


    

 سخني باخوانندگان 

تــداوم اقبــال دريافــت كننــدگان و  ســپاس ايــزد دانــا را كــه بــا برخــورداري از
در . نيـز امكـان پـذير شـد     خوانندگان فرزانه اين خبرنامه، انتشار شماره ششم آن

چونـان   فـارس  روند توسعه در خلـيج  ٦خبرنامه شماره  تنظيم و تـدوين 
آن  ن انبـوه اخبـار دريافـت شـده از    كوشش شده اسـت از ميـا    هاي پيشين شماره

هـاي   سوي خليج فارس تنها خبرهايي در آن درج شـد كـه بازگوكننـده فعاليـت    
آبـاداني برجسـته در كشـورهاي ايـن منطقـه حسـاس ازجهـان بـوده و          عمراني و

هـا   مند به ابتكارها، نوآوري دسترس خوانندگان عالقه  اطالعات سودمندي را در
 .دهد ضر قرارهاي نوين قرن حا و فناوري

هـاي معمـاري نـوين،     عرصـه  هـاي كـاربردي در   بـي ترديـد، آگـاهي از فنـاوري    
سـبز   اطالعـات و ارتباطـات، شهرسـازي    -مهندسي، عمـران، فنـاوري    -طراحي

پايدار و مبتني بر حفاظت از محيط زيست، ابتكار تشكيل بـازار سـرمايه و تـامين    
گـذاري مسـتقيم    هـاي جلـب و جـذب سـرمايه     طرح هاي بـزرگ، سياسـت   مالي

هـاي صـنعت توريسـم و بســياري از     زيرسـاخت  هـاي توسـعه   خـارجي، سياسـت  
ترين  هاي معروف دانش و مهارت هاي ديگر، كه با استفاده از ابتكارها و نوآوري

مشـهور جهـان    معماران، طراحـان، شهرسـازان و مهندسـان مشـاور و سـازندگان     
شـمار   اشران توسعه ايران بهفراهم آمده است، فرصتي مغتنم براي آبادگران و مب

 .آيد مي

برنامه توسـعه  : توان به مباحثي چون مي هاي مطرح در اين شماره از مهمترين خبر
ميليـون جهـانگرد بـه ابـوظبي در      ٧/٢انرژي سبز در امارت ابوظبي، برنامه جلـب  



ها در امارات، و  ساختمان هاي سبز براي تعدادي از ، صدور گواهينامه٢٠١٢سال 
گاز طبيعـي   تر شدن كشور قطر از طريق استحصال و فرآورش پر شتابثروتمند

) مشترك بـين ايـران و قطـر    (از حوزه گازي پارس جنوبي  LNGوتبديل آن به
کرد كه برخي از آنها نويدبخش و بهجت اثر بـوده و برخـي ديگـر چـون      اشاره

 برداري شتابان كشور قطـر از حـوزه گـازي مشـترك     بهره خبر مربوط به افزايش
 !كند ايرانيان، خبري دل آزار جلوه مي بين دو كشور، از ديدگاه ما

زمين، به ويژه نوار سـاحل شـمالي خلـيج     با اميد به تداوم توسعه و بالندگي ايران
هـاي عظـيم    شـمالي، طـرح   فارس، كه با اجراي فازهاي گـازي پـارس جنـوبي و   

  .صنايع انرژي بر، و صنايع نوين محقق خواهد شد

 مللی ره شهرگروه بين ال

 

  

 

 بازرگاني و مالي اخبار اقتصادي،) الف
 دبی

 به دو برابر افزايش خواهد يافت ٢٠١١متحده تا سال  بازار رهني امارات عربي
ميليـارد درهـم در سـال     ٦٤ميليارد درهم سال گذشته به  ٣٢از مبلغ  ارزش بازار رهني كشور امارات عربي متحده

 صـورت گرفتـه   (DAMAC) المللي سـرمايه دامـاك   بيني توسط بازار بين اين پيش. يافت افزايش خواهد ٢٠١١
 .است

هاي اخير بـراي   هاي رهني در امارات در سال تامين وجوه براي شركت منبع اصلي (SUKUK) بازار سكوك      
 واز طرفـي، تـدوين   . فزآينده بازار متبوع خود در امارت شارجه به سرعت رشد كرده اسـت  پاسخگويي به تقاضاي

گزينـه اجـاره امـالك بـه      ارائه قوانين مربوط به تملك آزاد امالك، اتباع خارجي را ترغيب كرده است كه به جاي
ــد رهنــــــــــــــــــــــــــــــي امــــــــــــــــــــــــــــــالك     خريــــــــــــــــــــــــــــ

 .روي آورند



نظران بـر ايـن باورنـد     وجود رشد شديد تامين مالي داخلي در امارات، صاحب با: "افزايد گزارش منتشر شده مي      
امـالك   گذراند، به همـين دليـل كسـب و كـار     با بازارهاي ديگر، دوران كودكي خود را مي در مقايسه كه اين بازار

 ."رهني در امارت از فضاي كافي براي گسترش برخوردار است

هاي رهني اعطا شـده تنهـا    دهند كه وام نشان مي Moody گذاري سرمايه ارقام منتشر شده از سوي خدمات      
 .بوده است ٢٠٠٧درصد آن در سال  ٧/٤و  ٢٠٠٦در سال  (GDP) لص داخليتوليد ناخا درصد ٥/٣نمايانگر 

بـر اسـاس گـزارش    . شـود  درصد بالغ مي ٣٠تا  ١٥بازارهاي در حال ظهور به  ميانگين يك چنين رقمي براي      
 ٤/٢ن ميـزا  دهي، اين نرخ بـه  درصد بوده و صرف نظر از شرايط وام ٨تا  ٥/٧بهره در امارات بين  هاي داماك، نرخ

المللـي ورود   نتيجه وام دهندگان بـين  در. ساله اياالت متحده بيشتر است ٣٠درصدي وام رهني  ٦/٥درصد از نرخ 
هاي بهـره وام رهنـي    خواهند داد، كه خود موجب پايين آمدن نرخ خود به بازار رهني امارات عربي متحده را ادامه

ريـداري امـالك و مسـتغالت نيـز شـكوفايي كنـوني بـازار        افزايش مداوم تقاضا براي خ از سوي ديگر،. خواهد شد
 .تر خواهد كرد طوالني امالك را

شـوند و ايـن نسـبت بـه      هاي رهني توسط صاحبان امالك اخذ مـي  وام درصد ٧٠تا  ٦٠طبق گزارش داماك       
 .خريداري خانه توسط بخش متوسط درآمد جامعه افزايش خواهد يافت احتمال زياد به دليل

خريداران خانه با درآمد متوسط بيشترين رشد را به لحاظ اخذ وام رهنـي   ،"شركت امالك"ه روايت كاركنان ب      
خانـه بـر    سال آينده اين گونه خريداران در پي رهيافت براي تـامين مـالي خريـد    ٥تا  ٣ظرف . كرد تجربه خواهند

 .خواهند آمد

هاي اجاره را بـه   رهني كشور، به دوست آن تبديل شده و نرخ دشمني با بازار سابقه در امارات به جاي بروز تورم بي
را نيـز تقليـل    و اصـل وام ) اقسـاط (ها  تورم، ارزش بازپرداخت. افزايش قيمت فروش امالك باال برده است موازات

 .برد مي

مـالك مـی   اندازكنندگان در ا اجاره فراتر رود، اگرچه موجب زيان پس حتي در صورتي كه نرخ تورم از عايدي      
 مانـد، زيـرا بخشـي از آن از بـاال رفـتن ارزش سـرمايه حاصـل        سرمايه همچنان نيرومند مي شود،اما كل برگشت

 .شود مي

زمين و هزينه مصالح سـاختماني موجـب افـزايش قيمـت امـالك شـده و        ترديد باال رفتن چشمگير قيمت بي      
طـی  . و تقاضا براي امالك را رونق بخشيده است گذاري را ممكن ساخته از سرمايه كسب سريع درآمدهاي حاصل

 .دارد درصد افزايش يافته و اين روند همچنان ادامه ١٨٤و نيم گذشته قيمت زمين در دبي  چهار سال

اين افزايش موجب باال رفتن ارزش سـرمايه  . ها نيز هست افزايش هزينه افزايش قيمت امالك در دبي بيانگر      
 .شتر براي امالك گرديده استتقاضاي بي و در عين حال

سه ماهه نخست امسال پايين بوده است، در عين حـال كليـدي بـراي     اگر چه در (SUKUK) بازار سكوك      
دو برابـر شـدن بـازار رهنـي     . دهـد  هاي رهني در امارات عربي متحده مي دست شركت گشايش ظرفيت فزاينده به

 .آيد مي ميليارد درهم گواهي بر اين مدعا به شمار ٦٢و رسيدن آن به  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦هاي  سال امالك طي
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  ابوظبی
 به مرز يك تريليون درهم رسيد گذاري در ابوظبي سرمايه

  

 
  

) پايتخت امـارات (امارت ابوظبي . شود هاي امالك ابوظبي تزريق مي پروژه ميليارد درهم پول به ٧٥٢سال  ٥ظرف 
تـا ايـن    رود گذاري انبوهي را تجربه كرده و اين امـارت مـي   ميليارد درهم سرمايه ٣٠٠گذشته حدود  سال ٥ظرف 

طبـق خبرهـاي   . افـزايش دهـد   به سه برابر بيشتر يعني حدود يك تريليون درهم در عرض پنج سال آيندهمبلغ را 
تواند در چند  اين امارت به اجرا در خواهند آمد مي هايي كه در نيمه رسمي منتشر شده در ابوظبي، ارزش كل پروژه

 .گذاري خواهد شد ساختمان سرمايه كه بيش از نيمي از آن مبلغ در بخش تريليون درهم برسد ٣/١سال آينده 

اين امارت  (GDP) توليد ناخالص داخلي  توسط اتاق بازرگاني ابوظبي، صفحه ای منتشر شده ٥٠در گزارش       
 .خواهـد كـرد   درصد رشـد ديگـر را تجربـه    ١٤امسال ) ٢٠٠٨به  ٢٠٠٧(درصد افزايش نسبت به سال قبل  18 با

GDP  درصد نسبت به سال قبـل افـزايش يافتـه و رشـد امسـال نيـز        ١٦گذشته امارات عربي متحده نيز در سال
  .خواهد بود درصد ١٤برابر  ٢٠٠٧نسبت به سال 

 ٥٥ميليـارد درهـم رسـيد كـه      ٣٠٠گذاري در ابوظبي تقريبا به  سرمايه ، مجموع٢٠٠٧تا  ٢٠٠١هاي  بين سال      
در  ميليـارد درهـم   ٥٦رهم در سـاختمان و امـالك،   ميليارد د ١٣٠حاصل فروش نفت و گاز بوده،  ميليارد درهم آن

 .است گذاري شده ميليارد درهم در آب و برق سرمايه ٢٩ميليارد درهم در توريسم و  ٣٠نفت، 

تريليون درهـم   ٠٥٥/١به مرز  ٢٠١٢تا  ٢٠٠٨هاي  اين امارت بين سال ها در گذاري بيني شده است كه سرمايه پيش
 .ميليارد درهم به ساخت و ساز اختصاص خواهد يافت ٥٨٠بلغ از آن به م اي برسد كه سهم عمده



هاي توسعه  ميليارد درهم، و پروژه ٣٥ميليارد درهم، در آب و برق  30 ها در بخش جهانگردي گذاري ميزان سرمايه
 سـال در امـارت   ٦تـا   ٥هايي كه ظـرف   كل هزينه پروژه. ميليارد درهم برآورده شده است 80 نفت و گاز امارات

 .تريليون درهم برآورد شده است ٣١٦/١ظبي به اجرا درخواهند آمد، ابو

  ٢٠٠٨/٠٦/٠٢مورخ  ،Emirates Business 24/7 :ماخذ

 ابوظبی
 پروژه خود را به فروش رساند شركت امالك الفارا آخرين

هـاي   انساختماني، صنعتي و امـالك الفـارا اعـالم كـرد كـه فـاز اول سـاختم        شركت امالك الفارا وابسته به گروه
 .را پس از اتمام پروژه احداث واحدهاي مسكوني لوكس به فروش رسانده است Image مسكوني

را از منطقه و جهان به خود جلب كرده و مجري پروژه با فـروش فازهـاي    مند گذاران عالقه اين پروژه سرمايه      
 نمايشـگاه  ته است بـا مشـاركت خـود در   اين آبادگر اخيرا توانس. دارد طرح خود را توسعه دهد تكميل شده در نظر

Cityscape قرار دهد اي از پروژه خود را در معرض تماشاي بازديدكنندگان ابوظبي، جلوه. 

اي از امتيـازاتي چـون حـق     اجراي اين پروژه، كيفيت محصول، طيف گسـترده  آبادگر الفارا موفقيت خود را در      
مسـكوني شـامل    مجتمـع . دانـد  هاي شهري مي خوابه و خانه ٣و  ٢، ١ هاي هاي استوديو، آپارتمان آپارتمان انتخاب

تسهيالت متعـارف مـدرن، از فنـاوري     طبقه بوده و واحدهاي مسكوني افزون بر ١١طبقه و يك برج  ١٧يك برج 
 .هوشمند خانگي نيز برخوردار خواهند بود
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 ابوظبی

 كن است بيش از حد افزايش يابدمم هزينه احداث بزرگراه
 پـروژه . ميليـارد درهـم وجـود دارد    ٤٣/٥بيني شده بـه مبلـغ    بودجه پيش احتمال افزايش هزينه احداث بزرگراه از

ــراه   بزرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .قرار است دبي به را به شهر ابوظبي متصل نمايد Shahama Saadiyat باندي 10

ت وضعيت خود را ارائه نداده است امـا بـه نظـر ايشـان هزينـه از      هنوز صور به گفته نماينده كارفرما، پيمانكار      
 شده فراتر خواهد رفت، زيرا قيمت مصالح ساختماني ماننـد سـيمان، فـوالد و همچنـين سـوخت      بيني ميزان پيش

  .نيست گازوئيل افزايش يافته است اما با وجود اين، ميزان افزايش هزينه هنوز قابل برآورد

        

  



شـركت توسـعه   . بـرداري قـرار گيـرد    تكميـل و مـورد بهـره    ٢٠٠٩ژوئن  - هاي مه است اين بزرگراه ماه قرار      
ميليـارد   ٨٣/١ميليارد درهم و شـركت امـالك الـدار نيـز      ٦/٣مبلغ  (TDIE) ابوظبي گذاري جهانگردي و سرمايه

 .هزينه طرح را تقبل خواهند كرد درهم از كل

 ٣/١گذاري ابوظبي در اين پروژه بـه دليـل احـداث يـك پـل       سرمايه ردي وسهم هزينه شركت توسعه جهانگ      
 كيلومتر خواهد ٢٧طول آزادراه شهاما سعديات . سازد، بيشتر است به مينا زايد متصل مي كيلومتري كه سعديات را

 .آغاز شده است ٢٠٠٧بود و ساخت آن از مارس 
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 دبی
 دبي جارياحداث ناحيه ت

 (DACD) ميليارد درهمي احداث فاز اول مركز تجاري دبي 35/3 شركت مهندسي و پيمانكاري الجابر، قرارداد
فروشـي و   خـرده  متر مربع فضاي اداري، مالقـات، تسـهيالت   ٢٤٠٠٠٠فاز اول اين پروژه . اختصاص داد را به خود

 .پذيري ايجاد خواهد كرد مهمان

كه مركز تجاري دبي با اسـتاندارد جهـاني در قلـب ناحيـه تجـاري دبـي        :اظهار داشتنماينده شركت الجابر       
منـدان قـرار    عالقـه  فروشي را همراه با شيوه زندگي مدرن در اختيار ترين فضاي اداري و خرده لوكس احداث شده و

 .خواهد داد

 شركت معماري. به فرد است پروژه مركز تجاري دبي يك پروژه منحصر :گويد مدير عامل شركت الجابر مي      
Hopkins و Muce Group به موازات نهـايي  . به عنوان شركاي شركت الجابر مديريت پروژه را بر عهده دارند

بزرگ هتل  قرارداد ديگري را با چهار گرداننده (DWTC) پروژه احداث اين مركز، مركز تجارت جهاني دبي شدن
آپارتمان برخوردار از خـدمات در سـايت    دستگاه ٥٠٠اتاق و  ١١٥٠ت براي تدارك احداث تسهيالت اقامتي با ظرفي

  .فاز اول پروژه، به امضاء کرده است

را بـه عنـوان اپراتـور تسـهيالت اقـامتي       GHM و  Aman Restors هاي شركت DWTC چندي پيش،      
 در اين ناحيه Ibis  هتلبراي احداث  Accor Hospitality را با شركت تعيين كرده و قرارداد مديريت تسهيالت

 .نهايي کرد

  2008/05/23 مورخ ،DAYS 7 :ماخذ

 دبی

 زند هاي جديدي را رقم مي قيمت برج ركوردشكن دبي
آيا شما زرق و بـرق  . دهد بلندترين برج جهان را به خود اختصاص مي هشت طبقه از) جورجيو آرماني(هتل آرماني 

سـال آينـده    دهيـد؟ از  انداز آرماني را ترجيح مي اي روشن چشم هاي خاكستري و قهوه يا رنگ Versace رنگارنگ



اتاق لوكس و يا خريد يك آپارتمان  اين موضوع به يك دوگانگي در برابر خريداران ثروتمند و مشتاقان ذخيره يك
  .با شكوه، تبديل خواهد شد

 

داري به فعاليـت در آمـده و    لباس شانه به شانه يكديگر در بخش مهمان در برج دبي، دو غول ايتاليايي طراح      
در جهـان   ت بـاالتري را كنند كه دسـ  هاي موردنظر در دبي آماده كرده و هر دو تالش مي افتتاح هتل خود را براي
 .داري از آن خود كنند مد و مهمان

 –بـرد  "صاحب نام مد مشغول رقابت با يكديگرند امارت دبي از موقعيـت   در حالي كه هر دو قهرمان نيرومند      
شاهد  هاي لوكس جهان در دامان خود، انگيز ليست هتل سود را برده و افزون بر تجربه رشد حيرت خود نهايت" برد
 .آور بزرگ مد جهان بر فهرست بلندباالي خويش است ضور دو نامح

در دبـي خواهـد    ٢٠٠٩بود كه بساط پرآوازه خود را در مـاه اوت سـال    جورجيو آرماني نخستين فردي خواهد      
 .داد آرماني هشت طبقه از بلندترين برج جهان، يعني برج دبي را به خود اختصاص خواهد هاي هتل. گستراند

 2008/05/21 ، مورخ Emirates Business 24/7 :ماخذ

 دبی
 براي تشكيل سرمايه در دبي ميليارد درهمي ١١صندوق 

امالك در دبي به وسيله يك شركت توسعه امـالك و مسـتغالت    گذاري يك صندوق تشكيل سرمايه براي سرمايه
 گـذار خصوصـي شـامل    سرمايه ١٠اين صندوق كنسرسيومي متشكل از . گرديده است تا ماه دسامبر آينده تشكيل

DSECO (به  با توجه: "گويد رئيس اجرايي ارشد آقاي محمد نظير در این باره مي. خواهد بود) جنوبي آبادگر كره



برابـر كـردن ميـزان     3 هـدف از ايـن كـار   . ها، ما درصدد افزايش سرمايه اوليه خـود هسـتيم   افزايش مداوم قيمت
 .درصد برسد ١٦صندوق به  ريم بازگشت سرمايه ساالنهما انتظار دا. گذاري كنوني است سرمايه

ميليـارد   ٧/٣يك صندوق تشكيل سرمايه بـراي مسـتغالت را بـه مبلـغ      هفته گذشته امالك الدار خبر داد كه      
 به گفته رئيس اجرايي ارشد الدار اين شـركت در حـال سـاختاردهي بـه    . ايجاد خواهد كرد درهم در دو سال آينده

طريـق صـندوق    نيز اخيرا اعالم كرده است كه از Al Futtaim گذاري شركت سرمايه. ي شده استآور وجوه جمع
گـذاري   اين شـركت سـرمايه  . ايجاد كند ميليارد درهم سرمايه ٨/١تشكيل سرمايه براي امالك توانسته است مبلغ 

متـر مربـع در    ٥٦٠٠٠٠ساحت هايي به م گذاري كرده و زمين سرمايه ميليارد درهم به عنوان سرمايه عملياتي، ٧/٣
 .كرده است دبي و عمان خريداري

ميليارد درهـم اجـرا    ٤/١٨هايي را به ارزش  است كه در دو سال آينده پروژه خانه امالك نظير نيز اعالم كرده      
 .آورد پروژه تركيبي را در دبي و عجمان به اجرا در خواهد ٥اين شركت  ٢٠٠٨در سال  .خواهد كرد

ميليـارد دالري   ٧/١٤هـاي تركيبـي    را طي پروژه Al Helip توسعه مشتركاً طرح DSECO نظير و شركت      
تدوين شده است یـک   Atkins اين پروژه كه طرح جامع آن توسط شركت. است امارت عجمان به اجرا در آورده

 بخشـي از . رفـت برج مسكوني و تجاري را در بر خواهـد گ  ٧٢وبيست هزار مترمربع زمين، و  میلیون و دويست
 .گرديد تامين خواهد DESCO درصد آن توسط ٧٠سرمايه صندوق توسط شركت نظير و 

 لنـد و بـه دنبـال آن طـرح     دبـي  Majan را در ناحيـه  Barbaro Sundance خانه امالك به زودي پـروژه       
Mirorwalk (را در دبي به اجرا در خواهد آورد) پروژه مسكوني. 

شـود، يـك طـرح     بازوي امالك و مستغالت تطوير توسـعه داده مـي   Mazin سط آبادگركه توMajan پروژه      
سال آينده زندگي كرده و مشغول كـار خواهنـد    ٥تا  ٣هزار نفر در آن، طي  500 توسعه تركيبي است كه بيش از

خريـداري   آينده و ريزي توسعه و گسترش خود در سال نماينده شركت نظير اظهار داشت كه شركت به برنامه .بود
كـه نظيـر، يـك شـركت خـواهر را در       گويـد  وي مـي . زمين در قطر، بحرين، عمان، تركيه و مالت پرداخته اسـت 

 .است استانبول ايجاد كرده و در صدد خريد زمين در آن شهر

  2008/05/20 ، مورخEmirates Business 24/7 :ماخذ

 دوحه
 استخام، قطر را ثروتمندتر ساخته  افزايش شديد قيمت نفت

ديدگان هر تماشاگر از ساحل دور دست را نوازش ) پايتخت قطر(دوحه  هاي سر بر آسمان ساييده در انداز برج چشم
سه ماهه  در پايان. گذاري هستند گذاري قطر اكنون خواهان تنوع بيشتر در سرمايه مسئول سرمايه مقامات. دهد مي

با ادامه روند افزايش قيمت نفـت   ليارد دالر بالغ شد كهمي ٦٥صندوق ذخيره ارزي قطر به ) ٢٠٠٨(اول سال جاري 
ميليـارد دالر   ١٠٥روايت يك بانك عربستان سـعودي، بـه    بنا به ٢٠١٠هاي آن كشور تا سال  و گاز، ميزان دارايي

 .خواهد رسيد



هاي  عربستان سعودي كسب درآمدهاي باالتر به افزايش شديد در هزينه SABB هاي بانك بر اساس بررسي      
آهنگ رشد اقتصادي اين كشور محصور در خليج فارس طي چند سال آينـده منجـر خواهـد     عمومي براي پايداري

 ٢٠١٠دالر تـا سـال    ميليارد ١٠٥ميليارد دالر به  ٣٠افزايش نقدينگي قطر از   هاي این بانك، بيني پيش طبق. شد
  .گذاري قطر ايجاد خواهد كرد سرمايه ها را خارج از آن كشور براي آژانس موج جديدي از تمليك دارايي

        

 
  

درصـد   ١٠گذاري قطر حدود  ازمان سرمايه، س)درصد ٣كمتر از ) Credit Suisse گذاري در افزون بر سرمايه      
 Raffles Medical" درصـد  ٥درصد بـورس سـهام لنـدن و     Nordic Exchange OMX،  24 از هولدينگ
Group" است را خريداري نموده. 

المللي دبـي بـراي    گذاري بين گذاري مشترك با شركت سرمايه سرمايه گذاري قطر همچنين به سازمان سرمايه      
چهـار    گذاري قطـر،  سازمان سرمايه  در بريتانيا،. مبادرت كرده است EADS سهم شركت درصدي ١٢/٣خريداري 

 .آورده است ميليارد دالر ارزش دارند به تملك خود در ٥اي مشهور را كه تقريبا  پرستاري زنجيره خانه

درصـد   ٥٠و   شود، ترل ميسهام بانك ملي قطر را كه توسط دولت كن درصد ٥٠در داخل قطر، سازمان مزبور       
در  گذاري خـود را  گذاري قطر متنوع كردن سرمايه به نظر بانك آژانس سرمايه. اختيار دارد شركت تلكام قطر را در

 .داد همچنان ادامه خواهد  و در جهان و همچنين در داخل قطر، سراسر منطقه

سومين صندوق بزرگ ثروت حاكميـت در  تاسيس شد،  ٢٠٠٠سال  كه در (Q/A) گذاري قطر سازمان سرمايه      
 ١٩٧٠كـه در سـال    ،(ADIA) گـذاري ابـوظبي   سـرمايه  سـازمان . شـود  محسوب مـي  (GCC) شوراي همكاري

 هاي ثروت حاكميت بوده و بـه بـاور نـاظران بزرگتـرين صـندوق ثـروت       ترين صندوق قديمي تاسيس شد، يكي از
 .ليارد دالر استمي ٨٧٥شود و ارزش آن حدود  حاكميت در جهان محسوب مي



ميليـارد دالر دارايـي در اختيـار دارد و سـاير كشـورهاي عضـو شـوراي         ٢١٥صندوق ثروت حاكميت كويـت        
 برداري از منابع مالي مازاد خود كه در ظرف ها براي بهره درصدد ايجاد اين گونه صندوق همكاري خليج فارس نيز

 .اند برآمده اي رشد كرده است، العاده ه صورت خارقب  پنج سال گذشته به سبب افزايش شديد قيمت نفت،

ميليـارد دالر در اوايـل امسـال در     ٥٠هاي ثروت ملي بـيش از   صندوق گذاري ابوظبي و ساير سازمان سرمايه      
تنهـا   بحراني كـه نـه  . هاي مالي محدود برهانند ها را از بحران اند تا آن متحده تزريق كرده موسسات كليدي اياالت

  .است اقتصادي اياالت متحده را متحمل كرده بلكه به ساير كشورها نيز سرايت نموده نظام

گذاري قطر در دو سه سال گذشته به دليـل وجـود    هاي سازمان سرمايه دارايي به نظر بانكداران، جهش ارزش      
روند كنوني ايـن   رود با ادامه ناشي از افزايش بهاي نفت خام و گاز صادراتي قطر بوده است و انتظار مي مازاد ارزي

از نظر يك كارشناس اقتصادي بانك ملـي  ) ها در داخل قطر باز هم افزايش يابد مازاد حتي با وجود افزايش هزينه
 .(قطر در دوحه

دالر  ٤٥هاي صندوق ذخيره ارزي قطر از مازاد بودجه كه به قيمت  دارايي به باور اين كارشناس، دليل افزايش      
قطر ناشـي   (LNG) بشكه نفت خام محاسبه شده بود از يك سو و افزايش مداوم قيمت گاز مايع شده هربه ازاي 

 .شود مي

 ٣٠از مـرز   ٢٠٠٧بـوده اسـت در سـال     ١٩٩٥ميليون تن در سـال   ٥كمتر از  صادراتي قطر كه LNG ميزان      
بزرگتـرين   افزايش يابد و قطـر را بـه  ميليون تن  ٧٧به  ٢٠١٢شود تا سال  بيني مي است و پيش ميليون تن گذشته

 .تبديل نمايد LNG توليدكننده گاز مايع شده

ميليـارد دالر بـوده و    ١٣بيش از  ٢٠٠٧حاصل از آن در سال  صادراتي و درآمد LNG به نظر آگاهان، ارزش      
سـان   بـدين . فـت افزايش خواهد یافت و ارزش نفت خام صادراتي قطر فراتر خواهـد ر  سال آينده دو برابر ٤ظرف 

گذشته  سال ٥نفت خام و گاز موجب افزايش شديد مازاد بودجه قطر شده و اقتصاد اين كشور در طي  جهش بهاي
 .از باالترين آهنگ رشد در خاورميانه برخوردار بوده است

هـاي   لدهنده افزايش تراكم مازاد بودجه آن كشور بين سـا  قطر نشان ارقام منتشر شده از سوي بانك مركزي      
به همين سبب هيچ يك از كشورهاي عضو شوراي همكـاري ماننـد قطـر رشـد اقتصـادي       بوده و ٢٠٠٧تا  ٢٠٠٢

 ٣/١٤جـاري   رشد توليد ناخالص داخلي قطـر در سـال   SABB بر اساس گزارش بانك. اند تجربه نكرده سريعي را
سـال   ٧رشد ساالنه ميانگين طي  صددر ١٠درصد برآورد شده است كه نمايانگر  ٥/١٣برابر  ٢٠٠٩درصد و در سال 

 .است

شـكوفان و افـزايش    LNG رونق فزآينده خـود را حفـظ كنـد زيـرا لفـظ      رود اقتصاد قطر همچنان انتظار مي      
به موازات آن توليـد گازهـاي طبيعـي    . كشور، به افزايش حجم صادرات خواهد انجاميد هاي نفت و گاز آن ظرفيت
مـواد پتروشـيميايي    ايش يافته و افزون بر آن توليدات صنايع مبتني بر گاز به ويـژه نفت و ميعانات گازي افز همراه

اقتصادي قطر بسيار قدرتمند اسـت و طبـق    انداز چشم ٢٠١٢در هر صورت، در افق سال . تر خواهد گرديد نيز فزون
 .خواهد بوددرصد در سال  ١١رشد واقعي توليد ناخالص داخلي قطر در حد  ميانگين نرخ SABB  بيني پيش

 2008/06/02 مورخ، Emirates Business 24/7 :ماخذ



 ابوظبی
 كند ريزي مي را برنامه ابوظبي ايجاد مناطق آزاد

 

گذاران داخلي و خـارجي و بـراي    مناطق آزاد به منظور جلب سرمايه. است اندازي شده پارك پليمر ابوظبي اخيرا راه
هـاي   بخـش  اين مناطق به تعدادي از. شوند اقتصاد فارغ از وابستگي به نفت در ابوظبي ايجاد مي تنوع بخشيدن به

اقتصـادي تخصصـي، دولـت در     شد موسسه عالي مناطقبه گفته مدير اجرايي ار. صنعتي خدمات ارائه خواهند كرد
ايجاد نخستين منطقه آزاد بـه زودي اعـالم خواهـد     حال مطالعه امكان ايجاد مناطق آزاد در امارت ابوظبي است و

براي تاسيس مناطق آزاد در امارت در حال انجام است، اما وي جزئيات  وي اظهار داشت كه مطالعات جامع. گرديد
گفتن ايـن   كه مناطق آزاد مورد نظر چه صنايعي را در خود جاي خواهند داد افشا نكرد و تنها به يناين موضوع و ا

 .كرد اكتفا" به زودي همه شاهد ظهور مناطق آزاد در ابوظبي خواهند بود"نكته كه 

آزاد، ايـن   گذاران خارجي براي تزريق پول بـه منـاطق   مجاز بودن سرمايه در پاسخ به پرسش خبرنگار داير بر      
ابوظبي  موضوع به طور جدي مورد بررسي قرار گرفته و دولت در زمينه مالكيت اتباع بيگانه در" :مقام دولتي گفت

 ."تصميم خود را اعالم خواهد كرد
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 ابوظبی
 ميادين گازي ابوظبي است امارات در پي توسعه

امضـا  " شـاه "قراردادي را براي توسعه ذخاير گـاز تـرش در ميـدان     ظرف دو ماه) ادناك(ظبي شركت ملي نفت ابو
درصـد   ٤٠شانا به نقل از پايگاه خبري بلومبرگ اياالت متحده، امارت ابوظبي در نظـر دارد   به گزارش. خواهد كرد

 .ميليارد دالر اعالم شده است ١٠ارزش اين قرارداد . گذاري مشترك توسعه ميدان شاه را بفروشد از سهام سرمايه



تريليـون فـوت مكعـب     ٢٠٠ذخاير اين امـارت  . گاز دنيا را در اختيار دارد امارت ابوظبي پنجمين ذخاير بزرگ      
شـركت   جـيم مولـوا مـدير اجرايـي    . ميليارد فوت مكعب است ٥توليد كنوني گاز در ابوظبي روزانه  .شود برآورد مي

ابوظبي در توسـعه منـابع    كه آن شركت همكاري نزديكي با شركت ملي نفت: گفتكونوكو فيليپس اياالت متحده 
 .گاز ترش دارد

شـل   هاي اكسون موبيل و رويـال داچ  شركت. نفتي اياالت متحده است كونوكو فيليپس سومين شركت بزرگ      
روزانه گاز  رود توليد نتظار مينيوز چاپ امارات نيز نوشت كه ا روزنامه گلف. اين پروژه هستند نيز به دنبال حضور در
هـاي   امارات در نظر دارد با اجـراي طـرح   بنابر اين گزارش،. به يك ميليارد فوت برسد ٢٠١١از ميدان شاه تا سال 

 .مكعب در روز برساند ميليارد فوت ١٠توسعه ميادين گازي خود را به 

 ٢٣/٣/٨٧، مورخ )شانا(انرژي  رساني نفت و شبكه اطالع: ماخذ

 یابوظب
 به برنامه توسعه انرژي سبز در ابوظبي ميليارد دالر ١٥اختصاص 

ميليارد دالر به نخستين فاز يـك طـرح ابتكـاري كـه      ١٥كرده است كه  امارت ابوظبي امارات عربي متحده اعالم
 .نفت ارائه شده است براي توسعه انرژي سبز تخصيص داده خواهد شد توسط يك صادر كننده

طرح ابتكاري شهر مصدر براي توسـعه انـرژي پـاك و پايـدار صـورت       اري به عنوان بخشي ازگذ اين سرمايه      
 نهيان، در همايش سران براي انرژي آينده جهان زايد آل وليعهد امارات، شيخ محمد بن اين موضوع توسط. گيرد مي

 .اعالم شد

كه يكي از هفت كشور فدراسيون  گذاري در امارت ابوظبي سرمايه شيخ محمد چارچوب زماني مشخصي براي      
 .ارائه نداد امارات عربي متحده است،

ملل متحد كه سال گذشته منتشر شد، سرانه گازهـاي آالينـده رهـا شـده      بنابر گزارش برنامه عمران سازمان      
 رينتن بوده است، كه سومين رتبه را در رهاسـازي بيشـت   ١/٣٤بالغ بر  ٢٠٠٤متحده در سال  توسط امارات عربي

امارات با هـدف قـرار دادن آن    هاي انرژي جايگزين در پروژه. گاز آالينده پس از قطر و كويت در منطقه دارا است
بـاال بـردن شـهرت امـارات همزمـان بـا بـروز         انرژي آينده پس از نفت و بـه منظـور   صنعت كشور در صف مقدم

امارات به عنوان عضوي از اوپك . اند قرار گرفته جهان در كانون توجه هاي فزآينده در تغييرات آب و هوايي نگراني
تدوين  احداث يك شهر چندين ميليارد دالري در بيابان كه از اوايل سال جاري آغاز شده است را هايي براي برنامه

 .رويترز در ميان گذاشته است سلطان الجابر مدير ارشد اجرايي شهر مصدر اين نكته را به خبرنگار. كرده است

 – Zero) و بـدون پسـماند   (Zero – Carbon)  "گازهـای گلخانـه ای   بدون"ن برنامه ايجاد يك شهر اي      
Waste) هـايي   پروژه  مجموعه نفر در دستور كار قرار داده است كه در نوع خود يكي از ١٥٠٠٠با جمعيتي برابر  را

تن از گازهـاي آالينـده محـيط    بـه كاسـ   است كه پنجمين صادر كننده بزرگ نفت جهان از آن طريق خود را ملزم
 .كند مي



ها و پسـماندهاي   آوري و نگهداري آالينده را در زمينه ايجاد شبكه جمع هايي شهر مصدر بر آن است كه پروژه      
بـه ميـادين    اي را ايجاد كرده و از آن طريق گازهاي گلخانـه  Carbon Capture & Storage (CCS) كربني

 .دهد ها استحصال نفت را نيز افزايش كاهش آاليندهنفتي پمپاژ كرده و همراه با 

بايست مانع از تزريق گـاز بـه ميـادين     تجاري فناوری آن توجيه نشده است، مي كه هنوز از نظر CCS پروژه      
نيـاز دارد تـا    امـارات عربـي متحـده بـراي توليـد بـرق بـه گـاز        . ها شود منظور بيرون كشيدن نفت از چاه نفتي به

 .مسبب آن بوده است، پاسخ گويد آينده را، كه دالرهاي نفتي ناشي از فروش نفت به عنوان سوختتقاضاهاي فز
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  ابوظبی
 امالك مبادرت نخواهد كرد ابوظبي به كنترل قيمت

عـامالت و مهـار افـزايش قيمـت امـالك و      درگيـر دخالـت در بـازار م    دولت ابوظبي اعالم كرده است كه خـود را 
 .داند بها مي تنها خود را موظف به اعالم حد مجاز افزايش ساالنه اجاره دولت. مستغالت نخواهد كرد

آور  درصد اعالم شده اسـت تـا بـا افـزايش سرسـام      ٥بهاي امالك  اجاره حد مجاز افزايش ٢٠٠٨از آغاز سال       
 .شود شود، مقابله از كمبود عرضه در برابر تقاضاي فزآينده ناشي ميو تجاري كه  بهاي واحدهاي مسكوني

مـا  : "ابوظبي چنين گفته است ٢٠٠٨احمد احبادي در همايش اقتصادي  ريزي شهري، مدير كل شوراي برنامه      
توسـعه   هدانيم، زيـرا مـا برنامـ    اقتصادي و يا متوقف كردن ساز و كارهاي بازار را صالح نمي هاي دخالت در فعاليت

انتظـار داريـم كـه تعـادل بـين       ايم و ريزي كرده شهري ابوظبي را در انطباق با رشد سريع اقتصادي به دقت برنامه
 ."برقرار شود عرضه و تقاضا با كاستن تدريجي فاصله اين دو عامل دوباره

يسـتيم زيـرا حفـظ    تقاضاي بيش از حد واحدهاي مسكوني و تجـاري ن  ما خواهان تقاضاي فزآينده عرضه و"      
 مستغالت خود برآيندي از رشد اقتصادي است و از آنجا كه رونق تجـاري نيازمنـد منـابع    آهنگ رشد در امالك و

كه تجديـد نظـر در حـد     وي تاكيد كرد". دهد انساني بيشتر است، افزايش جمعيت نيز عرضه را تحت فشار قرار مي
بها با توجـه بـه     لزوم حد مجاز افزايش اجاره گرفت و در صورتبها در سال آينده صورت خواهد  مجاز افزايش اجاره

 .يافت شرايط بازار كاهش خواهد

الدار، با وجود ساخت و سازهاي گسترده در ابوظبي، برقراري تعـادل ميـان    به گفته مدير اجرايي ارشد شركت      
 هيـات مـديره بخـش توسـعه     رئـيس . سال طول خواهد كشـيد  ٥تا  ٣براي امالك و مستغالت از  عرضه و تقاضا

وي . كنـد  مبرم توصيف مي ساختماني اتاق بازرگاني ابوظبي نيز توجه به اقشار مياني و پايين جامعه را يك ضرورت
انداز رهبري امـارات بـراي تحقـق اهـداف      چشم منعكس كننده ٢٠٣٠مشي سياستي ابوظبي در افق  خط: "گويد مي

ترديـد نيازمنـد    موجود در امارات زاييده مشـكل مسـكن اسـت كـه بـي      تورم% ٥٠توسعه است، اما متاسفانه اكنون 
كه تنها با حمايت از سازندگان و آبادگران متعارف و كوچـك بـراي توسـعه سـاخت و      برخورد جدي با مساله است

 ."بيشتر قابل حل و فصل خواهد بود سازهاي
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 عمان
 ميليارد درهم رسیده است ٣٨/١ر امارت عجمان به د هاي زيربنايي ارزش پروژه

) سـازي، اصـالح معـابر    راهسـازي، پـل  (هـاي توسـعه خـود     به طـرح  ميليون درهم ٥٠٠در سال گذشته اين امارت 
هاي حمـل و نقـل تخصـيص     ميليون درهم نيز براي ساخت و توسعه زيرساخت 580 افزون بر اين. اختصاص داد

 هـاي زيربنـايي عجمـان بـه شـمار      همي سامانه فاضالب نيز يكي ديگر از پـروژه ميليون در 800 پروژه. داده شد
امـارت  . خواهـد كـرد   هزار متر مكعب فاضالب را براي مصرف در آبيـاري تصـفيه   ٥٠٠اين سامانه روزانه . رود مي

 .دارد كيلومتر مربع مساحت ٢٥٩فارس  عجمان با موقعيت ساحلي در خليج

هاي آن افزوده و به همين دليل بازيگران عمده امالك و مستغالت را  جذابيت بر موقعيت استراتژيك عجمان      
 Ajman ميليـارد دالري  ٢پروژه . عجمان از آن جمله است Marina كرده است، كه پروژه معروف به خود جذب

Marina ايـن  . ستد تبديل خواهد كرد عجمان را به يكي از مقاصد مجبوب جهانگردي، سكونت و همچنين داد و
هـزار مربـع و    ٢٨٠تجاري و تفريحي به مسـاحت   واحد مسكوني جديد و چندين ناحيه ٢١٠٠٠پروژه چند منظوره، 

بـه اتبـاع   ) فـروش (اين واحدها قابل واگـذاري  . خود جاي داده است ميليون متر مربع فضاي ساخته شده را در ٣/١
 گذاران دورانديش و آبـادگران امـالك، اشـتياق    يهسرما. رسد به اتمام مي ٢٠١٥پايان سال  خارجي بوده و پروژه در

مقياس عظيم خود پروژه، چند  هاي متنوع آن، نظير عجمان و مزيت Marina گذاري در پروژه وافري براي سرمايه
 .اند داده نشان Tamniyat منظوره بودن آن و شهرت شركت

انـد، در بـر    رو بـه سـاحل احـداث شـده     قايقراني، و چندين برج مسـكوني را كـه   يك باشگاه Marina پروژه      
دفـاتر در   هـا و  هاي متعدد، تسهيالت سرگرمي، يك مركز خريـد بـزرگ، هتـل    ها، رستوران افزون بر اين .گيرد مي

همچنين عجمـان بـه عنـوان     .در دسترس ساكنان و در معرض بازديدكنندگان قرار خواهد گرفت Marina ناحيه
 .خواهد بود به اماكن تجاري برخوردار هاي دسترسي يك منطقه آزاد از مزيت

هـاي اصـالح شـده و     هاي شاخص اين امارت مانند زيربناهاي خوب، جـاده  مزيت ناحيه مارينا به طور كامل از      
 .مخابرات، بنادر و تسهيالت منطقه آزاد برخوردار است خدمات بهينه
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  عمان
 و مستغالت را در امارت عجمان مالكابالغ قانون جديد ا

امالك و مستغالت در عجمان وضع شده است در چند مـاه گذشـته    قانون جديدي كه براي تشويق رونق معامالت
راشد آل نعيمي، كه عضو شوراي عـالي امـارات    امير عجمان، شيخ حمد بن. بوده است شاهد تاثير نقش مثبت خود

 .كرده است سازي مقررات آن امارت در بخش امالك و اموال صادر انهست، فرمان خويش را داير بر رو نيز



شود و ايـن در حـالي اسـت كـه      بخش امالك و اموال اين امارت تزريق مي در حال حاضر، ميلياردها دالر به      
ــر قيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــت   هـــــــــــــــــــــــــــــــــ

دليـل آن   ماه گذشته افزايش يافته است كـه  ٦درهم در ظرف  ٥٣٠٠درهم به  ٣٧٠٠زمين در عجمان از  متر مربع
  .دانست گذاران نیازمند به يك قطعه زمين نسبت توان تالش سرمايه را مي

        

 
  

اسـت كـه بـر اسـاس آن مالكيـت آزاد امـوال و امـالك بـراي همـه           ماده ٣٤تمل بر فرمان امير عجمان مش      
فـارس، اعـم از مالكيـت     و شـهروندان كشـورهاي عضـو شـوراي همكـاري خلـيج       شهروندان امارات عربي متحده

 .مجاز اعالم شده است هاي سهامي عام، شركت

توانند در نقاطي كه توسـط امـارات تعيـين     مي فارس نيز همكاري خليج آبادگران و خريداران غير عضو شوراي      
جـاده   گذاران خارجي هم اكنون در هر دو طـرف  سرمايه. حاكم عجمان باشد، احراز مالكيت كنند شده و قابل تاييد

 .اند خريداري كرده هاي طرح توسعه جامع امارت عجمان امارات، اراضي زيادي را براي اجراي پروژه

فـارس، سـاير اتبـاع بيگانـه نيـز بـا احـراز مالكيـت          همكاري خليج هاي عضو شورايغير از شهروندان كشور      
 تواننـد بـه   ساله قابل تمديد توسط اميرعجمان در نقاط مورد تاييد، مـي  ٥٠بلندمدت  صددرصد و همچنين با اجاره

 .گذاري مبادرت کنند سرمايه

ا ساماندهي اين بخش، اراضي را مساحي كـرده  دهد كه ب مستغالت اجازه مي قانون جديد به سازمان امالك و      
سازمان  .و عوارض خدمات قابل ارائه به امالك را پس از ثبت تصويب و به آبادگران ابالغ نمايد هاي زمين و نقشه

 .دارد هاي بلندمدت اراضي را بر عهده اراضي امارت مسئوليت ثبت مالكيت و اجاره

راضي امارت عجمان به ثبت رسيده، و وارث بر اسـاس قـانون ارثيـه وارث    ا ها نيز باید در سازمان نامه وصيت      
معامله به  اي مجاز نيست مگر اين كه آن گونه معامله طبق اين قانون انجام هيچ. تضمین می شود اموال و امالك

امـي  نامـه بـانكي الز   سـپردن ضـمانت   گذاري در عجمان هستند، براي كساني كه خواهان سرمايه. ثبت رسيده باشد
درصـدارزش هـر پـروژه     ٥"همچنـين،  . صـرف شـود   نامه نيز باید فقـط در همـان پـروژه    است و وجه آن ضمانت

کند كه بدون كسب  اين قانون آبادگران را ملزم مي. شود پروژه آزاد نمي گذاري، ضبط شده و تا اتمام اجراي سرمايه
  ."ودداري کنندگذاري خ سازمان امالك، از تبليغ براي پروژه سرمايه مجوز كتبي



        

 
  

پـروژه را بـر    سـال مسـئوليت   ١٠هستند كه پس از تحويل پروژه به مـدت   طبق قانون مذكور، آبادگران ملزم      
خواهـد   هاي امالك و مستغالت بدون مجوز نيز اخذ اي برابر يكصد هزار درهم از بنگاه جريمه عهده داشته باشند و

 .شد

 :بندي نمود توان به قرار زير فهرست عجمان را مي هاي اجرايي كنوني در پروژه      

سبز، بلوار عجمان، شهر امارات، الحميديه، دهكده االتحاد، شهر  عجمان يك، شمال شهر عجمان، شهر المحموقه،
صـبحدم،   االماره، شهر چشم عجمان، شهر حميد، عقار، خيابان پارك، شهر الـوالي، شـهرك   هامون دهكده االميرا،

 .النعيمي، منطقه آزاد مارينا، الزوره هاي هاي خور، مارينا عجمان، برج هاي فالكون، مرواريد عجمان، برج شبيل، برج
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 دبی
 كند ، پروژه احداث برج فورچون را تامين مالي مي"تمويل" گذاري شركت سرمايه

برخـوردار از فضـاي تجـاري در بـرج فورچـون واقـع در ناحيـه         شركت تمويل براي كسب و كارهايي كه خواهـان 
 .كند تسهيالت تامين مالي اعطا مي هاي درياچه جميره هستند برج

اين برج در جوار جاده شـيخ زايـد در دبـي سـاخته     . كند تجاري ارايه مي مترمربع فضاي ٣٢٥٥٠برج فورچون       
 .آغاز شده است ٢٠٠٨ها از ماه ژوئن  امالك به صاحبان آن تمويل. شود مي

ك اي در يـ  گسـترده  اي از كاربردهاي گوناگون را در طيـف  كه آميزه (GLT) هاي درياچه جميره مجتمع برج      
ها و ساير تسهيالت گذران اوقـات فراغـت و    هتل هاي مسكوني و تجاري را همراه با كند، برج منطقه آزاد ارائه مي

 .دهد مي فروشي در خود جاي خرده



هـاي تجـاري جـاي گرفتـه      پروژه برج فورچون كه در دل ناحيه فعاليـت " :گويد مدير ارشد اجرايي تمويل مي      
بـراي   نوآورانه نياز دارد و تمويل از اين نظر از ارائه رهيافـت از پـيش انديشـيده شـده     تجاري است، به تامين مالي

در زمينـه نخسـتين    مـا اطمينـان داريـم كـه سـوابق درخشـان موجـود       . مشتريان برج فورچون بسيار خشنود است
زار، بـراي  ثروت مبتني بر تخصـص بـا   هاي مناسب تامين مالي و گزينه  محصوالت صنعتي، حضور نيرومند محلي،

تقاضا بـراي امـالك تجـاري    :"كند وي اضافه مي." خواهد بود هاي فورچون پر فايده خريداران واحدهاي تجاري برج
هاي خود را بـر روي ايـن    كنيم و به همين لحاظ قصد داريم تالش سال برآورد مي مترمربع در ٥٥٨٠٠٠در دبي را 

 ".مساعد متمركز كنيم فرصت

آيـد، سـاخته    فورچون كه يكي از پيشتازان ساخت و ساز در دبي به شمار مـي  روه آبادگربرج فورچون توسط گ      
خرسـند   گويد كه از مشاركت با تمويل در تامين مـالي ايـن طـرح بسـيار     هيئت مديره فورچون مي رئيس. شود مي

ن بـرج فورچـون، مـا    بـراي مشـتريا   هاي تامين مالي تركيبـي  با توجه به اعتبار تمويل در ارائه بهترين گزينه. است
 .گذاري و تامين مالي تمويل در آينده همكاري كنيم سرمايه ها نيز با شركت انتظار داريم كه در ساير پروژه

 2008/06/15  مورخ ،Business 24/7 :ماخذ

 ساختمان و مسكن اخبار عمران شھري،) ب
 دبی

 يتحول در مرزهاي طراح  –بسيار باريك در دبي  هاي خراش احداث آسمان
  

عايق دمايي استانداردهاي نويني را در عرصه معمـاري پديـد آورده    اي مجهز به ساختارهاي جديد ساختماني شيشه
/ هاي جديـد را در پـس رانـدن مرزهـاي طراحـي      در دبي كه يكي از چالش P-17 باريك احداث برج بسيار. است

 مـدير بخـش   Joe Tabet .شـود  ميگذارد، جديدترين تحول در عرصه معماري محسوب  نمايش مي مهندسي به
اين " امارات  برج"از  اي نزديك طبقه در فاصله ٨١با طراحي يك برج ) مستقر در بريتانيا) Atkins معماري شركت

 ٢٠١١احداث شده و تا سـال  " گروه تصميم"توسط  اين برج. گذارد رهاورد جديد معماري پسامدرن را به نمايش مي
 .برداري می رسد به بهره

هاي مهندسي هدف از اجراي اين پروژه را  معماري معاصر با ارمغان نوآوري بنا به گفته طراح برج، تركيب هنر      
 شود كه نمـاي بيرونـي بـرج بـا حركـت      ابداع طراحي ديناميك موجب مي: "گويد مي Tabet آقاي .كند توجيه مي

تر بـرج   نماي تاريك". "گذارد را به نمايش اي از شيشه و فوالد متحرك وضعي خورشيد و مردم در حال تردد، آميزه
انـد كـه    هاي عمودي بلندي تا فراز برج كار گذشـته شـده   تيغه از كف زمين تا ميانه برج كشيده شده و از پشت آن

 ."كند مي اند در ذهن تماشاگر تداعي اي روي هم لغزيده را كه به شكل پروانه بازي نمايي از يك دست ورق

آهنگ رشد ساخت و ساز در امارات بسـيار سـريع اسـت و ايـن كشـور       رج، ترديدي نيست كهبه گفته طراح ب      
اين تحول شگرف برآيند مثبتـي داشـته   . گذارد هاي معماري جهان را به نمايش مي فرم ها و انگيزترين شكل شگفت



صـر را بـا   معمـاري معا  ، مرزهـاي Atkins هاي معماري جهان هماننـد  ترين شركت موجب شده است كه معروف و
 .تاكيد بر الويت طراحي پايدار، توسعه دهند

هـاي دبـي و ايجـاد     خـراش  هـاي احـداث آسـمان    اين برج به قصد باز تعريف طرح" :گويد مي Atkins طراح      
جهـاني را   هاي معمـاري  نماي بيروني مواج، طراحي شده است تا بدين وسيله بيانيه خلق آخرين پديده هايي با سازه

 ."توسعه شهري و گنجينه مدني دبي ثبت کند بر كارنامه

هـايي چـون بـاريكي     مواد اوليه براي احداث اين سازه بسيار مدرن بر پيشرانه دبي، انتخاب P-17 در طراحي برج"
 ."فرد شكل سازه و نيروهاي بازار، استوار بوده است منحصر به
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 ابوظبی
 ستاره در ابوظبي ٥يك هتل جديد  احداث

يـك   در ابـوظبي، بـا   Danat هاي آپارتمـاني را در ناحيـه   ستاره جديد و مجتمع 5 ساخت يك هتل Planet گروه
بـه عنـوان مشـاور     Planet توسـط  در ابوظبي نيـز  Danut شركت. گيرد گذاري بر عهده مي ميليارد درهم سرمايه

المللي مشاركت خواهد كرد و  هاي بين زنجيره هتل اين امالك با يك به زودي صاحبان. طراحي انتخاب شده است
  .دارد مذاكرات مربوط هنوز ادامه

        

 
  

ايـن  . طبقـه مجتمـع آپارتمـاني خواهـد داشـت      ٢٣هـا و   برگزاري همـايش  اتاق و يك مركز ٤٠٠هتل جديد       
 .رسد برداري مي به بهره ٢٠١٠تسهيالت در سال 

 ،Hotel & SPQ Arabian Courtyard بـرداري و مـديريت   بهـره ) دبـي  مسـتقر در ) Planet گـروه       
Galaxy Plaza Hotel از ابتـداي فعاليـت   . هاي متبوع خود بر عهده دارد تحت شركتهاي تفريحي را  و مجتمع

سر  يك نوآور صنعتي بوده است كه براي يك چنين شركت جواني كه تنها يك دهه تجربه را پشت Planet خود،



ــي  ــاورد بزرگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   دارد، رهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .شود محسوب مي

رويكرد بـه   ٢٠٠٨ي سال استراتژي گروه برا: "گويد مي George Moussaآقاي Planet رئيس هيات مديره      
كـانون   درصـد را در  ٣٥داري و حفظ رشـد سـاالنه ميـانگين     نوآورانه و بهبود خدمات در بخش مهمان هاي انديشه

سـتاره و   ٥پـروژه سـاخت هتـل    ". كنـد  مـي  گروه به خاورميانه به عنوان يك بازار حياتي نگاه. توجه قرار داده است
 .ميليون درهم به اجرا درآمده است ٦٠٠اي برابر  هزينه گذشته با هاي برخوردار از خدمات در سال آپارتمان
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 القوین ام
 گيرد مي تشويق توسعه امالك را در پيش  سياست (UAQ) القوين امارت ام

ه نيز از طريق تمهيدات قانوني و تصـويب  هاي عضو امارات عربي متحد اميرنشين القوين به عنوان يكي از امارت ام
را در ايـن امـارت    هاي اعتباري بانكي براي اتباع بيگانه قصد دارد بازار امالك و مستغالت مالكيت و حساب قانون

بـازار معـامالت امـالك بسـيار پـر رونـق        به گفته يكي از مقامات دولتي، با رشد سريع ساخت و ساز،. توسعه دهد
 .گرديده است

كه رونق فزآينده بازار امالك كـه بـا   : گويد القوين مي ريزي ام اداره برنامه شيخ احمد بن خالد المعال رئيس كل      
بوده اسـت، يكـي از    هاي متنوع در بازار بكر و امن امارات همراه گذاري هاي سرمايه ساخت و ساز و فرصت افزايش

گفتـه ايـن مقـام دولتـي، اتخـاذ تـدابير و        به. ه استداليل بارز رشد اقتصادي سراسري در كل امارات عربي متحد
گذاري توسط بخش خصوصي اعم از داخلي و خارجي، نقـش   سرمايه تهميدات مربوط به ايجاد محيط مساعد براي

 كند كه به وجـود آوردن ايـن محـيط    نامبرده اضافه مي. سرمايه به اين امارت داشته است بسزايي در سرازير شدن
به جاي خارج كـردن   گرديده و شهروندان امارات را ترغيب كرده است كه  و تضمين سرمايهتثبيت  مناسب، موجب

 .كنند گذاري پول از كشور اندوخته خود را در اين امارت سرمايه

هاي قابل توجهي را به بخش امـالك و مسـتغالت جلـب كـرده      گذاري سرمايه القوين هاي گذشته، ام در سال      
 .هاي مستمر كاركنان دولت بوده است ون تالشمره است و اين دستاورد

ها بوده و اين مهـم   گذاران و سرمايه منطقه يكي از عوامل مهم جلب سرمايه ايجاد محيط قابل اعتماد در يك      
گـذاران،   سـرمايه  گذاري در محـيط بـا ثبـات بـراي     تدوين و تصويب قوانين الزم براي تضمين بازده سرمايه تنها با

  .يابد تحقق مي

        



 
  

ر امـارت  گذاري د نظر وي يك برنامه كلي براي ايجاد محيط امن براي سرمايه اداره زير: گويد آقاي المعال مي      
افتتـاح   طبق اين برنامـه، قـوانيني ماننـد مالكيـت امـالك و مسـتغالت و مجـاز بـودن        . تهيه خواهد كرد القوين ام

ثبـت تقاضـاهاي خـود بـا اداره      وي از آبادگران درخواست كرد كه بـا . هاي اعتباري بانكي تنفيذ خواهد شد حساب
 .گونه قوانين و مقررات كمك کنند االجرا شدن اين ريزي و اخذ مجوز الزم، به الزم برنامه

ريزي امارت موجـب بـروز عـدم     هاي امالك و مستغالت در اداره برنامه آژانس به نظر آقاي المعال ثبت نشدن      
زيـادي را   هاي امالك در برخي موارد بار از طرفي، تامين مالي آژانس. شود امالك و مستغالت مي تعادل در بخش
گـذاري در امـالك آنچنـان كـه      سـرمايه  به نظر اين مقام دولتي،. كند تجربه تحميل مي گذاران بي بر دوش سرمايه

گذاري پـس از سـپري شـدن زمـاني الزم      اين گونه سرمايه بر عكس،. كنند سريع و آسان نيست ها تصور مي برخي
بخـش امـالك   كند و اين عامل چه بسا موجب دلسـردي سـرمايه گـذاران در     مي بازده و سود مورد انتظار را عايد

مقررات اين  گذاران به درستي قوانين و شود كه سرمايه صورت، تصوير مورد انتظار زماني شفاف مي در هر. شود مي
گـذاري در بخـش امـالك را افـزايش      سـرمايه  امارت را درك كرده و به آن عمل کنند و اين كار ميزان اعتماد بـه 

 .خواهد داد
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 ابوظبی
 لوكس در ابوظبي احداث مركز خريد بسيار

مستقر در دبي اعالم كرد كه پروژه احداث مركز خريد بسيار مدرن در بـازار   الدار، آبادگر بزرگ امالك و مستغالت
 2/4 ميليون درهم كه بخش پاياني طرح بازسازي ميدان قديمي ابوظبي به مبلغ ٦٩٤را به ارزش  مركزي ابوظبي

 .تفويض كرده است (ACC) يليارد درهم است، به شركت ساختماني عربيم

 ٧/٢داير بر اعطاي قـرارداد   ٢٠٠٧شركت امالك الدار در سپتامبر سال  اعالم اين خبر در پي اطالعيه پيشين      
يكـي  بازار مركـزي،  . گيرد هاي بازار مركزي ابوظبي، صورت مي  براي ساخت برج ACC شركت ميليارد درهمي به



شـهري را داخـل    اين طرح توسعه يك مركـز مـدرن  . هاي بزرگ الدار در ناحيه مركز تجاري ابوظبي است طرح از
 .وجود خواهد آورد شهر ابوظبي كه به صورت شهركي مدرن در دامان شهر قديمي خواهد بود، به

بازار مركزي متصل خواهد شد  شود، به سايت توسعه خليفه ساخته مي  جاده كه در حاشيه بلنداي" چهار سوق"      
 .گيرد ميان مي هاي ابوظبي خواهند بود در خراش ترين آسمان متر را كه مرتفع ٣٨٢مسكوني به ارتفاع  هاي كه برج

سـقف ايـن بـازار بـه     . ترين تسهيالت را در اختيار مردم خواهد گذاشـت  استثنايي ترين و فروشگاه های جديد مدرن
 .فضاهاي سبز جهت استفاده مردم طراحي شده است تراس باغي، متشكل از صورت يك

هاي مهم ابوظبي بوده و يكي از افتخـارات امـارات    اين بازار يكي از پروژه" :گويد مدير اجرايي ارشد الدار مي      
 ."خواهد كرد به بهترين وجه آن را اجرا) پيمانكار) ACC است و من اطمينان دارم كه عربي متحده

صورت گرفتـه و محصـول    'Foster & Partners موسسه معماري احداث مركز خريد توسط طراحي پروژه      
 شـود،  متر مربع احـداث مـي   ٧٠٠٠٠٠فروشي جهان، كه در مساحتي به وسعت  كيفيت بازار خرده پروژه،از باالترين

 .برخوردار خواهد بود

رده و به تعبير رئـيس هيـات مـديره    بازار مركزي ابوظبي را احداث ك ١٩٧١در سال  ACC شركت ساختماني      
 .است شده ACC سال افتخار بزرگي نصيب ٣٦پروژه جديد، پس از گذشت  آن شركت، با اعطاي
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 هاي امارات براي تعدادي از ساختمان هاي سبز صدور گواهينامه
پيشتاز بودن در راهبري انرژي و طراحي بر اسـاس   گستره امارات به دليل هاي احداث شده در تعدادي از ساختمان

بـر   .انـد  دريافـت كـرده    كه نماد استاندارد جهاني توسعه پايـدار اسـت،   (LEED) زيست، گواهينامه شرايط محيط
سـاختمان   ٧٠تاكنون بـيش از  . اند گرفته بندي قرار اساس استاندارد مذكور، تنها سه پروژه كشور در جرگه اين رتبه

ايـن خبـر   . ساختمان سبز ثبت نام كرده و در انتظـار اعطـاي آن هسـتند    بوظبي براي دريافت گواهينامهدر دبي و ا
هاي سبز كه در عين حال عضويت شوراي جهاني ساخت و ساز سبز را بر عهـده   فناوري توسط مدير عامل شركت

 .اظهار شده است دارد،

ظهار نموده است كه پـروژه تهويـه مطبـوع محلـه     نيز ا (EGBC) امارات عضو شوراي ساخت و ساز سبز در      
همين رتبـه   در دبي نيز Metito بوده و ساختمان LEED كننده گواهينامه طاليي واني در دبي نخستين دريافت

هـاي پاسـيفيك در    پالتين است، به مراكز كنتـرل  كه نشان  ،LEED باالترين رتبه گواهينامه. را احراز كرده است
توسـط    دريافـت گواهينامـه سـبز توسـط يـك سـاختمان در ابـوظبي،        دربـاره . يـده اسـت  همين امارت اعطـا گرد 
  .اي منتشر خواهد شد نزديك اطالعيه برگزاركنندگان در آينده

        



 
  

توسـط شـوراي سـاخت و سـاز سـبز ايـاالت        ١٩٩٨كه در سال  LEED بندي ساخت و ساز سبز سامانه رتبه      
استانداردهايي را براي ساخت وسازهاي پايـدار مبتنـي بـر محـيط زيسـت ارائـه        متحده ايجاد شده است، مجموعه

بـه   LEED هايي براي معرفـي  گويد، در نظر است كه طرح ميشوراي ساخت و ساز سبز در امارات  عضو. كند مي
. اسـتاندارد قـرار گيرنـد    سان جوامع شهري نيز زير پوشـش ايـن   هاي توسعه مناطق همجوار ارائه شده و بدين طرح

زيـر پوشـش قـرار      شـوند،  هـا اجـرا مـي    رهنمون هاي طرح جامع توسعه در دبي، كه با رعايت اين تعدادي از پروژه
موضوعاتي چون انرژي، آب و كيفيـت  . اياالت متحده تحت آزمون قرار دارند اما اين استانداردها هنوز در .گيرند مي

هـاي   زيرا سامانه گيرند، قرار مي LEED هاي توسعه پايدار در كانون توجه ها به عنوان طرح ساختمان هواي داخلي
 .كنند درصد آن را مصرف مي 18 تا ١٥هاي روشنايي  درصد بار انرژي و سامانه ٥٥تهويه مطبوع بيش از 

توسعه پايدار سـاخت در دو سـال گذشـته در سراسـر جهـان بـه شـدت         مقوله: "گويد عضو شوراي مذكور مي      
 هاي توسعه پايدار دوران كودكي را عنوان مثال چين يا هند، هنوز به لحاظ رعايت نظريه گسترش يافته است و به

  ".ايم نرفته پيش عمال ابتكارهای سبز در عرصه ساخت و ساز امارات كندبنابراین، ما در ا. كنند طي مي

 دبی

 ميليارد درهم ٣/١در دبي با صرف  ساخت برج مارپيچي گردان
دبي به زودي آغاز و تشريفات اجراي رسمي اين پروژه منحصر به فـرد   اي طبقه ٥٩رود كار بر روي برج  انتظار مي

 David Ficher ميليارد درهمـي توسـط   ٣/١برج گردان . برگزار شود ٢٠٠٨ ژوئن ٢٤تاريخ  در شهر نيويورك در
 سـاخته  درصد سازه آن به صورت قطعات پيش ٩٠ساخته خواهد بود كه  نخستين آسمانخراش پيش طراحي شده و

  .مونتاژ خواهد گرديد بر روي سازه مركزي  در يك كارخانه صنعتي در جبل علي ساخته شده و سپس اين مدول



 
  

احداث برج به آن اعطا شده است گفته است كه انرژي مورد نيـاز   كه قرارداد Besix يكي از كاركنان شركت      
 اي، از طريـق  طبقـه  ٥٩اين بـرج  . برابر مصرف ميزان انرژي مصرفي داخل برج خواهد بود ١٠برج  براي گرداندن

هـا   بـام  هاي آفتابی بر روي پشت پانل .هاي بادي تامين خواهد كرد اي نيروي الزم را از انرژي آفتابی و توربين ويژه
اي  هـاي بـادي بـه گونـه     ب تـوربين نصـ . گذاشته خواهند شـد  توربين بين طبقات گردان برج كار ٤٨نصب شده و 

ميليـون   ٢/١طبق برآورد، سـاالنه  . مگاوات برق توليد خواهند كرد ٣/٠ها  آن نامحسوس صورت گرفته و هريك از
چرخش درآمـده   هر طبقه از برج به صورت جداگانه به. ساعت برق در اين برج توليد و مصرف خواهد شد كيلووات

هـزار   ٢٤ميانگين ساليانه برق هر خـانوار   ميزان مصرف. حال تغيير خواهند بودو نماي بيروني ساختمان همواره در 
 ٢٠٠ايـن بـرج   . خانوار تامين خواهـد كـرد   ٥٠انرژي كافي را براي  كيلووات ساعت برآورد شده است و هر توربين

  .خود جاي خواهد داد دستگاه آپارتمان را در

        



 
  

چهار توربين نيازهاي بـرق  . ميليون درهم برآورد شده است ٧/٢٥حدود  ارزش انرژي برق توليدي ساالنه برج      
پيراموني را  شود، انرژي مورد نياز توربين ديگر توليد مي ٤٤وسط تامين كرده و مازاد بر آن كه ت مصرفي ساكنان را

  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامين
 .خواهند نمود

هاي جداگانه به سايت برج حمل شـده و بـر    كشي كشي و سيم شامل لوله ساخته برج هر يك از واحدهاي پيش      
درخواهـد آمـد، نصـب    شده بر محور ستون فقرات برج، كه جدا از ساير طبقات به چرخش  سطح بتون آرمه ساخته

 .شود كه شبيه اين برج در شهر مسكو نيز احداث خواهد شد گفته مي. گرديد خواهد
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 دبی
 كند ميليارد درهمي دبي را احداث مي ٢٠هاي  شركت سما دبي برج

منظره ايجاد شـده   ها بر روي جزاير خوش برج اين. آغاز كرده است هاي مجلل خود را شركت سما، دبي احداث برج
در مركـز بركـه   . اي احداث شده و معرف زيباترين سبك معماري جهان خواهند بـود  خوشه در قلب دبي به صورت

پـذيري را در   مهمان فروشي و هاي مسكوني، تجاري، خرده ترين برج در ناحيه تجاري دبي، اين مجتمع باشكوه واقع
 .خود جاي خواهد داد



نمايـانگر عـزم دبـي در جهـت     ) ميليـون دالر  ٥(ميليارد درهم يعني  ٢٠بر  اي بالغ ها با هزينه احداث اين برج      
 ها به سهولت اين برج. شود هاي دبي با خور معروف دبي محصور مي برج. عرصه سازندگي است تسريع خالقيت در

 .به ايستگاه مترو دسترسي خواهند داشت

شركت سما دبي گفته است كه منابع مورد نياز براي معمـاري و مهندسـي    مدير اجرايي ارشد فرهان فرايدوني      
 تمهيـدات الزم بـراي تحقـق   . ها به زودي به واقعيت خواهد پيوسـت  خراش احداث اين آسمان ها تامين شده و برج

 گونه در سطح جهاني صورت گرفته است هاي شمايل آرمان احداث اين مجموعه برج

سازي سايت تا پايان  برگزار شده و عمليات آماده ٢٠٠٨ژوئن  ٢١در تاريخ  ها زني احداث اين برج سم كلنگمرا      
بـرداري   ه بهـر  تكميـل و آمـاده   ٢٠١٤طبقه خواهنـد بـود و در سـال     ٩١تا  ٦٠ها از  برج. کشد مي طول ٢٠٠٩سال 
  ورزشـي،   رسـتوران، سـرگرمي،   فروشـي،  متـر مربـع اسـت و تسـهيالت خـرده      ١١٦٠٠٠٠مساحت سايت . شوند مي

 .دهد در اختيار مشتاقان قرار مي هاي مسكوني را ها و آپارتمان ژيمناستيك، هتل  بهداشتي،

اي  هـاي دبـي جلـوه    طراحـي و معمـاري نـوراني بـرج    . شـوند  مجهـز مـي   هاي هوشمند ساختماني ها به سامانه برج
 نمـاي بيرونـي  . ها را به ذهن بيننده القا خواهـد كـرد   نمادين رقصان در ميان شعله شمع هاي گونه از پيكره شمايل

ها سـازه مـارپيچي    طراحي برج .هاي گوناگون را در برابر ديدگان تماشاگران به تصوير خواهد كشيد ها نيز جلوه برج
يك از سطوح طبقات برج در حال صعود به تـدريج   پیچید و همانند يك پيچ هر دارد و به دور محور عمودي مي

 .خواهند بود بديل ته و از منظر زيباشناسي بيكاهش ياف

. شـود  الخور، برگه برنده جايزه محيط زيست، احـداث مـي   وحشي راس هاي دبي كه در کنار حيات مجتمع برج      
 هاي دبي از معيار هشـياري زيسـت محيطـي    برج. هاي اقليمي پيراموني خواهد داشت سامانه همزيستي موزوني با
هـا، مراكـز هنـري،     تئـاتر و سـينما، مـوزه    تسهيالتي چون. برخوردار خواهند بود "Leeds" يقابل انطباق با گواه

  .هاي دبي خواهند بود هاي عمده برج جلوه كنسرواتور موسيقي و سالن اپراي دبي از
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 عمان

 امارت عجمان آغاز شد هليو در احداث شهرك ال
اين پروژه احداث شهركي بـه مسـاحت بـيش از    . به اجرا گذاشته شد هليو در عجمان ال) شهرك(سيتي  مينيپروژه 

  .رسد برداري مي ه به بهر ٢٠١٣گيرد، در سال  زمين مسكوني و تجاري را در بر مي قطعه ٣٢هكتار را كه  ٤٦

 نيـز بقيـه را   PH ده گرفته و شركتگذاري را بر عه درصد تامين سرمايه ٧٠بزرگ،  آبادگر (Desco) دسكو      
قطعه در دست اجـرا قـرار    ٦اكنون عمليات ساختماني در  پروژه در چند فاز اجرا خواهد شد و هم. تامين خواهد كرد

آژانس امـالك و بازاريـابي    Great Properties .سه قطعه از آن تجاري و سه قطعه ديگر مسكوني هستند. دارد
 .است فروش واحدها برخوردارمستقر در دبي از حق انحصاري 



چهل . ماه آماده احداث خواهند شد ٦زمين آن آغاز شده است، ظرف  قطعات مورد نظر كه مدتي است تسطيح      
درصـد آن نيـز بـه     ٦٠اختصـاص يافتـه و   ) درياچـه و فضـاي سـبز   (منظرسـازي   درصد كل مساحت شـهرك بـه  

هـاي تجـاري    كـل مسـاحت شـهرك بـه احـداث بـرج      درصـد   ١٥تا  ١٣همچنين . یابد مي ها اختصاص ساختمان
  .شود مي تخصيص داده

تعـداد  . هزار نفر در آن سكونت خواهند كرد ٢٠سازي قرار دارد و  شهرك احداث واحدهاي مسكوني در كانون توجه
قـرار   روي پـارك صـفا   شهرك الهليو در نزديكي جاده امارات و روبـه . طبقه خواهد بود ٤٥تا  17 ها از طبقات برج

 .دارد

بهداشتي و مسجد و  –كودكستان، باغ و بستان، تسهيالت ورزشي   مدرسه، ستاره، ٥پروژه شامل احداث هتل       
شـمار   ها از ويژگي منحصر به فـرد شـهرك بـه    متري بين برج ٤٠فاصله . فروشي خواهد بود خرده همچنين فضاي

سـه سـال قابـل پرداخـت      به صورت قسطي ظرف شروع شده و) امارات(درهم  ٩١٥قيمت هر متر مربع از . آيد مي
 .است

میزان كافي آب و برق خواهد داشت و دولت بـراي تـامين ايـن گونـه      امارت عجمان به ٢٠١٠تا پايان سال       
 عجمان ظرف دو تا سه سال آينده، نيروگاه مستقل توليـد بـرق در اختيـار   . كند تالش مي تسهيالت به طور جدي

 .خواهد داشت
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 سیاسي اخبار اجتماعي، فرھنگي و) پ
 دبی

 ٢٠١٢جهانگرد در ابوظبي در سال  ميليون ٧/٢برنامه جلب 
را اعـالم   ٢٠١٢ساله استراتژيك خود در بخش توسعه توريسم تا سال  ٥سازمان جهانگردي ابوظبي اهداف برنامه 

 ه استراتژيك، طبق رهنمودهاي شوراي اجرايي امارت ابـوظبي، در اداره مجري برنام ٢٦ميان  اين سازمان در. كرد
 .کند برنامه اصالحات خدمات دولتي مشاركت مي

ميليون گردشـگر در   ٧/٢افزايش شمار جهانگردان بازديدكننده از ابوظبي به  هدف برنامه استراتژيك توريسم،      
 .است سه با برآوردهاي پيشيندرصد رشد در مقاي ٥/١٢اعالم شده است كه بيانگر  ٢٠١٢سال 

 ٣بـه   ٢٠١٥هـاي ابـوظبي را تـا سـال      در نظر دارد كه شمار توريست (ADTA) سازمان جهانگردي ابوظبي      
 طبق اين برنامه قرار است ظرفيت. درصد است ١٠كه ضريب خطاي اين برآورد در حدود  ميليون نفر افزايش دهد،

 .اتاق بوده است ٤٠٠٠تر از اين، محدود به  فزايش يابد كه پيشنفر ا ٢٥٠٠٠سال آينده به  ٥ها ظرف  هتل



بر اساس مطالعات جامع و هماهنـگ بـا شـوراي اجرايـي امـارات عربـي        برنامه توسعه جهانگردي در ابوظبي      
بر اساس اين مطالعات، توسعه توريسم به عنوان يك منبع درآمـدي عمـده، بـا سياسـت      .متحده تدوين شده است

  .دارد هاي اقتصادي عاري از وابستگي به نفت و گاز، انطباق كامل يدن به فعاليتبخش تنوع

        

 

تريليـون دالر   ٨برابر  ٢٠٠٨الملل در سال  ، بخش توريسم بين"جهانگردي ني سفر وشوراي جها"طبق برآورد       
تريليـون دالر   ١٥درصد، بـه   ٤/٤با ميانگين رشد ساالنه ) ٢٠١٨(سال آينده  ١٠خواهد كرد، كه ظرف  درآمد ايجاد
صـد از توليـد   در ٥/١٠اسـت، كـه    ميليون شغل ايجاد كـرده  ٢٩٧بخش توريسم در جهان حدود . یابد افزايش مي

 .دهد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص مي

تـرين رشـد را تجربـه     جهانگردي، بخش جهانگردي در خاورميانه سريع بر اساس برآورد شوراي جهاني سفر و      
درصد در چند دهه آينده آهنـگ رشـد اروپـا و آمريكـا را پشـت سـر خواهـد         ٢/٥ي معادل  كرده و با رشد ساالنه

بود، امارت ابـوظبي   العاده كه با عملكرد توسعه و بالندگي پرتكاپوي اقتصادي همراه خواهد ين رشد خارقا .گذاشت
برنامه . فراغت و داد و ستد تبديل خواهد كرد هاي فرهنگي، اوقات المللي در عرصه را به يك مقصد جهانگردي بين

هاي زيربنايي و ترغيب   انساني و تدارك برنامه ابوظبي، تامين نيازهاي نيروي ساله ٥استراتژيك توسعه جهانگردي 
خود را در دستور  هاي فعاليت هاي ميهمانداري و مطالعات مربوط در برنامه آموزشي براي گنجاندن آموزش مقامات

  .كار قرار داده است

اروپـا   دستاوردهاي شاياني مانند تاسيس دفاتر توسعه جهانگردي در (ADATA) سازمان جهانگردي ابوظبي      
جزايـر   هـاي سـعديات و   اجـراي پـروژه  . گذاري توسعه جهانگردي را از آن خود ساخته است سرمايه و ايجاد شركت

كسـب موفقيـت در   . سازمان اسـت  المللي به اين امارت از ديگر رهاوردهاي اين هاي معروف بين ياس و جلب هتل
هاي گونـاگون جهـانگردي نيـز در     م براي فعاليتالز ايجاد خدمات الكترونيك آنالين، به ويژه در صدور مجوزهاي

حاضر، سازمان عرضه موضوع خدمات آنالين اضافي و نهايي كردن وضع  در حال. زمره دستاوردهاي سازمان است
قـرار داده   هاي ساالنه را در دستور كار خـود  ها و تاسيس اداره تحقيقات براي انجام پروژه هتل بندي معيارهاي رتبه



نيـز در دسـتور    ٢٠١٢مورد تا سـال   دفتر خارج از كشور و افزايش دفاتر خارجي سازمان به هفت تاسيس سه. است
ايتاليا داير گرديده و نمايندگي سازمان جهانگردي ابـوظبي در ايـن    سه دفتر جديد در استراليا، چين و. كار قرار دارد

 .خواهند داشت كشورها را بر عهده
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 عمان
 شود هميشه دگرگون مي فضاي امارت عجمان براي

هزار نفـر جمعيـت سـاكن در آن     ٢٠٠ميليارد درهم كه  ٢٢٠اي بالغ بر  هزينه با Al Zorah با احداث شهر ساحلي
رود كـه   مـي  انتظار. طبيعت زندگي خواهد كرد، چهره اين اميرنشين اماراتي براي هميشه دگرگون شود هماهنگ با

اين . بندي جهاني صعود كند نردبان رتبه ترين مكان براي زندگي به راس در آينده به عنوان با شكوهامارت عجمان 
. پيونـدد  ميليارد درهم به واقعيت مـي  ٢٢٠اي معادل  با هزينه Al Zorah انتظار با اعالم احداث شهر مدرن ساحلي

 پروژه جديد در ناحيه ساحلي. خواهد كردبسيار مدرن سرمايه قابل توجهي را به خود جلب  احداث اين شهر ساحلي
 Al Zorah آن، شهر كيلومتر از نوار ساحلي عجمان اجرا شده و محصول ١٦ميليون متر مربع در  ٢٢به مساحت 

كيلومتر افزايش  ٣ساحلي امارات را  ايجاد اين شهر نوار. هاي ساحلي و دفاتر تجاري و ساير تسهيالت است با خانه
 .دهد مي

هـاي   متعدد و جزاير به هم پيوسته را كه واحدهاي مسـكوني را در دهكـده   خورهاي زيباي Al Zorah شهر      
 كـه يـك واحـد    Al Zorah شهر ساحلي توسط شـركت توسـعه  . خواهند داد، در بر خواهد گرفت اي جاي جزيره

 جامع، شهر طبق طرح. شود احداث خواهد مي لبناني است .Solider Intl مشاركتي متشكل از عجمان و شركت
Al Zorah فروشـي و تسـهيالت اوقـات     مسـكوني، ادارات، مـدارس، خـرده    يك شهر تمام عيار است و واحدهاي

 .ستاره را در بر خواهد گرفت ٥هاي  و هتل فراغت، از جمله تفريحات دريايي

 Al شـهر . رسد سال به اتمام مي ١٥شود و كل پروژه در مدت  اجرا مي ماه ٣٠فاز نخست اين طرح در مدت       
Zorah هـاي  ها را كه وجه تمايز آن از ديگر امـارت  ها و نوآوري اي از سنت محسوب شده و آميزه هويت عجمان 

 .کند امارات عربي متحده است، به مردم ارائه مي

داد و سـتد آسـان و بـازار نسـبتا آزاد بـه يـك مقصـد جـذاب بـراي           منـدي از مقـررات   عجمان به دليل بهره      
 به عنوان يك Al Zorah پروژه احداث شهر. وارد فصل جديدي از توسعه شده است گذاران تبديل شده و سرمايه

پـروژه، سـرانجام كلنـگ     سـال از پيشـنهاد ايـن    ٥پس از . المللي تبديل خواهد شد پديده واقعي به يك مقصد بين
اعالم شده بود، از ابعاد بزرگ  ٢٠٠٧در ژانويه  اطالعات تفصيلي پروژه از آنچه كه. احداث شهرك بر زمين زده شد

درصـد نسـبت بـه رقـم      ٣٠٠بودجـه تخصـيص يافتـه كنـوني آن حـدود       دارد، به طوري كه اين طرح پرده بر مي
 .يافته است تخصيص يافته اوليه افزايش

 هزار نفر در شهر جديـد سـاكن شـده و يـا بـه كـار اشـتغال ورزنـد و         200 رود طبق برآورد پروژه، انتظار مي      
 .يك شهر مسكوني، تجاري و گذران اوقات فراغت پايدار تبديل کند سان آن را به بدين



هـاي مشـابه نيسـتيم بلكـه      نه تنها درصدد تقليد از ساير پـروژه  ما: "گويد مي Al Zorah رئيس هيات مديره      
 هر بـر اسـاس دوسـتداري   طراحي اين شـ . ها متمايز سازيم امارت آن را از ساير امارت خواهيم هويت ويژه اين مي

 ."هاي مبتني بر كارايي انرژي صورت خواهد گرفت زيست و زيرساخت محيط

پايدار از طريق ايجاد حداكثر سايبان، كاربرد مصالح سـاختماني مبتنـي بـر     هاي شهرسازي رعايت تمامي جنبه      
 50 هش مصرف انرژي تا ميزانساختماني به منظور كا –هاي معماري  ترين سبك و توجه به مدرن كارايي انرژي

: گويـد  مـي  Al Zorah شـركت  مدير اجرايي ارشد. درصد، اين شهر را از ديگر شهرهاي امارات متمايز خواهد كرد
. براي حفظ هويت عجمان حياتي است زمين در دامان طبيعت زنده است واين طبيعت زيبا و همچنين فرهنگ آن"

با صـدور  . داده و روح نوآوري اين امارت را زنده خواهد كرد بازتاب شهر جديد ميراث فرهنگي و طبيعي عجمان را
، وجاهـت ايـن ناحيـه نـزد     Al Zorah امتيـاز منطقـه آزاد و داد و سـتد آزاد بـه شـهر      فرمان ويژه بـراي اعطـاي  

 گونـه از  ٣٠در زمينه توسعه پايدار اين شهر و صيانت محيط طبيعي، حفاظـت  . افزايش خواهد يافت گذاران سرمايه
هـاي روان، از   ماهيان، درختـان و شـن   هاي بيشماري از گونه از پرندگان، و گونه ٢٠، بيش از )مانگرو(درختان حرا 
مردم را به متوقف کردن پارك خودروهاي خويش در منزل  اين شهر. هاي طرح احداث شهر خواهد بود اهم فعاليت

سواري و سـاير تسـهيالت    هاي آبي، مسيرهاي دوچرخه راهها،  به هم پيوسته، آبراهه روهاي و استفاده از شبكه پياده
 .ترغيب خواهد كرد ترابري

 Al Zorah درصد از شهر ٥٠صورت مشترك، هر يك مالك  به .Solidere-Int'l امارت عجمان و شركت      
هـاي   درصد نيز به مغازه ١١درصد آن اداري و  ٢٢شهر مسكوني است،  هاي درصد از ساختمان ٥٠نزديك . هستند
از نظر  .ها اختصاص داده خواهد شد درصد باقيمانده به انبارها و زيرساخت ٩ها و  نيز به هتل درصد ٨فروشي،  خرده

هـا و يـك    پيست قايقراني، هتل ٥سوراخه،  ١٨كيلومتر پالژ ساحلي، يك زمين گلف  ١٦تفريحي و ورزشي، پروژه، 
روي سـريع و   سـواري، پيـاده   چـون تنـيس و اسـب    ييهـا  هزارمتر مربع، مركـز ورزش  ٢٠٠مركز خريد به مساحت 

با اتصال بـه جـاده امـارات بـا فرودگـاه       Al Zorah شهر. خواهد داد سواري و سه مدرسه را در خود جاي دوچرخه
 .فاصله خواهد داشت) سفر با خودرو(دقيقه  ١٠با فرودگاه امارت شارجه  دقيقه و ٢٠المللي دبي  بين
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 شارجه
 توانيد بنا كنيد؟ مي آينده خود را چگونه

ادامـه سـاخت و   . انگيزي را خواهيـد ديـد   خود را نگاه كنيد، مناظر شگفت اگر با اتومبيل خود گشتي بزنيد و اطراف
هـا در   پـروژه  اعشوند، بلكه بر اجراي انبوهي از انـو  ها محدود نمي سازهايي كه تنها به احداث جاده سازها، ساخت و

كسـاني پشـت ايـن همـه سـاخت و سـاز        اما به راستی. لند امارات عربي متحده داللت دارند، از متروي دبي تا دبي
آينـد؟   كاغذ نبودند اكنون توسط چه كساني به اجرا در مـي  هايي بيش بر ها كه زماني تنها شكل هستند؟ اين پروژه

  زار نبوده است؟ ياباني شنمتحده امروز، ب سال پيش امارات عربي ٣٠مگر 

هـا هسـتند، آنـان همـواره مسـئوليت احـداث        مجري تمامي ايـن پـروژه   توان گفت كه مهندسان در واقع مي      
 به همـين دلیـل، بـه منظـور پاسـخ     . نمايد، بر عهده دارند پذير مي توسعه كشور را امكان هايي كه تداوم ساختمان



دوره  ٥شـارجه،   ي تربيت افراد متخصص و مـاهر، دانشـگاه آمريكـايي   گویی به نیاز فزاينده صنعت مهندسي برا
هـاي   گزينـه ارتقـاء كيفـي آموزشـي دوره     افزون بـر تمهيـد  . انداخته است  ليسانس را در رشته مهندسي به راه فوق

 هاي تخصصي آموزش عالي به منظور تامين نيازهاي مهندسي، دوره دانشگاهي خارج از امارات، برگزاري اين گونه
هاي  برنامه استاد و مدير... به گفته جهان عبدا. شود آور مي شالوده صنعتي منطقه، الزام به موازات توسعه و گسترش

توانـد نيازهـاي    فوق ليسانس، مـي  دوره ٥آموزش دانشگاهي در كالج مهندسي دانشگاه آمريكايي شارجه، برگزاري 
در حـل و فصـل مسـائل و مشـكالت صـنعتي از طريـق        نيروي كار مهندسي را براي صنايع منطقه تامين کرده و

 .نقش بسزايي ايفا كند هاي تحقيقاتي در منطقه، تمهيد ماموريت

نفر مهندس در امارات عربي متحده مشغول به كار هستند كه با داشـتن   هزار ٦٠شود كه در حال حاضر  برآورد مي
 هـاي بـازار كـار، شـماري از ايـن      ق تحليـل طبـ . گيرند بندي قرار مي در اين رده (BSc) مدرك ليسانس مهندسي

 .هستند مهندسان هم اكنون خواهان ادامه تحصيل در دوره فوق ليسانس حين خدمت

دانشگاهي در كالج مهندسي دانشگاه آمريكـايي شـارجه، امـارات اكنـون در      هاي آموزش به گفته مدير برنامه      
 ژوهشگران و دانشمندان متبحر را به این مرکـز جـوان  پ  پژوهشی است تا از این راه بتواند صدد اعطاي مدرک

اعطاي مـدارک پژوهشـی    توانند به به احتمال زياد موسسات جديد تاسيس شده در آينده نزديك نيز مي. جلب کند
 .مبادرت ورزند

به  منطقه در منطقه به احتمال بسيار منجر به وابستگي مستمر امارات به نظر وی کمبود، مدارك پژوهشی در      
 .نمايند شود تا نيازهاي كنوني و آينده تحقيق و توسعه را در كشور تامين وارداتي مي متخصصان ماهر

هاي محلي براي  هايي از تالش هاي متعدد صنعتي در شارجه و دبي نمونه پارك در امارات عربي متحده، وجود      
مهمـي چـون    هاي صنعتي نيازمند عوامل اين خوشه ايجاد و توسعه. آيند صنايع استراتژيك به شمار مي ايجاد انبوه

همچنين زيربنـاي نيرومنـد پژوهشـی در     ها و فراهم بودن نيروي كار بسيار ماهر و مهندسي، دانشمندان و تكنسين
راستا، تالش هماهنگ براي ايجاد دانشگاه با توجـه بـه نقـش     در اين. هاي قابل دسترسي در منطقه است دانشگاه

اندازي يك استراتژي پژوهشی تامين اعتبار شده، بيش از پيش ضروري  براي تقدم راه با دولت،صنعت و تعامل آن 
  .كند مي جلوه

 (طرح كرده است در ارتباط با نيازهاي مهندسي امارات نگارنده مقاله پرسشنامه زير را: توضيح)

 مهندسان فردا باشند؟ خواهند چه كساني مي

 :دهند هاي زير پاسخ مندان به پرسش عالقه

دوره فـوق ليسـانس مهندسـي دانشـگاه آمريكـايي شـارجه        ٥در  هايي چه رشته: ١پرسش 
 است؟ گنجانده شده

 :قرار زير است دوره فوق ليسانس مهندسي به ٥: پاسخ

  دوره فوق ليسانس مهندسي علوم شيمي •



  (سيويل(دوره فوق ليسانس مهندسي علوم عمران  •
  دوره فوق ليسانس مهندس علوم كامپيوتر •
  دوره فوق ليسانس مهندسي علوم مهندسي برق •
  دوره فوق ليسانس مهندسي علوم مكانيك •

  

 شوند؟ ها چه زماني برگزار مي دوره نخستين: پرسش دوم

  .برگزار شوند ٢٠٠٨ها از اوت  قرار است اين دوره: پاسخ

 ها چه تجربه و معلوماتي را فرا خواهند گرفت؟ اين دوره دانشجويان: پرسش سوم

 :هاي زير را كسب خواهند كرد در عرصه فرهيختگان تجربه و معلومات الزم: اسخپ

  تدوين و حل مسائل مهندسي رياضيات پيشرفته كاربردي و علوم مهندسي براي تعيين، •
  كاربري افزار مدرن مهندسي •
  تجربي هاي ريزي طراحي و هدايت پژوهش  نمايش مهارت در برنامه •
  از نتايج پژوهش نگارش رساله پژوهشی و دفاع •
  هاي مهندسي در عرصه اجتماعي و جهاني رهيافت اي و اخالقي و درك اثر هاي حرفه پذيرش مسئوليت •
  و مباحث معاصر در طول زندگي شناخت و درك نياز خويش با تعهد به يادگيري مداوم دانش •

 ها چيست؟ احراز براي داوطلبان دوره شرايط: پرسش چهارم

 :زير هستند راي داوطلبان به قرارشرايط احراز ب: پاسخ

  مربوط هاي داشتن مدرك ليسانس علوم مهندسي يا رشته •
بـراي پـذيرش كامـل داوطلـب و      ٠٠/٤از  ٠٠/٣معادل   ((GPA داشتن حداقل معدل قبولي دانشگاهي •

  براي پذيرش مشروط ٠٠/٤از  ٥/٢
بـراي   ٢١٣در آزمـون و  آزمـون کاغـذی    از طریـق  ٥٣٠از طریق اینترنت و  ٨٠داشتن حداقل نمره  •

  پذيرش مشروط

  

 شود؟ هاي مالي به دانشجويان اعطا مي تحصيلي يا كمك آيا بورس: پرسش پنجم

براي دانشجوياني كه معـدل قبـولي دانشـگاهي بـاالتري دارنـد      ) آسيستاني) تعداد محدودي دوره دستياري: پاسخ
 الزحمـه  دهد و اعطاي حـق  شهريه را پوشش مي اين گونه تسهيالت معموال تمام يا بخشي از .وجود خواهد داشت

  .شوند مي هاي آستياني ساالنه اعطا دوره. گيرد ماهانه به دانشجويان واجد شرايط را در بر مي



 ها چقدر است؟ دوره شهريه متوسط: پرسش ششم

ليسـانس  درهم است و دانشجويان بـراي اتمـام دوره فـوق     ٢٥٥٠درسي  ميزان شهريه به ازاء ساعات واحد: پاسخ
 را بگذرانند واحد درسي ٣٠بايست  مي

  .(تومان ٩١٢،١، ٦٠٠= درهم  76500 = 2550 * 30)

 رسد؟ نام چه زماني به پايان مي مهلت ثبت: پرسش هفتم

 .ها ترجيح دارد تسليم زودتر تقاضا نامه البته البته. است ٢٠٠٨اول اوت : پاسخ

 كنند؟ مي متقاضيان چگونه اقدام: پرسش هشتم

 .اقدام کنند (AUS) پذيرش دانشگاه آمريكايي شارجه توانند از طريق دفتر متقاضيان مي: پاسخ

 : Gruduate-www.aus.edu/admissions/ayeProspectus.php admissions/2008 آدرس اينترنتي

اسـتاد و مـدير دوره آموزشـي    ... هاي فـوق توسـط جمـال عبـدا     پاسخ عات مربوط به پرسش وتمامي اطال: توضيح
 .ارائه شده است (AUS) دانشگاه شارجه دانشگاهي كالج مهندسي
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 ساز سبز امارات از ديدگاه شوراي ساخت و
  

 
  

http://www.aus.edu/admissions/aye


به همـين منظـور، اميـر دبـي     . درصد مصرف انرژي را کاهش دهد٥٠تواند تا مي استفاده از ابتكارهای ساخت پايدار
 بنـدي  رتبـه  .احداث شوند LEED ستانداردهاي ا هاي جديد دبي بر اساس رهنمون كه ساختمان دستور داده است

LEED آبـادگران و حتـي    جويي قابل توجهي از طريق كاهش هزينـه سـاخت بـراي    ابزاري مناسب است و صرفه
 هـاي سـبز ديگـري نظيـر     گواهينامـه  ،LEED بنـدي  عالوه بر رتبـه . تر در بر دارد هاي قديمي صاحبان ساختمان

Bream-Green و Green-Star بنـدي سـبز خـود را     امارت ابوظبي نيز در نظر دارد سـامانه رتبـه   وجود دارند و
  .کند ايجاد

        

 
  

بر اساس يك برآورد، مصـرف سـرانه آب   . ترين مباحث است از جدي آب يكي در منطقه خليج فارس موضوع      
كيلـو وات  1200 مصرف سرانه برق در امارات نيز حدود. مترمكعب است ٥٠٠تا  300 در اين منطقه روزانه حدود

شـود بـار    چنانچه يك ساختمان بر اسـاس معيارهـاي سـبز سـاخته    . دو برابر این رقم در انگلستان است است كه
 .آبادگران خواهد شد گذاري جويي قابل توجهي در سرمايه رسد و موجب صرفه ايي آن به حد مطلوب ميدم

. شود قلمداد مي LEED بندي نمره به عنوان ساختمان واجد شرايط و رتبه ٤٣تا  ٣٤يك ساختمان با دريافت       
 نمـره  ٦٧تـا   ٥١اي و با دريافت  نقره نمره واجد شرايط دريافت گواهينامه سبز ٥٠تا  43 يك ساختمان با دريافت

را بـه خـود اختصـاص     نمره، گواهي سـبز پالتـين   ٩٢تا  ٦٨حائز شرايط دريافت گواهينامه سبز طاليي و با كسب 
   .دهد مي

        



 
  

در كـاهش   LEED در دبي با رويكرد به اثربخشي رعايـت ضـوابط   (EMS) شركت مديريت خدمات انرژي      
هـاي   اغلـب بنگـاه  . با تعدادي از آبادگران امارات مبادرت به همكـاري کـرده اسـت    هاي در دست اجرا هزينه پروژه

پيمانكـاران مواجـه    پيشنهادهای متجاوز از مازاد بودجه اختصاص داده شـده از سـوي  آبادگران همواره با  امالك و
 .كنند تعيين مي شوند، زيرا پيمانكاران بر هميشه بر اساس طراحي ساختمان قيمت را مي

ريـزي   در يك طرح توسـعه برنامـه  . رود از نيازهاي واقعي بسيار فراتر مي در اكثر موارد ظرفيت خدمات جانبي      
نظر  جامع، مشاور قطعه زمين را طراحي كرده و چنانچه بيش از حد الزم براي پروژه بودجه در ده بر اساس طرحش

نيز غير قابل اجتناب   جانبي گرفته شده باشد، در آن صورت پيشنهاد اختصاص بودجه اضافي براي طراحي خدمات
هـا را بـازنگري کـرد و فنـون      تـوان طراحـي   يسـبز مـ   در اين گونه موارد با اعمال معيارهـاي گواهينامـه  . شود مي

طراحـي پـروژه منظـور     –شود، در باز  هاي جانبي مي ظرفيت سرويس جويي در انرژي را كه منجر به كاهش صرفه
برآورد شده بود  مگاوات ٧، ميزان برق مورد نياز Sorouh هاي خاص آبادگر يكي از پروژه در: به عنوان مثال. کرد

با اعمال معيارهاي ساخت و ساز سـبز نـه    .مگاوات بيشتر برق نياز نداشت ٦تا  ٥به بيش از در حالي كه آن پروژه 
بـدين سـان در هزينـه اجرايـي پـروژه      . پروژه نيز كاسـته شـد   تنها بار برق كاهش يافت بلكه از ظرفيت سرمايشي

ميليـون درهـم در    ٥.٦ميليون تـا   ١.٦در برخي از موارد، كاهش هزينه به . گرفت جويي قابل توجهي صورت صرفه
ــروژه ــر پـــــــــــــــــــــــ ــالغ هـــــــــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــــ

 .است شده

ايـن آبـادگر بـا اعمـال فـن      . ديگري در اين زمينه اسـت  مثال Union Properties شهرك موتوري آبادگر      
جـويي در   ميانگين ميزان صرفه. كند جويي مي هاي خود صرفه پروژه در (Value Engineering) مهندسي ارزش
 های در مورد ساختمان. درصد است ٢٥حدود   هاي برق و آب مصرفي، اساس قبض موجود بر هاي ساخت ساختمان

افـزايش خواهـد    درصـد  ٣٥تـا   ٣٠جويي به جديد اگر مهندسي ارزش در مرحله طراحي صورت گيرد، ميزان صرفه
 .یابد مي



، نخيـل،  پروژه متعلـق بـه آبـادگراني نظيـر عمـار      ٣٧اكنون در   هم (EMS) شركت مديريت خدمات انرژي      
 در زمينه اعمال معيارهاي ساخت و سـاز  (GCC) آبادگران امارت و حوزه شوراي همكاري امالك يونيون و ساير

توان بـه اثـر    سبز مي سازي يك ساختمان بر اساس معيارهاي گفتني است كه با طراحي و مدل. سبز همكاري دارد
در نتيجـه بـار انـرژي كمتـري را بـراي       برد و هاي مجاور در سرمايش ساختمان مورد نظر پي همجواري ساختمان

 .ساختمان طراحي کرد
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 ارتباطات اخبار حمل و نقل و) ت
 عمان

 بزرگ ديگر احداث كند فرودگاه ٢عمان قصد دارد 
. آغـاز کننـد   ٢٠٠٨اري از پايان سـال جـ    المللي را پيش فرودگاه بين ٢مقامات عماني در نظر دارند عمليات ساخت 

تعميرگـاه   در اين ناحيه يك. گيرد در منطقه وسطا را در بر مي" دوقوم"المللي در  بين  فرودگاه پروژه اول احداث يك
  .بزرگ كشتي نيز در دست احداث است

        

 
  

الحاد در منطقه شرقيه كه ايجاد تسهيالت اكوتوريسم در دستور كـار   راس فرودگاه دوم در مقياسي متعارف در      
 .احداث خواهد شد قرار دارد،

و اين وزارتخانـه مشـاوران را مـامور    و ارتباطات تدارك ديده شده  ساخت هر دو فرودگاه توسط وزارت حمل و نقل
در  ها پس از اتمام اجراي پروژه. تفصيلي اين دو طرح و جوانب نظارتي آن را بر عهده گيرند كرده است كه طراحي

بزرگ و سنگين باري را بر عهـده   المللي دوقوم ارائه خدمات به هواپيماهاي رود فرودگاه بين ، انتظار مي٢٠١٢سال 
 .گيرد
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 دبی
 كند بر روي جاده شيخ زايد احداث مي  پياده پل عابر ١٢شركت ماموت 

شـوند تـا دسترسـي مسـافران بـه       هـاي اصـلي دبـي احـداث مـي      جاده پل روگذر عابر پياده برروي ٣٦در مجموع 
 .پذير شود ها امكان جاده هاي مترو در كنار ايستگاه

پل روگذر عابر پيـاده كـه بـرروي جـاده      ١٢قراردادي را براي ساخت  (MBS) ماموتهاي ساختماني  سامانه      
در  ،(RTA) ها و حمل و نقل دبي ريزي سازمان راه بر اساس برنامه. شد، منعقد كرده است شيخ زايد ايجاد خواهند

 ٣ها ميـان   ين پلساخت ا عمليات. هاي اصلي دبي احداث خواهند شد پل روگذر عابر پياده برروي جاده ٣٦مجموع 
تسـهيالت  . فـوالدي را عرضـه خواهـد كـرد     شركت ماموت قطعات پيش ساخته. شركت سازنده تقسيم شده است

 .مستقر است Shariahs Hamriya ساخت اين قطعات در منطقه آزاد

اخت قيمت تمام شده سـ . تن فوالد نياز خواهد داشت ٢٥٠٠پل به  12 ها فوالدي بوده و ساخت هاي پل سازه      
. شـوند  هاي روگذر عابر پياده به سيستم تهويه مطبـوع مجهـز مـي    پل. محاسبه نشده است ها هنوز و نصب اين پل

درهـم تصـويب كـرده     ميليون ٥٨ها را به مبلغ  ها و حمل و نقل دبي هزينه احداث اين پل راه  گذشته سازمان سال
 ٤٧عنوان بخشي از پروژه احداث متروي دبي بـه   را بههاي عابر پياده  اكنون اين سازمان قصد دارد تعداد پل. است

 .علي، راشديه و القسيس آغاز شده است آزاد جبل ها در مناطق ساخت پل. فقره افزايش دهد

 Reliance Industries مستقر در دبي نيـز بـه آن وابسـته اسـت، بـا      هاي ماموت، كه ماموت گروه شركت      
 .كند ده است تا در شبه قاره هند نيز به طور گسترده فعاليتيك واحد مشاركتي ايجاد كر كشور هند
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 دبی
 كمبود فضا مواجه است انبارداري در دبي با

اكنـون  . موازات احداث مستمر تسهيالت بيشتر در سال آينده رفع خواهد شـد  كمبود تداركات انبارداري در دبي به
اساس افزايش تقاضـا   هاي احداث انبارها به مراحل نهايي خود نزديك شده و انبارهاي موجود نيز بر وژهپر عمليات

در دبي براي بسياري از كسب و كارها دشـوار   در حال حاضر، پيدا كردن انبار خوب و مناسب. شوند توسعه داده مي
ا توجـه بـه انبارهـاي در دسـت سـاخت      اميد است كه ب ،Trans World به گفته مدير عامل پارك تداركات. است

دبي اين مشكل حل شود، شكاف موجود میان عرضـه و تقاضـاي كنـوني     جديد و ايجاد مناطق ويژه تداركات در
 در حال حاضر ميزان تقاضا براي. شود هاي تداركاتي به زودي بر طرف مي با ايجاد نوآوري براي انبارداري در دبي

هزار متـر   ١٠٠تا  90 بخش صنعت تداركات دبي كمبود فضاي انبار در دبي را. انبار سه برابر ظرفيت موجود است
تسهيالتي كاملي را در   انبارهايي هستند كه زنجيره به نظر منابع صنعتي، انبارهاي مطلوب. مربع برآورد كرده است
 .كنند مي کنار انبارداري عرضه



اي و جهاني تداركاتي تثبيت کننـد،   عنوان قطب منطقه موقعيت خود را به كند اكنون تالش مي امارت دبي هم      
 و (Logistic) هـاي تـداركاتي   العاده حجم بـار بـا چـالش ظرفيتـي جـدي در برابـر شـركت        خارق افزايش  اما با

 .شود مي چالشي كه با شدت يافتن كمبودهاي انبارداري در دبي حادتر –واردكنندگان روياروي است 

كـه از طريـق بنـدر جبـل علـي       (TEUS) فـوت  ٢٠به بزرگـي   2007 داتي در سالهاي باري وار محموله      
 بيني شده است كه ميزبـان  پيش. بوده است TEUS ميليون ٥/٩ميليون تا  ٥/٣از نظر وزني . شده است باراندازي

ارداري اين وصف، كمبود فضاي انب با. فراتر رود TEUS ميليون ٨٠از مرز  ٢٠٣٠باراندازي بندر جبل علي تا سال 
كه از رونق فزاينده ساخت و ساز در دبي ناشي شده  با فقدان عمومي فضاي تجاري براي گسترش آن مواجه است

هـاي تـداركاتي    اكنون به بزرگترين مسـاله رويـاروي شـركت    اين كمبود هم فقدان فضاي كافي براي جبران. است
 طی سه سال گذشته تقاضا براي انبـار . وندش درنگ تصاحب مي فضاهاي اضافي ايجاد شده بي تبديل شده و اندك

ميـانگين  . پيدا كـرده اسـت   به طور مستمر افزايش يافته و با توجه به مسايل ظرفيتي هزينه اجاره انبار نيز افزايش
درهم در آغاز سال جـاري   ٧/٠يك مترمربع در روز تا  درهم براي ٤/٠كرايه انبار براي هر مترمربع فضا در دبي از 

  .ده استدر نوسان بو

ظرف يك سال آينده كمبود فضاي انبـار در دبـي انـدكي كـاهش      گويد كه هاي لجستيك مي مدير يكي از شركت
هـاي جديـد    بيني كرد، زيرا تا آن زمـان پـروژه   هاي آينده پيش مشكل را طي سال توان رفع اين خواهد يافت و مي

  انبار، تكميل ساخت

ها رونـق يافتـه اسـت     تفع مجهز به سيستم نقاله كه اين روزها ساخت آنمر به گفته اين مدير، انبارهاي. مي شوند
گذاري و شـهرك صـنعتي    ، پارك سرمايه(DLC) مراكز جديدي نظير شهرك تداركاتي دبي. دارد خواهان بسياري

 .هاي تداركاتي را تامين خواهند كرد فضاهاي مورد نياز شركت دبي

البا فضاهاي مورد نياز براي انبارهاي خود را به عنوان بخشي از فضاي غ المللي مستقر در دبي هاي بين شركت      
در شهرك  هاي استيجاري بلند مدت كيلومتر مربع از زمين ١٢از طرفي . اند كرده  آتي خود ذخيره توسعه و گسترش

 .به پايان خواهد رسيد ٢٠٠٩سال  واگذار شده و احداث انبارهاي آن تا (DLC) تداركاتي دبي

 ٤٠٠٠٠بـيش از   ٢٠٠٩تا پايان سـال   Alfuttaim و DHL، Fedex هاي مشهور تداركاتي در دبي چون امن      
هـاي انبـارداري    هـاي تـداركاتي سيسـتم    آگاه بر اين باورند كـه شـركت   منابع. كنند مترمربع فضاي انبار احداث مي

غيرمنتظـره   گفتني است كه تقاضـاهاي  .را كه كارايي باالتري دارند، در اختيار خواهند گرفت اتوماتيك يا هوشمند
گـذاري بـه    دليل بازگشت سريع سرمايه براي فضاي انبارداري بسياري از آبادگران امالك را وادار كرده است كه به

 .آورند هاي احداث انبار در دبي روي اجراي پروژه
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