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  )۵(خبرنامه روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان 
  

  سخني با خوانندگان

  

شهر  و به  به توصيه مديريت گروه بين المللي ره" طقه خليج فارسخبرنامه روند توسعه در من"نخستين شماره 

  .دش منتشر ۱۳۸۶كوشش بي وقفه همكاران مشتاق اطالع رساني، دربهار

 موجب شد "عه و بالندگي در منطقه خليج فارسويژه توس خبرنامه" اقبال كم نظير خوانندگان فرزانه از انتشار

 و در نتيجه انتشار شماره پنجم آن نيز، كه هم اكنون در بددامه ياكه تهيه و تدوين و انتشار آن همچنان ا

  .دشودسترس خوانندگان گرانمايه قرار دارد، ميسر 

با انتشار پنجمين شماره از اين خبرنامه ويژه، هدف از انتشار آن همچنان بدون تغيير مانده، و افزايش آگاهي 

 به ويژه از  از رخدادهاي سازندگي و تحوالت پيراموني،مبشران عمران و كارگزاران آباداني و بالندگي كشور

ر اين روزگاران از حساسيت بين المللي خاصي برخوردار است، يه خليج فارس و درياي عمان، كه د ناحتحوالت

  .كماكان در كانون توجه قرار دارد

خليج فارس، رخدادهاي ر ايفا كرده و افزون بر خبرهاي حوزه تاين خبرنامه طي دوره تكامل خود نقشي فراگير

گفتني است كه  رخدادهاي حوزه درياي عمان، نظير . توسعه در درياي عمان را نيز در خود جاي داده است

سير تحوالت توسعه در كشور عمان، و يا توسعه منطقه گوادر پاكستان به ياري چين در برابر چابهار ايران، و 

 منطقه و بويژه براي ايران اهميت استراتژيك زيادي تحوالتي از اين دست، ظرف دو سه سال گذشته براي

تغيير " خبرنامه روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان"به همين مناسبت عنوان خبرنامه به . پيدا كرده است

  .يافته است

  :كنند گري مي در ميان انواع رخدادهاي آورده شده در اين شماره، اين خبرها بيش ازديگر خبرها جلوه

 ميليارد دالر كه ۱۱اي برابر   متر  و با هزينه۱۷۵ كيلومتر و به عرض ۷۵روژه كانال عربي به طول طرح پ

هاي اين كانال با  هاي تو در تو بسيار مدرن دركرانه كند، طرح احداث شهرك ناحيه جبل علي را از دبي جدا مي

در امارت ابوظبي با ) دون پسماندشهر بدون كربن وب( ميليارد دالر، احداث شهرك مصدر ۵۰اي معادل  هزينه

هاي عظيم توسعه افق  گذاري كالن اين امارت براي اجراي طرح  ميليارد دالر و سرمايه۲۲اي برابر  هزينه
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هاي گذران  هاي سازندگي در عمان، وصرف يك تريليون دالر براي پروژه ، شتاب گرفتن اجراي طرح۲۰۳۰

  !!اوقات فراغت در خاورميانه

 جا دارد يادآوري شود كه در كار تدوين اين نشريه، گروه مسئول تنها نقش ترجمان اخبار در پايان سخن،

ها بوده و داوري در زمينه ماهيت خبرها و  كند و از اين رو نشريات ماخذ مسئول نگاشته دريافت شده را ايفا مي

  .وانهاده شده استگيري به طور كلي، به خوانندگان گرانقدر  نحوه برداشت از آنها و هرگونه نتيجه

  .با آرزوي توفيق براي همگان و سربلندي همه ايرانيان
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  ، بازرگاني و مالياقتصادي اخبار )الف

   دبي‐امارات متحده عربي 

  احداث پايانه دهكده كاالهاي تجاري دبيتاخير در 

اي بالغ بر يك ميليارد درهـم،   هزينهبا ) Dubai Cargo Village = DCV (پايانه دهكده تجاري دبياحداث 

. رود طبق اعالم مسئوالن به تاخير افتـاده اسـت         المللي دبي به شمار مي      كه دومين پايانه بزرگ در فرودگاه بين      

 ، مدت محـدودي متوقـف شـده اسـت    ي پروژه پايانه دوم دهكده كاال براي اجرا،بنا به اظهار يك مقام مسئول     

سـاخت نخـستين   .شـود  انـدازي مـي   تكميل و راه) Logistic City (پشتيبانيو شهرك تداركات زيرا به زودي 

 در حال پيشرفت بوده و هزينه احداث آن يك ميليارد درهـم اسـت و همزمـان بـا آن                     كاال دهكده بزرگ پايانه

للي الم  بينجايي بار در فرودگاه       ميزان جابه . شود  گذاري مي    ميليون درهم نيز در مركز گل دبي سرمايه        ۲۵۷مبلغ  

 فرودگـاه اول    ۲۰ه  المللي دبي را در زمر       ميليون تن بالغ گرديده و فرودگاه بين       ۷/۱ به   ۲۰۰۷دبي در پايان سال     

  . جهان است جدهمين فرودگاه هي،جايي بار المللي دبي از نظر جابه در حال حاضر فرودگاه بين . دادجهان قرار

جـا      هزار تن بار اضافي را جابه       ۴۹۰ت خود عمل كرد و      در دبي فراتر از ظرفي    ) بار(، دهكده كاال    ۱۹۹۹در سال   

 ميليون تن بار تـا سـال        ۲جايي ساالنه     مقام مسئول، به زودي تسهيالت جديدي براي جابه       يك   به گفته    .نمود

  .  ، ايجاد خواهد شد۲۰۱۸ ميليون تن در سال ۷/۲ و ۲۰۱۴

اين شركت هواپيمايي   . جا به جا كرده است     ميليون مسافر را     ۱۱ حدود   ۲۰۰۷شركت هواپيمايي امارات در سال      

 شهر در   ۹۴به  ) مسافري و باري  ( پرواز   ۲۳۵۰اكنون بزرگترين شركت هواپيمايي در خاورميانه است و هر هفته           

گرفـت، اكنـون       توسط دهكده كاال بار دبي صورت مـي        پيش از اين  عمليات حمل بار كه     .  كشور جهان دارد   ۶۰

 ميليـون درهـم     ۳۸ دبي بيش از     )بار(شركت دهكده كاال    . گيرد  صورت مي هاي دبي     تحت نظر شركت فرودگاه   

  . ترين تجهيزات ايمني براي افزايش حداكثر ايمني در دهكده كاال بار هزينه كرده است براي تدارك مدرن

دو سال قبل، سازمان ترابري هوايي دبـي        . دبي مكاني بسيار ايمن و مطمئن براي عمليات حمل ونقل بار است           

 تشكيل دادند و ايـن الگـو در فرودگـاه    )بار( براي تامين ايمني حمل و نقل كاال يس دبي يگان مشتركي را      و پل 

  . المللي جديد جبل علي نيز به اجرا در خواهد آمد بين

  2007/10/20، مورخ Gulf News: ماخذ
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  در دبي" خاص "هاي پيشرفت عمليات ساختماني پروژهسرعت 

  

   سـاحلي  منطقـه تجـاري   اي نظيـر بـرج دبـي،          هاي اقتـصادي عمـده      ر زمينه طرح  عمليات ساختماني در دبي د    

) Business Bay ( و مترو)هـا، در   بندي ايـن طـرح   مانتر از برنامه ز با آهنگي سريع) در طول جاده شيخ زايد

  . اي را براي دبي به ارمغان خواهد آورد ها رشد اقتصادي فزاينده تكميل اين طرح. ندحال پيشرفت هست

  2007/10/01، مورخ  Gulf News: اخذم

  دبي

   تجاري در دبي‐اندازي فضاهاي اداري تاخير در ساخت و راه

 بـه علـت نبـودن       ، تجاري جهت تاسيس دفـاتر خـود       ‐هاي جديد در دبي در جستجوي فضاهاي اداري         شركت

ها در دبي تـن       لتجاري به استقرار موقت در فضاهاي نامناسب در ويالها و يا هت           ‐عرضه كافي فضاهاي اداري   

  .دهند در مي

 فضاهاي تجاري خالي در نواحي قديمي و جديد امارات تنها يك درصد كل فضاهاي قابل                ،به گفته تحليلگران  

 درصد از نيازهـا را  ۲۰رفت  تجاري كه انتظار مي ‐هاي اداري ن تاخير در احداث ساختما ين منابع، ا. عرضه است 

ين محبوبيت روزافزون دبي به عنوان يك مركز مهم تجاري و مالي،            طي دو سال گذشته تامين نمايد، و همچن       

اين عدم توازن موجـب     . گيرد  باعث شده است كه تقاضا در برابر عرضه فضاهاي جديد تجاري به شدت فزوني               
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 و دبي را به     بد درصد افزايش يا   ۴۰ اجاره بهاي فضاهاي تجاري در سال جاري حدود           از يك سو،   شده است كه  

 مركـز   ند درصـدد  ي كـه    هـاي    شـركت  كند، و از سوي ديگر،    شهر تجاري و كسب وكار جهان تبديل        ترين   گران

، بـيش از پـيش       توسـعه دهنـد    هاي محلي در دبـي را      ا دفاتر و نمايندگي   ، ي  را در دبي مستقر كنند       فعاليت خود 

هـا هـستند      لها ناگزير از استقرار دفاتر خود در هـر فـضاي نامناسـب و حتـي هتـ                   اكنون شركت . دسازمايوس  

  . تجاري نيز در دست احداث قرار دارند‐ اين كه چندين برج جديد اداريعليرغم

ترديد، تاثير منفي اين وضعيت بر رشد اقتصادي به دليل ايجاد وقفه در راه افتادن كـسب و كـار غيـر قابـل                          بي

 در امـارات بـسيار    پيدا كردن يك دفتـر كـار  ،EFG Hermes گذاري  انكار است، بنا به گزارش بانك سرمايه

ها ناگزير از اجاره فضاهاي دفتري نامناسـب در ويالهـا و يـا حتـي      طبق اين گزارش، شركت  . دشوار شده است  

بر اساس اين گزارش ميزان اجاره بها در بخش قديمي دبي به طـور ميـانگين در                 . اند  خريد فضاي تجاري شده   

جاده شيخ زايد ناحيه تجاري ساحلي و شهرك         (در بخش جديد دبي   .  درصد افزايش يافته است    ۳۶سال گذشته   

  .  درصد افزايش يافته است۴۵اجاره بها براي فضاهاي تجاري حدود ) ها اينترنت و رسانه

ترين شهرهاي كسب و كار در سطح جهان اسـت و اجـاره بهـاي هـر متـر       اكنون دبي در حال تبديل به گران      

 ۳۴۰(و پـاريس    )  دالر ۲۹۰(كنـگ     ابل مقايسه با هنگ    دالر در ماه است كه ق      ۲۷۰مربع فضاي دفتري نزديك     

قيمت فروش فضاهاي تجاري نيز در دبي بـه تبـع افـزايش اجـاره بهـا در                  . باشد  مي)  دالر ۳۶۵(و مسكو   ) دالر

گزارش حاكي از آن است كه آهنگ افزايش نرخ اجاره          .  درصد افزايش داشته است    ۱۷هشت ماه گذشته حدود     

 درصد  ۲۰يمت فروش واحدهاي تجاري بوده و در نتيجه سود حاصل از اجاره حدود              تر از افزايش ق    بسيار سريع 

بينـي ايـن      بنا به پيش  .  درصد است فاصله زيادي دارد     ۷ تا   ۶بوده است كه با نرخ ميانگين جهاني آن كه حدود           

ن متر مربع    ميليو ۲/۲ زيرا تاخير در عرضه حدود       ، افزايش نرخ اجاره در كوتاه مدت ادامه خواهد داشت         ،گزارش

  . تجاري در سال جاري به ادامه روند دامن خواهد زد‐فضاي اداري

اي در زمينه عرضـه فـضاهاي اداري           تصوير بلندمدت اميدواركننده   Asteco و   Hermesهاي    گزارش

 ميليـون متـر مربـع    ۱۶ عرضه حدود ۲۰۰۹ و ۲۰۰۸هاي     طي سال  Astecoبنا به گزارش    . كنند  كافي ارايه مي  

توانـد     به همين دليل بازار مـي      پايان دهه جاري متوازن خواهد كرد     تجاري عرضه و تقاضا را تا        ‐ فضاي اداري 

بـا متعـادل شـدن عرضـه و     . تجاري را از ابتداي دهه آينده تجربه نمايـد    ‐ كاهش اجاره بهاي فضاهاي اداري    

  . هد يافتالمللي كاهش خوا تقاضا سود ناشي از اجاره بهاي فضاهاي اداري به حد ميانگين بين

  2007/10/03، مورخ Gulf News: ماخذ
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  دبي

  افزايش مجاز اجاره بها در دبي ممكن است  دست مالكان را براي افزايش اجاره بها باز بگذارد

 
  

تواند به مالكان واحدهاي استيجاري اجازه دهـد كـه از ايـن               شمردن افزايش اجاره بها به نظر ناظران مي        مجاز

مديرعامل سازمان تنظيم بازار امالك و      . ه كرده و اجاره بها را به شدت افزايش دهند         خود استفاد نفع  فرصت به   

 ۷كـه در سـال جـاري        ) تمديد شده (هاي جديد     گفته است كه مجوز افزايش نرخ اجاره نامه        )Rera(مستغالت  

  .بايست كمتر از نرخ كنوني باشد  مي۲۰۰۸ درصد بوده است، در سال

هـاي    سازمان او سعي خواهد كرد مـواردي را كـه صـاحبان امـالك بـه بهانـه       د كه كرتاكيد   در عين حال     وي

كننـد، بـه حـداقل ممكـن          نامه در محدوده حد مجاز افزايش اجاره بها، شانه خالي مـي             ساختگي از تمديد اجاره   

شود  زه داده مي  ا مجازبودن افزايش اجاره بها در حد تعيين شده، به مالكان اج           دليلبه گفته وي به     . كاهش دهد 

خواهـان برقـراري نظـم در        سازمان تنظيم بازار امـالك     .بر مبناي ارزش بازار امالك اجاره بها را افزايش دهند         

  .ست ا كه الزمه آن در نظر گرفتن نيروهاي عرضه و تقاضابازار است

ان اجازه   در وهله نخست به ثبت قراردادهاي اجاره در دبي مبادرت كرده، و به سازم               سازمان تنظيم بازار امالك   

دهد كه شاخص ساالنه اجاره بها را براي هر يك از نواحي مختلف امارت دبي به عنوان يك الگوي نمونـه                       مي

  . هاي اجاره تدوين كند براي نرخ
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، مالكان زيـادي از تمديـد اجـاره    شده استدر دبي اعمال ) rent cap( افزايش اجاره بها حد مجازاز زماني كه 

. انـد   ز قبيل تعويض دكوراسيون واحدها و يا واگذاري آنها به اقوام خويش، خودداري كرده             هايي ا   ها به بهانه    نامه

گويند كه مالكان واحدهاي استيجاري با هدف اجتناب از پذيرش حـد مجـاز افـزايش                  بسياري از مستاجران مي   

بيـشتري بـه   بسيار بهاي   ه آن را با اجار    ، و پس از تخليه واحد     كنند  مياجاره بها از تمديد قرارداد اجاره خودداري        

  .مستاجر جديد اجاره مي دهند

 اكنون به منظور راضي كردن طرفين، بايد راهي جستجو شود، زيرا مالكان خواهان بيـرون رانـدن مـستاجران                   

تواننـد در     طبق مقررات سازمان تنظيم بازار امالك، از آنجا كه مالكـان نمـي            . اند  خود و اجاره مجدد مورد اجاره     

 بـودن ميـزان     تـر   بها را به ميزاني بيش از حد مجاز افزايش دهند لذا آنان به دليل پايين                ارداد، اجاره سال دوم قر  

طبـق يـك    . توانند به كميته اجاره سازمان مراجعه نموده و شكايت خود را مطرح نماينـد                مي ،اجاره از نرخ بازار   

مدت اسـت و       نرخ اجاره در دبي كوتاه    ، حد مجاز افزايش     Calliersالمللي    گزارش منتشره از سوي موسسه بين     

  .بها متوقف خواهد شد در آينده نزديك با عرضه قابل توجه واحدهاي استيجاري افزايش اجاره

بها در دبي را خارج از توان   اغلب مستاجران ميزان افزايش اجاره،Gulf News هاي دريافتي گزارشبر اساس 

بها در امارات،     رويه اجاره   ات مسئول در جلوگيري از افزايش بي       و خواهان برخورد جدي مقام     دانند  ميمالي خود   

  .به ويژه در دبي هستند

  ابوظبي

  هاي عمراني را منتشر كرد ريزي ابوظبي گزارش پروژه سازمان برنامه

  گزارشي را در زمينه بودجه عمراني سال(DPAD)ريزي ابوظبي  ريزي و آمار سازمان برنامه بخش برنامه

هاي  هاي مختلف اقتصادي و سطوح سازماني حاصل از اجراي طرح هاي واقعي در بخش و دستاورد۲۰۰۶

  .عمراني منتشر كرده است

  ميليارد درهم۷/۴۸اي در حد  ريزي و آمار ابوظبي، كل بودجه برآورد شده برنامه به گفته مقام مسئول برنامه

  .شود جه مصوب تلقي مي ميليارد درهم آن بر اساس هزينه قراردادها، بود۸/۲۲بود كه مبلغ 

 ميليارد درهم بود، اما در عمل ميزان مبالغ ۷/۵ مبلغ ۲۰۰۶بودجه عمراني تخصيص داده شده براي سال 

 به ۲۰۰۵هاي عمراني سال  كه رقم متناظر براي طرح  ميليارد درهم افزايش يافت، در حالي۹/۵هزينه شده به 

م مسئول، بخش حمل و نقل، انبارداري و مخابرات به عنوان به گفته اين مقا.  ميليارد درهم بالغ شده است۶/۷

 ۱۶۲ ميليارد درهم، يعني ۷/۲ ميليارد درهم مبلغي معادل ۷/۱نخستين هزينه كننده بودجه تخصيصي به مبلغ 
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 ۶/۱۰۶دومين رتبه به بخش خدمات اجتماعي تعلق دارد كه معادل . درصد بودجه تخصيصي هزينه كرده است

با هزينه كردن نيز داري و ماهيگيري  بخش كشاورزي و جنگل. هزينه كرده استرا ي درصد بودجه تخصيص

  . در رديف سوم ايستاده است، درصد بودجه تخصيصي۶/۵۱

  2007/09/17، مورخ EAE Interact: ماخذ

  

  ابوظبي

  نمايش اجناس لوكس در فرودگاه به فضاي بزرگتري نياز دارد

هاي لوكس فروشي به قصد خروج از كشور چه اتفاقي   فروشگاهانواع تصور كنيد كه به هنگام عبور از ميان 

توانيد به هنگام ورود به چنين فرودگاهي آن خريد  افتد و چنانچه فرصت خريد را از دست بدهيد چگونه مي مي

  را جبران كنيد؟

ي را  هر لحظه توسعه بيشترعرضه فروشگاهيهاي عظيم در حوزه خليج فارس، صنعت  با احداث فرودگاه

تر، بهتر  ها بزرگ  بدون ماليات، فروشگاههاي فروشگاههاي بيشتر براي توسعه  كند و با ايجاد فرصت تجربه مي

  .شوند تر مي و مجلل

ها، اجناس لوكس و اقالمي چون ساعت، عطر و ادوكلن، لباس و شكالت، در  با ايجاد فضاي بيشتر در فرودگاه

كه پيش از اين، اجناس لوكس در جوار اجناس نه  شوند، در حالي هاي اختصاصي به خريداران عرضه مي غرفه

  .شدند چندان معروف به مشتريان عرضه مي

 فرصت نوآوري براي اين گونه ،(Medfa)به گفته سخنگوي كنفرانس انجمن اجناس بدون ماليات خاورميانه 

هاي بدون ماليات در   فروشگاهكنندگان در كنفرانس، بسياري از شركت به باور. ها فراهم آمده است فروشگاه

هاي كنوني  رمينالت. اند مدرن امارات، توسعه چنداني پيدا نكرده هاي بزرگ و مقايسه با توسعه فرودگاه

  هاي بدون ماليات در  فضاي كافي براي عرضه به فروشگاه، عرضه اجناس بسيار لوكسها به منظور فرودگاه

  .اختيار ندارند

از  كنند، و هاي فعلي همه گونه اجناس را به صورت درهم به خريداران عرضه مي هاي قديمي ترمينال فروشگاه

هاي مدرن بزرگ و  بديهي است كه با احداث فرودگاه. شود لباس گرفته تا شكالت در يك فروشگاه عرضه مي

به  ۲۰۰۸المللي ابوظبي، كه در سه ماهه دوم سال   فرودگاه بين۳ساختن ترمينالي مانند ترمينال شماره 

به طور انحصاري معروف  تجاري هاي هاي عرضه كننده نام رسد، فضاهاي كافي براي فروشگاه برداري مي بهره

  .فراهم خواهد آمد
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  انداز چشم"ها گفته است كه   به خبرنگار يكي از رسانه،(Dan Cappell)المللي ابوظبي  بردار فرودگاه بين بهره

  فروشي در سطح جهاني ي تجاري و عرضه تسهيالت خردهسازي درآمدها اين فرودگاه جديد در بيشينه

  ".شود خالصه مي

 متر ۸۰۰۰هاي بدون ماليات فعلي تهيه شده است كه بر اساس آن  در بحرين، طرحي براي برچيدن فروشگاه

 جديد   در فرودگاهفروشگاهيتسهيالت . مربع فضاي فروشگاهي جديد در ترمينال فرودگاه ايجاد خواهد شد

برداري قرار خواهد گرفت، در مقايسه با تسهيالت موجود در   مورد بهره۲۰۰۹كه در سال ) ظبيابو(دوحه 

هاي بدون ماليات فرودگاه  توسعه بخش فروشگاه. اي را شاهد خواهد بود العاده هاي ديگري، رشد خارق فرودگاه

يات فرودگاه دبي از نظر تسهيالت بخش بدون مال. در دست اجرا قرار داردهم اكنون  درصد ۳۰دبي به ميزان 

 ميليون دالر ۸۰۰ حدود فروش آن ۲۰۰۷در سال . دهد حجم بيشترين ميزان فروش را به خود اختصاص مي

 ترمينال ۲برداري از راسته شماره  با بهره. برسد ۲۰۰۸ يك ميليارد دالر در سال شود كه به بيني مي بود و پيش

   مترمربع۱۵۰۰۰ برابر افزايش يافته و به  فرودگاه دبي دوفروشگاهي فضاي ۲۰۰۸ در سال ۳

  .رسد مي

در سال . جا خواهد كرد  جابه۲۰۱۰ ميليون مسافر را تا سال ۶۰توسعه فرودگاه دبي طبق برآورد، نزديك به 

   ميليون نفر افزايش۳۳  نيز به حدود۲۰۰۷سيد و در سال  ميليون نفر ر۲۸ شمار مسافران به ۲۰۰۶

  . ميليون مسافر در سال خواهد داشت۱۲۰مكتوم ظرفيتي معادل  ديد آلالمللي ج فرودگاه بين. يافت

از جمله، تامين . هاي بسياري روياروي است ها با چالش  اجناس لوكس در فرودگاهعرضهدر هر حال، توسعه 

به . آيد ها به حساب مي  در فرودگاهها فروشگاهامنيت فزآينده براي مسافران يكي از عوامل بازدارنده توسعه 

  ".كنند مسافران دربند امنيت جاني پول خرج نمي "فروشگاهيگفته يكي از مديران مشاوره مديريت 

 و ياالت متحده استا و كاهش ارزش دالر ساير موانع موجود در برابر مسافرت افزايش مداوم هزينه مسافرت

با وجود .  تاثيرگذار استها بسيار افزايش شديد قيمت اجناس نيز در كاهش فروش مواد غذايي و نوشابهالبته 

هاي جديد كشورهاي حوزه خليج فارس به قرار  گذاري جديد در فرودگاه اين مسائل و مشكالت، ميزان سرمايه

  :زير است
  

   ميليارد دالر۸/۶  المللي ابوظبي فرودگاه بين

   ميليارد دالر۱/۴  المللي دبي فرودگاه بين
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  الر ميليارد د۵/۵  المللي جديد دوحه فرودگاه بين

   ميليارد دالر۳/۱۱  هاي مدينه و تبوك در عربستان سعودي فرودگاه ملك عبدالعزيز و فرودگاه

  2007/12/15، مورخ Gulf News: ماخذ

  

  ابوظبي

  كند ، نمايشگاه خودرو ايجاد مي"زشركت ابوظبي موتور"

 ابوظبي العينزرويس، در  رولماينر و و، ميني.ام.هاي ب ، وارد كننده انحصاري اتومبيلزشركت ابوظبي موتور

  .پايتخت امارات را آغاز كرده است" نصر ام"احداث يك نمايشگاه اتومبيل در محله 

 متر مربع فضاي زيباي نمايشگاهي و خدمات و تسهيالت براي مشتريان با ۳۴۰۰اين نمايشگاه در دو طبقه با 

 و B.M.Wترين نمايشگاه خودروهاي اين نمايشگاه بزرگ. شود  ميليون دالر احداث مي۲۲۰اي معادل  هزينه

Minor و Rolls-Royceدر خاورميانه خواهد بود .  

هاي ديگري پس از  نصر طرح امسال شركت است و پروژه  پروژه ام:گويد  ميزمديرعامل شركت ابوظبي موتور

ر خودرو در عرصه كسب و كا" فرهنگ متعالي"احداث نمايشگاه در راستاي ترويج . آن به اجرا در خواهند آمد

  .كرد خواهد اندازي آن فروش و خدمات پس از فروش روند افزايش تصاعدي را تجربه گيرد و با راه صورت مي

نمايشگاه شامل فضاهاي نمايش، دو تعميرگاه مجهز، دو كارگاه تعمير و نگهداري بدنه، يك مركز بازرسي 

 گانه مذكور خواهد ۳هاي  ه از اتومبيل دستگا۶۰۰ و دو انبار بزرگ براي پارك (PDI)پيش از تحويل خودرو 

و   و. ام. هاي ب  تكميل خواهد شد، عالوه بر نمايشگاه۲۰۱۰كه تا سال " نصر ام"تسهيالت نمايشگاه . بود

 متر مربع براي رولزرويس خواهد داشت و تسهيالت ۸۹۰، يك نمايشگاه اختصاصي به مساحت ماينر ميني

راي خدمات پس از فروش و محل استراحت مجلل براي مشتريان  سكوي تعميراتي ب۱۳۵اضافي ديگر شامل 

  .و اشخاص بسيار مهم خواهد بود

 بوده است كه در ميان همه ۲۰۰۷ درصدي فروش در سال ۳۶ حاكي از رشد زتجربه شركت ابوظبي موتور

يز  فارس باالترين بوده و ميزان فروش رولزرويس ن ، در منطقه شوراي همكاري خليجBMWواردكنندگان 

 از نظر فروش رولزرويس سومين رتبه حجم زابوظبي موتور. است رسيده دستگاه ۱۶ بر ۲۰۰۷طي ماه سپتامبر 

شهرك صنعتي دبي، عضو كنسرسيوم تطوير، .  به خود اختصاص داده است۲۰۰۷فروش جهاني را در سال 

 و B.M.Wز فروش  جهت احداث مركز خدمات پس اAGMEاي را با مركز مكانيكي خليج فارس  موافقتنامه

Minorاين موافقتنامه ميان مدير مدير .  كه در دسترس اين قطب صنعتي خواهد بود، به امضا رسانده است
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 امضا Rolls-Royce و Minor و B.M.Wاجرايي ارشد شهرك صنعتي و وارد كننده انحصاري محصوالت 

  .شده است

تخصصي، دفاتر فروش، مركز تعمير و  مربع شامل فضاهاي نمايشي متر هزار ۴۰مركز به مساحت اين 

  . انبارهاي سرپوشيده خواهد بود نگهداري، مركز آموزش، تداركات، توزيع و مجتمع

  2008/03/26، مورخ Gulf News: ماخذ

  

  احداث بازار خريد در عمان

  
  

به پروژه ) ان ايرريال ۲۵۰۰۰ حدود  =هر ريال عماني( ميليون ريال عماني ديگر را ۵/۲۲" مجيد الفتيم" آبادگر

 است MAFاين بازار خريد بخشي از بازارهاي . كند احداث بازار خريد در شهر مسقط پايتخت عمان تزريق مي

  .شود كه در حومه شهر مسقط ايجاد مي

 معاون مدير. برداري قرار گرفت  مورد بهره۲۰۰۷ سپتامبر ۱۷ پس از اتمام در ،پروژه توسعه بازارهاي خريد

 ضمن سپاسگزاري از حوصله مشتريان بازار اظهار داشته است كه ساخت اين MAFي بخش خدمات بازارها

 جمعيت جوان عمان به ، اين مدير ارشدبنابر اظهار. يد با مشكالتي همراه بوده است ماه طول كش۱۶بازار كه 

ه اين  ب۲۰۰۱اين روند از سال . دهند هاي معروف جهاني رغبت بيشتر نشان مي خريد اجناس لوكس با مارك

  .پيمايد مي سعوديخستين بازار مدرن عمان سير  براي احداث نMAF ميليون دالري۲۰گذاري طرف با سرمايه

 مترمربع ۶۰۴۸۴ مترمربع به ۳۳۰۳۶اجراي طرح توسعه، مقياس بازار تقريبا به دو برابر افزايش يافته و از  با

  .اند د در بازار مستقر شده فروشگاه جدي۶۳  نيزپس از توسعه بازارو  گسترش داده شده است

  2007/09/19، مورخ Gulf News: ماخذ
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  عمان

  كند هاي توسعه خود را كندتر مي عمان براي كاهش نرخ تورم، اجراي طرح

اين تصميم توسط وزير . كند هاي آباداني خود را جهت مهار نرخ تورم كندتر مي دولت عمان روند اجراي طرح

مكي، در جلسه تشريح جزئيات كسر بودجه  يي آن كشور، احمدبن عبدل نبياقتصاد ملي و سرپرست وزارت دارا

  . اعالم گرديد۲۰۰۸عمان در سال 

برآورد شده )  ميليارد درهم امارات۵۴( ميليارد ريال عمان ۴/۵،برابر ۲۰۰۸در آمدهاي عمومي عمان در سال 

  .قابل توجهي پيدا كرده است افزايش ۲۰۰۷ ميليارد ريالي آن كشور در سال ۴۹/۴است كه نسبت به رقم 

 ۷۹۰و بر اساس توليد )  دالر براي هر بشكه نفت خام۴۵ ازاءبه (درآمدهاي نفتي عمان در بودجه كل كشور 

 ميليارد ريال ۸/۵، ۲۰۰۸هاي عمان در سال مالي  هزينه .هزار بشكه نفت خام در روز محاسبه گرديده است

  . برآورد شده است۲۰۰۷ل  ميليارد ريال در سا۸۹/۴عمان در مقايسه با 

ها بوده است و به گفته  هاي عمراني يكي از داليل افزايش سطح قيمت اجراي تعداد شايان توجهي از پروژه

به گفته اين مقام مسئول، . هاي توسعه را كاهش دهد وزير اقتصاد ملي، دولت تصميم گرفته است تعداد طرح

 كه پيشتر هر هفته يك طرح توسعه  شود در حالي ذاشته مي روز يك پروژه عمراني به مناقصه گ۱۵اكنون هر 

 صادر شده از سوي سلطان قابوس بن سعيد، بر آموزش هاي دستورالعملبر اساس . شد به مناقصه گذاشته مي

به گفته آقاي مكي، از .  شده است تاكيد۲۰۰۸يحه بودجه سال اي از جوانان عماني در ال و تربيت بخش عمده

 درصد آن ۹/۳۶هاي عمومي،  ها و سازمان براي خدمات اجتماعي وزارتخانه) عماني(رد ريال  ميليا۹۲/۱مبلغ 

  .براي آموزش اختصاص داده شده است

، مبالغ قابل توجهي به شوراي تحقيقات، موسسات سياسي و وزارت نيروي انساني ۲۰۰۸در اليحه بودجه 

ر مقاصد آموزشي  در اختيار جويندگان كار در اختصاص يافته است تا تسهيالت الزم براي آموزش فني و ساي

 ۲۰۰۷ ميليارد ريال در سال ۲۳/۱بودجه دفاعي كشور اندكي افزايش يافته و از  .هاي آينده قرار داده شود سال

  . استرسيده ميليارد ريال عمان ۳۶/۱به 

 با احتساب هر اي اليحه بودجه عمومي عمان، كسر بودجه آن كشور بر اساس برآوردهاي درآمدي و هزينه

 ۷ كه معادل ون ريال عماني تخمين زده شده است ميلي۴۰۰ دالر، حدود ۴۵بشكه نفت خام صادراتي به قيمت 

در هر .  آن كشور بوده و معادل كسر بودجه سال گذشته است(GDP) درصد توليد ناخالص ۳درصد درآمدها و 

 درصد ۷ به ۲۰۰۷ درصد در سال ۹ از صورت، درصد كسري بودجه عمان از كل درآمدهاي عمومي آن كشور

 آن كشور نشان ۲۰۰۸طبق گفته وزير اقتصاد ملي عمان، بودجه سال .  كاهش يافته است۲۰۰۸در سال 
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كه هاي رقابتي تجديد شونده است  ليتدهنده تعهد و التزام دولت به ايجاد يك اقتصاد ملي مدرن توام با قاب

  .المللي هماهنگ باشد قوع در صحنه بينبايست با تحوالت سريع در حال و لزوما مي

در . سازي در كشور همچنان استوار خواهد ماند اين مقام تاكيد كرده است كه عزم دولت در توسعه خصوصي

، آقاي وزير پاسخ  آن كشورطلبانه هواپيمايي ملي گذاري عمان در توسعه جاه پاسخ به پرسش افزايش سرمايه

  ".هاي توسعه هوايي عمان و تامين نيازهاي آن همچنان ادامه خواهيم داد به طرحما به ادامه تزريق اعتبار : "داد

 2008/01/01، مورخ Gulf News: ماخذ

  

   در امارات۲۰۰۸افزايش هزينه ساخت در سال 

  
 

هـاي    هزينه.  درصد افزايش پيدا كند    ۲۰تواند تا      مي ۲۰۰۸بنا به گفته ناظران، هزينه ساخت در امارات در سال           

  .نقش اساسي در اين افزايش خواهند داشت) مصالح ساختماني(كار و مواد خام نيروي 

ايـن بـرآورد توسـط    . شـود  بينـي مـي    درصد پيش۱۹ ماه آينده ۱۲اي چون سيمان و فوالد در  هزينه مواد اوليه 

 در هزينه مـواد اوليـه  . المللي امالك و مستغالت و ساخت و ساز مستقر در لندن صورت گرفته است مشاور بين 

 ۲۵ حدود   ۲۰۰۶ درصد افزايش يافته و با وجود اينكه هزينه ساخت نيز طي سال              ۲۰ تا   ۱۵، معادل   ۲۰۰۷سال  

 . هنوز محاسبه و اعالم نگرديده است۲۰۰۷ اما درصد افزايشي براي سال ،درصد افزايش يافته است

  2007/12/09 ، مورخArabian Business.com: ماخذ
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  مان و مسكن اخبار عمران شهري، ساخت)ب

  عربستان سعودي
  گيرد  را بر عهده ميسعوديربستان يليارد دالري عم ۱۵ تجاري تجملي ‐بكتل اجراي طرح امالك مسكونيشركت 

هـاي     را كـه يكـي از غـول        اياالت متحـده   شركت معروف بكتل     سعوديشركت هولدينگ پادشاهي عربستان     

 تجاري موسوم بـه خـور     ‐يجاد ناحيه مسكوني  شود، جهت ا     مهندسي و پيمانكاري جهان محسوب مي      ‐طراحي

هزينه اجراي اين طرح تجملي كه احداث حدود دو ميليـون متـر مربـع    .  منصوب كرد(Obhur Creek)ابهور 

 ۵۵ ، را در ساحل شمال غربي درياي سرخ در شـمال جـده در بـر خواهـد گرفـت                   تجاريواحدهاي مسكوني و    

 شركت داوطلب گـوي     ۸شركت بكتل از ميان     .  برآورد شده است   ) ميليارد دالر  ۱۵معادل  (سعودي  ميليارد ريال   

  . رقيب خود ربود و برنده اين مناقصه شد۷سبقت را از 

شهرت يافتـه اسـت، در ناحيـه شـمال     (Jaddeh Land) لند جده، كه اخيرا به  سلطنتي طرح شركت هولدينگ

  ناحيه كه تنها پنج دقيقه از فرودگـاه  اين. جده نزديك دو ميليون متر مربع زمين را به خود اختصاص داده است            

 واحـدهاي بـسيار لـوكس     ،سـعودي عربستان  ترين نواحي     ه  العزيز فاصله دارد، به عنوان يكي از باشكو          عبد ملك

يك آسمانخراش به ياد ماندني در كانون شهرك احداث خواهـد           . مسكوني و تجاري را در خود جاي خواهد داد        

 خـور اين ناحيه از طريق يك پل كه بـر روي  . را بر عهده خواهد گرفت طراحي آن Pickard Chiltonشد و 

هـا، دفـاتر تجـاري،        فـضاي تجـاري شـامل هتـل       .  احداث خواهد شد به آن سوي خور متصل خواهد شد          ابهور

 خودكفـا را بـراي سـاكنان شـهرك بـه            ي راحت و  آموزشي بوده و فضاي زندگ    واحدهاي خرده فروشي و ناحيه      

  .ارمغان خواهد آورد

شـركت  . داردشـهرت بـسزايي    ،سـعودي هاي بزرگ در جهان، بويژه در عربـستان    شركت بكتل با اجراي طرح    

 بر عهده داشته    ۱۹۷۵عودي در سال    س را در ساحل شرقي عربستان       يلبالجبكتل مديريت طرح احداث شهرك      

در سال گذشـته از     را   الجبيل توسعه شهرك    ۲يليارد دالري فاز    م ۸/۳سال گذشته همين شركت قرارداد      . است

  .آن خود كرد

   2008/02/02 مورخ ،GULF NEWS: ماخذ

  



١٥  
 

  عجمان

  شركت هولدينگ عجمان طرح بزرگ توسعه امالك و مستغالت را دستور كار خود قرار داده است

 ميليـارد   ۵/۱ اجـراي طرحـي متجـاوز از          هـا،   هاي متنوعي از شركت     شركت هولدينگ عجمان متشكل از گروه     

هـاي بـزرگ و سـاير تاسيـسات زيربنـايي       هاي امالك، هتل، فروشـگاه   سال آينده در پروژه   درهم را ظرف پنج     

  .خود، در دستور كار قرار داده است)آبادگر (در عجمان از طريق بازوي اجرايي هاي تجاري  با فعاليتط تبمر

شـامل  از چندي پيش ،طرح بـزرگ توسـعه امـالك،           " Property"بازوي اجرايي هولدينگ عجمان موسوم به       

را در كـانون توجـه خـود         هاي مسكوني، تجاري، يك مركز خريد بزرگ و يك هتل پنج سـتاره              احداث مجتمع 

 دستگاه برج مسكوني و تجـاري، يـك هتـل تجـاري پـنج               ۱۴طرح مزبور يك بلوار متشكل از       . قرارداده است 

 واحـد زيـرزمين و      ۲۰۰۰، و همچنين تعـداد        كاالهاي معروف و مشهور جهان     عرضهستاره و يك مركز خريد      

  .فضاي پاركينگ اتومبيل خواهد بود

ن ترين زمان ممكـ      در سريع  ،صورت خواهد گرفت   (Em.Road) كه در حاشيه جاده امارات        ساخت و ساز بلوار،   

بـا توجـه بـه قيمـت رقـابتي امـالك و       .  تكميل خواهد شـد ۲۰۰۹ فاز اول آن در سه ماهه دوم       شود و   آغاز مي 

ها را به  طور موازي         عجمان توانسته است افراد و شركت       ايسه با ساير نقاط امارات،    مستغالت در عجمان در مق    

 ميليـون   ۸/۱امارت عجمان در حـال ارائـه دسترسـي بـه بـازار بـراي                . از اغلب نقاط جهان به خود جلب نمايد       

 ۴/۱اي تا مـرز   مايهكننده از اكناف جهان، به ويژه از سراسر آسيا و آفريقا است ، بازارعجمان با تكاثر سر    مصرف

د آل نعيمـي،   بـن حمـ  اين نكته توسط شيخ عبدالعزيز   . گذاري خواهدبود  تريليون دالر، بازار جذابي براي سرمايه     

  . رئيس هيات مديره شركت هولدينگ عجمان ابراز شده است

  2007/10/02، مورخ  Gulf News:ماخذ 

  عجمان

   اعطا كرد )چين(ه گروه ساختماني سينو  ميليون دالري را ب۳۸۲قرارداد " عجمان عقار"شركت 

را بـه   )  ميليون دالر  ۳۸۲( ميليارد درهم    ۷/۲شركت آبادگر امالك و مستغالت عقار عجمان قراردادي به ارزش           

هـاي    تمـع فاز يـك ايـن پـروژه احـداث مج         .  كه در امارات مستقر است اعطا نمود        )چين(گروه ساختماني سينو    

 تـسهيالت اوقـات فراغـت و بـازار           هـا،    مركـز همـايش     برج، يك باب هتـل،     ۱۶ي با   مسكوني، تجاري و اقامت   

 بـرج   ۱۲ سـاخت    (Sino)شـركت سـينو     .  در بر خواهـد گرفـت       را فروشي در ساحل امارات عربي متحده       خرده

 ميليون دالر براي تكميل آن اختصاص داده شده اسـت،           ۷۰۰مسكوني واقع در بخش مركزي اين ناحيه را كه          

  . تكميل خواهد شد۲۰۱۰فاز اول اين پروژه تا سال . اشتبر عهده خواهد د
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   2007/09/24، مورخ Arabian Business.com: ماخذ

  

  عجمان

  شود پروژه دريايي عجمان درعرض پنج سال تكميل مي

 واحد مسكوني را بـه بـازار        ۸۰۰۰است     به اجرا درآمده     Tamniyatپروژه دريايي عجمان كه اخيرا توسط گروه        

 آقـاي آزاد  .  ميليارد دالري در دو فاز و طي پنج سال آينده تكميل خواهـد شـد               ۳اين پروژه   . كردعرضه خواهد   

 ميليـون متـر مربـع    ۳/۴ واحد مسكوني در زميني به مـساحت  ۸۰۰۰نوري مدير عامل شركت اظهار داشت كه     

 خـود   ،ن اين پـروژه   گذارا  آيد و سرمايه    فروش واحدها به اجرا درمي      اين پروژه به صورت پيش    . احداث خواهد شد  

 معمـاري و قابليـت رقـابتي فرصـت          سـبك اين طرح از نظر كيفيت      . طلبانه خواهند بود    بخشي از اين طرح جاه    

فروش واحدهاي مسكوني به محض تكميل طراحـي          پيش. گذاران به وجود آورده است      مناسبي را براي سرمايه   

  . شدن آن آغاز خواهد گرديد تفصيلي و نهايي

واحـدها از   . ترين سـبك معمـاري برخـوردار خواهنـد بـود            ويند واحدهاي مسكوني از مدرن    گ  مجريان طرح مي  

 آنها از تجهيزات تكنولوژيك پيشرفته اسـتفاده خواهـد          مند بوده و در ساخت      ه  انداز بسيار زيباي دريايي بهر      چشم

امكـان كنتـرل و     اي كه به هنگام غيبت و مسافرت صاحبان واحـدها،              تجهيزات بسيار پيشرفته    و همچنين  شد

  .نمايد پذير مي  واحدهاي مسكوني را از راه دور براي آنها امكانمشاهده

، خـدمات بـارگيري و تعميـر           لنگرگاه  ها،  هاي مسكوني ساحلي عجمان تسهيالت پهلوگيري براي قايق         مجتمع

وي مـديريت   تـسهيالت اعطـايي از سـ      . دهـد   هـا قـرار مـي       ها را در اختيار مشتريان و صـاحبان آپارتمـان           قايق

ايـن  . گيـرد   روز در اختيار مـشتريان قـرار مـي           روز هفته و در تمام ساعات شبانه       ۷هاي ساحلي به مدت       مجتمع

هاي سرپوشيده، خدمات امنيت و حراست و دسترسي سريع و آسان بـه مراكـز                 تسهيالت در برگيرنده پاركينگ   

  . درماني و مدارس است‐بهداشتي 

   2007/10/14 ، مورخGulf News: ماخذ

 

  آورد مي  ميليارد درهم را به اجرا در۵/۲هايي به ارزش  پروژه"الفارا"گروه ساختماني

 پروژه ساختماني بـه ارزش      ۱۰هاي آينده     يك كنسرسيوم ساختماني چند منظوره، در ماه      "را  الفا" گروه ساختماني 

د كه در حـال حاضـر گـروه         كرار  رئيس هيات مديره اين گروه اظه     . خواهد آورد  به اجرا در  را   ميليارد درهم    ۵/۲

 ۶۴۰گروه الفارا  اخيرا اجـراي قـراردادي بـه ارزش            .  ميليارد درهم را در دست اجرا دارد       ۵/۴كارهايي به ارزش    

شـركت   گروه الفـارا هـشت    . عهده گرفته است  ميليون درهم براي ساخت و احداث بازار ماهي در ابوظبي را بر             
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هاي خود را بـه هنـد، انگلـستان و اردن           الفارا قصد دارد فعاليت   . يار دارد كننده مصالح ساختماني را در اخت       عرضه

گويد الفارا تعدادي پروژه در هند اجرا كرده و در نظر دارد كـه يـك                  رئيس هيات مديره گروه مي    . گسترش دهد 

 شـده و    انـدازي   در هنـد، شـركت آبـادگر الفـارا راه         . واحد فروش امالك و مستغالت را در انگلستان داير نمايند         

ها را هـم    گيرد بلكه مديريت ساير پروژه      هاي ساختماني را بر عهده مي       مديريت پروژه الفارا نه تنها اجراي پروژه      

گذاري نيز در      ميليارد درهم ارزش دارند و اجراي سه پروژه لوله         ۵/۶دو پروژه اول اين شركت      . شود  دار مي   عهده

اخيـرا بـازوي    .  پـروژه را بـر عهـده خواهـد داشـت           ۱۵اين شركت در سال آينـده اجـراي         . دست تدارك است  

  .اندازي شده است مستغالتي شركت به نام امالك الفارا راه

 ۳۵۳اجراي پروژه مجتمع آپارتمان لوكس مانهاتـان را بـه مبلـغ             " امالك الفارا : "رئيس هيات مديره گروه گفت    

پروژه مانهاتان از سـبك توسـعه منـاطق         . ددبي قرار دارد، آغاز خواهد كر     در   ميليون درهم كه در دهكده جميرا     

 واحـد مـسكوني متـشكل از    ۳۵۵ايـن پـروژه   .  شـهر نيويـورك الهـام گرفتـه اسـت     ۱۹۳۰هاي    مسكوني سال 

ـ                   هاي استوديو،  نآپارتما هـاي    ه يك، دو و سه خوابه خواهد بود و دسترسي آساني به مراكز تجاري و سـاير جاذب

م، توليـد   وهاي توليـد سـيمان، آلومينيـ        گروه الفارا احداث كارخانه   . اشت دبي خواهد د   پيراموني خود، بويژه، مترو   

  . ميليون درهم براي مصارف خود را تدارك ديده است۲۵۰تجهيزات و لوازم تهويه مطبوع به ارزش 

است و از خود صميميت و جديت خاصـي در          ) غير مقيم دبي  (رئيس هيات مديره گروه كه يك مهندس هندي         

او . توانسته است در ربع قرن فعاليت خود در امارات يك امپراتوري براي خود به وجـود آورد                دهد،    كار نشان مي  

شود بلكه انسان، اجتماع و محيط زيست را هـم             سود و زيان ختم نمي      معتقد است كه كسب و كار تنها به پول،        

 ۲۷گروه الفـارا در طـول       . ودترديد موفق خواهد ب     گيرد و چنانچه كننده كار درستكار و متعهد باشد ، بي            در برمي 

گويـد كـه      رئيس هيات مـديره گـروه مـي       .  پروژه را براي مشتريان خود اجرا كرده است        ۲۳۵سال فعاليت خود    

 اسـت و بـا موهبـت الهـي و عنايـت رهبـري كـشور               بركـت كشور امارات عربي متحده يك سرزمين آكنده از         

  .براي اثبات اين موهبت و عنايت استكند و رشد و بالندگي مداوم آن شاهدي  همچنان پيشرفت مي

  2007/10/14 ، مورخGulf News: ماخذ

 دبي

  الدار   زمين براي دو پروژه شركت امالكستحصالا

 زمين براي دو پروژه ساحلي البندر و المنيره را بـه             مستقر در دبي اعالم كرد كه استحصال       الدار  شركت امالك 

هـاي    اكنون در دست ساخت بوده و در ويترين مركـز نمايـشگاه             همزيربناهاي هر دو پروژه     . پايان رسانده است  

، نظيـر   سـاحل الرهـا   تداركات دو پروژه در دسـت اجـرا در          . المللي دبي در معرض بازديد گذاشته شده است         بين
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هاي بزرگراهـي در حـال پيـشرفت          هاي پشتيباني، ايجاد كانال آبي از زير پل عبوري و تقاطع            احداث زيرساخت 

هاي دسترسي نيـز در موعـد          احداث بلوار و راه     افزون بر اين،  . زند  ها مهر تاييد مي     تاريخ تكميل پروژه  بوده و بر    

تكميـل  ، هـاي جـانبي    سازي سرويس با توجه به تعهد پيمانكاران فرعي براي آماده       . مقرر به پايان خواهد رسيد    

  .رسد  ممكن به نظر مي۲۰۰۷ها تا پايان سال  پروژه

ها در مدت زمان مقرر متعهد است و به همـين مناسـبت                 معموال به تكميل و تحويل پروژه      رالدا   امالكشركت  

: گويـد   الرها مي   مدير طرح توسعه ساحل     . مجريان هر دو پروژه البندر و المنيره از پيشرفت كارها خشنود هستند           

دهد با تاكيد بـر       ما اجازه مي  الدار به اضافه پيوندهاي نيرومند آن با سازندگان معروف به              تجربه شركت امالك  "

ها را در مدت زمـان مقـرر، از آغـاز             استانداردهاي كيفي مورد انتظار مشتريان، تكميل و تحويل محصول پروژه         

  ."كار در سر لوحه فعاليت خود قرار دهيم

ايـن  . بر عهده دارد  " برادوي ميالن "طراحي دو پروژه البندر و المنيره را يك شركت مشهور انگليسي موسوم به              

ني و تجاري منحصر به فرد و        و يك مقصد مسكو    رددو پروژه در ناحيه برگرفته از دريا در ساحل ابوظبي قرار دا           

  .دهد  ساكنان قرار مي را در اختيارممتاز

العاده زيبـا را    در ويالهاي فوقاي از زندگاني لوكس رود، آميزه پروژه المنيره كه بخشي از خور الرها به شمار مي     

نظيرند، براي مالكـان      اند و آپارتمان هايي كه در نوع خود كم          هاي برگرفته از دريا احداث شده       روي زمين كه بر   

  .نمايد و ساكنان آن ارائه مي

  2007/10/16  مورخ،Gulf News: ماخذ

 

ود  ميليارد دالري احداث پيست اسب سواري امارات را از آن خ۲۵/۱ قرار داد WCTو شركت مهندسي " عرب تك" شركت

  كردند

  دبي
پيـست مجتمـع    قـرار داد و احـداث     WCTمستقر در امارات و شركت سـاختماني مالزيـايي          شركت عرب تك    

الم اين خبـر بـه      اع. طلبانه دبي است، از آن خود كردند        هاي جاه    را كه يكي ديگر از طرح      »ميدان«سواري    اسب

   بـراي احـداث ايـن مجتمـع         دربـاره احتمـال برنـده شـدن مـشاركت  دو شـركت فـوق                ها پـرس و جـو       هفته

  .پايان داد

  ۶۰سواري ميدان به طول يـك كيلـومتر اسـت، كـه جايگـاه آن                  اين قرارداد شامل ساخت مجتمع پيست اسب      

مجتمع همچنين، شامل يك هتل پنج ستاره، چندين رستوران، موزه          . هزار تماشاچي را در خود جاي خواهد داد       

دوانـي     هزار خودرو بوده و به عنوان باشگاه مـسابقات اسـب           ۱۰و گالري و يك پاركينگ سرپوشيده به ظرفيت         
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دواني جهـان بـه شـمار          پيست اسب  زيباترين »ميدان«مجتمع  . دبي و امارات عربي متحده فعاليت خواهد نمود       

  .آمد خواهد

 سـوراخ بـوده و      ۱۸اين پروژه همچنين شامل، احداث يك پارك كسب و كار، و يك زمين گلـف قهرمـاني بـا                    

شـود كـه      بينـي مـي     پـيش . ك شهرك مسكوني و تجاري به نام شهرك ميدان را در برخواهد گرفـت             احداث ي 

   دبـي را برعهـده     ۲۰۱۰احداث مجتمع ميدان دو سال به طـول انجاميـده و ميزبـاني مـسابقات كـاپ جهـاني                    

  . داشته باشد

 2007/09/18 ، مورخArabian Business.com: ماخذ

  دبي

  خودرسيدن برج دبي به اوج ارتفاع 

  
  

كاري ساخت   كه سفتDoka Gulfمدير عامل شركت .  ارتفاع برج دبي به اوج خودرسيد۲۰۰۷در پايان اكتبر 

 اكتبر به پايـان رسـيده و كارهـاي فلـزي بـرج              ۲۴كاري برج در      برج را بر عهده دارد اعالم كرده است كه بتن         

ت جـانبي و نمـايي بـرج و نـصب     كـاري بـرج، عمليـا       پـس از تكميـل عمليـات سـفت        . دشو بالفاصله آغاز مي  

 متر  ۷۵/۵۸۵د كه ارتفاع سازه بتني برج به        كر اظهار   گلف دوكامدير شركت   . هاي آن شروع خواهد شد      بادشكن

بـرج  .  متر خواهـد بـود     ۶۰۱ متر طبقات زيرين همكف، كل ارتفاع بتني برج          ۷۵/۱۵اما با افزودن    . خواهد رسيد 

  . برداري قرار خواهد گرفت  مورد بهره۲۰۰۸يان سال در پا طبقه ساخته شده است ۱۵۸دبي كه در 

 ميليون دالري سازه فلزي اين بـرج را بـه شـركت مالزيـايي        ۷/۱۴اخيرا شركت سامسونگ كره جنوبي قرارداد       

Eversendai ارتفـاع  .  تن فوالد را در سازه فلزي برج به كار خواهـد بـرد             ۴۰۰۰اين شركت حدود    .  است كرده

ـ           آبادگر عمار  كه شركت نهايي برج دبي      امـا اغلـب نـاظران       .ده اسـت  شاحداث آن را بر عهده دارد، هنوز افشا ن
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 در  CN بـرج    ،برج دبي از نظـر ارتفـاع      ،  ۲۰۰۷در سپتامبر   . كنند   مي  متر برآورد  ۷۰۰ايي آن را بيش از      ارتفاع نه 

  . آيد  به شمار ميبلندترين سازه ايستاده در جهاناكنون  كانادا را پشت سر گذاشت و هم

   2007/10/20، مورخ Arabian Business.com: ماخذ

  دبي

  كند  را آغاز مياشركت آبادگر دياموند اجراي پروژه توسعه جمير

 در  ۲انـداز شـماره       آبادگر دياموند، نسل جديد آبادگران امالك در دبي، از آغاز عمليـات اجرايـي احـداث چـشم                 

هاي شـهري     هاي مسكوني و خانه    شكل از ساختمان  اين پروژه پس از تكميل، مت     .  خبر داد  اجنوب دهكده جمير  

 نوع آپارتمان يك اتاق خوابـه، و سـه نـوع آپارتمـان دو              ۸ نوع آپارتمان استوديو،     ۴ها   اين ساختمان . خواهد بود 

  دو، سـه و چهـار اتاقـه      : هاي شهري نيز در سـه نـوع خانـه           خانه. مندان ارائه خواهد كرد     اتاق خوابه را به عالقه    

  .شدعرضه خواهند 

 از اين پروژه پـشتيباني      گذاران و مشتريان ما     مايه مباهات است كه سرمايه    : "گويد  مدير عامل آبادگر دياموند مي    

شـوند همچنـان نيرومنـد بـاقي          رسد كه تقاضا براي امالكي كه به قيمت منطقي ارائه مي             به نظر مي   ."اند  كرده

هاي با كيفيت و       يك آبادگر سرشناس در عرضه خانه       آبادگر دياموند به عنوان    ،در چند سال گذشته   . مانده است 

  . از موقعيت ممتازي برخوردار بوده است،به قيمت مناسب

ترين مراكز خريـد       دياموند تنها هفت كيلومتر با مركز خريد بزرگ امارات كه از مجلل            ۲انداز شماره     پروژه چشم 

 نيـز وجـود خواهـد داشـت         جميرا در دهكده    همه امكانات مدرني كه در دبي وجود دارد       . دبي است، فاصله دارد   

هاي مجلل، مراكز خريد، سـينما و        نها، مسيرهاي چند منظوره، رستورا      كتسهيالت ورزشي، پار  : امكاناتي چون 

آبادگر دياموند شـركت همتـاي      . مندان قرار خواهد گرفت     هاي شبانگاهي در دسترس عالقه      هايي از جلوه    گزينه

  .رود مستقر در دبي به شمار ميگذاري دياموند  كمپاني سرمايه

 2007/10/18 ، مورخGulf News: ماخذ

  دبي

   برج در پنج سال گذشته ساخته است۷۹شركت داماك 

انـدازي    برج در منطقه سـاخته و راه ۷۹شركت آبادگر امالك داماك اعالم كرده است كه طي پنج سال گذشته      

دهندگان امـالك در امـارات تبـديل شـده            گترين توسعه با اين دستاورد آبادگر داماك به يكي از بزر        . كرده است 

 ميليـارد دالري  ۱۸هـاي   داماك كه در دبي مستقر است، بخشي از شركت هولدينگ داماك بوده كه برج        . است

  . قطر، اردن، لبنان و عربستان سعودي،جملگي شاهدي بر تواتمندي آن آبادگر هستند آن در امارات،
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 ميليـارد دالر، كـه در مـصر در دسـت     ۴۰ تـا  ۳۵ داماك به ارزش Gumshu Bayافزون بر اين پروژه عظيم 

هـا در مراحـل       همه اين پـروژه   . شود  هاي جامع شهري در منطقه محسوب مي        اجراست، يكي از بزرگترين طرح    

  .مختلف اجرا در منطقه قرار دارند

اده را بـراي فعاليـت   دارد كه آن شركت با آهنگ بسيار سريعي رشد كرده و جـ             سخنگوي اين شركت اظهار مي    

شركت داماك از اين كه با تـصاعد هندسـي رشـد كـرده و كـشور امـارات و                    . ديگر آبادگران هموار كرده است    

اند، همواره تالش خواهد كرد كه نقش پيشتاز          كشورهاي ديگر منطقه شاهدي بر دستاوردهاي اين شركت بوده        

  .يدو سازنده خود را كماكان در توسعه صنعت ساختمان حفظ نما

 را بـر  جميـرا  و دهكـده  Tecom Zone ،IMPساحل كسب و كار، دبي لنـد،  : هايي چون داماك اجراي پروژه

 در  همچنيناين شركت   . دكنها تقويت     شركت داماك در نظر دارد كه موقعيت خود را در اين زمينه           . عهده دارد 

  .انتظار احداث مركز تجاري بزرگ در دبي است

 2007/09/18 ، مورخGulf News: ماخذ

  شارجه

  شود امارت شارجه آغاز مي در "الحمريا"كن  شيرين احداث كارخانه آب

ظرفيـت اوليـه ايـن    . شـود  كن الحمريا در امارت شارجه به زودي آغاز مـي  احداث نخستين فاز واحد آب شيرين    

افـزايش خواهـد     ميليـون گـالن      ۱۴۰ و در مرحله بعد روزانه به         است  ميليون گالن آب   ۲۰كارخانه، توليد روزانه    

هـاي توليـد بـرق بـه       ميليارد درهم براي احـداث نيروگـاه  ۱۰اي معادل  هايي با هزينه طي فاز دوم پروژه . يافت

  . مگاوات اجرا خواهند شد۲۵۸۰ظرفيت 

 به زودي از واجدين شرايط براي شركت در مناقـصه           :گويد   مي (DEWA)مدير كل سازمان برق و آب امارات        

وي اضافه نمود   . برسندبرداري    ه   بهر به ۲۰۲۱ها قرار است تا سال        اين پروژه . اهد آمد جهاني دعوت به عمل خو    

هاي اساسي براي پشتيباني از توسعه همه جانبه در امارات بر اساس رهنمودهاي جنـاب دكتـر شـيخ                     كه پروژه 

ــرا      ــع اج ــه موق ــدوين و ب ــارجه ت ــر ش ــارات و امي ــالي ام ــوراي ع ــضو ش ــمي، ع ــد القاس ــن محم ــلطان ب   س

  .شود شته ميگذا
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  دبي

  كند  هتل را به كارنامه خود اضافه مي۵۷ احداث اشركت جمير

  
  

هـاي    طلبانـه خـود در شـهر         به عنوان طـرح جـاه      ۲۰۱۱ دستگاه هتل جديد را تا سال        ۵۷ احداث   اشركت جمير 

  .معروف جهان به اجرا در مي آورد

 دستگاه ۱۰ حضور فعالي در اجراي اين طرح خواهد داشت و           اروه آبادگر جمير  چين به عنوان يكي از اعضاي گ      

 هتل در بقيه نقاط قاره آسيا ساخته شده و   ۵۷يك سوم اين    . ها را زير پرچم خود احداث خواهد كرد         از اين هتل  

يكـا  يـك سـوم ديگـر در اروپـا و قـاره آمر     . حوزه خليج فارس نيز يك سوم آن را به خود اختصاص خواهد داد          

  .احداث خواهند شد

هـاي   ، يكـي از نخـستين هتـل   شـود  مي افتتاح ۲۰۰۸، كه در اوت Han Tang Jumeirah Shanghaiهتل 

   را بــراي مــديريت ايــن هتــلا گــروه جميــرShanghai Lixing Hotelدر ســال گذشــته . اســتچينــي 

  گـــذاري هتـــل شـــانگهاي و شـــركت ايـــن هتـــل بـــا مـــشاركت شـــركت ســـرمايه. برگزيـــده اســـت

Shui On Poivat Groupشود  ساخته مي.  

  اسـت و  در نيويـورك Jumeirah Essex Houseهاي فوق در صدد احداث   با همكاري شركتاآبادگر جمير

 Essexهتـل  .  ورود به بازار اياالت متحده را در دسـتور كـار خـود قـرار داده اسـت     ۲۰۰۸در پانزدهم ژانويه 

House      اداره  ابي خريداري شد اكنـون بـه وسـيله آبـادگر جميـر            گذاري د    كه سال گذشته توسط گروه سرمايه 

   نخـستين دسـتاورد مهـم آن در برنامـه توسـعه بـازار              اتمليك اين هتل مجلل توسـط آبـادگر جميـر         . شود  مي

  .شود تلقي مي
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 يا نيون  در ناحيه بلگرا وJumeirah Lowndes و هتل ا هم اكنون مديريت برج كارلتون جميراشركت جمير

 قراردادهاي مديريتي چندين هتـل را در مايوركـا و   ابنا به گفته معاون كل شركت، گروه جمير  . ردرا بر عهده دا   

در برمـودا و  Jumeirah Southlands Resort در لنـدن و  Jumeirah Beetham Towerسواحل اسپانيا، 

 ايـن  همـه تـسهيالت مربـوط بـه احـداث     . ده استكر در تايلند، منعقد Jumeirah Phuketجزيره توريستي 

  .برداري خواهد رسيد  به بهره۲۰۱۱ها در سال  هتل

 همچنين در صدد حضور در حوزه شوراي همكـاري خلـيج فـارس بـر آمـده اسـت كـه مـديريت                        اگروه جمير 

 همچنـين مـديريت     اگـروه جميـر   . انـد    در دبي و دوحه قطـر نيـز از آن جملـه            اهاي جمير   هاي مجلل برج    هتل

 اردن را ،كه قرار است به يـك شـهر سـاحلي    (Saraya Agaba)به  در عقموضـوعي هاي لوكس و پارك  هتل

  .المللي تبديل شود، بر عهده خواهد داشت توريستي در سطح بين

 امـارات،   اهـاي جميـر     ، بـرج  ا ساحلي جميـر    گيرنده برج العرب، هتل   اي مجلل دبي در بر      هاي زنجيره   تلگروه ه 

  .فريحي بياباني باب الشمس است، باشگاه و ناحيه تا، مدينه جميراباشگاه ساحلي جمير

  2007/12/17، مورخ Emirates Business: ماخذ

  

  كند المللي احداث مي امارت عجمان فرودگاه بين

المللـي   ساخت فرودگاه بـين . المللي مدرن در ناحيه النامه برآمده است     عجمان در صدد احداث يك فرودگاه بين      

 مرحلـه احـداث     ۶ آغاز خواهد شد، اين فرودگاه در        ۲۰۰۸ر سال    ميليارد درهم د   ۱۲اي بالغ بر      عجمان با هزينه  

  .شود مي
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  دبي

  !سايد برج دبي سر به آسمان مي

  
  

. اي در سطح همكف اين برج آغاز شده است هاي گسترده به موازات صعود ارتفاع برج دبي به آسمان، فعاليت

هاي معماري  د كشيدن مستمر برج دبي بوده و آن را به عنوان يكي از شگفتيبسياري از عابران شاهد رشد و ق

  .ندكن قرن تحسين مي

دهند تا بلكه با عملياتي كه در  اين روزها مردم براي بازديد اين برج از نزديك عالقه وافري از خود نشان مي

هايي از طبقات زيرين  خشگفتني است كه تجهيز ب. گيرد بيشتر آشنا شوند  همكف اين برج صورت ميهطبق

  . استمشاغل مختلفبرج در حال تكميل بوده و آماده واگذاري به 

، گروه خبري بازديدكننده از برج دبي در ناحيه قديمي شهر در امتداد بزرگراه Gulf Newsبه گزارش خبرنگار 

گروه . ها پنهان بوده است هاي ديدني اين برج از ديده شيخ زايد، به زودي دريافت كه تا كنون بسياري از جلوه

پس . دشرو  هاي جديد برج روبه به محض ورود به محوطه منظرسازي شده و پاركينگ بسيار وسيع برج با جلوه

از ورود به محوطه برج ،گروه بازديدكننده در درگاه ورودي قصرمانند با خوش آمد مورد استقبال قرار گرفت و 

و هتل پاالس رهنمون " سوق البحار"روه را به راهروهاي ورودي هاي گذرگاه گ آب نماهاي گسترده در كناره

   .شد
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كافه . اند  باب فروشگاه، كافه تريا و رستوران درهاي خود را بر روي مشتريان گشوده۱۰۰بيش از " سوق"داخل 

Curibou ر به نظر اغلب بازديدكنندگان اين محوطه بسيا. افتتاح شده است) ۲۰۰۷( از ماه دسامبر سال گذشته

 اصلي بر جذابيت آن  كند و فاصله زياد آن از بزرگراه هاي متفاوتي را به بيننده ارائه مي زيبا طراحي شده و جلوه

با وجود اين، محل انتخاب شده براي احداث برج دسترسي آسان به اكثر امكانات و تسهيالت عمده . افزايد مي

  . نيز به زودي در نزديكي برج افتتاح خواهند شدسازد و سه هتل و يك مركز خريد بزرگ در دبي را ممكن مي

شود، برج استيالي همه جانبه خود  اي كه به برج دبي نگاه مي از منظر هر پنجره محوطه بيروني و از هر زاويه

كند و اين در حالي است كه نواحي پيراموني تحت نفوذ برج سر به  را بر تمامي فضاي پيراموني تحميل مي

مركز خريد بزرگ دبي و . ده استشگونه ابتكار و نوآوري تحسين برانگيز اشباع فلك كشيده از همه 

در نگاه . را به زيباترين منظر پيراموني تبديل خواهد كرد" سوق البحار"هاي زيباي در دست تكميل ناحيه  راههآب

ند، مشاهده ا هاي گل رز طراحي شده گر چشمه سارهايي را كه به شكل گلبرگ از باالي هتل پاالس، نظاره

اي نه چندان دور، هتل مجلل المنزل كه چندي  به فاصله. كند كه در زيبايي چيزي كمتر از خود برج ندارد مي

برج دبي و تاسيسات . كند بديل خود نمايي مي كننده معماري بي هاي خيره پيش افتتاح شده است با جلوه

  .خواند ا براي بازديد فرا ميپيراموني آن به سرعت در دست تكميل است و نوجويان مشتاق ر
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  جبل علي

  كند علي احداث مي آبادگر نخيل چهار پارك تفريحي را در ناحيه نخل جبل
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 مستقر در .Anherser – Busch Co وابسته به شركت BECآبادگر نخيل اعالم كرده است كه با شركت 

   پارك شامل۴اين . حداث چهار پارك تفريحي منعقد كرده استاياالت متحده قراردادي را براي ا

Sea World ،Aquatic ،Busch Gardens و Discovery Cove شود مي.  

 اوايل فوريه امسال براي احداث اين چهار پارك در دومين جزيره انسان ساخت BECآبادگر نخيل و شركت 

 پارك اكتشاف ۱۰اورالندو اياالت متحده اداره شركت مستقر در . نخل مانند شركت نخيل به توافق رسيدند

(World of Discovery) دبي به سرعت به يكي از .داشتخواهدبرعهده   راعلي در بخش تاج نخل جبل

هاي نوين در آن  شود كه استراتژي جلب جهانگردان دوستدار سرگرمي پيشتازان مقصد جهانگردي تبديل مي

  .كند نقش اساسي ايفا مي

O' Donnellآوراني چون   آن شركت با نام :گويد دير اجرايي آبادگر نخيل مي مTrump ،Cirque de Solil 

 و. كنند، مشاركت كرده است  كه جملگي خدمات پيشرفته سرگرمي و تفريحي به جهان عرضه ميAtlantisو 

ين نقطه تر  بارزي از فراهم كردن موجبات رشد امارت دبي به عنوان جذاب  نمونهBECمشاركت با شركت 

  .آيد توريستي جهان به حساب مي

افزون بر . برداري قرار گيرد  مورد بهره۲۰۱۲ قرار است در سال World of Discovery نخستين فاز پارك

هاي توريستي خانوادگي از قبيل  احداث اين چهار پارك تفريحي مدرن، اين پروژه انواع ديگري از جذابيت

  .ها را در بر خواهد گرفت نها، تسهيالت تندرستي و رستورا هتل

علي  ترين بخش نخل جبل  يكي از جذابWorld of Discoveryگويد پارك  مدير اجرايي آبادگر نخيل مي

 خواهد بود از هم ۲۰۱۲ اين پارك در سال بهخواهد بود و او از اين كه شاهد ورود نخستين بازديدكنندگان 

  .كند اكنون هيجان آن را در وجود خويش احساس مي
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  دبي

 GIOگذاري   سرمايهموسسهاي دبي توسط   طبقه۴۵احداث برج 

 ميليون ۲۷۰با ورود به بخش امالك و مستغالت دبي احداث برج  (GIO)داري  گذاري گله  سرمايهموسسه

طبقه واقع در محله  ۴۵اين برج .  را به عهده گرفته استPhilippe Starkهاي معروف  دالري از قماش طرح

 تكميل خواهد شد، احداث ۲۰۱۰، كه تا سال مربع  ميليون فوت۲۰به مساحت نشين شهرك عربيا  اعيان

  .خواهد شد
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كه تهيه طرح جامع  P & T و مشاوران گروه Alex Vachaبرج مذكور توسط معمار بسيار معروف جهان 

 احداث كنگ را طراحي كرده است، نگهاي ه  درصد آسمانخراش۹۰شهرك عربيا را بر عهده داشته و 

 و Philippe Stark از چندي پيش ساخت برج را با تشكيل يك واحد مشاركتي با GIO موسسه. شود مي

  . آغاز كرده استYoo معروف به John Hitchcox's شركت طراحي

ر است و  برخورداYooهاي  شركت ما تنها آبادگري است كه از تخصص: "گويد  ميGIOمدير اجرايي ارشد 

دهد، در  تعهد ما براي خلق فرهنگ طراحي در باالترين استاندارد جهاني، كه كيفيت را در كانون توجه قرار مي

   را در خود جايStark زيرا هر جزئي از اين پروژه هنري از طراحي به شيوه ، متجلي خواهد شدGIOبرج 

  ".داده است

.  تكميل خواهد شد۲۰۰۸  پايان سال تا GIOه برج است ك گفته Belhasaپيمانكار معروف شركت مهندسي 

 سال در صنعت ۱۰۰ است كه Leeuw Middle Eastمديريت اين پروژه بر عهده موسسه آفريقاي جنوبي 

  مربع متر۵/۵۸مساحت مفيد سطح طبقات آن از.  متر ارتفاع خواهد داشت۲۸۰  برج اين.ساختمان سابقه دارد

ن تسهيالتي چون فضاي باز، استخرهاي شنا، سالن ورزش، كتابخانه و مركز تري است و از مدرن  مترمربع۶۴تا

  .كسب وكار و امكانات برگزاري جلسات برخوردار خواهد بود
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  كند آبادگر نخيل هر ماه يك پروژه جديد توسعه امالك و مستغالت اجرا مي

  
  

 كارنامه دو سال گذشته خود امسال اجراي يك پروژه جديد در هر ماه را  با توجه بهنخيل امالك آبادگرشركت 

نامبرده .  نقل شده است Chris O'Donnell آقاي،اين خبر از قول مدير ارشد اجرايي شركت. نويد داده است

  . در راستاي توسعه بيشتر تسهيالت تفرجگاهي دبي خبر داده استUniverseاز بازسازي بندر رشيد و 

هاي دردست اجرا و  هاي اجرايي را فاش نكرده است، اما ارزش پروژه ين شركت هزينه پروژهاگرچه ا

گويد آن شركت در سال جاري  مدير ارشد اجرايي نخيل مي. شود  ميليارد دالر بالغ مي۸۰ريزي شده به  برنامه

احي ساحلي و به همين از ديدگاه نخيل، توسعه بيشتر نو. هاي جديدي خبر خواهد داد هر ماه از اجراي پروژه

با افزايش جمعيت دبي تا سال . رسد  و بندر رشيد، ضروري به نظر ميUniverseدليل توسعه نوار ساحلي 

 امالك و مستغالت بيشتر الزامي بوده و به همين لحاظ اعالم اجراي احداث ميليون نفر، ۴ به حدود ۲۰۲۰

 بسيار Universe، ناحيه O'Donnellبه گفته . ندك دار جلوه مي هاي توسعه و آباداني بيشتر معني پروژه

هاي مرتفع را در خود جاي داده و با اجراي   توسعه خواهد يافت و اين ناحيه برجWorldمتفاوت از ناحيه 

) مصنوعي(اي از جزايري   از مجموعهUniverseناحيه . هاي تركيبي از وضعيت فعلي به در خواهد آمد پروژه

  . امتداد خواهد يافتاندر رشيد تا نخل جمير شد كه از بتشكيل خواهد
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 را به خط ساحلي World، ناحيه Universe، ناحيه Worldبه قول حمزه مصطفي مدير طرح توسعه ناحيه 

هاي مصنوعي است كه دبي را به   ايجاد جزيرهWorldهدف كلي طرح توسعه . تر خواهد ساخت نزديك

هاي   نخستين پروژهO'Donnellبه نظر .  خواهد كردترين مقصد گردشگري براي خارجيان تبديل جذاب

 ۸اين پروژه احداث .  را تا پايان ژانويه سال آينده در خود جاي خواهد دادChannelهاي  تفرجگاهي دبي، برج

رود بازسازي بندر رشيد  انتظار مي. اند در بر خواهد گرفت  ستاره را كه به شكل چرخ طراحي شده۵برج هتل 

آبادگر . ارائه كند) استراليا( شهر لندن و ناحيه بندري ملبورن Canary Wharf ناحيه بندري الگويي از منظر

 كه از ابتكار توسعه نواحي ساحلي (Blue Communities) ميليون دالر در جوامع نيلگون ۵۵نخيل همچنين 

  .گذاري خواهد كرد كند، سرمايه پايدار تبعيت مي

  Arabian Business.com: ماخذ

  ابوظبي

  در دستور كار خود قرار داده استرا  ۲۰۱۵ هتل تا سال ۴۰ساخت " الدار "آبادگر

  
  

هتل را در هفت سال آينده تهيه كرده است تا  ۴۰ برنامه احداث ابوظبي الدارآبادگر امالك و مستغالت 

  .طلبانه گردشگري پايتخت امارت عربي متحده باشد هاي عمراني جاه پاسخگوي برنامه
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بيني شـده     پيش. شود  هاي موجود امارت ابوظبي افزوده مي        هزار اتاق بر اتاق    ۱۲ الي   ۱۰ هتل،   ۴۰ن  با احداث اي  

 اتاق افـزايش پيـدا      ۷۵۰۰۰ سال به    ۲۲ يعني ظرف    ۲۰۳۰هاي اين امارت تا سال        هاي هتل   است كه تعداد اتاق   

 ايـن   ۲۰۱۲صد دارد تـا سـال        هزار اتاق هتل در ابوظبي وجود دارد و اين امارت ق           ۱۰در حال حاضر تعداد     . كند

  . اتاق افزايش دهد۲۵۰۰۰رقم را به 

 رشد تعداد اتاق هتل در ميان مـدت در  ،Hospitality Consulting (TRI)بنا به گفته مدير عملياتي مشاور 

 كه بـسياري    :گويد  آبادگر الدار مي   . فراتر خواهد رفت   ۲۰۳۰بيني شده در برنامه افق        ابوظبي از ميزان رشد پيش    

مـدير  . گيرنـد   هاي تركيبي با كاربري مسكوني، اداري، خرده فروشي و هتل قـرار مـي               ها در زمره پروژه     هتلاز  

ها تعداد  ه و پس از اتمام آن هتل در دست احداث بود۱۴در حال حاضر " :گويد ميPaul Bell  آقايعامل الدار 

هـاي مناسـب      اي از هتل    براي يك پايتخت مهم مجموعه    "الدار    به نظر شركت    . بيشتري را احداث خواهيم كرد    

  .مورد نياز است و اين چيزي است كه ما خواهان دستيابي به آن هستيم

  دهد،  ر الدار را تشكيل مي    در حال حاضر، احداث هتل بخش كوچكي از كارنامه توسعه امالك و مستغالت آبادگ             

الدار همچنين درصدد توسعه نواحي مسكوني لوكس در پاسـخگويي   . كند آن را توسعه دهد      و شركت تالش مي   

تـوان بـه شـركت         مـي   سازي در ابوظبي،    اندركار هتل   در ميان ساير آبادگران عمده دست     . به تقاضاي بازار است   

 و شـود  ميام برد، كه بازوي سازمان گردشگري ابوظبي تلقي را ن  TDIC گذاري در گردشگري   توسعه و سرمايه  

  .اي امضا كرده است هاي لوكس زنجيره قراردادهاي كالني براي احداث هتل

گذاران خارجي بيشتري     دولت ابوظبي از شركت خواسته است كه سرمايه       : "گويد   مي TDICرئيس اجرايي ارشد    

هبري ابوظبي خواهان شركت آبادگران خـارجي بيـشتر در ايـن             زيرا ر  ،سازي منظور نمايد    هاي هتل    پروژه را در 

  ".ايم  كردهها است و ما با افراد زيادي در اين زمينه مذاكره  گونه پروژه

بيني كـرده اسـت كـه تعـداد           پيش (DTCM)شايان توجه اين كه سازمان گردشگري و بازاريابي تجاري دبي           

هـا و     تعداد هتـل  .  افزايش يابد  ۲۰۱۰ ميليون نفر تا سال      ۱۰ه   ميليون نفر كنوني ب    ۷ها در دبي از       مسافران هتل 

ايـن رقـم     ۲۰۰۷در سـال    .  فقره بالغ خواهد شـد     ۴۸۸ به   ۲۰۱۰بيني تا سال      هاي دبي طبق پيش     هتل آپارتمان 

 ۶۴۱۷۹هاي دبي از نظر اتاق بوده و طبق برآورد اين تعداد بـه                 فقره بوده است،كه نمايانگر توانمندي هتل      ۴۵۲

  . افزايش خواهد يافت۲۰۱۰ سال اتاق تا
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  ابوظبي

   ستاره در ابوظبي را آغاز كرده است  طراحي احداث يك هتل پنجPlanetآبادگر گروه 

  
  

 ساخت يك هتل پنج ستاره و مجتمع آپارتماني را كه در ناحيه دانات ابوظبي قـرار دارد بـا   Planetآبادگر گروه   

  .  معادل يك ميليارد درهم آغاز كرده استاي هزينه

 بـراي دانـات   Al Qudraهولـدينگ    كه به عنوان آبـادگر ارشـد  (AEC)شركت مشاوره معماري و مهندسي 

به زودي امـالك و     .  به عنوان مشاور طراحي انتخاب شده است       Planetكند، از سوي گروه       ابوظبي فعاليت مي  

  .المللي به مشاركت گذاشته خواهد شد سط يك زنجيره هتل بينمستغالت در دست احداث توسط اين گروه تو

، همـراه بـا احـداث       شود  ميها تجهيز      اتاق خواهد داشت و به مركز برگزاري كنفرانس        ۴۰۰ ستاره جديد    ۵هتل  

 مورد  ۲۰۱۰اين تاسيسات در سال     . دش طبقه احداث خواهد     ۲۳ واحدي در    ۴۰۰يك مجتمع آپارتماني    نيز  هتل  

  .رار خواهد گرفتبرداري ق بهره

هـا و تـسهيالت ورزشـي     بـرداري هتـل     بهـره  –انـدازي      مستقر در دبي مـديريت عمليـاتي و راه         Planetگروه  

(Arabian Hotel & Spa) ورزشي تحت نظر -، مهمان پذير اورينت، هتل گالكسي پالزا و مجتمع تفريحي 

 نوآوري در صنايع را بر عهده داشـته  Planetه از زمان آغاز فعاليت، گرو. هاي تابعه خود را بر عهده دارد     شركت
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 سال فعاليـت    ۱۰و به ركوردهاي زيادي دست يافته است كه براي يك چنين شركت جواني كه تنها در عرض                  

  .چنين دستاوردهايي را نصيب خود كرده است بسيار شايان توجه است

 بـه افكـار   ۲۰۰۸ه بـراي سـال   استراتژي اين گرو: گويد ميGeorge Mousa  آقاي ،Planetرئيس كل گروه 

 درصد رشد ميانگين سـاالنه را تعقيـب         ۳۵نوآورانه و بهبود خدمات كنوني توجه اكيد داشته و هدف رسيدن به             

  .كند  خاورميانه را يك بازار بسيار مهم و حياتي تلقي مي،اين گروه. كند مي

 ميليون درهم از سال گذشته به اجرا در         ۶۰۰اي بالغ بر       ستاره و مجتمع آپارتماني با هزينه      ۵پروژه احداث هتل    

  .آمده است

    2007/05/09، مورخ Gulf News: ماخذ

  
  
  نقل و ارتباطات  اخبار حمل و)پ

  ابوظبي

  جايي مسافران امارات پيشتاز جابهفرودگاه ابوظبي 

 ۳۲زديـك   ، ن ۲۰۰۶ كه نسبت به سال      ۲۰۰۷ مسافر را در سال      بيش از هفت ميليون   المللي ابوظبي     فرودگاه بين 

 كـه   (ADAC)هاي ابـوظبي      اين خبر توسط شركت فرودگاه    . جا كرده است    دهد، جابه   درصد افزايش نشان مي   

  .و ابوظبي را بر عهده دارد، اعالم گرديدجبل علي المللي  هاي بين عمليات و مديريت فرودگاه

 مورد در مـاه اوت      ۶۷۸۵ به    مورد ۶۱۵۶ از   ۲۰۰۶جايي هواپيماها در ماه اوت         تعداد جابه  ADACبنا به گزارش    

 ۰۷۱/۳شمار تردد مسافر هوايي به      )  ژوئن ‐ژانويه   (۲۰۰۷ماهه اول    در طول شش  . ، افزايش يافته است   ۲۰۰۷

در همـين   . دهـد    درصد افزايش را نـشان مـي       ۲۷ معادل   ۲۰۰۶مشابه در سال     كه نسبت به مدت      رسيدميليون  

 همچنين شـاهد    ۲۰۰۷ماهه اول سال     شش. رسيد پرواز   ۳۹۳۰۰ درصد افزايش به     ۷جايي هواپيما با      مدت، جابه 

  . بود۲۰۰۶ايي يابد در مقايسه با مدت مشابه سال ج  درصد رشد در جابه۳۶

 ابوظبي را چنان توسعه دهـد كـه         ۱۹۸۲هاي ابوظبي در نظر دارد فرودگاه احداث شده در سال             شركت فرودگاه 

  جا كرده و ظرفيت كنـوني خـود را پـنج برابـر              تن بار را جابه    ميليون   ۵/۲ ميليون نفر مسافر و      ۴۰  ساالنه بتواند

  .ارتقا دهد

جا كند، در حال تبديل شدن به يـك فرودگـاه              ميليون مسافر را ساالنه جابه     ۷تواند    اكنون مي   فرودگاهي كه هم  

ـ   ۲۰ خواهد توانست ۲۰۱۰تراز اول برخوردار از تسهيالت ممتاز جهاني است كه تا سال    ك  ميليـون مـسافر و ي
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اين مهم با افزودن دو ترمينال مسافري جديد، و باند دوم فرود و پرواز تـوام بـا                  . دكنجا    ميليون تن كاال را جابه    

  . تحقق خواهد يافت  يك مجتمع جديد كنترل ترافيك هوايي به اضافه يك ترمينال بار و منطقه آزاد تجاري،

 اعالم كـرد كـه مبتنـي بـر يـك            ۲۰۰۷ ‐۸ي دوره   شوراي اجرايي ابوظبي در ماه گذشته دستور كار خود را برا          

  . است۲۰۱۵طلبانه به منظور جلب سه ميليون بازديدكننده در سال تا افق  استراتژي جاه

 امـا بـا وجـود     ، بر اساس تقاضا صورت خواهد گرفـت       ۲۰۱۰افزايش تجمعي توسعه و گسترش فرودگاه تا سال         

توسعه فرودگاه طي   . نخواهد داشت عه فرودگاه وجود    فضاي كافي براي تاسيسات اضافي، محدوديتي براي توس       

  . صورت خواهد گرفت) فاز اجرايي(چندين مرحله 

بـراي  در فراهم آوردن بهترين تـسهيالت فرودگـاهي ممكـن           توان    ميانگيزه رشد و توسعه فرودگاه ابوظبي را        

هـاي ابـوظبي،       فرودگاه به گفته شركت  .  به مدت نيم قرن آينده جستجو كرد       اميرنشينپاسخگويي به رشد اين     

فرودگاه پشتيباني زيربنايي الزم براي تبديل ابوظبي به يك قطب مهم كـسب و كـار و جهـانگردي را فـراهم                      

 هـوايي  خطـوط " توسـعه فرودگـاه در راسـتاي ارائـه خـدمات بـه                همچنين بنا به گفته اين مـسئوالن،      . كند  مي

در " خطوط هوايي اتحاد  "اندازي    يع طرح تاسيس و راه    گيرد به طوري كه اجراي سر      صورت مي " اتحاد المللي  بين

  .اي نيرومند براي رشد و توسعه فرودگاه تبديل شده است به عنوان انگيزه خود ۲۰۰۳سال 

 ۵۰اي بـراي خريـداري         برنامـه  دارد هواپيمـاي پهـن پيكـر را در اختيـار            ۲۹اكنون    كه هم خطوط هوايي اتحاد    

المللي ابوظبي به     از فرودگاه بين  اين شركت هواپيمايي    اين  .  دارد  اجرا ت را در دس   ۲۰۱۰هواپيماي ديگر تا سال     

  . مقصد جهان پرواز خواهد داشت۷۰

 بـه   ۲۰۰۸شده و ترمينال سوم نيز در نيمـه سـال           اندازي     راه ۲۰۱۰ و   ۲۰۰۸ تا سال     فرودگاه دو ترمينال اضافي  

المللـي اتحـاد همـوار         رشد خطوط بين    بستر اندازي تاسيسات و تسهيالت جديد      با راه . برداري خواهد رسيد    بهره

  .شود مي تكميل ۲۰۱۰شده و بخش مهم و پاياني طرح بازسازي فرودگاه تا پايان سال 

 و ترمينـال    شـود   مـي اندازي     راه ۲۰۰۸ دوم و مجتمع جديد كنترل ترافيك هوايي فرودگاه در سال            گاهباند فرود 

 ايجـاد  ،برنامـه توسـعه فرودگـاه   . برداري قرار گيرد د بهره تكميل و مور۲۰۱۰ نيز قرار است در سال       يجديد بار 

  . كار قرار داده استردستودر   رانيز در بر خواهد گرفت،توسعههاي  يك منطقه آزاد تجاري را كه ساير پروژه

محيطـي و دسـتاوردهاي      هـاي فرهنگـي، زيـست        ويترينـي بـراي نمـايش ارزش       ، در عين حال   ،فرودگاه جديد 

تـرين    طراحي و معماري نوآورانه فرودگاه و كارآمدي تسهيالت و عرضـه شايـسته            . هد بود اقتصادي امارات خوا  

آن . المللي قرار خواهد گرفت     و ساير خطوط هوايي بين    " المللي اتحاد   خطوط بين "اختيارخدمات هوايي جهاني در     
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 هـوايي ديگـري كـه       اند و يـا خطـوط       المللي كه قبال حضور خود را در فرودگاه اعالم كرده           دسته از خطوط بين   

  منـد   نظيـر ايـن فرودگـاه بهـره         هـايي بـي      از فرصـت   ،انـد   حضور در اين فرودگاه را در دستور كار خود قرار داده          

  .خواهند شد

 2007/09/30  مورخ، Gulf News:ماخذ

  دبي

   دبي امارت جديديي جغرافيا پهنه  ميليارد دالري براي بازآرايي۶۱ " كانال عربي"احداث

 بخش جنوبي  جغرافيايي كيلومتر شكل۷۵دبي اعالم كردند كه با احداث يك كانال به طول الن امارت مسئو

جديد كه اين پروژه . شهر دبي را تغيير داده و ناحيه بزرگ جبل علي را به يك جزيره تبديل خواهند كرد

خواهد  اين طرح جاه طلبانه  محصول تجاري حاشيه آن‐و توسعه شهرك هاي مسكوني  كانال عربياحداث 

 اجراي آن در  كه ، محسوب مي شود معماري‐ مهندسيهايوردآ ترين دست ترين و گران  يكي از بزرگ،بود

يك ، پروژه بزرگ كانال عربي در دو بخش اجرا خواهد شد . ميليارد دالر هزينه در برخواهد داشت۶۱ مجموع

ز ناحيه نخل جبل علي به نخل مارپيچ ا كه به صورت ، ميليارد دالر۱۱اي معادل   كيلومتري با هزينه۷۵كانال 

 هكتار در هزار۲۰به مساحت )  تو‐ در‐شهر تو" (شهر درون شهر"يك  ، در فاز دوم. شود  وصل ميجميرا

  .شود  ميليارد دالر احداث مي۵۰اي برابر  پسكرانه جنوبي اين كانال با هزينه

شود، كه   ساخته ميDubai Worldامالك ، بازوي جهاني Limitless  بادگر تو به وسيله آدراين شهرك تو 

  .تا جبل علي كشيده شده است، تغيير هويت خواهد دادورلد هاي دبي  را كه از دامنهدشت بياباني وسيعي 

ين عبارت توسط سعيد احمد ا ". مهندسي جهان محسوب خواهد شدهاي ترديد يكي از شگفتي ، بي"كانال عربي"

 متر خواهد ۶ متر و ژرفاي آن ۱۵۰عرض اين كانال تا . ابراز شده است Limitlessسعيد، مدير اجرايي شركت 

ي فرودگاه مركز (Dubai World ناحيه نوعي دبي شروع شده و پس از گذر ازكانال از جزيره مص. بود

  : ندهاي كانال عربي در يك نگاه به قرار زير ويژگي. شود  مي متصل، به ناحيه نخل جميرا)المللي بين

  .كيلومتر است۷۵ عربي طول كانال  ‐

  . ميليارد دالر است۱۱هزينه اجراي فاز اول پروژه   ‐

  . ميليارد دالر است۵۰هزينه اجراي فاز دوم پروژه   ‐

  . سال به طول خواهد كشيد۱۵ و اجراي آن مدت است سال پاياني تكميل پروژه كانال ۲۰۲۳سال 
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  بحرين

  بندي طبق برنامه زمانبر  ،وسعه پيشروي ساحلي و تاسيسات بندري بحرينطرح تپيشرفت 

و هتل  (Arcapita) تاقديس مراكز جديد  توسعه ناحيه ساحل شمالي بحرين و احداث دو اسكله پهلوگيري،

ها،  مراكز جديد ناحيه تاقديس. بندي در حال پيشرفت است جديد چهار فصل بحرين بر اساس جدول زمان

به منظور ارائه نخستين تسهيالت ساحلي، فصل در دماغه  گذاري و يك هتل چهار انك سرمايهشامل يك ب

 طبق برنامه ،پيشرفت عمليات احداث هر دو پروژه. ها در بحرين است ها و قايق پهلوگيري براي كشتي

  .بندي ادامه دارد زمان 

 متـر  ۱۸۰۰۰  هـا، مراكز جديد تاقديس. تكميل خواهد شد   ۲۰۰۸ها در پايان سال        اجراي پروژه   بيني،  طبق پيش 

 ي مترمربعـ ۲۸۵ در سطح  را اتاق لوكس ۲۲۰ هتل پنج ستاره چهارفصل نيز       برجمربع فضاي اداري ارائه كرده و     

  .  در اختيار ميهمانان قرار خواهد داد۲۰۱۰ از سال ،هر طبقه از برج هتل

ترين   يكي از مدرن  برگرفته از دريا،  ه ساحلي   ما قصد داريم با احداث اين تاسيسات بر پهن        : "گويد  مجري طرح مي  

 ثبت   حكومت سلطنتي بحرين     ه عطفي را در تداوم    شهرهاي جهان را در حومه ساحلي منامه ايجاد كرده و نقط          

وران و بازديدكنندگاني خواهد بـود كـه در           اي فراگير از ساكنان، پيشه       شمالي بحرين جامعه   دماغه ساحل  ."كنيم

  .هاي معماري زندگي خواهند كرد محيطي سرشار از نوآوري

انـداز باشـكوه       چـشم    كه هر دو در مراحل اوليه سـاخت قـرار دارنـد،            ،با ايجاد مراكز تاقديس و هتل چهارفصل      

اكنون   ، از هم  فروشگاهيها و تسهيالت تجاري و        برگيرنده سرگرمي  پيراموني، فضاهاي باز گسترده و نواحي در      

  .تجسم است قابل

گـذاري مناسـب و شـيوه زنـدگي مـدرني را بـراي                هاي اسـتثنايي سـرمايه      بحرين فرصت  دماغه ساحلي پروژه  

برگرفتـه از   زمين   هزار متر مربع     ۴۳۰سازي    با آماده .  ساكنان و بازديدكنندگان به وجود آورده است        مندان،  عالقه

ـ        احداث اين مجتمع اكنون وارد مرحله دوم خود شده و پروژه            دريا، وگيري كـشتي و    هاي احداث تـسهيالت پهل

  .ها طي اين مرحله به اجرا درخواهد آمد قايق

 بحرين (Ruffles City) شهر رافلز ميليون دالري ۶۰۰اين طرح در جوار طرح : "مدير اين پروژه اظهار داشت

. شد خواهدشود، اجرا  هاي آبادگر امالك احداث مي ، يكي از بزرگترين شركتCapita Landكه توسط شركت 

 و شـركت    Ajmera گروه   ي دو  مشاركت  واحد  توسط  ،كه گذاري   سرمايه ي ميليون دالر  ۱۵۰، طرح   افزون بر اين  

، خريـد زمـين و   صـورت مـي گيـرد   ) ندهر دو به يك گروه امالك هندي تعلق داركه ( Mayfair سازي  خانه

  .دن در دست اجرا دار راهاي مسكوني در اين بخش از ساحل بحرين احداث بلندترين برج
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  بحرين

  شود  و قطر در سال آينده آغاز مياحداث فراز راه ميان بحرين

نام گرفته است، در " راه دولتيفراز" كيلومتر كه ۴۵ قطر به طول  ميان بحرين و(Cause Way)راه احداث فراز

اي را    نامـه    قطر تفاهم  ‐ بحرين   راهبنياد فراز .  سال طول خواهد كشيد    ۴هفت ماه آينده شروع شده و ساخت آن         

 فرانـسه امـضا   Vinci توسط شركت الديار قطري و گـروه سـاختماني          (JV)براي تشكيل يك واحد مشاركتي      

  .خواهد شدآغاز ۲۰۰۸طي سال   مشاركت مذكوردر چهارچوب اجراي اين پروژه .كرده است

 ساحل يكي از روستاهاي     ،ميليارد دالري  وراه د   قطر گفت با احداث اين فراز      ‐رئيس كل بنياد فراز راه بحرين       

با اجـراي ايـن طـرح پيونـد ميـان دو      . قطر به نام راس العشيرج به نوار ساحلي شرق بحرين متصل خواهد شد          

قرارداد نهـايي   .  و همكاري ميان دو كشور افزايش خواهد يافت        شود  ميكشور حوزه جنوبي خليج فارس تقويت       

پيوند بحرين با عربستان سعودي از طريق اين فرازراه         . به امضا خواهد رسيد    ماه آينده  اجراي اين طرح در چهار    

ميـان عربـستان سـعودي و بحـرين و           ترين اتصال ثابت بـه فـرازراه ملـك فهـد             و اين طوالني   شود  ميبرقرار  

  .خواهد بود) ساحل جنوبي خليج فارس(همچنين پيوند كل اين منطقه 

 و  اسـت بستر دريا   هاي ايجاد شده در     كواز روي س   ذرگرو و ناورش پل احداث اين فراز راه شامل ساخت تعدادي      

گويند با احداث اين فرازراه مناسبات تجاري ميان دو كشور بهبود             ناظران مي . چهار سال به درازا خواهد انجاميد     

ذكور همچنـين   ايجاد فرازراه م  . شود  ميها و ترابري بار ميان دو كشور تسهيل           جايي آزادانه اتومبيل    يافته و جابه  

 سـاله كـه   ۶۰ در پـي حـل و فـصل مناقـشات        ۲۰۰۱ سال   پس از عصر جديدي را در روابط خارجي دو كشور،         

در پـي صـدور راي دادگـاه        . ، پديـد آورده اسـت     هاي سـاحلي دو كـشور       بمربوط به ادعاي مالكيت جزاير در آ      

ز مالكيـت جزيـره جنـان و نـوار           و قطر ني   Qit'atjaradeh و جزاير    Halvasالمللي، بحرين جزاير      حكميت بين 

قشات، قطر و بحرين مناسبات     از زمان حل و فصل منا     . كردندالديبال و زوبا را از آن خود          ساحلي كم موج فنثت   

يتـه اجـراي    دو كشور يك كميته عالي مشترك بين خود تـشكيل داده و ايـن كم              . اند  ق كرده يم خود را تع   ميان

  .تصويب نموده استرا د  به بع۲۰۰۵ از سال پروژه احداث فرازراه
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  قطر

  كند انگيز مي پايانه جديد فرودگاه دوحه قطر سفر را دل

 را   )قطـر (المللـي دوحـه        معمار معروف مقيم بيروت ،طراحي پايانه جديد فرودگاه بـين          (P.Helu)پاتريك هيلو   

آقاي هيلـو يكـي از مـشتريان        . انگيز است   اه مكاني دل  گويد كه ترمينال جديد اين فرودگ       وي مي . كردتحسين  

  .پرواز با بليت درجه يك، بويژه در پروازهاي طوالني است

هـاي امنيتـي     ونرها و ميلياردرها در جهان، و دردسرهاي ناشي از كنترل         يبه موازات افزايش قابل توجه شمار ميل      

 شـايان تـوجهي       و كار و تجـارت نيـز بـه گونـه           پرواز و باالرفتن زمان انتظار، مسافرت هوايي به منظور كسب         

  .افزايش يافته است

هاي هواپيمايي مستقر در آسيا و اروپـا كـه            شركت هوايي قطر با توجه به رقباي منطقه اي خود و ساير شركت            

 ارائـه   مايـه كردن فرش سرخ زير پاي مشتريان گران        اي را براي پهن     هاي نوآورانه   پروازهاي طوالني دارند، شيوه   

، شركت هواپيمايي قطر پيشتاز خطـوط هواپيمـايي در خاورميانـه    Sky Track له جبر اساس نوشته م. كند مي

  .قلمداد شده و نشان پنج ستاره را به خود اختصاص داده است

 ميليون دالري فرودگاه دوحه براي مسافران بيزينس و درجه يـك سـاخته شـده و از امتيـازات                    ۸۰پايانه جديد   

هـا    هاي خصوصي بـراي خـانواده       توران، مركز تجاري، سونا و جكوزي، امكانات ورزشي، واتاق        اي نظير رس    ويژه

  .برخوردار است

 است كـه    البكر  اكبرهاي رئيس كل اجرايي آن،        امتيازات لوكس و تجملي شركت هواپيمايي قطر مرهون تالش        

كفورت را در فرودگـاه دوحـه ايجـاد         هانزا در فرودگاه فران      شركت لوفت  VIPتر از پايانه      هماوردي بسيار باشكوه  

 غيـر    اكنـون در دسـترس مـا اسـت،          آنها حتي به نزديكي جايي كه هم      رسيدن  : "كند  وي اضافه مي  . ه است كرد

 قرار است هياتي را براي بازديد پايانه ممتاز ما در دوحه اعزام نمايند، تـا در صـورت امكـان                     آنها ممكن است و  

  ."برداري كنند بتوانند از آن نسخه

گونه امتيازات لوكس به مسافران       ر   نيز از ارائه ه    امارات اتحاد و هاي هواپيمايي     در امارات عربي متحده، شركت    

گويد كه آن شركت اخيرا رويكرد خـود را در            معاون بازاريابي شركت هواپيمايي االتحاد مي     . اند  خود دريغ نكرده  

هـاي   هواپيمايي اتحاد با الهـام گـرفتن از هتـل   . ارائه خدمات لوكس و مناسب حال مسافران تعديل كرده است      

 ۱۸۰هـاي بخـش درجـه يـك      صندلي. كند پنج ستاره، خدمات برتر هوايي پنج ستاره به مسافران خود ارائه مي   

پذير كرده و نشستن دور يك ميـز شـام را در               و نشستن رودرو را براي مسافران امكان       hsjدرجه قابل چرخش    

اين امكانات درست شبيه نشستن در يك رستوران        . دساز  ران همجوار، ممكن مي   طرفين صندلي مسافر با مساف    
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 لوكس و مجهزي را بـراي مـسافران         (Lounge)هاي استراحت     هواپيمايي امارات اخيرا سالن   . پنج ستاره است  

 و  اگرچه هواپيمايي امارات در تمهيـد     . هاي كواالالمپور و بانكوك احداث كرده است        درجه يك خود در فرودگاه    

تداركات استراحت در پايانه درجه يك فرودگاه دبي برآمده است، اما بنا به گفته رئـيس كـل اجرايـي فرودگـاه                      

 در دست ساخت اين فرودگاه، تسهيالت بـسيار چـشمگيري در اختيـار مـسافران                ۲دبي، با تكميل تاالر شماره      

 همگـي دچـار   ۲۰۰۸ در سال ۲ر شماره گويد با مشاهده تاال او مي. درجه يك اين هواپيمايي قرار خواهد گرفت 

  !!شگفتي خواهيد شد

  هاي درجه يك هواپيما،     بر اساس تصميمات استراتژيك اتخاذ شده، هزينه كردن سخاوتمندانه در تغيير صندلي           

 را  كـردن وبـه عبـارت ديگـر ولخرجـي      اسراف در هزينه،در فرجام كاركند،     سود باالتري را ايجاد مي     مازادكه  

  . كردتوجيه خواهد

هـا ميليـارد دالر سـفارش          زيـرا ده   ،دهـد   زيان به فعاليت خود ادامه مي     شركت هواپيمايي قطر در حال حاضر با        

 اما مديريت آن شركت مطمئن است كه اين         ،مدت در پي ندارد     ز زيان كوتاه  خريد هواپيماهاي جديد برآيندي ج    

همـانطور  . ط هوايي سر به سر خواهد شـد        سال پس از نخستين پرواز اين خ       ۱۷، و   ۲۰۱۱هزينه گزاف در سال     

 در  هـاي واصـله،   هانزا در ترمينال جديد اكنون به سودآوري رسيده است و طبق گزارش     گذاري لوفت   كه سرمايه 

زينس و درجـه    يهاي ب    فروش بليط  ،هانزا در فرودگاه فرانكفورت      سال از افتتاح پايانه جديد لوفت      ۲فاصله زماني   

  .صد افزايش پيدا كرده است در۴۰يك آن شركت بيش از 

 2007/10/06 ، مورخGulf News: ماخذ

  
  ترافيك در خليج فارس 

  :دانستيد؟ كه  آيا مي

 را به مورد شهري اي دروازه عوارضطرح وصول است كه دبي نخستين شهري در منطقه خليج فارس  •

  اجرا گذاشته است؟

ترين سيستم يكپارچه حمل و نقل  ست پيشرفتهاندازي شده ا كه اخيرا راه) قطر (دوحه المللي بين فرودگاه •

  !كند هوايي را در منطقه خليج فارس ارائه مي

  ! سال آينده در دست اجرا دارد٥ ميليارد دالر را در عرض ٢/١سازي به مبلغ  هاي راه دبي اجراي پروژه •

  !ص داده است سال آينده اختصا٥سازي در  هاي راه  ميليارد دالر براي پروژه١٠عربستان سعودي نزديك  •



٣٩  
 

 سال ٥ كيلومتر جاده ظرف ٣٩٥٠ ميليارد دالر براي احداث ٣٣٢/٥ مبلغ ٢٠٠٣عربستان سعودي در سال  •

  !آينده اختصاص داده است

 ميليارد دالر ٦٢٦/٣ كيلومتر جاده براي احداث در عربستان سعودي به مبلغ ٨٠٠٠در سال جاري، حدود  •

  .دهد  درصد افزايش نشان مي٧/٣٨ كه نسبت به سال پيش ،ريزي شده است برنامه

  :دانستيد؟ كه آيا مي

هدف از .  در عربستان سعودي در دست تهيه است(ITS)يك طرح جامع سيستم حمل و نقل هوشمند  •

سيستم حمل و نقل  (ITSاين طرح تدوين يك استراتژي در سطح كشور براي كاربري تكنولوژي 

پايدار در عرصه حمل و نقل موجب كاهش در گستره ملي و محلي كه با عرضه خدمات ) هوشمند

  .شود ميفوت تصادفات منجر به 

 در اياالت متحده و اتحاديه اروپا موجب كاهش قابل (ITS)اندازي سيستم حمل و نقل هوشمند  راه •

 .مالحظه تصادفات شده و در عين حال ايمني ترافيك را تامين نموده است
  

  :دانستيد؟ كه آيا مي

ا براي احداث شبكه حمل و نقل ريلي براي اتصال نيمي ازامـارات بـه حلقـه اتـصال          هايي ر   ابوظبي برنامه  •

  .عمومي شوراي همكاري خليج فارس در دست اجرا دارد

 دسـتگاه رادار بـراي كـاهش تخلفـات راننـدگي            ۱۲۵پليس محلي در سلطان نشين عمان با كار گذاشتن           •

  .اي را آغاز كرده است تالش گسترده
  

  :دانستيد؟ كه آيا مي

 بين رهـام و جبيـل      كيلومتر   ۱۱۵ كيلومتر خط ريلي بين رياض و جده و          ۹۵۰در عربستان سعودي احداث      •

  .ريزي شده است برنامه

  اتصال ريلي بين تركيه و عراق از طريق سوريه افتتاح شده است تا بازرگـاني ميـان كـشورهاي همـسايه                     •

  .رونق يابد

 تجارت ترانزيت كاال بين پاكستان و آسياي جنـوبي          احداث يك خط آهن در افغانستان به منظور برقراري         •

 آسياي جنوبي را به محور ترانزيت دو سـويه          – پاكستان   –تا اين خط افغانستان     در نظر گرفته شده است      

  .در منطقه تبديل نمايد
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  .گذاري خواهد كرد  سال آينده براي توسعه شبكه خود سرمايه۵ ميليارد دالر در ۱/۲آهن سوريه مبلغ  راه  •

  2007/09/26 ، مورخGulf Trafficنشريه : ماخذ

  

  فجيره ‐آغاز اجراي طرح احداث بزرگراه دبي 

 كيلومتري ۴۵اين بزرگراه استراتژيك .  فجيره ادامه دارد‐عمليات اجرايي احداث بزرگراه شش باندي دبي 

  .هده دارد اجراي اين پروژه را بر ع، ميليارد درهم هزينه خواهد داشت، وزارت امور عمومي۱۲/۱

هاي كشور امارات عربي متحده را به هم متصل   امارتباشد، ميسه باند داراي اين بزرگراه كه در هر سمت 

همچنين احداث اين . جويي در مصرف انرژي و زمان براي رانندگان اين مسير خواهد شد نموده و موجب صرفه

  . امارات خواهد گرديدبزرگراه موجب تردد و رشد توريسم ميان ساحل شرقي و ساحل غربي

هاي امارات در راستاي بهبود ترافيك بين مناطق   فجيره به عنوان يكي از مهمترين زيرساخت‐بزرگراه دبي 

هاي الزم براي رونق بازرگاني و توسعه  اين بزرگراه فرصت. رود به شمار ميگردشگري كشور و تقويت صنعت 

  .فراهم خواهد كردرا نيز  فجيره ‐مناطق مسكوني و مناطق صنعتي در طول مسير دبي 

 كيلومتر تعيين شده و به همين دليل در كاهش زمان مسافرت ۱۲۰سرعت حركت وسايل نقليه در بزرگراه 

  ها، گاردريل تمامي امكانات الزم از قبيل احداث پل. ميان ساحل شرقي و ساحل غربي امارات موثر خواهد بود

  . شده استمنظور احداث بزرگراه كناره بزرگراه، زيرگذرها و روشنايي در

 2007/10/01، مورخ Gulf News: ماخذ
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  دبي

  اجراي پروژه احداث لنگرگاه دريايي جديد دبي

  
  

DMCآبادگر دبي، طراحي احداث لنگرگاه جديد دريايي دبي را به پايان برده است بزرگتك  شر  .DMC به 

 مقارن با (Dubai World) جهاني دبي عنوان نخستين مركز دريايي انسان ساخت و عضو گروه شهرك

شود، پروژه احداث   در دبي داير مي۲۰۰۸ مارس ۱۵ تا ۱۱ كه از (DIBS)المللي قايق  برگزاري نمايشگاه بين

تسهيالت جديد پهلوگيري، واقع در ناحيه تجاري شهرك دريايي . گذارد  ميلنگرگاه دريايي جديد را به اجرا

ن را آماده پاسخگويي به تقاضاهاي فزآينده براي فضاهاي پهلوگيري دبي، بزرگترين مركز دريايي جها

 هزار ۵۰ تا ۳۰ سال آينده بين ۵هاي تفريحي اين ناحيه در  تعداد قايق. هاي تفريحي در دبي خواهد نمود قايق

  .شود تخمين زده مي

 امكانات هاي پيش از ساخت و  مطالعه چگونگي احداث موج گير،هم اكنون يك مهندس مشاور دريايي

ها را در بزرگترين مركز تفريح   لنگرگاه، كه ظرفيت پهلوگيري قايق۵۰ به منظور تامين ايمني حدود همربوط

اين پروژه در نوع خود بسيار بزرگ .دهد، آغاز نموده است اي افزايش مي دريايي دبي به طور قابل مالحظه

مايانگر عزم مسئوالن  اجرا در آيد، كه خود نبايست به  هفته مي۹است، به ويژه اين كه تنها در مدت زمان 

  . در آينده نزديك است جهان تبديل شهرك دريايي دبي به پيشتازترين شهرك دريايياندركار در دست



٤٢  
 

هاي كار، مانند تامين  بنا به گفته عامرعلي رئيس كل شهرك دريايي دبي، با در نظر گرفتن تمامي جنبه

ئوالن در صدد پيدا كردن راهكارهاي الزم براي پاسخگويي به نيازهاي ها، مس فضاهاي الزم براي مهار قايق

   جديد در هاي احداث لنگرگاه پروژه. اند فزآينده تقاضا براي استفاده از تسهيالت دريايي بزرگ، برآمده

جايي  منظوره، شامل مراكز خريد، هتل، قايقراني و تسهيالت جابه –هايي از نواحي چند  جوار خود خوشه

(Ferry Transit)توسط كشتي را ايجاد خواهد كرد .  

هاي تفريحي، شاهد پيشرفت و  در فاز سوم اجراي پروژه، بازديدكنندگان و شركت كنندگان در نمايشگاه قايق

  .برداري سريع از لنگرگاه شهرك دريايي دبي خواهند بود بهره

  2008/01/20 ، مورخMillennium Solutions: ماخذ

  دبي

   به سرعت ادامه داردساخت متروي دبي

  
  

 بارانداز جبل علي درصد كارهاي فوالدي ۶۰به موازات پيشرفت سريع عمليات احداث متروي دبي، تقريبا 

هاي  گونه در ايستگاه هاي فوالدي شمايل به گفته سخنگوي پيمانكار مترو، ظهور سازه. استشده تكميل 

هاي شهرك  ايستگاه. دهد  را در برابر ديدگان قرار ميهاي بتني مترو هايي متفاوت از تونل خطوط مترو، جلوه

 ايستگاه در ۲۴متروي دبي . سازند  اين مظاهر را آشكار مي،ها صنعتي دبي و جبل علي بيش از ساير ايستگاه
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هايي از شهر مدرن دبي را ارائه  اند كه جلوه اي طراحي شده ها به گونه ايستگاه. امتداد خط قرمز خواهد داشت

ها كه از زير زمين به فضاي بيروني امتداد يافته است، به شكل صدف نمايان  حناي پشت بام ايستگاهان. دهند

هاي برآمده از دل زمين به طور كلي از نظر  ايستگاه. كند شده و نمايي از صيد مرواريد را به ذهن بيننده القا مي

ها به دور خط مترو  ايستگاه) اندنپيچ(نماي بيروني همسان بوده و اصل فلسفه طراحي آن بر لفاف كردن 

  .استوار است

دار   به شكل حصار فوالدي پيچ و خمها همه ايستگاه: گويد خت مترو ميعدنان الحمادي، مدير بخش سا

 مصرف خواهد شد كه بخش ها هاي فوالدي ايستگاه  تن فوالد براي سازه۲۵۰۰۰  بهنزديك. اند ساخته شده

 تن نيز به ۱۵۰۰ آن ساخته شده و  از تن۳۰۰۰ بيش از .مي شودور ساخته اي از آن در مالزي و سنگاپ عمده

 از ۲۰۰۷ مترو در نيمه اكتبر جستههاي بر برپايي سازهايي فوالدي ايستگاه. متروي دبي تحويل داده شده است

 حال در. اخيرا نصب سازه فوالدي ايستگاه دبي نيز آغاز گرديده است. علي آغاز شده است ايستگاه صنعتي جبل

  .اند ها استخدام و مشغول كار شده  نفر براي احداث ايستگاه۲۵۰۰حاضر 

هاي آن از  ايستگاه.  ارائه كند مردمترين شبكه ريلي جهان را به طلبانه متروي دبي قرار است پيشرفته پروژه جاه

  .المللي، استثنايي خواهند بود هاي بين  طراحي توام با ويژگي زيبايينظر

بديل معماري جذاب برگرفته از چهار عنصر طبيعت يعني، آب و آتش و  هاي بي  شامل جلوهها اين برجستگي

  .ترين نورپردازي دروني و پيراموني خواهد بود و هنرمندانه، خاك و باد 

" بدون مانع"دسترسي . هاي بهداشتي خواهند بود هاي مترو مجهز به تهويه مطبوع و سرويس همه ايستگاه

هاي بهداشتي ويژه معلوالن، تابلوها و عالئم  روهاي متحرك، سرويس هدا به آسانسور، پي ناتوانانمعلوالن و

هاي ورودي و خروجي وسيع و سيستم اتوماتيك وصول كرايه  هاي ديداري و شنيداري، دروازه خوانا، سرگرمي

(RTA) آيند ها به شمار مي هاي بارز ايستگاه از ويژگي" كارت هوشمند" توام با سامانه ابتكاري.  

جويي انرژي و سيستم ايمني هوشمند همراه با درهاي كشويي  همچنين، سكوهاي مجهز به سيستم صرفه

 حمل و نقل در هر ايستگاه با ل تسهيالت مربوط به تعويض وساي مطبوع، تهويهكامل اتزيجهتخودكار، 

يت خصوصي به ايستگاه ترانز دسترسي از طريق اصلي،هاي  دسترسي آسان به اتوبوس و تاكسي، در ايستگاه

. آيند متروي دبي به حساب ميانگيز  هاي دل هاي مدرن ايستگاه ه مطبوع، از جلوتهيوههاي مجهز به  اتوبوس

  تجهيز) سيم تصويري تلفني بيسيستم صوتي و  (Wi–Fiهاي مترو به سيستم  ها و واگن همه ايستگاه

  .خواهند شد

 Trade Arabiaسرويس خبري : ماخذ



٤٤  
 

  دبي

  رارداد جديد در سال جاري براي احداث دو خط متروي جديدامضاي ق

  
  

 قرارداد احداث دو خط جديد آبي و ارغواني متروي دبي در سال جاري ،به گفته يكي از مسئوالن بلند پايه دبي

هاي قرمز و سبز در دست احداث  خط.  چهار خط مترو خواهد داشت۲۰۱۵امارت دبي تا سال . منعقد خواهد شد

  .شوند مي احداث ۲۰۱۵ و ۲۰۱۲هاي  هاي آبي و ارغواني بين سال  و خطاست

اين خبر در جريان برگزاري .  ماهه دوم سال جاري به پيمان خواهند رفت۳هاي آبي و ارغواني در  قرارداد خط

  .دش اعالم MEED (Middle East Economic Digest)هاي كالن توسط موسسه  كنفرانس پروژه

 كيلومتر شبكه تراموا احداث خواهد ۲۷۰ كيلومتر شبكه مترو و ۳۱۸ حدود ۲۰۲۰سال آژانس ريلي امارات تا 

هاي خطوط اتوبوسراني، حمل ونقل آبي و تاكسيراني  هاي مترو و تراموا پس از احداث به شبكه شبكه. كرد

  .شود ميمتصل 

خط قرمز مترو . داشت كيلومتر خطوط متروي فعال در اختيار خواهد ۶/۷۴ در مجموع ۲۰۱۰مارس ماه دبي تا 

 كيلومتر نيز در مارس ۳/۲۲خط سبز به طول از اندازي شده و   راه۲۰۰۹ كيلومتر در سپتامبر ۱/۵۴به طول 

 خط ارغواني مترو فرودگاه دبي را به فرودگاه ،بنا به گفته اين مقام مسئول. شدبرداري خواهد   بهره۲۰۱۰

  .خواهد كردمكتوم در مسير جاده الخليل متصل  المللي آل بين
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مكتوم  المللي آل ه بينالمللي دبي شروع شده و به فرودگا  كيلومتر از فرودگاه بين۵۰خط آبي مترو، كه به طول 

به احتمال بسيار، اين خط مترو در آينده از فرودگاه . شود راه امارات ختم مي در ادامه مسير به آزاد ،پيوندد مي

هزينه احداث خط .  پيشروي در دريا را تحت پوشش قرار خواهد دادهاي المللي دبي تا نخل ديره و پروژه بين

هاي منوريل  آبادگران خصوصي خواهند توانست شبكه. ميليارد درهم برآورد شده است۱۰ارغواني متروي دبي 

  .ندكنو ترامواي خود را به هزينه خود به خطوط اصلي مترو متصل 

المللي و مراكز   مسير شهرك آكادمي به شهرك بينآژانس ريلي دبي اكنون توسعه خط سبز مترو را در

سازي اسناد و مناقصه افزايش خط  به گفته اين مقام مسئول، آماده. جمعيتي جديد مورد بررسي قرار داده است

آزمايش . كند علي به مرز امارت ابوظبي، مرحله نهايي را طي مي  كيلومتر از ناحيه جبل۱۵قرمز مترو به طول 

  . انجام گيرد ۲۰۰۸ ماه مه  قرار بوده است در مسير خط قرمز مترو كيلومتر از۵/۴

  2008/03/05 ، مورخGulf News: ماخذ

  عربستان سعودي

  كند  ميليارد دالري اجرا مي۵آهن عربستان سعودي طرح  سازمان راه

 براي ري ميليارد دال۵اقصه طرح برنده منميالدي  سال جاريآهن عربستان سعودي تا ماه ژوئن  سازمان راه

هاي  هاي سعودي و شركت چهار گروه از شركت. كند اعالم ميرا هزار كيلومتري آن كشور  آهن يك احداث خط

 سواحل درياي سرخ كه آهن آن كشور اندازي شبكه راه ه ساله احداث و را۳۰كنند قرارداد  المللي تالش مي بين

  .كند، به چنگ آورند و خليج فارس را به يكديگر متصل مي

 گفته است كه نام برنده مناقصه (SRD)آهن عربستان سعودي  خان مشاور رئيس كل سازمان راه د افضلمحم

 كه كمترين قيمت را با رعايت شود ميبه نظر وي، گروهي برنده اين مناقصه . تا ماه ژوئن اعالم خواهد شد

هزينه را به صورت  درصد ۲۰بايست  خان، كنسرسيوم مي به گفته آقاي افضل. دكنمدل مالي دولت پيشنهاد 

  . درصد بقيه نيز از محل تسهيالت بانكي و وام دولتي تامين شود۸۰آورده سهام تقبل كرده و 

وي از ذكر .  ميليارد دالر بوده است۷۳/۱وي گفته است كه درخواست حداقل تسهيالت درخواستي از دولت 

 در ميان شركت كنندگان  كهاظهار كردخان  افضل. نام كنسرسيوم مسئول اجراي پروژه خودداري كرده است

 اين در حالي است كه.  ميليارد دالر بوده است ۲۵/۴ ميليارد دالر تا ۷۳/۱ دامنه درخواست وام بين ،در مناقصه

  . استاعالم شده ميليارد دالر۵ اجراي اين طرح  برايهزينه برآورد شده
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 كيلومتر بين رياض پايتخت ۹۵۰ه طول  ب،كه پل زميني بين دو ساحل لقب گرفته است بزرگاين پروژه 

 كيلومتر نيز شهرك صنعتي ۱۱۵سعودي و بندر جده در ساحل درياي سرخ احداث شده و خط آهني به طول 

  .ان را در ساحل خليج فارس به يكديگر متصل خواهد كردمالجبيل و قطب نفتي د

 برابر شدن بهاي ۴ كه ،ي شده استاي طراح پروژه پل زميني عربستان سعودي با هدف رونق اقتصادي منطقه

، توريسم و صنعت ها ختاتوسعه زيرسو سبب فراهم ساخته   سال گذشته موجبات اجراي آن را ۶نفت خام در 

 KBRهاي   كويتي راهبري كنسرسيومي را با شركتAgilityشركت تداركاتي . ده استشدر آن كشور 

گروه بن الدن سعودي نيز سركردگي . بر عهده دارداياالت متحده، جنرال الكتريك و بانك سعودي الراجي 

بر   دويچه بانك و اينترنشنال هند، زيمنس آلمانIcon و .Mitsui & Coگروهي را شامل شركت ژاپني 

  .عهده دارد

گذاري در صنعت و تجارت   براي سرمايهMadaگذاري راجي راهبري گروه راه همراه با شركت  شركت سرمايه

 عربستان Sumbu كانادا و گروه مالي SNC Lavalinر اعضاي كنسرسيوم را شركت ساي. در اختيار دارد

  .دهند سعودي تشكيل مي

سعود به  چهارمين كنسرسيوم، كه مباشرت آن را عربستان بر عهده دارد با مشاركت شركت تجاري خانواده آل

 BNPنك فرانسوي جنوبي و با  و شركت مهندسي و ساختماني سامسونگ كرهAl Muhaidib & Sonsنام 

Paribaايجاد شده است ،.  

  2008/02/29، مورخ Gulf News: ماخذ

  

  شود  ميليارد دالر مي۶۸ها در منطقه خاورميانه، آفريقا و آسياي جنوبي به  هاي احداث و توسعه فرودگاه هزينه اجراي طرح

 ميليارد دالر ۲۱تان سعودي  ميليارد دالر و عربس۴۳در حوزه خليج فارس سهم امارات عربي متحده به تنهايي 

مكتوم  المللي جديد آل فرودگاه بين.  نقل شده استSaudi Gazetteاين خبر از قول نشريه . برآورد شده است

اين .  ميليارد دالر هزينه خواهد داشت۱۰علي دبي، كه به بزرگترين فرودگاه جهان تبديل خواهد شد ،  در جبل

 ،مكتوم به دنبال فرودگاه جديد ابوظبي فرودگاه آل. جا خواهد كرد به  جا ميليون مسافر را۱۲۰فرودگاه ساالنه 

 ۵/۵احداث فرودگاه جديد دوحه قطر نيز . دشو  ميليارد دالر خواهد داشت، احداث مي۸/۶اي معادل  نهكه هزي

  .ميليارد دالر هزينه خواهد داشت

هاي  هزينه توسعه فرودگاه. شود ده مي ميليون دالر توسعه دا۸۱۵المللي بحرين نيز با صرف  فرودگاه بين

گروه . ميليون دالر برآورد شده است۶۰۰ ميليارد دالر و فرودگاه ملكه عاليه اردن ۱/۲المللي كويت،  بين
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گذاري گسترده در   از سرمايه۲۰۰۷ برگزاركننده نمايشگاه فرودگاهي دبي در ماه ژوئن Streamlineبازاريابي 

پيرامون حوزه خليج فارس شامل اردن، عراق، هند، سريالنكا و قاره آفريقا خبر ها در  ساخت و توسعه فرودگاه

 ميليارد دالر براي ۵/۳ ميليارد دالر تخمين زده شده و ۴هاي كوچك در هند حدود  نوسازي فرودگاه. داده است

  . بغداد در نظر گرفته شده است توسعه فرودگاه

  Trade Arabian News Service: ماخذ

  ابوظبي

   طرح خاكريز جديد را به مناقصه گذاشته است(ADPC)كت بنادر ابوظبي شر

كننده بنادر و مناطق صنعتي در منطقه است قرارداد طرح  شركت بنادر ابوظبي كه بزرگترين آبادگر و هماهنگ

ارزش اين قرارداد به علت . كند بزرگ خاكريز ناحيه بندري خليفه را به پيمانكار واجد صالحيت اعطا مي

 و مدت زمان قرارداد است ميليون مترمكعب ۴۲ميزان اين خاكريزي نزديك . اسيت آن افشا نشده استحس

هاي منطقه  به گفته مقام مسئول اين پروژه، مبالغ قابل توجهي براي ايجاد زيرساخت.  ماه خواهد بود۴۰ تا ۳۸

جاد زيربناهاي الزم براي  پروژه اي۲۰۰۹صنعتي هزينه شده است و پس از پايان خاكريزي در اوايل سال 

هاي الزم طبق استانداردهاي  ختاسها ايجاد زير هدف از اجراي اين گونه پروژه. منطقه صنعتي اجرا خواهد شد

شركت بنادر . جهاني توسعه امالك و مستغالت و خدمات كسب و كار با همكاري بخش خصوصي است

  ها در امارات را بر و زيرساخت)  و گاز و نظاميبه استثناي بنادر نفت(ابوظبي مسئوليت توسعه همه بنادر 

  .عهده دارد

  2008/01/14، مورخ Gulf News: ماخذ

  عمان

   ميليون دالري احداث پل دوقوم را به خود اختصاص دادند۴۴۲ و گالفار، پروژه )(Daewooشركت دوو 

سازي دوو و شركت  شتي ميليون دالري شهر دوقوم را به شركت ك۴۴۲كشور عمان قرار داد پروژه احداث پل 

 اسكله در ۲ كيلومتر، احداث ۵اين قرارداد احداث موج شكن به طول . گالفار واگذار كرده استساختماني 

براي ( كيلومتر و تعدادي سكوهاي پهلوگيري ۵/۲ متر و يك ديواره ساحلي به طول ۴۰۰خشكي به طول 

  .گيرد را در بر مي) ها قايق

انتظار . نيز خواهد بود) در درياخاك پيشروي ( زمين لااليروبي و استحصت عمليااين پروژه همچنان شامل 

ناحيه . عمليات ساختماني به سرعت آغاز خواهد شد.  خاتمه يابد۲۰۱۰رود اجراي اين طرح تا پايان سال  مي

ساحلي دوقوم عمان به يك مركز منسجم صادراتي محصوالت پايين دستي، شامل يك پااليشگاه براي توليد 
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اين ناحيه به عنوان منطقه آزاد صنايع . هاي نفتي و يك مجتمع پتروشيمي، تبديل خواهد شد صدور فرآورده و

  .پايين دستي فعاليت خواهد كرد

    2008/04/29، مورخ Arabian Business.com: ماخذ

  عمان

  شود  فرودگاه جديد در عمان احداث ميشش

 اين خبر توسط وزير اقتصاد ملي و سرپرست وزارت دارايي .كند اي جديد احداث مي  فرودگاه منطقهششعمان 

  . آن كشور اعالم شد۲۰۰۸آن كشور در جلسه افشاي جزئيات اليحه بودجه 

الهاد، آدم، هيمه و شاليم  هاي سوهار، الدوقوم، راس اي در شهر  فرودگاه منطقه۶عمليات طراحي و ساخت اين 

  .اند دهشالمللي مسقط و ثالثه نيز وارد مرحله اجرايي  ينهاي توسعه دو فرودگاه ب در جريان است و طرح

 اكنون در حال ،اند هاي توسعه و بهبود شده وزارت ترابري و ارتباطات و كميته وزارتي كه مامور اجراي طرح

ند نشست و  مناقصه با۲۰۰۸در نيمه نخست سال رود  انتظار مي. هاي تفصيلي هستند بازبيني طراحي و نقشه

هاي احداث ساختمان  در حال حاضر طراحي و تهيه نقشه. د فرودگاه به مناقصه گذاشته شودبرخاست جدي

  .جديد فرودگاه نيز در دست اقدام است

اين اقدام در راستاي پشتيباني از توسعه جهانگردي صورت  مي گيرد، : گويد دبير كل وزارت دارايي عمان مي

  .شوند گري عمان محسوب ميهاي گردش ترين جاذبه  ناحيه از عمده۶زيرا اين 

  2008/01/01 ، مورخGulf News: ماخذ

  

  

  فرهنگي و سياسي  اخبار اجتماعي،)ت
  دبي

  سازي دبي چگونه شكل گرفت؟ ابتكار ايمن
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 اظهـار  Bovis Land Leaseكريس دويل، رئيس سازمان محيط زيست، بهداشـت و ايمنـي پايـدار شـركت     

بـا هـدف   سـاز،    ساخت و آنان در بازارت گروهي از پيمانكاران و رقباي مشاركسازي دبي با      ابتكار ايمن ": داشت

الگويي بـراي   براي پديد آوردن    ها    بهترين روش  ها و  و در ميان گذاشتن تجربه      ،نگرش به مساله  ايجاد تغيير در    

 شـركت   راچهـ  مـديره شـركت مـا پـس از مالقـات بـا               هيات رئيس   .ساخت و ساز ايمن در دبي، شكل گرفت       

سـازي    هاي مشابه در جهت ايمـن        را براي ايجاد كارگروه    آنها  بزرگ منال در امارات توانست موافقت      ساختماني

  ".دكنجلب 

تاكيد بر وضع مقـررات مربـوط بـه رعايـت بهداشـت و ايمنـي در                 لزوم  آقاي كريس دويل در پاسخ به پرسش        

سـاز شـده      مـشكل زار ساخت و سـاز      مقررات خوبي در امارات وجود دارد و تنها اشباع با         ": گويد  ساخت و ساز مي   

  نفعـان، اين مهـم بـر عهـده تمـامي ذي      .  نيست پذير   امكان  نيز است و وادار كردن دولت براي تنفيذ اين مقررات        

اين موضوع چنـدان سـهل و       . ندكنهاي خود ايجاد      كاركنان و كارگران است تا محيط ايمني براي اجراي پروژه         

اندركار در راسـتاي تـشريك مـساعي          اگزير از توجيه پيمانكاران دست    رسد و به همين دليل ن       آسان به نظر نمي   

تجربـه  . كنندمي كردن شرايط ايمني همكاري      بايست در الزا    از سوي ديگر، كارفرمايان نيز مي     . گروهي هستيم 

دهد كه با بكاربستن مقررات ايمني        حاصل از رعايت مقررات ايمني توسط بزرگترين پيمانكاران گروه نشان مي          

ين رو رسـاندن ايـن پيـام بـه          از ا . دكرجويي    ها  صرفه    در زمان و هزينه صرف شده براي اجراي پروژه        توان   مي

  ".ها قرار دارد ستور كار گروهنفعان در دهمه ذي

 اين تـاثير  ":گويد آقاي دويل در جواب سوال مربوط به چگونگي تاثير عدم توجه كافي به ايمني از نظر مالي مي     

يـك كـارگر در سـايت       فـوت   دهد در صورت      مطالعات اخير نشان مي   . وژه ديگر متفاوت است   اي به پر    از پروژه 

 ۸۱۶  بـه  گير، حـداقل هزينـه ناشـي از آن          هاي وقت    همراه با بازپرسي    ،  ساعته كار در سايت    ۱۲پروژه و توقف    

 مـساله ارجاع  يك تصادف و با احتساب زمان هدر رفته بابت تحقيقات، بروزدر صورت  . شود   دالر بالغ مي   ۸۷۷و

بر، تـاوان سـنگيني بايـد پرداخـت      بر و هزينه به دادگاه و جبران خسارت و تعداد ديگري از عوامل كوچك زمان  

جاني در نقـاط    دهد بسيار مشكل است، زيرا تلفات          رخ مي  آنهايي كه تصادف در   ها نااز طرفي، مقايسه مك   . شود

بـه مـدت يـك سـاعت       حتـي ،ك پروژه در دست اجـرا  اما توقف كار ي متفاوتي دارد ) ديه(ف جهان تاوان    مختل

  ".دكن بسته به مقياس پروژه، خسارت ايجاد  ها و صدها هزار دالر، تواند ده مي

طيف ": گويد  شود؟ آقاي دويل مي     در پاسخ به پرسش اين كه چه علتي باعث رخداد تصادفات در اين منطقه مي              

 سقوط اشخاص و يا مـصالح سـاختماني از ارتفـاع            ،زيكيترين علت في    عمده. كاملي از عوامل متعدد وجود دارد     
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شمار قابل توجهي از كارگران از جدي بودن مخاطراتي كه هـر روز در برابـر آنـان وجـود دارد            همچنين،  . است

  "آگاهي كافي ندارند

ران بسياري از كارگران از نواحي كه با كار ساخت و ساز آشنايي ندارند، مهاجرت كرده و به خاطر فقـدان كـارگ                     

تـر از غـرب در حـال         اكنون استانداردهاي ايمني دبي با آهنگـي سـريع        . شوند  ماهر در منطقه به كار گرفته مي      

وجـود  رويكـرد نادرسـت     يك  هنوز هم    ،"1990-1950"با وجود بهبود اين استانداردها در دوره        . بهبودي است 

انـدركاران وجـود      در اذهان برخي از دسـت      ،ندارداين جوري كار كنيم و اشكالي       ايم   كردهما عادت    دارد اين كه  

  ؟!دارد

اي از نياز به اصالح استانداردهاي ايمني در ساخت وساز دبـي وجـود    ايندهزوال كه آيا آگاهي ف ئدر جواب اين س   

 درك درستي از    ،گذاري در فراسوي مرزها     خواهان سرمايه برخي از كارفرمايان    ": كند  دارد؟ آقاي دويل اظهار مي    

اسـتانداردهاي رعايـت ايمنـي    . ساز دارند و جامعه نيز به موارد ايمني و عدم ايمنـي توجـه دارد  ايمني ساخت و  

هاي خارج از كشور مطرح است و زماني كه حفظ اعتبار و شهرت نـزد                 هنگامي كه موضوع اخذ وام براي پروژه      

از طرفي با نـشر     . كند  يهاي خارجي در ميان است، براي بسياري از سازندگان و كارفرمايان اهميت پيدا م               دولت

هـاي     امـا برخـي از گـروه       ، تحولي در درك ايمني در ساخت و ساز به وجود آمده اسـت              ها،  اخبار از سوي رسانه   

 به كنـدي    ،بر بودن آن    پيمانكاري به علت عدم اشراف به دانش رعايت استانداردهاي ايمني و يا به علت هزينه              

  ".دارند در اين زمينه گام بر مي

 آقـاي دويـل     "؟ يـا خيـر    كننـد   اي در الزامي كردن مقررات ايمني تالش مي         آيا مقامات منطقه  ،رسش  در پاسخ پ  

اخيـرا  . از سـوي دولـت رعايـت اسـتانداردهاي ايمنـي در سـاخت وسـاز در كـانون توجـه قـرار دارد                       : گويد  مي

 ما خود خواستار پيوستن     .اند و ما منتظر نتيجه تغييرات هستيم        كنندگان مقررات رويكرد خود را تغيير داده        تدوين

  ".خواهيم آن را بيازماييم به اين تغيير رويكرد بوده و به همين دليل مي

  يـت ايمنـي در سـاخت و سـاز دبـي     شـما چگونـه بـه هـدف رعا       وال مبني بر اين كه      ئو در جواب به آخرين س     

  شويد؟ مينايل 

مهم تشريك مساعي كـرده و نـسبت        اندركار در اين      هاي دست   من توقع دارم كه شركت    ": گويد  آقاي دويل مي  

بر اساس منشوري كه اعـضاي گـروه آن         . واقعي پديد آورند  به اهميت سالمتي و ايمني در ساخت وساز آگاهي          

اند ما اعتقاد داريم كه هر كارگري از حق فعاليت در محيط كار عـاري از خطـر برخـوردار اسـت و               را امضا كرده  

هر شركتي  . يط رعايت مقررات ايمني محلي را تامين و تضمين نمايند         بايست شرا   ها نيز مي     پروژه ذينفعانهمه  
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اما در پايان يك روز كاري هنوز هم        .  كه با اين فلسفه موافق باشد، عضويت آن در انجمن ما مورد اقبال است             

ـ   بـي  !نيست و يا موردي ندارد؟     مهم چندان ايمني ضوابط رعايت گويند  كنيم كه مي    افرادي را مالقات مي    د تردي

آهنـگ  اما ما نيز به عنوان عضوي از جامعـه بايـد بـه          . شود  هر تحولي در دبي توسط جامعه محلي راهبري مي        

  ."تغييرات و تحوالت سرعت دهيم

  ۲۰۰۷ سپتامبر ۲۲ مورخ ،Arabian Business.com: ماخذ

  دبي

  هاي توسعه هاي مرجاني در معرض تهديد طرح صخره

المللـي    ز دبي و ابوظبي بر اساس گفته يكي از كارشناسان مجرب بين           هاي مرجاني جبل علي واقع در مر        صخره

 هـاي  ايـن تپـه  . انـد  كن در معرض تهديـد قـرار گرفتـه         هاي آب شيرين    اندازي كارخانه   زيست به علت راه    محيط

هاي مرجاني كـه بـه        صخره. اند  زدايي ساحلي ده سال پيش مصون مانده         مرجاني زيبا از طرح مرجان     زيردريايي

هاي مرجـاني خلـيج       ترين گونه    از متنوع  ، علي امتداد دارند    الحسيان تا هتل جبل     اي از ناحيه راس     خوشهصورت  

زيست و مدرس كـالج هنـر و علـوم دانـشگاه       متخصص محيطBurtبنا به گفته آقاي  . روند  فارس به شمار مي   

ا در اين جزايـر مرجـاني دسـت          گونه انواع ماهي ر    ۸۶ گونه مرجاني و     ۲۵ ، اين ناحيه از سواحل جبل علي      ،زايد

پيش از اجراي پروژه مرجان زدايي سـاحلي، شـمار       . و نواحي ساحلي در خود جاي داده است       ) مصنوعي(ساخت  

به گفته اين متخصص، خليج فـارس بـارورترين منطقـه بـراي رشـد و                .  است گونه بوده  ۳۴هاي مرجاني     گونه

 نظير دمـاي بـاال و شـوري آب، و           ،ايط نامناسب محيطي  ست و با وجود شر     ا هاي مرجاني درون دريا     توسعه تپه 

هاي مصنوعي كه دمـاي آب را    كن در نزديكي شبه جزيره      هاي آب شيرين    هاي رها شده از سوي كارخانه       پساب

 ۴ تـا    ۳آب دريا به ميزان     دماي  افزايش  .  بگذارند آوري بر زيست دريايي     د اثرات زيان  نتوان   مي ،دنده  افزايش مي 

نـابود   بـه علـت    كـه گرم شدن كره زمين نيـز  بخشي از.  شوداجان ه ب مرگ مر  تواند موج    مي درجه سانتيگراد 

  .ممكن است در آينده در اين منطقه نيز آثار منفي بر جاي گذارد، به وجود آمده اين جاندرانكردن 

آلودگي  ":گويد   مي Burtآقاي  . شوند   مي ها ناكن موجب نابودي مرج     هاي آب شيرين    اما در حال حاضر كارخانه    

حتي در صورتي كـه لولـه پـساب    .  دارد بستگيكن آب دريا به موقعيت لوله خروجي پساب تا سايت آب شيرين      

 درجـه   ۱۰بـا دمـايي در حـدود         همـراه     باشد، اما بـا پمپـاژ آب و كلـر            ها ناخروجي يك كيلومتر دورتر از مرج     

كن ديگري نيـز       دبي، واحدهاي آب شيرين    در ساحل . يابد  مي دماي آب به شدت افزايش       ،سانتيگراد به آب دريا   

پيش از مرجان زدايـي سـاحل جبـل علـي در سـال              .  جزاير مرجاني وجود ندارد    آنها وجود دارند، اما در نزديكي    

 درصـد  ۲۲پـس از آن بـه     كـه ،دادنـد  ي زنده تشكيل مـي ها نجا درصد جزاير مرجاني را مر  ۶۲، نزديك   ۱۹۹۸
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 درصد افزايش يافته و اين ناحيه در معـرض بازديـد            ۴۰ي زنده به    اجان ه  مر  جمعيت اكنون. ه است كاهش يافت 

  . عمومي، غواصي و تفريحي قرار گرفته است

 بـه  EL NINOهاي مرجاني كه به هنگام توفـان دريـايي    به گفته اين كارشناس، نخل جبل علي بر روي تپه

هـاي احـداث شـده در     شكن وجهاي مرجاني مصنوعي و م تپه. ي مرده تبديل شدند، احداث شده است      ها نامرج

هـاي     زيـستگاه  ، اما با وجود ايـن     اند،  شدهني و ماهيان در اين ناحيه       هاي مرجا   اين ناحيه موجب احياي زيستگاه    

  . هاي مرجاني طبيعي خليج فارس از تنوع كمتري برخوردارند مصنوعي در مقايسه با زيستگاه

  2007/09/18 مورخ ،Gulf News: ماخذ

  

  هاي گذران اوقات فراغت در خاورميانه الر براي پروژهصرف يك تريليون د

  
  

كننده  هاي تامين  در پروژه!!انگيزشگفت يك تريليون دالري آخرين بررسي انجام شده حاكي از صرف مبلغ 

  .تسهيالت سرگرمي، تفريحي و گذران اوقات فراغت در منطقه خاورميانه است

 تريليون دالري شامل ۶۳/۳گذاري  هاي عمده سرمايه  بخشيكي از" اندازهاي فراغتي چشم"توسعه و ترويج 

هاي  هاي مسافري، توسعه توريسم و زيرساخت هاي فراغتي، توسعه تسهيالت هواپيمايي، كشتي ها، پروژه هتل

  .پشتيبان، در حوزه خاورميانه است
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وهشي به نام  طبق آخرين گزارش منتشر شده از سوي يك موسسه پژ۲۰۲۰انداز اوقات فراغت در سال  چشم

 به ۲۰۲۰ كشور خاورميانه تا سال ۱۳توريسم را در توسعه سفر و روندهاي  ،(GFF)آينده و دورنماي جهاني 

 در ۲۰۰۸ ژانويه ۲۱ و ۲۰در تاريخ " نزديك آينده"نتيجه اين مطالعات در سمينارهاي آتي  .تصوير كشيده است

  .قرار گرفته است عالقمندان المللي دبي در دسترس غرفه نخيل در مركز نمايشگاهي بين

بر اساس .  بودندFMM فرانكفورت و IMEX و PATAهاي معتبر   شركت،همتايان استراتژيك اين مطالعات

گذاري در تسهيالت   تحقق افزايش سطح جهانگردان بر طبق اهداف تعيين شده در گرو سرمايه،اين مطالعات

مطالعات بيانگر واقعيت .  در توسعه سفر و جهانگردي استگذاري سرمايهآن، و همتراز اوقات فراغت به موازات 

ترين تاسيسات و تسهيالت گذران اوقات فراغت در منطقه  طلبانه در مجلل گذاري جاه گيري سرمايه اوج

 كشور ۱۳ريزي شده در   پروژه برنامه۱۶۶اي تعداد  مطالعات مزبور حاكي از پوشش رسانه. خاورميانه است

قطر، عربستان سعودي، سوريه، تركيه، امارات عربي يران، اردن، كويت، لبنان، عمان، بحرين، مصر، ا: شامل

 ميليارد ۴/۳۸۱دبي با : گذاري كالن شامل  مكان عمده سرمايه۳ كشور، ۱۳از ميان اين . متحده و يمن است

ليارد دالر و  مي۴/۱۸۴عربستان سعودي به ارزش تقريبي ) ريزي شده هاي در دست اجرا و برنامه پروژه(دالر 

  .توان نام برد  ميليارد دالر را مي۳/۱۳۱ابوظبي با 

 ميليارد دالر ۱۷۰ را با تطوير آبادگر شركتتوان  گذاران عمده در منطقه مي  از نظر سرمايه،در سطح كالن

ميليارد  ۱/۷۱با  نيز الدار آبادگر. لند اختصاص دارد نام برد  ميليارد دالر آن به پروژه دبي۱۱۰پروژه جديد كه 

 ميليارد دالر ۵/۱۶ با ارعم آبادگر. كند گذاري در توسعه خطوط لوله مقام دوم را احراز مي دالر سرمايه

هاي مشاركتي اين آبادگر در طرح شهرك   اما در صورتي كه پروژه،گيرد گذاري در مقام سوم قرار مي سرمايه

 ميليارد دالر ۵/۱۳۶ به عمارهاي اجرايي  اقتصادي ملك عبداله نيز در نظر گرفته شود آنگاه ارزش پروژه

  .افزايش خواهد يافت

هاي آباداني منطقه،  محاسبه شده براي پروژه) هزار و شش ميليارد دالر( تريليون دالري ۰۰۶/۱از كل مبلغ 

 كه احداث بناهايي مانند ه گذران اوقات فراغت اختصاص داردويژهاي   ميليارد دالر به پروژه۸/۱۷۱مبلغ 

هاي   ميليارد دالر نيز در سكونتگاه۳/۲۱۸افزون بر اين، مبلغ . گيرد هاي تفريحي را در بر مي ها و پارك موزه

هاي مبتكرانه مختلط   ميليارد دالر نيز در پروژه۹/۶۱۱مبلغ . شود گذاري مي ساحلي ويژه اوقات فراغت سرمايه

  .منطقه هزينه خواهد شدمانند مناطق مسكوني يا تجاري توام با تسهيالت عمده فراغتي در 



٥٤  
 

 با ارزشي معادل  درعربستان سعوديعبداله ملك اقتصادي شهرك، هاي منفرد منطقه ترين پروژه از ميان بزرگ

  .توان نام برد  را مي ميليارد دالر۱۱۰ به ارزش لند پارك تفريحي دبيو پروژه  ميليارد دالر ۱۲۰

 ميليارد ۶۱با  )علي اطراف جبل( در دبي كانال عربي حفر  ميليارد دالر و پروژه۸۶ به ارزش كويت ابريشم شهرك

  .گيرند هاي منفرد منطقه قرار مي هاي سوم و چهارم بزرگترين پروژه  نيز در ردهدالر

كنيم تصويري روشن و هدفمند از  ما تالش مي: "گويد آقاي تيم هانكوك ميبنام  Fast Futureمدير موسسه 

انداز تسهيالت و اماكن گذران اوقات فراغت و روند تكامل اين  شمچگونگي توسعه سفر و جهانگردي و چ

هاي  ترين مساله ما پي بردن به تعداد قطعي پروژه بزرگ. فراگرد شگفت انگيز در منطقه خاورميانه ارائه كنيم

ي ها  چگونگي تقسيم اعتبارات و بودجهآگاهي از "، به عنوان مثال. گذاري است سرمايهريزي شده جهت  برنامه

هاي توسعه سفر و جهانگردي توام  هاي بزرگ مختلط مانند پروژه اختصاصي توسط آبادگران به اجراي پروژه

  ".، مورد نظر استهاي گذران اوقات فراغت با پروژه

ها تاكيد نهاده و به صرفه اقتصادي،  گونه پروژه  اين ازبرداران مطالعات همچنين بر چالش آبادگران و بهره

   مدت توجه كافيها در بلند زيست و آثار اجتماعي پايدار اين پروژه رساني به محيط اجتناب از آسيب

  .دارد ميمبذول 

ها به تمهيدات و تدابير كامال  ، اجراي اين گونه پروژهTalwar Trade News Arabiaاز ديدگاه خبرگزاري 

اي را بر  العاده ت تقاضاي خارقاندازي اين تسهيال مقياس منابع الزم براي ساخت و راه. دنمتفاوتي نياز دار

كه، اين منطقه از  سر انجام اين. زيست تحميل خواهد كرد منابعي چون آب و فشار سنگيني را بر توازن محيط

 ،شده ماهر ناشي ميكه از كمبود كارگران  ،هاي در دست اجرا  در اجراي پروژهها قبل با ريسك تاخير مدت

يكي از . هاي جديد مسائل و مشكالت موجود را تشديد خواهد كرد پروژهاز اين رو، اجراي . مواجه بوده است

هاي مديريت پروژه است كه بتواند از عهده اجرا و تحويل محصول  هاي عمده، كمبود فزآينده مهارت نگراني

هر سه حيطه چالش برانگيز مورد اشاره نياز . هاي چند ميلياردي برآيند هاي چند ده ميليوني و پروژه پروژه

مدت  ها در بلند گذاري گونه سرمايه مبرمي به تدابير استراتژيك آبادگران در رويكرد به ارزشمند ماندن پايدار اين

  .د داشتنخواه
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  2008/01/20، مورخ Millennium Solutions: ماخذ

  ابوظبي

  زمان درخشش ابوظبي فرا رسيده است

المللي بوده است، ابوظبي به عنوان  صه بينهنگامي كه دبي در ساليان گذشته در حال توسعه خود در عر

  ، زير سايه سنگين دبي قرار داشته است، آيا اين وضعيت در حال دگرگوني است؟پايتخت امارات عربي متحده

كند كه امسال   انگيز در امارات، انسان احساس مي هاي هيجان با وجود توسعه و آباداني مستمر و اجراي پروژه

هاي  اخيرا اشتياق روزافزوني در اين امارت براي اجراي پروژه. وظبي فرا رسيده استامارت اب رستاخيزنوبت 

  . به وجود آمده است"الشمس"و " الريم"جزاير انگيز، همانند  خيالكالن ساخت و ساز 

 شبه هاي آباداني در پايتخت امارات، وجود جزاير طبيعي در فرا ساحل اين امارت و در عرصه اجراي پروژه

 براي توسعه و يتوان فرصت شايان مي،در آميخته است ساحلي  كه با شيوه زندگي ،در دريا راه رفت يش پجزيره

 سعه پايتخت امارات تو، جذابيتهاي اجرايي در آن  ارزش پروژه،ها افزون بر اين ويژگي. دكربالندگي آن تلقي 

  .تر ساخته است  فزونرا هم براي سرمايه گذاران و هم براي كاربران

 و با توجه به ظرفيت آن براي رشد و توسعه در آينده، ،وجود رقابتي ماندن قيمت امالك در ابوظبيبا 

گذاران فراهم است، به ويژه زماني كه پيش خريد اين گونه امالك براي  هاي بسياري براي سرمايه فرصت
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 بازده استيجاري  رفتن دليل باالاكنون تقاضا براي امالك تجاري و مسكوني به. پذير باشد  مشتاقان امكان

  .امالك به شدت در حال افزايش است

هاي گذشته و ثبات اقتصادي ناشي از ذخاير   در سال(GDP) توليد ناخالص داخلي  پيوستهبا توجه به افزايش

 از طريق بازاريابي به منظور جلب   خود راجهانينفت و گاز كشور، دولت ابوظبي رسالت افزايش اعتبار 

  .المللي براي تسريع روند گردشگري، بر عهده گرفته است ف بينهاي معرو شركت

 با تدوين طرح جامع توسعه امارات، مصوب ،دولت ابوظبي با اتخاذ رويكرد جامع در فراگرد رشد و توسعه خود

اين طرح جامع . ، گام مهمي به پيش برداشته است۲۰۳۰ريزي عمران شهري ابوظبي در افق  شوراي برنامه

يابي نواحي مسكوني،  بري اراضي، مكانرطرح جامع، كا. را طي دو دهه آينده ترسيم كرده استرشد پايتخت 

هاي مهم حمل و نقل شهري را با توجه به حفاظت مواهب و ميراث طبيعي امارات  توسعه گردشگري و پروژه

اي حفاظت از ه توان در تعدادي از پروژه زيست را مي در واقع، اهميت صيانت محيط. دهد مدنظر قرار مي

 كه نخستين شهر عاري از كربن، عاري از ،شهر مصدربوم در عرصه احداث خط لوله، كه اخيرا در  زيست

  .اي مجسم سراغ كرد  به عنوان نمونهو عاري از خودرو در جهان خواهد بود، پسماند

  جمعيتي  با رشد ايجاد يك شهر عربي معاصر را با ويژگي رشد موزون و اقتصاد پايدار۲۰۳۰طرح جامع افق 

  در كانون توجهگردشگري را  ميليون نفر و افزايش شمار گردشگران از طريق توسعه تجارت و ۳تا سر حد 

  .دهد قرار مي

اين امر بـه خـاطر تـضمين جلـوگيري از           .  از توسعه شده است     اي طلبانه  جاهفراگرد ابوظبي وارد    ،از نظر تجاري  

به جلب كارآفرينـان، كـسب و       ،  است اير مناطق امارات تجربه شده    كه در س  ،عقب ماندن امارات از روند توسعه       

هـاي     پروژه  ،تدبيرهادر واكنش به اين     . ده است كركار و صنعت از طريق رونق تجارت و توريسم كمك شاياني            

 رهني مجهز به دفاتر متعدد، انبار نگهـداري كـاال و سـاير تـسهيالت                ‐متعددي در زمينه احداث اماكن تجاري     

  .گرفته اندز خرده فروشي براي پاسخگويي به تقاضاهاي روزافزون در دست اجرا قرارمورد نيا

بـه نظـر هـر      . با اين باور موافقت نكـرد     فروتنانه   ابوظبي دبي آينده خواهد بود، اما بايد         ،به باور برخي از ناظران    

ا را از يكـديگر متمـايز   هـ  يك از اين دو امارت هويت منحصر به فرد خـود را دارنـد كـه آن                 هر  ناظر با انصاف،  

توانند   توان گفت كه آن دو مي       ند، اما مي   هست را براي هر دو متصور    ري  چشمگي ظرفيت توسعه    ،ناظران. كند  مي

  .مكمل يكديگر نيز باشند

  . نگاشته شده استBetter Homes ،Ryan Mahoney اين مقاله توسط مدير عامل 
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  2008/02/15 مورخ ،Gulf News: ماخذ

  ابوظبي

   ميليارد دالر آغاز كرده است۲۲ر اي بالغ ب بي احداث شهر عاري از كربن را با هزينهابوظ

  
  

شهر مـصدر شـهري     . دشدر امارت ابوظبي آغاز     .  نام دارد  "مصدر"طرح احداث نخستين شهر عاري از كربن كه         

 بـرآورد  ميليارد دالر ۲۲هزينه احداث اين شهر   . ون پسماند، بدون اتومبيل و در نتيجه بدون كربن خواهد بود          دب

  .شده است

 وليعهـد و اميـر دبـي و معـاون فرمانـدهي       سنگ زيربناي شهر مصدر توسط شيخ محمد بـن زايـد آل نهيـان،             

  اي نـو از زنـدگي       احـداث ايـن شـهر مظهـر نمـادين شـيوه           . نيروهاي مسلح امارات عربي متحـده نهـاده شـد         

  . خواهد بودشهري

توان در ارزش معادل كـاهش رهاسـازي كـربن در شـهر               را مي " مصدر"هاي اصلي احداث شهر       يكي از پيشرانه  

 پاداش مـالي قابـل تـوجهي را        ،سازي محيط زيست    كار پاك سازوكاربرد   ،كيوتوبر اساس پروتكل    . دكرستجو  ج

  .براي شهر مصدر در بر خواهد داشت

هاي حمـل و   سيستمافزون بر استقرار ساكنان دايمي در شهر مصدر، جذب و ترغيب همياري ميان متخصصان    

 فـضاي سـبز، مـواد و مـصالح سـاختماني، بازيافـت، تنـوع                  حفاظت از منابع آب و تصفيه فاضالب،        نقل پايدار، 

 در دسـتور كـار ايـن         نشدني، و موسسات مالي سـبز،       هاي تجديد   زيستي، تغييرات اقليمي و آب و هوايي، انرژي       

هـاي فتوولتائيـك      هايي ماننـد سـلول      وريااصل از فن  شهر مصدر منافع پايدار ح    . طرح بزرگ قرار خواهد گرفت    

سـازي      ريزي و طراحي پيوسته بيـشينه       و نيروي خورشيدي متراكم را از طريق برنامه       ) يآفتابهاي انرژي     سلول(

  . خواهد كرد
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هـاي    بـه قيمـت انـرژي     ( ميليـارد دالر     ۲ سال آينـده نزديـك       ۲۵ شهر مصدر در      ها،  وريابا كاربرد اين گونه فن    

 ۲ هزار شـغل جديـد بـيش از          ۷۰اين شهر با ايجاد     . جويي خواهد كرد    در عدم مصرف مواد نفتي صرفه     ) كنوني

  . ابوظبي خواهد افزود(GDP)درصد به توليد ناخالص داخلي 

ما درصدد احداث شهري هستيم كه      " :گويد  دكتر سلطان الجابر رئيس اجرايي ارشد طرح احداث شهر مصدر مي          

محيطـي را     و در عين حال كمترين صدمات زيـست        استسطح كيفيت زندگي برخوردار     ساكنان آن از باالترين     

بـا پيـروي از توسـعه پايـدار و     . هاي آينده تبديل خواهد شد  شهر مصدر به قطب جهاني انرژي   ."دنبر جاي گذار  

گام زندگي به سبك جديد، اين شهر در آگاهي دادن به جهانيان در زمينه چگونگي احداث شهرهاي آينده پيـش                  

  ."خواهد بود

 شهر مصدر در كاهش چشمگير و غير قابل تـصور تقاضـا بـراي مـصارف                  هاي برشمرده فوق،    افزون بر ويژگي  

  :ها به قرار زير است انرژي سنتي نقش به سزايي ايفا خواهد كرد كه اهم آن

ك نياز   مگاوات نيروي برق نصب شده پا      ۲۰۰شهر مصدر به    . هاي توليد نيرو     درصد كاهش در ظرفيت    ۷۵ •

 مگاوات نيروي برق نصب شده سنتي در ابعاد مشابه شهر مصدر كه بـا طراحـي                 ۸۰۰كه با   ،خواهد داشت   

  . قابل مقايسه است،شود سنتي احداث مي

 متـر مكعـب آب تـصفيه در         ۸۰۰۰شهر مصدر به    .  درصد كاهش خواهد يافت    ۵۰مصرف آب شهر مصدر      •

  . شهرهاي سنتي قابل قياس است مترمكعبي۲۰۰۰۰روز نياز خواهد داشت كه با مصرف 

شـهرهاي سـنتي در     . سطح مورد نياز براي دفن پسماندها در شهر مصدر به شدت كـاهش خواهـد يافـت                 •

  .ها نياز خواهد داشت ها مترمربع زمين براي دفن زباله مقياس شهر مصدر به ميليون

ـ      )فـاز (نخستين گام در طرح احداث شهر مـصدر در هفـت مرحلـه               وم و تكنولـوژي مـصدر     ، ايجـاد انـستيتو عل

(MIST)      هاي تجديدپذير در جهـان خواهـد بـود           در زمينه انرژي   كارشناسي ارشد  است كه نخستين دانشگاه .

 افتتـاح   ۲۰۰۹ده و قرار است در سال       شتاسيس  ) انستيتو تكنولوژي ماساچوست   (MITاين دانشگاه با همياري     

ادان و دانشجويان خود موضـوع توليـد و توسـعه     از طريق است   (MIST)انستيتو علوم و تكنولوژي مصدر      . شود

هاي فـسيلي را در دسـتور         هاي الزم براي مقابله با وابستگي فزاينده جوامع بشري به سوخت            نسل آتي رهيافت  

  .هاي خود قرار خواهد داد پژوهش

معمـاري  المللي ابوظبي قرار دارد، توسط شركت          كيلومتري از فرودگاه بين    ۵/۶سايت شهر مصدر كه در فاصله       

در  ،۲۰۳۰ده و قرار است به موازات اجراي طرح توسعه ابـوظبي در افـق   ش طراحي Foster + Partnerشهير 
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 نفر ساكن را در خـود جـاي         ۵۰,۰۰۰ . واحد كسب و كار    ۱۵۰۰شهر مصدر   . دشو احداث آن تكميل     ۲۰۱۶سال  

هاي جايگزين پايدار بر       در زمينه انرژي   پردازان ارشد جهان را     المللي و انديشه    داده و ميزباني داد و ستدهاي بين      

 درصد به كسب و كار      ۲۴ درصد آن به ناحيه مسكوني       ۳۰از مجموع مساحت شهر مصدر،      . عهده خواهد داشت  

 اقتـصادي شـامل     – درصد به مقاصد تجـاري       ۱۳  درصد به انستيتو علوم و تكنولوژي،      ۶  هاي محلي،   و پژوهش 

 فرهنگي  – درصد براي امور اجتماعي      ۸به خدمات و حمل و نقل و         درصد   ۱۹اي سبك،     ساخت وتوليد كارخانه  

  .و عمران شهري اختصاص داده خواهد شد

دار ابتكـار جهـاني عرضـه شـده توسـط             شهر مصدر به عنوان يك پروژه پيشگام منحصر به فرد جهان و پرچم            

 كه هـدف  ،ذاردگ   پا به عرصه وجود مي     (WWF)صندوق جهاني براي صيانت از طبيعت و حيات وحش جهان           

 كـره   نماينـده اينWWF .پاسداري از اين كره خاكي زيستمند يگانه را در سر لوحه فعاليت خود قرار داده است

هاي زيـستمند تـوام بـا بهبـود مـداوم كيفيـت               پذيري زندگي در محدوده     خاكي زيستمند بر آن است كه امكان      

 درصـدد آن     كره زيستمند ، همانند شهر مـصدر،      نه  يگاجوامع مستقر در    .  براي همگان را به اثبات رساند      گيزند

شهر مصدر عزم آن دارد كـه بـه فراتـر از ايـن اصـول           . هستند كه اصول پايداري را در عمل به نمايش گذارند         

  .دست يابد

  اين ابتكار بر احداث يك شهر چنـد     .(www.masdaruae.com)شهر مصدر ميزبان ابتكار مصدر خواهد بود        

هاي نوآورانه در عرصـه       گذاري به منظور توسعه و تجارتي ساختن تكنولوژي         يارد دالر سرمايه  منظوره با چند ميل   

 ابوظبي   ،۲۰۰۸در ژانويه   .  داللت دارد   هاي تجديدشدني جايگزين پايدار و همچنين طراحي شهري پايدار،          انرژي

 در نـوع خـود بزرگتـرين        گذاري خواهد كـرد كـه        ميليارد دالر در احداث شهر مصدر سرمايه       ۱۵اعالم نمود كه    

  . در يك پروژه استيگذاري دولت سرمايه

 ، )يآفتـاب هاي    سلول( فتوولتائيك    يعني از طريق سيستم    ،در آزمون نيروي برق توليدي عاري از رهاسازي كربن        

 توانسته   ت، به شبكه برق پيوسته اس     ۲۰۰۷اين سامانه كه از دسامبر      . كارآمدي اين سامانه به اثبات رسيده است      

  .دكن تن كربن جلوگيري ۴ كيلووات برق در ساعت توليد كرده و از توليد بيش از ۵۵۰۰ است
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  ابوظبي

   شده استعمومي مسجد شيخ زايد آماده بازديد

 
  

هاي معماري  ترين شگفتيكه يكي از بزرگ ،يداز شيخ مسجدتوانند از  اديان غير اسالمي مي پيروان مذاهب و

  .ندكنجهان است، بازديد 

 و به منظور تشويق  تورهاي هدايت شده را براي بازديد از اين مساجد(ADTA)سازمان گردشگري ابوظبي 

 گشت به مناسبت بزرگداشت ۴تعداد . كند درك و مفاهمه فرهنگي بين ميراث فرهنگي و مذاهب مديريت مي

هاي روزانه از  ، گشت۲۰۰۸از آغاز مارس . ده استش فوريه برگزار ۲۱ از المللي هدايت گردشگران روز بين

هاي ويژه مسجد شيخ زايد الهام گرفتن از اسالم و ميراث  گشت .اندازي شده است شنبه راه شنبه تا پنج

  .دساز پذير مي  امكان فرهنگي ابوظبي را براي گردشگران از طريق راهنمايان گردشگري رسمي آزموده

 نهيان در المللي شناخته شده شيخ زايد بن سلطان آل هاي اين مسجد بازتاب دهنده نفوذ بين گشتمعرفي "

. كند  ميراثي كه امروزه دولت امارات ابوظبي نيز از آن پيروي مي‐  امارات عربي استيه اتحادبنيان نهادن

براي تبديل شدن به هاي گردشگري همچنين در بر گيرنده رويكرد همه جانبه امارات عربي متحده  گشت

  .المللي كشور است مقصد توريسم جهاني با حفظ سيماي واقعي بين
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هاي دسترسي به شهر ابوظبي از دور  مسيرنماي مسجد شيخ زايد به عنوان يك بناي شاخص، به وضوح از 

د فرا به خو مسافرين پايتخت امارات را ،اين بنا به منزله يك اثر نمادين ابوظبي. دست قابل مشاهده است

  .كند هاي عربي و اسالمي آن را بازگو مي هاي امارت ابوظبي و سنت خواند، مسجدي كه ويژگي مي

 متر مربع ساخته ۲۲۴۱۲به عنوان يكي از بزرگترين مساجد جهان، مسجد شيخ زايد در مساحتي به وسعت 

هاي سنتي  زي طرح از نظر در هم آمي،شده است كه در معماري منظر در حال توسعه امارات عربي متحده

رويكرد جهاني ابوظبي در ساخت اين . كند اي را احراز مي  جايگاه برجسته،اسالمي و فنون معماري نوين

مسجد به گردآوري هنرمندان معماري مساجد از اكناف جهان و استفاده از بهترين و زيباترين مصالح 

  .تساختماني در ساخت و آرايه بيروني و دروني مسجد معطوف بوده اس

شنبه صورت   صبح شنبه تا پنج۱۰ دقيقه به طول انجاميده و از ساعت ۹۰ تا ۶۰بازديد از مسجد شيخ زايد از 

 دقيقه قبل از شروع گشت در آن مكان حضور ۱۵شود  درخواست مينام شده  از بازديد كنندگان ثبت. گيرد مي

نام كرده و از اجازه عكاسي از مسجد   ازديد ثبتتوانند از طريق نامه الكترونيكي براي ب بازديدكنندگان مي. يابند

  .نيز برخوردار شوند

 در ،مترمربع كه در ايران بافته شده است ۱۱۹،۷اين مسجد بزرگترين فرش دستباف جهان را به مساحت 

اختيار دارد، همچنين بزرگترين لوستر آلماني ساخته شده از ميليون ها قطعه كريستال توسط سواروفسكي در 

 قيراط طالي ناب در ساخت مسجد به ۲۸ نوع سنگ مرمر و ۲۸ ،افزون بر اين. جد نصب شده استاين مس

  .كار رفته است

 شركت ۳۸ نفر از ۳۰۰۰بيش از .  برابر زمين فوتبال است۵ مترمربعي زمين مسجد به اندازه ۲۲۴۱۲مساحت 

 )طراحي مراكشي ‐راساس معماري ب(  گنبد۸۲مسجد . معتبر پيمانكاري در احداث اين بنا مشاركت داشته اند

 ۷۵ متر قطر داشته و ارتفاع آن از داخل ۸/۳۲گنبد اصلي . اند داشته و همه آنها با سنگ مرمر سفيد تزيين شده

  . متر است۸۵متر و از خارج 

 بزرگترين مسجد ،مسجد شيخ زايد در نوع خود به روايت مركز تحقيقات تاريخي و فرهنگي اسالمي تركيه

  .جهان است
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