

انـدازي روزانـه يـك پـروژه      ه شـاهد راه  در دبي هماكنون. ر ادارات در اوج رونق است   هاي توسعه امالك د     پروژه

هـا از   استثنايي بودن اين گونه پـروژه   . شوند  هايي كه در نوع خود استثنايي قلمداد مي         توسعه امالك هستند، پروژه   

افـزون بـر آن ابزارهـاي       . هايي چون ماهيت پروژه، نبوغ معماري در طراحي و ساخت قابل تشخيص اسـت               جنبه

هـاي لـوكس و آپارتمـان بـه         هاي تشويقي مؤثري ماننـد اهـداي اتومبيـل          ه و شيوه  تأمين مالي به كار گرفته شد     

رسـد مجريـان      با وجود اين رونق، به نظر مي       .بديل نموده است    ها را بي    پروژهمشتريان به عنوان جايزه، اين گونه       

  .نمايند يد ميتقل شوند و از يكديگر  تهي مي،هاي نو هاي توسعه امالك و مستغالت به تدريج از ايده پروژه

كننـدگان از     يك چنين رقابت تنگاتنگي در بازار ساخت و ساز امارات باعـث شـده اسـت كـه بـسياري از رقابـت                      

م، يا پيوستن سازندگان     اهداي ويزاي اقامت دائ    نوان مثال به ع  .فق سازندگان پيشين تقليد نمايند    دستاوردهاي مو 

 فراهم آوردن تسهيالت مشابهي  وهاي ساخت و ساز ي پروژهبراي اجراالمللي  هاي نامدار و معروف بين    به شركت 

بهداشـتي،  هـاي      كلينيـك   استخرهاي شـنا،    سيم به اينترنت،     كودك، اتصال بي   دهاي ژيمناستيك، مه    لن سا چون

   ديگـر  يصـرف و تكـراري از رقبـا       تـوان تقليـد       هـا و مراكـز تجـاري و نظـاير آنهـا را مـي                 كلـوپ   هـا،   رستوران

  .نمودتلقي 

ـ         ،هاي توسعه امالك و مستغالت       پروژه مشتريان ويـژه كيفيـت محـيط      ه   اكنون نگران كاهش كيفيـت امـاكن، ب

. ها و وضعيت سالمتي و بهداشـتي آنـان هـستند     ساكنان مجتمع يشين  پهاي مسكوني، سابقه      زندگاني در مجتمع  

اين گونه اماكن جستجو برداري  مشترك ساكنان از تسهيالت فراهم شده در   بهرهدر توان علت اين نگراني را مي 
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ه ويژه بـا توجـه   بروز اين نگراني، ب. نمايد  اين گونه ارتباطات را ناگزير مي     ،نمود، كه زندگي در يك مكان عمومي      

  .كند كامالً منطقي جلوه مي دار در اماكن مشترك،هاي واگير جرايم و بيماري فزآيندههاي  به نرخ
  

  توان اين نگراني را بر طرف نمود؟ چگونه مي

  بايـست حـداقل احـراز شـرايط را از            ها، مباشران توسـعه امـالك در امـارات مـي            براي مقابله با اين گونه نگراني     

مباشران توسعه  .ضع نموده و به موقع اجرا گذارندنظر سطح آموزشي و سالمتي ساكنان بالقوه اماكن مزبور و       نقطه

طر بيشتري بـه    هاي نوآورانه، اطمينان خا     لزامي محيط هاي جديد خود با شرايط ا       نند با مقايسه پروژه   اتو  امالك مي 

توانـد آن دسـته از        هاي واجد اين گونـه شـرايط مطلـوب مـي            بديهي است كه اجراي پروژه     .مشتريان خود بدهند  

باالتري از  ح  طسكنند و خواهان      هايي را كه كشور امارات را به عنوان محل اقامت دايمي خود انتخاب مي               خانواده

  .د، از اطمينان خاطر بيشتري برخوردار نمايدزندگاني هستن

ها برقراري شرايط احـراز بـراي مـشتريان را نـوعي تبعـيض بـر عليـه افـرادي كـه خواهـان                 ممكن است بعضي  

 اما نبايد وضع اين گونه معيارها و استانداردها را منفـي  ين گونه اماكن هستند تلقي نمايند برخورداري از امتيازات ا   

معيـار  . ل كـاهش داده شـوند     قا بايد به حد    يا شرايط احراز   واجدين شرايط ي است كه معيارهاي     طبيع. اد نمود قلمد

  .هاي واگيردار اصلي محدود گردد بايست بر آزمون عدم آلودگي به بيماري بهداشتي و سالمتي نيز مي

تواند هدف  ها مي   زمون زيرا برقراري اين معيارها و آ      ه سود دولت امارات نيز خواهد بود      اين پيشنهاد در عين حال ب     

  .ورزد، محقق سازد جامعه را كه بر ارتقاء سطح آموزش و استانداردهاي سالمتي تأكيد مي

 زيرا با ايـن تـدبير آنـان خواهنـد        مباشران توسعه امالك نيز از اجراي اين گونه موازين بازدارنده سود خواهند برد            

 .شـوند  قلمداد و به عنوان مباشران پيشرو توسعه امالك      توانست بخش ديگري از نيازهاي بازار را برآورده ساخته          

 انـدازي ايـن   هايي كه انتظار دارند در اين گونه جوامع پيشرفته زندگي كننـد از راه             سرانجام اين كه، افراد وخانواده    

  .ها سود خواهند برد وع پروژهن

   2007/05/28مورخ  GULF NEUS  :مأخذ

  



 ١٢

  بازرگاني و مالي–اخبار اقتصادي ) ب

  دبي تدوين يك پروژه عظيم ايجاد نيروگاه برق و تأمين آب را در دستور كار قرار داده است

هزينـه  . كنـد   ريزي مي   هاي توليد آب شيرين جهان برنامه       دبي براي احداث بزرگترين نيروگاه توليد برق و مجتمع        

 نيروي برق مـصرفي شـهر    دازهاين مجتمع به ان. شود اجراي اين پروژه عظيم چندين ميليارد دالر تخمين زده مي     

  .نيويورك، برق توليد خواهد كرد

ايـن خبـر     . در روز آب شـيرين توليـد كنـد         يتر ل  ميليون ۲۴۰ مگاوات برق و     ۹,۰۰۰نيروگاه جديد قادر خواهد بود      

  . اعالم شده استDow Jonesتوسط شبكه خبري 

 كـه بـه قـصد احـداث     ،Dubai world Centeralمجتمع عظيم در دست طراحي دبي بديل و رقيـب مجتمـع   

ت با قـدرت    اهاي عمده امار     و بندر عظيم منطقه آزاد جبل علي، كه نيروگاه         بزرگترين فرودگاه جهان طراحي شده    

 تاريخ پايان احداث اين مجتمع عظيم       .اند، محسوب خواهد شد     قرار يافته  مگاوات برق در آن جا است      ۵۰۰۰توليدي  

/ دسـي هـاي مهن       شـركت  (DEWA)آب دبـي      مات جـانبي و بـرق و      مؤسسه دولتي خد  . هنوز اعالم نشده است   

ه خـدمات  ارداد اوليه به منظور ارائ عقد قرو ۲۰۰۷ ژوئن ۱۰المللي را براي شركت درمناقصه در تاريخ         طراحي بين 

 ۷/۱  قـراردادي بـه ارزش     (Dewa)مؤسسه آب و برق دبي       .مشاوره براي احداث اين مجتمع، دعوت كرده است       

 و هـاي الزم    سـاختمان جنوبي براي احـداث صـنايع سـنگين و            كره (Doosan)سان   را به شركت دو    ميليارد دالر 

 ۲۸۰ مگـاوات بـرق و   ۱۳۳۰ براي احداث نيروگـاهي بـا قـدرت توليـدي     Fisia Italimpiantiشركت ايتاليايي 

 كرده است كه شبكه خبري داوجونز گزارش.  آب شيرين در روز در منطقه جبل علي، اعطا كرده است       ميليون ليتر 

  . ميليارد دالر هزينه خواهد داشت۱۵ تا ۱۲احداث مجتمع جديد تقريباً بين 

پـذير   هـا اجتنـاب نـا    روگـاه احداث اين مجتمع عظيم افزايش تقاضا براي مصرف گاز طبيعي را براي راه اندازي ني             

پروژه ( ر دست تكميل است   اي كه د     قرار است امارات عربي متحده از طريق خط لوله         ۲۰۰۷در ماه ژوئن     .كند  مي

 ق ايـران   دبي و ايران يادداشت تفاهمي را براي صدور بـر           در ماه آوريل امسال،   . ، گاز گاز طبيعي وارد كند     ) دلفين

  . كيلومتر، امضا نمودند۱۸۰به دبي از طريق كابل زير دريايي به طول 
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  شود  در دبي آغاز ميAL kaheel ميليارد درهمي ۶/۱كار پروژه 
.  را فـراهم كردنـد  AL kaheel  ميليارد درهمـي ۶/۱ زمينه اجراي پروژه ۲۳/۰۵/۲۰۰۷ در تاريخ مسئولمقامات 

از . كند هموار مي AL kaheel دستگاه خانه وياليي در ناحيه مسكوني ۴۰۰اين رخداد بستر الزم را براي ساخت 

ي اختـصاص خواهـد     يهـاي اسـتثنا     آن به ويالهاي مستقل با ويژگـي       باب   ۲۵۰هاي مذكور،      باب خانه  ۴۰۰ميان  

  .داشت كه در بستر دره ايجاد خواهند شد



 ١٣

اي منحصر به فرد، ساخته شده و شيوه   دستگاه باقيمانده، بنا به گفته يكي از سخنگويان طرح، به گونه          ۱۵۰تعداد  

  . خواهد دادارائهن آن را به ساكنا  "ها اسب" جديدي از زندگاني قابل انطباق با سرزمين

هـاي ورزشـي     يكي از نخـستين باشـگاه  Al kaheelبا وجود هزاران اسب در كشور امارات عربي متحده، پروژه 

(EQUINA SPA)از هر  (سبهاانايي جسمي و ذهني سواركاران و ابخشي و بهبود تو  و مركز درماني براي توان

بـه زودي در   AL Kaheelخـستين مقـصد توريـستي    ن .وددر دبي خواهد ب)  نوع ورزش و از هر نوع اسب سوار

 هـم اكنـون در      Safari   در صحراي   ALKaheelراه دسترسي به باشگاه     . مندان قرار خواهد گرفت     اختيار عالقه 

 كـه در معـرض    خواهـد بـود  (Dubai land)هاي دبي لنـد   يكي از نخستين جاذبه  Safari .دست احداث است

  .قرار خواهد گرفتاستفاده ساكنان و جهانگردان 
  

  توسعه ناحيه سبز

AL Kaheel باب منزل بـسيار لـوكس قابـل احـداث در محـيط      ۴۰۰ ميليارد درهمي است كه ۶/۱پروژه   يك 

پارك . AL Kaheel "جواهر"انگيز  تئاتر خيال. دهد  دبي لند را در اختيار ساكنان آن قرار مي(Ecozone)سرسبز 

 هـاي توريـستي   ذبهجاگمان   افتتاح خواهند شد، بي۲۰۰۹ كه در سال  ،Edutainmentـ تفريحي كلوپ آموزشي  

 روزه به سـاكنان و جهـانگردان ايـن          ۳۶۵هاي روزانه و شبانگاهي       در اين مكان ،نمايش   . دبي را ارتقا خواهند داد    

  .ناحيه عرضه خواهد شد
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  دهد  خبر مي »الويستا «ي از پروژه مسكون» المنال«شركت توسعه امالك 
هاي پيشرو در ساخت و توسعه امـالك و مـستغالت در منطقـه، در                 شركت توسعه امالك المنال، يكي از شركت      

 ميليـون درهـم در ناحيـه    ۴۰۰اي برابـر      با هزينـه   Lavista اعالم كرد كه مجتمع مسكوني       ۲۳/۰۵/۲۰۰۷تاريخ  

  .شود احداث مي ،مالي درصدي تأمين ۱۰۰با تسهيالت  (DSO)كون دبي يسيل

توانند از امتياز تسهيالت تأمين مالي بانك اسالمي امارات و  رسيده باشد مي دتاييخريداراني كه تقاضاهاي آنها به 

هـاي    ها بدون دريافت پيش قسط و هزينه        اين بانك . بانك بدراالسالمي بازوي مالي بانك مشرق برخوردار شوند       

خريـداران   .نماينـد   هاي پرداختي را دريافـت مـي        هاي خود اقساط وام     آپارتمانرهني، پس از استقرار خريداران در       

گويـد، مـا      مـدير شـركت المنـال مـي        .شـوند   د بانك، صاحب آپارتمـان مـي       تايي دمجر به   Lavistaهاي    آپارتمان

   .كم نظير است جهاندر دهيم كه در نوع خود  هاي طاليي را در اختيار مشتريان بالقوه خود قرار مي فرصت

جـاد  اين پـروژه بـا هـدف مـا بـراي اي     : گويد  مي DSOن دبيوكيشهال احمد عبدالرزق، معاون مدير اجرايي سيل

 از هيچ گونه كوششي در جهت تأمين سـطح زنـدگي بـا    DSOزيرا . انطباق دارد بي دهمبستگي بيشتر بين توابع   
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ها، مراكـز    مساجد، بيمارستان ها،  نشگاهآكادمي و دا    كيفيت براي ساكنان چه در پارك تكنولوژي و چه در مدارس،          

  .كند خريد و تسهيالت بهداشتي و فراغتي طراحي شده در شهر، دريغ نمي

  واحد تـشكيل     ۸۳۲ مجموع   پروژه احداث اين مجتمع مسكوني از هفت ساختمان، هر يك در هشت طبقه، و در              

هاي استوديو، يـك    شده و در آپارتمان     واقع (DSO)ها در بهترين ناحيه آبادي سيليكن دبي          ساختمان .شده است 

  .خوابه و دو خوابه را در اختيار مشتريان خود قرار خواهد داد

 .گرديـد  تكميـل خواهـد   ۲۰۰۸تامبر سال جاري شـروع و در پايـان         پ در ماه س   Lavistaساخت مجتمع مسكوني    

هـم بـه بـاال بـراي         در ۶۷۵۰۰۰ درهـم و     ۵۳۰۰۰۰هاي يـك خوابـه        قيمت واحدهاي اين مجتمع براي آپارتمان     

هـايي رايـج در       با توجه به اجاره   « . گويد   مدير شركت سازنده مجتمع مي     القريرآقاي  . هاي دو خوابه است     آپارتمان

  درصـد را در اختيـار  ۱۰اي به ميـزان بـيش از     حداقل نرخ بازگشت سرمايه  Lavistaبازار دبي، مجتمع مسكوني     

  .دهد  قرار ميها صاحبان آپارتمان
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  !!كنند هايي كه خود را تعمير مي خانه
اند كه در صورت شـكاف   هايي شده نانوتكنولوژي موفق به ساخت خانهگويند با استفاده از   ارزيابي مي پژوهشگران

ساخت ديوار  ار رفته در به ك» نانو«آوري  فن. كنند برداشتن ديوارهاي آن، ديوارها به طور خودكار خود را تعمير مي   

هـاي شـديد و بـروز     سابقه را فراهم كرده است كه در صورت وقوع زمين لرزه      ها و ويالها، اين امكان بي      آپارتمان

 ميليون ۶/۱۸ كه قيمت آن  ها  ديوارهاي اين خانه   به كار رفته در   " نانويي"ديوارها، با استفاده از تركيبات      شكاف در   

يي است كه در صورت وارد آمدن فشار به آنها به مـايع تبـديل شـده و در     دالر خواهد بود، حاوي ذرات پليمر نانو      

  .شوند  ميمحكمهاي ديوار سراريز گرديده و بالفاصله در جاي خود  شكاف

توانـد پـس از وقـوع زمـين لـرزه،       آوري هوشمند نانويي مـي      گويند كه از نظر تئوري، فن       پژوهشگران اروپايي مي  

 اين پروژه تحقيقاتي كه در انستيو توليدات نانويي دانشگاه ليدز انگلـستان بـه اجـرا               .ساختار ديوارها را پايدار سازد    

در سـال   هـا     قرار است نخستين نمونه ايـن گونـه خانـه          .شود   پشتيباني مالي مي   ه اروپا درآمده است توسط اتحادي   

با قابليت باالي تحمل بار،  به كار رفته در ديوار اين خانه از قطعات بسيار محكم ازاج . در يونان ساخته شود۲۰۱۰

نيـاز از بـاتري در    سيم بي العاده محكم با تركيبات پليمرهاي نانويي خواهد بود و حسگرهاي بي         قطعات گچي فوق  

  .داخل آنها قرار داده خواهد شد

فـارس اختـصاص دارد بـه دليـل           مناسبت درج اين خبر در اين نشريه كه به تحوالت توسـعه در خلـيج              :  توضيح

 كـه  ي خـود اسـت  هـا  سازندگان امارات در اقبال از آخرين رهاوردهاي تكنولوژيك در ساخته و پرداخته         پيشگامي  

  .اره مورد تأكيد زعماي اين كشور بوده استوهم
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  هزار ميليارد توماني دبيدو ركود شكني برج 
آورد اما سخنگوي شركت       دبي سخني بر زبان نمي     ه برج دبي در مورد ارتفاع نهايي پروژ      "عمار "شركت ساختماني 

 متـر ارتفـاع خواهـد    ۵۰۸ براساس اخبار نيمه رسمي، برج .ترين برج جهان خواهد شد ي مرتفعگويد كه برج دب  مي

  . تايوان است۱۰۱داشت كه بلندتر از برج معروف 

 ۹/۱هزينه ساخت اين برج حدود . شود ي به نيمه راه رسيده و هر دو روز يك طبقه به آن افزوده م         كار احداث برج  

 و  ه آغـاز شـد    ۲۰۰۳سـاخت بـرج از سـال        . تخمين زده شـده اسـت     ) نزديك دو هزار ميليارد تومان    (ميليارد دالر   

برج دبي طي مراسم رسـمي در       . سيون به عمق پنجاه متر در زير زمين بود        ننخستين مرحله آن ساخت يك فوندا     

بـرج از   . ي برج از شمشيرهاي عربي و بلورهاي يخ الهام گرفته شده است در طراح .  افتتاح خواهد شد   ۲۰۰۹سال  

 تايوان ۱۰۱نوك انتهاي برج دبي ارتفاع آن را از ارتفاع برج           . آيد  اي به نظر مي     فاصله دور مانند يك مثلث شيشه     

 ارتفاع آن اعالم البته تاكنون (انتهايي خود است     (Mast)فراتر برده است و پيشي گرفتن خود را مديون اين ميله            

در حال حاضر    . متر برسد  ۷۰۰رج، ارتفاع برج به     كار گذاشتن قطعه نهايي بر قلّه ب      به  رود با     انتظار مي ) نشده است 

 شـده تـصويري در راهنماهـاي        ارائـه هاي بلند متعددي در دبي وجود دارند و شهر دبي به لحـاظ اطالعـات                  برج

  .كند  جلوه ميلييتخاي علمي ـ ه شهرهاي داستان بيه  ش،مسافرتي و توريستي

هـاي    برجترين و زيباترين      نخست وزير امارات و امير دبي اعالم كرده است كه دوست دارد دبي بزرگترين، مرتفع              

هري كه او سـاخته   در واقع ش،رسد كه او به هدف خود رسيده است اكنون به نظر مي   .جهان را در خود جاي دهد     

ول طراحي بـرج    ئمس.  خود است  هاي  هاي رقيب و بديل      كه همتاي نمونه    شهري اقتصادي و توريستي است     است

بـسياري از منـاطق      :گويد  ور كه دفتر آن در شيكاگو قرار دارد، مي        مديكي از مديران شركت اسكي    ) فساتيوجورج ا (

هـا مطـرح نماينـد و دبـي بـا سـاختن               خواهند خود را از طريق ساختن بلندترين و بزرگترين برج           موفق جهان مي  

به گفته طراح برج، دو آسانسور فوق سريع طول برج را از             .ن جهان به اين هدف نايل شده است       بلندترين ساختما 

 ۱۵۵ آسانسور براي سـاكنان  ۱۶برج غير از اين دو آسانسور، . كنند طبقه همكف تا نوك برج در دو دقيقه طي مي         

  .ت آسانسور اختصاصي ديگر نيز خواهد داش۸طبقه خود تدارك ديده و 

طبقه آخر برج بـه      . شده است  طراحي) ها  دو استخر براي آقايان و يك استخر براي خانم        (در اين برج، سه استخر      

طبقه اول آن بـه هتـل لوكـسي اختـصاص      .ي چهار طرفه خواهد داشت    انداز  مدفتر كاري اختصاص داشته و چش     

 شده بـراي يـك آپارتمـان دو اتاقـه در            هاي اعالم   قيمت . آرماني آرايش داده خواهد شد     داشته و توسط جورجيو   

مشاور فروش شركت عمـار      . ميليون دالر خواهد بود    ۷/۱غ بر    بال ۱۱۲ ميليون دالر و در طبقه       ۵/۱ برج،   ۷۳طبقه  

  . اند ها و دفاتر كار برج از هم اكنون فروش رفته گويد كه بسياري از آپارتمان مي
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هاي بلنـد      باد مهمترين دشمن برج      و هاي مرتفع باد است     جگويد كه بزرگترين مشكل ساخت بر       طراح برج نيز مي   

االستيك بودن ساختار آن است، كه حركتي بسيار خفيـف بـوده و توسـط                پذيري و   راه مقابله با آن انعطاف     .است

  .شود ساكنان برج احساس نمي
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  دهد  خبر مي"وه زندگيشي" درهمي  ميليارد۴/۲ از احداث شهرك .E.T.Aگروه 
گيـري    در بانك دارند، ساكنان هدف    ) سپرده( ميليون درهم پول نقد      ۱۰اشخاص معروف و ثروتمندي كه بيش از        

 مستقر در دبـي، فـاش كـرد كـه           E.T.Aگروه  . هستند  لند    شده براي پروژه جديد لوكس طرح بزرگ توسعه دبي        

 توريستي   ، امكانات مسكوني،   مختلط است  ني با كاربري  مي كه مكا   ميليارد دره  ۴/۲ "شيوه زندگي "احداث شهرك   

ر د بـه زودي آغـاز و  ساخت اين مجتمـع   .و ورزشي بسيار لوكسي را در اختيار افراد بسيار ثروتمند قرار خواهد داد         

  هـاي بهداشـتي و سـالمتي،        پروژه شامل ايجاد مراكـز متعـدد مراقبـت         . تكميل خواهد شد   ۲۰۰۹سال  وم  دنيمه  

گذاري دعـوت     سرمايهساكنان بالقوه براي     .گي و تأسيسات و تسهيالت ورزشي لوكس خواهد بود        تسهيالت فرهن 

 ۱۲۰آنـان شـامل   گزينه قابـل اعطـا بـه    . اركت نمايند حساب بانكي خود در آن مشبيالنخواهند شد تا براساس   

درهـم بـر آورد   يليـون   م۸ تـا  ۴ا خواهد بود كه قيمـت آنهـ  ها  هاوس هاي دوبلكس، و پنت      خانه دستگاه آپارتمان، 

  . شود مي

 پـنج تـا     (Tuscany) دستگاه ويالي مـدل توسـكاني        ۶۸توانند    ند، مي  هست باز تر   دل گذاراني كه دست و     سرمايه

هاي پذيرايي متعدد، حتي گاراژهاي مجهز به تهويه مطبوع           شش اتاق خوابه، مجهز به تكنولوژي  هوشمند، سالن        

  .انتخاب كنند را

هـاي نخيـل     در مقام مقايسه، قيمت ويالي     .گذاري خواهند شد    ليون درهم قيمت   مي ۴۱ تا   ۱۹ اين گونه ويالها از   

  .  ميليون درهم افزايش يافته است۲۰ تقريباً به جميرا

براي سـاخت در عـرض   ) شهرك شيوه زندگي (DLTگويد پروژه     مي (E.T.A)سازنده اين مجتمع بسيار لوكس      

 گرداننده هتل چـون  ،Beverly Hillsراحاني چون طراح ويالهاي سه سال طراحي شده است، و درگير كردن ط

Jw Marriot  وI MG Spoets Academies كه آكادمي گلف، Davidbetterهاي تنيس   ، و مجموعه زمين

Nick Bollettieriكاركنان شركت  .د كرد، از اهداف مجري پروژه است ،كه اين پروژه را طراحي خواهنE.T.A 

  هـاي خريـداران ويالهـاي     تقاضـا لنـد و پاسـخگويي بـه      اين پروژه جلب توريست به دبـي       صليگويند هدف ا    مي

  .لوكس است

ايـن پـروژه هماننـد       . ميان جوامع  پراكنده دبي هستيم      ما در پي ايجاد همبستگي بيشتر      گويند  مجريان پروژه مي  

پروژه محصوالت اين . ي استتثناي اين پروژه بسيار محدود و اس    فده .هاي چندين ميليون مترمربعي نيست     پروژه
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بـراي ارتبـاط بـا    . دارندنيز  كه شهرت زيادي مند مشترياني ثروت  ،ان برگزيده در نظر گرفته شده است      براي مشتري 

ما از طريـق    :" گويد  او مي  .گذاري نمايند   مندي در پروژه سرمايه    شود تا در صورت عالقه      ه ارسال مي  نام  ها، دعوت آن

  العــاده ثروتمنــد دعــوت بــه عمــل هــاي محلــي، فقــط از مــشتريان فــوق هــاي خــارجي و بانــك شــبكه بانــك

  ."خواهيم آورد

 اتاقـه  ۱۵۰يك دستگاه . شوند، خواهد بود  اداره ميJW Marriotپروژه مذكور شامل دو دستگاه هتل كه توسط 

 حـالي كـه   در  كنند اختصاص داده خواهد شد،  چهار ستاره به افرادي كه از تسهيالت آموزشي ورزشي استفاده مي          

  . درماني و باشگاهي را در خود جاي خواهد داد  اتاقه پنج ستاره تسهيالت بهداشتي ـ۱۷۰هتل 

ـ درگ پروژه طـي يـك مرحلـه در مـدت دو سـال اجـرا                ميليون مترمربع خواهد بود و     ۲/۱ ، زمين پروژه  كل  ه و دي

هفتـه اول مـاه   . سخني نگفتند در زمينه جبران خسارت در صورت بروز تأخير در تحويل واحدها F.T.Aكاركنان  

هـا و تأسيـسات       تسطيح و تحكيم زمين آغاز خواهد شد و در اوايل تابستان كار احـداث سـاختمان               ) ۲۰۰۷(ژوئن  

گويد كه تأمين مالي پروژه تضمين شده و كارهاي ساخت مناطق مسكوني              مجري پروژه مي   .شروع خواهد گرديد  

  ت سـازنده انتظـار دارد كـه واحـدهاي مـسكوني را در عـرض               شرك. از طريق پيش فروش آنها تأمين خواهد شد       

  . ماه پيش فروش كند۱۵
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  يار دو برج مسكوني را در دست ساخت داردوشركت توسعه امالك و مستغالت د
 هـاي    دو بـرج مـسكوني بـه نـام         ،(DIB)شركت ديار، بازوي توسعه امالك و مـستغالت بانـك اسـالمي دبـي               

Mayfair Tower و May fair Residenceميليـون درهـم در ناحيـه تجـاري دبـي      ۳۶۰اي برابر   را با هزينه 

  .احداث خواهد كرد

بـه   .شود ليس در ناحيه تجاري دبي اجرا ميومتروپ ميلتون وههاي اجرا شده     وفقيت اخير پروژه  اين پروژه در پي م    

 مـشتريان و  فزآينـده  توام دو برج مورد نظر بـه دليـل اقبـال    گفته ژاك شاهين مدير اجرايي پروژه مذكور، اجراي   

فروش سريع واحدهاي دو برج قبلي است و شركت ديار دو برج جديد را در پاسـخگويي بـه تقاضـاي روزافـزون                       

 هاي ساخته شده را در دو گزينه يك اتاق خوابه و دو اتـاق خوابـه     دو برج جديد آپارتمان    .كند  مشتريان احداث مي  

 بـرج  .نـد داد  آپارتمـان را در خـود جـاي خواه   ۲۱۸   تعـداد Mayfair Towerدر حالي كـه   .اهد كردعرضه خو

Mayfair Residenceواحد آپارتمان را به مشتريان عرضه خواهد كرد۲۱۳   تعداد .  

منـد خواهنـد شـد، بـه       بهاي واحدهاي مسكوني عرضه شده بهره     ار از شيوه منحصر به فرد پرداخت      ويمشتريان د 

قـسط   .كننـد    بهاي واحدها را پرداخـت مـي        درصد ۱۰ي كه هنگام اعالم آمادگي براي خريد، مشتريان فقط          طور

دهـد   يك چنين طرح پرداختي به مشتريان امكان مي.  خواهد بود۲۰۰۸ ماه يعني ژوئن     ۱۲بعدي پرداخت پس از     



 ١٨

 همچنـين از بازپرداخـت اقـساط    جويي كرده و ها صرفه كه در هزينه تأمين مالي پروژه به هنگام دوره ساخت برج   

  . ساخت مصون باشند طي دوره
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  ركورد شكني كرد متر ارتفاع۴۲۲ طبقه و۱۲۲برج دبي با 

 متر رسـيده اسـت در   ۵/۴۲۲ و به ارتفاع ۱۲۲ كه ساخت آن در حال حاضر به طبقه )Dubai Tower(برج دبي 

 متري امپـاير  ۳۸۱اين برج هم اكنون از ساختمان . شود ن بلند جهان محسوب مي    حال حاضر يكي از پنج ساختما     

گفتني است كه در سـاخت ايـن       . تر است ، بلند  متري جان هنكوك در شهر شيكاگو      ۳۴۴استيت نيويورك و مركز     

  . هزار تن فوالد تقويت شده به كار رفته است۵۹ و بيش از  هزار متر مكعب بتن مسلح۳۰۵ برج تاكنون حدود

  طراحــي ايــن بــرج از ســوي شــركت اس او ام شــيكاگو صــورت گرفتــه و ســاخت آن را كارشناســان شــركت  

بنـدي صـورت گرفتـه از سـوي          كميل ايـن پـروژه، بـرج دبـي در رتبـه           با ت . اند اي سامسونگ بر عهده گرفته      كره

G.T.B.U.H.   رپيچي، بـاالترين طبقـه،   ها را بر اساس ارتفاع ما اين انجمن، ساختمان. واهد ايستاددر رتبه اول خ

  .كند بندي مي رتبه...) با نصب آنتن و (ع برج ارتفاع سقف و ارتفا
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   ميليارد درهم گذشت۵/۱۲و مالزي از مرز امارات حجم مبادالت بازرگاني 
 ۶۱/۱۲ درصد افزايش نسبت به سال قبل به ۲/۶۵ با ۲۰۰۶ارزش مبادالت بازرگاني بين امارات و مالزي در سال 

بيشترين صادرات اين كـشور بـه    هاي امارات،   به گزارش رسانه  . رسيد) يارد دالر  ميل ۴۴۵/۳بيش از     (ميليارد درهم   

ترين صادرات مـالزي بـه امـارات         ها، عمده   طبق اين گزارش  . تروشيمي بوده است  مالزي نفت خام و محصوالت پ     

  .خرما بوده است  )نخل ( لوازم الكترونيكي و شيره درخت  انه، جواهر آالت، انواع ماشين آالت،شامل اثاث خ

در  .طبق آمار منتشره، تقاضاي امارات براي وارد كردن انواع محصوالت مالزي افزايش چـشمگيري يافتـه اسـت               

ي عربي رتبـه نخـست و بـين    حال حاضر امارات عربي متحده از نظر مبادالت بازرگاني با مالزي در بين كشورها        

  .كند  را احراز مي۲۲كشورهاي جهان رتبه 
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  ميليارد دالر گذشت۴۸رات از مرز ارزش صادرات نفت خام اما

 ۵/۴۸ بـيش از     ۲۰۰۶در سـال     آن كشور به گزارش وزارت اقتصاد امارات عربي متحده، ارزش صادرات نفت خام            

افزايش غير منتظره قيمـت      .دهد  درصد افزايش نشان مي    ۱۱/۳ه   بوده است كه نسبت به سال گذشت       ميليارد دالر 

 افزايش را پنج سال گذشته، تاثير زيادي ببم آن طي چندين ماه متوالي در مقايسه  ونفت در بازارهاي جهاني و تدا     

 را  خاصياهگيجا ، نفت در جهان   امارات در ميان كشورهاي بزرگ صادر كننده      . درآمد نفتي اين كشور داشته است     
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 .  به دو ميليون و سيصد هزار بشكه رسيد۲۰۰۶ميانگين صادرات روزانه امارات در سال  .دهد به خود اختصاص مي

 ۲۰۰۵ كـه در سـال    دالر بـالغ شـد   ۵۹ به بيش از     ۲۰۰۶ ميانگين قيمت هر بشكه نفت صادراتي آن نيز در سال         

 ارزش صادرات نفت خـام امـارات در سـال         ، به گزارش وزارت اقتصاد امارات     بنا . دالر بوده است    ميليارد ۴۹حدود  

ميزان رشد اقتصادي امارات با فرض ثبات قيمت هر         .  سه برابر افزايش يافته است     ۲۰۰۲ در مقايسه باسال     ۲۰۰۶

  . درصد برآورد شده است۷ حدود ۲۰۰۷ دالر در سال ۵۵بشكه نفت خام صادراتي در سطح 

 2007/04/21  مورخ–ط نشريه ارتبا: ماخذ

 يابد  ميليارد دالر كاهش مي۵/۷ به ۲۰۱۰ ساالنه در امارات تا سال گذاري سرمايهميزان 

يارد دالر كاهش  ميل۵/۷ مستقيم خارجي در امارات در سال     گذاري  سرمايه ميزان   ۲۰۱۰شود تا سال      بيني مي   پيش

بيني  اين پيش. ست ا۲۰۰۶ و ۲۰۰۵ر سال هاي هاي صورت گرفته د گذاري سرمايهنصف ل دمعا كه اين رقم ،يابد

برخي از كشورهاي جهان عرب به اشباع اقتصادي همسان با سطوح جهـاني             ) نرخ توسعه يافتگي  (بيانگر رسيدن   

 ۴هاي خارجي در ساير كشورهاي عضو شوراي خليج فـارس تـا           گذاري  سرمايهبا وجود اين كاهش، ميزان       . است

 و )ICT(به عنوان مثال عربستان سعودي با بازكردن عرصـه صـنايع ارتباطـات     .آينده افزايش خواهد يافت سال  

كويت نيز پس از پشت سر گذاشتن بحران جنـگ، در حـال   .  خارجي زيادي جذب خواهد كرد  گذاري  سرمايهنيرو،  

  .اي است  خارجي قابل مالحظهگذاري سرمايهجذب 

  شــود كــه ميــزان  بينــي مــي پــيش .انــد دهگــذاري را تجربــه كــر رهاي قطــر و بحــرين نيــز رشــد ســرمايهكــشو

  ايـن رقـم در سـال جـاري         .  ميليـارد دالر برسـد     ۷/۱۳ كشور عربي خليج فـارس بـه         ۵ خارجي در    گذاري  سرمايه

 ميليـارد   ۱۳رقم نظير بـراي امـارات در سـال گذشـته بـه تنهـايي                 . ميليارد ريال برآورد شده است     ۱/۱۸) ۲۰۰۷(

، آيا رشد اقتصادي اين كشورها كه تـاكنون بـه يمـن افـزايش               فزآيندهاي  هبا وجود اين نرخ رشد     .دالربوده است 

  نقدينگي از فروش نفت خام و گاز صورت گرفته است، همچنان ادامه خواهد يافت؟
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  كند نويسي مي ربستان سعودي پذيرهع) Kayan(شركت پتروشيمي كايان 
 درصد  ۳۵كه  )  ميليارد دالر  ۸/۱( ميليارد ريال سعودي     ۷۵/۶شركت پتروشيمي كايان عربستان سعودي به ارزش        

 ميليـون سـهم را بـه    ۶۷۵تعلق دارد، در ماه گذشته مصوبه واگذاري ) Sabic(سهام آن به شركت دولتي سابيك     

  .، كسب نمود۲۰۰۷ه مه  ما۷ آوريل تا ۲۸طي )  دالر۶۷/۲( ريال سعودي ۱۰قيمت هر سهم به 

شـود بـه معنـاي عرضـه عمـومي اوليـه سـهام يـا بـه عبـارت ديگـر،                 ناميده مي  IPOاين نوع عرضه سهام كه      

در نـوع   كارشناسان بازار سرمايه، عرضه سهام بـه ايـن ميـزان    به نظر. نويسي بخشي از سهام شركت است     پذيره

سهام شناور كه تنها به شـهروندان        .آيد  دي به شمار مي   ر عربستان سعو  نويسي سهام در بازا     ترين پذيره   خود بزرگ 
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 ميليـارد ريـال   ۱۵عادل  آن م  درصد از كل سهام شركت است،كه سرمايه  ۴۵معرف   سعودي قابل واگذاري است،     

ارزش اسـمي هـر     .  ميليون سهم است   ۲۰ سهم و حداكثر آن،      ۵۰حداقل ميزان سهامداري مجاز ،       .سعودي است 

  . تعيين شده است ريال سعودي۱۰سهم نيز 

 به عنوان مرجـع  مـشاوره بـانكي در عرصـه     )Ioanis Karpatkis( عربستان سعودي HSBCمديرعامل بانك 

كنـد    وي اضافه مـي   . "اي سهام مذكور بسيار باال باشد     ما انتظار داريم كه تقاضا بر     "گويد    گذاري جهاني مي    سرمايه

يستم كه فـروش ايـن سـهام هماننـد سـهام شـهر             هر چيزي در عربستان ممكن است، اگرچه من مطمئن ن         "كه  

  ". ميليون سهامدار برسد۱۰اقتصادي ملك عبداهللا به دست 

 درصد سهام آن به شركت هلدينگ بانك        ۴۰ كه   SABBگويد كه شركت       سعودي مي  HSBCمديرعامل بانك   

HSBC     ميليارد ريال از كل      ۲نويسي     تعلق دارد، در حال پذيره IPO) ۴۵    بـه  ) كت كايـان   درصد ارزش سهام شر

  . ميليارد ريال است۷۵/۶مبلغ 

گران مالي علت اقبال نه چندان قابل توجه از فروش اين سهام در نخستين روز را ناشـي از رونـد           برخي از تحليل  

به نظر آنان، عامل موثر ديگر در اقبال كم از اين سـهام، عـادت               . دانند  عمومي واپسگرايي بازار سهام سعودي مي     

نويـسي اسـت و طبـق روال مرسـوم            در پيشه كردن صبر و انتظار تا سه روز پايـاني دوره پـذيره             خريداران سهام   

  .روند مهابا به بازار سهام شيرجه مي  هاي پاياني پذيره نويسي بي خريداران فقط در روز

 درصد سقوط كرد، كـه طبـق تحقيقـات بـازار سـهام       ۵/۵۲شاخص بازار سهام عربستان سعودي در سال گذشته         

 بازار سهام در جهـان، بـازار سـهام سـعودي بـدترين              ۸۱ در ميان عمكرد بد      Bireinyi موسسه آمريكايي    توسط

  .عملكرد را تجربه كرده است

كـه طـي آن دولـت     صورت گرفته اسـت     ۲۰۰۳ارس در سال    ف  حوزه خليج ) نويسي عمومي   پذيره (IPOبزرگترين  

  . ميليارد دالر به بازار عرضه نمود۷۲/۲ سعودي را به ارزش Telecomسعودي بخشي از سهام شركت 

 ميليـارد   ۱۰عربستان سعودي، تصميم گرفته است كه بـه پـروژه           ) اصلي( شركت صنايع پايه  ) SABIC(سابيك  

دالري شركت پتروشيميايي كايان كمك كند تا مواد شيميايي پايه را عمدتاً براي صدور بـه كـشورهاي آسـيايي                    

  شـوند،     اقتـصادي بـه تقاضـاكنندگان بـزرگ جهـان تبـديل مـي              آينـده فزمانند چين و هند، كه بـه دليـل رشـد            

سـاخت  .  ميليون تن مواد شيميايي توليد كنـد ۶/۵شركت پتروشيمي كايان سعودي قرار است ساالنه        .توليد نمايد 

  . به پايان خواهد آمد۲۰۱۰مجتمع و ايجادتسهيالت مورد نياز آن در الجبيل عربستان سعودي تا سال 
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  ت گاز، قطر به امارات عربي متحده، آغاز صادرا۲۰۰۷تابستان 
 ميليـارد  ۵/۳دو كشور امارات و قطر با امضاي قرارداد احداث خطوط لوله انتقال گاز طبيعي قطر به ارزش تقريبي           

  .پردازند دالر به تأمين منابع گاز طبيعي دو امارت دبي و ابوظبي مي

 اقتصاد امارات، احمد علي الصايق مدير عامل شركت دلفين امارات، طي كنفرانس خبـري خـود     به گزارش وزارت  

 ميليارد دالر به منظور تأمين گاز طبيعـي  ۵/۳در كشور سنگاپور اعالم نمود كه امارات و قطر قرار دادي به ارزش        

ه گفته وي، مرحلـه نخـست بهـره         ب . اند  ، امضاء نموده  ۲۰۰۷ دبي و ابوظبي تا آغاز تابستان        يرنشينمصرفي دو ام  

  ميليارد فوت مكعب گاز قابل صدور از قطر به امارات را    ۲برداري از طرح انتقال گاز دلفين، روزانه ظرفيتي معادل          

  . هد داشتاخو

رود پس از توافق شركت نفت و پتروشيمي ملي قطر، ميزان انتقال گاز طبيعي به دو منطقه روزانـه بـه                       انتظار مي 

در منطقه خلـيج فـارس    نخستين پروژه انتقال منابع انرژي       اين خط انتقال،  .  فوت مكعب افزايش يابد    اردي ميل ۲/۳

ـ      شـود   محسوب مـي     سزايي در رفـع نيازهـاي امـارات عربـي متحـده از نظـر تـأمين منـابع انـرژي                      كـه نقـش ب

شركت دلفـين بـا      موافقتنامه امضاء شده ميان شركت اماراتي دلفين و شركت نفت قطر،             بر اساس  .خواهد داشت 

و  طقه راس النعمان در شـمال آن كـشور  هاي نفت خيز شمال قطر و نيز تصفيه گاز در من    اجراي طرح توسعه چاه   

  .سپس انتقال گاز به منطقه الطويله در ابوظبي، اقدام خواهد كرد

كه دو شـركت    ات را در اختيار دارد       درصد سهام شركت انرژي دلفين امار      ۵۱ مبدله ابوظبي    گذاري  سرمايهشركت  

 درصـد از سـهام دلفـين،        ۵/۲۴ هـر يـك بـا        هدياالت متح المللي توتال فرانسه و اكسيدنتال پتروليوم ا        بزرگ بين 

  .امور انتقال گاز طبيعي قطر را بر عهده دارندهاي  فعاليت

افـزايش  كند كه به منظور       هاي انرژي جهان قلمداد مي      احمد علي الصايق، طرح دلفين را يكي از بزرگترين پروژه         

  . آيد  در منطقه خليج فارس به اجرا در ميگذاري سرمايهنرخ رشد صنعتي و 

هاي دبـي و ابـوظبي      يرنشين   در اختيار ام   ۲۰۰۷هاي ساحلي عربستان از ماه ژوئيه         گاز طبيعي قطر با عبور از آب      

 عمان ر شمالد فجيره الزم به ذكر است كه در حال حاضر بخشي از گاز موردنياز امارات در منطقه            . گيرد  قرار مي 

 گاز دريافتاندازي خط انتقال گاز قطر به امارات، خط لوله گاز عمان به فجيره جهت  شود كه پس از راه  تامين مي 

ـ  متبديل خواهد شد و گاز صنعتي موردنياز منطقـه صـنعتي سـول      ) خط لوله دلفين  (از امارات     ينامار در عمـان را ت

  .خواهد نمود
   در ابوظبينمايشگاه محيط زيستز اطالعات دريافتي ا: ماخذ
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  دورللي خاور الم  بينهايامارات در پي دستيابي به بازار
 از گذاري در بخـش هـاي مختلـف اقتـصادي ژاپـن طـي سـه سـال گذشـته، بـسياري                      با افزايش ميزان سرمايه   

و چين را بستر المللي آسياي دور، به ويژه كشورهاي ژاپن   بازار بين  ،هاي تجاري دولتي و خصوصي امارات       شركت

  .كنند هاي اقتصادي و تجاري خود تلقي مي مناسبي براي توسعه فعاليت

 كـه  روساي بازار بورس و اوراق بهـادار  المللي ژاپن در همايش       وزير دارايي و امور بين    " هيروشي و اتانابه   "به گفته 

تـرين رويكـرد را در    تحـده فعـال  از ميان كشورهاي خاورميانه، سرمايه گذاران امارات عربي م  در ژاپن برگزار شد،   

  . اند هاي گوناگون تجاري و مالي ژاپن اتخاذ كرده عرصه

هاي امـور      شركت برجسته از امارات در بخش      ۱۲هم اكنون   :  اظهار داشت  ز با خبرگزاري رويتر   وي در گفت و گو    

 بـا انجـام   هـا  كتايـن شـر  .  ژاپـن فعاليـت دارنـد   اعتباري و بانكداري، ساختمان سازي، و امور صنعتي در كـشور     

 ژاپـن طـي سـه سـال گذشـته           گـذاري در   بل توجهي در افزايش ميزان سرمايه     هاي كالن نقش قا     گذاري  سرمايه

 تريليون ين ۲۹ تريليون ين به ۲/۱۴ تاكنون از مبلغ ۲۰۰۳ خارجي در ژاپن از سال گذاري سرمايه ميزان .اند داشته

  .افزايش يافته است

  ۲۰۰۷هاي امارات در سال  هاي بانك توسعه و بهبود فعاليت
بـه گـزارش مركـز    . هاي بانكي در امارات در سال جاري مطابق معيارهاي جهاني ادامه خواهد يافت بهبود فعاليت 

هاي مالي و اعتباري خـاص مـسئوالن و سـران عـالي رتبـه       به رغم سياست"   Fitch Raiting" تحقيقات مالي

هـاي خـود را مطـابق اسـتانداردهاي           هاي امارات فعاليت     بانك مدت بانكي، هاي بلند   شور و همچنين اعطاي وام    ك

  . المللي بهبود و توسعه خواهند داد بين

 ميزان اعتبـارات و سـود خـالص حاصـل از           ، در گفت و گو با خليج تايمز       Fitchخان كارشناس امور بانكي       يوسف

ه در سـال جـاري را همـسان    هاي بانكي در موسسات مالي و اعتباري خصوصي دولت امارات عربي متحد     فعاليت

بخش بانكداري امارات عربي متحده در ميان همه كشورهاي منطقه و اعـضاي             : "سال گذشته تلقي كرده و گفت     

اني را به خود اختصاص داده هاي صنعتي و بازرگ فارس بيشترين همكاري موثر با بخش   كشورهاي همكاري خليج  

 ميليون نفر جمعيت    ۵/۴المللي و موسسه مالي و اعتباري در كشوري با             بانك بين  ۴۹به عقيده وي حضور     . "است

 و  )EBI(المللي امـارات      هاي بين   ادغام بانك . به لحاظ معيارهاي جهاني بيانگر درخشش امور بانكي امارات است         

اساسي ديگـري در توسـعه و گـسترش     ميليارد دالر، گام  ۴۵ با مجموع دارايي به ارزش       )NBD(بانك ملي دبي    

  .شود بانكداري نوين در منطقه محسوب مي

د نـسبي بـازار بـورس و سـهام آن     نكداري امارات متحده با وجود ركـو  بخش باFitchبه گزارش مركز تحقيقات   

  بخـش بانكـداري در امـارات حـدود    . شـود  هاي توسـعه اقتـصادي محـسوب مـي        كشور، يكي از مهمترين بخش    
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به نظر كارشناسان افزايش قيمـت نفـت موجـب    . دهدمي وليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص        درصد از ت   ۱۰

 بانكي  در امارات را موجب شـده         هاي  فعاليت كه مآ ال توسعه      هافزايش جريان اعتبارات و تسهيالت دولتي گرديد      

تـرين   اند بـه عنـوان سـالم    هاي سالم خود توانسته     هاي امارات در سال گذشته به لحاظ توسعه فعاليت          بانك. است

  .دنهاي جهان قرار گير موسسات بانكي و اعتباري جهان در رديف معتبرترين بانك
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   در عجمانهفتهزيبايي ن
 در امارات عربي متحده، اغلـب اوقـات بـه هنگـام گـردش در امـارات از                  اميرنشينعجمان به عنوان كوچكترين     

 هـزار نفـر     ۲۳۰ كيلومتر مربع مساحت دارد و جمعيـت آن بـه            ۲۶۰ كه تنها    اين اميرنشين . ماند   مي ها پنهان   ديده

هـره منـد     از امتيازات مدرن امروزي چنـدان ب       با وجود اين كه عجمان    . شود، فاصله زيادي با دبي دارد       محدود مي 

نظيـر اسـت،    تگـاهي كـم  عجمـان مكـاني آرام و خلو   . جذابيت پنهـان ديگـري دارد    ،حروميتنيست، اما همين م   

ذراندن يك يـا دو روز در ايـن         گ .نه اقامت در آن بسيار ارزان است      كننده بوده و هزي     هاي طبيعي آن سرگرم     جاذبه

  .ها خالي از لطف نيست  براي خانوادهاميرنشين

  :مند گردند هاي زير بهره توانند از مزيت مشتاقان بازديد از عجمان مي

 Dowar Al Hosanموزه عجمان در ناحيه خوش منظـره قلعـه    .اذبه امارت استوزه كه مهمترين جبازديد از م

 از ناحيـه    ه باسـتاني  دود محـ  زاايـن مـوزه     .  كاخ مسكوني امير اين امارت بوده است، قـرار دارد          ۱۹۷۰كه تا سال    

Mowaihatگردآوري شده است .  

هاي   هايي چون سراميك    يافته. است به اين طرف ادامه داشته       ۱۹۸۶شناسي در عجمان از سال        كشف آثار باستان  

 عجمان به نمايش هاي تسبيح، ابزار مسي و بقاياي اجساد ساكنان اوليه اين ناحيه گردآوري و در موزه       تركي، دانه 

هاي سنتي مشرف بـه       خانه  هاي كوچك و قهوه      ساحلي عجمان نظير رستوران     تفريحات و تفرج   .شوند  گذاشته مي 

  اي نيـز بـراي جهـانگردان جالـب          در دريا و استراحت بر روي ساحل ماسـه         لي، شنا دريا، جت اسكي، قايقراني پدا    

هـاي سـياحتي عجمـان      نوعي قايق چوبي نيز يكي ديگر از جاذبـه    (Dhow)بازديد از كارگاه ساخت      .توجه است 

. تهاي طبيعـي عجمـان اسـ      خيابان شيخ زايد نيز يكي ديگر از سرگرمي-رندگان در نوار ساحلي پتماشاي  . است

اي هـ    و دسـته   )Mangrove( از تماشاي جنگـل حـرا        ، اتومبيل سواري خود   يگندتوانند ضمن ران    جهانگردان مي 

  .فالمينگوهاي در حال فراز و فرود لذت ببرند

 و Magic Planet و Carrefourهاي بزرگ  فروشگاه. ها نيز طرفداران زيادي در عجمان دارد خريد از فروشگاه

، جالـب  كننـد  نياز را به مشتريان عرضه مـي ها نيز كه كاالهاي مورد    هاي كوچك و مغازه    اي از فروشگاه    مجموعه

اي براي عرضه كاالهاي محبوب مشتريان دارد، به ويـژه انـواع    در اين ميان، فروشگاه سفير جايگاه ويژه . اند هجتو
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هـاي چـوبي      ن كـه بـا قـايق      تماشاي ماهيگيرا . كاالها و صنايع دستي ايران كه از اقبال مشتريان برخوردار است          

)Dhaw( انگيز عجمان است هاي دل كنند يكي ديگر از مناظر و سرگرمي هاي چوبي مدرن، صيادي مي و قايق.  

انـواع نوشـابه و   . شده است كاروانسراي معروف كه در جوار كلوپ ساحلي هاليدي قرار دارد، مشرف به دريا ساخته   

  .اران بسياري داردغذاهاي فوري مانند جوجه و ميگوي سبدي طرفد

 كيلومتر به طرف جنوب شرقي، كه بـه  ۱۱۰ به ترتيب، اولي Manama , Masfoot: هاي محصور دوگانه قلمرو

بـه  " منامـه " كيلومتر به طرف جنوب كـه بـه         ۶۰هاي مرمر رنگي شهرت دارد، و دومي          منطقه كشاورزي و سنگ   

منامـه بـه لحـاظ انتـشار      . شـوند   حـسوب مـي   هاي طبيعي عجمـان م      معناي مكان خواب، معروف است، از جاذبه      

  . كه به امارات عربي متحده پيوست، شهرت بسيار دارد۱۹۶۶-۱۹۷۱تمبرهاي پستي بين سالهاي 

روي  پيـاده  "  رويي وجود دارد كه بر تابلوي آن نوشـته  ، به طرف قصر امير عجمان پياده     (Quortubah)  در خيابان 

ر در مركـز شـه     پس از عبـور از يـك چهـارراه،         .آيد  ن عجيب به نظر مي    راي خارجيا كه تا حدودي ب    ،"ويژه بانوان 

  .شود برگزار مي آنجا كه در تعطيالت پايان هفته مسابقات در عجمان باشگاه كريكت  قرار دارد
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   ۲۰۰۶جويندگان طال و جواهر در سال 
براسـاس  . فارس را از آن خود سـاخته اسـت          هرات منطقه خليج  امارات عربي متحده دومين بازار عمده طال و جوا        

امارات پس از عربستان سعودي دومين بازار طال        ) ۲۰۰۶جويندگان طال و جواهرات در سال       (گزارش منتشر شده    

 ميليـارد دالر تخمـين      ۱۳/۶بنابراين گزارش، ارزش بازار طال و جواهرات امارات حـدود           . و جواهرات منطقه است   

به عقيده كارشناسان و صاحبنظران سازمان جهاني طال، افزايش قيمت نفت خام و درآمـد سـرانه و                  . شود  زده مي 

  آوردن مردم به فرهنگ مصرفي غربـي باعـث رونـق فـروش طـال در ايـن منطقـه        توسعه فرهنگ خريد و روي   

  . بوده است

رشـد آن را بـسيار بـاالتر از         سازمان جهان طال، دبي را مركز طال و جـواهرات خاورميانـه قلمـداد كـرده و نـرخ                    

فارس بازاري در حد چهار ميليارد دالر در سـال را             الماس نيز پس از طال در حوزه خليج       . داند  معيارهاي جهاني مي  

 درصد گردشگران خارجي در امارات عربي متحـده از ايـن بـازار طـال و جـواهرات      ۹۰. دهد  به خود اختصاص مي   

زمان جهاني طال، خريد طال و جواهرات قيمتي در اين منطقه دستاويزي            به گزارش سا  . كنند  تجملي خريداري مي  

اتباع عرب منطقه سـاالنه حـدود دو ميليـارد دالر صـرف      . براي به نمايش گذاشتن موقعيت اجتماعي باالتر است       

  .كنند هاي قيميت ديگر مي خريد انواع الماس و سنگ
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  يش سهم توليدات غيرنفتي در توليد ناخالص داخلي اماراتافزا

هـاي اقتـصادي امـارات در ارتبـاط تجـاري بـا ديگـر         وزير اقتصاد امارات عربي متحده به تبيين مواضع و برنامـه  

وي كه حاكم دبي را در سفر به كره جنوبي همراهي مي كرد، طي نشـستي در كـره                   . كشورهاي آسيايي پرداخت  

 ميليـارد دالر بـالغ      ۸/۱۵ به   ۲۰۰۶د كه مبادالت تجاري دو كشور امارات و كره جنوبي در سال             جنوبي اعالم نمو  

 به دو برابـر ميـزان پيـشين رسـيده     ،به گفته وي، طي سه سال گذشته ارزش مبادالت تجاري دو طرف           . شود  مي

 ميليارد دالر كاال    ۱۶۲ درصد افزايش يافته است و توليد        ۴/۲۳در سال گذشته توليد ناخالص داخلي امارات        . است

شايان توجه اين كه به رغم افـزايش  . شود  براي امارات دستاورد شگرفي محسوب مي    )G.D.P(و خدمات داخلي    

به گفته وزير اقتـصاد  . اي داشته است قيمت نفت در جهان، توليدات غيرنفتي اين كشور نيز افزايش قابل مالحظه      

فزايش تنوع در اقالم توليدي و خدماتي معطوف بوده و باعث شده      امارات، سياست توسعه اقتصادي آن كشور به ا       

وزير اقتـصاد امـارات جـذب       .  درصد از توليد ناخالص داخلي به بخش غيرنفتي اختصاص پيدا كند           ۵/۶۷است كه   

گـذاري آن كـشور    هاي نيروي انساني را در صدر سياسـت         هاي خارجي در مقياس كالن و افزايش مهارت         سرمايه

 حـدود  ۲۰۰۶گذاري مستقيم خارجي در امـارات را در سـال    المللي پول ميزان سرمايه صندوق بين . ستقرار داده ا  

  . ميليارد دالر برآورد كرده است۱۱
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   ايران و امارات موانع تشكيل اتاق مشترك بازرگاني بين
شوند، امـا هنـوز فاقـد اتـاق           شريك بزرگ تجاري يكديگر محسوب مي     با وجود اين كه دو كشور ايران و امارات          

درحال حاضر شوراي بازرگانان ايراني مقيم امارات در دبي فعال است امـا ايـن تـشكل                 . مشترك بازرگاني هستند  

آقاي خاموشي رئيس سابق اتاق بازرگـاني ايـران در   . هنوز نتوانسته است در نقش اتاق بازرگاني انجام وظيفه كند   

ين زمينه به خبرنگار ايسنا اظهار داشت كه علت عدم تشكيل اتاق مشترك ايران و امـارات عـدم تمايـل طـرف      ا

  .مقابل به ايجاد اتاق مشترك است

فـارس دارنـد و    وي ادامه داد كه كشورهاي عربي تمايل بسياري براي همكاري با اعضاي شوراي همكاري خليج       

 درصـد صـادرات و واردات       ۲۰  كـه  شايان توجه اين  . اند  هار تمايل كرده  براي تشكيل اتاق مشترك با ايران نيز اظ       

گيرد از اين رو روابط و مناسبات اقتصادي بين دو كشور بايد از اهميت بـسزايي                  ايران از طريق امارات صورت مي     

ـ      . برخوردار باشد و وضعيت تجاري دو طرف از طريق اتاق بازرگاني ساماندهي شود             ران به عقيـده كارشناسـان، اي

صـورت  ) كه از طريق صادرات مجدد امـارات      (تواند به جاي خريد مستقيم و يا واردات مستقيم كاال از امارات               مي

در صورت امضاي پروتكل اتاق مشترك بازرگاني ايـران و          . گيرد، به ورود كاال از بازارهاي ديگر مبادرت نمايد          مي

  .شود  موانع تشكيل اين اتاق برطرف مي،)در ابوظبي(امارات از سوي رئيس اتاق بازرگاني امارات 
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   امضا نمود(PDO)هاي توسعه نفتي  عمان دو قرارداد عمده در زمينه پروژه

را بـراي تزريـق بخـارآب در     (EPC) دو قرارداد عمده مهندسي، خريد و ساخت ۲۰۰۷ ماه مه ۲۷عمان در تاريخ   

 و Dosal ات حوزه نفتي بر پا شده در سايت با شركت      سسيايكي از قراردادها به ت    . تي خود امضا نمود   هاي نف   حوزه

قرارداد ديگر، كه به تسهيالت خارج از حوزه خطوط جريان نفت وآب و سخت افزارهاي خارج از سايت اختصاص           

  .امضا گرديد Galfarداشت، با شركت مهندسي و پيمانكاري 

ي، معاون وزير نفت و گاز عمان اين دو قرارداد را در مركز نمايـشگاهي نفـت و گـاز بـا                    خميس آل جاشم    ناصربن

R.A.kilachand   رئيس كل شركت Dosal           و سليم بن سعيدآل ارايمي، رئـيس كـل شـركت Galfarآقـاي  و  

John Malcolm مديرعامل توسعه نفتي عمان (PDO)امضا نمود .  

/ اي گـاز    ب است كه براساس زهكشي جاذبه       يدان نفتي تزريق بخار آ     نخستين م  "قرن عالم "پروژه تزريق بخارآب    

 چـاه نفتـي و نـصب    حلقـه  ۱۵۰پروژه شـامل حفـاري   . كند نفت در ميدان شكست ملكولي هيدروكربن عمل مي  

  .ها است  تن بخار آب در روز براي تزريق در اين چاه۱۸۰۰۰ات الزم براي توليد جهيزت
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   شركت است۳۱۸۶الخيمه ميزبان  منطقه آزاد راس

 ميليارد درهم در هفت سال گذشـته  ۴اي معادل      شركت را با سرمايه    ۳,۱۸۶الخيمه تعداد     منطقه آزاد تجاري راس     

.    هفتمـين سالگـشت تأسـيس خـود را جـشن گرفـت              ۲۰۰۷/۰۵/۲۶اين منطقه آزاد در تـاريخ       . ثبت كرده است  

 مـورد تقـدير   بلندمدتاند، به عنوان شركاي  ياري داده) ۲۰۰۰( آزاد را از سال تأسيس هايي كه اين منطقه     شركت

 .قرار گرفتند

ما سال پرثمر ديگري را در ادامه تـالش         : "الخيمه گفت   بن سقرالهاشمي، رئيس كل منطقه آزاد راس         شيخ فيصل 

 نـشين ريايـن ام . گذاشـتيم الخيمه پـشت سـر    خود براي ايجاد يك محيط مطلوب براي تجارت و صنعت در راس    

هاي اقتصادي فزآينده، اكنـون در حـال قـوام و دوام بـه عنـوان              برخوردار از فرهنگ غني، و مناظر زيبا و فعاليت        

الخيمه را به يـك بنگـاه    ما در صدد هستيم كه راس. گذاري در منطقه است مقصد كسب و كار، تجارت و سرمايه      

گذاري براي اشخاصي كه در پي توسعه، كسب و كار و تجـارت               رمايهغيررسمي تبديل نموده و آن را به كانون س        

  ."خود در منطقه هستند بدل نماييم

 شركت از يكصد كشور جهان روند رشدي با تصاعد هندسـي را از              ۳,۱۸۶ با جلب    الخيمه  منطقه آزاد تجاري راس   

  . تاكنون تجربه كرده است۲۰۰۰ شركت در سال ۱۷گذاري  آغاز سرمايه
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پـارك  . آزاد تجاري به طور مداوم در حال بهبود خدمات خود و جلب رضايت شـركاي خـويش اسـت                  اين منطقه   

مستقر در منطقـه آزاد مزبـور نيـز در           )(ALGhailكسب و كار، پارك صنعتي، پارك تكنولوژي، و پارك صنعتي           

  . هاي خود براي تأمين نيازهاي مشتريان خود هستند حال گسترش دامنه فعاليت

   2007/05/28 مورخ GULF NEWS  :مأخذ
  

  الخيمه دستاوردهاي عمده منطقه آزاد تجاري راس

 خـود   (Offshore)اندازي طرح فرا ساحلي       يكي از دستاوردهاي عمده اين منطقه آزاد تجاري در سال گذشته راه           

حداكثر و  هاي    هاي منطقه را با اعطاي گزينه        بود كه تشويق تنوع بخشي به فعاليت       "المللي  ثبت بين "تحت عنوان   

گـذاران مـاوراء      دهد كه سـرمايه      اجازه مي  "المللي   بين  طرح ثبت ". گيري كرده است    گذاران هدف   مؤثر براي سرمايه  

هايي است كه  اين امر يكي از نخستين طرح. هاي خود را در منطقه آزاد به ثبت برسانند  شركت(offshore)بحار 

گـذاران بـه منظـور     گذاران ارائه كرده است، زيرا سـرمايه  ايهدولت امارات عربي متحده در جهت تأمين منافع سرم    

  .الخيمه را ندارند برخورداري از معافيت مالياتي نيازي به حضور فيزيكي در راس

  2007/05/25: روزنامه هاي فارسي زبان امارات، مورخ: ماخذ

  امارات بر سكوي رتبه چهارم امنيت اقتصادي جهان 
هاي اقتصادي و تجاري كشور خـود بـسيار خـشنود و از امنيـت                 متحده از فعاليت  ساكنان شهرهاي امارات عربي       

 كـشور  ۴۶ امـارات در ميـان جمـع    AcNielsenبه گزارش مركز تحقيقـاتي    . اقتصادي آن خيلي مطمئن هستند    

اين در حالي است    .  جهاني در كسب اعتماد و جلب رضايت مشتريان خود شده است           ۴جهان موفق به احراز رتبه      

كارشناسـان  . بندي اين مركـز قـرار دارنـد    هاي اول تا سوم رتبه ه كشور نروژ، دانمارك و هندوستان در مقام   كه س 

هاي انجام شده دريافتند كه بسياري از ساكنان امـارات            امور مالي و اقتصادي اين مركز تحقيقاتي طي نظرسنجي        

  .اعتماد دارند گذاري كشور و به آينده شغلي خود  سياست هاي اقتصادي، به فعاليت

، كسب رتبـه    ۲۰۰۷كنندگان سال      الخالد القاسمي وزير اقتصاد امارات در همايش مصرف         در اين ميان شيخه بنت    

هاي قابل توجه آن كشور به شـمار آورد   چهارم جهاني را از نظر امنيت اقتصادي و اجتماعي در امارات، از موفقيت  

هـاي گـسترده    انواع كاالها و خدمات در كشور مرهون فعاليتكنندگان    اطمينان خاطر مشتريان و مصرف    : و گفت 

 بـر طبـق  كننـدگان   مسئوالن و كارشناسان امور اقتصادي در تدوين قوانين و مقررات در حمايت از حقوق مصرف        

هاي اقتصادي، دورنماي مساعد اشـتغال و   ثبات سياستبه عقيده وي   . ست ا معيارهاي جهاني و اجراي كامل آنها     

 زندگي در امارات جملگي در انتخاب اين كشور به عنوان چهارمين كـشور سـرآمد دنيـا در زمينـه                     شرايط مناسب 

  . است اي ايفا نموده امنيت اقتصادي، نقش برجسته
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اي يـك بـار از         درصد شهروندان اماراتي حـداقل هفتـه       ۳۰، نزديك   )Ac.Neilsen(به گزارش مركز تحقيقاتي     

اين مركز تحقيقاتي، .  درصد است۲۶كنگ     در حالي كه اين رقم در هنك       كنند،  مراكز تجاري اين كشور خريد مي     

به گفته وزير اقتـصاد  . كند  كشور برتر جهان از نظر هزينه خدمات تفريحي جهان قلمداد مي   ۱۰امارات را در زمره     

درهـم در    ميليارد   ۲۵ ارزش مبادالت بازارهاي محلي و مركز تجاري اين كشور به بيش از              ۲۰۱۰ تا سال     امارات،

امارات در ميان همه كشورهاي جهان از نظر بازارهاي كوچك مبادالتي رتبه نخست جهان را               . سال خواهد رسيد  

كنندگان را نقطه قوت اقتصاد امارات و تبديل آن   تدوين قانون حمايت از مصرف وي. ستبه خود اختصاص داده ا    

 امارات بـه  (G.D.P) توليدنا خالص داخلي     ۲۰۰۶كشور به قطب تجارت جهاني دانست و اضافه كرد كه در سال             

 او  .ش داشته اسـت    درصد افزاي  ۲۵بالغ گرديد كه  نسبت به سال پيش         )  ميليارد دالر  ۱۶۳( ميليارد درهم      ۷/۵۹۸

هـاي    همچنين، عدم وابستگي امارات به توليدات نفتي را تعيين كننده دانسته و سهم توليدات غيرنفتي، و فعاليت                

 ۴۶ معـادل  ۱۹۹۰كه اين رقـم در سـال    درصد اعالم كرد،۵/۶۲يد ناخالص ملي در سال گذشته      خدماتي را از تول   

 گردشـگري و امـور مـالي و          ، ساخت و ساز، ارتباطـات، حمـل و نقـل،          )صادرات مجدد (تجارت  . درصد بوده است  

  .دهند هاي اقتصادي امارات را تشكيل مي مهمترين بسترهاي فعاليت ،اعتباري

  2007/05/25: ي فارسي زبان امارات، مورخروزنامه ها: ماخذ

  هاي تجاري در امارات  وضع قوانين جديد براي فعاليت

GULF NEWS)( طبق مقرارت . هاي تجاري در امارات پرداخته است طي گزارشي به شرايط الزم براي فعاليت

 سال سن ۲۱متقاضي زير .  سال سن داشته باشند۲۱هاي تجاري در امارات نبايد كمتر از  جديد، متقاضيان فعاليت

طبق قـوانين فـدرال امـارات، خارجيـان متقاضـي فعاليـت تجـاري               . بايد از دادگاه مدني اجازه فعاليت كسب كند       

 درصد بقيه بايد در اختيار يك يا چنـد         ۵۱ درصد از مالكيت سهام شركت را در اختيار داشته باشند و             ۴۹توانند    مي

  .مؤسسه اماراتي باشد

 درصد مالكيت يك شركت را در ايـن  ۱۰۰توانند  ات از مقررات ياد شده معاف بوده و خارجيان مي       مناطق آزاد امار  

  .مناطق در اختيار داشته باشند

تواننـد در حـوزه شخـصي خـود         معماران، مهندسان، مديران، متخصصان پزشكي، حسابداران و وكال مي          در دبي،   

 حضور يك شهروند اماراتي بـه عنـوان نماينـده محلـي در               درصد از مالكيت شركت را در اختيار بگيرند، اما         ۱۰۰

اين نماينده محلي دخالت مستقيم در كار نداشته و تنها بخشي از درآمد شركت بـه او تعلـق          . شركت الزامي است  

  .تعداد كاركنان اين گونه شركت تخصصي معموالً محدود است. گيرد مي



 ٢٩

يـا  " اسپانـسر "حـامي   هاي ديگر تأسيس كننـد، امـا           يرنشينمهاي خود را در ا      توانند شعبه   هاي خارجي مي     شركت

  .شود  آنها توسط اداره توسعه اقتصادي صادر مي  مجوز فعاليتها بايد اماراتي باشند و  محلي آننماينده

اداره توسـعه  . دادگاه مدني تأييد شـوند   بايد توسط وزارت دادگستري و(Joint Ventures)قراردادهاي مشاركت 

كپي مجـوز صـادره بـراي فعاليـت توسـط اداره توسـعه اقتـصادي                . كند   اين شركت را بازرسي مي     اقتصادي همه 

هاي مستقر در امارات بايد فرم عـضويت در اتـاق صـنعت و              شركت.  و تجارت ارائه شود    صنعتبايست به اتاق      مي

اييديـه بخـش    كـسب ت  . بايست از وزارت صنايع مجوز كسب كننـد         هاي صنعتي مي    شركت. تجارت را نيز پر كند    

  . صنايع اداره توسعه اقتصادي نيز براي آغاز فعاليت الزامي است

براي تأسيس شركت بيمه هرگونـه فعاليـت   . تأسيس يك بانك در امارات به مجوز بانك مركزي امارات نياز دارد          

.  سب كنـد را كـ ) محلـي (متقاضي بايد حمايت مالي يك بانك  تجاري، از جمله افتتاح جواهر فروشي و نظاير آن،        

بايست توسط اتاق صنعت و تجارت امـارتي كـه فعاليـت در آن صـورت                  هاي تجاري و صنعتي مي      تمامي فعاليت 

  . ثبت شود گيرد، مي
  

  مدارك مورد نياز براي فعاليت در امارات

  كـه بـه تاييـد وزرات اقتـصاد         گـذار خـارجي و شـركت امـاراتي يـا نماينـده او،               قرارداد همكاري ميان سرمايه    •

 . باشدرسيده

 گذار خارجي ارائه ويزاي اقامت و يا ويزاي توريستي معتبر از سوي سرمايه •

بايست مدرك تاييديه پزشكي و سالمتي صادره توسط وزارت بهداشت را             گذاران مي   شركاي خارجي يا سرمايه    •

 .ارائه نمايند

 . شود صادر مي) اماراتي (حاميگذار  مجوز كار يا فعاليت كه توسط اداره كار به نام شركت تجاري يا سرمايه •

، كـارت عـضويت در اتـاق صـنعت و           گذرنامهنامه تأسيس شركت، فتوكپي       بايست همراه با توافق     خارجيان مي  •

 . مدارك ثبت نام در اداره توسعه اقتصادي، و قرارداد اجاره را ارائه دهند تجارت،

متقاضـي همـراه بـا فتـوكپي مجـوز اداره            كارگر   ه فتوكپي گذرنامه  براي تقاضاي ويزاي كار از وزارت كار، ارائ        •

  ) شـده  مـصدق (كپي قرارداد همكاري و تاييديه امضا         توسعه اقتصادي، كپي عضويت در اتاق صنعت و تجارت،        

 .الزامي است

 گذرنامـه پـس از آن ويـزاي اقامـت در          . شود  گذار به كشور صادر مي      گذاري پس از ورود سرمايه      كارت سرمايه  •

 .شود گذار درج مي سرمايه
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 مدرك پزشكي و سالمت، و كپي مجوز اداره توسـعه            گذاري ارائه دو قطعه عكس،      براي دريافت كارت سرمايه    •

 .اقتصادي الزامي است

  فارس دبي گرانترين شهر حوزه خليج

المللـي   مركز تحقيقات بين. هاي مسكوني در رتبه چهارم جهان قرار دارد امارت دبي به لحاظ اجاره بهاي آپارتمان  

ECAدالر برآورد كرده است۳۵۰۰زارش خود ميانگين هزينه اجاره بهاي آپارتمان را در هر ماه در دبي  طي گ .  

  طـي    ECA. ، توكيـو، نيويـورك و لنـدن اسـت         كنـگ   ز هنـگ  ترين شهر جهان پس ا      به همين دليل، دبي گران    

هفتـه  (فته گذشته پژوهش خود عنوان كرده است كه اجاره بهاي يك آپارتمان سه اتاق خوابه در دبي طي يك ه  

در . دو برابر افزايش يافته است، كه در افزايش نرخ تورم در امارات بسيار تأثيرگذار بوده است               ) ۲۰۰۷سوم ماه مه    

از نظر افزايش اجاره بهـا  ) مركز قطر(فارس، دوحه  ميان شهرهاي مختلف كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج  

 درصـد بـوده   ۱۳۰ اجاره بها در دوحه در ده سـال گذشـته حـدود       ميزان افزايش . رتبه نخست را احراز كرده است     

ميانگين .  قرار داردو ابوظبي هتر از كويت، جد  هاي پايين   است، با وجود اين دوحه به لحاظ قيمت آپارتمان در رتبه          

ماه براي  دالر در ۲,۵۹۴ دالر و در كويت ۲,۴۷۶ دالر، در جده   ۲,۴۲۹ دالر، در ابوظبي     ۲,۲۴۶اجاره بها در دوحه     

ارزانترين شهر اين حـوزه از لحـاظ اجـاره بهـاي            ) پايتخت عمان (شهر مسقط   . يك واحد آپارتمان مسكوني است    

دو شهر دوحه و دبـي در       . دهد  مسكن است و از لحاظ ارزاني اجاره بها  رتبه ششم جهان را به خود اختصاص مي                

اسان دليل اصلي تجملـي بـودن ايـن دو شـهر را     كارشن. ترين شهرهاي منطقه قرار دارند    منطقه در رديف تجملي   

  حضور گسترده اتباع خارجي و رواج اصـول و مبـاني پيـشرفته معمـاري و شهرسـازي براسـاس مـوازين جهـاني            

  .كنند عنوان مي

 بها موجب شده است كه مباشران امالك و مستغالت در دو شهر دوبي و ابوظبي تدابير الزم                   افزايش شديد اجاره  

براساس تدابير اتخاذ شده در آغاز سال جاري مالكان واحـدها           . كنترل نرخ بازار مسكن اتخاذ نمايند     را در راستاي    

هاي مسكوني خود اضافه كنند، در حالي كه در سال   درصد به اجاره بهاي آپارتمان۷توانند ساالنه حداكثر  تنها مي

  .ست درصد بوده ا۱۵ ميزان افزايش اجاره بهاي مسكن در دبي حداكثر ۲۰۰۶

  ۲۰۰۶ ميليارد دالر واردات امارات در سال ۱۰۰
 ۵/۸ بـا    ۲۰۰۷ سـال    تـا پايـان    كـشور    (GDP)به گزارش وزارت صنايع ودارايي امارات، توليدات ناخالص داخلي            

 ميليارد درهم بـوده  ۶۴۲ معادل ۲۰۰۶اين رقم  در سال    .  ميليارد درهم بالغ خواهد شد     ۶۹۷درصد رشد ساالنه به     

حاصل ( ميليارد درهم به تراز مالي       ۴/۱۳۰ درصد از توليد ناخالص امارات به ارزش         ۳/۲۰ گزارش،   بنابه اين . است
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 معـادل   ۲۰۰۶ارزش مبادالت تجاري كـاال و خـدمات در سـال            . اختصاص داشته است  ) گذاري خارجي   از سرمايه 

هاي ديگـر جهـان     مجموع ارزش مبادالت تجاري ميان امـارات و كـشور         .  ميليارد درهم برآورد شده است     ۱/۲۰۶

ميزان واردات ايـن كـشور در    .  برآورده شده است   ۲۰۰۷در سال   ) GDP درصد   ۱۴۶معادل  ( ميليارد درهم    ۳/۹۳۷

) نفتي و غيرنفتي  (وميزان صادرات آن در همان سال       )  ميليارد دالر  ۱۰۰( ميليارد درهم    ۶/۳۶۵ معادل   ۲۰۰۶سال  

  . ميليارد درهم بوده است۷/۵۷۱

هاي كالن در امارات، كشورهاي  گذاري از مجموع سرمايه. امارات رشد ثابتي داشته است  جذب سرمايه خارجي در     

 ۳۰ درصد، و ساير كشورها ۱۹ درصد، و كشورهاي آسياي دور ۲۶فارس   درصد، كشورهاي حوزه خليج۳۵اروپايي 

قـاره  رهاي  كـشو ديگـر    درصـد و     ۲در آن ميان، سهم اياالت متحـده        . (دهند  درصد بقيه را به خود اختصاص مي      

  ). يك درصد استآمريكا

بـه  . دهنـد  گذاري خارجي را به خود اختـصاص مـي    هاي نيروگاهي بيشترين سرمايه     در امارات عربي متحده، طرح    

 درصـد  ۱۲۲حـدود  . گيـرد   درصد اعتبارات خـارجي بـه بخـش توليـد نيروگـاهي تعلـق مـي        ۳۰طوري كه حدود    

  .كند نواع كاال اختصاص پيدا ميالمللي نيز به بازارهاي فروش ا هاي بين سرمايه

 ۲۰۰۶ ميليـارد درهـم در سـال         ۸/۳۹ بـه    ۲۰۰۵ ميليارد درهم در سـال       ۴/۳۲درآمد صنعت گردشگري امارات از      

 واحـد در طـي همـين دوره         ۳۰۶ واحد به    ۲۹۰ها و اماكن اقامتي در اين كشور از           شمار هتل . افزايش يافته است  

 ميليون نفـر در     ۴۴/۶ به   ۲۰۰۵ ميليون نفر در سال      ۱۶/۶ارجي نيز از    شمار گردشگران خ  . افزايش پيدا كرده است   

 تمهيـدات   ۲۰۰۶در سـال     "۸/ ۲۹۹  قـانون  "وزارت صنايع و دارايـي امـارات بـا          .  افزايش يافته است   ۲۰۰۶سال  

  .هاي مستقيم خارجي اتخاذ كرده است اي را در جهت افزايش جذب سرمايه ويژه

  2007/04/24مورخ  GULF NEWS :ماخذ

   ميليارد درهم تسهيالت بانكي۴هاي دبي در جستجوي  گذاري موسسه سرمايه

(Dubai Investments)هاي كـسب و كـار فعـال در دبـي بـراي        تعدادي شركتدر مياناي متشكل    موسسه

هاي تامين منـابع مـالي در    گزينه. هاي بزرگ خود به جستجوي منابع تسهيالت بانكي پرداخته است  اجراي پروژه 

خالدبن كلبان  . اسالمي خواهد بود  ) مشاركت(نه جستجوي تسهيالت دربرگيرنده انتشار و فروش اوراق قرضه          زمي

هاي بزرگي در دست اجرا داريم و هم اكنـون در حـال در خواسـت                  ما پروژه : "گويد  رئيس كل اجرايي موسسه مي    

  ."ها هستيم براي اخذ تسهيالت اعطايي بانك
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عمده شامل احداث يك مجمتع مسكوني يك ميليارد درهمـي، احـداث يـك بلـوك                شده    ريزي    هاي برنامه   پروژه

 ميليون درهمي و احداث يك مجتمع انبار كـاال بـه ارزش             ۷۵۰ دفتري   - ساختمان اداري  ۷ساختماني متشكل از    

  . ميليون درهم است۲۵۰

 ميليون  ۵۰۰اي برابر     هگذاري با سرماي    اندازي يك موسسه سرمايه     گذاري دبي همچنين در حال راه       شركت سرمايه 

 درصد سهام موسسه را در اختيار گرفته و بقيه آن توسط حكومت ۶۰گذاري  شركت سرمايه. درهم در فجيره است

  .فجيره تامين خواهد شد

رئـيس كـل اجرايـي شـركت        . گذاري دبي به يك ميليارد درهم بالغ گرديده اسـت            شركت سرمايه   واماخذ  ميزان  

 ميليـون درهـم بـوده اسـت كـه در            ۴۳۶سود خالص شركت در سه ماهه اول امـسال          : "گذاري دبي گفت    سرمايه

كنيم كه اين روند  احساس مي: "گويد او مي. دهد  درصد افزايش نشان مي  ۷۳ درهمين مدت    ۲۰۰۶مقايسه با سال    

ـ      مجمع عمومي عادي ساالنه يازدهم اين شركت سرمايه       ." در سه ماهه دوم نيز ادامه يابد       ه دليـل   گذاري، اخيـراً ب

  . گرديدهمين دليل در اول ماه مه برگزارنرسيدن مجمع به حد نصاب برگزار نشد و به 

 واحد كسب و كـار      ۴۴هم اكنون   ) رئيس هيات مديره   آقاي انيس الجالف  (گذاري دبي     به گزارش شركت سرمايه   

در دبـي   گذاري دبي در عرصه كسب و كارهـاي گونـاگون             متشكل تحت شش شركت وابسته به شركت سرمايه       

انـدازي يـك شـركت        ايشان اضافه كردند كه آن شركت مجوز بانك مركـزي امـارات را بـراي راه               . فعاليت دارند 

گذاري دبي خواهان توسـعه خـود در خـارج از        گويد كه شركت سرمايه     الجالف مي . خدماتي مالي اخذ نموده است    

ما در عرصه فعاليت خـود      : "دهد  مه مي وي ادا . امارات بوده و در جستجوي شريك در ساير كشورهاي عربي است          

  . ايم در دبي خيلي چيزها ياد گرفته
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  كند  قطع نمياياالت متحدهامارات ارتباط مستقيم درهم را با دالر 

به گزارش بانك مركزي امارات، شيخ محمدبن راشد آل مكتوم نخست وزير امارات و حاكم دبـي در پـي اعـالم                    

 اعالم كرد، بـه رغـم    ،اياالت متحدهبر غيرمنتظره اقدام كويت مبني بر پايان رابطه مستقيم دينار كويت با دالر          خ

المللي، كه موجب وارد آمدن خسارات زياد بر         كاهش روزافزون نرخ برابري ارزش دالر نسبت به ساير ارزهاي بين          

است، مسئوالن امور اقتـصادي امـارات قـصد         فارس شده     پيكره اقتصادي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج      

وزير امارات تغيير رابطه ارزي دالر و دينار          به نظر نخست  . ندارند به رابطه ارزي واحد پول خود با دالر پايان دهند          

  .تواند در بلندمدت بر ساختار اقتصادي امارات تأثير ناگوار داشته باشد كويت مي
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شود بلكه افزايش   رخ تورم در امارات از كاهش ارزش نرخ دالر ناشي نمي           افزايش ن  ،به نظر بسياري از كارشناسان    

  .كند اي در آن ايفا مي قيمت مسكن و فضاهاي اداري و تجاري نقش عمده

ارزهاي ( رابطه ارزي دينار كويت را در ارتباط مستقيم با سبد ارزي ۲۰۰۷ هفته سوم ماه مه درهيات دولت كويت 

رئـيس بانـك مركـزي امـارات در گفتگـو بـا       . ستقيم دينار كويت با دالر را قطـع كـرد         قرار داده و ارتباط م    ) رايج

خبرنگاران اعالم كرد در حال حاضر كارشناسان امور اقتصادي و دارايي كشورهاي حوزه خليج فارس بـه منظـور                   

  سـي خـود    قطعي در زمينه چگونگي مقابله با پديده كاهش نـرخ برابـري دالر و تثبيـت آن بـه برر                     اتخاذ تصميم 

  .دهند ادامه مي

رئيس بانك مركزي امارات نيز افزايش نرخ بهاي مسكن و فـضاهاي اداري و تجـاري را عامـل اصـلي تـورم و                        

 بانـك   .نمايـد   ابله با اين تورم تلقي مـي      تهديد اقتصادي دانسته و افزايش ميزان عرضه امالك و مسكن را راه مق            

در زمينه رابطه پولي كشور امارات را به تصميم نهايي تمـامي  گيري  مركزي امارات عربي متحده هر گونه تصميم     

  .فارس موكول كرده است اعضاي شوراي پول كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج
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  آلومينيوم امارات عربي متحده در گستره بازار جهاني

 اعـالم  در پـي .  خـود قـرار داده اسـت   ۲۰۰۷اقتصادي سال هاي  افزايش توليد آلومينيوم را در اولويت برنامه : دبي

گلـف  " مبني بر افزايش صادرات به كـشورهاي خاورميانـه و شـمال آفريقـا، شـركت                  شركت توليد آلومينيوم دبي   

 تن ۵۵۰۰۰ها در اين زمينه فعاليت داشته است، ميزان توليد خود را در سال جاري به   دبي نيز كه سال"اكستروژن

شود كه بـا اجـراي طـرح         تن در سال برآورد مي     ۳۳۰۰۰د  ميزان توليدات اين مركز حدو    . دهد   مي در سال افزايش  

مدير عامل اين شركت در گفتگو با امارات اليـوم از افـزايش             . شود  توسعه از قابليت رقابتي در منطقه برخوردار مي       

 بـازار سـاخت و سـاز و         وي اظهـار نمـود كـه رونـق        .  ميليون درهم خبـر داد     ۱۲۰سرمايه جاري شركت تا سقف      

  .كند  سود زيادي را نصيب اقتصاد كشور مي،هاي عمراني در منطقه فعاليت

گذاري مستقيم گروه تجاري القرير در سال جـاري دو كارخانـه              كارخانه توليد آلومينيوم گلف اكستروژن با سرمايه      

سعيد السيف القرير مدير عامل شـركت   . كند  اندازي مي   توليد و استخراج آلومينيوم را در كشورهاي هند و مصر راه          

 ۳۰هـم اكنـون   . گويد كه هدف از اجراي طرح توسعه دستيابي به بازارهاي بين المللي اسـت         گلف اكستروژن مي  

به گفتـه وي، بـه   . رسد درصد محصوالت توليدي گلف اكستروژن به خارج صادر و بقيه آن به مصارف داخلي مي        

هاي گمركي و مالياتي به صادرات آلومينيـوم          ي اتحاديه اروپا با وضع تعرفه     رغم اعالم ممنوعيت و مقابله با اعضا      

از سوي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس، شركت گلف اكستروژن همچنان يكي از بزرگترين صادر                
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مـارات بـه   ، استراليا و چين از ديگر مشتريان آلومينيوم ا  اياالت متحده . شود  ا شناخته مي  كنندگان آلومينيوم به اروپ   

  .آيند شمار مي

به نظر القرير دليل اصلي افزايش قيمت آهن آالت و محصوالت فلزي صرفاً ناشي از افزايش قيمت انرژي بـوده                    

 جاري بـا عرضـه سـهام خـود بـه بخـش خـصوصي         مسئوالن شركت گلف اكستروژن قصد دارند در سال      . است

  .موجبات توسعه هر چه بيشتر شركت را فراهم آورند

  2007/05/29ه امارات اليوم روزنام

  جهانگردان گرسنه و رونق صنايع غذايي امارات

طبـق گـزارش وزارت     .  از رونق چشمگيري برخوردار بوده است      ۲۰۰۶صنايع غذايي امارات عربي متحده در سال        

 ميليـارد   ۴۷/۶ بـه ارزش   ۲۰۰۶در سال   ) عمده فروشي (اقتصاد امارات، مجموع ارزش بخش صنايع غذايي امارات         

 درصد در كل فروش داخلـي، بيـشترين سـهم را در مبـادالت     ۳۰گوشت قرمز و سفيد با    . رهم اعالم شده است   د

 درصد از بازار صنايع غذايي، و برنج و نـان  ۱۳انواع محصوالت لبني . دهند اقتصادي امارات به خود اختصاص مي     

كارشناسان، رونق بخش صـنايع غـذايي       به نظر   . دهند   درصد ديگر از صنايع غذايي را تشكيل مي        ۱۳و انواع غله    

امارات در دو سال گذشته مرهون عواملي چون افزايش جمعيت، افـزايش حـضور گردشـگران خـارجي، و وجـود                     

 ميليـون   ۱/۴امارات بـا جمعيـت      . ها، اماكن اقامتي، سرگرمي و تفريحي، و بازار آكنده از انواع كاالها دانست              هتل

 درآمـد كـشور در       براساس آمار وزارت اقتـصاد امـارات،      . كند  ا تجربه مي   درصد رشد جمعيت ر    ۹/۶نفري هر سال    

 دبي به تنهايي اميرنشينگفتني است كه .  ميليارد دالر افزايش خواهد يافت     ۶/۷ به   ۲۰۰۹بخش توريسم در سال     

  . ميليون نفر مسافر خارجي خواهد بود۱۰ پذيراي ۲۰۱۰تا سال 

 سـتاره در اختيـار   ۵ و ۴هاي   هزار اتاق در هتل۵۵تعداد ) ۲۰۱۲( آينده  امارات تا پنج سال داري نيز،هتلدر بخش   

هـاي بخـش       درصـد از هزينـه     ۱۷با توجه به اين كه سهم هزينه بخش صنايع غذايي نزديك بـه              . خواهد داشت 

  .داري است لذا رونق فزآينده بخش صنايع غذايي در ساليان آينده قابل انتظار خواهد بود هتل

 ميليـارد دالر    ۳۱كه، ارزش مجموع مبادالت صنايع غذايي در گستره خاورميانه ساالنه بـيش از              شايان توجه اين    

 ميليارد دالر از آن را به خود اختـصاص          ۵/۹فارس    است، كه در اين ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج         

يع غـذايي امـارات را در      اي از مبادالت تجاري در صـنا        در ميان كشورهاي اتحاديه اروپا كه حجم عمده       . دهند  مي

  .دهد اختيار دارند، كشور ايتاليا بيشترين سهم را به خود اختصاص مي

آنـان بـراي   .  المللـي امـارات هـستند    فعاالن صنايع غذايي ايتاليا در پي استفاده بيشتر از فرصت مناسب بازار بين   

كـه در مركـز نمايـشگاه       » گي ايتاليـا  زند«افزايش سهم خود در بازار صنايع غذايي امارات در چهارمين نمايشگاه            
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هـاي صـنايع      د، فرآورده صنايع غذايي ايتاليا برگزار گردي     شركت برجسته    ۵۰با حضور   )  تا اول ژوئن   ۲۹از  (شارجه  

  .نداشتگذ غذايي خود را به نمايش مي

  2007/05/29روزنامه امارات اليوم 

  ر خام در منطقه استكارخانه توليد شكر الخليج در امارات بزرگترين واحد توليد شك

اي را در ميان كـشورهاي عـضو شـوراي     امارات عربي متحده در زمينه پااليش و استخراج شكر خام جايگاه ويژه        

هاي گذشته شش پااليشگاه بزرگ تصفيه و توليد شكر خـام در         طي سال . همكاري خليج فارس احراز كرده است     

  فارس در صـدد در اختيـار گـرفتن صـنعت توليـد شـكر       گويا كشورهاي حوزه خليج  . اين منطقه احداث شده است    

  .جهان هستند

تـرين شـركاي اقتـصادي        كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي به عنوان بزرگترين توليدكنندگان شكر جهان از عمده           

 درصـد توليـدات   ۵۰روند، بـه طـوري كـه نزديـك      كشورهاي منطقه در زمينه تأمين شكر مورد نياز به شمار مي         

در اين ميان، شركت توليد شـكر خـام الخلـيج امـارات بـا               . شود  يي روانه بازارهاي اين منطقه مي     كشورهاي اروپا 

 است تا حدودي در رفع كمبود شـكر خـام در منطقـه     برخورداري از امكانات و تجهيزات پيشرفته صنعتي توانسته   

يد و بـا ايـن رونـد حجـم توليـد             تن شكر خام توليد نما     ۴۸۰۰تواند    روز مي   اين كارخانه در طول شبانه    . مؤثر باشد 

گويد كه ميـزان تقاضـاي شـكر خـام در         مديرعامل اين شركت مي   . ساالنه آن به يك ميليون تن بالغ خواهد شد        

المللي شكر ميزان مصرف شكر خام ساكنان حوزه خاورميانـه          سازمان بين . كند   درصد رشد مي   ۱۰امارات هر سال    

رآورده كرده است و اين در حالي است كه ميزان توليدات شـكر كـل    ب۲۰۰۶ ميليون تن در سال    ۴/۱۵را بيش از    

مديرعامل شركت مذكور اظهار نمود كه با توجه به كمبود عرضه . شود  ميليون تن در سال محدود مي۶منطقه به 

شكر خام توسط كـشورهاي منطقـه، امـارات جهـت ارتقـاء صـنعت پـااليش و توليـد نيـشكر خـود از افـزايش                           

  .در اين زمينه دريغ نخواهد كردگذاراي  سرمايه

  2007/05/29روزنامه امارات اليوم، مورخ : مأخذ

  

 اخبار اجتماعي وسياسي) پ

  چالش جمعيتي امارات عربي متحده
 ميليون نفر بالغ ۱/۴اكنون به  كل جمعيت امارات هم. موضوع بحث انگيز امروزي امارات مساله جمعيتي آن است        

  .دهند  درصد جمعيت كشور را تشكيل مي۲۰قاله، شهروندان امارات تنها به قول نويسنده اين م. شود مي
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شـود، امـا بـه     به زعم يك شهروند امارات، در حالي كه  اين  مساله يك پديده جمعيتي غيرعادي محـسوب مـي        

نرخ رشد اقتصادي در امارات عربـي متحـده در دهـه            .  اقتصادي كشور در ارتباط است     -شدت با عوامل اجتماعي   

 به صورت تصاعد هندسي افزايش يافته و واردات تخصص هاي خارجي و نيروي كار به كشور را تضمين                   گذشته

هاي شـغلي بـسياري ايجـاد كـرده و كـشور را بـه سـرزمين                   رشد اقتصادي امارات همچنين موقعيت    . كرده است 

  .ها تبديل كرده و افراد بسياري را از خارج به خود جذب نموده است فرصت

مجمـوع   . عوامل موثر در تعادل جمعيتي امارات، كاهش نرخ زاد و ولد ميان شهروندان اماراتي است              يكي ديگر از    

هاي   تواند چالش   است كه امارات اكنون با چالش جمعيتي روياروي گرديده و در نهايت مي              اين عوامل موجب شده   

انگيـز، در زمينـه    ه اين مساله بحـث نويسنده اين مقاله در ادام. اجتماعي و اقتصادي شديدي را در پي داشته باشد      

  .پردازد حل و چگونگي كمك به حل مساله به كاوش مي يافتن راه

شد آل مكتوم، امير دبي اشاره كرده و آن را براي ترسـيم آينـده توسـعه پايـدار           اوي به رهنمون شيخ محمد بن ر      

ارات مبتني بر اصـول اساسـي متعـددي    از ديدگاه اين رهنمون، استراتژي فدرال ام . انگارد  امارات تعيين كننده مي   

توان عصر آموزش قلمداد نمود        مي از اين نقطه نظر عصر حاضر را      . است" آموزش"است كه يكي از مهمترين آنها       

توان به توسعه اقتصادي مبتنـي بـر دانـش مبـادرت ورزيـد امـا ايـن         زيرا با ايجاد يك سامانه آموزشي فراگير مي   

  .هاي رشد و توسعه پايدار مقابله نمايد اي طراحي شود كه بتواند با چالش هبايست به گون سيستم آموزشي مي

هاي الزم براي تقابل بـا بـازار كـار آينـده      ها و مهارت بايست از قابليت پرورش تخصص     نظام آموزشي امارات مي   

ت با برخـورداري از     نياز گرداند زيرا امارا       هاي خارجي بي    برخوردار بوده و به تدريج كشور را از وارد كردن تخصص          

اين سيستم آموزشي در عين حال حس هويت ملـي  . تواند از اين لحاظ به خود اتكايي برسد    الزم مي " دانش فني "

را در نسل جوان اين كشور را برخواهد انگيخت تا آنان افزون بر داشتن هويت ملي به وظايف شهروندي خود نيز                

  .متعهد باشند

بايست شهروندان اماراتي خود را از اتكا به مستخدمين خارجي    بنابراين مي . شود  ميترديد، آموزش از خانه آغاز        بي

هاي مهمي چون ميراث فرهنگي، تاريخ و         ها ساخته و والدين اوقات بيشتري را با فرزندان خود گذرانده و ارزش              ر

 پـس   ا فردا به آنها تعلق دارد     اند ام اگر چه آنها كودكان امروز    . شناسي، و خدمت به ميهن را به آنها بياموزند          وظيفه

  .هاي فردا به مقابله برخيزند بياييد آنها را به دانش ضروري مجهز سازيم تا بتوانند با چالش

 اين سناريو، هنگامي كه جمعيت محلي از مواهب آموزش پيـشرفته برخـوردار شـود، آنگـاه شـهروندان                    بر اساس 

هاي صنعتي،    ا تامين نموده و با احراز مشاغل در انواع عرصه         خواهند توانست نيازهاي فزآينده يك اقتصاد بالنده ر       

 به مفهوم واقعي وظايف     ،افزون بر اين، جمعيت فرهيخته امارات     . دار گردند   وظايف محول را به گونه احسن عهده      

  اي  برده و به همين دليل، حس وظيفه شهروندي ترجمان وجـدان كـاري و تقويـت اخـالق حرفـه                     شهروندي پي 

ها به فرزندان   شهروندان امارات در انتقال اينگونه ارزش، بارور شدن ارزش خانواده در محيط اجتماعي       با. گردد  مي
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اند با هماهنگي   ها در ايجاد كشوري كه شهروندان و غيرشهروندان آن توانسته           اماراتي. خويش درنگ نخواهد كرد   

اردهاي زنـدگي، كـه الزمـه يـك جامعـه           كامل با يكديگر همزيستي داشته و هريك از آنان از بـاالترين اسـتاند             

  .اند پيشرفته است، برخوردارشوند، بسيار موفق بوده

كنند در زمره بهترين      گويند كه برخي از  شهروندان كشورهاي خارجي كه در امارات زندگي مي              نويسنده مقاله مي  

سعه جامعه امارات كمك كنند و از اند به ايجاد و تو بدون ترديد، اين غيرشهروندان توانسته. اند دوستان ايشان بوده

  .كنند اين رو شهروندان امارات بايد وجود آنان را ارزشمند بدانند تا آنها احساس كنند كه در خانه خود زندگي مي

 اين واقعيت كـه تنهـا شـهروندان خـود           ،اما در بلندمدت اين واقعيت همواره در مقابل ديدگان اماراتي خواهد بود           

" رهنمون توسعه فدرال"ترديد، به كمك  بي.  توسعه پايدار كشور را بر عهده خواهند داشت     امارات مسئوليت رشد و   

 عـصري كـه شـالوده و مبـاني          فراتر از توسعه امروزين خواهد شد،     شيخ محمد، امارات وارد عصر توسعه جديدي        

  .استوار شهروندي در آن قوام و دوام خواهد يافت

د از خود ما آغاز شود و هريك از ما فعاالنه به تحقق اين آرمـان كمـك    اما نبايد فراموش شود كه اين نهضت باي       

هـاي فرهنگـي و    بر والدين اماراتي فرض است كه كودكان، خـواهران و بـرادران خـود را در زمينـه ارزش             . كنيم

ـ    . هاي مدني آموزش دهند و خود نيز هر روز مطالب مفيدي را فرا گيرنـد                مسئوليت ز كارفرمايـان و كارآفرينـان ني

دهندگان و مربيان،     هاي توسعه جديدي براي شهروندان اماراتي تدارك ديده و آموزش           ها و طرح    بايست برنامه   مي

 دانشي كـه    تجهيز نمايند، آموزان و دانشجويان خود را با دانش فراتر از دانش نظري، يعني دانش كاربردي،                 دانش

  .آماده سازد" ملت امارات"يز اي آنان را براي رستاخ هاي حرفه بتوانند با ايجاد مهارت

 درصد كل جمعيت مـستقر در آن را تـشكيل   ۲۰با توجه به اين واقعيت كه در حال حاضر شهروندان امارات تنها            

دهند، اما ترديدي وجود ندارد كه با اتخاذ تدابير تهاجمي و تمركز استراتژيك بـر طـرح توسـعه شـهروندي از                        مي

  !! درصدي باشند كه جهان تاكنون تجربه كرده است۲۰بزرگترين توانند   ميها يطريق آموزش، امارات
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   دبي-در ابرشاقاف نفرين درخت 

  هـاي   از آنجـا كـه درخـت   . انـد  در ناحيه البرشـا در دبـي دسـت نخـورده رهـا شـده      ) Ghuf(تعدادي درخت قاف  

اسـت، لـذا از شـهرداري         اندركاران مربوط شده      ها توسط دست  رها شده در اين ناحيه مانع از توسعه ساخت و ساز          

ها را از طريق جابجايي به نقاط مناسب انتقال دهد، اما شايان توجه اين كه،                 دبي درخواست شده است اين درخت     

  پس از سپري شدن دو سال هنوز شهرداري دبي هيچ اقدامي در اين زمينه نكرده است؟
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ها را جابجا كند زيرا بـه         تواند اين درخت    واهد حاكي است كه هيچ قدرتي نمي      ش. واقعيت ماجرا چيز ديگري است    

  انـد و همگـان از نزديـك شـدن بـه آنهـا       هـاي سـحرآميز و جـادو زده    باور ساكنان اين ناحيه درخت قاف درخت   

  .كنند خودداري مي

 جرات نزديك شدن به گويند با وجود اين كه اين ناحيه در حال توسعه و گسترش است، اما هيچكسي            ناظران مي 

  .اين درختان را ندارد زيرا همه از نفرين و گزند آنها هراسان هستند

گوينـد ايـن درختـان     كنـد، مـي   هاي ساختماني نزديك اينگونـه درختـان كـار مـي     مهندسي كه در يكي از سايت  

ي كودكان خود را از بـازي  گويند كه آنان حت مردم ناحيه مي. تواند آنها را براندازد و هيچكس نمي" اند شده  حفاظت"

هـاي   به راستي كه مشاهده اين تك درختان رها شده در ميانه زمـين  . اند  كردن در نزديكي اين درختان منع كرده      

  . آور است تسطيح شده شگفت

اسـت و قـصد دارد كـه        " قـاف "گويد، شهرداري موظف به حراست از درختان          يكي از كاركنان شهرداري دبي مي     

اما يكي ديگر از كاركنـان گفـت كـه          . هاي مناسبي بكارد    ا از ريشه در آورده و آنها را در مكان         درختان رها شده ر   

بخـت در ميانـه    ايـن درختـان نگـون   . برخي از كارگران از جابجايي و انتقال آنها به پارك شهر دبي وحشت دارند     

يـافتي بـراي      صورت نبود ره  اند و در      هاي ساختماني يك ناحيه مسكوني و تجاري در دست توسعه رها شده             زمين

   دبـي   - البرشـا  - ۳۷۶ و ناحيـه     ۳۲۹ها در حاشـيه جـاده شـماره           اين درخت . نجات آنها، ناگزير از نابودي هستند     

  .قرار دارند
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  !ها برانيد رانندگان بد را از جاده
 بـه نظـر    .هـا بكاهـد   صادفات اتومبيل در جادهد تهاي كالن و نصب رادارهاي بيشتر نتوانسته است از رخدا   جريمه

اجازه نداد آنهـا  هاي دبي بيرون راند و        را از جاده  توان رانندان بد و خطا كار         يكي از مديران شركت معتبر بيمه مي      

  .وارد اين معابر عمومي شوند

 شـده    حراف از مسير خط كشي    انو  آنها به زيگزاگ راندن     . رانند   مي  هاي باال اتومبيل    رانندگان هنوز هم با سرعت    

ايـن نظـر توسـط آقـاي        . ل نيـستند  ئدهد قا   ادامه داده و اهميتي به آنچه كه براي اتومبيل آنان و ديگران رخ مي             

كنند كه در وهلـه اول گواهينامـه           نامبرده پيشنهاد مي   .عبدالمطلب الجيدي رئيس كل بيمه عمان ابراز شده است        

هاي رانندگي آنان به   شده و در صورت تكرار تخلف در رانندگي، گواهينامه  رانندگان خاطي به مدت دو ماه توقيف      

ايشان اظهار داشت كه افزايش موارد تخلف طوري شدت يافته اسـت كـه اغلـب                . تري توقيف شود    مدت طوالني 

 بيمه  شركت. كنند  هاي تصادفي براي تعمير شانه خالي مي        هاي خودرو از پذيرفتن اتومبيل      ها و تعميرگاه    نمايندگي

 در صـورتي     :كنـد   او اضافه مي  . كند   ادعاي خسارت بابت تصادفات خودرو دريافت مي       ۴۰۰۰آقاي الجيدي ماهانه    
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 مورد تصادف درماه افزايش خواهد      ۷۰۰۰كه سراسر امارات در اين محاسبه منظور شود، تعداد دعاوي خسارت به             

اقتصادي است و مقياس بـازار در دريافـت         به گفته وي، بخش بيمه پس از بخش بانكي، مهمترين بخش            . يافت

اين به معناي پشتيباني از ميلياردها درهم داريي وامـوال گونـاگون            . رسد   ميليارد درهم در سال مي     ۷حق بيمه به    

  .داند هاي بيمه را وارد نمي وي انتقادهاي داير بر  برگول زدن مشتريان توسط شركت. است
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  كنند  دبي به دليل پايين بودن سطح آلودگي هوا به راحتي تنفس مي(Oasis)ندان آبادي شهرو

كننـد،    دبي به دليل پايين بودن سطح آلودگي به راحتي تنفس مـي       (Oasis) واقع در واحد     العينشهروندان مقيم   

هـاي صـنعتي      و فعاليـت  اما پژوهشگران افزايش آلودگي هواي اين آبادي را نيز به دليل افزايش تعداد خودروهـا                

  .دهند هشدار مي

اكسيد  هاي سمي هوا نظير دي اخيراً ميزان آالينده) UAEU(يك گروه پژوهشگر از دانشگاه امارات عربي متحده 

هـاي    آنها با شگفتي دريافتند كه ميزان آالينده      . اند  نيتروژن، اكسيد سولفور و آمونياك را در مورد مطالعه قرار داده          

 به عنوان استاندارد كيفـي هـوا تعيـين شـده       (WHO) آنچه كه توسط سازمان بهداشت جهاني        ازموجود در هوا    

اين پژوهش توسط سه دانشجوي ارشد از دپارتمان شيمي دانشگاه امارات و با استفاده              . تر است    بسيار پايين   است،

 تجـاري و     ايت صـنعتي،  مقامات مسئول چهار سـ    . از آخرين فنون علمي براي آزمون كيفيت هوا انجام شده است          

هاي البراتواري يك سال  آوري اطالعات و آزمايش    مدت زمان جمع  . مسكوني را براي اين آزمايش انتخاب كردند      

  . طول كشيد
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  ترافيك سنگين

زارش بيانگر آن اسـت   گ. نمايند  بنابه گزارش پژوهشگران، در شهر العين چندين كارخانه هواي محيط را آلوده مي            

افزايش تعداد وسـايط نقليـه      . شود  كه بيشترين تراكم اكسيد نيتروژن در نواحي كه ترافيك سنگين دارد يافت مي            

آمونيـاك يافتـه شـده در ايـن ناحيـه نيـز از              . رود  هاي هوا در العين به شمار مي        ترين عامل افزايش آالينده     عمده

هـاي    كنـد كـه بـروز نـاراحتي         گزارش تاكيد مي  . شود  ار دارد ناشي مي   كارخانه كود شيميايي كه در حومه شهر قر       

ها، و ذرات ماسه كه توسط جريان  نزا، آلرژنالهاي ويروسي مانند آنفلو  تنفسي در ميان شهروندان العين به عفونت      

  .شود هاي هواي شهر، نسبت داده مي شود و ساير آالينده باد وارد هواي شهر مي

 شـود  فظ سالمتي شهروندان محسوب مـي كه كنترل آلودگي هوا ابزار سودمندي براي ح  گويد    گروه پژوهشگر مي  

هـاي    كنند كه طرح    هاي كنترل آلودگي هوا را ايجاد كرده و تالش مي            همين دليل بسياري از كشورها ايستگاه       به

  .ورند مبارزه با آلودگي هوا به اجرا در آ افزايش آگاهي براي آموزش عموم شهروندان را در زمينه



 ٤٠

آور و خطرناك از هـوا بـراي تـامين            هاي زيان   به نظر اين گروه، هدف اوليه مديريت كيفيت هوا در حذف آالينده           

  .شود سالمتي و رفاه شهروندان خالصه مي
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   فجيرهكمبود پاركينگ در اميرنشين

 هنوز بايد يك هفته ديگر با مشقت نبود پاركينگ براي           كاركنان و مشتريان ناحيه تجاري و مركز تجارت فجيره،        

مساله از اين قرار است كه چندين واحد فضاي پاركينگ در مركز شـلوغ             . خودروهاي خود دست و پنجه نرم كنند      
. انـد   تعطيـل شـده   در عمل،   گذاري شبكه فاضالب در آن ناحيه،         تجاري فجيره به علت عمليات حفاري براي لوله       

از عـدم   و   تجارت شهر از اين كه هيچ گزينه ديگري براي پـارك خودروهـاي آنـان وجـود نـدارد                     مراجعان مركز 

هنگامي كه كارگران حفـاري     «: گويد  مدير مركز تجارت فجيره مي    . رساني به موقع مسئوالن شكايت دارند       اطالع
 او .ي نداشـتيم ايـن حفـار  خود را در اين ناحيه شروع كردند ما دچار حيرت شديم زيرا قبالً هيچگونه اطالعـي از            

 شكايت خود راكند كه ما در خواست يك جلسه اضطراري باشركت ساختماني مسئول حفاري كرديم و             اضافه مي 

رساني به موقع به ما را پذيرفتند و قـول دادنـد كـه عمليـات حفـاري و                     آنها مسئوليت عدم اطالع   . مطرح نموديم 
اين شركت پيمانكاري در گذشته نيز  به علت عدم برقراري ارتباطات . گذاري را تا پايان هفته به پايان رسانند       لوله

  .رساني به موقع، موجب نارضايتي شهروندان شده است به هنگام و اطالع
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  شود تجاوز از سرعت مجاز موجب از دست رفتن خودرو مي

   كيلومتر در ساعت،۵۰ر صورت تجاوز از حد مجاز سرعت يكي از افسران ارشد پليس دبي اخطار كرده است كه د 
  .شود خودرو راننده خطا كار مصادره مي

هـاي    گفت كه دو خودرو ناشناس پليس با دوربينGulf Newsمدير اداره، راهنمايي و رانندگي دبي به خبرنگار 

ايـن  .  و كنتـرل قـرار دهنـد       اند تا سرعت رانندگان وسايط نقليه موتوري را تحت مراقبـت            كامپيوتري مجهز شده  
در آينده خودروهـاي بيـشتري از ايـن قبيـل بـراي             . گيرند   مورد استفاده قرار مي    ۲۰۰۷خودروها از اول ماه ژوئن      

  .ها به كار گرفته خواهند شد كنترل ترافيك جاده
المـت  هـاي پلـيس راهنمـايي بـدون ع          ژنرال تميم، رئيس كل پليس راهنمايي دبي دستور داده بود كه اتومبيـل            

  .هاي راداري كامپيوتري مجهز شوند تا از عهده مراقبت و كنترل ترافيك شهر بر آيند با دوربين) مخفي(
 كيلـومتر در  ۵۰براساس اين تصميم چنانچه راننده يك خودرو از حد مجاز سـرعت تخلـف نمـوده امـا بـاالتر از                     

مه وي نمرات منفي حك خواهد شد، و در ساعت سرعت نداشته باشد، راننده خاطي درجا جريمه شده و بر گواهينا

  . كيلومتر، اتومبيل راننده خاطي مصادره خواهد شد۵۰صورت تجاوز از سرعت 
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 ٤١

  شوند عابران پياده نيز جريمه مي

ات جـاني    درصد تلف  ۵۰ تا   ۴۰احتياطي رانندگاه علت اصلي       سرعت و بي  : گويد  رئيس كل پليس راهنمايي دبي مي     

هاي پليس راهنمايي و رانندگي از عبور عابران پياده از نقاط غيرمجاز              گويد گشت   وي مي . اي است   تصادفات جاده 

  .اي به مبلغ اين گونه جريمه نكرد او اشاره. جلوگيري كرده و آنان را نيز جريمه خواهند كرد

ها تخلفات راننـدگي   هند يافت تا به كمك آن دستگاه افزايش خوا ۸۶۵ دستگاه به    ۱۷۲اي از     تعداد رادارهاي جاده  

گويد كه امسال پس از نصب  او مي. اين هدف تا پايان سال تحقق خواهد يافت. مورد مراقبت و كنترل قرار گيرند

 حتي يك مـورد تـصادف      دستگاه دوربين براي كنترل و ثبت خطاهاي عبور از چراغ قرمز،           ۳۶ دستگاه رادار و     ۱۳

  .شده استمنجر به فوت گزارش ن

اي منجر به فوت در مقايسه بـا مـدت            طبق گزارش پليس راهنمايي، آمار سه ماهه اول امسال در تصادفات جاده           

 چهـار  اي در سال جـاري در  تعداد كشته شدگان تصادفات جاده   .  درصد كاهش يافته است    ۲۱مشابه در سال قبل     

بـه  . دهـد    كشته، كاهش نشان مـي     ۱۰۷بل  با     كه در مقايسه با مدت مشابه سال ق         نفر بوده است   ۸۵ماه گذشته   

  .گفته رئيس كل پليس راهنمايي دبي اين كاهش برآيند كنترل اكيد رانندگي توسط پليس بوده است
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  كنند؟ نام و نشان پليس چگونه كار مي هاي بي هاي نصب شده در اتومبيل دوربين

ين راننـدگي را بـه   هاي راداري هستند، متخلف اهنمايي دبي كه مجهز به دوربين     خودروهاي بدون عالمت پليس ر    

كننـد درجـا متوقـف شـده و جريمـه              به همين دليل، رانندگاني كه از حد سرعت مجاز تجاوز مـي            اندازند،  دام مي 

 اري كـرده و ميـزان  هاي راداري نصب شده بر روي اين خودروها از صحنه تخلـف عكـس بـرد             دوربين. شوند  مي

پس از آن، يك پيام فوري به نزديكتـرين ايـستگاه پلـيس             . كنند   از سرعت مجاز را در زمان وقوع ثبت مي         تجاوز

شود تـا پـس از        راهنمايي و رانندگي، حاوي مشخصات خودرو متخلف، شماره اتومبيل و ساخت خودرو ارسال مي             

  .وصول آن خودرو را متوقف و راننده را درجا جريمه كنند
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  كشي در دبي برگزاري همايش جهاني نقشه

  دبي با حمايـت شـيح حمـدان بـن محمـد راشـد آل مكتـوم                 در   كشي در ناحيه جميرا     يش جهاني نقشه  هما: دبي

اعضاي شوراي  (به گزارش خبرگزاري امارات در اين همايش بيش از پنجاه كشور    . افتتاح شد ) ۲۰۰۷ مه   ۲۷-۲۹(

رييس اجرايي شركت دبـي  . دكردن حضور پيدا )  اداره طراحي صنعتي ريزي شهري،   كشي، اداره برنامه   مشاوره نقشه 

هـاي ايـن فـن در سـطح            نـوآوري   كشي،  القابضه در اين رابطه اظهار نمود در اين همايش مسايل مرتبط با نقشه            

.  تبادل نظر قرار گرفـت رد بررسي و هاي پيش روي اين صنعت مو       منطقه و خاورميانه و جهان و هم چنين چالش        



 ٤٢

 ۱۰۰در ايـن همـايش   .  نـد كـشي بود   متخصصان فن طراحي و نقشه   درصد از شركت كنندگان كارشناسان و      ۳۰

   نفـر از كارشناسـان بخـش آمـوزش و پـژوهش        ۴۰رساني از نقـاط مختلـف جهـان بـه همـراه               كارشناس اطالع 

  .يابند حضور مي
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  مربوط به حمل ونقلاخبار ) د

  عمليات حفاري تونل متروي دبي ادامه دارد
هـاي حفـار كـه     اداره حمل و نقل و ترافيك شهري دبي اعالم كرد كه عمليات حفاري تونل مترو توسط ماشـين            

گذاري ادامه حمل و نقـل دبـي پيـشرفت     مدير بخش ريل. شوند، ادامه دارد  ناميده مي۲ و  ۱البقيشه يا البكيشاي    

وي اظهار نمود كه تمام عمليات مهم تونل توسط اين دو ماشين حفار عظـيم         . آميز خواند    مترو را موفقيت   عمليات

هاي طراحي شده صورت گرفته و با همكاري اداره دفاع مدني، پلـيس               تمام عمليات مطابق نقشه   .  گيرد  انجام مي 

گـروه امـداد فـوريتي    . شـود  شـته مـي  و خدمات پزشكي و بهداشتي دبي اقدامات احتياطي الزم به موقع اجـرا گذ  

  .بيني نشده است  پاسخگويي به هرگونه اتفاق پيشوتمام وقت آماده امداد ) اورژانس(

كه عمليات مقدماتي را در ماه مارس به پايان رسانده اسـت پـس از يـك توقـف كوتـاه، نـصب              ) ۱(ماشين حفار   

بـه خـور    ) ۱(تا يك ماه ديگر ماشين حفار       . ده است شروع كر " برجمان"هاي پشتيباني را از ميدان اتحاد تا          سيستم

.  متري زير آب در اواسط ماه ژوئن عمليات زيرآبي بـه پايـان خواهـد آمـد                 ۳۰دبي رسيده و پس از عبور از عمق         

 حفاري  ۲۰۰۷را در زير آب حفاري كرده و تا اوايل سپتامبر           )  متر ۵/۹به قطر حدود    ( متر   ۲۷۰ماشين حفار ماهانه    

  .ان خواهد رسيدتونل به برجم
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  احداث خط سوم مترو در دبي
خط ارغواني متروي دبي، به طور كلي، به مسافران در حال تردد در بـين فرودگـاه دبـي و فرودگـاه جبـل علـي                          

پـس از  . مقام مسئول حمل و نقل دبي اطالع داد كه خط سوم مترو كه خط ارغواني نام دارد   . سرويس خواهد داد  

 كيلومتر است، يك خط سير سريع بـوده و  ۴۹طول خط ارغواني كه . شود احداث خط قرمز و خط سبز، احداث مي 

هزينـه  . المللي جبل علي، كه در دست احداث است، متصل خواهد كـرد   المللي دبي را به فرودگاه بين       فرودگاه بين 

ـ       ۱۰احداث خط ارغواني بالغ بر       ه مـسافراني اختـصاص خواهـد داشـت كـه بـين دو              ميليارد درهم خواهد بود و ب

تواننـد از آن اسـتفاده     پيرامون اين خط نيز مي    جوامعوآمد هستند و در عين حال،         المللي دبي در رفت     فرودگاه بين 

وزير و اميـر       معاون رئيس جمهور و نخست      د آن مكتوم،  به رهنمودهاي شيخ محمدبن راش    اين پروژه نيز بنا     . كنند



 ٤٣

 و حمـل    هاي حمل و نقل عمومي مانند مترو، اتوبوسراني،         ارتباط دادن نواحي شهري از طريق شبكه      دبي، داير بر    

  .آيد و نقل روي آب، به اجرا در مي

هاي خط ارغواني بالغ بر هشت جايگاه خواهد بود، كه سه ايستگاه آن به مسافراني كه از دو مـسير                      تعداد ايستگاه 

 در اين سـه   توانند  مسافران مي . سهيالت ورودي هواپيمايي ارائه خواهد داد     اين دو فرودگاه در رفت وآمد هستند ت       

منـد شـده و پـس از پيـاده       براي سوار شدن به هواپيما از خدمات در دسترس بهرهايستگاه جهت اخذ كارت پرواز    

اهـد و   كيلومتر در سـاعت خو     ۱۶۰ تا   ۱۳۵سرعت اين خط از     . شدن از قطار مترو، سوار هواپيماي مورد نظر شوند        

هاي قرمز و سبز فقـط    كيلومتر در ساعت خواهد بود، سرعت خط ۱۰۰در حالي كه سرعت متوسط اين خط حدود         

 ۲۰۱۲و در دسـامبر     )  ماه طول كشيده   ۴۵( آغاز   ۲۰۰۹ساخت اين خط در ماه مارس       .  كيلومتر در ساعت است    ۴۵

كت كرده و پس از عبور از شهرك فـستيوال          المللي دبي حر    خط ارغواني مترو از فرودگاه بين     . به پايان خواهد آمد   

هاي بزرگ مسكوني و تجاري خدمات ارائه         جداف، و ناحيه كسب و كار، از زير جاده الخيل عبور كرده و به پروژه              

  .خواهد داد

 Parsonsالمللي  اي را با مشاور بين نامه  موافقت2007/05/24مقام مسئول اداره حمل و نقل دبي در تاريخ يك 

Brikerhoff (PB)اي   مدير خاورميانه.  جهت كسب خدمات مشاوره، شامل طراحي اوليه خط ارغواني، امضا نمود

  . تكميل خواهند كرد۲۰۰۸شروع كرده و آن را تاماه مه ) ژوئن(اين مشاور گفت كه كار طراحي را همين ماه 

ها و    ن است تعدادي از ايستگاه    اين مقام مسئول گفت ممك    .  برگزار خواهد شد   ۲۰۰۸مناقصه اين پروژه در ماه مه       

نوع قطار اين خط از قطارهاي دو خط سبز و قرمز متفاوت خواهد             . تسهيالت مورد نظر در طرح نهايي تغيير يابند       

هاي حمل بار جداگانه براي   واگن خواهد داشت و هم چنين يك واگن نيز به قفسه۹هر يك از قطارهاي آن . بود

  . داشتها اختصاص خواهد كودكان و خانم

.  اتوماتيك عمل خواهند كرد تـا سـالمتي و ايمنـي مـسافران تـأمين شـود                  هاي خط متروي ارغواني كامالً      واگن

بـري   هـاي خـدمات مـسافر     مند خواهند بود و يا اتصال به پايانه         ها نيز از تسهيالت پاركينگ اتومبيل بهره        ايستگاه

  .ختيار مسافران قرار خواهد دادمانند اتوبرسراني و تاكسيراني، خدمات هماهنگي را در ا

 ميليـارد درهـم در دبـي در دسـت احـداث             ۵/۱۵هاي معـادل      در حال حاضر دو خط متروي قرمز و سبز با هزينه          

 كيلومتر ديگر به خط سبز      ۲۳ كيلومتر آن به خط قرمز و        ۵۲ كيلومتر است كه     ۷۵ كل طول اين دو مسير       .هستند

برداري قرار خواهد گرفت و خـط سـبز در مـاه مـارس                 مورد بهره  ۲۰۰۹خط قرمز در ماه سپتامبر      . اختصاص دارد 

  . تكميل خواهد گرديد۲۰۱۰
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  جوامعشبكه تراموا براي خدمات رساني به 



 ٤٤

هاي خط ارغواني و خط سرخ به وسيله شبكه تراموا به يكديگر متصل خواهند شد تا اجتماعـات                    برخي از ايستگاه  

گويـد بـا      مدير اجرايي اداره راه و ترابري دبـي مـي         . مند شوند    بين خطوط متروي دبي از تسهيالت آنها بهره        واقع

هـاي اصـلي متـرو از         احداث خط سرخ در امتداد جاده شيخ زايد و خط ارغواني به موازات جاده الخيـل، ايـستگاه                 

المللي دبـي بـه خطـر         تگاه فرودگاه بين  خط ارغواني هم چنين در ايس     . شوند  طريق شبكه تراموا به هم متصل مي      

  .وي گفت كه امكان اتصال خط ارغواني با  خط سبز مترو و نيز در دست مطالعه است. سرخ متصل خواهد گرديد
  

   هزينه اين پروژه؟

.  ميليـارد درهـم اسـت   ۱۰حـدود  )  كيلومتر۴۹به طول (هزينه برآورد شده طرح احداث خط ارغواني مترو در دبي           

  .رسد  به پايان مي۲۰۱۲ آغاز شده و در دسامبر ۲۰۰۹كشد و كار ساخت از ماه مارس   ماه طول مي۴۵ساخت آن 
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 ها  درهمي صدمه زدن به حفاظ خيابان۲۰۰ ۰جريمه

گيني هـاي سـن    هاي اطراف جاده ها و عالئم رانندگي در دبي جريمه         ) گاردريل(صدمه زدن يا از بين بردن حفاظ        

هـا   هـا و خيابـان   به گفته رئيس اداره حمل و نقل دبي افرادي كه با تخريب گاردريـل جـاده   . در پي خواهد داشت   

 پـل عـابر   ۱۷وي از سـاخت  . د شدنبسته به ميزان خسارت وارده جريمه خواه. دنانداز زندگي مردم را به خطر مي    

هـاي عـابر      تعـداد پـل    ها، با ساخت اين پل   . رهم خبر داد   ميليون د  ۱۷اي بالغ بر       مسير پياده رو با هزينه     ۷پياده و   

در سه سال گذشته آمار تعداد تلفات عابران پياده به طور چشمگيري افزايش يافته         .  فقره خواهد رسيد   ۴۰پياده به   

 كشته شده انـد و تعـداد تلفـات  در سـال     ۲۰۰۳ عابر پياده در سال      ۶۹طبق آمار اداره حمل و نقل شهري        . است

برداري از متروي دبي  به گفته مسئوالن با بهره.  نفر افزايش يافته است۱۱۵ به ۲۰۰۵ نفر و در سال ۸۳  به۲۰۰۴

  .از شمار تلفات عابران پياده كاسته خواهد شد
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  طرح جديد تسهيل جريان ترافيك در شارجه
دو تونل در امتـداد جـاده الوحـده و اتـصال آن بـه جـاده                 در خالل چند هفته آينده كار بر روي احداث سه پل و             

ALDhaid   ساخت اين تأسيسات كه در عرض سه سال آينـده بـه پايـان خواهـد آمـد، جريـان           .  آغاز خواهد شد

بهبـود جـاده الوحـده نقـش تعيـين      : يك مقام مسئول در اين زمينه گفـت . تر خواهد نمود ترافيك شارجه را روان  

او اضـافه كـرد كـه مبـارزه بـا         . هـا را كـاهش خواهـد داد         بنـدان   اي ايفا كرده و راه      ه جاده اي در ارتقاء شبك     كننده

سه پـل احـداثي   .  نياز خواهد داشت   يهاي بيشتر )زيرگذر(ها و تونل      اي به ساخت و احداث پل       هاي جاده     بندان  راه



 ٤٥

سهيل دسترسي به جاده    هاي اصلي موجب ت     دو مسير در دو جهت جاده خواهند داشت و زيرگذرها در تقاطع جاده            

  .هاي واقع در مسير جاده به عالئم ترافيكي مجهز خواهد شد ها و تقاطع ميدان. د شدنالوحده خواه
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   گره ترافيك را كورتر خواهد كرد،وضع عوارض
 باعث افزايش پيچيدگي ترافيك داند بلكه آن را اي را نه تنها مفيد نمي مدير كل ترافيك دبي، وضع عوارض جاده 

اين مقام مسئول از اداره حمل و نقل درخواست كرده است كه در برقراري ايـن                . كند  و تعداد تصادفات قلمداد مي    

از آنجا كه اداره حمـل و نقـل دبـي در    . سيستم كه از اول ماه ژوئيه امسال به اجرا درخواهد آمد، تجديد نظر كند           

 لـذا پلـيس خـود را         مشورتي با اداره پليس نكرده اسـت       گونه  اي هيچ   يان تردد جاده  زمينه حفظ  ايمني جاده و جر      

براساس اظهـارات ايـن مقـام مـسئول پلـيس، سيـستم             . داند  موظف به انجام هيچگونه عملي در اين قضيه نمي        

ابليـت  اي منسجم و با ق عوارض در بسياري از كشورها به كار گرفته شده است اما آن كشورها از يك شبكه جاده           

هـاي بـسياري در دسـت سـاخت بـوده             در شهر دبي چنين انسجامي وجود ندارد وجـاده        . عملكرد باال برخوردارند  

بـا ايـن وصـف، مـدير        . دناندازي دار   خطوط مترو نيز فاصله زيادي با راه      . هاي جديدي نيز بايد احداث شوند       وجاده

ي را مفيد دانسته و به نظـر وي ايـن سيـستم       اجرايي ترافيك دبي، برقراري وصول عوارض در نقاط پرتردد شهر         

  . درصد در حل مسائل ترافيك شهر موثر شد۲۵تواند حداقل  مي

  هاي فارسي زبان امارات به نقل از روزنامه: ماخذ

  شوند هاي دبي سبز مي تاكسي

دبـي  به ناوگان تاكـسيراني  " خودروهاي دو موتوره" طرفداران محيط زيست تصميم حكومت دبي در زمينه عرضه     

مورد ستايش قرار دادند، با اعالم ايـن تـصميم، حكومـت دبـي عرضـه تـدريجي خودروهـاي دو موتـوره را بـه                          

هـايي ماننـد      هـا آالينـده     انـدازي ايـن گونـه تاكـسي         بـا راه  .  دستگاهي تاكسيراني، ادامه خواهـد داد      ۶۰۰۰ناوگان

اين تصميم در پـي     . دا خواهد كرد   كاهش يافته و در نتيجه آلودگي هواي شهر كاهش پي          (CO2)اكسيدكربن    دي

مكتوم، معاون رئيس جمهور و نخست وزير امارات و حاكم دبي مبنـي بـر              آل دراش  شيخ محمد بن    صدور رهنمود   

لنـدن، شـيكاگو و     : انـد عبارتنـد از      هاي دو موتوره نمـوده      اندازي تاكسي   اولويت دادن شهرهايي كه مبادرت به راه      

، يك موتور با سوخت بنزيني يا گازوئيلي ويك موتور الكتريكي دارند و             "هايبريد"اين گونه خودرو هاي     . (نيويورك

  .)كنند در داخل شهرهاي پر ترافيك معموال از موتور الكتريكي استفاده مي

  هاي فارسي زبان امارات به نقل از روزنامه: ماخذ
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  تصميم دوستي با طبيعت خردورزانه است

رئـيس كـل    .  دبي مورد تقدير همه طرفداران حفاظت از محيط زيست اسـت           هاي دو موتوره در     اندازي تاكسي   راه

گويـد كـه      وي مـي  . كنـد    اين تـصميم را گـامي بـسيار مثبـت تلقـي مـي               گروه حفاظت از محيط زيست امارات،     

  . آيند بهترين گزينه در دسترسي به تكنولوژي پاك به شمار مي) هايبريد(ه  هاي دو موتور اتومبيل

مـا تـالش    . اهميت اين تصميم اين است كه توسط حكومت اتخاذ شده است          ") حبيبه المراشي خانم  (به نظر وي    

  ."منابع قابل جايگزين استفاده كنيمهاي انرژي قابل جايگزين و  كنيم در آينده از گزينه مي

ن ميـزا   و ندستبه همراه يك موتـور الكتريكـي هـ        هاي هايبريد، مجهز به يك موتور احتراقي درون سوز            اتومبيل

  . است) قديمي(هاي تك موتوره   بسيار كمتر از اتومبيلهامصرف سوخت آن
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   خودروهاي دو موتوره(Regenerative)سيستم ترمز باز پرورنده 

رمز دهد وسيله نقليه هنگام حركت در سراشيبي و گرفتن ت      هاي جديد، اجازه مي     سيستم ترمز بازفرپرورنده اتومبيل   

 كارشناس سياست ،Jahn Coequyt . كند  انرژي توليد شده را براي مصرف بعدي ذخيره  براي كاستن از سرعت،

اي  تصميم حكومت براي سرعت بخشيدن به استفاده از تكنولوژي هايبريد، شيوه. گويد انرژي براي صلح سبز، مي    

 اين كه دبي با ايـن تـصميم از شـهرهاي             و پيش بوده به نظر وي، اين تصميم يگ گام به         . بسيار پسنديده است  

تر است، مايـه   كنند به خودروهاي كم مصرف روي آورند پيشگام آمريكايي و شهرهاي ديگر جهان، كه تالش مي      

از طريـق كـاهش مـصرف     (ند  هـست تـر  نه تنها خودروهاي هايبريد با صـرفه ": دهد  وي ادامه مي  . خوشوقتي است 

بلكـه منـافع ديگـري نيـز بـراي نـواحي شـهري از نظـر پـاكي                   ) اي  نـه سوخت، آاليندگي و كاهش دمـاي گلخا      

 درصـد آلـودگي هـواي دبـي از آالينـدگي            ۷۵شـود كـه        تـصور مـي    ".آرامش محيطي در بردارند   زيست و     محيط

  .شود ناشي مي خودروهاي
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  مزاياي اضافي خودروهاي هايبريد
 .كنند  موتور بنزيني و الكتريكي حركت ميهايبريد با دو هاي  اتومبيل •

 .كنند هاي خود ذخيره مي اي براي اخذ انرژي از ترمز داشته وآن را در باطري سامانه ويژه •

 . كنند  در ساعت حركت ميكيلومتر ۹۰شود و با سرعتي بيشتر از  ها موتور بنزيني فعال مي در بزرگراه •

 .شود ام ترافيك به خوبي حركت كرده و متوقف ميح ازدموتور الكتريكي در شهر فعال شده و در ساعات •



 ٤٧

 ).بدون آاليندگي است(گونه خروجي آالينده از اگزوز ندارد  موتور الكتريكي هيچ •

  ) ليتر۴هر  كيلومتر براي ۵/۹۵  تا ۷۷از (هاي هايبريد از نظر مصرف سوخت بسيار كار آمدند  اتومبيل •
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 گذاري خارجي بيشتر تدوين كرده است فجيره برنامه گردشگري گسترده اي  براي جذب سرمايهامارت 

ريزي و توسعه اقتصادي فجيره، دو شركت ساختماني بزرگ از كشورهاي ژاپن و كويت                به گزارش سازمان برنامه   

 سـتاره خواهنـد   ۵هتل  يكگذاري مشترك در ناحيه ديبا در فجيره اقدام به احداث     ميليون  درهم سرمايه    ۲۱۳با  

اي بسيار لوكس است، كه به عنوان نخستين هتل ساخته شده              اتاق و سوئيت   ۲۵۷ فجيره شامل    JALهتل  . كرد

در گفتگـو بـا   ) فرانـك گيونـگ  (فجيـره   JALمديرعامل هتـل  .  فجيره، داير خواهد شداميرنشينتوسط ژاپن در  

GULF NEWSكـه صـرفاً بـا    هـستند دشگري زيادي برخوردار هاي گر مناطق شرقي امارات از قابليت:   گفت ،

  .د بسط و توسعه يابندنتوان گذاري خارجي مي هاي سرمايه استفاده از فرصت
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 ميليون دالري تكنولوژي اطالعات را در هند اجرا ٩٢٣ توسعه امالك و مستغالت دبي يك طرح E.T.Aگروه 
  دكن مي

 را در هند اجرا IT)  ميليارد درهم  ۳۸/۳( ميليون دالري    ۹۲۳مستقر در دبي يك پروژه       ETAك  گروه توسعه امال  

   هنـد احـداث    (Chennai)با اجراي اين پروژه يـك پـارك تكنولـوژي اطالعـات در شـهر چنـايي                  . خواهد كرد 

  .خواهد شد

، Microsoftاز جملـه    ،  ITهاي پيشرو      مترمربع خواهد بود كه همه شركت      ۱,۳۲۰,۰۰۰ در   ITساخت اين پارك    

Intel  و IBMدفاتر خود را در آن ايجاد خواهند نمود.  

    مترمربـع   ۴,۶۲۰,۰۰۰گويد كه اين پروژه بخشي از پروژه بزرگتر ديگـر بـه مـساحت               مي E.T.Aمديرعامل گروه   

 اعالم اين خبر  . هاي مسكوني اختصاص خواهد داشت      آن به بخش ساختمان    مترمربع   ۲,۶۴۰,۰۰۰خواهد بود كه    

اين شركت نخستين پروژه . دهد  ميليارد درهم افزايش مي۵/۱۶گذاري اين گروه را در هند به حدود  ميزان سرمايه

 ميليـارد درهـم در      ۱۱گذاري اين شركت بـه مبلـغ          بيانگر سرمايه را كه   هاي مسكوني در چنايي       احداث ساختمان 

گويد ما به شدت براي به دست آوردن           مي E.T.Aمدير عامل   . تاميل نادو است در دست اجرا دارد        اياالت جنوبي   

با به دسـت آوردن فرصـت مناسـب بـه سـرعت سـراغ آن                "كند    هاي مناسب در هند هستيم و اضافه مي         فرصت

 ميليـون درهـم ناحيـه    ۸۰۰اي بـالغ بـر    كار ساخت در چند ماه آينده شروع خواهد شد و با هزينـه        ." خواهيم رفت 

هـاي     واحـدهاي آپارتمـاني را در انـدازه        ،گـذاران   اين ناحيه به سـرمايه    . د احداث خواهد گردي   Jasmineمسكوني  



 ٤٨

 چـون   امكانـاتي المللـي چنـايي، شـامل         اين مجتمـع مـسكوني نزديـك فرودگـاه بـين          . مختلف ارائه خواهد كرد   

  . استخر شنا، سالن ژيمناستيك، و زمين بسكتبال خواهد بود هاي بازي براي كودكان، محوطه

هـا، مركـز خريـد بـزرگ،  پاركينـگ             رض سه سال به صورت مجتمع متشكل از آپارتمان        در ع  ITپروژه شهرك   

  .ها و واحدهاي خدماتي، خواهد بود اتومبيل، بيمارستان، كلينيك، مدارس، هتل

 هزار شغل بـراي مـردم       ۵۰ رادر بر خواهد گرفت و حدود        IT  براي   (SEZ)اين پروژه يك منطقه ويژه اقتصادي       

رود اجرايي پروژه     انتظار مي .  خريداري شده است   ETAل زمين مورد نياز پروژه توسط گروه        ك. ايجاد خواهد نمود  

  .آغاز شود) ۲۰۰۷(در ماه اوت امسال 

گـذاري متـرو، بنـادر،        هاي زيربنايي هند، از جمله ريـل         در ساير طرح   (ETA)گذاران اماراتي     اين گروه از سرمايه   

  .سازي نيز درگير هستند نيروگاه و جاده
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  : نشريه با عناوين ذيل منتشر كرده است٩٤شهر تا كنون  گروه 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 (» تجربيات كشورهاي مختلف «-راحي فضاي سبز  نگاهي كوتاه بر ط-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   اتوماسيون و بهينه-١٥

  )١٣٧٢زمستان ( انرژي درياها -١٦

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

  )١٣٧٣بهار ( انرژي باد -١٨

  )١٣٧٣ر بها(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 (اصول طراحي براي افراد داراي كهولت، ناتواني، اختالل و معلوليت  - 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   هاي مديريت بار و مديريت انرژي در شبكه   سيستم-٢٩

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

  )١٣٧٤بهار ( )در ايران و جهان( صنعت چوب و كاغذ و نقش آن در فرهنگ، اقتصاد و سياست - شهر سالم -٣١

  )١٣٧٤بهار (هاي مسكوني  ئي انرژي در ساختمانجو   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    و رودخانه حفاظت سواحل دريا-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 (هايي نوين به طراحي فضاي باز اداري    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    هدايت منابع مالي و فني غيردولتي جهت اجراي طرح-٤٤

  )١٣٧٨زمستان ( پژوهش در تاريخچه، مفهوم و سير تحول شهرسازي و شهر سالم در فرهنگ ايران و اسالم -٤٥

  )١٣٧٩تابستان (هاي نو    پارك انرژي-٤٦

  )١٣٧٩پائيز (ي داخلي  مديريت تجهيزات و طراح- 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

  )١٣٨٠پاييز (  روشنايي  محيط : جلد اول-ي عملكرد حسياستانداردها:  بخش اول-تنظيم شرايط محيطي-٥١



  )١٣٨٠پاييز ( هاي صوتي و حرارتي   محيط-استانداردهاي عملكرد حسي:  بخش اول- تنظيم شرايط محيطي -٥٢

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

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

   توليـد و كنتـرل نـور و صـدا         :  جلـد اول   -هـاي كنتـرل محـيط       سيـستم :  بخـش دوم   - تنظيم شرايط محيطي   -٥٥

  )١٣٨٠زمستان (

  حــرارت توليــد و كنتــرل:  جلــد دوم-كنتــرل محــيط  هــاي سيــستم:  دوم  بخــش- تنظــيم شــرايط محيطــي-٥٦

  )١٣٨٠زمستان (

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

  سيـستم جـامع محيطـي     :  جلـد سـوم    -هـاي كنتـرل محـيط       سيـستم :  بخـش دوم   - تنظيم شـرايط محيطـي     -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

  )۱۳۸۴پاييز ( )عدالت اجتماعي(توسعه فن آوري اطالعات در روستاها :  بخش شانزدهم- اطالعاتآوري  فن-۸۱

  )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  (CNG ،LPG ،LNGهاي گازي  آشنايي با فرآوري -۹۱

  )۱۳۸۵زمستان (هايي براي توسعه   رهنمون-۹۲

  )۱۳۸۶بهار  (خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس -۹۳

  )۱۳۸۶تابستان (يابي صنايع   متدولوژي مكان-۹۴

  

  : اند  منتشر گرديدهشهر  هاي مختلف گروه مهندسين مشاور ره توسط بخشهمچنين نشريات تخصصي ذيل نيز 

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

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

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

  )١٣٧٢زمستان ) (انرژيبخش ( 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-

  

  :شهر منتشر گرديده است نيز توسط گروه مهندسين مشاور رهضمناً كتب زير 

  )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(تل ريزي و طراحي ه   برنامه-٤

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

  )١٣٧٥ -ريزي كشور  برنامه

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

  )۱۳۸۴(هواي پاكيزه بكاريم  - معماري سبز -۷

۸-  HSE ۱۳۸۵( در سفر(  

  

  : شوند  كتب زير بزودي منتشر ميهمچنين 

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

 )شهر ره: مترجم ( ELECTRICAL GROUNDING) زميناتصال(صول زمين كردن الكتريكي  ا-٢


