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  پيشگفتار 

مـستقر در  " الملل شهر بين ره"ين شماره اين خبرنامه كه به ابتكار مخوانندگان از انتشار نخستين و دو  اقبال گسترده   

ري بخش تحقيق و توسعه اين مشاور در بهار و اوايل تابستان سال جاري              دبي، مركز امارات عربي متحده و همكا      

  .تر نمود منتشر شد، عزم همكاران ما را در ادامه اين راه و استمرار اين تالش راسخ

 به تحـوالت   آنتوان در رويكرد كارشناسانه و تخصصي هاي نوشتاري را مي     تفاوت بارز اين خبرنامه با ديگر رسانه      

 كه امروزه آوازه آن ،فارس و مرزهاي طوالني جنوبي ايران جستجو نمود سعه و آباداني در حوزه خليجو روندهاي تو

  .انداز است المللي طنين ترين منطقه جهان در عرصه بين به عنوان حساس

د اي از تاريخ حيات ديرينه خو       بيش از هر برهه   " خليج هميشه فارس  " نام   ،اكنون در ميانه نخستين دهه هزاره سوم      

 اجتماعي و سياسي آن همواره اخبار       -هاي خبري جهان مطرح شده و اخبار مربوط به تحوالت اقتصادي              در رسانه 

  .دهد الشعاع قرار مي ساير مناطق جهان را تحت

اي از خودآگـاهي و يـا    هـاي خبـري جهـان، گونـه     فارس توسط رسـانه    تداوم انتشار اخبار مربوط به تحوالت خليج      

مخاطبـان  با پيدايش يك چنـين حـساسيت ذهنـي در ميـان          . وجود آورده است     مخاطبان به  حساسيت ذهني را در   

  .برند سر مي انگيز بوده و جمع ديگر در انتظار رخدادهاي هولناك به خبري، جمعي از آنان دچار نوعي نگراني وهم

هـاي     فـارغ از دلمـشغولي     در نشر ايـن خبرنامـه،     " شهر  ره"تر به آن اشاره شد، انگيزه همكاران          گونه كه پيش    همان

آلود و رخدادهاي هراسناك، رويكردي پژوهـشگرانه و نگـاه ژرف بـه ماهيـت تحـوالت و رونـدهاي توسـعه                        وهم

اي بـر پيرامـون خـود، از          العاده  و اجتماعي اين منطقه حساس جهان است كه در فرجام خود اثرات خارق            اقتصادي  

  .جمله جمهوري اسالمي ايران خواهد گذاشت

گشايد، و همه راهيان تحقيـق و   مندان مي د، انتشار اين خبرنامه دريچه اطالعاتي جديدي را به روي عالقه     تردي  بي

ـ توان  شهر و چه در برون آن مـي         توسعه چه در درون سازمان ره        هـاي تخصـصي خـود را    د بـه كمـك آن آگـاهي      ن

  .روزآمد سازند

اره  همـو ،ي از اشتياق واقبال خوانندگان هوشمندشهر، با برخوردار بخش تحقيق و توسعه گروه مهندسين مشاور ره       

   انـساني ، بـا فرزانگـان مـشتاق     توشـه سـرمايه    خـويش را بـه عنـوان ره   هـاي  كوشش خواهـد كـرد كـه دانـسته      

  .تقسيم كند

   يسعيد شهيد

  ق و توسعهمدير بخش تحقي

  



  مقدمه
 وهـا     قـوت ،  تهديـدها ،ها   گاه فرصت قتصادي و اجتماعي ازديد   در مقدمه دومين شماره اين خبرنامه، مقوله توسعه ا        

امروزه در عرصه پژوهش، كاربرد روش بررسـي و تحليـل بـر اسـاس ايـن چهـار       . ها مورد اشاره قرار گرفت   ضعف

   مـدل ديگـري معمـول       هـر  يش از بناميده شده است،    ) SWOT(  اجتماعي كه ماتريس سوات       -پارامتر اقتصادي 

  .گرديده است

 و تهديـد تـشكيل شـده اسـت، يـك مـاتريس         نگليسي قوت، ضـعف، فرصـت      كه از حروف اول واژگان ا      )اتسو(

اي در جهان اين چهار بعد ماتريس را در  از آنجا كه هر پديده    . دهد  پژوهشي معيار را در اختيار پژوهشگران قرار مي       

 ،سـعه  مقياس و ميزان تاثيرگذاري پارمترهاي چهارگانه در فراگـرد رشـد و تو             ،بطن خود دارد، لذا با كشف ماهيت        

نقاط  اجتماعي هر كشور را مورد تحليل قرارداده و با تقويت            –هاي توسعه اقتصادي     ها و قابليت    توان توانمندي   مي

افزايي تاثير ايـن دو عامـل،    ها با نقاط قوت و هم سازي فرصت قوت، كاهش مقياس و اثرگذاري نقاط ضعف و توام  

  .اگرد توسعه و بالندگي را تسريع كردفر

گذاري اسـتراتژيك، مـورد    سازي و سياست دهه است كه به عنوان ابزار تصميم نزديك به دو  )سوات(روش تحليل   

 در مطالعات  راهبردي اكنون جايگاه     )سوات( رويكرد به روش تحليل      .استفاده پژوهشگران توسعه قرار گرفته است     

زاعي به دور بوده و با برخورداري       انتهاي     اين كه اين رويكرد از تحليل      شايان توجه . اي را احراز كرده است      برجسته

ها،  و نظاير آنQSPM،  AHP، DELPHIهايي چون  گيري از اثر هم افزايي روش  بهرهاز مزيت انعطاف پذيري و

  .را به اثبات رسانده است  خوديتحليل سيستمكارايي 

ايـن  اعي در  اجتمـ –ي هاي اقتصاد درون و پيرامون سامانه   كمي و كيفي     پژوهشگر با قراردادن حاصل جستارهاي    

رده و اسـتراتژي توسـعه را        را دريافت ك   تواند برآيندها   ي اين چهار عامل مي    ها ها و واكنش    و تحليل كنش  ماتريس  

  )هـاي اقتـصادي   بنگـاه  ( اقتـصاد خـرد     بخـش   اجتمـاعي و   –هـاي اقتـصادي      هاي اقتصاد كالن، بخش     در عرصه 

   .تدوين نمايد

بيند، كه در اينجا به چند نمونـه مجمـل    هاي زيادي مواجه مي را با پرسش   پژوهشگر خود    ،)سوات(ظر تحليل   از من 

  : شود اشاره مي

  ند؟ادار و يا ناپايدارآيا نقاط قوت مساله موردنظر پاي -

هـا تـشديد     آيا اين ضعفند؟ در صورت بي ثباتي،اآيا نقاط ضعف مساله مورد نظر ثابت يا متغير    -

 ؟ مي شوند



د يا فرصت بـه  نشو نظر تهديد تلقي ميراي درون سيستم موردون سيستم بآيا نقاط ضعف پيرام   -

 د؟ نآي شمار مي

شود يا فرصـت بـه    آيا نقاط قوت پيرامون سيستم براي درون سيستم مورد نظر تهديد تلقي مي        -

 د؟ نآي حساب مي

 د؟ نرو د يا فرصت  به شمار مينآي حساب ميآيا نقاط قوت سيستم براي پيرامون تهديد به  -

 هاي پيرامون به قوت تبديل كرد؟  افزايي فرصت  درون سيستم را با همتوان تهديدهاي آيا مي -

 هاي درون سيستم پيوند داد؟ توان به قوت سيستم پيرامون را ميينده هاي فزآ آيا قوت -

 توان تهديدها را به فرصت و نقاط ضعف يك سيستم را به نقاط قوت تبديل كرد؟ آيا مي -

 وني خواهد گرفت؟يدات سيستم فزدها، آيا ته ن فرصتدر صورت از دست رفت -

           !؟ .....آيا -

 امتر كه همواره در حال تغييـر      پژوهشگر با نگاهي ژرف به تحوالت پيرامون و سنجش اين چهار پار           

جـستار                     تواند بـا   پژوهشگر مي. هاي فوق پاسخ دهد  تواند به پرسش     مي ،)يرهاي معادالت متغ(ند  هست

سناريوي مدل  ) ات حوزه خليج فارس   مجموعه اطالع () سوات( الزم براي تشكيل ماتريس   هاي    دهاد

  : هاي زير بنا كند مورد خاص بر اساس مفروضات و پرسش خود را در زمينه اين )سوات(

  

 :  مفروضات مساله–الف 

  مدل فرضي بر وجـود نقـاط قـوت، ضـعف، فرصـت، تهديـد در هـر دو طـرف خلـيج فـارس                         -

  .استاستوار 

آميز بين جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي ساحل جنوبي          مدل فرضي بر همزيستي مسالمت     -

 .خليج فارس استوار است

 . همكاري اقتصادي و سياسي وجود دارد،ميان شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس -

ان در عربي و بحرين از نقاط ضعف اير  متحده  ويژه امارات    هبرخي از كشورهاي ساحل جنوبي، ب      -

 .اند پيش از انقالب به عنوان فرصت استفاده كرده

 .رقابت اقتصادي و به تبع آن رقابت سياسي ميان طرفين وجود دارد -

مت آميـز و رقـابتي بـه        عوامل خارج از حوزه خليج فارس درصدد تبديل اين همزيـستي مـسال             -

 .بين شمال و جنوب خليج فارس هستند عداوت



  :ها  پرسش-ب

  اقتـصادي كـشورهاي حاشـيه جنـوبي خلـيج فـارس بـراي ايـران تهديـد                 آيا رشـد و توسـعه        -

  شود؟ محسوب مي

نقاط ... بستان سعودي، قطر و بحرين و   عر،آيا با تداوم رشد و توسعه بازرگاني و صنعتي امارات            -

 شود؟  ضعف ايران تشديد مي

 هاي موجود در آينده نزديك و دور براي كشورهاي عـضو شـوراي همكـاري خلـيج                 آيا فرصت  -

 فارس پايدار خواهد ماند؟ 

ــت     - ــران فرص ــراي اي ــوبي ب ــاحل جن ــشورهاي س ــاختاري ك ــاهوي و س ــاط ضــعف م ــا نق   آي

 شود؟  مي محسوب

ديدهاي موجود براي كـشورهاي سـاحل جنـوبي خلـيج           تواند نقاط ضعف و ته      ران چگونه مي  اي -

 ند؟نفارس را به فرصت براي توسعه و بالندگي خود تبديل ك

ذخاير نفتـي محـدود و      ( با داشتن كمترين نقاط قوت       عربيمتحده  ت  اگر كشورهايي چون امارا    -

ماننـد   ( ايـران   نقطه ضـعف   هاي ايران از اين منظر، از تنها       در مقايسه با قوت   ) سترسي به دريا  د

تبديل كند، چرا ايران نتواند     برداري كرده و آن را به فرصت براي خود           بهره) عدم كفايت بندري  

 آن كشور را به فرصت براي خود تبديل نمايد؟ هاي ساختاري و بنيادي  ضعف

 تهديـد بـه   ،آيا اقتدار روزافزون ايران در منطقه براي كشورهاي سـاحل جنـوبي خلـيج فـارس                -

 آيد؟  حساب مي

اي همـسان بـراي همـه          بـا آن بـه گونـه       هاي برتـر همـراه      آيا حضور ابرقدرت جهان و قدرت      -

 آيد؟  كشورهاي حوزه خليج فارس تهديد به حساب مي

  هـاي خـارجي چگونـه بـه ايـن كـشورها           مثبت بودن پاسخ پرسـش فـوق، سـرمايه        در صورت    -

 شوند؟  سرازير مي

ي در خليج فارس براي آينده اين حوزه عاري از تهديـد بـوده و تـامين                 جاگر حضور نيروي خار    -

كننده امنيت و ثبات منطقه است، پس چرا ايران نتواند از اين امنيت و ثبـات بـه منزلـه نقطـه                      

  و فرصت براي توسعه و آباداني خود بهره گيرد؟ قوت

در پاكستان پا به عرصه ن و اقيانوس هند، منطقه آزاد گوا در درياي عما–فراسوي خليج فارس    -

 در جنوب پاكستان، نقطـه      ترانزيت – بزرگ تجاري     آيا با راه اندازي اين مركز      -گذارد وجود مي 



 فرصـت  ،ر ايـران دگذاري در گوا  توان با سرمايه    ييا م شود؟ آ   تهديد ديگري براي ايران ايجاد مي     

 برتر ديگري براي ايران به وجود آورد؟ 

الوده توسعه تجـاري   ش،برداري از فرصت ايجاد بندر جبل علي       پس از بهره  عربي  متحده  امارات   -

هـا  استحكام بخشيد و از آن پس ده      ) نبا بهره برداري از نقطه ضعف بندري ايرا       (اين كشور را    

 تجهيـز و تغييـر      آيا ايران نمي تواند بـا     .  سواحل خود به وجود آورده است      دراطق آزاد   بندر و من  

ق آزاد كيش و قشم و تدوين استراتژي توسعه جامع براي منطقه آزاد اروند،              هاي مناط   ماموريت

د، با رقباي جنوبي خليج فارس بـه چـالش          نكه همه نقاط قوت و فرصت مغتنم را در اختيار دار          

 برخيزد؟ مسالمت آميز 

تـوان در     مـي ورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس را       هاي توسعه اقتصادي و صنعتي كش      آيا تجربه  -

 ايران الگو برداري كرد؟ 

شوري ايران درصدد ايجاد صنايع انرژي بر و اجرايي طرحهاي توسعه در اين زمينه است، اما كـ               -

با وجود ايـن كـه از       . آورد  ميها را يكي پس ازديگري به اجرا در          گونه طرح  چون امارات نيز اين   

 .ي مطرح براي ايران برخوردار نيستها يت نسبي همسان در مقايسه با مزيتمز

پژوهشگر ايراني با طرح مفروضات و پرسش هايي اين چنين ناگزير از بررسـي و تحليـل رونـدهاي         

  .توسعه در پيرامون ميهن خويش است تا بلكه رهيافتي منطقي از آن به چنگ آورد

وحـدت ملـي و   " شـعار يد به شتاب گرفتن آهنگ رشد و بالندگي براي اعتالي اين سرزمين كه         با ام 

  .هاي خود قرار داده است در سال جاري سر لوحه تالش  را"انسجام اسالمي

  

  زاده قاسم خليل

  توسعهريزي  مشاور ارشد برنامه

  اي ريزي منطقه و برنامه
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   اخبار اقتصادي، بازرگاني و مالي) الف

  .ساخت دومين سايت صنايع انرژي بر ايران در المرد فارس آغاز شد

. بر كشور در شهرستان المرد در جنـوب اسـتان فـارس آغـاز شـد                 يع انرژي صناسايت  عمليات ساخت دومين    

اي بـه     هبر است كه در منطقه ويـژ        اين دومين سايت انرژي   : ن به خبرنگار ايرنا گفت    ير صنايع و معاد   معاون وز 

  . شود  در دشت المرد احداث مي هكتار زمين۸۹۰۰مساحت 

 هـاي الزم در آن     قدامات اوليـه و اتمـام احـداث زيرسـاخت         توانند پس از ا     گذاران مي   سرمايه": وي اضافه كرد  

بنا به  . "كنند   شغل غير مستقيم ايجاد مي     ۱۰بر  به ازاي يك شغل مستقيم          صنايع انرژي . گذاري نمايند   سرمايه

 احداث سايت آلومينيوم  المرد كـه بزرگتـرين          ،گفته معاون وزير صنايع و معادن همزمان با احداث اين سايت          

  .شود  هكتار آغاز مي۵۰۰ينيوم كشور است در زميني به مساحت پروژه آلوم

ني يال اعتبار از محل منابع عمرا ميليارد ر۴/۲مبلغ .  كيلومتري جنوب شيراز قرار دارد۴۶۴شهرستان المرد در    

  . براي احداث جاده دسترسي به سايت آلومينيوم اختصاص يافته است۸۶در سال 

  ۹/۳/۸۶مورخ  ،روزنامه جمهوري اسالمي : ماخذ

 گذاري خواهد شد  تريليون دالر در صنعت توريسم خاورميانه سرمايه۳ نزديك ۲۰۲۰تا سال 

  هاي الزم براي بخش در حال رشد توريسم از ديـدگاه يـك مـشاور مقـيم بريتانيـا در دبـي،                  زيرساختاحداث  

 اتاق جديد به ظرفيت     ۷۵۰۰۰۰ خواهند توانست    ۲۰۲۰سازي تا سال      هاي جديد هتل    پروژه. آور خواهد بود   الزام

 تعـداد  ،Global Futures & Foresight(  GFF(رئيس كل اجرايـي  بيني  پيشبر طبق . موجود اضافه كنند

هـاي    اجراي پـروژه براي نيز فراتر خواهد رفت زيرا عربستان سعودي به تنهايي       ۸۰۰۰۰هاي جديد از    اتاق هتل 

او اضافه كرد كه عربستان سعودي هنوز تعداد        . كرده است ريزي     اتاق برنامه  ۵۵۷۰۰۰درياي سرخ براي احداث     

بيني كرده است      در ماه مه گذشته پيش     GFFمؤسسه  . هايي را كه احداث خواهد نمود، اعالم نكرده است          هتل

هـاي صـنعت      هـاي جديـد در خاورميانـه بـه منظـور پـشتيباني زيرسـاخت                گذاري در احداث هتـل      كه سرمايه 

  .خواهد بود تريليون دالر ۳د حدو ۲۰۲۰ تا سال جهانگردي،

 ميليارد دالر بالغ    ۳۹۰هاي جديد در منطقه تاكنون به         اطالعات منتشر شده اخير در زمينه احداث هتل       بر طبق   

ت نـا ابيني شده تنهـا در عرصـه امك    پيش گذاري  باره حاكي است كه سرمايه      آمار منتشر شده در اين    . شده است 



 

 ٢

 و شبكه حمل و نقـل را  كن  آب شيرينهايي چون تاسيسات  زير ساخت اث بلكه احد  نخواهد بود پذيري    ميهمان

  .نيز در بر خواهد گرفت

 دالر نوسان دارد و عواملي مانند مكان         هزار ۲۳۰ هزار دالر تا     ۱۰۰اي هر اتاق از     هاي ساخت هتل به از      هزينه

  . دارندياحداث و كيفيت اجرايي پروژه در تعيين اين طيف گسترده هزينه احداث هتل نقش اساس

 ، كشورهاي بحرين، مصر، ايران، اردن، كويت، لبنان، عمان، قطر، عربستان سعودي، سوريه، تركيـه              اين برآورد 

  .گيرد  و يمن را در بر ميامارات عربي متحده

 ۲۸۰ به   ۲۰۰۶ ميليارد دالر در سال      ۱۵۰ از مبلغ    دارد كه درآمد حاصل از بخش جهانگردي،      اين منطقه انتظار    

  .، افزايش پيدا كند۲۰۲۰ر در سال ميليارد دال

 درصد رشد يافته و در ۱۶۰ وارد شده به خاورميانه حدود     كند كه شمار جهانگردان     بيني مي    پيش GFFمؤسسه  

بيني، تعداد بازديدكنندگان خـارجي   پيشاين طبق بر  .  افزايش پيدا كند    ميليون جهانگرد  ۱۷۰ال آينده به     س ۱۳

  . افزايش پيدا خواهد كرد۸/۳ به ۹۴/۱ از نرخ ،ر شهروند آن هء به ازاامارات عربي متحدهاز 

هاي تحقيق براي وضع سناريوهاي علمـي        اي از روش    ، طيف گسترده  GFFهاي انجام شده توسط       در پژوهش 

اي و جهانگردي و توصيه الزم         مطرح در سفرهاي درون منطقه      روي  هاي پيش   ور رهيافت براي چالش   به منظ 

ريزي، مورد توجه بوده      اندازها در برنامه   زمينه چگونگي استفاده از اين چشم     ين بخش در    ا ان در دكنندگيدبه باز 

هـاي زيـست    ، نگرانـي ريزان بخش جهـانگردي  كند كه برنامه   رئيس كل اجرايي اين مؤسسه توصيه مي      . است

  .دهايي كربني را مورد توجه قرار دهن محيطي مطرح مانند مصرف منابع، توليد پسماندها و آالينده

   2007/06/04 مورخ ، Gulf News: ماخذ

 سيمان عربي در جستجوي احداث نخستين كارخانه خود در خارج از عربستان سعودي

 سيمان عربي درصدد يافتن جايگاهي در آفريقا و خاورميانه براي احداث نخستين كارخانه سيمان خـود             شركت

رب، ع سيمان شركترئيس كل اجرايي  . ردن است ر در ا   ميليون دال  ۴۰۰در خارج از عربستان سعودي به مبلغ        

  ".ما در پي فرصت ساخت يك كارخانه سيمان در خاورميانه و آفريقاي شمالي هستيم "اظهار داشت

گذاري كرده است و      هاي جديد توليد سيمان سرمايه      پروژه  ميليون دالر در   ۹۰۰كه حدود   شركت سيمان عرب،    

 ۲۰۲۰ سال در بـازار سـعودي تـا سـال      ميليون تن در۷د سيمان از خواهان دو برابر كردن ظرفيت كنوني تولي 
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 و ساير كشورهاي جذاب شرق آفريقا را براي احداث كارخانـه سـيمان                كشورهايي چون سودان، زيمباوه    ،است

ـ "گويد كـه      رئيس كل اين شركت مي    . جديد در نظر گرفته است     ود سـيمان در عربـستان سـعودي بـسيار          كمب

 شركت سيمان عرب ممكـن  ."هاي سيمان هستند ي نيز فاقد كارخانهعرب كشورهاي زمحسوس است و برخي ا   

 ميليـون   ۶۰۰، كه شريك سهامدار كارخانـه        Italcementبا شركت   ) از طريق خريد سهام     (است به مشاركت    

 در حال احداث يك كارخانـه       ،دو شركت .  عربستان سعودي است، مبادرت ورزد     عربدالري واقع در البونا، در      

  .ند ا آمد، برآمده  اجراي آن به پايان خواهد۲۰۱۰ لا ميليون تن در سال، كه در سليد سيمان به ظرفيت چهارتو

تواننـد بـه      هاي خارجي هـر لحظـه مـي         شركت: گويد  رب مي عآقاي عثمان رئيس كل اجرايي شركت سيمان        

هـاي   ها يا خريد سهام كارخانـه  صورت شريك سهامدار به ما بپيوندند، هدف توافق با آنها براي احداث كارخانه 

 .موجود در جاي جاي خاورميانه است

ظرفيـت  . برداري خواهـد رسـيد     گويد كارخانه سيمان قابل احداث در اردن ظرف دو سال آينده به بهره              وي مي 

كارخانه دو ميليون تن سيمان خواهد بود و در صورت افزايش تقاضا به حد نصاب، ظرفيـت                 ساالنه  اوليه توليد   

تواند محـصول اضـافي خـود را بـه عـراق، سـوريه و                 اين كارخانه مي  .  دو برابر قابل افزايش خواهد بود      آن به 

  .هاي فلسطين صادر نمايد سرزمين

   2007/06/04 مورخ ، Gulf News :ماخذ

 ! ميليارد دالري امضا كرد۱/۳ قراردادهاي ، سازنده پليمرBorougeشركت 

مستقر در ابوظبي به منظور گسترش و توسعه توليد خود در امارات ) ربسپا(كننده پليمر  توليدBorougeشركت 

  . امضا كردBorouge2 ميليارد دالر در پروژه ۱/۳قراردادهايي بالغ بر 

 ايتاليا و نايب رئيس هيـات مـديره شـركت اسـپانيايي     Tecnimontو شركت  Borouge اجراييروساي كل 

Tecnicas Reunidas  ،هاي خود امضا كردند ايندگي شركتاين قراردادها را به نم.  

ـ اس ميليارد دالر براي احداث سه واحد پلي الفين همراه با ايجـاد ت             Tecnimont ۸۵/۱قرارداد با شركت     ت ساي

  . عمليات آزمايشگاهي و دريايي است،مديريت مواد
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Borouge     از ظهـور بـه     كننده تجهيزات توليد مواد پتروشيميايي به امـارات، پـس              به عنوان بزرگترين عرضه

  ، بـراي نخـستين بـار يـك چنـين قـرارداد مقطـوع و كليـدگردان را از آن        ۱۹۹۸عنوان يك شركت در سـال       

  .كند خود مي

 ميليارد دالر در جهت گـسترش و توسـعه كارخانـه    ۲۳/۱، قراردادي به مبلغ  Tecnicas Reunidasشركت 

 تنظـيم شـده      )ارزي(مقطوع قابـل تبـديل      قرارداد مزبور به صورت كليدگردان و قيمت        . امضا كرده است  فوق  

  .است

 به طور كامل ۲۰۱۰بندي تا سال  درنگ آغاز خواهد شد و هر دو قرارداد طبق برنامه زمان    كارهاي مقدماتي بي  

  .د شدناجرا خواه

Harri Bueht رئيس كل اجرايي Borougeين قراردادها ما گـام بزرگـي بـه پـيش    امروز با امضاي ا" : گفت 

ما . دنساز  هموار مي را   ۲۰۲۰ براي سه برابر كردن ميزان توليد تا سال          زيرا اين قراردادها بستر الزم     ايم  برداشته

  . "آماده همكاري نزديك با شركاي جديد خود براي تحقق اهداف خود هستيم

  )براي نخـستين بـار  (الفين، شامل پروپيلن   ظرفيت توليد ساالنه را به دو ميليون تن پليBorouge 2كارخانه 

  .افزايش خواهد داد

  2007/06/05 مورخ، Gulf News :ماخذ

  دالر گذشت۷۰مرز بهاي نفت خام با نزديك تر شدن طوفان خليج فارس از 

ـ            با نزديك  .  دالر گذشـت   ۷۰  مـرز  ، بهـاي نفـت خـام از       ستانتر شدن طوفان خليج فارس به شبه جزيـره عرب

ـ اگويد كه ت   رين صادر كننده عربستان سعودي مي     بزرگت ت نفتـي آن كـشور از صـدمات طوفـان مـصون        ساسي

  . كه امارات نيز از اين خطر مصون خواهد بودهبيني شد د ماند و پيشنخواه

بـاش    كوچك است، ارتش و پليس خود را به حالت آمـاده كننده نفت خام در مقياسشور توليد عمان كه يك ك   

سرعت وزش باد اين طوفان كـه  گزند  از   ، خود را   و اخطار كرده است كه همگان در نوار ساحلي كشور          درآورده

  .دارندنگاه  مصون تر در ساعت خواهد رسيد، كيلوم۲۰۵به 

المللي  كند افزايش بهاي نفت خام در بازار بين  شكه نفت خام توليد مي    ب ۷۱۵۰۰۰زانه  با وجود اين كه عمان رو     

ها كـه از   ت خام توسط نفتكش از حمل نف تاسيسات توليد، بلكه به دليل عدم اطميناننه به علت صدمه ديدن    

  .شود كنند، ناشي مي خليج فارس عبور مي

  2007/06/05 مورخ، Gulf News  :ماخذ
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  متقاضيان و مشتركين- سهام شركت ديار در بازار بورس دبي

 خصوص  گرديد و در انجام) IPO( عمومي   هعرضاولين   ميليارد درهم به عنوان      ۱۷/۳ به ميزان    واگذاري سهام 

ين عرضـه  ، بزرگتر)Shuaa(گذاري شعاع  بنا به اظهار شركت سرمايه   . گيري شد     هام تصميم صد تخصيص س  در

كه  اد كرد،رده پا ايجاي را در مشتركين نهادي و مشتركين خ  تقاضاي فزآينده )نويسي پذيره(اوليه عمومي سهام 

تناسـب صـورت    تخصيص سهام كه بر اساس توزيـع م       .  برابر شدن تعداد مشتركين است     ۴حاصل آن بيش يا     

 سهم تضمين شده براي يك بـار تخـصيص          ۲۰۰۰ ميليون سهم، كه حداقل آن       ۳۵/۶گرفت در وهله نخست     

  . درصد سهام باقيمانده از تخصيص قبلي بود كه براي آن نيز تقاضا وجود داشته است۵۷بوده است، شامل 

 درصد سهامي بود كه براي ۷/۴ ميليارد درهم بود ، در مجموع ۵۲/۲متقاضيان نوبت دوم تخصيص كه بالغ بر    

سـهام   خواهنـد توانـست      يافت اين سهام بودند و همـه آنهـا        معلمان زيادي خواهان در   . آن تقاضا وجود داشت   

  بقيـه سـهام بـر اسـاس توزيـع متناسـب، عرضـه             .  سهم دريافـت كننـد     ۲۰۰۰۰خود را تا حد     تخصيص يافته   

  .خواهد گرديد

 مالي دبي هـستيم و بـه        سري بو  سرعت در حال ظهور در تابلو      ما به "گويد    رئيس كل اجرايي شركت ديار مي     

  ".ايم ن كردهتضمي بندي مقرر  را طبق برنامه زمانص سهام و پرداخت سود مربوطهين گام، تخصيتعنوان نخس

متقاضـيان  (مـا از ميـزان اشـتراك    ": گذاري شعاع گفت رئيس سنديكاي شركت سرمايه Rody Yared آقاي

مـا  . نود هـستيم  گذاري حاصل آمده است بسيار خش       سرمايه) خرده پا و موسسات   (تلف  ، كه از جوانب مخ    )سهام

ن  بـه پايـا  ۲۰۰۷ ماه مه سـال  ۳۱  واگذاري سهام در تاريخ."د معلمان براي سهام خود بوديمشاهد تقاضاي زيا 

ـ    سهم تعيين شده و براي نوبت دوم حـداقل       ۲۰۰۰حداقل تعداد سهام در نوبت اول        .آمد راي تعـداد سـهامي ب

  . در نظر گرفته نشده استواگذاري
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  كند  در دبي بيداد ميرانيگ

.  درصد افزايش داشته است۴۷ و ۱۵بهاي مسكن در دبي طي سال گذشته به ترتيب  هزينه زندگي و نرخ اجاره

م در دبي بـراي چهـارمين سـال    بيني شده است كه در اثر افزايش تقاضا براي كاالهاي مصرفي، نرخ تور    بيش

  .بدمتوالي افزايش يا
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. واجـه نمـوده اسـت   مافزايش تورم در دبي شهروندان بومي و اتباع خارجي اين امارت را با مشكالت فراوانـي            

 معيشتي ساكنان اين مشكالترويه هزينه مسكن، آموزش، خدمات بهداشتي و درماني از مهمترين  افزايش بي 

هـاي    ري از كارشناسان امور اقتصادي، روند صعودي هزينه زنـدگي در دبـي در مـاه               به عقيده بسيا  . شهر است 

 Kershow Leonardمركز تحقيقـات  . سابقه بوده است  سال گذشته بي۵در مقايسه با ) ۲۰۰۷(اوليه امسال 

نـي  بي پيش" ۲۰۰۷هزينه زندگي دبي در   " اقتصاد امارات، طي گزارش      هاي مربوط در بازار     مام پژوهش پس از ات  

رويه هزينه زنـدگي در   با افزايش بيهمراه رويه هزينه زندگي در دبي  كرده است كه در سال جاري افزايش بي     

  .امارات بگذارد تواند اثر تشديدي بر رويكرد اقتصادي  خواهد بود كه ميامارات عربي متحدهكل 

 ۵۰بها تا ميزان    سكن و اجاره  طق امارات هزينه م   در برخي از منا   : گويد   مي KLمايكل هاينز كارشناس موسسه     

 همپـاي كـشورهاي     ،هـاي آمـوزش و خـدمات بهداشـتي و درمـاني             افزايش هزينه  .درصد افزايش يافته است   

هـاي حمـل و نقـل         كند و اين در حالي است كه قيمت انواع مواد غـذايي و هزينـه                سوئيس و موناكو رشد مي    

  هـاي   بهتـرين مكـان بـراي خريـد اتومبيـل         هنـوز دبـي     : گويـد   او مـي  . شهري چندان افزايش نداشـته اسـت      

  .سواري است

 علت اصلي افزايش تورم در امـارات بـه          ،بهاي منازل مسكوني و آپارتمان      ديدگاه ناظران، افزايش نرخ اجاره     از

  .ويژه در دبي است

در .  اسـت "جميـرا "با برابر يك سـوئيت در ناحيـه          تقري اشرب يك ويالي چهارخوابه در منطقه       هم اكنون قيمت  

 ،بهاي يك سوئيت    ميزان اجاره  زار درهم و در جميرا     ه ۳۱۰ تا   ۲۴۰ا كرايه هر واحد مسكوني ساالنه       شرباحيه  ن

  . هزار درهم در سال است۳۰۰ تا ۲۰۰بين 

در . هاي آموزش و تحصيل نيز يكـي ديگـر از عوامـل مـوثر در هزينـه زنـدگي در دبـي اسـت                     افزايش هزينه 

 ۴۶ تا ۲۱ان و ديگر كشورهاي اروپايي هزينه آموزش دوره ابتدايي بين  كشورهايي نظير اياالت متحده، انگلست    

 ۶۰هزار درهم است و اين در حالي است كه هزينه تحصيل در مدارس دبي در دوره ابتدايي به طور ميـانگين                      

 درصـد افـزايش     ۶۰ تـا    ۲۰در سال جاري هزينه تحصيل در مدارس دبي بين          . است)  برابر ۳ تا   ۲(هزار درهم   

  .هاي اماراتي بسيار تاثيرگذار بوده است است كه در سطح معيشت خانوادهيافته 

 درصـد جمعيـت     ۸۰ كه   ندگي بيشتر اتباع خارجي آسيايي     افزايش هزينه ز   ،KLهاي مركز تحقيقات       يافته بنابر

بي توانـد مكـان مناسـ    با تداوم اين روند، ديگر دبي نمـي . دهند تحت تاثير قرار داده است امارات را تشكيل مي 
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انـداز و   هـاي پـس    زمينـه ،ها باشد زيرا افزايش هزينه زندگي در اين ابرشهر تجـاري خاورميانـه   براي زندگي آن  

  .كند ها سلب مي از شرايط زندگي متعادل را از آنبرخورداري

 درصدي اجاره مسكن،    ۵۰مانند افزايش   از قبيل   هاي آماري      با توجه به واقعيت    ،KLموسسه   پژوهش بر طبق 

رويه نرخ ويزيت پزشـكان    افزايش بي اتاق خوابه و  هزار دالري ماهانه براي يك آپارتمان سه  ۴۰۰۰ه  نرخ اجار 

دارنـد كـه افـزايش    ها از آن بـيم  بيش از پيش فزوني گرفته و آنبه دوبرابر در سال پيش، نگراني مقامات دبي      

هـاي خـارجي بـه ايـن          رمايهد سـ  ثباتي اقتصادي را تـداعي كـرده و رونـد ورو             بي ،ها در دبي   آور هزينه   سرسام

  . نمايد كند رااميرنشين

 2007/05 مورخ ،هاي فارسي زبان دبي روزنامه: ماخذ

  پيوندد امارات به شبكه نيروگاهي خليج فارس مي

 گـزارش سـازمان آب و       بربنـا . برداري خواهد بود     آماده بهره  ۲۰۰۸هاي سراسري امارات در سال        شبكه نيروگاه 

را به يكديگر پيونـد     امارات   بزرگ   اميرنشينوژه شبكه سراسري برق كشور كه پنج         پر (DEWA)برق امارات   

  بـه مرحلـه    ۲۰۰۸  سـال  تـا مـاه مـه     )  ميليـون دالر   ۷/۲۲۸( ميليـون درهـم      ۸۴۰اي بالغ بر       با هزينه  ،دهد  مي

  .رسد برداري مي بهره

هاي  ترين نيازمندي مدهز ع ا،هم اكنون دسترسي به نيروي برق بيشتر  ": گويد  رئيس سازمان آب و برق دبي مي      

بـه  . " است زيرا رشد فزآينده صنعت ساخت و ساز در اين كشور، نياز به نيروي برق را تشديد كرده است    امارات

ر مسئوالن امر، گفته وي، كمبود آب و برق در امارات همواره تداوم خواهد داشت، چرا كه به رغم تالش مستم

 . نيروي برق در امارات وجود دارد ميان عرضه و تقاضايعدم تناسب چشمگير

محمد سعيد الكندي وزير آب و محيط زيست امارات به تازگي در همايش مديريت منابع آب در خليج فـارس،                

 ميليارد متر مكعب آب مواجه ۱۳۰ تا ۱۰۰هاي عربي با كمبود  هاي كشور  همه شهر۲۰۳۰اظهار داشت تا سال 

  .خواهند بود

 ۲۰۱۰هاي عضو شوراي همكاري خليج فارس قصد دارند تا سال               ات، كليه كشور  در حال حاضر عالوه بر امار     

. هاي عضو شورا را تكميـل نماينـد         هاي بيشتر، شبكه نيروگاهي سراسري براي استفاده كشور          نيروگاه احداثبا  

وليد نيروي هاي ت  ميليارد درهمي، به ميزان قابل توجهي از هزينه۹۵/۱به نظر كارشناسان، با اجراي اين پروژه 
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)  ميليارد دالر۱۲۰( ميليارد درهم  ۴۴۰ميانه حدود    هاي منطقه خاور    كشور. ه خواهد شد   كاست  كشور عضو  ۶برق  

  .اند هاي نيروگاهي خود در نظر گرفته اعتبار ويژه براي رفع نيازمندي

  2007/05  مورخ،Gulf News :مأخذ

  ي را از امارات خريداري كرد قايق مسافر۳۷ايران 

 ۳۷ قـايق مـسافرتي بـه ارزش        ۳۷مارين اعالم كرد يك شركت ايراني قـرارداد خريـد           . اس. ماراتي آ شركت ا 

  .ميليون دالر از اين شركت را امضا كرده است

 ۱۳ قايق سـفارش داده شـده تقريبـاً          ۳۷مارين اعالم كرد طبق اين قرارداد       . اس. اف شركت اماراتي آ   . ام. آي

  . نيز برخوردارندDVDهاي مسطح و   مثل تلويزيونمتر طول داشته و از امكانات رفاهي

  2007/05  مورخ،Gulf News :مأخذ

  بورس اوراق بهادار دبي و معامالت بزرگ بر روي اوراق بهادار نفتي عمان

  .انجام چهار معامله بزرگ را در دومين روز پس از افتتاح به ثمر رساند) DME(بورس اوراق بهادار دبي 

 ۶۳۱ مـورد و     ۵۵۰عمان به ترتيـب     ) Brent( بر روي قراردادهاي گسترش مالي برنت        همچنين، انجام معامله  

  .مورد، در زمره معامالت ركورد شكن در اين بورس قلمداد شد

ما از انجام ايـن معـامالت بـزرگ چهارگانـه ركوردشـكن در       ":گويد  ميDMEكينگ، رئيس كل اجرايي   گري

دهنده برخورداري بورس از پشتيباني باورنكردني از      اين امر نشان  . ايم  زده شده    هيجان DMEدومين روز افتتاح    

ما اكنون يقين داريم كه قرارداد آتي فـروش نفـت خـام عمـان يكـي از                  .  و نمايندگان صنايع بود    ءسوي اعضا 

سازي بيشتر و مديريت بهتر ريسك تلقي شده و به زودي بـه عنـوان يـك          بهترين ابزارهاي مالي براي شفاف    

 اخيـرا از سـنگاپور   زاري رويتـر  خبرگـز ." اورميانه شناخته خواهد شـد     خ اني، در رمينه نفت خام    جهالگوي جديد   

عرضه قراردادهاي آتي در بورس اوراق بهادار دبي، بـه عنـوان        گزارش داده است كه نفت خام عمان از طريق        

هـاي نفتـي    ان مجموعهگزارش مزبور با اتكاء به منابع تجاري موثق، ميز     .  قابل تقليد است   ،يك الگوي جهاني  

. اي ذكر كرده است  هزار بشكه۵۰۰محموله ۳عمان را با اندكي اضافه قيمت نسبت به قيمت بازار بورس دبي، 

 سنت اضافه قيمت در هر بشكه نـسبت بـه بـازار بـورس دبـي                 ۴نخستين محموله در بازار بورس سنگاپور با        

  .روشندگان هنوز معلوم نيستجزئيات مربوط به مشخصات خريداران و ف. معامله شده است

  2007/06/06 مورخ، Gulf News :ماخذ
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   درصدي واحدهاي تجاري در دبي۱۲۰افزايش اجاره بهاي 

بهـاي   زرگـاني دبـي حـاكي از افـزايش اجـاره          آخرين آمار منتشر شده از سوي وزارت اقتصاد امارات و اتـاق با            

لـت ايـن افـزايش ناشـي از هجـوم        ع.  درصـد در سـه سـال گذشـته اسـت           ۱۲۰واحدهاي تجاري به ميـزان      

  . دبي بوده استبهگذاران خارجي در چند سال اخير  سرمايه

بها در اميرنشين شارجه نيز در سال جاري         اين خبر گزارش داده است كه اجاره      خبرگزاري ايسنا در دبي با تاييد       

  . درصد افزايش يافته است۳۰ تا ۲۵بين 

  2007/06/06  دبي، مورخ-خبرگزاري ايسنا : ماخذ

   گانه جهانگردي۶۵ جايزه از مجموع جوايز ۴۳ برنده امارات عربي متحده

طي مراسـمي كـه   .  جايزه نصيب امارات شده است۴۳) جايزه جهاني جهانگردي  (WTA جايزه   ۶۵از مجموع   

 به المللي و محيط اقتصادي مناسب،     در ابوظبي برگزار گرديد، دبي به دليل برخورداري از استاندارهاي برتر بين           

 WTA .هاي اقتصادي در خاورميانه انتخاب گرديده اسـت          و مهمترين مكان براي انجام فعاليت      برترينعنوان  

المللي، كه با هدف تشخيص و تعيين برترين مناطق و كشورهاي جذب جهانگردان               به عنوان يك موسسه بين    

هـاي حمـل و نقـل و          ركتهـاي مـسافرتي، شـ        ايجاد گرديده است، با اتكـاء بـر آراي آژانـس           ۱۹۹۳در سال   

  هــاي جهــانگردي بــا برتــرين منــاطق و كــشورها را در عرصــه توريــسم مــسافربري، تورگردانــان و ســازمان

  .كند انتخاب مي

  2007/06/06  مورخ، Gulf News :ماخذ

   دالر قرار دارد۷۱ فراتر ازپك وبا وجود كاستي گرفتن قيمت نفت خام، قيمت ا

نفت خام برنت درياي    . است دالر   ۷۱پك هنوز باالتر از     و نفت خام حوزه ا    يبهابا وجود افول قيمت نفت خام،       

پـك و   ورئيس كل ا  .  سنت كاهش را تجربه كرد     ۱۳رف بازار جهاني نفت خام است، در يك روز          شمال، كه مع  

 اخيرا اظهار داشته است كه عرضه نفت خـام كـافي وجـود دارد و نيـازي بـه                    امارات عربي متحده  وزير انرژي   

پك نفت خـام بيـشتري را      وكنندگان همواره اصرار دارند كه ا      مصرف.  نيست اوپكي اجالس اضطراري    ربرگزا

بر اثر شايعه حمله ارتش تركيه به شمال ، ۲۰۰۷قيمت نفت خام، در ماه ژوئن سال        . ليد كند به قيمت ارزانتر تو   

  .گشتعراق افزايش يافت اما با تكذيب رسمي دولت تركيه، قيمت آن به حالت عادي باز
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 و  متحـده   نگ باختن و زايل شدن است و اياالت       به باور ناظران، عامل ژئوپلتيك در عرصه نفت خام در حال ر           

 ديگر بـه عامـل   ،تركيه اهميت چنداني براي اين عامل قائل نيستند زيرا تجارب اخير نشان داده است كه بازار            

  .دهد ژئوپلتيك چندان واكنش نشان نمي

 در تالش براي افزايش سريع توليد بنزين هستند، اما وقوع االت متحدهيااليشگران اانگر آن است كه پآمار نش

 دالر  ۸۰/۷۱اي    برنت را بـه بـشكه     نفت  طوفان گونو در درياي عمان و توقف صادرات نفت خام عمان، قيمت             

اي روزانـه    هزار بـشكه ۶۵۰اگرچه اين طوفان به طرف مرزهاي ايران تغيير مسير داد اما صادرات   . افزايش داد 

  ميزان خـسارات وارده بـه تاسيـسات توليـد نفـت خـام عمـان مـشخص                 . عمان براي سومين روز متوقف شد     

  .نشده است

اي ايران و تهديد      احساس عدم اطمينان ناشي از حمالت شورشيان نيجريه به تاسيسات نفتي و ماجراي هسته             

 در روز آن كشور را تحت تاثير قـرار        يون بشكه  ميل ۴/۲تواند توليد     كارگران برزيل به اعتصاب پنج روزه كه مي       

  .هايي براي افزايش قيمت نفت خام بودند دهد، جملگي بهانه

  2007/06/09 مورخ، Gulf News :ماخذ

  انداز رشد اقتصادي چشم

هـاي عملكـرد اقتـصادي        گزارش. جا به دست آورد     توان يك   همه خبرهاي خوب را نمي    : گويد  المثلي مي   ضرب

نمـودار  .  كه از موهبت ذخاير نفتـي برخـوردار اسـت، شـايد چنـدان منطقـي بـه نظـر نيايـد                      دبي، در كشوري  

 امـا بررسـي از طريـق    ، داسـتان خـود را دارد  خيز دهنده سهم نفت در مجموع درآمدهاي كشورهاي نفت         نشان

  .نمايد الگوبرداري، چيز ديگري را در اين جستجو الزامي مي

فتار، شايد سرسري از آن رد شده، در عين حال چگونگي روند رشد و اي، خواننده گر  صفحه۵۷در يك گزارش 

اي نوسـانات پژوهـشي    يك چنين مـساله . ها ممكن است توجه همه را به خود جلب نكند      ارقام موازنه پرداخت  

  را، كه معموال مطالب ارزشـمندي بـراي ارائـه    Business Monitor International – BMIلندن : مانند

نكـات شـايان   ) ۲۰۰۷سـال  سه ماهه سـوم  (بيني سه ماهه  آخرين سند پيش  . دهد   راهي قرار مي   دارد بر سر دو   

) يـا سـاختاري    (اقتـصادي بيني، ريسك بلندمدت      بر اساس اين پيش   . دهد  توجهي را در اختيار خواننده قرار مي      

 شـوراي   در ميـان شـش كـشور       ،)۱-۱۰۰از رتبـه    (بندي شده است       رتبه ۹/۷۹ كه   BMIادارات طبق ترازوي    



 

 ١١

سازي هدايت شده كشور كه آن را از  اين امر از تنوع.  در باالترين رتبه قرار دارد)GCC(همكاري خليج فارس   

جهانگردي، خـدمات مـالي، توسـعه امـالك و          . شود  دارد ناشي مي    پذيري نوسان قيمت نفت مصون مي       آسيب"

تصوير با توجه به مذاكرات تجارت آزاد در انداز بوده و اين  هاي مثبت چشم مستغالت و صادرات مجدد، از جلوه

  .شود تر مي  واضح،حال انجام

 ۲۰۰۶را بـر اسـاس آمـار سـال     ) GDP( درصد توليد ناخالص اسمي   ۳۷حتي با وجود اينكه بخش نفت و گاز         

 درصد است كه با ۳ اين سهم در حال حاضر براي دبي تنها ،۲۰۰۶ اما در مقايسه با آمار سال       ،دهد  تشكيل مي 

  تـر شـدن اقتـصاد     متنـوع دهنـده  به عبارت ديگر ايـن رونـد نـشان       . ( قابل مقايسه است   ۲۰۰۰رصد سال    د ۱۰

  )دبي است

 ۵۷۵اي خواهد داشت و از     در حالي كه مقياس كل اقتصاد امارات رشد عمده         ،BMI  ساله ۵انداز    بر طبق چشم  

 ۲۰۱۱در سـال    )  ميليـارد دالر   ۲۶۴( ميليـارد درهـم      ۹۷۰ بـه    ۲۰۰۶در سال   )  ميليارد دالر  ۱۵۷(ميليارد درهم   

 درصد و رشد سرانه توليد ناخالص داخلي در همان ۵/۴ ساالنه ۲۰۰۹افزايش خواهد يافت، رشد واقعي تا سال      

 ۹/۶ بـه حـدود      ۲۰۱۱ رشد جمعيت امارات نيز در سـال         ،همزمان.  دالر بالغ خواهد شد    ۳۷۰۰۰زمان به حدود    

  .افزايش خواهد يافت) فر بوده ميليون ن۸/۴كه در سال گذشته (ميليون نفر 

بينـي    فارس، رشد امارات در محيط كسب و كار طبـق پـيش             در مقايسه با ساير اعضاي شوراي همكاري خليج       

BMI    قابـل  ۸/۵۶ و كويت بـا رتبـه    ۷/۵۱ قرار دارد كه با ارقام كشور عربستان سعودي با رتبه            ۷/۶۱ در رتبه 

 كسب وكار تثبيـت  (HUB)امارات به عنوان يك مركز ثقل با توجه به چارچوب حقوقي، كشور     . مقايسه است 

تواند يك فرآيند طوالني و   حل و فصل اختالف مي    "هاي خارجي     شود اما براي شركت     شده در منطقه تلقي مي    

 توسط اين كشور در سال گذشته نيـز نتوانـسته اسـت             ۱۹۵۸به حساب آيد، زيرا پذيرش كنوانسيون       " نامطمئن

  .يت را كامال حل و فصل نمايدمساله حل اختالف و حكم

زيـرا بـا   " موضوع مالكيت يك بنا در امارات هنوز چندان كه بايد روشن نيـست " حاكي است كه BMIگزارش  

هـاي شـبه      وجود اين كه اين كشور كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل متحد را امضاء نموده است، امـا ارگـان                  

 البته اين گزارش پيشرفت امارات را در زمينه اصالحات قـانون  .دولتي امارات از شفافيت الزم برخوردار نيستند      

  . تلقي نموده است،كار مثبت
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گـذاري   گذاري خارجي در اين كشور، با وجود نقش فزآينده فروش نفت خام كـه در جـذب سـرمايه     جو سرمايه 

خـش عمـده     اما بايد توجه كرد كـه ب       شود، هنوز با ثبات است       محسوب مي  ضد انگيزه ) FDI(مستقيم خارجي   

نبود ماليات بر درآمد و رژيم تجـارت آزاد و  . گردد  جذب امالك و مستغالت مي    ،گذاري مستقيم خارجي    سرمايه

 اما از آنجا كه و توسعه كشور را فراهم آورده است  سياست تشويقي استفاده از نيروي كار خارجي موجبات رشد          

 به تعبيـر    بيشتر معلول تغييرات ساختاري است،    شد  تغيير قيمت نفت خام بيش از آن كه معلول تغيير ادواري با           

BMI                    هـاي اكتـشاف و        تغييرات قيمت نفت خام ناشي از تقاضاي فزآينده چين و هنـد از يـك سـو و هزينـه

  .دنگذار برداري نفت از سوي ديگر است كه در نهايت در عرضه نفت خام تاثير مي بهره

س در مقايسه با توسعه و گـسترش اقتـصاد منطقـه            فار   ظرفيت زيرساختي در حوزه خليج     ،BMIطبق گزارش   

به عنوان مثال در توليد برق، رشد تقاضاي سـاالنه بـراي دبـي و در بخـش سـاختمان نيـز           . عقب افتاده است  

 چشمگير بوده است كه حاكي از كندتر بودن رشـد  ،افزايش قيمت سيمان و فوالد و كمبود كاركنان متخصص       

  .قتصادي منطقه استها در مقايسه با توسعه ا زيرساخت

گيري شده اسـت       مورد بررسي دقيق قرار گرفته و نتيجه       BMIسازي اقتصاد امارات، در گزارش        موضوع متنوع 

بـه ايـن معنـا كـه بخـش          . سازي معطوف بـوده اسـت        تنوع ك شبه كه سايت امارات در اين زمينه بيشتر به ي        

الي جلب شده است كه خـود ناشـي از تقاضـاي    هاي لوكس توريستي و مراكز م ها به پروژه اي از سرمايه    عمده

اما بر خالف اين روند، ايـن گونـه         . اي است و قدرت گرفتن بازار نفت آن را به پيش رانده است              اقتصاد منطقه 

بخشي خود مانعي در پويايي اقتصادي همه جانبه بوده و حتي با وجود اتكا به توسعه بخش انرژي كشور،                     تنوع

  . نسبي فايده بر هزينه در منطقه استروند رشد هنوز تابع مزيت

هاي منطقه در زمينه اتحاديه ارزي  هاي صادره از سوي برخي دولت  رفتار بازار و بيانيه  BMIاز ديدگاه گزارش    

فـارس اسـت و بـه     هاي بسيار در ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج بيانگر ناهماهنگي و ناهمخواني   

هاي مالي متفاوت   سابقه توسل به شيوه،افزون بر اين .دور از واقعيت است همين دليل تفاهم در شرايط حاضر       

در ايـن ميـان، نـه تنهـا سياسـت       . رسـد   در ميان كشورهاي عضو اتحاديه نيز چندان اميدواركننده به نظر نمي          

ي از اين ادامه داشته است بلكه در برخ) كه قادر به تداوم رشد و اجتناب از تورم نبوده است(اي انبساطي  بودجه

 از  BMI به اعتقـاد  . ، تثبيت شده است   كشورها اين سياست به علت برخوردار نبودن از منابع تامين مالي كافي           

بخش نيـست بلكـه بـر عـدم تعـادل بيـشتر        اي نه تنها تعادل  سياست انبساطي بودجه،ديدگاه نظريه اقتصادي 
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توانند ايـن اتحاديـه ارزي و    اتژي انقباضي ميزند و اين كشورها تنها با رويكرد به يك استر    اقتصادي دامن مي  

  .پولي را محقق نموده و تداوم آن را تضمين نمايند

 را به عنوان يك قدرت انحـصاري منطقـه بـر اسـاس             امارات عربي متحده   ظهور   BMIبه طور كلي، گزارش     

يست با آمار و ارقام     با  ي مي عربدهد كه در مقايسه با الگوهاي ليبراليسم اقتصادي           محاسبه سرانگشتي نويد مي   

داري همسان    اين گزارش آن گونه كه بايد نتوانسته است مباحث مربوط به ارز واحد و شركت              . دقيق بيان شود  

 اما  جا گرد آورد    گردد، در يك    ناشي مي و همچنين تضادهاي آشكار ساختاري را كه از تغييرات قيمت نفت خام             

كند، جايي كـه برخـي از مـا بـه      شاپيش اين جمع حركت مي در پيامارات عربي متحده  گزارش اذعان دارد كه     

كنيم كـه در ايـن سـرزمين آشـنا، از             كارانه، تصور مي    عنوان بازيگران تجارت محلي، حتي با برداشت محافظه       

  .ايم ديگران عقب مانده

  2007/06/09 مورخ ،Gulf News :ماخذ

   با شركت تكنولوژي ساختماني C.I.Iگذاري  ادغام شركت سرمايه

مستقر در دبي كه يك موسسه خصوصي خريـد و فـروش سـهام       C.I.Iگذاري    شركت صنايع بزرگ و سرمايه    

يـك  " تكنولـوژي سـاختماني  " اخيـرا بـا شـركت    كنـد،  هاي احداث صنايع شركت مـي    وژهاست و معموال در پر    

  .ور استسنگاپ مركز اين شركت ساختماني در  ايجاد كرده است،(J/V)مشاركت 

آوري پيشرفته ساختماني را به حوزه خليج فارس هموار خواهد  تشكيل اين مشاركت ورود فن: گويند ناظران مي

ــرد ــن . ك ــن ف ــا ورود اي ــروژه آوري، ب ــراي پ ــورت    اج ــشتري ص ــارايي بي ــرعت و ك ــا س ــاختماني ب ــاي س   ه

  .خواهد گرفت

 Sembawangهاي وابسته به شركت ساختماني آسياي جنوبي بـه نـام    تكنولوژي ساختماني يكي از شركت

Engineers and Contractorsخبر اين مشاركت درست يك ماه پـس از تاسـيس شـركت    .  استC.I.I و 

هاي متوسط سـاختماني در حـوزه خلـيج       ميليون درهمي براي تامين مالي براي پروژه       ۲۰۰ايجاد يك صندوق    

  .فارس اعالم شد

 ميليون درهم سـرمايه  ۸/۲۲ با Sembawang Precast System LLC:  جديد كه تحت نام(J/V)شركت 

  .الشركه مساوي ميان طرفين مشاركت ايجاد شده است فعاليت خواهد كرد، با سهم



 

 ١٤

انداز صـنعت سـاختمان حـوزه خلـيج         چشمدر  ما اميدواريم كه    " اظهار داشت    C.I.I مديره شركت    هياترئيس  

ه ايـن هـدف نايـل خـواهيم     فارس تغييرات شگرفي ايجاد كنيم و اطمينان داريم كه با ايجاد مشاركت جديد ب     

 سيـستم   و يـا  هاي ساختماني، احداث تونل        فعاليت اناندركار  معماران و پيمانكاران و دست    : "او اضافه كرد  ." شد

هـاي    آوري  هـاي منـسجم و يكپارچـه فـن          توانند براي نخستين بار با اسـتفاده از روش           اكنون مي  ،ريلي سبك 

  . دقت و كارايي بيشتر اجرا نمايندهاي خود را با سرعت، پيشرفته ساخت و ساز طرح

هـا و ديوارهـا در خـارج از      هـا، سـقف      با توليد عناصر ساختماني استاندارد مانند ستون       ،ساخته  هاي پيش   سيستم

 سـاختماني و صـنعتي تـرويج     و سازهاي  در ساختي رارويكرد نوين ) پروژه(سايت و نصب آن در داخل سايت        

  .دخواهد دا

هـاي هـر پـروژه     هاي ساختماني را كه بر اساس ويژگـي   تركيب مناسبي از بلوك،هساخته يكپارچ  سيستم پيش 

. دهـد   و كارايي و دقت ساخت را ارتقـا مـي   در يك سازه گردآوري كرده    د،نشو  تي طراحي مي  ساختماني و صنع  

ته و  هاي ساخت و ساز كاربرد داش       اين تكنولوژي در كشورهاي آسيايي مانند سنگاپور براي تكميل سريع پروژه          

تكنولوژي .  يكي از متقاضيان پيشرو اين تكنولوژي است       ،اكنون بخش عمران شهري در اين گونه كشورها         هم

بـه    هاي يك سازه چهار طبقه، نظير بوده و با برپايي ستون قطعات پيش ساخته از نظر سرعت اجرايي پروژه بي 

  .كند جاي يك سازه يك طبقه، سرعت ساخت را تسريع مي

  2007/06/08 مورخ، Gulf News :ماخذ

  اند  حمله سازندگان قطعات سيماني قرار گرفتهمورد ،توليدكنندگان سيمان

اند زيرا توليدكنندگان سيمان تنهـا   از سرگرفتهرا   به توليدكنندگان سيمان     ، حمالت خود   بتني قطعاتسازندگان  

  .كنند در موارد معدودي افزايش قيمت سيمان را با يك هفته اخطار اعالم مي

 ۱۰هاي بتني ظرف هر دو هفته يـك بـار     بتني مانند موزائيك و بلوك  قيمت سيمان برروي سازندگان قطعات    

گوينـد دادن اخطارهـاي    بتنـي مـي   سـازندگان قطعـات  . كنـد   زايش پيـدا مـي    درصد بدون دادن اخطار قبلي اف     

گري قراردادهاي بلند مدت    غيرممكن كرده و فرصت بازن    را   براي آنها    امكان پيدا كردن گزينه ديگر     مدت  كوتاه

  .كند را از آنها سلب مي

دهند و با توجه به اين        اي مي    اخطار يك هفته   ،گويند كه توليدكنندگان سيمان در زمينه افزايش قيمت         آنها مي 

 بتني دارند، لذا اين اخطار كوتاه زمان كافي در اختيـار            مدت براي ساخت و تحويل قطعات     لندكه آنها تعهدات ب   
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قابـل توجـه   . تر اسـت  ماهه براي آنها مناسب گويند كه اخطار سه  بتني ميسازندگان قطعات. دهد  نمينها قرار   آ

كرد از ترس ايـن كـه مبـادا در           ، فردي كه به عنوان سخنگوي سازندگان قطعات با خبرنگارها گفتگو مي           است

 اكنون براي هر تـن بـين        قيمت سيمان . فهرست سياه توليدكنندگان قرار گيرد، از افشاي نام خود اجتناب كرد          

 درهم است كه به ميزان سفارش يك شركت و مدت زمان همكاري آن شـركت بـا توليدكننـده                    ۳۲۵ تا   ۳۱۰

  .سيمان بستگي دارد

 درهـم افـزايش خواهـد       ۳۵۰ تن رف چهار تا شش هفته به هر      كنند كه قيمت سيمان ظ      بيني مي   ناظران پيش 

  اي سيمان امارات در كوتـاه مـدت تحقـق    رفيت توليدي كارخانهيافت زيرا واردات سيمان از خارج و افزايش ظ 

  .نخواهد يافت

 از سوي صنعت ساختمان در دبـي  ،گويند كه افزايش فزآينده تقاضا توليدكنندگان سيمان و تحليلگران بازار مي     

 نيـز  اوليـه از طرفي عرضه ناموزون كلينكر، به عنوان ماده    . شود  الخيمه دامن زده مي     و اخيرا در ابوظبي و راس     

  . در افزايش قيمت سيمان اثرگذار بوده است

ر را از خارج وارد كرده و به همين سبب آنها در معرض             وليدكننده سيمان در امارات، كلينك    هاي ت   اغلب كارخانه 

 درصـد  ۴۰ تـا  ۳۰در عرض سه تا چهار ماه گذشته هزينه حمـل و نقـل              . هاي تداركاتي هستند    افزايش هزينه 

  .تافزايش يافته اس

  ۱۱/۰۶/۸۶ مورخ، Gulf News :ماخذ

   بزرگ صادرات مجدد در جهان استمركزدبي اكنون سومين 

  صـادرات مجـدد جهـان     ) HUB (مركز به عنوان سومين      موقعيت امارات  ،افزايش شديد صادرات چين به دبي     

  .تثبيت كرده استرا ) كنگ و سنگاپور پس از هنگ(

 درصد در سال بوده اسـت و  ۱۴ ، برابر۲۰۰۵ تا ۱۹۹۷ بين سالهاي  ميانگين رشد ساالنه واردات امارات از چين      

گرديـده    ميليارد دالر بالغ۲/۱۴ درصد رشد به ۵/۳۱ نسبت به سال قبل با ۲۰۰۶تجارت خارجي چين در سال    

هاي كادو فروشـي دبـي ماننـد         ه درهم در فروشگا   ۱۰ تا   ۵ درهم و    ۵  تا ۴در ساليان اخير، اجناس چيني      . است

  كرده و بسياري از كاالهاي مـشابه را كـه از نظـر قيمـت قابـل رقابـت نيـستند از گردونـه خـارج                         قارچ رشد   

  .ساخته است
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 سرلوحه كار   اورميانه را ند كه دولت چين دو برابر نمودن حجم تجارت خود با منطقه خ             هست ناظران بر اين باور   

 ۲۰۱۰ ميليارد دالر در سـال       ۱۰۰ به   ۲۰۰۵ ميليارد دالر در سال      ۳/۵۱كند آن را از       خود قرار داده و تالش مي     

  .افزايش دهد

ارزش ( ميليارد درهم بـالغ گرديـده اسـت    ۸۵۸ به ۲۰۰۶كه در سال    ) واردات و صادرات    (ارزش تجارت امارات    

GDP      العـاده تجـارت خـارجي ايـن        نمايانگر رشد خـارق   ) رهم بوده است   ميليارد د  ۵۹۹ امارات در همين سال  

  .كشور است

هـاي   بديل صادركنندگان چيني در سـال  بيدهد كه بازار خاورميانه ضامن موفقيت   نشان مي هاي اخير  پژوهش

  شايان توجه ايـن كـه، خريـداران بـازار خاورميانـه اكنـون بـه دنبـال خريـداري كاالهـاي                      . گذشته بوده است  

ـ              هستند و سازندگان چيني نيز تالش مي       تر مرغوب   ن تقاضـا  كنند بهبود كيفيت كاالهاي توليـدي خـود بـه اي

  .پاسخ دهند
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  ميليون درهمي به پيمانكار مالزيايي۶۰۰اعطاي قرارداد 

 ميليون درهمي را براي احداث يك منطقه مسكوني ساحلي ۶۰۰ قرارداد ،شركت امالك و دستورات مينا الفجر

د شركت مينا الفجر براي اجـرا و تكميـل آن   تعه. اعطا نمود) TME(در امارت فجيره به يك شركت مالزيايي      

  .داد گرديد موجب اعطاي اين قرار،۲۰۰۹ان سال تا پاي

 ۴۸  اين سايت ساحلي شامل تـسهيالت دريـايي،  . گردد منطقه مسكوني مينا الفجر در ساحل فجيره احداث مي        

 ستاره بـه    ۵ اتاقه   ۲۰۰ و همچنين يك هتل       آپارتمان ساحلي  ۸۰ ويالي رو به آفتاب و       ۱۳ كوهستاني،   ويالي

  . خواهد بودFairmont Hotels & Resortsمديريت شركت 

 شـيخ   يگذاري دفتـر اختـصاص     جر و مدير توسعه و سرمايه     عبدالرحمان االور مدير عامل شركت امالك ميناالف      

 سلطان بن خليفه بن زايد آل نهيان، اظهار داشت كه ما به دنبال عقـد قـرارداد بـا پيمانكـاري بـوديم كـه بـا                          

به نظر وي، تسهيالت . برخورداري از مهارت و تخصص الزم بتواند اين پروژه را در مدت مقرر به پايان برساند 

قـرارداد بـه   اين ترين بخش اين پروژه بوده و به همين دليل          ساحلي مينا الفجر در امارت فجيره يكي از جذاب        

  .تشده اسء  اعطاTMEيكي از مهمترين پيمانكاران موجود يعني شركت 
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  ميليارد دالر درآمد ناخالص بيمه در خاورميانه۹

. به خـود اختـصاص داده اسـت   را  در ميان كشورهاي عربي باالترين رتبه در صنعت بيمه امارات عربي متحده  

ته بـازار صـنعت      سال گذش  ۵ طي   اند كه     اعالم كرده   Hamilton A.B. كارشناسان امور بيمه مركز تحقيقات    

 در رتبه نخست جهان عـرب قـرار         ۲۰۰۰-۲۰۰۵ درصد افزايش يافته و امارات را طي دوره          ۶/۱۹بيمه امارات   

 رشد و گسترش خـدمات بيمـه در ميـان شـركت هـاي          المللي صنعت بيمه،    به نظر كارشناسان بين   . داده است 

 صنعت بيمه در كشورهاي خاورميانـه  درآمد ناخالص حاصل از.  استيتدولتي و خصوصي منطقه بسيار با اهم   

 ايـن در حـالي اسـت كـه درآمـد       بوده برآورد شـده اسـت و   )يارد درهم ميل۳۳ ( ميليارد ۹ حدود  ۲۰۰۵در سال   

ـ و كـشورهاي اروپـاي   )  درهـم ۱۵۴/۸  (۲۲۲/۲ناخالص از خدمات بيمه در كشورهاي آمريكاي شـمالي        ي عرب

  .بوده است  ) ميليارد درهم۵۵۴/۴ ( ميليارد دالر ۲۴۱/۱

هاي  شركتمركز تحقيقات هاميلتون شرايط مساعد و رشد فعاليتهاي اقتصادي در امارات و رويكرد بسياري از                

  . عامل اصلي رشد صنعت بيمه در اين كشور قلمداد كرده استلمللي براي حضور در بازار امارات راا بزرگ بين

 تـسريع رونـد      در امـارات عربـي متحـده     دي  والن امـور اقتـصا    ئبه عقيده كارشناسان، عملكـرد دولـت و مـس         

ويـژه بيمـه    ه از مهمترين عوامل موثر در اقبال ساكنان اين كشور به استفاده از خدمات بيمه، ب ،سازي خصوصي

  .ها بوده است  و بيمه بازنشستگي و نظاير اينعمر

كت خـارجي و بقيـه    شـر ۵ تعـداد   شركت در بازار گسترده صنعت بيمه امارات فعاليت دارند كه   ۴۹هم اكنون،   

ت  خدما واحد از آنها ۱۰تعداد   ،هاي خدمات بيمه امارات    از ميان شركت  . اخلي امارات هستند  هاي د  شركتآنها،  

  . نيمي از درآمد صنعت بيمه به آنان اختصاص داردكنند كه المللي عرضه مي بيمه بين
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  ها گردباد گونو و طوفان قيمت

 الـشرقيه و همچنـين قيمـت مـواد     هاي مسكوني در منطقـه  ا و آپارتمانه  بهاي هتل  در پي طوفان گونو، اجاره    

 درصـد   ۱۰۰ها     آپارتمان  قيمت برخي از هتل   . ها به صورت ناگهاني افزايش يافت       غذايي و خوراك در رستوران    

تـرين نـوع    سابقه ش پيدا كرده كه بي درصد افزاي  ۵۰ها نيز     افزيش يافته و قيمت برخي از مواد غذايي رستوران        

  .گراني در امارات بوده است



 

 ١٨

هاي دو خوابـه از       قيمت اجاره يك شب در هتل آپارتمان      : گويد  هاي فجيره مي    يكي از كارمندان هتل آپارتمان    

عبدالـه در فجيـره در پـي     هاي خيابـان محمـدبن   اغلب هتل آپارتمان.  درهم افزايش يافت۵۷۰ درهم به    ۲۰۰

 ۴۰۰ك هتل آپارتمـان فقـط مبلـغ    يها را ملزم كرده بود كه براي         والن هتل ا وجود اينكه پليس مسئ    ب ،طوفان

  .اي افزايش دادند سابقه هاي خود را به صورت بي قيمت درهم دريافت كنند

گان اين حادثـه  اي از آسيب ديد ها به گونه كم سابقه     گويند صاحبان هتل    جويان طوفان در فجيره مي      اغلب پناه 

  .دردنككشي  عي بهرهطبي
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  كند؟ حذف ميخود  آيا امارات نيز دالر را از سبد ارزي ،پس از كشورهاي كويت و سوريه

.  در خاورميانه است كه پس از كويت و سوريه ناچار از حذف دالر از سبد ارزي خود است                 مين كشور امارات سو 

 چنانچه دومين قدرت اقتـصادي جهـان عـرب در قبـال بحـران      HFG Hermsبه گزارش كارشناسان مركز 

اي نزديك شاهد افزايش شـديد قيمـت كاالهـاي            در آينده  ي دالر تصميم جدي نگيرد    كاهش سريع نرخ برابر   

وارداتي و رشد نرخ تورم خواهد بود زيرا بسياري از كاالهاي مورد نياز روزمره امارات از كشورهاي آسـياي دور        

  .ند به بحران اقتصادي در امارات منجر شودتوا  ميشود كه اين امر ا تامين مي اروپو

 سران كـشورهاي عـضو   متحده  رابطه ارزي دينار با دالر اياالتبه پايان دادننسبت تصميم اخير كشور كويت     

 ۲۰۱۰رود تـا سـال    ر مـي داشته است و انتظـا    فارس را به تشكيل صندوق پول واحد وا         شوراي همكاري خليج  

 برابـري دالر در  يي را براي مقابله با نوسـانات ارز  واحد ارزي يكسان،فارس  خليجحاشيه  پيمان   شش كشور هم  

  .بازارهاي جهاني براي خود در نظر بگيرند

تا كنون خسارات ناشـي از كـاهش ارزش دالر از طريـق افـزايش قيمـت نفـت طـي سـي سـال گذشـته در                        

 درصـد  ۷/۶۴ نزديـك  متحـده  يـاالت ااكنون دالر  هم.  شده استرانخيز منطقه تا حدودي جب    كشوررهاي نفت 

 درصد از سـبد ارزي      ۸/۲۵يورو نيز   . ه است دختصاص دا مبادالت ارزي با كشورهاي مختلف جهان را به خود ا         

  . دهد المللي را تشكيل مي بين
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پوند 

  انگلستان

دالر 

  متحده اياالت
  يورو

ريال 

  عربستان
  دينار كويت

روپيه 

  پاكستان

گرم يك 

  طال

۴۰۳۲/۷  

  درهم

۶۸۸/۳  

  درهم

۰۴۳/۵  

  درهم

۹۸۳۵/۰  

  درهم

۸۷۳/۱۲  

  درهم

۰۶۱۷/۰  

  درهم

۳۳/۸۰  

  درهم
  

  2007/06/11امارات اليوم ، مورخ : ماخذ
  

   درصدي تجاري دبي است۲۲ايران شريك 

د مقاصفارس و ايران از مهمترين   كشور عضو شوراي همكاري خليج۶ ، و بازرگاني دبيصنعتبه گزارش اتاق    

  .شوند  محسوب ميصادرات كاال و خدمات

از دبي در سه ماهه اول سال        درهم   ميليارد ۱۳فارس در مجموع حدود       اري خليج كشورهاي عضو شوراي همك   

 ۶/۳۵در همين مـدت     فارس    و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج     ايران   صادرات دبي به  . اند  دات داشته وار

  . داده استدرصد از كل صادرات كاالي دبي را تشكيل

هـاي تحـت پوشـش اتـاق صـنعت و             ايران به تنهايي بزرگترين بازار مستقل وارداتي كاال و خـدمات شـركت            

 ۱/۸ معـادل    ۲۰۰۷ميزان صادرات انواع كاالها از دبي به ايـران در سـه ماهـه اول سـال                  . بازرگاني دبي است  

كشور هند نيز يكي ديگر از      . دهد   درصد مجموع صادرات دبي را تشكيل مي       ۴/۲۲ درهم بوده است كه      ميليارد

  .رود شركاي تجاري دبي به شمار مي
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  شود الخيمه ميزبان شهرك مالي مي راس

الخيمـه در صـدد ايجـاد          راس اميرنـشين الخيمه افـشا نمـود كـه          كت ركين يكي از پيمانكاران بزرگ راس      شر

  .كسب و كار برآمده استشهركي به عنوان مركز آزاد مالي و 

سـازمان  . الخيمـه احـداث خواهـد شـد         اين مركز مالي و كـسب و كـار در منطقـه آزاد مـالي و تجـاري راس                  

مركز كسب  . انتقال داده خواهد شدجا به آن،الخيمه نيز پس از احداث اين شهرك مالي آزاد    گذاري راس   سرمايه

 خدمات مالي كانونرود به يك   برج را كه انتظار مي۱۲المللي در مرحله اول يك مجموعه مركب از         و كار بين  

  .اي تبديل شود، در بر خواهد گرفت منطقه
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اين مركز  . الخيمه به عنوان يك پروژه استثنايي در ساحل خليج فارس احداث خواهد گرديد              شهرك مالي راس  

  . و منطقه را تقويت خواهد كرد عربي متحده رشد اقتصادي امارات،مالي

بـه سـاير    هاي مستقر در منطقـه آزاد را       المللي اين شهرك مالي توسعه عمليات و فعاليت         ار بين طرح كسب وك  

اي و   هاي خود را در جهت توسعه و گسترش كسب وكـار منطقـه      مراكز عمده مالي منطقه پيوند داده و فعاليت       

  .مبادالت جهاني ساماندهي خواهد كرد

بحرين، قطر و دبي را در خـود جـاي داده           : المللي شامل    بين  مركز مالي  ۳هاي اخير     حوزه خليج فارس در سال    

الخيمه با هدف رقابت با هيچكدام  مسئوالن شركت ركين اظهار داشتند كه پروژه شهرك مالي آزاد راس. است

المللي پروژه  الخيمه مالكيت بخش بين گذاري راس سازمان سرمايه. اي طراحي نشده است از مراكز مالي منطقه  

مـدل  . هاي كسب و كار را از مركز منطقه آزاد مالي جديد ساماندهي خواهـد كـرد                 يار داشته و فعاليت   را در اخت  

الخيمه با ساير مراكز مـالي ماننـد دبـي، قطـر و بحـرين           كسب و كار طراحي شده براي منطقه آزاد مالي راس         

  .متفاوت خواهد بود

ر در منطقه وجـود دارد و مـسئوالن احـداث    هاي كسب و كا اي براي فرصت در حال حاضر، تقاضاهاي فزآينده 

گويند هر كسب و كاري كه به بخش كـسب       آنها مي . انديشند  اين منطقه آزاد تنها به توسعه خدمات مالي نمي        

  .المللي اين پروژه نياز داشته باشد، مشتري بالقوه منطقه آزاد مالي تلقي خواهد شد كار بين و

كز عـالي  اهاي فرامرزي داشته و با مر هاي منطقه را كه فعاليت ركتاين مركز مالي در صدد است تعدادي از ش  

هـاي     به خود جلب كرده و افزون بر آن بـه شـركت            ، مراوده دارند  موريس  و (Cayman)" من  كي"مانند جزاير   

  .مستقر نمايند(Offshore) هاي خود را در نواحي فرامرزي  منطقه كمك كند تا شركت

 از طـراح    ،الخيمـه   ركين، براي طراحي پروژه فرامرزي منطقه آزاد مـالي راس         در عين حال، شركت پيمانكاري      

  . نيويوركي كمك خواهد گرفتHey Detinaمعروف 

نوعي . د رسيدن ماه به پايان خواه۴۸ ماه آينده ساخت دو برج نخست پروژه آغاز خواهد شد و در مدت    ۶ظرف  

  هـا   كاربري تلفيقي در پروژه در نظر گرفته شده است كه شـامل دفـاتر، منطقـه مـسكوني و سـاختمان هتـل                      

  .خواهد بود
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  مجاز اعالم خواهد كرد درصد خارجي را ۱۰۰ مالكيت ۲۰۰۸امارات به احتمال زياد تا سال 

 ۱۰۰ درصد فعلي بـه      ۴۹مالكيت خارجيان در امارات ممكن است از        : ت گفت القاسمي وزير اقتصاد امارا   شيخه  

توصـيه افـزايش    .  اسـت  (WTO)اين حركت در راستاي اهداف سازمان تجـارت جهـاني           . درصد افزايش يابد  

گيرد و در مرحله نخـست        صدي مالكيت خارجي در امارات در پي بازنگري اين گونه مقررات صورت مي            صددر

  .گردد  مالكيت در برخي از نواحي ميوديتمحدشامل برداشتن 

هاي بخش مالي ممكن است اجازه داده شود كـه اكثريـت سـهام را در                  هاي فعال در رشته     شركتبرخي از   به  

 نقل شده است به اظهـارات   بلومبرگسايت خبري هاي امارات در اختيار بگيرند، اين موضوع كه توسط   شركت

  .كند نگاران در ابوظبي استناد ميخانم وزير اقتصاد امارات در جمع خبر

هـاي امـارات       درصد از مالكيت شـركت     ۴۹ها، كه در حال حاضر بر مجاز بودن           سند بازنگري در قانون شركت    

تدوين سند بازنگري قانون    . ها صراحت دارد، به زودي براي تصويب به كابينه ارسال خواهد شد             توسط خارجي 

وجه براي اقتصاد امارات خوب        از حد به درازا كشيده است كه به هيچ         ها، بنا به گفته وزير اقتصاد، بيش        شركت

هم اكنون فرآيندي از رسيدن به تفاهم ميان دولت و بخش خـصوصي بـه منظـور چگـونگي تهيـه و                      . نيست

  .ها با كشورهاي خارج آغاز شده است تدوين و انعقاد موافقتنامه

  2007/06/12 مورخ، Gulf News :ماخذ

   درهم افزايش يافتميليارد ۲۰ در دبي به مرز High Rise هاي شركت دارايي

 برج بلند ديگر در دبي ۱۰در صدد عرضه  (High Rise Properties)يكي از سازندگان بزرگ مستقر در دبي 

  هـاي      اكنـون دارايـي    ،بـه گفتـه يكـي از مقامـات        . گذاران است    بناي كوتاه در عجمان به سرمايه      ۱۶همراه با   

در مجموع . شود بالغ مي)  دالرميليارد ۵بيش از ( درهم ميليارد ۲۰ حدود در امارات بالغ بر High Riseشركت 

هايي كه در دسـت    شامل بناهايي كه براي فروش عرضه شده و يا ساختمانHigh Rise   شركتهاي دارايي

  .شود  درهم برآورد ميميليارد ۲۰ريزي قرار دارند، حدود  برنامهطراحي و 

هاي اعـالم       حتي برخي از محصوالت پروژه    . گذاران فروخته شده است     ها قبال به سرمايه     ن برج اغلب طبقات اي  

. گذاراني از كشورهاي اروپايي، روسيه، آفريقاي جنـوبي و هنـد فروختـه شـده اسـت                  شده پيشاپيش به سرمايه   

 گونـه واحـدها بـسيار     زيرا تقاضا بـراي ايـن  اند فروش شده اعالم واگذاري، پيشتعدادي از اين واحدها قبل از     
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به نظر رئيس كل اجرايي اين شركت، اشتهاي بازار خيلي بيشتر از رشد عرضه است و شـركت بـا     . د است شدي

  پروژه عجمان فرصت خـوبي را بـراي خريـد بـه متقاضـيان             : گويد  او مي . اي رو به رو است      تقاضاهاي فزآينده 

  .كند ارائه مي

 ۳۶۰ طبقـه آن  ۱۶طبقه از  ۵ شركت سازنده برج گردان كه :گويد  ميHigh Riseرئيس كل اجرايي شركت 

او .  را نيز طراحـي خواهـد كـرد   (Rotating City) گردانگردد، شهرك   مي هاي ساعت درجه در جهت عقربه

ما در حال تكميل طرح جامع با كاربرد مركب، مسكوني، تجاري، توريسم و مراكز خريد هستيم           : كند  اضافه مي 

هاي آينده تداوم  به زعم وي افزايش قيمت امالك در سال. انجامد  ايجاد جوامع انساني ميكه در فرجام كار به 

خورد، بلكه همه قراين حاكي از باال  ها به چشم نمي  كاهش قيمتازخواهد داشت و نه تنها هيچگونه عالمتي        

شـما  . مروز خواهنـد بـود  تر از ا ترديد امالك در آينده گران بي. ها حتي به موازات رشد عرضه است      رفتن قيمت 

  .قيمت امروز را فردا مشاهده نخواهيد كرد مگر اينكه امروز در زمينه قيمت به تفاهم برسيد

المللي از همه جهات براي خريد امـالك بـه امـارات              دهد كه خريداران بين     رئيس كل اجرايي شركت نويد مي     

ويژه بازارهـاي اروپـا، روسـيه، ايـران،      مللي، بهال آورند و افزايش شديد تقاضاي ناشي از بازارهاي بين هجوم مي 

امـارات بـه خريـد       مندي از مزيـت ماليـات صـفر در          اروپاييان بسياري براي بهره   . آفريقاي جنوبي و هند است    

هاي سازنده براي خود و كاركنـان   بها موجب شده است كه شركت كنند و اين افزايش اجاره    امالك مبادرت مي  

  .آورد، امالكي را احداث و يا خريداري نمايند ها بوجود مي ي جديدي براي شركتها خودشان نيز كه دارايي

  2007/06/12 مورخ، Gulf News: ماخذ

   حركت در دبي را هموار خواهد كرد،برنامه چند ميلياردي

ترين وسيله رفـت    حمل و نقل عمومي را به محبوب       ، درهمي ميليارد ۷۵گذاري     سال آينده با سرمايه    ۵دبي در   

  .آمد شهروندان تبديل خواهد كردو 

هاي   و سامانه گذاري به سامانه حمل و نقل ريلي        اي از سرمايه    بخش عمده : يكي از مقامات دولت اظهار داشت     

 كه به نظـر او تـا        وي همچنين به احداث سامانه مترو     . اي و دريايي امارات اختصاص خواهد يافت        جمعي جاده 

 يكي   ،)۱خط شماره   (خط سرخ مترو     .وان برنامه دو سال آتي اشاره كرد      اندازي خواهد شد به عن       راه ۲۰۰۹سال  

 كـه در دسـت   سـامانه متـرو  . اندازي خواهد شد ه را۲۰۰۹از چهار خط در حال احداث است، كه آن نيز تا سال      
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طراحي است در آينده خط مترو را از ناحيه فروشگاه بزرگ امارات به ناحيه الـصفوح وصـل كـرده و مـسافران        

  . مكان عمده امارات را جابجا خواهد نمود۵۰با تقري

 كيلـومتر افـزايش خواهـد    ۵۰۰ حدود ۲۰۲۰اي دبي تا سال  ، شبكه جادهEmirates Todayبه گفته روزنامه 

در حال حاضر سه پـل و يـك زيرگـذر    .  معبر برروي خور دبي احداث خواهد شد      ۹همزمان با آن، تعداد     . يافت

  .در آخر ماه جاري برروي ترافيك گشوده خواهد شد" پل شناور"پل چهارم . ردها وجود دا براي عبور اتومبيل

هاي مناسب رفـت و آمـد در          سواري را به عنوان شيوه      روي و دوچرخه    برنامه استراتژيك همچنين تشويق پياده    

 طراحي يك طـرح جـامع بـراي توسـعه           ،به همين مناسبت دستگاه اجرايي مسئول     . دستور كار قرار داده است    

ايمنـي ترافيـك نيـز بـه       . منظور نموده اسـت   خود  كاري    سواري را نيز در برنامه      روها و مسيرهاي دوچرخه     ادهپي

 مورد مرگ ناشي از تـصادف اتومبيـل بـه ازاء هـر     ۲۰حدود  . عنوان يك عامل كليدي از نظر دور نمانده است        

  نند سوئد و انگلـستان، ايـن نـسبت   دهد كه در مقايسه با ارقام مشابه در كشورهايي ما        هزار نفر در دبي رخ مي     

  .  برابر است۶

  2007/06/11 مورخ، Emirates Today :ماخذ

  هاي تشكيل مجمع اقتصادي مشترك كشورهاي منطقه  شرط پيش

 در ، راه دشـواري فـارس بـراي تـشكيل مجمـع اقتـصادي مـشترك       كشورهاي عضو شوراي همكـاري خلـيج    

تجـاري دبـي را در قبـال        شـهر    ابـر  دبي موضع اقتـصادي      رئيس اتاق صنعت و بازرگاني    . خواهند داشت   پيش

المللـي عنـوان      هاي خاص كشورهاي ديگر عرب در زمينه كاهش نرخ دالر در برابر ارزهاي عمده بين                سياست

هاي تجاري و مـالي كـشورهاي عـضو شـوراي همكـاري               رسد يكپارچگي فعاليت    گويد به نظر مي     كرده و مي  

  .باشدمقدور ن فارس چندان ميسر و خليج

فـارس   خلـيج اكنون شش كشور عضو شوراي همكـاري     وي در گفتگو با خبرگزاري رويترز تصريح كرد كه هم         

كنند زيـرا   المللي مشخص     هاي بين   هاي خاص اقتصادي خود را در زمينه       ، سايت   بايست پيش از هر اقدامي      مي

هاي جهاني از مـسائل       ستاق با سي  گذاران خارجي و تطاب     هاي داخلي به سوي سرمايه      هاي بازار   گشودن دروازه 

. روند كه اين كشورها پيش از تشكيل مجمع اقتصادي مشترك بايد به آن توجه كنند                شمار مي   بسيار مهمي به  

گيري صندوق پول واحد  ، اكنون شكلاياالت متحدهدر پي قطع رابطه ارزي كشورهاي كويت و سوريه با دالر   

  .دوباره مطرح شده است ۲۰۱۰فارس تا سال  كشور عربي حوزه خليج
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تواند نمونـه بـارزي بـراي      دبي ميستاوردهاي اقتصادي و تجاريبه نظر رئيس اتاق صنعت و بازرگاني دبي، د        

دسـتيابي بـه    واحـد،     بـه نظـر او، تـشكيل صـندوق پـول           .الگوبرداري ساير كشورهاي عربي اين حوزه باشـد       

گـذاري خـارجي،    نگي استراتژي جلب و جـذب سـرمايه  چگو. نمايد آور مي هاي اقتصادي واحد را نيز الزام  سايت

 مواردي هستند كـه بايـد مـورد توجـه           ،هاي اقتصادي مختلف    گذاري در فعاليت    داران به سپرده    ترغيب سرمايه 

  .سازان كشورهاي عربي منطقه قرار گيرند اقتصاددانان و سياست

دبي با نرخ ) ۲۰۱۵(مدت   راهبردي بلند   كه برنامه  رئيس اتاق صنعت و بازرگاني دبي همچنين بر اين باور است          

هاي اقتصادي و پولي و مالي در اختيـار كـشورهاي             درصد در سال الگوي مناسبي را در زمينه سياست        ۱۱رشد  

 ميـزان توليـد ناخـالص    ،بر اساس برآورد اين برنامه راهبـردي . دهد فارس قرار مي عضو شوراي همكاري خليج   

  . دالر بالغ خواهد شدميليارد ۱۰۸ به ۲۰۱۵ت دبي تا سال امارا) GDP(داخلي 

  2007 هاي فارسي زبان دبي، ژوئن نقل از روزنامه: ماخذ

  زيان هنگفت مركز معاف از عوارض دبي

هـاي معـاف از عـوارض          امارات خـسارات بـسياري را در فروشـگاه         هاي  ير شديد امنيتي در فرودگاه    باعمال تدا 

)Duty Free (ي داشته استهاي مسافربري هوايي در پ پايانه.  

هاي امارات بـه      ريزي و توسعه اقتصادي دبي، با اجراي تدابير ويژه امنيتي در فرودگاه             به گزارش سازمان برنامه   

 ۲۰هاي معاف از عوارض گمركي اين پايانه ترابـري هـر روز بـا حـدود         فروشگاه ،المللي دبي   ويژه فرودگاه بين  

  .د بودنهزار دالر زيان مالي مواجه خواه

هاي معاف از عوارض گمركي پايانه فرودگاهي دبي با فروش انواع عطر و مواد بهداشتي درآمد قابـل                    هفروشگا

  تمـامي Duty Freeهـاي   گونـه ضـرر و زيـان در فروشـگاه     براي مقابله با ايـن . دهند توجهي را از دست مي

ـ    سـاك هاي جهان، كارشناسان سازمان هواپيمايي جهاني قصد دارند نسبت به توزيع     فرودگاه ا هـاي همـسان ب

  .ها جلوگيري شود گونه زيان  مبادرت نمايند تا بلكه از اينتدابير ويژه بين مسافران

  2007/06/11  مورخ،امارات اليوم: ماخذ
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 اياالت متحده در زمينه عدم قطع رابطه با دالر امارات عربي متحدهاعالم موضع رسمي دولت 

دالر "و " درهـم "تـصادي ايـن كـشور را در رابطـه ارزي        سياسـت هـاي اق     امارات عربي متحـده   بانك مركزي   

در پي انتقادات كارشناسان امور اقتصادي مبني بر قطعه رابطه پولي امـارات بـا دالر               . اعالم كرد " متحده  اياالت

، سلطان ناصر السويدي رئيس بانك مركزي امارات موضع رسمي اين كشور را در قبـال بحـران                  متحده  ياالتا

  .زش دالر اعالم نمودناشي از كاهش ار

دي حجم مبادالت تجاري امارات با شـركاي اقتـصا         درصد   ۷۰ي امارات هم اكنون     به گفته رئيس بانك مركز    

 انجـام   متحده  اياالتنو، آفريقاي جنوبي و كشورهاي عربي منطقه بر مبناي دالر           آن كشور نظير استراليا، زالند    

رات از سـاير كـشورهاي جهـان نيـز از طريـق مبـادالت        درصد واردات كاالي اما  ۵۰از طرفي حدود    . گيرد  مي

در  درصد از كل واردات امارات از كشورهاي ۳۶به گفته نامبرده، در حال حاضر حدود  .پذيرد دالري صورت مي

 درصـد از  ۴ و كانـادا و  واردات از ايـاالت متحـده   درصـد از كـل   ۱۰شـود و   حال توسعه آسياي دور تامين مي 

 متحـده  يـاالت ات بر پايـه دالر  گيرد همه اين مبادال     اري خليج فارس صورت مي    كشورهاي عضو شوراي همك   

. گيـرد    صـورت مـي    متحده  ياالتاژاپن به امارات نيز به دالر        درصد صادرات كاال از      ۷۰نزديك  . شود  انجام مي 

  .شود ستد با كشورهاي اروپايي نيز بر اساس دالر انجام ميو  درصد داد ۴۰حدود 

 درصد واردات امارات از اتحاديه اروپـايي بـا ارزهـاي غيـر از دالر و                 ۲۰دالري فوق، حدود    در مقابل مبادالت    

آقـاي    با توجه به دامنه گسترده مبادالت دالري امارات در عرصه داد و سـتد، . پذيرد ويژه با يورو، صورت مي    هب

 اقتصادي امارات اظهار   كارشناسان و سران امور   خبري در مجمع كثيري از خبرنگاران،       السويدي طي كنفرانس    

ويژه شـهرهاي دبـي و    له افزايش نرخ تورم در امارات به رغم رشد و پيشرفت اقتصادي كشور ، به      سئم" :داشت

بها و قيمت مـسكن در   رسد كه افزايش ميزان اجاره اما به نظر مي   . ابوظبي انتقادات شديدي را برانگيخته است     

بخـش بانكـداري در امـارات     ،نظر رئيس بانك مركزي امـارات     به  ". كشور موجب افزايش نرخ تورم بوده است      

 بانـك و مؤسـسه      ۲۵ در حال حاضر     .كشور را در زمينه مسكن جبران كند      هاي اين   تواند بسياري از كمبود     مي

 بـانكي در  مارات فعاليت دارند و تعـداد شـعب   بانك داخلي در شهرهاي مختلف ا  ۲۲مالي و اعتباري خارجي و      

توانـد بحـران    م بانكي و اعتباري امـارات مـي       آقاي السويدي گفت كه سيست    . شود  الغ مي  واحد ب  ۶۹۰كشور به   

 تـاثير چنـداني در      ، از سبد ارزي امارات    متحده  اياالتايشان تاكيد كردند كه حذف دالر       . دموجود را كاهش ده   

  . نخواهد كردروند اقتصادي كشور نخواهد داشت و امارات نيز در حال حاضر هيچگونه اقدامي در اين زمينه
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 درصـد   ۱۰ با   ۲۰۰۶نامبرده خاطر نشان كرد ارزش توليد ناخالص داخلي همه كشورهاي عرب منطقه در سال               

 جهاني قـرار  ۱۶ آن را در رتبه Goldman Suche دالر برآورد شده است كه مركز مالي ميليارد ۷۳۰افزايش 

  .آيد داده است، كه خود يك موفقيت عظيم در منطقه به شمار مي

 آن كـشور  ، اقتـصاد متحـده  ياالتاي اقتصاد به دالر ئيس بانك مركزي امارات تاكيد نمود كه با وجود وابستگ     ر

  .همچنان قدرت برتر منطقه خواهد بود

  2007/06/12  امارات اليوم مورخ:ماخذ

  دهد هشدار ميرا  دالر ۸۰اي   بشكهتاايران افزايش قيمت نفت خام 

هـاي اسـتوايي،      ن نفت خام امسال به علت وقوع طوفا        قيمت: ران اظهار داشت   نفتي اي  يكي از مقامات بلندپايه   

افـزايش  .  دالر خواهد رسـيد ۸۰هاي ناشي در عرضه نفت خام نيجريه به   براي بنزين و توقف    تقاضاي فزآينده 

بـه گفتـه    . بينـي شـده اسـت        دالر حداكثر قيمتي است كه تا كنون براي سال جاري پـيش            ۸۰به  نفت  قيمت  

 در مـصاحبه بـا خبرگـزاري        (NIOC)الملل شركت ملي نفت ايـران         لي خطيبي، معاون مدير امور بين     محمدع

  . دالر برآورد شده است۲۰/۶۶مهر، ميانگين قيمت نفت در سال جاري حدود 

توانـد   نورديده و همچنين مانع از صدور نفت عمان شده مـي        هايي مانند گونو كه جنوب ايران را در هم            طوفان

 ماهـه   ۳هـا، در      بيني  بر اساس پيش  : "آقاي خطيبي گفت  .  دالر افزايش دهد   ۸۰اي     خام را به بشكه    قيمت نفت 

هاي فصلي و مسائل مربوط به توسعه در عرضـه نفـت نيجريـه، موجـب                  آينده، افزايش مصرف بنزين، طوفان    

  ".افزايش بهاي نفت خواهد شد

هرگونه مشاجره و مناقشه بلندمدت ميـان       . گردد كننده ناشي مي    افزايش قيمت از كشورهاي مصرف    "به نظر او    

اي ايران نيز يكـي از عوامـل           هسته   درباره برنامه  عرب  و جهان  اوپكايران به عنوان دومين صادركننده بزرگ       

  ".زننده افزايش قيمت است دامن

ـ  اوپكيكي از مقامات مسئول نفتي ايران كه عضو هيات ايران در دبيرخانه      د نفـت   است مخالف افـزايش تولي

از كمبود عرضه نفت ) به عنوان پايه قيمتي برنت( دالر ۷۰اي بيش از  خام بود، زيرا صعود قيمت نفت به بشكه

  .خام ناشي نبوده است

  2007/06/11 مورخ ، Days 7 :ماخذ
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  اخبار اجتماعي، سياسي و فرهنگي) ب

 كند  فضاهاي خريد را افشا مياديج طرح هاي ا،شهرك ورزش دبي

لند است، اعـالم كردنـد كـه تـا       ميليارد دالري در دبي   ۳كه يك پروژه    ) DSC(ك ورزش دبي    مسئوالن شهر 

ي  خريـد معمـول    را بـه احـداث امـاكن      مربع در اين شهرك      ميليون متر  ۶ضايي به مساحت حدود      ف ۲۰۰۹سال  

نـت  آرينا، نورت پوينت و سـاوت پوي   ) گاه بزرگ فروش(خريد  بزرگ  ي  هافضا. دهند  اختصاص مي ) فروشي خرده(

  .د شدندر سه مكان احداث خواه

 هزار متر مربع را در ۵۰۰فروشي در شهرك ورزش، مساحتي معادل     ، بزرگترين واحد خرده   آرينافروشگاه بزرگ   

  اع فروشگاه، انبارهاي مخصوص، فروشـگاه      واحد از انو   ۲۳۰تعداد  . دو طبقه در اختيار خريداران قرار خواهد داد       

  .ت و لوازم ورزشي در اين فروشگاه بزرگ فعاليت خواهند نمودهاي محصوال تك فروشي و فروشگاه

هـاي سـينمايي بـا     وادگي و مجتمعهاي خان و رستوران) Fast Food (فضاهاي اختصاصي عرضه غذاي سريع 

 هـزار نفـر     ۷۰افـزون بـر     . اند   سرگرمي و ورزشي در اين فضاها در نظر گرفته شده          امكاناتهاي متعدد و      نلاس

 هـزار نفـر     ۸۰۰ نزديـك    ۲۰۲۰ينا تا سـال     رزش، ناحيه تجاري فروشگاه بزرگ آر     ر شهرك و  مستقر و شاغل د   

  .جمعيت را در خود جاي خواهد داد

هاي متعدد را در خود جاي خواهد      ها و بوتيك    فروشگاه بزرگ نورث پوينت نيز واحدهاي خريد عادي، رستوران        

 هزار متر مربع را ۷۰ قرار داد مساحتي حدود اين فروشگاه بزرگ كه در انتهاي ضلع شمالي شهرك ورزش. داد

واگذاري واحدهاي خرده   . به خود اختصاص خواهد داد    ) فروشي را در خود جاي خواهد داد         واحد خرده  ۲۳۰كه  (

  . آغاز گرديده است،مدتو نورث پونيت به صورت اجاره بلند بزرگ آرينا هاي فروشي فروشگاه

  2007/06/04مورخ ، Gulf News  :ماخذ

  نفر را براي ترميم خرابي هاي ناشي از طوفان بسيج نموده است۷۰۰۰ن عما

 نفر از كاركنان خود را براي برخورد با وضعيت اضـطراري ناشـي از طوفـان                 ۷۰۰۰عمان  كشور  پدافند شهري     

 .گونو كه موجب شسته شدن زمين در ساحل شرقي شده است، بسيج كرده است

 ساعت بعد ساحل جزيره مصيره را مورد يـورش قـرار          ۲۴شده است،   بندي     رتبه ۵/۵ گونو كه شدت آن      طوفان

 بـراي برخـورد بـا ايـن         اقتـضايي  يره هفت هزار نفر برآورد شده است يك طرح        صجمعيت جزيره م  . داده است 

 ۵/۵ بـه   ۵/۴ از نظر شـدت از رتبـه         ،گذاري شده است    گونو نام كه  اين طوفان استوايي    . فاجعه تهيه شده است   
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امـواج  ارتفـاع   گره در ساعت بوده است و ۸۰ تا ۷۰باد سهمگين باالتر از    سرعت اين گرد   .استارتقا داده شده    

 ۲۴ظرف ميزان بارش باران به گفته مدير هواشناسي عمان، .  متر رسيده است۱۰ناشي از آن در سطح دريا به   

ني  نيـز طوفـا  ۱۹۷۷در سال .  ميزان خسارات اين طوفان وحشتناك بوده است     متر رسيد و    ليي م ۱۵۰  به ساعت

. رسـيد  متـر    ميلـي  ۴۰۰  ساعت به  ۲۴مشابه در جزيره مصيره رخ داد كه در آن ميزان بارش باران ظرف مدت               

  . نفر تلفات انساني در پي داشته است۷۰۰ رخ داده است كه ۱۸۹۰گويد بدترين طوفان عمان در سال  وي مي

 نفر از پرسنل خود را از محل نيروي ذخيـره،  ۷۰۰۰هاي ناشي از اين طوفان ارتش عمان        براي مقابله با خرابي   

درنـگ بـراي كمـك گـسيل      ده است تـا بـي  باش درآور  ر نيروهاي پشتيبان به حالت آماده     آكادمي پليس و ساي   

يافت و به همه صيادان اخطـار داده         كيلومتر در ساعت افزايش      ۱۸۵سرعت بادهاي ناشي از طوفان به        .كردند

يايي سهمگين خسارات بسيار سنگيني اين طوفان در. ه از صيد اجتناب كنندشد كه ظرف پنج تا شش روز آيند       

  .را در عمان سبب گرديده است

  2007/06/04مورخ ، Gulf News  :ماخذ

  تاكيد بر حفظ هويت تاريخي دبي

هاي شهرداري دبي در گفتگو با روزنامه امارات اليوم بر لزوم حفظ هويت تاريخي اين شـهر تاكيـد                     مدير پروژه 

هـا  انـد كـه ارزش آن    از بين رفتـه ۱۹۷۰-۸۰هاي  بين سالدر  درصد از بناهاي تاريخي دبي  ۹۰" او گفت   . درك

 رئيس انجمن حفظ آثار تاريخي نيـز  وي كه در فلسفه معماري مدرك فوق ليسانس دارد. شود ياكنون درك م  

. كنـد   موزه كـار مـي  ۵ هاي داخلي   ح ساختمان تاريخي و طر    ۵۰هاي حفظ     اكنون بر روي پروژه      هم يو. هست

اهميت بودن نقش سـاخت و سـازهاي جديـد در             كند كه حفاظت از اماكن تاريخي به معناي بي           تاكيد مي  يو

. هاي فرضي دبـي سـازگار باشـد         پذيرد كه با ارزش     او معماري مدرن را به شرطي مي      . حفظ هويت دبي نيست   

كند كـه اغلـب    هاي شهرداري دبي اضافه مي مدير پروژه .  اسالمي براي دبي الزامي است     -حفظ هويت عربي    

 هـا كنند كه برگرفتـه از فرهنـگ خـود آن          كشورهاي پيشرفته جهان در اين زمينه نظر شخصي خود را ابراز مي           

وي اضافه كرد كه در دهه   . به نظر او بايد از پيشينيان خود در سالم زيستن با حداقل ضايعات پند گرفت              . ستا

. كنند   استفاده مي  "نور و هوا  "د كه تمام بناهاي سبز قديمي دبي از منابع طبيعي            نتايج آمارگيري نشان دا    ۱۹۵۰

  .وي از توجه امير دبي به ساخت بناهاي سازگار با محيط زيست قدرداني نمود

   2007/06/01 امارات اليوم، مورخ: ماخذ
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   را هشدار دادندگونوهاي ساحل خليج فارس رخداد طوفان  كشور

عمان رسيد و مسئوالن امارات به مـردم توصـيه كردنـد كـه از طوفـان نهراسـند زيـرا             طوفان گونو به ساحل     

اند كه اين طوفان در حال ضعيف شدن است و به سوي شـمال و تنگـه هرمـز در                      بيني كرده   كارشناسان پيش 

  .حركت است

ت طوفان را عي، ديشب به سلطان قابوس تلفن كرده و وض  "شيخ خليفه بن زايد آل نهيان     "رئيس جمهور امارات    

. هاي پـس از طوفـان، مطمـئن سـاخت            پيامد  كامل امارات در كمك به رفع       عمان را از حمايت    وي. جويا شد 

هاي مسلح، وزير كشور، در هماهنگي بـا          رئيس جمهور امارات، امير دبي و وليعهد و معاون فرماندهي كل نيرو           

 تهاجم و تخريب ناشي از ايـن طوفـان   هاي مسلح وزارت بهداشت، تمامي تمهيدات ضروري را در صورت       نيرو

  .اند به كار بسته

آميز براي مقابله با صدمات طوفان، صادر   امير دبي در اين زمينه دستورات الزم را براي اتخاذ معيارهاي احتياط           

درنگ با تشكيل يك نيروي كمكي ضـربتي متـشكل از             وي از شيخ سيف درخواست نمود كه بي       . نموده است 

هـاي آن     رت بهداشت و گروههاي كمك اضطراري و نجات، آماده رويارويي با طوفان و پيامد              وزا  وزارت دفاع، 

هاي صحرايي  نسبت به برپايي بيمارستانبهداشت از شيخ سيف درخواست شد كه در همكاري با وزارت . شوند

  .ندديدگان قرار ده اقدام نموده و در صورت درخواست كمك عمان، اين تمهيدات را در اختيار صدمه

 به دسـتور شـيخ سـيف بـه           آمبوالنس هليكوپتري بنا   ۹ نفره نجات و ناوگاني مركب از        ۱۰۵۳يك گروه امداد    

  .باش در آمدند حالت آماده

 خبر داد كه طوفان در پيشروي خود كند شـده         متحده  ياالتاطوفان ارتش   دهي وقوع      مركز هشدار   در هر حال،  

. بنـدي شـده اسـت     شدت طبقـه ۲ساعت كاهش يافته و در رتبه  در    كيلومتر ۱۷۰و سرعت باد ناشي از آن به        

رفت كه طوفان بر سر راه خود به جنوب ايران اصابت كرده و كشتيراني در خليج فارس را كه مـسير       انتظار مي 

  .عمده صادرات نفت است مختل نمايد

را وارد آورد و    ور را در هـم نورديـد و صـدمات شـديدي             ز طوفان گونو بخشي از سواحل عمان و شهر ص         ديرو

انرژي و اموال عمومي    توليد  ات  سياسشد كه به طرف شمال نواحي ساحلي عمان اصابت كند و ت             بيني مي   پيش

  .هزاران نفر از جمعيت جزيره مصيره عمان از سواحل اين شهر تخليه شدند. را تخريب كند

آسا و وزش  هاي سيل زول باراندكتر سعيد الكندي، وزير محيط زيست و آب امارات توصيه كرد با وجود خطر ن 

بادهاي بسيار قوي در امارات، مردم آرامش خود را حفظ كنند و از ماهيگيران درخواست شد كـه از رفـتن بـه                       
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بيني كردند مركز توفـان گونـو سـاحل شـرقي             كارشناسان هواشناسي عمان پيش    .سواحل دريا خودداري كنند   

  .بندي شده بود  طبقه۵ شدت طوفان در آن روز درجه  .هد دادرشنبه مورد اصابت قرار خواكشور را در صبح چها

شـود در   بينـي مـي   سرعت طوفان تشديد شده و پيش: اظهار داشت گلف نيوز  بادر گفت و گو  مدير هواشناسي   

گـذاري   طوفـان مـذكور از سـاحل تخـم     : او افـزود  . بعد از ظهر ساحل شرقي عمان را هدف قرار دهد         ۱ساعت  

حركـت  سـاعت در     در   ومتريل ك ۲۲۰الحد فاصله داشته و با سرعت         ثه عماني در راس   هاي عظيم الج    پشت  الك

ساحل مسقط ) چهارشنبه(بعد از ظهر ۴رود و حوالي ساعت  طوفان به طرف مسقط پيش مي: او ادامه داد. است

همه در  بعد از ظهر آغاز شد و       ۷ آسا از ساعت       باران سيل  بارش .پايتخت عمان را هدف تهاجم قرار خواهد داد       

اي از سـاكنان      پليس سلطنتي عمان شب قبل با پخش بيانيه       . صدد پي بردن به اخبار از طريق تلويزيون بودند        

شهرهاي واقع در مسير طوفان درخواست كرد كه به مدت دو تا سه روز آينده براي مصون ماندن از صـدمات                     

طبق اطالعيه پلـيس و اداره      .  داده است  پليس سطح هشدار را به حداكثر افزايش      . طوفان در منازل خود بمانند    

 ۲۵ر سواحل شـرقي عمـان تـا     كيلومتر در ساعت و ارتفاع امواج دريا د۲۶۰ تا   ۲۱۲هواشناسي سرعت طوفان    

  .د شده بودرومتر برآ

هاي بزرگ دستور داده شده بود كه از لنگرگـاه جـدا    پيشاپيش همه بنادر در عمان تعطيل شده بود و به كشتي        

كننده نفت و گاز عمليات خـود را متوقـف   هاي توليد شركت.  امان باشنددمات برخورد با اسكله درشوند تا از ص  

شـركت  . االفحال در مسقط تعطيل كرد  نهاي خود را در بندر مي       كرده و شركت توسعه نفت عمان تمام بارگيري       

Omifco ردور نيز تمام عمليات خود را متوقف و كاركنان خود را روانه منازلشان كص در.  

 شـركت مسئوالن .  را متوقف نساختWorld  Dubai Port عمليات شركت، طوفان گونو،بنا به گفته ناظران

 ايـن شـركت  تاسيـسات  كنند كه طوفـان بـه         كنند و تصور نمي     وضعيت را از نزديك كنترل مي     : " گفتند مذكور

  .عمليات شود  كرده و موجب توقفبرخورد

Dubai Port World  "كـشور  ۲۲ بنـدر در  ۴۲ عمليـات  "ت بنـدري در سـطح جهـاني   سومين شركت عمليا 

 تـوقفي كوتـاه، پـس از        انه پايانه صادرات نفت عمان در     يگ .كند  مديريت مي  را    بندر در امارات   ۴جهان، شامل   

ا در عمـان  نبندر مي. هاي پااليشي و حفاري خود را طبق معمول ادامه داد وقوع طوفان در درياي عرب، فعاليت   

  .اندازي گرديد هي در نيمروز تعطيل شد و مجددا راهبراي مدت كوتا

  2007/06/05 مورخ،  Gulf News :ماخذ
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  دينوردطوفان فجيره را در

 منظره دريا و بلعيده شدن ساحل فجيره به وسيله امواج سـهمگين دريـا را                ،جمعيتي كنجكاو و از مردم فجيره     

وضـعيت كنـوني طوفـان يـادآور تـسونامي      : يكي از ساكنان فجيـره گفـت  . تماشا كرده و از آن عكس گرفتند  

نورديده و سپس در آن سـوي جـاده   مي بود، اول به آرامي ساحل را در      كامال مانند تسونا  : او افزود . اندونزي بود 

  .هاي مردم يورش برد به سوي خانه

فكـان،  در خـور  .  مقامات جاده اصلي فجيره را مسدود كردند زيرا تمام اين منطقه زيـر آب رفـت      ،در شهر كلبا  

گونـه    مسئوالن ناحيه هـيچ   .  مسئوالن پس از ازدحام مردم در هتل متوجه قضيه شدند          ،مركز محبوب رانندگي  

  . اطالعيه و هشداري به مردم نداده بودند، اما مردم از آن با خبر بودند

هـاي   پـايين رفـتن كـشتي     و   مركز رانندگي و ساحل هتل تماما زير آب رفت و مردم شاهد باال               ،كان ف در خور 

 از سرعت گرفتن بادهاي ناشي از طوفان و زيرآب رفتن مناطق دم و مسئوالن در اين ناحيه  مر. كانتينري بودند 

  .ساحلي به شدت در هراس بودند

   2007/06/05 مورخ ،Gulf News :ماخذ

  برگزاري جشنواره فيلم خاورميانه در امارات

تر، برگزاركنندگان جشنواره فيلم خاورميانه در نظـر        به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از سايت هاليوود ريپور         

 ۱۷ الـي    ۱۲اين جـشنواره از     . دارند با اين تدبير براي محصوالت سينمايي منطقه بازار داغي را به وجود آورند             

افتتـاح  . در دبي برگزار خواهد شـد " المللي فيلم خاورميانه جشنواره بين"تحت عنوان  )  مهرماه ۲۵ الي   ۲۰(اكتبر  

  .سيون فيلم در دبي يكي از اهداف اين فستيوال استيك كمي

، هـدف از اجـراي ايـن پـروژه تبـديل            )مهمترين حامي اين پروژه   " (نهيان  شيخ سلطان بن نهنون آل    "به گفته   

  . به يك قطب فرهنگي در اين منطقه استامارات عربي متحده

رود كه اين     انتظار مي . رخوردار خواهد بود   ميليون دالي ب   ۱۰ الي   ۸جشنواره پنج روزه فيلم خاورميانه از بودجه        

 هفته پس از جشنواره فيلم خاورميانه برگزار خواهد شـد، بـا   ۸جشنواره نسبت به جشنواره فيلم دبي، كه حدود      

خواهند اين دو   مي قيب يكديگر ندانسته و    اين دو جشنواره را ر     ،برگزاركنندگان. زرق و برق كمتري برگزار شود     

هاي   ما سعي خواهيم كرد بر روي اكران فيلم       : "گويد   يكي از برگزاركنندگان جشنواره مي     .مكمل يكديگر باشند  

در هر حال، تعامل با هاليوود در برگزاري اين دو جشنواره بسيار . جذاب و تجارت در عرصه فيلم تاكيد بگذاريم    

  ".مورد توجه است
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 در هتل پاالس دبي برگزار شود، قـرار اسـت       اكتبر ۱۷ الي   ۱۲جشنواره فيلم خاورميانه كه قرار است امسال از         

  .هاي آينده توسعه يابد در سال

  2007/06/06 مورخ، Gulf News :ماخذ

  تازد توسعه پايدار همچنان به پيش ميسوي  نيل به امارات در جهت 

د  اما رشـ    رود،  تصاري امارات به شمار مي    قچه ساختمان، امالك و مستغالت يكي از عوامل كليدي توسعه ا          اگر

  .زيست چندان مثبت نبوده است اين بخش در كمك به حفاظت از محيط

گويند كه انگيزه ايـن كـشور در     ميزيست مستقر در امارات ناسان محيط مشاوران و كارش ، معماران در هر حال  

شار وارده از ســوي ســاكنان و ارائــه زيــست، بــه دليــل فــ رعايــت ســاخت و ســازهاي پايــدار از نظــر محــيط

سازان براي ايجـاد ارزش افـزوده بيـشتر بـراي       نها و رقابت فزآينده ساختما ي محكم شهرداري ها  دستورالعمل

 .اي چشمگير افزايش يافته است هاي خود، به گونه پروژه

زيرا بنا به نظـر رئـيس هيـات        " كنند  مقامات و سازندگان در امارات اكنون استقبال بيشتري از انديشه سبز مي           "

 هـا   هاي سبز توسط سازندگان و صاحبان ساختمان        ارات، كه مشوق احداث ساختمان    مديره شوراي بناي سبز ام    

 .ست، گرايش به توسعه پايدار در بخش ساختمان و مسكن امارات، در حال افزايش استا

نظيري را براي وضع استانداردهاي جديـد   به نظر كارشناسان، رونق فزآينده ساخت و ساز در امارات فرصت بي          

در طراحي، مديريت و نوسازي در بخش ساختمان و مسكن در اختيـار         " پايداري"گنجاندن عنصر   المللي در     بين

  .دهد امارات قرار مي

در  قـرار دارد،  " شـهر صـنعتي دبـي     "هايي چون     سر پروژه    شركتي كه در پشت    رئيس كل اجرايي شركت تطوير    

ات فرصـت مغتـنم را در اختيـار         كارهـاي سـاختماني جديـد در امـار        :  اظهار داشـت   نيوز در دبي    گفتگو با گلف  

بـه نظـر وي طراحـان و        . هـا منظـور نماينـد       گذارد تا عنـصر پايـداري را در طراحـي سـاختمان             سازندگان مي 

محيطي را با معماري سنتي عربي در آميخته و آنها را به عنوان  بايست پايداري زيست هاي محلي مي آرشيتكت

دوسـتدار  " بـه عنـوان يـك طـرح          Encomاندازي پـروژه      راهطي اين هفته، با      .هاي مدرن رواج دهند     طراحي

شود، گام ديگري در عرصه انرژي و طراحي بـر مبنـاي       اجرا مي  تكامگذاري    كه توسط شركت سرمايه   " طبيعت

  شـود، برداشـته      كه يك الگـوي جهـاني قابـل اقتبـاس تلقـي مـي              Leedsزيست و ساخت و ساز سبز         محيط

  .شده است
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دهـد، بعـد انـساني و سـالمت           پنج حوزه عملكـردي را در كـانون توجـه قـرار مـي              Leedsبندي    سامانه رتبه 

و كيفيـت   ) مـصالح (جـويي در آب، كـارايي انـرژي، انتخـاب مـواد               زيست، توسعه پايدار سـايت، صـرفه        محيط

  .زيست داخلي محيط

 سـامانه از الگـوي      بندي خود را در دستور كار قرار داده است، ايـن            اكنون تهيه و تدوين سامانه رتبه       امارات هم 

شوراي ساخت .  اقتباس شده و با شرايط بازار امالك و مستغالت امارات تطبيق داده شده است          Leedsسامانه  

  .و ساز سبز امارات مسئوليت تدوين اين سامانه را بر عهده دارد

 شـعار   كه در دبي مستقر است، بر اين باور است كه اكنون به جـاي Atkins & Hyderمشاور معتبر جهاني 

هـاي بيـشتر در       ساخت و ساز سريع، شعار دخالت دادن هر چه بيشتر شرايط محلي ماننـد اسـتفاده از سـايبان                  

هايي كه شامل شيشه و روكش است با ويژگي بازتاب            تمامي ساختمان . شود  ها، جايگزين مي      طراحي ساختمان 

هاي بيرونـي و درونـي در طراحـي     باند و اين در حالي است كه اكنون افزايش ساي        نشو  طراحي مي ) نور و دما  (

  .كند ها اهميت بيشتري كسب مي ساختمان

هاي كاهش مصرف انرژي، مانند استفاده از تهويه هواي طبيعي، را نيز در طراحـي در                  طراحان همچنين روش  

هاي  جويي آب و شيوه هاي كاهش مصرف آب، نصب وسايل بهداشتي كارآمد از نظر صرفه شيوه. گيرند نظر مي

  كم حجم و مصرف فاضالب بازيافتي در فـضاي سـبز را در            ) ك تان  فالش(دود كننده جريان آب و مخازن       مح

رعايـت ايـن    : گويـد   العرب است مـي      كه طراح پروژه برج    Atkinsاي شركت     مدير پروژه خاورميانه   .گيرد  بر مي 

، در راستاي كاهش مـصرف      مالحظات براي ما الويت دارد و اميدواريم كه مشتريان ما با پيروي از اين حركت              

  .گام بردارند انرژي

 و رعايت پايداري (EIA) محيطي ارزيابي اثرات زيست : گويد   نيز مي  Hyderاي    اي شركت مشاوره    مدير منطقه 

كند كه در گذشته قانع كردن  او اضافه مي. شود هاي بالنده شركت هايدر تبديل مي در طراحي، به يكي از حوزه  

ردن بيشتر به عنصري پايدار در طراحي و ساخت و نقش آن در ايجاد منافع بلندمدت،            سازندگان براي هزينه ك   

انـد     را هدف قـرار داده     بحارماوراء  اما اكنون سازندگاني كه نفوذ به بازارهاي        . چالش اصلي شركت هايدر است    

ـ     دهند كه رويكرد به عنصر پايداري در طراحي پروژه   خود تشخيص مي   ا مقـررات  هـاي سـاختماني و انطبـاق ب

در ادامه اين رونـد، شـواهد بيـشتري در زمينـه          . شود  آور مي   در نقاط موردنظر، الزام   " پايداري"مربوط به رعايت    

احساس نياز به تعلق داشتن به جامعه سبز، هم در سطح دولت و هم در سـطح سـازندگان بخـش خـصوصي                       

  .شود مالحظه مي

  2007/06/09 مورخ، Gulf News :ماخذ
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  دنياب  برابر افزايش مي۵فارس تا  اشت و درمان در كشورهاي عربي حوزه خليجهاي بهد هزينه

هـاي عـضو شـوراي همكـاري          گويـد در حـال حاضـر كـشور           مـي  "يمدير كمپاني مكنز  "كتر ويكتور هديگر    د

شود كه اين رقم تا سـال         بيني مي   كنند و پيش     ميليارد دالر صرف بهداشت و درمان مي       ۱۲فارس ساالنه     خليج

هاي بهداشـت و درمـان در     برابر شدن هزينه۵به گفته اين كارشناس، .  ميليارد دالر افزايش يابد    ۶۰ه   ب ۲۰۲۵

  .سابقه خواهد بود اين منطقه در نوع خود در جهان بي

به نظر وي، رشد تقاضـا  . داند ها در منطقه مي دكتر هديگر دليل افزايش هزينه را رشد جمعيت و شيوع بيماري   

 بـا   ۲۰۲۵ تـا سـال      امارات عربي متحده  ان در منطقه افزايش چشمگيري خواهد داشت و         براي بهداشت و درم   

  .رو خواهد شد  درصدي در اين زمينه روبه۳۵۰افزايش 

بيني شده     درصد پيش  ۳۵۰ و در عربستان سعودي       درصد ۲۶۰ درصد، در بحرين     ۳۱۰مان  رشد اين ارقام در ع    

بتي و قلبـي مربـوط خواهـد بـود زيـرا            اران ديـا  يشتر به بيم   افزايش هزينه درمان ب    به نظر دكتر هديگر،   . است

  هـاي درمـاني     كـل هزينـه   % ۲۴ ميليـارد درهـم يعنـي        ۵۴هـاي قلبـي حـدود         اكنون هزينه درمان بيماري     هم

هـا و جلـوگيري از افـزايش هزينـه درمـان بايـد امكانـات تـشخيص                    براي مقابله با اين بيماري     .استمنطقه  

هـا بـه آن     درصد امـاراتي ۲۰به عنوان مثال شيوع ديابت نوع دوم را كه     . يش داد ها و پيشگيري را افزا      بيماري

  .  كاهش دادتي، فعاليت فيزيكي و تغذيه مناسب درصد با اجراي رژيم بهداش۸۰توان تا حدود  مبتال هستند مي

 "بركـت مـشائر   دكتر ماهه   "آقاي  . در شرايط فعلي، حتي كودكان اماراتي نيز در معرض تهديد ديابت قرار دارند            

اي بهداشت    ريز مركز ديابت امپريال كالج لندن كه در ابوظبي از سخنرانان اجالس رسانه              غدد درون متخصص  

 درصـد   ۶۰به گفته ايشان، بـيش از       . خاورميانه بود، نسبت به شيوع ديابت در ميان كودكان اماراتي هشدار داد           

ه اضافه وزن، عادت غذايي و شيوه زندگاني آنها ارتبـاط  توان ب ي، را مين اماراتعلل بروز ديابت در ميان كودكا     

  پنج روز هفتـه، رژيـم غـذايي مناسـب و    پيمايي در  دقيقه راه۳۰: گويد كه با سه روش آسان مانند      وي مي . داد

  .توان از شيوع بيماري ديابت نوع دوم جلوگيري نمود حفظ وزن بدن، مي

  2007/06/11امارات اليوم، مورخ : ماخذ

   نفر خواهد بود۱۰۰۰۰تدار محيط زيست ميزبان پارك دوس

پس از تكميل احداث ده هـزار نفـر را در        ) Empark( پارك دوستدار محيط زيست      -نخستين جامعه سبز دبي   

پارك دوستدار محيط زيست با كاربري تركيبي از        :  گفت Tecomمدير اجرايي شركت    . خود اسكان خواهد داد   
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ز هزينـه   ايـن، هنـو  دبـا وجـو  . دهد ليون مترمربع را به خود اختصاص مي       مي ۳۳/۳ها، زميني به مساحت       انرژي

  .فروشي اعالم نشده است  و تعداد واحدهاي تجاري و خردهاجراي طرح مزبور تعداد واحدهاي مسكوني آن

ـ          زيست، مراكز كـ     در اين پارك همساز با محيط      گـزاري كنفـرانس و     ات بر سب و كـار، علـوم و آمـوزش، امكان

  .بيني شده است پيشنيز اي  ات انبارداري و كارخانهسياسنين ت و همچنمايشگاه

ما تعهد خود مبني بر راهبـري عمليـات ايـن پـارك را بـا      : "گويد مدير اجرايي پارك دوستدار محيط زيست مي 

آوردن فضاي كسب و كـار بـه منظـور توسـعه           اي از محصوالت و خدمات، به وجود        ايجاد ارزش براي زنجيره   

 ميليون  ۷ و   ارك مصرف آب را به نصف كاهش داده       اين پ . داريم   مي پاسمصرف انرژي پارك،     پايدار و    ،سريع

  ."  ميليون گالن آب در سال است۲۰۰جويي خواهد كرد، كه معادل  درهم از اين بابت صرفه

 ميليـون   ۲۴ درصد انرژي مـصرف كـرده و         ۳۰اگرچه جزئيات اين پارك در پرده ابهام قرار دارد، اما اين پارك             

  .جويي خواهد كرد رهم در سال صرفهد

  2007/06/11  مورخ، امارات اليوم:ماخذ

  

  اخبار ساختمان و مسكن) پ

 كند  اتاقه احداث مي۳۲۵ راس الخيمه هتل هيلتون يرنشينام

 ميليـون درهـم  بـا شـركت         ۳۰۰حكومت راس الخيمه قراردادي را براي احداث هتل ساحلي هيلتون به مبلغ               

CTE   كه در عين حال رياست بخش تامين مالي و رياسـت  ميرنشين اين قرارداد توسط اين ا. امضا كرده است 

ــيس كــل شــركت Wadduh Bassmaji و آزاد راس الخيمــه را بــر عهــده داردهيــات مــديره منطقــه    رئ

CTCامضا گرديد .  

ــي راس ــك عرب ــر عهــده دارد   بان ــروژه را ب ــن پ ــالي اي ــامين م ــه ت ــون يكــي از  . الخيم ــل ســاحلي هيلت   هت

 كـه  شيخ فيصل القاسمي امير راس الخيمه اظهار داشـت    . هاي هيلتون راس الخيمه است      ترين طرح  طلبانه اهج

العاده لـوكس و تعـدادي رسـتوران را در خـود              هاي فوق    و سوئيت   اتاق ۳۲۵ هتل هيلتون ساحلي راس الخيمه    

  .جاي خواهد داد
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 ندا  داده منابع آب آشاميدني را تحت فشار قرار،ختمانيهاي سا اجراي پروژه

ليتـر آب شـرب را در دو   ميليارد  ۱۱۲هاي ساختماني در خاورميانه به صورت غير ضروري بيش از            اجراي طرح 

. كنـد   هاي آب شيرين كن وارد مي      ميني و كارخانه  اي را بر ذخاير آب ز       سال آينده مصرف كرده و فشار فزآينده      

  . يك كارشناس صنعت ساختمان ابراز شده استاين نظر توسط

 جلسه سخنراني  مستقر در قطر، در يكOryxمعاون رئيس كل شركت ساختماني  Jeff Stephenson آقاي

وي اظهار داشت كه به علت . زيست امارات برگزار گرديد، به اين واقعيت تلخ اشاره نمود كه توسط گروه محيط

شود، كه هزينـه      ني، اتكاي فزآينده انسان به آب تصفيه شده زيادتر مي         هاي طبيعي زيرزمي    گسسته شدن سفره  

  .دهد  مصرف آب محلي را تشكيل مي %۵۰اين مقدار آب . استحصال آن سه برابر آب زيرزميني است

ـ ،(MENA)  شمالي در خاورميانه و آفريقاي۲۰۱۵ و  ۲۰۰۵هاي    بين سال   ۲۴رآورد شـده اسـت كـه حـدود      ب

 در  امـارات عربـي متحـده     كن هزينه خواهد شدكه عربستان صـعودي و           هاي آب شيرين    ه دالر در پروژ   ميليارد

  . ميليارد دالر از آن را به خود اختصاص خواهند داد۱۳مجموع 

 منـابع آب در ايـن   كند كه با توجـه بـه كمبـود     تاكيد ميزيست امارات  ت مديره شوراي گروه محيط    رئيس هيا 

تقاضا براي آب در امارات و ساير كشورهاي خاورميانه به طـور  . ي استمنطقه، حفاظت از منابع آب امري حيات    

  .شود عمده از طريق تصفيه و شيرين كردن آب دريا تامين مي

زيستي جدي در پي دارد زيرا توليد اين گونه آب از طريق سـوزاندن منـابع                 شيرين كردن آب دريا تاوان محيط     

تواند نفع همـه مـردم        ساندن و منطقي نمودن مصرف آب مي      بنابراين به حداقل ر   . آيد  هيدروكربني حاصل مي  

  .اين منطقه را تامين نمايد

 درصد جمعيت جهان را در خود جـاي         ۵با وجود اين كه خاورميانه      : گويد   مي Oryxمعاون كل اجرايي شركت     

زرگ بـين   با وجود اين شكاف ب    . داده است، اما تنها يك درصد آب شرب تجديد شونده جهان را در اختيار دارد              

عرضه و تقاضاي آب در اين منطقه و اتكاي آن به كشورهاي همجوار و توليد ناكافي آب براي تامين نيازهاي            

  .رسد آب آشاميدني به مصارف غيرانساني ميقابل توجهي موجود، متاسفانه مقادير 

 2007/07/26 مورخ ، Khaleej Times :ماخذ

  !سايد برج دبي سر به ابرها مي

اكنـون دومـين سـاختمان        گونه در دست ساخت در قلب ناحيه تجاري دبي، هـم            مانخراش شمايل برج دبي، آس  

 متـر   ۴۵۲ مـالزي بـا      پترونـاس برج دبي بلندتر از بـرج       .  طبقه است  ۱۳۰ متر ارتفاع در     ۱/۴۶۸مرتفع جهان با    
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هـاي مرتفـع      اختمانبتن به سـ   ) تزريق(برج دبي همچنين از نظر پمپاژ       . قرار دارد )  متر بلندتر  ۴۰حدود  (ارتفاع  

از نظـر  ( متر ارتفـاع  ۴۴۸ با طبقه چين ۱۰۱ركورد پيشين در اين زمينه به برج   . ركورد جهاني را شكسته است    

  . تعلق داشته است) تزريق بتن

 شهري كـه  –گويد اين يكي ديگر از لحظات پر افتخار تاريخي دبي است  مار ميعرئيس هيات مديره شركت    

كند كه از اين پس با اضافه شدن يك متر به بلنداي اين  او اضافه مي. شود  احداث مي بلندترين برج دنيا در آن    

ها و قابليت  هاي بلند در عرصه معماري و مهندسي و به رخ كشيدن توانمندي  برج به معناي برداشته شدن گام     

ع دست يافته است المللي رفي    بين به نظر وي، پيشاپيش برج دبي به جايگاه       . دبي در توسعه معماري نوين است     

بندي به اتمـام   و با توجه به شتاب گرفتن عمليات ساختماني آن، ساخت بلندترين برج جهان طبق برنامه زمان              

ساخت اين برج، در واقع برآيندي از يك رويكرد جهاني است كه تفكرات نـاب را از هـر گوشـه                      .خواهد رسيد 

  . رشد محقق گردانيده استسترگانداز  جهان در يك چشم

 ،Owings Merrill (SOM) شـركت  – مستقر در شيكاگو Skidmoreين برج كه به وسيله طراح مشهور ا

بـه   ۲۰۰۴سـال  پي كني برج در ژانويه . شود تبلور يافته است، توسط شركت سامسونگ كره جنوبي ساخته مي  

  .ه است طبقه از اين ساختمان تكميل گرديد۱۳۰رسيده و تا كنون ام نجا

  2007/06/01 رخمو ،DAYS 7 :ماخذ

  كند  پروژه دوستدار طبيعت اجرا مي،(Tecom)م اگذاري تك شركت سرمايه

م، يكي از اعضاي شـركت هولـدينگ دبـي، يـك پـارك انـرژي و محـيط زيـست                     اگذاري تك   شركت سرمايه 

(Enpark)    دوسـتدار  "اندازي اين پارك  اين شركت با راه. كند  را مقارن با روند جهاني محيط زيست احداث مي

 گام بلندي در حفاظـت از محـيط زيـست           ،براي استفاده جامعه و مناطق مسكوني و همچنين تجاري        " طبيعت

  .برداشته است

 مترمربع نزديك شهرك آكادمي دبي در كنار جاده امارات،          ۰۰۰/۷۰۰/۲اين پارك انرژي در زميني به مساحت        

هاي آموزشي زيست محيطي را در كانون  كه برنامه(ت همايشي و واحدهاي آكادميك    امكانا ها،    كه شامل هتل  

  .گردد خواهد بود، احداث مي) توجه قرار خواهند داد
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تجـاري اطالعـاتي     هزينه اجرايي پروژه را افشا نكرده و از تعداد واحدهاي مـسكوني و               تكاممسئوالن شركت   

خست اين طرح تا سال     مرحله ن . ها ادعا كردند كه طرح جامع اين پارك هنوز نهايي نشده است           آن. ارائه نكردند 

  . تكميل خواهد گرديد۲۰۱۰

اين پروژه بر اساس رهنمود صادره در جهت رشـد پايـدار توسـط              :  گفت تكامگذاري      رئيس كل اجرايي سرمايه   

محيط زيست يك چالش جدي است كه بايد : "او اضافه كرد. شود شد امير دبي اجرا مياجناب شيخ محمد بن ر

اين پروژه ويژه، ايجاد يك زيستگاه جامع،       ." ده ما به عمل امروز ما بستگي دارد       همگان به آن توجه كنند و آين      

  ."اي پايدار را هدف خود قرار داده است منسجم از نظر محيط زيست و جامعه

هـاي   بينـي كـرده اسـت كـه بـازار انـرژي       شود كه كنگره جهاني انرژي پيش اندازي مي پارك انرژي زماني راه  

  . ميليارد دالر فراتر رود۲۲۰سال آينده ساالنه از مرز تجديدپذير در عرض پنج 

عناصر تجاري اين پارك فضاي تجاري سـبز را در خـود جـاي داده،     :  ادامه داد  تكامرئيس كل اجرايي شركت     

جويي در  هاي صرفه هاي تكنولوژي  فروشي و ساخت لوازم بوتيك و همچنين نمايشگاه         ت مربوط به خرده   نااامك

و " هتـل سـبز   "اين پارك همچنين واحدهاي مسكوني مجهز به كـارايي انـرژي و يـك                .ردگي  مي انرژي در بر  

  .فضاهاي برگزاري كنفرانس را در خود جاي خواهد داد

هاي قابل جايگزين بـه مـردم ارائـه           هايي در راستاي آموزش انرژي      بخش آكادميك در پارك انرژي نيز برنامه      

هاي  هاي كاربردي در زمينه انرژي براي ارائه آخرين تكنولوژيهمچنين يك مركز تحقيق و توسعه . خواهد داد

  .تجديد شدني در پارك انرژي ايجاد خواهد گرديد

بـه  ) راهبري انرژي و طراحي زيست محيطـي       (Leeds اظهار داشتند اين پروژه طبق معيار         كاركنان اين طرح  

المللـي در   كه يك الگـوي بـين  " خت سبز بندي سا   سيستم رتبه "افزون بر اين، معياري چون      . اجرا درخواهد آمد  

  .برداري با بهترين عملكرد، شناخته شده است در اجراي پروژه منظور خواهد شد زمينه طراحي، ساخت و بهره

جويي در    بندي، عملكردهاي انسان و سالمت محيط زيست را، كه توسعه پايدار يك سايت، صرفه               سيستم رتبه 

  .دهد فاظت محيط زيست كه از اثرات آن است، مد نظر قرار ميآب، كارايي انرژي، انتخاب مواد و ح
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خواهـد داشـت كـه آثـار زيانبـار          اي را برعهـده       ايـن پـارك ميزبـاني جامعـه       : "مدير پارك انرژي اظهار داشت    

هاي چرخه حيات انساني را از طريق      زيست را به حداقل ممكن كاهش داده و چگونگي كاستن از هزينه            محيط

  ."شود به نمايش بگذارد صرف انرژي ميجويي در م ر، كه موجب افزايش صرفهاپذيرش فرهنگ پايد

هـاي تجديـد      هاي هوشمند، شامل مديريت كنترل انرژي، بـازبيني توليـد انـرژي             در طراحي اين پارك سامانه    

ايـن  كاركنان  . اند  هاي استثنايي در نظر گرفته شده       هاي اعالم حريق و ايمني به عنوان ويژگي         شونده و سامانه  

ند نك بت فكر ميدر يك محيط زيست پايدار مث گذاران براي زندگي و كار پروژه جملگي نسبت به اقبال سرمايه

مـدت مـردم را بـه انتخـاب يـك چنـين             جويي بلند   سئوليت اجتماعي و صرفه   ها، عواملي چون م   زيرا به باور آن   

  .  كند اي تشويق مي گزينه

  2007/06/11  مورخ،امارات اليوم: ماخذ

  ستين نمايشگاه مصالح ساختماني ايران در اماراتنخ

بــا برگــزاري نمايــشگاه مــصالح ســاختماني ايــران كــه بــراي نخــستين بــار برگــزار گرديــد، از پيمانكــاران و 

هـاي    هـاي شـركت     گذاران اماراتي براي بازديد از اين نمايشگاه دعوت شد تا از نزديـك بـا توانمنـدي                  سرمايه

هـاي عمرانـي      هـا در پـروژه      آقاي ميرزايي درباره حضور ايرانـي     . بيشتر آشنا شوند  توليدكننده اين گونه مصالح     

مهندسي و پيمانكـاري زيـادي از ايـران در نمايـشگاه حـضور              -هاي فني   شركت: گويد  عربي مي متحده  امارت  

ات بـه    اما ميزان صادرات مصالح ساختماني ايران بـه امـار          هايي نيز مشاركت دارند     راي پروژه اند و در اج     داشته

كه توليدات ايراني را بهتر به بـازار امـارات معرفـي     كنيم وي گفت تالش مي. هاي اجرايي نيست اندازه فعاليت 

  .به گفته وي، ايران رقيب قدرتمندي غير از چين در بازار امارات ندارد. كنيم

  2007/06/11  مورخ،امارات اليوم: ماخذ
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  اخبار حمل و نقل) ت

  دبيصول عوارض تردد درون شهري درخستين دروازه ونصب ن

اداره .  شارجه نـصب كـرد     -اداره راه و ترابري دبي نخستين دروازه وصول عوارض تردد را در مسير جاده دبي                  

. راه و ترابري اخيرا درصدد نصب دوربين دروازه وصول عوارض در جهـت مخـالف ايـن مـسير برآمـده اسـت                    

 جاده شيخ زايد در حال نصب اسـت كـه از اول مـاه    ۴ع شماره هاي وصول عوارض ديگري نيز در تقاط        دروازه

شود به سرعت فعال شـده و   ناميده مي" سالك"اين سامانه كه . برداري از آنها آغاز خواهد شد    بهره ۲۰۰۷ژوئيه  

  .ها هر بار چهار درهم عوارض خواهند پرداخت رانندگان خودروها براي عبور از اين دروازه

ها مورد آزمايش قرار خواهند گرفت تا از كاركرد درست آنها اطمينان حاصل شـود               دروازه از اول ماه ژوئيه، اين    

 ،هاي طرح سالك به رانندگان به زودي آغاز خواهد شد و بـا اسـتفاده از حـسگرهاي الكترونيـك        فروش كوپن 

  .هاي هوشمند برداشت خواهد شد ها از كارت مبلغ عوارض دروازه

هـاي اصـلي عـوارض        ندازي اين سامانه قصد دارد كه رانندگان براي استفاده از جـاده           ا  اداره راه و ترابري با راه     

ده از وسـايط     حتي اسـتفا   و) هاي مختلف   دسترسي(  و مرور  هاي ديگر عبور    اده از گزينه  پرداخت كرده و به استف    

  .ها تا حدودي كاسته شود ند تا بلكه از مسايل انسداد ترافيك جادهنقليه عمومي تشويق شو

 ۱۰۰هـا عبـور كننـد مبلـغ      اي از دروازه اجراي طرح سالك، رانندگاني كه بدون داشتن كارت عوارض دروازه با  

دارنـدگان ايـن   .  درهم تعيين شده است۵۰هاي عبور فاقد اعتبار كافي       جريمه كارت . درهم جريمه خواهند شد   

  .ريمه معاف خواهند بود از ج، ساعت۲۴هاي عبور در صورت تكميل اعتبار كارهاي خود ظرف  گونه كارت

  2007/06/04مورخ  Gulf News  :ماخذ

  افتتاح پاركينگ چند طبقه تمام خودكار در دبي

به گزارش گلف . اندازي شد سامانه پاركينگ چند طبقه در دبي براي كمك به حل مشكل پاركينگ در دبي راه     

اين سامانه پاركينگ طبقاتي اتوماتيـك       خودرو را در خود جاي دهد        ۲۵تواند    نيوز، اين پاركينگ چند طبقه مي     

شركت . گيرد   خالي قرار مي   بوده و با قرار گرفتن خودرو در ورودي پاركينگ، خودرو به طور اتوماتيك در محل              

 هـزار  ۶۰گويد كـه تـاكنون    مدير شركت مي. كننده تكنولوژي اين پاركينگ خودكار است     عرضه "ولتك"چيني  

تواند بـه   به نظر وي اين سامانه خودكار مي.  نقطه جهان نصب كرده است  ۵۰۰پاركينگ طبقاتي را در بيش از       
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 حركـت آسانـسورها و   هـا ماننـد    سامانه كنترل پارك اتومبيل   . حل مشكل پاركينگ در دبي كمك زيادي بكند       

  . استاي وهاي متحرك، رايانهسك
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   در دبيMMSرسال  قبض جريمه رانندگي از طريق ا۳۰۰صدور 

در دبـي آغـاز     ) پيام مالتي مديا كوتـاه     (MMSهاي جريمه رانندگي از ماه آوريل امسال از طريق            ارسال قبض 

بـراي راننـدگان    هـاي همـراه خـود         ها را از طريق تلفـن       پليس راهنمايي و رانندگي دبي اين قبض      . شده است 

 براي راننـده خـاطي      ريمه همراه با تصوير    قبض ج  از طريق اين سامانه، اكنون ارسال     . نمايد  متخلف ارسال مي  

  .پذير شده است امكان
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  ينحل پاركينگ در دبي  الهئلمس

اين مشكل  . هاي پاركينگ قابل دسترس فراتر رفته است         فضا ه تعداد وسايط نقليه در دبي از      رسد ك   به نظر مي  

  چگونه بايد حل شود؟

حلـي را بـراي        و به احتمال زياد شهرداري دبي راه       والن حمل و نقل در دبي     ئ و مس  و رانندگي پليس راهنمايي   

  ايد؟ آيا شما نيز به ماهيت جواب نزديك شده! اند اين مساله پيدا كرده

از جمله  (كنند    زيرا رانندگاني كه با پارك كردن خودروي خود در نقاط ممنوع از مقررات سرپيچي مي              ! البته نه؟ 

اين كار تا  . شود   دو برابر مي   كه با تخلف بعدي جريمه آنها     بايست جريمه شوند و جالب اين       مي) رو   پياده پارك در 

كند كه يك ناحيه خاص باالترين ميزان جريمه را دريافت كند و به اصطالح به حالت اشباع  آنجا ادامه پيدا مي

حلي بـراي   اله را دريافته و در زمينه يافتن راه  شود تا در نهايت مس      آنگاه تحقيقاتي در آن ناحيه انجام مي      . برسد

رو به جاي انتخاب بازدارندگي و درخواست از شـهروندان بـراي بازتـاب نـواحي                  از اين  .آن به جستجو بپردازند   

انـد؛ جريمـه      ترين راه يعنـي صـدور قـبض جريمـه را انتخـاب كـرده                گرفتار در مشكالت پاركينگ، آنها آسان     

  .اي جز سرپيچي از مقررات ندارند  پارك اتومبيل خود پيدا نكرده و چارهرانندگاني كه مكاني براي

 پاركينگ كافي براي ساكنان آن وجود ندارد و فـضايي بـراي پـارك               ،در مناطق احداث شده جديد مانند مارينا      

و دهنده فقدان طرح جامع در بـسياري نقـاط دبـي     اين عارضه نشان  . نيستكنندگان و مهمانان      اتومبيل بازديد 
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گفته بسياري از ساكنان مناطق مسكوني به خـاطر از دسـت دادن               اكنون بنا به داليل پيش     .ساير امارات است  

  .كنند محل پارك و گير كردن در ازدحام ترافيك، از خارج شدن از محل اجتناب مي

الح اندازي خطوط مترو در دبي كه چند سال طول خواهد كشيد به صـ               موكول كردن اين مشكل بزرگ به راه      

 تبـديل آن بـه يـك مـشكل دائمـي و      اين مشكل را بايد همين حاال و در همـين جـا حـل كـرد و از               . نيست

  .نشدني اجتناب كرد حل
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 اند اي گرفتار شده سازي و عوارض دروازه هاي راه بين پروژهدر مردم دبي 

. اي وضع شده در حل مسائل ترافيك شهر ترديد دارند روازهرانندگان خودروها در دبي در تاثير مثبت عوارض د     

  .برداري از خطوط مترو هستند سازي و بهره هاي جاده آنها خواهان تعليق اين عوارض تا تكميل اجراي پروژه

تواند ميزان ازدحام تردد  اي مي ند كه طرح وصول عوارض دروازه هست  و ترابري بر اين باور      مسئوالن اداري راه  

 از طريق تـشويق راننـدگان بـه اسـتفاده از     ترين ازدحام ترافيك را دارد   ها در جاده شيخ زايد كه سنگين      خودرو

  .هاي جايگزين پيشنهادي پليس راه كاهش دهد راه

به نظـر ايـن     . هاي جايگزين جاده شيخ زايد را امتحان كرده است          گويد كه او همه راه      يكي از ساكنان دبي مي    

گويد كه با آغاز اجراي طرح وصول       " وي مي . ها شلوغ است    در ساعات اوج تردد اتومبيل    ها    راننده همه آن جاده   

هاي ديگـر، كـه هميـشه شـلوغ      اي از اول ماه ژوئيه، طبيعي است كه اغلب رانندگان به خيابان  عوارض دروازه 

بايست تا  ميبه نظر اين راننده اجراي طرح عوارض . هستند هجوم خواهند برد و وضع بدتر از پيش خواهد شد    

  .سازي و مترو به تعويق افتد هاي راه تكميل و پايان پروژه

ناميده شده است پس از اجرا رانندگان خـودرو را ملـزم بـه           " سالك"اي در دبي كه       طرح وصول عوارض دروازه   

اكثر رانندگان خودروها ضمن گفتگـو      . كند   درهم عوارض ورودي در هر نوبت به جاده شيخ زايد مي           ۴پرداخت  

هـاي   تكميـل پـروژه  اي را قبـل از پايـان و         ارض دروازه نيوز تحميل اجراي طـرح وصـول عـو          ا خبرنگار گلف  ب

  .كنند سازي غيرمنطقي تلقي مي راه
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  اندازي اتوبوس آبي تا پايان ماه ژوئيه راه

اين پـروژه نخـستين مرحلـه از اجـراي     . شود ياندازي م درخور دبي راه) ۲۰۰۷(اتوبوس شناور از اول ماه ژوئيه       

  . است۲۰۲۰استراتژي طرح دريايي سازمان حمل و نقل دبي براي سال 

 اتوبـوس   ۱۰در ايـن مرحلـه،      .  درهم است  ۴هزينه انجام سفر يك طرفه از طريق اتوبوس شناور در خور دبي             

. شـوند   اندازي مي   ه در طول خور دبي راه     اند، در چهار مسير و پنج ايستگا         شده  شناور كه در داخل امارات ساخته     

هـاي شـناور مكمـل سـرويس          اتوبوس. دو دستگاه از اين شناورها براي جهانگردان اختصاص داده خواهد شد          

تري را در طول عبـور از خـور دبـي     هاي آبي خدمات لوكس  خواهد بود، با اين تفاوت كه اتوبوس obraموجود  

  .ارائه خواهند كرد

 دقيقـه  ۳۰ شناور از سوي خور دبي، شامل زمان سوار و پياده شـدن و توقـف در ايـستگاه                هاي سفر با اتوبوس  

كل بودجه  .كشد هاي متفاوت از دو تا هفت دقيقه طول مي      سفر از طريق شناورهاي ديگر و راه      . كشد  طول مي 

آورد شـده    هزار درهم بر   ۷۰۰ليون درهم و قيمت هر يك از شناورها         ي م ۱۰اختصاص يافته به اين طرح حدود       

مايش و سـرويس بهداشـتي نيـز در         هاي عربي بوده و يك پرده ن        هاي شناور مجهز به نيمكت      و اتوبوس  است

هـر ده   و  شـب      صبح تـا نيمـه     ۶ت  ع شناور تمام مدت هفت روز هفته از سا        يها  اتوبوس .ها تعبيه شده است   آن

  .د گرفتنبار در اختيار مسافران قرار خواهدقيقه يك
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  : نشريه با عناوين ذيل منتشر كرده است٩٥شهر 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() ير و كاشت و نگهداريهاي تكث 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

  )۱۳۸۲تابستان  ()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 (رونيكي بازاريابي الكت:  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 (ريتي ساختمان هاي اطالعات مدي 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-تآوري اطالعا   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 (اردهاي مديريت پروژه  استاند-مديريت پروژه  -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 ( استانداردهاي مديريت پروژه – 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 –وژه  مديريت پر -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

  )۱۳۸۶تابستان ) (جلد دوم (خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خليج فارس -۹۵

  

  : اند  منتشر گرديدهشهر  تلف گروه مهندسين مشاور رههاي مخ توسط بخشهمچنين نشريات تخصصي ذيل نيز 

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

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

  )١٣٧٣بهار ) (عمران آببخش (هاي شمالي تهران   اي سيالب در حوضه   تحليل منطقه-



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

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

  )١٣٧٢پائيز  (

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

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

  )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   تي در كوهپايه بازارچه صنايع دس-

  

  :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(ريزي و طراحي هتل    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 ) ۱۳۸۲اي برنامه نويسي سه بعدي  راهنم-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)مين زاتصال(صول زمين كردن الكتريكي  ا-٢


