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سخني با خوانندگان

تدوين كنندگان اين خبرنامه خود را مرهون خوانندگان فرزانه و گرانمايه اي مي دانند كه با اقبال از آن و تشويق كوشندگان، انتشار 
شماره هفتم آن را ميسر و مقدور نموده اند. خبرنامه شماره 7 روند توسعه در)خليج فارس و درياي عمان( چون آن شماره هاي 
تحوالت  مهمترين  متحده،  عربي  امارات  در  مستقر  ره شهر  بين المللي  گروه  دفتر  اخبار دست چين شده  انبوه  ميان  از  پيشين، 
اقتصادي، اجتماعي، بازرگاني و مالي و همچنين فعاليت هاي مربوط به عمران شهري، ساختمان و مسكن و ارتباطات را، كه در 

حوزه خليج فارس و درياي عمان صورت مي گيرد، بازتاب مي دهد.
گروه بين المللي ره شهر بر اين باور است كه هر گونه تحول و رخداد در عرصه توسعه اقتصادي، مالي، اجتماعي، فرهنگي و 

سياسي در حوزه خليج فارس و درياي عمان، چه به صورت مستقيم و چه غيرمستقيم، بر روند تحوالت اين پهنه حساس و 
استراتژيك جهان اثرگذار بوده و آگاهي مديران، مشاوران و مباشران عمران و آباداني، مجريان طرح ها، و مسئوالن محترم كشور 
و خوانندگان گرانقدر از ماهيت، كميت و كيفيت آنچه كه در منطقه رخ مي دهد مي تواند در تصميم سازي هاي ملي، راهبردي و 

بين المللي كشور راهگشا و كارساز باشد.
از مهمترين رخدادهاي منعكس شده در اين شماره مي توان به پديداري نخستين نشانه هاي سرايت بحران اقتصادي و مالي جهان 
به امارات عربي متحده، به ويژه امارت دبي، و كاهش اعتماد سرمايه گذاران به تداوم روند توسعه آن  در آينده اشاره كرد. از 
ديدگاه بعضي از ناظران بين المللي، بازار ساختمان و مسكن به مثابه پاشنه آشيل و چشم اسفنديار دبي تلقي مي شود و با افول 

آن احتمال دارد كه روند توسعه شتابان امارات عربي متحده به شدت مورد تهديد قرار گيرد.
 از ديدگاه ناظران ديگر، امارات و چند كشور ديگر عضو شوراي همكاري خليج فارس، مانند قطر، كويت و عربستان سعودي، با 
داشتن اندوخته هاي چند صد ميليارد دالري در صندوق هاي ثروت حاكميت خود خواهند توانست نه تنها به رشد چشمگير خود 
ادامه دهند بلكه با استفاده از اين وجوه كالن به عنوان اهرم مالي بين المللي، نقش بارزي را در تخفيف و مهار بحران مالي جهان 

بر عهده گيرند.
                                                                           گروه بين المللي ره شهر
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

  
  
  
  

  گزارش ویژه

  »دهد خود را افزایش می گذاري  بازوهاي سرمایهامارت ابوظبی «

  نشل تایمزاینبه نقل از روزنامه فا

  )MAY 6 , 2009( 16/2/1388مورخ 

«Abu Dhabi Multiplies Investment Arms» 

  

ش می را افزای خود گذاري بازوهاي سرمایهابوظبی 
  دهد

یک تیم فوتبال در ظاهر، یک خودروساز لوکس آلمانی، 
در نیویورك و یک بانک انگلیسی  پر هیاهوانگلیسی، یک رخداد 

 .کی با هم داشته باشنداند  ممکن است اشتراکات لدچار مشک
ي ها از جاه طلبی ها یک از این مقولههراما در خلیج فارس، 

، منچستر سیتی، )بنز(دایملر . فزاینده امارت ابوظبی حکایت دارد
ي ها ره فهرست بلند باالي داراییمزو بانک بارکلی در 

یک قدرت خرید چند میلیون دالري  ،وگیرند المللی قرار می بین
ثروتمند نفتی  امارت یک تواند توسط عامل خود و به نیابت می

   .کندتصاحب ي ارزشمند جهانی را ها این گونه دارایی
میلیارد دالر ظرف  10حدود هاي این امارت  صندوق

   اند کردهاري ذگ خارج سرمایهشش ماه گذشته در 
ابوظبی توسط بسیاري از  گذاري سرمایه املیناز آنجا که ع

بر اثر بحران ( المللی محروم از سرمایه نقدي ي بینها شرکت
یی درباره ها لذا مطرح شدن پرسش ،شدند همراهی می) اقتصادي

ي ها ي صورت گرفته میان انواع صندوقها میزان هماهنگی
ي خریداري ها افزایش تنوع داراییذخیره و همچنین 

الن وئشده توسط امارت ابوظبی از دغدغه خاطر مس
در کشورهاي غربی نسبت به خطرساز بودن 

  .دهند ي بزرگ این امارت خبر میها بازي

گران بازارهاي مالی، به وضوح ناظر قدرت  برخی از تحلیل
این امارت هستند، از  گذاري سرمایهش عامالن توانمند دگر

ي متفاوت ها ه هشت صندوقی که نه تنها نمایانگر استراتژيجمل
 لدهنده نفوذ چندین نفر از اعضاي خاندان آ آن کشور بلکه نشان

در صحنه اقتصادي و مالی کشورهاي  هانهیان و سرکردگان آن
  .غربی است

 گذاران سرمایهي ها فعالیت بر المللی ناظر گران بین تحلیل
هستند، که  کمیتی ابوظبیگرایی چون صندوق ثروت حا سنت

تحت مباشرت شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور 
  .شود ده و حاکم امارت ابوظبی اداره میامارت عربی متح

ناتنی   با همیاري برادر ي ثروتها رواج فزاینده قدرت صندوق
، )ولیعهد و امیر دبی( ، شیخ محمدبن آل زاید تر امیر ابوظبی جوان

ابوظبی براي تحقق  دبی و او به عنوان معمار .ده استشممکن 
اخیر، به  هاي در سال ها طلبانه توسط این امارت ي جاهها آرمان

قلمداد شده و نقش  ،گردشگري و فرهنگویژه در عرصه توسعه 
قائم مقام رئیس اجرایی ارشد شرکت عمران ابوظبی را برعهده 

منزله  او به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مبدله، به .دارد
احراز مقام ریاست شوراي  بایکی از بازوهاي قدرتمند آشکار، و 

است، از منزلت  گذاري سرمایهترین نهاد  اجرایی، که کلیدي
  .اي برخوردار است ویژه

  
  
  
  

طلب  ساله بسیار جاه 38در عین حال، شیخ منصور، برادر تنی 
تکا به توانایی فردي خود ولیعهد امارت و امیر دبی، زمانی با ا

و در زمانی دیگر به عنوان عضوي از شرکت عمران  مل کردع
منچستر سیتی را خریداري فوتبال او تیم . کند ابوظبی فعالیت می

اري گذ المللی سرمایه کرد و ریاست هئیت مدیره شرکت بین
ي ثروت حاکمیتی ها ترین صندوق که از فعال را )IPIC(نفتی 

از بانکداران مقیم یکی . می رود، بر عهده دارد امارت به شمار
به  ،هستید وصال آرمان خویشاگر شما خواهان «: گوید دبی می
چه کسی چه کاري ،از شفافیت و صراحت در این که  گونه اي

  »! کند، نیاز دارید می
در آن در سالیان اخیر روند مشابهی پیدایش   ،که گفتی است

ي ها رقابت شدیدي را میان صندوق )در دبی( حوالی
 در نهایت  که ،آورد دوري مورد پشتیبان دولت، به وجاگذ سرمایه

ي مالی اخیر را براي ها ي کالن منجر شد و دغدغهها به اخذ وام
  .امارت دبی به وجود آورد

امارت  عضو ابوظبی، که ثروتمندترین امارت کارکنان دولت در
است، نگرانی را جدي نگرفته  )امارت 7متشکل از ( عربی متحده
ي ها که یک شوراي عالی همه فعالیت کنند و ادعا می

 .کند گیري می ي گوناگون رهها را توسط محمل گذاري سرمایه
رکار اند ي دستها همه شرکت«: گوید یکی از این کارکنان می

نسجمی مطرح کالن مدون و یک  اري مجري گذ سرمایه
پول ما و موفقیت ما را تضمین  ،ام که اعتالي تجربه هستند

ما با در اختیار داشتن دو شرکت «: دهد ه میوي ادام. »کند می
کنند،  که از ابوظبی این طرح کالن را هدایت می ،جهانی معتبر

و بیمی به دل راه نمی  هیچ گونه ایرادي در این کار نمی بینیم
  »! دهیم

تنها چند سال پیش، صندوق ثروت حاکمیتی ابوظبی 
)ADIA(تی شود بزرگترین صندوق ثروت حاکمی ، که گفته می

کسب و  مباشران ، در کانون توجه کارآفرینان، در جهان است
براي یافتن فرصتی  هاقرار داشته و آنهاي معتبر نمایندگی  ،وکار

اکنون  .شدند ک معامله به این امارت سرازیر میبراي انجام ی
عظیم جزم کرده و عزم خود را بر اجراي یک برنامه این امارت 

ي خود شبیه سازي نموده تا عوامل از را برااند چشم ینتر مطلوب
وي سچند وجهی پراشتهایی را براي انجام معامالت در آن 

  .به وجود آورد ها اقیانوس
ي کوچکی ها سهم) ADIA( صندوق ثروت حاکمیتی ابوظبی
ي گوناگون خریداري کرده و ها را از فهرست بلند باالي شرکت

ازد، که در آن دان راه می هیاهوبه ندرت درباره این گونه معامالت 
میلیارد  5/7  گذاري سرمایهتوان به مورد استثنائی  میان می

در ماه  )CITY GROOP(دالري بدفرجام در سیتی گروپ 
البته باید دانست که برخی از .، می توان اشاره نمود2007نوامبر 

  ؟!شجاع هستند انتازه وارد
رمایه به فعالیت شرکت بین المللی س بسیار مهم، یکی از تغییرات

یی است که ها ترین صندوق یکی از قدیمی )IPIC(گزاري نفتی
صدا در عرصه معامالت انرژي  و زمانی به سرمایه گزاري بی سر

این  .خود را تغییر داده استرویکرد مبادرت ورزید ولی اکنون 
صندوق با نمایش تهاجم خود میلیاردها دالر سرمایه گزاري 

 یملر بنز به ارزش درصد سهام دا 1/9که خرید  ،کرده 
یکی از ، که توسط  ABAR، که از طریق پاوندمیلیارد 95/1

ي تحت کنترل شرکت بین المللی سرمایه گزاري ها صندوق
نفتی صورت گرفت، از آن جمله است، این شرکت مدعی است 

 )BARCLAYS( میلیارد دالر در بانک بارکلیس 5/3که 
همان زمان گفتند سرمایه گزاري کرده است، اگرچه کارکنان در 

یک سرمایه گزاري شخصی بوده و توسط شیخ  این مورد که
  .منصور صورت گرفته است

رود که آن سرمایه گزاري به سرعت از  در هر حال، انتظار می
نفتی  گذاري سرمایهالمللی  شرکت بین گذاري سرمایهفهرست 

ابوظبی خارج گردیده و این موضوع طبق اطالع مؤسسه 
MOODYمورد  ،بندي نمود رکت را در منطقه رتبه، که آن ش

ین المللی به نظر این مؤسسه، شرکت ب .تآیید قرار گرفته است
به  .نفتی عامل اصلی انجام این معامله بوده است گذاري سرمایه

،  BARCLAYS/IPIC معامله انجام باور برخی ناظران،
میان افراد خانواده حاکم  موجود مناسبات از وجود درك متفاوت

  .ر امارت و دولت را به تصویر کشیده استب
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  .اي برخوردار است ویژه

  
  
  
  

طلب  ساله بسیار جاه 38در عین حال، شیخ منصور، برادر تنی 
تکا به توانایی فردي خود ولیعهد امارت و امیر دبی، زمانی با ا
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  »! کند، نیاز دارید می
در آن در سالیان اخیر روند مشابهی پیدایش   ،که گفتی است

ي ها رقابت شدیدي را میان صندوق )در دبی( حوالی
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رکار اند ي دستها همه شرکت«: گوید یکی از این کارکنان می
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ما با در اختیار داشتن دو شرکت «: دهد ه میوي ادام. »کند می
کنند،  که از ابوظبی این طرح کالن را هدایت می ،جهانی معتبر

و بیمی به دل راه نمی  هیچ گونه ایرادي در این کار نمی بینیم
  »! دهیم
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را نباید به  گذاري سرمایهي ها به نظر مسئوالن مربوط، محمل
موسسات در پی برقراري پیوند با  که دارم ي دولتها نهاد عنوان 
تلقی کرد، چرا که صندوق ثروت حاکمیتی  هستند، مطلوب

ي ها که تضمین نرخ ی استابوظبی مانند یک گاوصندوق
را بدون درگیر شدن در ي بلند مدت ذارسرمایه گبازگشت 

، در دنمای یی که در آنها سرمایه گزاري میها مدیریت شرکت
بنا به گفته مسئوالن توسعه و . کانون توجه قرار داده است

اري پویا و گذ ابوظبی در مواقع خاص به عامالن سرمایه ،آبادانی
کند که  میبویژه در زمانی که امارت تالش چاالك نیاز دارد، 

ي بین المللی را مورد استفاده ها ي گروهها و مهارت ها تخصص
  .را وارد کشور نماید ها قرار داده و دانش فنی آن
بوده  2002شرکت مبدله در سال  ایجاداین دیدگاه تنها عامل 

اري گذ در پی بازگشت سود مطلوب سرمایهکه نه تنها ،است 
کسب و کار  خواستار جذب انواع  بلکه همچنین ،مورد نظر است

  .اقتصاد این امارت را تنوع بخشد است تا به ابوظبی 
احداث یک خط لوله گازي از قطر  ،مبدله شرکتمعامالت اولیه 

درصد از سهام  5 همچنین خرید به امارات عربی متحده و 
چندي پیش،  .گیرد را در بر می )FERRARI(شرکت فراري

سیس شرکت جهانی الکتریک به تال نراله با شرکت با جمبد
، که گماشتخدمات بازرگانی و مالی مستقر در ابوظبی همت 

میلیارد دالر در  4سهم هر یک از طرفین در این واحد مشارکتی 
با وجود این، مبدله التزام .طی سه سال آینده تعیین شده است

خود در طیف ) ويفتپر( ترش سبدسخاص و محکمی براي گ
،  از بهداشت و درمان گرفته تا تله کام،   ها وسیعی از بخش

در دستور کار خود قرار داده  را فضا، و خدمات مالی -هوا
طی شش ماه گذشته، مبدله در امالك و مستغالت ایاالت .است

آوري سرمایه  کننده فن تولیدي ها و شرکت ها متحده، هتل
  .گزاري کرده است

توان به  ز مینی را اريذي سرمایه گها ژي سایر صندوقتاسترا
اري ذگ ي سرمایهابه عنوان مثال، شور .کرد طور دقیق مشخص

داخلی و  گذاري سرمایهابوظبی دو سال پیش تآسیس شد تا 
این صندوق از  .قرار دهد دستور کار خوددر  را منطقه اي

ي محلی صندوق ثروت حاکمیتی ابوظبی سهمی را به ها دارایی
مورد خریداري اما همین صندوق در . خود اختصاص داد

خریدي  یک که،سلر در نیویورك در سال گذشته یساختمان کرا
و اکنون خود را یک  ابروان خود را باال کشیده جنجالی بود، 

این صندوق براي به دست آوردن . پندارد المللی می بازیگر بین
  .شده است گاهرزمشرکت خودروسازي اوپل نیز وارد 
ي ها پس از آغاز فعالیتکه   بانکداران در ابوظبی انتظار دارند

 ،ژي واحدتبه منظور دستیابی به استرا انواع صندوق ها اولیه،
احتمال  ،مقاله این به نظر نویسنگان. گزیري جز ادغام ندارند

ي متعدد در ها میان صندوق ها وجه تمایزشفاف سازي و تعیین 
این  "،یک بانکدار به باور . قطعی جلوه می کند 2009سال 

براي مردم نیز به  هاازي شده و نقش آناند به خوبی راه اه صندوق
اکنون به  ها و مردم نیز با تعبیر این تعریف هخوبی تعریف شد

به  ."کنند احساس نیاز می ها ي صندوقها شفاف سازي فعالیت
بایست با ساختار  ساختار قدرت در ابوظبی نمی ،نظر این تحلیلگر

نخبه که  مدیرانهی ازقدرت در دبی و نظام رقابت میان گرو
، اند ایجاد کرده خصوصیپیرامون امیر آن امارت یک محفل 

در دبی « : به روایت این بانکدار مقیم ابوظبی. مقایسه نمود
، به دست آوردن چونیی ها مردمی وجود دارند که براي هدف

در دبی، افراد یک خاندان ناگریزند  .پول با هم رقابت می کنند
غلب اوقات به دیدگاه واحدي کرده و ا که با یکدیگر توافق

و کسب و کار امارات  تسرکردگان تجار .»برسند
شیخ :  تاسه شخصیت آن امار متحده را عربی

و شیخ  ،خلیفه بن زایدآل نهیان، شیخ محمدبن زاید
  .تشکیل می دهند منصور

پس از در  2004در سال  شیخ خلیفه بن زایدآل نهیان
هیان بر تخت ریاست نن آل بن سلطا گذشت پدرش شیخ زاید

اگرچه شیخ خلیفه . کرد سجمهوري امارات عربی متحده جلو
رکار اند کمتر از برادرش شیخ محمدبن زاید ولیعهد امارات دست

دست کم پنداشتن نقش  ،تجارت است، اما به گفته ناظران
ایشان که در . ایشان در امارات ابوظبی اشتباه محض خواهد بود

، ریاست شوراي عالی نفتی را که اند همتولد شد 1948سال 

  
  
  
  

ي هیدروکربنی ابوظبی بوده و عمده ها تنظیم کننده سیاست
  .ي این امارت است، بر عهده داردها ترین منبع درآمدي صندوق

در سال گذشته، او در یک بیانیه رسمی میزان سرمایه تحت 
  میلیارد دالر 800اري ابوظبی را که ذاختیار بنیاد سرمایه گ

برآورد شده است، بزرگ ) میلیارد پاوند 530= میلیارد یورو 600( 
وي از برادرش شیخ محمد بسیار محافظه . نمایی قلمداد کرد

  .کارتر است
ولیعهد امارات نسخه ثانوي شیخ خلیفه،  شیخ محمدبن زاید

ابوظبی ) عمران(هئیت مدیره شرکتو رییس مشاور ارشد وي 
ییر هویت اخیر ابوظبی تغ پنهانرا پیشرانه  يبسیاري و. است

همردیف درجه  مقام نظامی او ساله که 48این امیر . دانند می
هئیت مدیره شوراي اجرایی  اعضاي سرلشگري است، یکی از

  .که نهاد اصلی سیاست گزاري این امارت است ،ابوظبی است

، برادر تنی ولیعهد و از جمله شش ساله 38شیخ منصور 
همسر محبوب  (ز یک مادر ا لگیمج که، است پسر شیخ زاید

 تهمه این مردان به بن .زاده شده اند)پدر مرحوم شان 
حاکمه عنوان هیئت  و به دشهرت داردن) پسران فاطمه(فاطمه

  .شوند مقتدر نخبه ابوظبی تلقی می
اري نفتی را ذگ ور ریاست هیات مدیره شرکت سرمایهشیخ منص
ریاست وزیر فدرال امور  و بر عهده داشته، 1994از سال 

او تا پیش از خریداري تیم فوتبال منچستر . جمهوري نیز هست
ي بزرگ نزده ها دست به بازي ،2008بامر سیتی در ماه ست

 بخشی از سهام بانک ،شیخ منصور پس از این بازي بزرگ.بود
  .خریداري کرد دالر میلیارد 5/3به مبلغ  را بارکلیسز

نده تقسیم کار اري عمده امارت ابوظبی که نشان دهگذ سرمایه
در  ،اقتدار حکومتی میان اعضاي ارشد خاندان آل نهیان است

  :شده است  کشیده گونه فشرده به تصویر زیر به
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





7 6

روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان
  
  
  
  

را نباید به  گذاري سرمایهي ها به نظر مسئوالن مربوط، محمل
موسسات در پی برقراري پیوند با  که دارم ي دولتها نهاد عنوان 
تلقی کرد، چرا که صندوق ثروت حاکمیتی  هستند، مطلوب

ي ها که تضمین نرخ ی استابوظبی مانند یک گاوصندوق
را بدون درگیر شدن در ي بلند مدت ذارسرمایه گبازگشت 

، در دنمای یی که در آنها سرمایه گزاري میها مدیریت شرکت
بنا به گفته مسئوالن توسعه و . کانون توجه قرار داده است

اري پویا و گذ ابوظبی در مواقع خاص به عامالن سرمایه ،آبادانی
کند که  میبویژه در زمانی که امارت تالش چاالك نیاز دارد، 

ي بین المللی را مورد استفاده ها ي گروهها و مهارت ها تخصص
  .را وارد کشور نماید ها قرار داده و دانش فنی آن
بوده  2002شرکت مبدله در سال  ایجاداین دیدگاه تنها عامل 

اري گذ در پی بازگشت سود مطلوب سرمایهکه نه تنها ،است 
کسب و کار  خواستار جذب انواع  بلکه همچنین ،مورد نظر است

  .اقتصاد این امارت را تنوع بخشد است تا به ابوظبی 
احداث یک خط لوله گازي از قطر  ،مبدله شرکتمعامالت اولیه 

درصد از سهام  5 همچنین خرید به امارات عربی متحده و 
چندي پیش،  .گیرد را در بر می )FERRARI(شرکت فراري

سیس شرکت جهانی الکتریک به تال نراله با شرکت با جمبد
، که گماشتخدمات بازرگانی و مالی مستقر در ابوظبی همت 

میلیارد دالر در  4سهم هر یک از طرفین در این واحد مشارکتی 
با وجود این، مبدله التزام .طی سه سال آینده تعیین شده است

خود در طیف ) ويفتپر( ترش سبدسخاص و محکمی براي گ
،  از بهداشت و درمان گرفته تا تله کام،   ها وسیعی از بخش

در دستور کار خود قرار داده  را فضا، و خدمات مالی -هوا
طی شش ماه گذشته، مبدله در امالك و مستغالت ایاالت .است

آوري سرمایه  کننده فن تولیدي ها و شرکت ها متحده، هتل
  .گزاري کرده است

توان به  ز مینی را اريذي سرمایه گها ژي سایر صندوقتاسترا
اري ذگ ي سرمایهابه عنوان مثال، شور .کرد طور دقیق مشخص

داخلی و  گذاري سرمایهابوظبی دو سال پیش تآسیس شد تا 
این صندوق از  .قرار دهد دستور کار خوددر  را منطقه اي

ي محلی صندوق ثروت حاکمیتی ابوظبی سهمی را به ها دارایی
مورد خریداري اما همین صندوق در . خود اختصاص داد

خریدي  یک که،سلر در نیویورك در سال گذشته یساختمان کرا
و اکنون خود را یک  ابروان خود را باال کشیده جنجالی بود، 

این صندوق براي به دست آوردن . پندارد المللی می بازیگر بین
  .شده است گاهرزمشرکت خودروسازي اوپل نیز وارد 
ي ها پس از آغاز فعالیتکه   بانکداران در ابوظبی انتظار دارند

 ،ژي واحدتبه منظور دستیابی به استرا انواع صندوق ها اولیه،
احتمال  ،مقاله این به نظر نویسنگان. گزیري جز ادغام ندارند

ي متعدد در ها میان صندوق ها وجه تمایزشفاف سازي و تعیین 
این  "،یک بانکدار به باور . قطعی جلوه می کند 2009سال 

براي مردم نیز به  هاازي شده و نقش آناند به خوبی راه اه صندوق
اکنون به  ها و مردم نیز با تعبیر این تعریف هخوبی تعریف شد

به  ."کنند احساس نیاز می ها ي صندوقها شفاف سازي فعالیت
بایست با ساختار  ساختار قدرت در ابوظبی نمی ،نظر این تحلیلگر

نخبه که  مدیرانهی ازقدرت در دبی و نظام رقابت میان گرو
، اند ایجاد کرده خصوصیپیرامون امیر آن امارت یک محفل 

در دبی « : به روایت این بانکدار مقیم ابوظبی. مقایسه نمود
، به دست آوردن چونیی ها مردمی وجود دارند که براي هدف

در دبی، افراد یک خاندان ناگریزند  .پول با هم رقابت می کنند
غلب اوقات به دیدگاه واحدي کرده و ا که با یکدیگر توافق

و کسب و کار امارات  تسرکردگان تجار .»برسند
شیخ :  تاسه شخصیت آن امار متحده را عربی

و شیخ  ،خلیفه بن زایدآل نهیان، شیخ محمدبن زاید
  .تشکیل می دهند منصور

پس از در  2004در سال  شیخ خلیفه بن زایدآل نهیان
هیان بر تخت ریاست نن آل بن سلطا گذشت پدرش شیخ زاید

اگرچه شیخ خلیفه . کرد سجمهوري امارات عربی متحده جلو
رکار اند کمتر از برادرش شیخ محمدبن زاید ولیعهد امارات دست

دست کم پنداشتن نقش  ،تجارت است، اما به گفته ناظران
ایشان که در . ایشان در امارات ابوظبی اشتباه محض خواهد بود

، ریاست شوراي عالی نفتی را که اند همتولد شد 1948سال 

  
  
  
  

ي هیدروکربنی ابوظبی بوده و عمده ها تنظیم کننده سیاست
  .ي این امارت است، بر عهده داردها ترین منبع درآمدي صندوق

در سال گذشته، او در یک بیانیه رسمی میزان سرمایه تحت 
  میلیارد دالر 800اري ابوظبی را که ذاختیار بنیاد سرمایه گ

برآورد شده است، بزرگ ) میلیارد پاوند 530= میلیارد یورو 600( 
وي از برادرش شیخ محمد بسیار محافظه . نمایی قلمداد کرد

  .کارتر است
ولیعهد امارات نسخه ثانوي شیخ خلیفه،  شیخ محمدبن زاید

ابوظبی ) عمران(هئیت مدیره شرکتو رییس مشاور ارشد وي 
ییر هویت اخیر ابوظبی تغ پنهانرا پیشرانه  يبسیاري و. است

همردیف درجه  مقام نظامی او ساله که 48این امیر . دانند می
هئیت مدیره شوراي اجرایی  اعضاي سرلشگري است، یکی از

  .که نهاد اصلی سیاست گزاري این امارت است ،ابوظبی است

، برادر تنی ولیعهد و از جمله شش ساله 38شیخ منصور 
همسر محبوب  (ز یک مادر ا لگیمج که، است پسر شیخ زاید

 تهمه این مردان به بن .زاده شده اند)پدر مرحوم شان 
حاکمه عنوان هیئت  و به دشهرت داردن) پسران فاطمه(فاطمه

  .شوند مقتدر نخبه ابوظبی تلقی می
اري نفتی را ذگ ور ریاست هیات مدیره شرکت سرمایهشیخ منص
ریاست وزیر فدرال امور  و بر عهده داشته، 1994از سال 

او تا پیش از خریداري تیم فوتبال منچستر . جمهوري نیز هست
ي بزرگ نزده ها دست به بازي ،2008بامر سیتی در ماه ست

 بخشی از سهام بانک ،شیخ منصور پس از این بازي بزرگ.بود
  .خریداري کرد دالر میلیارد 5/3به مبلغ  را بارکلیسز

نده تقسیم کار اري عمده امارت ابوظبی که نشان دهگذ سرمایه
در  ،اقتدار حکومتی میان اعضاي ارشد خاندان آل نهیان است

  :شده است  کشیده گونه فشرده به تصویر زیر به
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان
 

 شرکت سرمایه گذاري ابوظبی

، که سرمایه گذاري در خاورمیانه و آمریکاي شمالی را در کانون توجه یکی از کوچکترین صندوق هاي ابوظبی•
قرار داده است. 

  است." ادیک"شرکت: خلیفه الکندي مدیر عامل شرکاي سرمایه گذاري ابوظبی که مالک رئیس هیات مدیره•
  میلیارد دالر7 : دارایی ها•

  زیربنایی توسعه براي ایجاد یک صندوق یو. بی. استشکیل یک واحد مشارکتی با بانکاقدام عمده : •

 

 بنیاد سرمایه گذاري ابوظبی

  که به عنوان بزرگترین صندوق ثروت حاکمیتی جهان به شمار می آید.،پدربزرگ صندوق هاي ابوظبی•

 : شیخ خلیفه بن زایدآل نهیان، رئیس جمهور امارات عربی متحده و امیر ابوظبی. رئیس هئیت مدیره•

  میلیارد دالر450: دارایی ها•

 2007 میلیارد دالر= سرمایه گذاري در سیتی گروپ در نوامبر 5/7: معامله عمده •

 

 شوراي سرمایه گذاري ابوظبی

  و سرمایه گذاري هاي محلی و منطقه اي را در کانون توجه قرار داده است.دو سال پیش تآسیس شد•

 : شیخ خلیفه بن زایدآل نهیان، رئیس جمهور امارات عربی متحده و امیر ابوظبیه رئیس هیات مدیر•

  میلیارد دالر100 : دارایی ها•

  نیویورك درلرس درصد سهام ساختمان کراي75 میلیون دالر= خریداري 800 : معامله عمده•
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 شرکت سرمایه گذاري تکنولوژي پیشرفته

   فاندريتحت عنوان شرکتکتآ. ام. دي. شربا یک واحد تولید کننده نیمه هادي ها در حال تاسیس•
 : ولید المکرب االمحیريرئیس هیات مدیره•
 دارایی ها: نامعلوم•

 شرکت فاندريسرمایه گذاري در=  میلیارد دالر1/2معامله عمده: •

 

 شرکت سرمایه گذاري نفتی بین المللی

  میلیارد دالر17 :  دارایی ها.•

  درصد.1/47 کاپسا  به میزانافزایش سهم در تصفیه خانه نفتی   میلیارد دالر=3/3: معامله عمده•

. در ماه هاي اخیر این شرکت با انجام معامالتی درصدد تنوع بخشی به سبد  تاسیس شد1984در سال •

 خودبر آمده است. دارایی هاي

 : شیخ منصور بن زایدآل نهیان رئیس هیات مدیره•

 

 شرکت تقا

. هدف آن تبدیل ه است پا به میدان نهاد و در دو سال گذشته پیشرفت سریعی داشتبه عنوان شرکت مولدبرق•

 شدن به اپراتور بین المللی انرژي امارات است.

 : حمدالحر االسویديه رئیس هیات مدیر•

  میلیارد دالر24: دارایی ها•

 اسو  شل و شرکت هايخریداري میدان نفتی دریاي شمال از=  میلیون  دالر631معامله عمده: •
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

  شود آور مي ها الزام بيمه ساختمان
صــنعت ســاختمان در منطقــه شــوراي همكــاري خلــيج فــارس 

(GCC)    در حال رونق است، اما اين صنعت با ريسـك بـااليي
بسياري از صـاحبان امـالك و پيمانكـاران در ايـن     . مواجه است
كار بوده و در مراحل مختلف ساخت و سازهاي خـود   صنعت تازه

  .دستاوردهاي خويش نامطمئن هستنداز پوشش تضمين كافي 
يك داشتن اهميت  به بايدصاحبان و مالكان امالك و مستغالت 

آگـاه  اجـراي يـك پـروژه    هنگام آغاز اي  استراتژي پوشش بيمه
هـاي   بروز شكافاز تواند  ترديدي نيست كه اين تدبير مي. باشند

  . جلوگيري كندمحتمل حين ساخت و ساز و بالقوه 
 ،هاي متعدد در زمان ساخت و ساز لشال بروز چابا توجه به احتم
انـدركار در كـار    هـاي دسـت   بايست از همـه طـرف   آبادگران مي

ساخت، شامل پيمانكـاران، پيمانكـاران دسـت دوم، و مشـاوران     
پيمانكاران ملـزم  . كننداي درخواست  اي پوشش كامل بيمه حرفه

هستند كه با پيمانكـاران دسـت دومـي كـار كننـد كـه سـوابق        
اي  اندهي متعددي داشته و در عين حال ويژگي حفاظت بيمـه زي

  .كنند كنند به خوبي درك مي را كه خريداري مي
بايست فعاليت مالكان يا پيمانكاران را بـا پوشـش    بيمه اوليه مي

  طــرح"و  (CAR)" هــاي پيمانكــاري همــه ريســك"اي  بيمــه
به صورت متنـاوب،   (OCIP)هاي تحت كنترل مالكان  ريسك
اي تحـت كنتـرل    بيمـه "زيرا خريـد برنامـه پوشـش     ،يرددر برگ
  .پذير است نيز امكان" مالكان

رخداد تصادفات، شامل صدمات فردي و خسارت اموال، هميشـه  
هاي گزافـي بـراي پيمانكـاران در پـي      قابل انتظار است و هزينه

اين گونه تامين خسارت وارده به اموال از طريق توسل بـه  . دارد
هـاي   ها خسارت اين سياست. وشش استقابل پ CARسياست 

تجهيزات و مواد را هنگام سـاخت و سـاز     كارخانه،  وارده به كار،
محـدود بـه مخـاطرات    CAR مـاده قـانوني   . دهند پوشش مي

مگر اين كـه بـه    ،گيرد تعيين شده نيست و همه چيز را در بر مي
  .طور عمده يا به داليلي از قرارداد حذف شوند

بـه طـور معمـول    CAR سـاس پوشـش   طرف بيمه شده بـر ا 
كننــدگان  پيمانكــاران دســت دوم و عرضــه  كارفرمــا، پيمانكــار،

انواع قراردادهاي ساختماني قابل . گيرد را در بر مي) فروشندگان(

المللي در برابر هرگونه خسارت تصادفي وارده  قبول در سطح بين
از نظـر   CARو همه ريسك تحت پوشـش  ) عمليات(به كارها 
  .ملتزم هستند قراردادي

از اهميـت بسـزايي برخـوردار     CARمذاكره براي عقد قرارداد 
را بـه خـوبي درك    CARهاي  ياستپيمانكاران اكنون س. است

توسـل بـه    كرده و بسته به فراهم آمدن شرايط مناسب و مساعد
  .دشوتواند منشا درآمد بهتري براي آنان  مي ،ها اين سياست

 CARه براي عقد قـرارداد  نكات ظريف مطرح به هنگام مذاكر
شامل اتخاذ سياست مشخص براي پروژه، و كندو كاو اين  ،اوليه

ها توسط پيمانكار، و اين كه نـام پيمانكـار و كارفرمـا در     سياست
كـردن   نتـرل كن، افزون بر آ. قرارداد درج شده است، خواهد بود

اين كه مازادها و كسـورات در حـد منطقـي در قـرارداد در نظـر      
ستثنايي نظير، لزوم بازنگري متن قرارداد اگونه  ه و هيچگرفته شد

توسط نمايندگي بيمه و يـا وكيـل حقـوقي در آن اعمـال نشـده      
  .است، بسيار با اهميت است

مالـك از   ،OCIPاز طريق طرح بيمـه تحـت كنتـرل مالكـان     
گران و همچنين مازادها و كسـورات و دامنـه    اختيار انتخاب بيمه

بيمه براي همه   افزون بر آن،. دار استتحت پوشش بيمه، برخور
در پوشـش   يگونه شـكاف  هاي قرارداد يكسان است، و هيچ طرف
نفـع وجـود   هـاي ذي  تيب داده شده بـراي همـه طـرف   اي تر بيمه

نداشته و هيچ نوع ادعاي خسارتي از سوي يك پيمانكار در برابر 
  .پيمانكار ديگر مترتب نخواهد بود

ــش  ــددي   OCPIپوش ــازات متع ــرد   امتي ــاذ رويك ــون اتخ چ
گران در زمينـه پوشـش مـوارد ادعـاي      پذير از سوي بيمه انعطاف
انتقال بدون كم و كاست پـروژه از مرحلـه سـاخت بـه       خسارت،

  اي كامل پروژه از آغاز تا پايان، برداري و پوشش بيمه ه مرحله بهر
  .برخوردار است

  ،قرارداد بيمه براي مرحله اصلي ساخت تدارك شده توسط مالك
هاي مترتب بر پيمانكاران دريـايي، طـرف شـخص     همه ريسك

كارخانه و . دهد اندازي محصول را پوشش مي ثالث و تاخير در راه
تجهيزات پيمانكاران، جبران خسارت نيروي كار، تامين خسـارت  

همگـي توسـط قـرارداد بيمـه       اي، هاي حرفـه  اتومبيل و خسارت
  .شوند پيمانكار پوشش داده مي

، يكــي از Nexusتوســط مــدير بيمــه عمــومي  گــزارش فــوق
نظرات ابراز شـده بـه   . مشاوران مالي برجسته نگاشته شده است

 Gulf Newsدهنده ديـدگاه   مولف تعلق داشته و الزاما بازتاب
هايي براي شما مطرح هست، خواهشـمند   چنانچه پرسش. نيست

ــه   ــال ايميـــــــل بـــــ اســـــــت از طريـــــــق ارســـــ
advice@gulfnews.com تماس برقرار كنيد.  

 Michael Walton  :CFO. Nexus General :نوشته
Insurance Co  

  Gulf News 2008/09/06: ماخذ
  

هنوز با تهديد ابطال " برج عاج"گذاران پروژه  سرمايه
  ندا مالكيت مواجه

 Ivory)عـاج   گذاراني كه با پيش  خريد واحدهاي برج سرمايه
Tower) هنوز بـا تهديـد     اند، گذاري كرده در اين پروژه سرمايه

گذاران  يكي از سرمايه. ابطال مالكيت و لغو قرارداد مواجه هستند
با وجود اين كـه سـازمان تنظـيم مقـررات مسـتغالت       :گويد مي
" سـكوك "كنـد،   گـذاران پشـتيباني مـي    از سرمايه RERAدبي

روزه به  ۱۴ طارهايشركت سازنده سعودي هنوز هم با ارسال اخ
كنـد كـه در صـورت عـدم      ها درخواست مـي گذاران از آن سرمايه

ها بهاي واحدها، قراردادهاي خريد آندرصد باقيمانده  ۹۰پرداخت 
  .ابطال خواهد شد

گذاران نيز گفته است كه گروه عملياتي برج  يكي ديگر از سرمايه
بـه  عضو توانمند تشكيل شده اسـت، بـا مراجعـه     ۴۰كه از   عاج،

. تسازمان زمين در هفته گذشته تقاضاي ارائه رهنمود كرده اسـ 
طبقـه   ۲۰فروشي در اين برج  گذار واحدهاي پيش صدها سرمايه

به فروش گذاشته شـده بـود، پـيش خريـد      ۲۰۰۵را كه در سال 
  .اند كرده

گـذاران   بـه سـرمايه  " سـكوك "گذشته شركت سال فوريه ماه در 
نـه خـود را بـه علـت بـروز      اعالم كرد كه پرداخـت اقسـاط ماها  

شـركت آبـادگر اصـلي منطقـه آزاد     " تكـوم "اختالف بـا شـركت   
قرار بود كه ساخت ايـن بـرج در   . كنندمتوقف   المللي رسانه، بين

شركت سكوك ابطال . آغاز شود -با سه سال تاخير –ماه نوامبر 

گـذاران را بـه عـدم پرداخـت      قراردادها را شروع كـرد و سـرمايه  
زمـين   گذاران اميدوارنـد كـه سـازمان    سرمايه. داقساط متهم نمو

  .دبي بتواند با وضع قوانين جديد به آنان كمك كند
الدين فاروق مشاور ارشد سازمان زمين در دبي گفتـه اسـت    عماد

تنظيم و سـاماندهي   ۲۰۰۸ موضوعه در سال ۳كه قانون شماره 
هـا را از طريـق ثبـت الزامـي در دفـاتر قـانوني آن        فروش  پيش
طبق اين قـانون هرگونـه تغييـر    . گيري كرده است ان هدفسازم

ـ موضع كه موجب تغيير موضوع مورد معاملـه   ا محـدوديت آن  ي
اعتبـار   در صورت عدم ثبت در دفاتر سازمان مستغالت، بي ،شود

مدير ارشد اجرايي شـركت سـكوك     محمدبن غالب،. خواهد بود
 Gulfبراي اظهار نظـر در ايـن زمينـه در دسـترس خبرنگـار      

News گوينـد شـركت    گذاران در بـرج عـاج مـي    سرمايه. نبود
زام آن شركت بـه قراردادهـا   تهاي ال سكوك از تمامي درخواست

عدول كرده اسـت و ارجـاع پرونـده آن شـركت را بـه دادرسـي       
  .دانند ناپذير مي اجتناب
  Gulf News ،2008/09/01: ماخذ

  
  رونق صنعت فوالد در عربستان سعودي

تصادي و رونق سـاخت و سـاز ناشـي از افـزايش     تداوم توسعه اق
العاده قيمت نفت خام، موجب افزايش شـديد تقاضـا بـراي     خارق

فوالد شده و قيمت فـوالد را بـه بـاالترين سـطح افـزايش داده      
هاي عمده آن كشـور اعـالم    اين خبر توسط يكي از بانك. است

فوالد سعودي و فـوالد   ميانبا وجود رقابت تنگاتنگ . شده است
هـاي توسـعه    وارداتي، صنعت فوالد سعودي به دليل اجراي طرح

شـامل  . شود ميليارد دالر بالغ مي ۴۶۰ها به  كه ارزش آن،متعدد 
طرح بزرگ احداث خط آهن بين شـرق و غـرب آن كشـور، بـه     

 اين واقعيت توسط گزارشـي كـه  . شكوفايي خود ادامه خواهد داد
  شـده اسـت،  ان سـعودي تهيـه   بانك ملي تجارتي عربست توسط

  .يد قرار گرفته استمورد تائ
كند كه به سبب افزايش توليد محصـوالت   بيني مي گزارش پيش

ميليـون تـن در سـال     ۵۷/۱۵ميليـون تـن بـه     ۸/۱۳فوالدي از 
ميليـون   ۹/۱۳(درصد  ۴/۸۹و تقاضاي داخلي براي جذب  ۲۰۰۸

 ،)ميليــون تــن ۶۵/۱(درصــد باقيمانـده   ۶/۱۰آن و صــدور ) تـن 
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  شود آور مي ها الزام بيمه ساختمان
صــنعت ســاختمان در منطقــه شــوراي همكــاري خلــيج فــارس 

(GCC)    در حال رونق است، اما اين صنعت با ريسـك بـااليي
بسياري از صـاحبان امـالك و پيمانكـاران در ايـن     . مواجه است
كار بوده و در مراحل مختلف ساخت و سازهاي خـود   صنعت تازه

  .دستاوردهاي خويش نامطمئن هستنداز پوشش تضمين كافي 
يك داشتن اهميت  به بايدصاحبان و مالكان امالك و مستغالت 

آگـاه  اجـراي يـك پـروژه    هنگام آغاز اي  استراتژي پوشش بيمه
هـاي   بروز شكافاز تواند  ترديدي نيست كه اين تدبير مي. باشند

  . جلوگيري كندمحتمل حين ساخت و ساز و بالقوه 
 ،هاي متعدد در زمان ساخت و ساز لشال بروز چابا توجه به احتم
انـدركار در كـار    هـاي دسـت   بايست از همـه طـرف   آبادگران مي

ساخت، شامل پيمانكـاران، پيمانكـاران دسـت دوم، و مشـاوران     
پيمانكاران ملـزم  . كننداي درخواست  اي پوشش كامل بيمه حرفه

هستند كه با پيمانكـاران دسـت دومـي كـار كننـد كـه سـوابق        
اي  اندهي متعددي داشته و در عين حال ويژگي حفاظت بيمـه زي

  .كنند كنند به خوبي درك مي را كه خريداري مي
بايست فعاليت مالكان يا پيمانكاران را بـا پوشـش    بيمه اوليه مي

  طــرح"و  (CAR)" هــاي پيمانكــاري همــه ريســك"اي  بيمــه
به صورت متنـاوب،   (OCIP)هاي تحت كنترل مالكان  ريسك
اي تحـت كنتـرل    بيمـه "زيرا خريـد برنامـه پوشـش     ،يرددر برگ
  .پذير است نيز امكان" مالكان

رخداد تصادفات، شامل صدمات فردي و خسارت اموال، هميشـه  
هاي گزافـي بـراي پيمانكـاران در پـي      قابل انتظار است و هزينه

اين گونه تامين خسارت وارده به اموال از طريق توسل بـه  . دارد
هـاي   ها خسارت اين سياست. وشش استقابل پ CARسياست 

تجهيزات و مواد را هنگام سـاخت و سـاز     كارخانه،  وارده به كار،
محـدود بـه مخـاطرات    CAR مـاده قـانوني   . دهند پوشش مي

مگر اين كـه بـه    ،گيرد تعيين شده نيست و همه چيز را در بر مي
  .طور عمده يا به داليلي از قرارداد حذف شوند

بـه طـور معمـول    CAR سـاس پوشـش   طرف بيمه شده بـر ا 
كننــدگان  پيمانكــاران دســت دوم و عرضــه  كارفرمــا، پيمانكــار،

انواع قراردادهاي ساختماني قابل . گيرد را در بر مي) فروشندگان(

المللي در برابر هرگونه خسارت تصادفي وارده  قبول در سطح بين
از نظـر   CARو همه ريسك تحت پوشـش  ) عمليات(به كارها 
  .ملتزم هستند قراردادي

از اهميـت بسـزايي برخـوردار     CARمذاكره براي عقد قرارداد 
را بـه خـوبي درك    CARهاي  ياستپيمانكاران اكنون س. است

توسـل بـه    كرده و بسته به فراهم آمدن شرايط مناسب و مساعد
  .دشوتواند منشا درآمد بهتري براي آنان  مي ،ها اين سياست

 CARه براي عقد قـرارداد  نكات ظريف مطرح به هنگام مذاكر
شامل اتخاذ سياست مشخص براي پروژه، و كندو كاو اين  ،اوليه

ها توسط پيمانكار، و اين كه نـام پيمانكـار و كارفرمـا در     سياست
كـردن   نتـرل كن، افزون بر آ. قرارداد درج شده است، خواهد بود

اين كه مازادها و كسـورات در حـد منطقـي در قـرارداد در نظـر      
ستثنايي نظير، لزوم بازنگري متن قرارداد اگونه  ه و هيچگرفته شد

توسط نمايندگي بيمه و يـا وكيـل حقـوقي در آن اعمـال نشـده      
  .است، بسيار با اهميت است

مالـك از   ،OCIPاز طريق طرح بيمـه تحـت كنتـرل مالكـان     
گران و همچنين مازادها و كسـورات و دامنـه    اختيار انتخاب بيمه

بيمه براي همه   افزون بر آن،. دار استتحت پوشش بيمه، برخور
در پوشـش   يگونه شـكاف  هاي قرارداد يكسان است، و هيچ طرف
نفـع وجـود   هـاي ذي  تيب داده شده بـراي همـه طـرف   اي تر بيمه

نداشته و هيچ نوع ادعاي خسارتي از سوي يك پيمانكار در برابر 
  .پيمانكار ديگر مترتب نخواهد بود

ــش  ــددي   OCPIپوش ــازات متع ــرد   امتي ــاذ رويك ــون اتخ چ
گران در زمينـه پوشـش مـوارد ادعـاي      پذير از سوي بيمه انعطاف
انتقال بدون كم و كاست پـروژه از مرحلـه سـاخت بـه       خسارت،

  اي كامل پروژه از آغاز تا پايان، برداري و پوشش بيمه ه مرحله بهر
  .برخوردار است

  ،قرارداد بيمه براي مرحله اصلي ساخت تدارك شده توسط مالك
هاي مترتب بر پيمانكاران دريـايي، طـرف شـخص     همه ريسك

كارخانه و . دهد اندازي محصول را پوشش مي ثالث و تاخير در راه
تجهيزات پيمانكاران، جبران خسارت نيروي كار، تامين خسـارت  

همگـي توسـط قـرارداد بيمـه       اي، هاي حرفـه  اتومبيل و خسارت
  .شوند پيمانكار پوشش داده مي

، يكــي از Nexusتوســط مــدير بيمــه عمــومي  گــزارش فــوق
نظرات ابراز شـده بـه   . مشاوران مالي برجسته نگاشته شده است

 Gulf Newsدهنده ديـدگاه   مولف تعلق داشته و الزاما بازتاب
هايي براي شما مطرح هست، خواهشـمند   چنانچه پرسش. نيست

ــه   ــال ايميـــــــل بـــــ اســـــــت از طريـــــــق ارســـــ
advice@gulfnews.com تماس برقرار كنيد.  

 Michael Walton  :CFO. Nexus General :نوشته
Insurance Co  
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هنوز با تهديد ابطال " برج عاج"گذاران پروژه  سرمايه
  ندا مالكيت مواجه

 Ivory)عـاج   گذاراني كه با پيش  خريد واحدهاي برج سرمايه
Tower) هنوز بـا تهديـد     اند، گذاري كرده در اين پروژه سرمايه

گذاران  يكي از سرمايه. ابطال مالكيت و لغو قرارداد مواجه هستند
با وجود اين كـه سـازمان تنظـيم مقـررات مسـتغالت       :گويد مي
" سـكوك "كنـد،   گـذاران پشـتيباني مـي    از سرمايه RERAدبي

روزه به  ۱۴ طارهايشركت سازنده سعودي هنوز هم با ارسال اخ
كنـد كـه در صـورت عـدم      ها درخواست مـي گذاران از آن سرمايه

ها بهاي واحدها، قراردادهاي خريد آندرصد باقيمانده  ۹۰پرداخت 
  .ابطال خواهد شد

گذاران نيز گفته است كه گروه عملياتي برج  يكي ديگر از سرمايه
بـه  عضو توانمند تشكيل شده اسـت، بـا مراجعـه     ۴۰كه از   عاج،

. تسازمان زمين در هفته گذشته تقاضاي ارائه رهنمود كرده اسـ 
طبقـه   ۲۰فروشي در اين برج  گذار واحدهاي پيش صدها سرمايه

به فروش گذاشته شـده بـود، پـيش خريـد      ۲۰۰۵را كه در سال 
  .اند كرده

گـذاران   بـه سـرمايه  " سـكوك "گذشته شركت سال فوريه ماه در 
نـه خـود را بـه علـت بـروز      اعالم كرد كه پرداخـت اقسـاط ماها  

شـركت آبـادگر اصـلي منطقـه آزاد     " تكـوم "اختالف بـا شـركت   
قرار بود كه ساخت ايـن بـرج در   . كنندمتوقف   المللي رسانه، بين

شركت سكوك ابطال . آغاز شود -با سه سال تاخير –ماه نوامبر 

گـذاران را بـه عـدم پرداخـت      قراردادها را شروع كـرد و سـرمايه  
زمـين   گذاران اميدوارنـد كـه سـازمان    سرمايه. داقساط متهم نمو

  .دبي بتواند با وضع قوانين جديد به آنان كمك كند
الدين فاروق مشاور ارشد سازمان زمين در دبي گفتـه اسـت    عماد

تنظيم و سـاماندهي   ۲۰۰۸ موضوعه در سال ۳كه قانون شماره 
هـا را از طريـق ثبـت الزامـي در دفـاتر قـانوني آن        فروش  پيش
طبق اين قـانون هرگونـه تغييـر    . گيري كرده است ان هدفسازم

ـ موضع كه موجب تغيير موضوع مورد معاملـه   ا محـدوديت آن  ي
اعتبـار   در صورت عدم ثبت در دفاتر سازمان مستغالت، بي ،شود

مدير ارشد اجرايي شـركت سـكوك     محمدبن غالب،. خواهد بود
 Gulfبراي اظهار نظـر در ايـن زمينـه در دسـترس خبرنگـار      

News گوينـد شـركت    گذاران در بـرج عـاج مـي    سرمايه. نبود
زام آن شركت بـه قراردادهـا   تهاي ال سكوك از تمامي درخواست

عدول كرده اسـت و ارجـاع پرونـده آن شـركت را بـه دادرسـي       
  .دانند ناپذير مي اجتناب
  Gulf News ،2008/09/01: ماخذ

  
  رونق صنعت فوالد در عربستان سعودي

تصادي و رونق سـاخت و سـاز ناشـي از افـزايش     تداوم توسعه اق
العاده قيمت نفت خام، موجب افزايش شـديد تقاضـا بـراي     خارق

فوالد شده و قيمت فـوالد را بـه بـاالترين سـطح افـزايش داده      
هاي عمده آن كشـور اعـالم    اين خبر توسط يكي از بانك. است

فوالد سعودي و فـوالد   ميانبا وجود رقابت تنگاتنگ . شده است
هـاي توسـعه    وارداتي، صنعت فوالد سعودي به دليل اجراي طرح

شـامل  . شود ميليارد دالر بالغ مي ۴۶۰ها به  كه ارزش آن،متعدد 
طرح بزرگ احداث خط آهن بين شـرق و غـرب آن كشـور، بـه     

 اين واقعيت توسط گزارشـي كـه  . شكوفايي خود ادامه خواهد داد
  شـده اسـت،  ان سـعودي تهيـه   بانك ملي تجارتي عربست توسط

  .يد قرار گرفته استمورد تائ
كند كه به سبب افزايش توليد محصـوالت   بيني مي گزارش پيش

ميليـون تـن در سـال     ۵۷/۱۵ميليـون تـن بـه     ۸/۱۳فوالدي از 
ميليـون   ۹/۱۳(درصد  ۴/۸۹و تقاضاي داخلي براي جذب  ۲۰۰۸

 ،)ميليــون تــن ۶۵/۱(درصــد باقيمانـده   ۶/۱۰آن و صــدور ) تـن 
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. باشـد سعودي از رونق چشمگيري برخوردار شـده  صنعت فوالد 
درصد تقاضـاي موجـود در    ۵۵تواند  عرضه داخلي فوالد تنها مي

از خـارج وارد   بايددرصد ديگر  ۴۵و در نتيجه  ندبازار را كفاف ك
  .شود

 ۹/۲۱برابر  ۲۰۰۸توليد فوالد خام سعودي در سه ماهه اول سال 
. ل افزايش يافـت نسبت به يك سال قب) ميليون تن ۳/۱(درصد 

بر اساس اين گزارش، صادرات آهن و فـوالد سـعودي در سـال    
افـزايش  ) ميليـون تـن   ۶۵/۱(درصـد   ۵/۶معادل ) ۲۰۰۸(جاري 

، تقاضاي داخلي بـراي محصـوالت   ۲۰۰۸در سال . خواهد يافت
بيني شـده   پيش) ميليون تن ۹۲/۱۳(درصد  ۷/۱۴فوالدي حدود 

والت فـوالدي در  شود كه كل ارزش محصـ  بيني مي پيش. است
 ۲۰۰۲ميليارد ريال سعودي از سـال   ۴۳درصد يعني  ۷/۱۸كشور 

 ۴۱/۱ميليارد ريال سعودي بـه   ۷۰۷دوبرابر شده و از  ،به اين سو
انـداز ميـان     و چشـم  درسـ ب ۲۰۰۷تريليون ريال سعودي در سال 

اگرچـه  . رسـد  مطلوب به نظر مـي ) ۲۰۱۰تا سال ( مدت آن نيز 
ان سعودي به دليل انجـام اصـالحات   شكوفايي اقتصادي عربست

هـاي خـارجي، پايـدارتر شـده      اقتصادي و افزايش ورود سـرمايه 
  .است، اما فشار تورمي همچنان ادامه دارد

 ۷۳/۱هاي بـزرگ بـا    اي از طرح در پنج سال آينده، شمار فزاينده
گذاري وارد مراحل اجرايي خواهنـد   تريليون ريال سعودي سرمايه

ها مـدتي اسـت كـه     ي سيويل برخي از آنشد، هرچند كه كارها
سال آينـده اجـراي    ۲۰تا  ۱۵رود در طول  آغاز شده و انتظار مي

يكـي   هـا   در همـه ايـن پـروژه   . هـا بـه طـول انجامنـد     همه آن
به تقاضـاي فـوالد و سـيمان    ساز  ساخت و هاي مهم درمولفهاز

شود كه تقاضا بـراي   بيني مي به همين سبب، پيش. زند دامن مي
ــوالد ــال فــ ــد   در ســ ــان نيرومنــ ــده همچنــ ــاي آينــ   هــ
  .باقي بماند

ترين دستاوردهاي صـنعت آهـن و فـوالد سـعودي،      يكي از مهم
چون و چراي آن در توسعه صادرات و به مـوازات آن،   توانايي بي

توسـعه ايـن   . افزايش عامل ارزش افزوده در اقتصاد داخلي است
ه در بازار صنعت نه تنها توانسته است با محصوالت وارداتي مشاب

بلكه همچنين توانسته است سهم بازار شايان  ،داخلي رقابت كند
  .توجهي را در بازارهاي همجوار به خود اختصاص دهد

 افزايش شـديد در بهـاي فـوالد و حجـم مصـرف آن در داخـل      
سعودي از عوامل عمده افزايش مقياس بـازار در سـال    عربستان

والد در آينده بـه  طبق روند موجود، وضعيت ف. گذشته بوده است
احتمال بسيار به رقابت شديد ميان توليدكنندگان داخلي فوالد  و 

اين روند موجـب  . صادركنندگان خارجي گرايش پيدا خواهد كرد
مدت توليدكنندگان داخلي فـوالد   -خواهد شد كه سودآوري بلند

در كشور تضمين شـده و بـا وجـود رژيـم سـاماندهي مقرراتـي       
اني انرژي و كاهش هزينه توليد و همچنين پشتيبان همراه با ارز

هاي حمايتي، صنعت داخلي فوالد قدرت رقابتي خود  وجود تعرفه
  .كندرا در برابر محصوالت خارجي حفظ 

هاي ساختماني در عربسـتان   العاده فعاليت افزون بر افزايش خارق
هـاي احـداث هفـت شـهرك اقتصـادي جديـد و        سعودي، طرح

بزرگ اتصال شـرق و غـرب مـورد     آهن تصويب اجراي طرح راه
انتظار آن كشور، تقاضاي كالني در پنج سال آينده بـراي فـوالد   

العاده، گزارش  در واكنش به اين تقاضاي خارق. ايجاد خواهد كرد
كند كه بازيگران اصلي صـنعت   بانك تجارت سعودي تصريح مي

هايي را براي توسعه ظرفيت توليـد فـوالد    فوالد اين كشور طرح
هاي افزايش ظرفيـت   پس از تكميل اجراي طرح. اند ديده تدارك

توليد و اقدامات تشويقي در اين زمينـه، برخـي از تحليلگـران از    
بـا وجـود   . ايجاد ظرفيت مازاد بر ظرفيت پايدار بيمنـاك هسـتند  

انداز بازار داخلي، احتمال وجود كسـري ظرفيـت در    اين، در چشم
  .كندابت را تشديد گذشته رق مانندتواند  بازار آينده مي

 Emirates Business 24/7 ،2008/09/03: ماخذ

  
 هاي حوزه گذاران در كشور د سرمايهكاهش اعتما
  خليج فارس

به گزارش شبكة خبر به نقل از شبكة تلويزيوني العربيه، 
، حاكي است كه بحران مالي در HSBEنظرسنجي موسسه 

به اقتصاد گذاران  ترين عامل كاهش اعتماد سرمايه جهان مهم
درصد از  ۶۵در اين نظرسنجي، . هاي عربي منطقه است كشور

هاي عربي خليج فارس  ها در كشور بازرگانان و صاحبان شركت
اند كه سود آنها در سه ماهة چهارم سال جاري  بيني كرده پيش

اند كه رقابت  ها گفته درصد از آن ۲۷. افزايش خواهد يافت

درصد نيز اظهار  ۴۸. ا استه ترين چالش براي فعاليت آن مهم
گذاري خود را در سه ماهة پاياني سال  اند كه ميزان سرمايه داشته

  .افزايش خواهند داد
  ۱۷:۱۴آبان، ساعت  ۹ –شبكه خبر : ماخذ

  
احداث يك كارخانه سيمان توسط يك شركت ايراني 

  در عراق
اين شركت ايراني مستقر در دبي از دولت امارات مجـوز احـداث   

بنـا بـه   . نه سيمان در عـراق را دريافـت كـرده اسـت    يك كارخا
هاي اخير، مـذاكرات در مراحـل پايـاني بـوده و احـداث       گزارش

كارخانه سيمان به ظرفيت توليد يك ميليون تن در سال در حال 
براي بازسـازي عـراق   سيمان  تقاضاي ساالنه. قطعي شدن است

ظرفيـت  كه ده برابـر   ،ميليون تن در سال فراتر رفته است ۳۰از 
ميليون تـن در سـال    ۴تا  ۳كه حدود  ،توليد ساالنه كنوني است

  .است
يك شـركت ايرانـي مسـتقر در دبـي مجـوز الزم را از مقامـات       

ه و ربصـ كه در جـوار شـهر   ) Thi - Qas(استاني جنوب عراق 
ايـن خبـر را محمـد عزيـز     . نّا قـرار دارد، كسـب كـرده اسـت    م

. ناحيه اعالم كرده استگذاري آن  الهنداوي، مدير هيئت سرمايه
. تن سيمان توليـد كنـد   ۳۰۰۰تواند روزانه  كارخانه مورد نظر مي

جزييات مربوط به هزينه اين طرح و تاريخ آغاز اجراي آن هنـوز  
  .افشا نشده است

ــارژ    ــركت الف ــي آن  ) Lafarge(ش ــاي عراق ــه و همت فرانس
)Asiacell (ميليـون دالر   ۵۵۰به مبلغ  را هايي پيشتر طرح)۲ 
جهت افـزايش ظرفيـت توليـد سـيمان در عـراق      ) يليارد درهمم

گـذاري   ها در چارچوب جذب سرمايه اين طرح. اعالم كرده بودند
  .اند در صنعت توليد سيمان در عراق تدارك ديده شده

ميليون تن سـيمان جهـت پاسـخگويي بـه      ۸تا  ۶ساالنه حدود 
نـه  مقـام مسـئول كارخا  . شـود  تقاضاهاي فزاينده وارد عراق مـي 

 اعالم كرده اسـت  دولتي توليد سيمان عراق در اوايل سال جاري
كارخانه سيمان در عـراق تنهـا    ۱۷كه كل ظرفيت توليد ساالنه 

  .ميليون تن است ۴حدود 
  Business 24/7 ،2008/09/28: مأخذ

هاي تكنولوژي مستقر در  گروه امالك دبي با كالج
  نامه امضا كرده است دبي تفاهم

يكي از آبادگران بزرگ امارات يك  (DPG) گروه امالك دبي
 (HCT)يادداشت تفاهم با موسسات آموزش عالي تكنولوژي 

نيروي كار  ،بر اساس اين توافق. مستقر در دبي امضا كرده است
ماهر براي امارات تربيت گرديده و در اختيار سازندگان قرار 

  .خواهند گرفت
HCT  فرصت  ،شود كه بزرگترين كالج امارات محسوب مي

اي موردنياز آبادگران  هاي حرفه الزم را براي توسعه مهارت
بخش امالك و . امالك و مستغالت فراهم خواهد كرد

برداري از استعدادهاي محلي  د است كه بهرههمستغالت دبي متع
 (Emiratisation)را در چارچوب استراتژي اماراتي كردن 

ال براي هاي اشتغ نيروي كار از طريق فراهم ساختن فرصت
گروه امالك دبي نيز خواهان . شهروندان امارات، تحقق بخشد

ايفاي نقش فعال در اين رويكرد بوده و به همين مناسبت با 
در زمينه تربيت و توسعه منابع انساني  (HCT)كالج تكنولوژي 

  .و نيروي كار ماهر در امارات به تفاهم رسيده است
ه يك چنين نقش مسئوالن كاج تكنولوژي دبي نيز از اين ك

مهم آكادميك را در تربيت نيروي كار ماهر در امارات بر عهده 
نامه را نقطه عطفي در توسعه  مفتخر بوده و اين تفاهم ،گيرند مي

  .كنند ابتكارات آينده ميان طرفين قلمداد مي
  

متري رتبه اول  ۶۸۸برج دبي با رسيدن به ارتفاع 
  ركورد جهاني را از آن خود كرده است

خراش جهان تبديل  دبي كه اخيرا به بلندترين آسمان نمادين برج
ايـاالت   در با پشت سر گذاشتن برج داكوتاي شـمالي . شده است

متـر   ۸/۶۲۸متحده آمريكا، كه ارتفاع آن با احتساب دكل آنـتن  
برج دبـي  . متر ارتفاع ركورددار جهاني است ۶۸۸اكنون با . است

د طبقات نيز رتبـه نخسـت   طبقه دارد و از نظر تعدا ۱۶۰يش از ب
  .دهد جهان را به خود اختصاص مي
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. باشـد سعودي از رونق چشمگيري برخوردار شـده  صنعت فوالد 
درصد تقاضـاي موجـود در    ۵۵تواند  عرضه داخلي فوالد تنها مي

از خـارج وارد   بايددرصد ديگر  ۴۵و در نتيجه  ندبازار را كفاف ك
  .شود

 ۹/۲۱برابر  ۲۰۰۸توليد فوالد خام سعودي در سه ماهه اول سال 
. ل افزايش يافـت نسبت به يك سال قب) ميليون تن ۳/۱(درصد 

بر اساس اين گزارش، صادرات آهن و فـوالد سـعودي در سـال    
افـزايش  ) ميليـون تـن   ۶۵/۱(درصـد   ۵/۶معادل ) ۲۰۰۸(جاري 

، تقاضاي داخلي بـراي محصـوالت   ۲۰۰۸در سال . خواهد يافت
بيني شـده   پيش) ميليون تن ۹۲/۱۳(درصد  ۷/۱۴فوالدي حدود 

والت فـوالدي در  شود كه كل ارزش محصـ  بيني مي پيش. است
 ۲۰۰۲ميليارد ريال سعودي از سـال   ۴۳درصد يعني  ۷/۱۸كشور 

 ۴۱/۱ميليارد ريال سعودي بـه   ۷۰۷دوبرابر شده و از  ،به اين سو
انـداز ميـان     و چشـم  درسـ ب ۲۰۰۷تريليون ريال سعودي در سال 

اگرچـه  . رسـد  مطلوب به نظر مـي ) ۲۰۱۰تا سال ( مدت آن نيز 
ان سعودي به دليل انجـام اصـالحات   شكوفايي اقتصادي عربست

هـاي خـارجي، پايـدارتر شـده      اقتصادي و افزايش ورود سـرمايه 
  .است، اما فشار تورمي همچنان ادامه دارد

 ۷۳/۱هاي بـزرگ بـا    اي از طرح در پنج سال آينده، شمار فزاينده
گذاري وارد مراحل اجرايي خواهنـد   تريليون ريال سعودي سرمايه

ها مـدتي اسـت كـه     ي سيويل برخي از آنشد، هرچند كه كارها
سال آينـده اجـراي    ۲۰تا  ۱۵رود در طول  آغاز شده و انتظار مي

يكـي   هـا   در همـه ايـن پـروژه   . هـا بـه طـول انجامنـد     همه آن
به تقاضـاي فـوالد و سـيمان    ساز  ساخت و هاي مهم درمولفهاز

شود كه تقاضا بـراي   بيني مي به همين سبب، پيش. زند دامن مي
ــوالد ــال فــ ــد   در ســ ــان نيرومنــ ــده همچنــ ــاي آينــ   هــ
  .باقي بماند

ترين دستاوردهاي صـنعت آهـن و فـوالد سـعودي،      يكي از مهم
چون و چراي آن در توسعه صادرات و به مـوازات آن،   توانايي بي

توسـعه ايـن   . افزايش عامل ارزش افزوده در اقتصاد داخلي است
ه در بازار صنعت نه تنها توانسته است با محصوالت وارداتي مشاب

بلكه همچنين توانسته است سهم بازار شايان  ،داخلي رقابت كند
  .توجهي را در بازارهاي همجوار به خود اختصاص دهد

 افزايش شـديد در بهـاي فـوالد و حجـم مصـرف آن در داخـل      
سعودي از عوامل عمده افزايش مقياس بـازار در سـال    عربستان

والد در آينده بـه  طبق روند موجود، وضعيت ف. گذشته بوده است
احتمال بسيار به رقابت شديد ميان توليدكنندگان داخلي فوالد  و 

اين روند موجـب  . صادركنندگان خارجي گرايش پيدا خواهد كرد
مدت توليدكنندگان داخلي فـوالد   -خواهد شد كه سودآوري بلند

در كشور تضمين شـده و بـا وجـود رژيـم سـاماندهي مقرراتـي       
اني انرژي و كاهش هزينه توليد و همچنين پشتيبان همراه با ارز

هاي حمايتي، صنعت داخلي فوالد قدرت رقابتي خود  وجود تعرفه
  .كندرا در برابر محصوالت خارجي حفظ 

هاي ساختماني در عربسـتان   العاده فعاليت افزون بر افزايش خارق
هـاي احـداث هفـت شـهرك اقتصـادي جديـد و        سعودي، طرح

بزرگ اتصال شـرق و غـرب مـورد     آهن تصويب اجراي طرح راه
انتظار آن كشور، تقاضاي كالني در پنج سال آينده بـراي فـوالد   

العاده، گزارش  در واكنش به اين تقاضاي خارق. ايجاد خواهد كرد
كند كه بازيگران اصلي صـنعت   بانك تجارت سعودي تصريح مي

هايي را براي توسعه ظرفيت توليـد فـوالد    فوالد اين كشور طرح
هاي افزايش ظرفيـت   پس از تكميل اجراي طرح. اند ديده تدارك

توليد و اقدامات تشويقي در اين زمينـه، برخـي از تحليلگـران از    
بـا وجـود   . ايجاد ظرفيت مازاد بر ظرفيت پايدار بيمنـاك هسـتند  

انداز بازار داخلي، احتمال وجود كسـري ظرفيـت در    اين، در چشم
  .كندابت را تشديد گذشته رق مانندتواند  بازار آينده مي

 Emirates Business 24/7 ،2008/09/03: ماخذ

  
 هاي حوزه گذاران در كشور د سرمايهكاهش اعتما
  خليج فارس

به گزارش شبكة خبر به نقل از شبكة تلويزيوني العربيه، 
، حاكي است كه بحران مالي در HSBEنظرسنجي موسسه 

به اقتصاد گذاران  ترين عامل كاهش اعتماد سرمايه جهان مهم
درصد از  ۶۵در اين نظرسنجي، . هاي عربي منطقه است كشور

هاي عربي خليج فارس  ها در كشور بازرگانان و صاحبان شركت
اند كه سود آنها در سه ماهة چهارم سال جاري  بيني كرده پيش

اند كه رقابت  ها گفته درصد از آن ۲۷. افزايش خواهد يافت

درصد نيز اظهار  ۴۸. ا استه ترين چالش براي فعاليت آن مهم
گذاري خود را در سه ماهة پاياني سال  اند كه ميزان سرمايه داشته

  .افزايش خواهند داد
  ۱۷:۱۴آبان، ساعت  ۹ –شبكه خبر : ماخذ

  
احداث يك كارخانه سيمان توسط يك شركت ايراني 

  در عراق
اين شركت ايراني مستقر در دبي از دولت امارات مجـوز احـداث   

بنـا بـه   . نه سيمان در عـراق را دريافـت كـرده اسـت    يك كارخا
هاي اخير، مـذاكرات در مراحـل پايـاني بـوده و احـداث       گزارش

كارخانه سيمان به ظرفيت توليد يك ميليون تن در سال در حال 
براي بازسـازي عـراق   سيمان  تقاضاي ساالنه. قطعي شدن است

ظرفيـت  كه ده برابـر   ،ميليون تن در سال فراتر رفته است ۳۰از 
ميليون تـن در سـال    ۴تا  ۳كه حدود  ،توليد ساالنه كنوني است

  .است
يك شـركت ايرانـي مسـتقر در دبـي مجـوز الزم را از مقامـات       

ه و ربصـ كه در جـوار شـهر   ) Thi - Qas(استاني جنوب عراق 
ايـن خبـر را محمـد عزيـز     . نّا قـرار دارد، كسـب كـرده اسـت    م

. ناحيه اعالم كرده استگذاري آن  الهنداوي، مدير هيئت سرمايه
. تن سيمان توليـد كنـد   ۳۰۰۰تواند روزانه  كارخانه مورد نظر مي

جزييات مربوط به هزينه اين طرح و تاريخ آغاز اجراي آن هنـوز  
  .افشا نشده است

ــارژ    ــركت الف ــي آن  ) Lafarge(ش ــاي عراق ــه و همت فرانس
)Asiacell (ميليـون دالر   ۵۵۰به مبلغ  را هايي پيشتر طرح)۲ 
جهت افـزايش ظرفيـت توليـد سـيمان در عـراق      ) يليارد درهمم

گـذاري   ها در چارچوب جذب سرمايه اين طرح. اعالم كرده بودند
  .اند در صنعت توليد سيمان در عراق تدارك ديده شده

ميليون تن سـيمان جهـت پاسـخگويي بـه      ۸تا  ۶ساالنه حدود 
نـه  مقـام مسـئول كارخا  . شـود  تقاضاهاي فزاينده وارد عراق مـي 

 اعالم كرده اسـت  دولتي توليد سيمان عراق در اوايل سال جاري
كارخانه سيمان در عـراق تنهـا    ۱۷كه كل ظرفيت توليد ساالنه 

  .ميليون تن است ۴حدود 
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هاي تكنولوژي مستقر در  گروه امالك دبي با كالج
  نامه امضا كرده است دبي تفاهم

يكي از آبادگران بزرگ امارات يك  (DPG) گروه امالك دبي
 (HCT)يادداشت تفاهم با موسسات آموزش عالي تكنولوژي 

نيروي كار  ،بر اساس اين توافق. مستقر در دبي امضا كرده است
ماهر براي امارات تربيت گرديده و در اختيار سازندگان قرار 

  .خواهند گرفت
HCT  فرصت  ،شود كه بزرگترين كالج امارات محسوب مي

اي موردنياز آبادگران  هاي حرفه الزم را براي توسعه مهارت
بخش امالك و . امالك و مستغالت فراهم خواهد كرد

برداري از استعدادهاي محلي  د است كه بهرههمستغالت دبي متع
 (Emiratisation)را در چارچوب استراتژي اماراتي كردن 

ال براي هاي اشتغ نيروي كار از طريق فراهم ساختن فرصت
گروه امالك دبي نيز خواهان . شهروندان امارات، تحقق بخشد

ايفاي نقش فعال در اين رويكرد بوده و به همين مناسبت با 
در زمينه تربيت و توسعه منابع انساني  (HCT)كالج تكنولوژي 

  .و نيروي كار ماهر در امارات به تفاهم رسيده است
ه يك چنين نقش مسئوالن كاج تكنولوژي دبي نيز از اين ك

مهم آكادميك را در تربيت نيروي كار ماهر در امارات بر عهده 
نامه را نقطه عطفي در توسعه  مفتخر بوده و اين تفاهم ،گيرند مي

  .كنند ابتكارات آينده ميان طرفين قلمداد مي
  

متري رتبه اول  ۶۸۸برج دبي با رسيدن به ارتفاع 
  ركورد جهاني را از آن خود كرده است

خراش جهان تبديل  دبي كه اخيرا به بلندترين آسمان نمادين برج
ايـاالت   در با پشت سر گذاشتن برج داكوتاي شـمالي . شده است

متـر   ۸/۶۲۸متحده آمريكا، كه ارتفاع آن با احتساب دكل آنـتن  
برج دبـي  . متر ارتفاع ركورددار جهاني است ۶۸۸اكنون با . است

د طبقات نيز رتبـه نخسـت   طبقه دارد و از نظر تعدا ۱۶۰يش از ب
  .دهد جهان را به خود اختصاص مي
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

اين برج هر چهار معيار تعيين شده توسط شوراي   پس از تكميل،
ــرج ــكان    ب ــع و اس ــاي مرتف ــدترين   (CTBUH)ه ــه بلن ك

  .ه استكرداز آن خود   كند، بندي مي هاي جهان را رتبه ساختمان
 CTBUH، آخـرين    ي،هاي ساختمان ارتفاع سازه گيري با اندازه

ــاع، ــه در ارتفــ ــاره،  طبقــ ــوك منــ ــقف و نــ ــرين ســ    آخــ
هاي مرتفـع را   ساختمان ،آنتن نوك تيز يركت ،)برج راس(چگاد 
  .كند بندي مي رده

اي و ماهر در سايت برج دبي  متخصص حرفه ۷۵۰۰حدود   اخيرا،
فلزي نزديـك بـه     كارهاي مربوط به سازه. اند به كار گرفته شده

رود كـه   داخلي آن آغاز شده و انتظـار مـي  اتمام است و تزئينات 
  .چشمگيرترين نماي دروني و دكوراسيون را به جهان ارائه كند

هاي انرژي بـه كـار    ترين تكنولوژيمددر ساختمان برج دبي كار
از نظـر اسـتاندارد مصـرف     نمـادين گرفته شده است تا اين برج 

  .انددر جهان سرآمدي خود را به اثبات رس  انرژي و بازيافت آب،
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  بازار مسكن پاشنة آشيل دبي

، اياالت متحدهمالي طي هفتة گذشته در  با اوج گيري بحران
بسياري بر اين باور بودند كه اگر اين بحران همه جاي دنيا را 

هاي عرب خليج  بازرگاني كشور قطببه عنوان  دبي فرا گيرد،
اتفاقات چند روز گذشته . د ماندفارس از آن توفان در امان خواه

در دبي نشان داد كه جزيره تجارت در خاورميانه هم از توفان 
مجلة اكونوميست در گزارش خود . بيند مالي جهان آسيب مي

به  »بازار امالك دبي در تيررس توفان مالي جهان«تحت عنوان 
  : بررسي اين موضوع پرداخته است

كـاهش ارزش سـهام   : خـورد  جزيرة تجارت از مسكن ضربه مـي 
هـا را در   گذاري نمايندگان آن هاي ساختماني اروپا سرمايه شركت

بينـي موسسـة معتبـر     پـيش . دبي با مشكل مواجـه كـرده اسـت   
مورگان استنلي دربارة ركود مسـكن در دبـي دو سـال زودتـر از     

  ! موعد محقق شده است
اگر چه بخش عمدة پـول  «به نوشتة اكونوميست در شمارة اخير 

هـاي   ها، در گاوصندوق اين امارت به جاي خوابيدن در بانك نقد

هـاي اخيـر در    هاي ثروتمند عرب است، اما وقـايع هفتـه   خانواده
  .»سراسر جهان بر دبي نيز تاثير خود را گذاشته است
رود و حتـي گفتـه    در دبي، ساخت و ساز همتراز تجارت پيش مي

ك تامين شود كه عمده درآمد اين شهر كوچك از بخش امال مي
هـاي بـزرگ    هـا اسـت كـه نماينـدگان شـركت      سـال . شـود  مي

هـاي مسـكوني و    ساختماني از اروپا و آمريكا مشغول ساخت برج
تجاري در دبي هسـتند و اكنـون بـه دليـل آن كـه سـهام ايـن        

ها در موسسات مالي كاهش يافته، توان ادامة كار در دبي  شركت
بينـي موسسـه    شكنـد پـي   اين رخداد تـازه كمـك مـي   . را ندارند

اقتصادي مورگان استانلي آمريكا دربارة آيندة سـاخت و سـاز در   
  .دبي زودتر از موعد محقق شود

كه در سال پيش به دولت آمريكا درباره  ن استانليموسسه مورگا
وقوع بحران در بازار مسكن اين كشور هشـدار داده بـود، اخيـراً    

مسـكن از  اعالم كرده است كه تا دو سال ديگر ميـزان عرضـه   
گيرد و قيمت امـالك نيـز رونـد نزولـي خواهـد       تقاضا پيشي مي

ركـود  امـا تهديـد    ،هنوز فرا نرسـيده  ۲۰۱۰اگر چه سال . داشت
ساخت و ساز در دبي زودتـر از موعـد مقـرر خـود را نشـان داده      

  . است
بازار امالك در دبي در تيررس «به گزارش اكونوميست با عنوان 

ه انـدك بـودن درآمـد نفتـي دبـي،      ضمن اشاره ب ،»توفان مالي
هـاي   كند كه درآمد عمدة اين شهر كوچك از بخـش  تصريح مي

ــامين مــي   ــژه بخــش امــالك ت ــه وي . شــود ديگــر اقتصــاد و ب
در بخش امالك دبي در ساليان اخير سود خـوبي   گذاران سرمايه

درصد  ۸۰به دست آوردند و از اوايل سال گذشته تا كنون معادل 
  .اند شتهاي دا بازگشت سرمايه

مسكن چگونه در دبي رونق گرفت؟ دو عامـل موجـب افـزايش    
اول اين كه، نرخ بهـرة بـانكي   : قيمت مسكن در دبي شده است

ايـاالت  است و در نتيجه تحـوالت بـانكي   ) زير نرخ تورم(منفي 
ها در دبي هنوز وام  گيرندگان از بانك وام. پديد آمده است متحده

رو انگيزة زيادي براي دريافت وام  كنند و از اين ارزان دريافت مي
عامل دوم افزايش قيمـت مسـكن در   . گذاري آن دارند و سرمايه

. دبي، و ادامه ورود سيل كارگران ارزان قيمت به اين امارت است
محلـي و   ،ميليـون نفـري دبـي    ۵/۱كمتر از يك پنجم جمعيت 

بومي هستند و بسياري از مهاجران كارگران سـاختماني هسـتند   
اينـان هـم بـه رونـق     . انـد  جنوب آسيا به اين جزيره آمـده كه از 

اي بـراي   هـاي اجـاره   كنند و هم به خانه ساخت و ساز كمك مي
  .شود سكونت نياز دارند، كه خود باعث رونق بازار مسكن مي

بينـي   موسسة مورگان استانلي آمريكا در تابسـتان امسـال پـيش   
صـعودي   بـه سـير   ۲۰۱۰كرده بودكه قيمت امالك دبي تا سال 

  .كرددهد و از آن به بعد سقوط خواهد  ادامه 
 ۲۰۰۸طبق اين گزارش قيمت مسكن در دبـي تـا پايـان سـال     

رشـد   ۲۰۰۹درصد كاهش خواهد يافت و تا پايان سال  ۳۵حدود 
سـپس در   ،درصد خواهد رسيد ۵/۸قيمت مسكن كند شده و به 

، ۲۰۰۸تـا سـال   . با سقوط ارزش مواجه خواهد بـود  ۲۰۱۰سال 
ي براي پاسخگويي به نياز ساكنان قديم و جديد بـه مسـكن،   دب

 ،احد مسكوني جديد نياز خواهد داشتهزار و ۳۵تا  ۳۰ساالنه به 
ميـزان عرضـة    ۲۰۱۰بيني كارشناسـان تـا سـال     اما بنا به پيش

مسكن در دبي از تقاضاي آن پيشي خواهـد گرفـت و در نتيجـه    
  .ها كاهش خواهد يافت قيمت

تـوان وضـعيت بـازار     ر بـدترين شـرايط مـي   طبق اين گزارش، د
 ۱۹۹۰مسكن دبي را به شـرايط بـازار سـنگاپور در اواخـر دهـة      

ماه  ۱۸ها، قيمت مسكن در سنگاپور طي  در آن سال. تشبيه كرد
البته برخي نـاظران و تحليلگـران بـروز    . درصد كاهش يافت ۸۰

قيمـت  . كننـد  اين وضعيت را در دبي بعيد و بدبينانـه تلقـي مـي   
درصد رشد داشته،  ۷تا كنون بيش از  ۲۰۰۷ن از آغاز سال مسك

شـايان  . دچار مازاد عرضه خواهد شد ۲۰۰۹اما اين بازار در سال 
توجه اين كه قيمت مسكن در دبي در نيمة نخست سال جـاري  

با وجود اين روند، گـزارش مورگـان   . درصد رشد داشته است ۲۵
تقاضا در چنـد   اهشكبا . استانلي در اين زمينه قابل توجيه است

چنـان در   هـم هايي كه  بازار مسكن دبي، ساختمان سال آينده در
ديگر مشتري نخواهنـد داشـت و در جامعـه     حال ساخت هستند

شـوك ايجـاد    ،دبي كه به بازگشت سـريع سـرمايه عـادت دارد   
  .خواهد كرد

ها و  انتشار گزارش مورگان استانلي با بيرون كشيدن سپرده
اين . گذاران بدبين از امارات همزمان شد هاي سرمايه سرمايه
هايي  گذاران در گذشته اميدوار بودند با تضعيف دالر، پول سرمايه

اما چنين نشد و بر ارزش دالر  ،چون درهم امارات تقويت شوند
همزمان . افزوده شد و در نتيجه نقدينگي در دبي كاهش يافت
. دشآغاز  با اين رخداد، تحقيقات دربارة چند مورد فساد مالي

بانك اسالمي دبي و چند مورد وام اين  ،محور اين تحقيقات
وزير كشور و دو از در اين تحقيقات . بانك به سازندگان بود

امير دبي نيز در اقدامي كم سابقه به . بازپرسي شدانگليسي 
كه دادستان  اظهار كرداظهار نظر رسمي در اين زمينه پرداخت و 

تحقيقات . كند را تحمل نميهاي غير قانوني  عمومي سود
در . اي صادر نشده است همچنان ادامه دارد و تا كنون ادعانامه

كنفرانس اخير مسكن و امالك دبي، فعاالن بازار به شدت 
كردند وانمود كنند كه مورد مشكوك و نادرستي وجود  تالش مي

نخيل كه يك سازندة برخوردار از حمايت دولتي است  .ندارد
ترين برج جهان خواهد بود،  رج ديگر را كه بلنداعالم كرد يك ب

راي پروژة ساختماني شركت سازندة ديگري از اج. سازد مي
 ۳۵۰هزينة اجراي اين پروژه نزديك . خبر داد هاي جميرا باغ

  .ميليارد دالر اعالم شده است ۹۵ميليارد درهم يا حدود 
از . انـد  ادههايي از نابساماني اوضاع را بروز د هاي دبي نشانه بازار 

 ۴۸تا كنون، سـهام بـازار مـالي دبـي بـيش از       ۲۰۰۸آغاز سال 
ارزش سـهام شـركت   . درصد ارزش خود را از دسـت داده اسـت  

درهـم بـه    ۷/۱۵ترين سازندگان دبي است از  عمار كه از برجسته
رخداد ديگري نشان از تيره شـدن  . درهم سقوط كرده است ۵/۵

سسه عظيم مالي و اعتباري حكومت دبي دو مو. فضاي بازار دارد
برخـي از سـازندگان   . را با هم ادغام كرده اسـت  طويرامالك و ت

  .اند ديگر هم فروش قسطي كامل را متوقف كرده
هـا، قـرار نيسـت دبـي و بـازار آن       با وجود بروز اين گونه نشـانه 

ــوند  ــت ش ــالك و   . ورشكس ــازندگان ام ــان س ــت همچن حكوم
ند با عرضة زمـين بيشـتر   توا مستغالت را تحت كنترل دارد و مي

در زمان الزم بازار عرضه و تقاضا را تنظيم كرده و آن را متعادل 
بازرگانـان نيـز   . در بازار مسكن دبي هنوز تقاضا وجود دارد. سازد

هـاي آينـده بايـد     ها و مـاه  در هفته. اي دارند به دبي عالقة ويژه
كاري  تواند روابط اين تحوالت مي. هاي بيشتري بود منتظر ادغام

زيـرا ابـوظبي بـا داشـتن نفـت       ،ميان دبي و ابوظبي را تيره كند
تري دارد و ممكـن اسـت نگـذارد شـيخ      كيف پول بزرگ ،بيشتر
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اين برج هر چهار معيار تعيين شده توسط شوراي   پس از تكميل،
ــرج ــكان    ب ــع و اس ــاي مرتف ــدترين   (CTBUH)ه ــه بلن ك

  .ه استكرداز آن خود   كند، بندي مي هاي جهان را رتبه ساختمان
 CTBUH، آخـرين    ي،هاي ساختمان ارتفاع سازه گيري با اندازه

ــاع، ــه در ارتفــ ــاره،  طبقــ ــوك منــ ــقف و نــ ــرين ســ    آخــ
هاي مرتفـع را   ساختمان ،آنتن نوك تيز يركت ،)برج راس(چگاد 
  .كند بندي مي رده

اي و ماهر در سايت برج دبي  متخصص حرفه ۷۵۰۰حدود   اخيرا،
فلزي نزديـك بـه     كارهاي مربوط به سازه. اند به كار گرفته شده

رود كـه   داخلي آن آغاز شده و انتظـار مـي  اتمام است و تزئينات 
  .چشمگيرترين نماي دروني و دكوراسيون را به جهان ارائه كند

هاي انرژي بـه كـار    ترين تكنولوژيمددر ساختمان برج دبي كار
از نظـر اسـتاندارد مصـرف     نمـادين گرفته شده است تا اين برج 

  .انددر جهان سرآمدي خود را به اثبات رس  انرژي و بازيافت آب،
  Gulf News  ،2008/09/01: ماخذ

  
  بازار مسكن پاشنة آشيل دبي

، اياالت متحدهمالي طي هفتة گذشته در  با اوج گيري بحران
بسياري بر اين باور بودند كه اگر اين بحران همه جاي دنيا را 

هاي عرب خليج  بازرگاني كشور قطببه عنوان  دبي فرا گيرد،
اتفاقات چند روز گذشته . د ماندفارس از آن توفان در امان خواه

در دبي نشان داد كه جزيره تجارت در خاورميانه هم از توفان 
مجلة اكونوميست در گزارش خود . بيند مالي جهان آسيب مي

به  »بازار امالك دبي در تيررس توفان مالي جهان«تحت عنوان 
  : بررسي اين موضوع پرداخته است

كـاهش ارزش سـهام   : خـورد  جزيرة تجارت از مسكن ضربه مـي 
هـا را در   گذاري نمايندگان آن هاي ساختماني اروپا سرمايه شركت

بينـي موسسـة معتبـر     پـيش . دبي با مشكل مواجـه كـرده اسـت   
مورگان استنلي دربارة ركود مسـكن در دبـي دو سـال زودتـر از     

  ! موعد محقق شده است
اگر چه بخش عمدة پـول  «به نوشتة اكونوميست در شمارة اخير 

هـاي   ها، در گاوصندوق اين امارت به جاي خوابيدن در بانك نقد

هـاي اخيـر در    هاي ثروتمند عرب است، اما وقـايع هفتـه   خانواده
  .»سراسر جهان بر دبي نيز تاثير خود را گذاشته است
رود و حتـي گفتـه    در دبي، ساخت و ساز همتراز تجارت پيش مي

ك تامين شود كه عمده درآمد اين شهر كوچك از بخش امال مي
هـاي بـزرگ    هـا اسـت كـه نماينـدگان شـركت      سـال . شـود  مي

هـاي مسـكوني و    ساختماني از اروپا و آمريكا مشغول ساخت برج
تجاري در دبي هسـتند و اكنـون بـه دليـل آن كـه سـهام ايـن        

ها در موسسات مالي كاهش يافته، توان ادامة كار در دبي  شركت
بينـي موسسـه    شكنـد پـي   اين رخداد تـازه كمـك مـي   . را ندارند

اقتصادي مورگان استانلي آمريكا دربارة آيندة سـاخت و سـاز در   
  .دبي زودتر از موعد محقق شود

كه در سال پيش به دولت آمريكا درباره  ن استانليموسسه مورگا
وقوع بحران در بازار مسكن اين كشور هشـدار داده بـود، اخيـراً    

مسـكن از  اعالم كرده است كه تا دو سال ديگر ميـزان عرضـه   
گيرد و قيمت امـالك نيـز رونـد نزولـي خواهـد       تقاضا پيشي مي

ركـود  امـا تهديـد    ،هنوز فرا نرسـيده  ۲۰۱۰اگر چه سال . داشت
ساخت و ساز در دبي زودتـر از موعـد مقـرر خـود را نشـان داده      

  . است
بازار امالك در دبي در تيررس «به گزارش اكونوميست با عنوان 

ه انـدك بـودن درآمـد نفتـي دبـي،      ضمن اشاره ب ،»توفان مالي
هـاي   كند كه درآمد عمدة اين شهر كوچك از بخـش  تصريح مي

ــامين مــي   ــژه بخــش امــالك ت ــه وي . شــود ديگــر اقتصــاد و ب
در بخش امالك دبي در ساليان اخير سود خـوبي   گذاران سرمايه

درصد  ۸۰به دست آوردند و از اوايل سال گذشته تا كنون معادل 
  .اند شتهاي دا بازگشت سرمايه

مسكن چگونه در دبي رونق گرفت؟ دو عامـل موجـب افـزايش    
اول اين كه، نرخ بهـرة بـانكي   : قيمت مسكن در دبي شده است

ايـاالت  است و در نتيجه تحـوالت بـانكي   ) زير نرخ تورم(منفي 
ها در دبي هنوز وام  گيرندگان از بانك وام. پديد آمده است متحده

رو انگيزة زيادي براي دريافت وام  كنند و از اين ارزان دريافت مي
عامل دوم افزايش قيمـت مسـكن در   . گذاري آن دارند و سرمايه

. دبي، و ادامه ورود سيل كارگران ارزان قيمت به اين امارت است
محلـي و   ،ميليـون نفـري دبـي    ۵/۱كمتر از يك پنجم جمعيت 

بومي هستند و بسياري از مهاجران كارگران سـاختماني هسـتند   
اينـان هـم بـه رونـق     . انـد  جنوب آسيا به اين جزيره آمـده كه از 

اي بـراي   هـاي اجـاره   كنند و هم به خانه ساخت و ساز كمك مي
  .شود سكونت نياز دارند، كه خود باعث رونق بازار مسكن مي

بينـي   موسسة مورگان استانلي آمريكا در تابسـتان امسـال پـيش   
صـعودي   بـه سـير   ۲۰۱۰كرده بودكه قيمت امالك دبي تا سال 

  .كرددهد و از آن به بعد سقوط خواهد  ادامه 
 ۲۰۰۸طبق اين گزارش قيمت مسكن در دبـي تـا پايـان سـال     

رشـد   ۲۰۰۹درصد كاهش خواهد يافت و تا پايان سال  ۳۵حدود 
سـپس در   ،درصد خواهد رسيد ۵/۸قيمت مسكن كند شده و به 

، ۲۰۰۸تـا سـال   . با سقوط ارزش مواجه خواهد بـود  ۲۰۱۰سال 
ي براي پاسخگويي به نياز ساكنان قديم و جديد بـه مسـكن،   دب

 ،احد مسكوني جديد نياز خواهد داشتهزار و ۳۵تا  ۳۰ساالنه به 
ميـزان عرضـة    ۲۰۱۰بيني كارشناسـان تـا سـال     اما بنا به پيش

مسكن در دبي از تقاضاي آن پيشي خواهـد گرفـت و در نتيجـه    
  .ها كاهش خواهد يافت قيمت

تـوان وضـعيت بـازار     ر بـدترين شـرايط مـي   طبق اين گزارش، د
 ۱۹۹۰مسكن دبي را به شـرايط بـازار سـنگاپور در اواخـر دهـة      

ماه  ۱۸ها، قيمت مسكن در سنگاپور طي  در آن سال. تشبيه كرد
البته برخي نـاظران و تحليلگـران بـروز    . درصد كاهش يافت ۸۰

قيمـت  . كننـد  اين وضعيت را در دبي بعيد و بدبينانـه تلقـي مـي   
درصد رشد داشته،  ۷تا كنون بيش از  ۲۰۰۷ن از آغاز سال مسك

شـايان  . دچار مازاد عرضه خواهد شد ۲۰۰۹اما اين بازار در سال 
توجه اين كه قيمت مسكن در دبي در نيمة نخست سال جـاري  

با وجود اين روند، گـزارش مورگـان   . درصد رشد داشته است ۲۵
تقاضا در چنـد   اهشكبا . استانلي در اين زمينه قابل توجيه است

چنـان در   هـم هايي كه  بازار مسكن دبي، ساختمان سال آينده در
ديگر مشتري نخواهنـد داشـت و در جامعـه     حال ساخت هستند

شـوك ايجـاد    ،دبي كه به بازگشت سـريع سـرمايه عـادت دارد   
  .خواهد كرد

ها و  انتشار گزارش مورگان استانلي با بيرون كشيدن سپرده
اين . گذاران بدبين از امارات همزمان شد هاي سرمايه سرمايه
هايي  گذاران در گذشته اميدوار بودند با تضعيف دالر، پول سرمايه

اما چنين نشد و بر ارزش دالر  ،چون درهم امارات تقويت شوند
همزمان . افزوده شد و در نتيجه نقدينگي در دبي كاهش يافت
. دشآغاز  با اين رخداد، تحقيقات دربارة چند مورد فساد مالي

بانك اسالمي دبي و چند مورد وام اين  ،محور اين تحقيقات
وزير كشور و دو از در اين تحقيقات . بانك به سازندگان بود

امير دبي نيز در اقدامي كم سابقه به . بازپرسي شدانگليسي 
كه دادستان  اظهار كرداظهار نظر رسمي در اين زمينه پرداخت و 

تحقيقات . كند را تحمل نميهاي غير قانوني  عمومي سود
در . اي صادر نشده است همچنان ادامه دارد و تا كنون ادعانامه

كنفرانس اخير مسكن و امالك دبي، فعاالن بازار به شدت 
كردند وانمود كنند كه مورد مشكوك و نادرستي وجود  تالش مي

نخيل كه يك سازندة برخوردار از حمايت دولتي است  .ندارد
ترين برج جهان خواهد بود،  رج ديگر را كه بلنداعالم كرد يك ب

راي پروژة ساختماني شركت سازندة ديگري از اج. سازد مي
 ۳۵۰هزينة اجراي اين پروژه نزديك . خبر داد هاي جميرا باغ

  .ميليارد دالر اعالم شده است ۹۵ميليارد درهم يا حدود 
از . انـد  ادههايي از نابساماني اوضاع را بروز د هاي دبي نشانه بازار 

 ۴۸تا كنون، سـهام بـازار مـالي دبـي بـيش از       ۲۰۰۸آغاز سال 
ارزش سـهام شـركت   . درصد ارزش خود را از دسـت داده اسـت  

درهـم بـه    ۷/۱۵ترين سازندگان دبي است از  عمار كه از برجسته
رخداد ديگري نشان از تيره شـدن  . درهم سقوط كرده است ۵/۵

سسه عظيم مالي و اعتباري حكومت دبي دو مو. فضاي بازار دارد
برخـي از سـازندگان   . را با هم ادغام كرده اسـت  طويرامالك و ت

  .اند ديگر هم فروش قسطي كامل را متوقف كرده
هـا، قـرار نيسـت دبـي و بـازار آن       با وجود بروز اين گونه نشـانه 

ــوند  ــت ش ــالك و   . ورشكس ــازندگان ام ــان س ــت همچن حكوم
ند با عرضة زمـين بيشـتر   توا مستغالت را تحت كنترل دارد و مي

در زمان الزم بازار عرضه و تقاضا را تنظيم كرده و آن را متعادل 
بازرگانـان نيـز   . در بازار مسكن دبي هنوز تقاضا وجود دارد. سازد

هـاي آينـده بايـد     ها و مـاه  در هفته. اي دارند به دبي عالقة ويژه
كاري  تواند روابط اين تحوالت مي. هاي بيشتري بود منتظر ادغام

زيـرا ابـوظبي بـا داشـتن نفـت       ،ميان دبي و ابوظبي را تيره كند
تري دارد و ممكـن اسـت نگـذارد شـيخ      كيف پول بزرگ ،بيشتر
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ساز و كـار مـالي   . ها را به نام خود ثبت كند محمد سود اين پول
هـاي آينـده بايـد     در ماه. ميان اين دو امارت عربي پيچيده است

  .منتظر اخبار دبي ماند
 :گزارش –، ۱۳۸۷آبان  ۱۲ –دنياي اقتصاد : ماخذ

  نيلوفر قديري
  

مورد شكايت را  ۵۰۰ به دادگاه امالك و مستغالت
  كند رسيدگي مي

هايي كه به دادگاه امالك و مستغالت دبي ارجاع  شكوائيه
 (RERA)شوند ابتدا به آژانس مقررات امالك و مستغالت  مي

ها را به  كايتهاي دبي اين گونه ش شوند و دادگاه تسليم مي
نخستين جلسه دادگاه امالك . دهند دادگاه امالك دبي ارجاع مي

  .دشدبي در هفته اول اكتبر تشكيل 
و  استشكايت در انتظار طرح دعوا در دادگاه امالك  ۵۰۰دود ح

هاي دبي در يك مصاحبه اختصاصي  قاضي ارشد دادگاه
  .اطالعاتي را در اين زمينه در اختيار مطبوعات گذاشت

ادگاه امالك زير نظر دادگاه بدوي تشكيل شده و به طور د
اختصاصي موارد مربوط به امالك و مستغالت را تحت رسيدگي 

قاضي خواهد داشت و  ۱۰در وهله اول دادگاه . قرار خواهد داد
شمار قاضيان  ،هاي تسليم شده به دادگاه بر حسب تعداد شكايت
  .نيز افزايش خواهد يافت

سال سابقه خدمت در  ۲۰بايست  ه ميهاي مشاور، ك قاضي
و براي دادگاه امالك تعيين شده  ،هاي دبي را داشته باشند دادگاه

در حال حاضر دوره كارآموزي را در آژانس مقررات امالك و 
  .گذرانند مي (RERA)مستغالت دبي 

و لذا سعي خواهد  كند ميامالك از قوانين مدني تبعيت  دادگاه
نظير جرايم مربوط به چك و وام كرد كه به مباحث تجاري 

وظيفه دادگاه امالك رسيدگي و  ،طبق قانون مدني. بپردازد
و دادگاه به نفع  است تشخيص قصور و عدول طرفين موافقتنامه

 راي صادر ي نداشته باشدطرفي كه از مفاد موافقتنامه قصور
  .كند مي

هيچگونه مجازاتي در دادگاه امالك براي طرف خاطي قرارداد 
ين نخواهد شد، زيرا اين دادگاه تحت نظارت قانون مدني تعي

و طرف خاطي تنها ملزم به پرداخت تاوان  كند ميانجام وظيفه 
ها تنها توسط   مجازات. است) طرف شاكي(به خواهان 

به هنگام رسيدگي به شكايات . شوند هاي جنايي تعيين مي دادگاه
به نفع طرفي  قرارداد، حكم دادگاه امالكو مناقشه بين طرفين 

كه مفاد موافقتنامه و قرارداد را رعايت كرده است، صادر خواهد 
  .شد

  نسبت به آنچه كه امضاءبايد افراد  ،در بازار امالك و مستغالت
 كند قرارداد الزامي ميكنند و آنچه كه مفاد موافقنامه يا  مي

فهمند  كنند قانون را نمي مطمئن باشند و نظر افرادي كه ادعا مي
  .دادگاه مسموع نيست در

: گويد هاي دبي محمد يوسف سليمان مي قاضي ارشد دادگاه
مواردي از شكاياتي كه شامل دستگيري افراد مرتبط با مسائل "

در دادگاه امالك و مستغالت در دبي باشند توسط بازپرسان 
اي  و هر گونه محاكمه يردگ ميپيگرد عمومي مورد تفحص قرار 

شد در دادگاه جنايي قابل استماع خواهد كه ناشي از دستگيري با
  .نخواهد داشت نقشي بود و دادگاه امالك در اين گونه موارد

   Emirates Business 24/7 ،2008/09/09: ماخذ
  

بحران كمبود گاز در كشورهاي عربي خليج فارس 
  جدي است

بـا وجـود ايـن كـه بخـش شـايان         به گزارش خبرگزاري فارس،
جهان در كشورهاي عربي خلـيج فـارس   توجهي از ذخاير انرژي 

اما اين كشورها براي تامين گاز مورد نيـاز خـود    ،واقع شده است
ــده ــاليان آينــ ــرو  ،طــــي ســ ــران جــــدي روبــ ــا بحــ   بــ

  .خواهند بود
هاي صورت گرفته براي افـزايش توليـد و عرضـه     به رغم تالش

گاز در كشورهاي خاورميانه، رشد مصرف برق بحران كمبود گاز 
ند زيرا اخيـرا ايـن كشـورها بـراي توليـد بـرق بـه        ز را دامن مي

كشــورهاي عضـو شــوراي  . انـد  هـاي گــازي روي آورده  نيروگـاه 
همكاري خليج فارس قصد دارند براي تامين برق مورد نياز خـود  

امـارات  . گذاري كننـد  طي ده سال آينده در بخش انرژي سرمايه
ت ميالدي با كمبود يك ميليارد فو ۲۰۰۷عربي متحده طي سال 
  .رو شد مكعب گاز در روز روبه

پايين بودن قيمت گاز نيز يكي از عوامل مهم رشد تقاضـا بـراي   
هـاي   طي دو سال گذشته كشـور كويـت تـالش   . گاز بوده است

و  كـرد هـاي بـرق    زيادي براي تامين گاز مورد نياز براي نيروگاه
خـود را   .جـي . ان. كشور عمان نيز مجبور شده است صادرات ال

  .كاهش دهد
تريليون (ذخاير گاز طبيعي كشورهاي خليج فارس 

  )متر مكعب
عربستان   قطر  ايران

  سعودي
  امارات

۹۹۳  ۸۹۵  ۲۵۰  ۲۱۴  
  
  ۸۷/ ۰۷/ ۲۰ –خبرگزاري فارس : ماخذ  
  

  نيروي انساني شاغل در امارات عربي 
امارات عربي متحده يكي از كشورهايي است كه بـاالترين نـرخ   

ميليون نفري امـارات   ۳۲/۴وني جمعيت كن. رشد جمعيت را دارد
داد، در  درصـد را نشـان مـي    ۹/۶رشدي برابر  ۲۰۰۴كه در سال 
 ۲۰۰۵ميليون نفر و در انتهـاي سـال    ۷۷/۳به  ۲۰۰۵پايان سال 

رفت كه جمعيـت   انتظار مي. ميليون نفر افزايش يافت ۱۰۵/۴به 
  .ميليون نفر افزايش يابد ۵به  ۲۰۰۷اين كشور تا پايان سال 

مـرگ و ميـر     به هجوم مهـاجران خـارجي، نـرخ پـايين     با توجه
نوزادان و آهنگ رشد باروري، افـزايش جمعيـت امـارات بسـيار     

هاي جمعيتي امارات، فزونـي شـمار    يكي از ويژگي. بديهي است
، تركيـب  ۲۰۰۵مردان بر زنان است به طوري كه در پايان سال 

. درصـد زن بـوده اسـت    ۴/۳۲درصد مرد و  ۶/۶۷جمعيت شامل 
درصـد   ۷۸/ ۱همچنين نيروي كار شاغل خارجي در همين سال 

  .داد جمعيت كشور را تشكيل مي
ويژگي ديگر جمعيت امارات، تمركز بيش از نيمي از جمعيـت در  

تـرين مقاصـد تجـاري و     دو امارت دبي و ابوظبي است كه مهـم 
نزديـك بـه   . آينـد  اشتغال براي بوميان و مهاجران به شمار مـي 

  .سال قرار دارند ۴۴تا  ۲۵مارات در گروه سني نيمي از جمعيت ا
هـاي اشـتغال قابـل     آهنگ رشد سريع اقتصادي امارات فرصـت 

ــت  ــود آورده اس ــه وج ــوجهي را ب ــم. ت ــه   مه ــاغل ب ــرين مش ت

صـنعت  . سازي، توليد صنعتي و خدمات اختصاص دارند ساختمان
درصــد  ۲۰و  اســتزايــي  ســازي منبــع مهــم اشــتغال ســاختمان
ها  گيرد و انگيزه رشد ساير بخش را در بر ميهاي اشتغال  فرصت

  .سازد را نيز فراهم مي
درصدي در ميان شهروندان اماراتي اخيرا  ۱۰پديد آمدن بيكاري 

رونـد بيكــاري در دوره  . هـايي را بـه وجــود آورده اسـت    نگرانـي 
 ۴/۱۱بـه   ۲۰۰۴و در پايـان سـال    بـود تدريجي  ۱۹۹۹ -۲۰۰۴

اي بـراي   شـد كـه برنامـه    اين روند موجب. درصد افزايش يافت
هـاي عملـي از طريـق     تشويق نيروهاي بومي به كسب مهـارت 

و اسـتخدامي  مركز . آيد اجرا درموقع اي به  آموزش فني و حرفه
هـاي متعـددي را بـراي تربيـت و      توسعه منابع انساني ملي طرح

هـاي بخـش    آموزش مربيان و افزايش مشاركت آنان در فعاليـت 
  .است خصوصي به اجرا در آورده

 همـه  بر اساس بخشنامه صادره توسـط وزارت كـار امـارات، بـه    
المللي داراي بيش از صـد نفـر نيـروي     هاي محلي و بين شركت
كه مـديريت منـابع انسـاني     ه استماه فرصت داده شد ۱۸ ،كار

 ۲۴۰۰با اجـراي ايـن بخشـنامه حـدود     . كنندسازي  خود را بومي
ايجـاد   هـا  امـاراتي لي براي هزار فرصت شغ ۲۱موسسه توانستند 

ترين اقدامات حكومتي در اجراي سياسـت   كه يكي از مهم ،كنند
پـيش از آن نيـز امـارات    . آيد سازي نيروي كار به شمار مي بومي

 ۴۰المللـي را ملـزم كـرده بـود كـه       هاي محلي و بين كليه بانك
  .درصد از نيروي كار خود را از جمعيت بومي تامين نمايند

  ،۱۳ن جهاني مسـلمانان، مـاده   خبرنامه گفتما: ماخذ
  ۱۳۸۷شهريور  ۱۵

  
هاي منتهي به  رهاسازي غيرقانوني پساب در زهكش

  دريا
اقدام داوطلبانه يك گروه پيشاهنگي دبي منجر به آگـاهي يـك   
مدير باشگاه از منشأ غيرقانوني پساب آلوده به سامانه فاضـالب  

گاه هاي ساحلي مورد استفاده باش دبي شد كه موجب آلودگي آب
  .آورده است ورزشي را پديد

اشـگاه قـايقراني سـاحلي دبـي     ماجرا از اين قرار است كه مدير ب
كه يك تانكر حمل فاضـالب در كنـار زهكـش     كند مشاهده مي
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

ساز و كـار مـالي   . ها را به نام خود ثبت كند محمد سود اين پول
هـاي آينـده بايـد     در ماه. ميان اين دو امارت عربي پيچيده است

  .منتظر اخبار دبي ماند
 :گزارش –، ۱۳۸۷آبان  ۱۲ –دنياي اقتصاد : ماخذ

  نيلوفر قديري
  

مورد شكايت را  ۵۰۰ به دادگاه امالك و مستغالت
  كند رسيدگي مي

هايي كه به دادگاه امالك و مستغالت دبي ارجاع  شكوائيه
 (RERA)شوند ابتدا به آژانس مقررات امالك و مستغالت  مي

ها را به  كايتهاي دبي اين گونه ش شوند و دادگاه تسليم مي
نخستين جلسه دادگاه امالك . دهند دادگاه امالك دبي ارجاع مي

  .دشدبي در هفته اول اكتبر تشكيل 
و  استشكايت در انتظار طرح دعوا در دادگاه امالك  ۵۰۰دود ح

هاي دبي در يك مصاحبه اختصاصي  قاضي ارشد دادگاه
  .اطالعاتي را در اين زمينه در اختيار مطبوعات گذاشت

ادگاه امالك زير نظر دادگاه بدوي تشكيل شده و به طور د
اختصاصي موارد مربوط به امالك و مستغالت را تحت رسيدگي 

قاضي خواهد داشت و  ۱۰در وهله اول دادگاه . قرار خواهد داد
شمار قاضيان  ،هاي تسليم شده به دادگاه بر حسب تعداد شكايت
  .نيز افزايش خواهد يافت

سال سابقه خدمت در  ۲۰بايست  ه ميهاي مشاور، ك قاضي
و براي دادگاه امالك تعيين شده  ،هاي دبي را داشته باشند دادگاه

در حال حاضر دوره كارآموزي را در آژانس مقررات امالك و 
  .گذرانند مي (RERA)مستغالت دبي 

و لذا سعي خواهد  كند ميامالك از قوانين مدني تبعيت  دادگاه
نظير جرايم مربوط به چك و وام كرد كه به مباحث تجاري 

وظيفه دادگاه امالك رسيدگي و  ،طبق قانون مدني. بپردازد
و دادگاه به نفع  است تشخيص قصور و عدول طرفين موافقتنامه

 راي صادر ي نداشته باشدطرفي كه از مفاد موافقتنامه قصور
  .كند مي

هيچگونه مجازاتي در دادگاه امالك براي طرف خاطي قرارداد 
ين نخواهد شد، زيرا اين دادگاه تحت نظارت قانون مدني تعي

و طرف خاطي تنها ملزم به پرداخت تاوان  كند ميانجام وظيفه 
ها تنها توسط   مجازات. است) طرف شاكي(به خواهان 

به هنگام رسيدگي به شكايات . شوند هاي جنايي تعيين مي دادگاه
به نفع طرفي  قرارداد، حكم دادگاه امالكو مناقشه بين طرفين 

كه مفاد موافقتنامه و قرارداد را رعايت كرده است، صادر خواهد 
  .شد

  نسبت به آنچه كه امضاءبايد افراد  ،در بازار امالك و مستغالت
 كند قرارداد الزامي ميكنند و آنچه كه مفاد موافقنامه يا  مي

فهمند  كنند قانون را نمي مطمئن باشند و نظر افرادي كه ادعا مي
  .دادگاه مسموع نيست در

: گويد هاي دبي محمد يوسف سليمان مي قاضي ارشد دادگاه
مواردي از شكاياتي كه شامل دستگيري افراد مرتبط با مسائل "

در دادگاه امالك و مستغالت در دبي باشند توسط بازپرسان 
اي  و هر گونه محاكمه يردگ ميپيگرد عمومي مورد تفحص قرار 

شد در دادگاه جنايي قابل استماع خواهد كه ناشي از دستگيري با
  .نخواهد داشت نقشي بود و دادگاه امالك در اين گونه موارد

   Emirates Business 24/7 ،2008/09/09: ماخذ
  

بحران كمبود گاز در كشورهاي عربي خليج فارس 
  جدي است

بـا وجـود ايـن كـه بخـش شـايان         به گزارش خبرگزاري فارس،
جهان در كشورهاي عربي خلـيج فـارس   توجهي از ذخاير انرژي 

اما اين كشورها براي تامين گاز مورد نيـاز خـود    ،واقع شده است
ــده ــاليان آينــ ــرو  ،طــــي ســ ــران جــــدي روبــ ــا بحــ   بــ

  .خواهند بود
هاي صورت گرفته براي افـزايش توليـد و عرضـه     به رغم تالش

گاز در كشورهاي خاورميانه، رشد مصرف برق بحران كمبود گاز 
ند زيرا اخيـرا ايـن كشـورها بـراي توليـد بـرق بـه        ز را دامن مي

كشــورهاي عضـو شــوراي  . انـد  هـاي گــازي روي آورده  نيروگـاه 
همكاري خليج فارس قصد دارند براي تامين برق مورد نياز خـود  

امـارات  . گذاري كننـد  طي ده سال آينده در بخش انرژي سرمايه
ت ميالدي با كمبود يك ميليارد فو ۲۰۰۷عربي متحده طي سال 
  .رو شد مكعب گاز در روز روبه

پايين بودن قيمت گاز نيز يكي از عوامل مهم رشد تقاضـا بـراي   
هـاي   طي دو سال گذشته كشـور كويـت تـالش   . گاز بوده است

و  كـرد هـاي بـرق    زيادي براي تامين گاز مورد نياز براي نيروگاه
خـود را   .جـي . ان. كشور عمان نيز مجبور شده است صادرات ال

  .كاهش دهد
تريليون (ذخاير گاز طبيعي كشورهاي خليج فارس 

  )متر مكعب
عربستان   قطر  ايران

  سعودي
  امارات

۹۹۳  ۸۹۵  ۲۵۰  ۲۱۴  
  
  ۸۷/ ۰۷/ ۲۰ –خبرگزاري فارس : ماخذ  
  

  نيروي انساني شاغل در امارات عربي 
امارات عربي متحده يكي از كشورهايي است كه بـاالترين نـرخ   

ميليون نفري امـارات   ۳۲/۴وني جمعيت كن. رشد جمعيت را دارد
داد، در  درصـد را نشـان مـي    ۹/۶رشدي برابر  ۲۰۰۴كه در سال 
 ۲۰۰۵ميليون نفر و در انتهـاي سـال    ۷۷/۳به  ۲۰۰۵پايان سال 

رفت كه جمعيـت   انتظار مي. ميليون نفر افزايش يافت ۱۰۵/۴به 
  .ميليون نفر افزايش يابد ۵به  ۲۰۰۷اين كشور تا پايان سال 

مـرگ و ميـر     به هجوم مهـاجران خـارجي، نـرخ پـايين     با توجه
نوزادان و آهنگ رشد باروري، افـزايش جمعيـت امـارات بسـيار     

هاي جمعيتي امارات، فزونـي شـمار    يكي از ويژگي. بديهي است
، تركيـب  ۲۰۰۵مردان بر زنان است به طوري كه در پايان سال 

. درصـد زن بـوده اسـت    ۴/۳۲درصد مرد و  ۶/۶۷جمعيت شامل 
درصـد   ۷۸/ ۱همچنين نيروي كار شاغل خارجي در همين سال 

  .داد جمعيت كشور را تشكيل مي
ويژگي ديگر جمعيت امارات، تمركز بيش از نيمي از جمعيـت در  

تـرين مقاصـد تجـاري و     دو امارت دبي و ابوظبي است كه مهـم 
نزديـك بـه   . آينـد  اشتغال براي بوميان و مهاجران به شمار مـي 

  .سال قرار دارند ۴۴تا  ۲۵مارات در گروه سني نيمي از جمعيت ا
هـاي اشـتغال قابـل     آهنگ رشد سريع اقتصادي امارات فرصـت 

ــت  ــود آورده اس ــه وج ــوجهي را ب ــم. ت ــه   مه ــاغل ب ــرين مش ت

صـنعت  . سازي، توليد صنعتي و خدمات اختصاص دارند ساختمان
درصــد  ۲۰و  اســتزايــي  ســازي منبــع مهــم اشــتغال ســاختمان
ها  گيرد و انگيزه رشد ساير بخش را در بر ميهاي اشتغال  فرصت

  .سازد را نيز فراهم مي
درصدي در ميان شهروندان اماراتي اخيرا  ۱۰پديد آمدن بيكاري 

رونـد بيكــاري در دوره  . هـايي را بـه وجــود آورده اسـت    نگرانـي 
 ۴/۱۱بـه   ۲۰۰۴و در پايـان سـال    بـود تدريجي  ۱۹۹۹ -۲۰۰۴

اي بـراي   شـد كـه برنامـه    اين روند موجب. درصد افزايش يافت
هـاي عملـي از طريـق     تشويق نيروهاي بومي به كسب مهـارت 

و اسـتخدامي  مركز . آيد اجرا درموقع اي به  آموزش فني و حرفه
هـاي متعـددي را بـراي تربيـت و      توسعه منابع انساني ملي طرح

هـاي بخـش    آموزش مربيان و افزايش مشاركت آنان در فعاليـت 
  .است خصوصي به اجرا در آورده

 همـه  بر اساس بخشنامه صادره توسـط وزارت كـار امـارات، بـه    
المللي داراي بيش از صـد نفـر نيـروي     هاي محلي و بين شركت
كه مـديريت منـابع انسـاني     ه استماه فرصت داده شد ۱۸ ،كار

 ۲۴۰۰با اجـراي ايـن بخشـنامه حـدود     . كنندسازي  خود را بومي
ايجـاد   هـا  امـاراتي لي براي هزار فرصت شغ ۲۱موسسه توانستند 

ترين اقدامات حكومتي در اجراي سياسـت   كه يكي از مهم ،كنند
پـيش از آن نيـز امـارات    . آيد سازي نيروي كار به شمار مي بومي

 ۴۰المللـي را ملـزم كـرده بـود كـه       هاي محلي و بين كليه بانك
  .درصد از نيروي كار خود را از جمعيت بومي تامين نمايند

  ،۱۳ن جهاني مسـلمانان، مـاده   خبرنامه گفتما: ماخذ
  ۱۳۸۷شهريور  ۱۵

  
هاي منتهي به  رهاسازي غيرقانوني پساب در زهكش

  دريا
اقدام داوطلبانه يك گروه پيشاهنگي دبي منجر به آگـاهي يـك   
مدير باشگاه از منشأ غيرقانوني پساب آلوده به سامانه فاضـالب  

گاه هاي ساحلي مورد استفاده باش دبي شد كه موجب آلودگي آب
  .آورده است ورزشي را پديد

اشـگاه قـايقراني سـاحلي دبـي     ماجرا از اين قرار است كه مدير ب
كه يك تانكر حمل فاضـالب در كنـار زهكـش     كند مشاهده مي
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القوز توقف كرده و با تخليه تانكر فاضالب در زهكش منتهي به 
موجب آلودگي و در نتيجه تعطيل شـدن شـنا و    ،هاي ساحلي آب

  .شود ميآن كلوپ ورزشي  قايقراني در
با وجود آلودگي گزارش شده در اين ناحيه ساحلي دبي، شناگران 

گونـه   زيـرا مقامـات مسـوول هـيچ     هندد ميبه شناي خود ادامه 
  .كنند ميبهداشتي صادر نخطرات مبني بر  ريهشدا

اين هشدار را در هفتـه  ) DOSE(باشگاه قايقراني ساحلي دبي 
يك اين ناحيه بـراي تخليـه آب   گذشته، هنگامي كه زهكش نزد

هاي سـاحلي تخليـه    سيالب به دريا، فاضالب رها شده را در آب
  .كند ميكرده، اعالم 

فاظت محيط دريايي محمد عبدل الرحمان حسن، رئيس بخش ح
هـا از تخليـه غيـر مجـاز فاضـالب بـه        آندبي اظهار داشت كه 

مـا تـالش   : وي گفـت . سامانه زهكش ناحيه آگـاه شـده بودنـد   
ها چند مـاه بـه ايـن كـار      را دستگير كنيم، آن كنيم متخلفان مي

افزون بر فاضالب، مواد نفتي و آشغال نيز در ايـن  . اند ادامه داده
در ايـن گونـه مـوارد، امـواج دريـا      . ها تخليه شده اسـت  زهكش

هاي ساحلي و بندري باشگاه را در طول  فاضالب رها شده در آب
هـاي انجـام شـده بـر روي      آزمـايش . كند خش ميپنوار ساحلي 

هاي برداشت شده از چندين نقطه اين محل وجود باكتري  نمونه
E. coli بـا هـر   . هاي ديگر را در آب نشان داده است و باكتري

بار باز شدن سيستم زهكش، فاضالب رها شده در آن بـه ناحيـه   
او با "  :گويد مدير باشگاه مي. شود ساحلي باشگاه مذكور رانده مي

انكر فاضــالب آن را تعقيــب كــرده تــا محــل آن را مشــاهده تــ
راننـده تـانكر را بـه شـنزار كنـار جـاده كشـيد و        . شناسايي كند

من پشت سـر  . شخصي از آن بيرون جهيده و به زير تانكر خزيد
دهـد كـه    ام نشـان مـي   هايي كه گرفته عكس. ها توقف كردم آن

 بـه دور . تانكر در كنار دريچـه ورودي فاضـالب ايسـتاده اسـت    
اي بسته شده بـود كـه بـه راحتـي      درپوش دريچه ورودي پارچه

  ."را باز كرد  شد آن مي
گفتني است كه رانندگان تانكرهـاي حامـل فاضـالب ناگزيرنـد     

درصـد   ۱۰۰خانه االوير كه  براي تخليه تانكرهاي خود در تصفيه
 بايسـتند هاي طوالني  كند، در صف باالتر از ظرفيت خود كار مي

به همين لحاظ برخـي  . نتظر نوبت تخليه بمانندساعت م ۱۲و تا 

ــرجيح مــي ــه از راننــدگان ت هــاي خــود را در  دهنــد كــه محمول
هاي سيالب شهري تخليه كنند كه اين كار چنـدين بـار    زهكش

بنـابراين بـراي   . سـازد  هـا ممكـن مـي    تخليه در روز را براي آن
رهاسـازي فاضـالب در   بـا  هاي ساحلي  جلوگيري از آلودگي آب

هاي انتقال سيالب به دريا، در صورت مشاهده تانكرهاي  زهكش
سازي مسووالن  تخليه فاضالب در ارتكاب اين گونه اعمال، آگاه

  .آيد شهروندي به شمار مي هيك وظيف ،مربوط
 News Gulf ،2008/09/27: مأخذ

  
ه صدور محمولاولين  –گاز ايران در جيب قطر 

  قطر به انگلستان .جي.ان.ال
سرانجام آژير خطر براي ايران در ميدان گازي پارس جنوبي بـه  

ــراي  . صــدا در آمــد ــران ب هــر چنــد كــه پــيش از ايــن نيــز اي
هاي خود در اين ميدان گازي از سـوي كارشناسـان    ماندگي عقب

مورد خطاب قرار گرفته بود، اما اين موضوع هـر بـار بـا توجيـه     
اجه شده بود تا اين كه اخيرا خبـر انتقـال اولـين    مديران نفتي مو

قطـر بـه مقصـد انگلسـتان نشـان داد كـه        .جـي .ان.محموله ال
ها تنها به برداشت بيشتر از ميدان مشترك گازي خود بـا   قطري

اند و به جاي شعار، عمل كردند تا رتبـه اول را   ايران اكتفا نكرده
  .ندبه نام خود ثبت كن .جي.ان.در توليد و صدور ال

هاي جديـدي بـراي    قطر در حالي مشتري .جي.ان.هاي ال پروژه
كنند كه ايران تا كنون براي اجـراي هـيچ    خود در جهان پيدا مي

ايـن  . خود موفق عمل نكرده است .جي.ان.هاي ال يك از پروژه
قطـر در مـاه    .جـي .ان.در حالي است كه نخستين محموله از ال

شـد و بـر اسـاس    جاري مـيالدي بـه انگلسـتان صـادر خواهـد      
سـال گـاز    ۲۵توافقنامه منعقد شده ميان دو طرف، قطر به مدت 

. دهـد  طبيعي مايع شـده خـود را در اختيـار انگلسـتان قـرار مـي      
نخستين محموله صادراتي گاز مايع شـده قطـر تنهـا جوابگـوي     

يعنـي چهـار ميليـون و پانصـد هـزار منـزل         نيازهاي يك هفته،
  .كشور است آنمسكوني 
شريك ايران در . از قطر جا مانده است .جي.ان.توليد الايران در 

مخزن گازي پارس جنوبي كـه در برداشـت گـاز از ايـن ميـدان      
ميليون  ۷۷توليد بيش از   سال پيش است، ۱۰عظيم گازي حدود 

در . ريـزي كـرده اسـت    برنامه ۲۰۱۲را تا سال  ز مايع شدهتن گا
هـا بـر    قطـري   همين حال، بنا به گفته يكـي از نـاظران ايرانـي،   

انـد بـيش از    مبناي قيمت كنوني نفت در ده سال گذشته توانسته
ايــن ميــدان مشــترك گــاز  از ميليــارد دالر بيشــتر از ايــران ۴۵

اين در حالي اسـت كـه ايـران سـه طـرح ايـران       . برداشت كنند
را در برنامـه   .جي.ان.ال، و پرشين .جي.ان.الپارس   ،.جي.ان.ال

ه دو طرح پارس و پرشين بـه دليـل   خود گنجانده است كه توسع
چنان بالتكليف  هم) افزايش فشار تحريم(خروج شركاي خارجي 

كش ايران نيز از قطـر بـه    مدير عامل شركت ملي نفت. اند مانده
. جهان يـاد كـرده اسـت    .جي.ان.عنوان بزرگترين توليدكننده ال

تا پايان سـال   .جي.ان.هاي جديد توليد ال ظرفيت: "گويد وي مي
يمن و روسيه تعلـق خواهنـد     به كشورهاي قطر، استراليا، ۲۰۰۹
ميليون تني جديد به زودي وارد مدار توليد  ۸/۷يك واحد . داشت

ون تنـي نيـز در اسـتراليا بـه     ميليـ  ۶/۳يك واحـد  . شود قطر مي
ميليـون تنـي در    ۸/۶عالوه بر يـك واحـد   . رسد برداري مي بهره
 ۶/۹يـك واحـد     ميليـون تنـي در قطـر،    ۶/۱۵يك واحـد    يمن،

ميليون تني ديگر در قطر  ۸/۷ميليون تني در روسيه و يك واحد 
در صـورت  . در مدار توليـد قـرار خواهنـد گرفـت     ۲۰۰۹در سال 

 ۸۰تـا   ۷۸با توليـد   ۲۰۰۹، قطر تا پايان سال ها تحقق اين طرح
در سال به عنـوان بزرگتـرين توليدكننـده     .جي.ان.ميليون تن ال

درصد گـاز طبيعـي    ۱۶حدود . دنيا دست خواهد يافت .جي.ان.ال
از . در ايـران قـرار دارد  ) تريليون متر مكعب ۵/۳۰معادل (جهان 

فـاز آن   ۵فاز تعريف شده براي ميدان پارس جنوبي تـاكنون   ۲۸
برداري از  ايران با احتساب بهره. برداري شده است وارد مدار بهره

درصـد از بـازار    ۶تنهـا حـدود    .جـي .ان.السه پروژه مورد نظـر  
  ."جهاني آن را در اختيار خواهد گرفت

با توجه به حجم ذخاير گاز طبيعي كشـور و مشـكالت صـادرات    
و ) ننـد اروپـا  ما(گاز از طريق خط لوله به ويژه مناطق دوردسـت  

بـرداري از   بايست در بهـره  ايران مي ،.جي.ان.انداز روشن ال چشم
ــريع     ــراي تس ــار الزم را ب ــوبي راهك ــارس جن ــازي پ ــوزه گ ح

تشكيل اتاق فكري براي بررسي و . برداري گاز جستجو كند بهره
. رسد شناخت داليل پيشي گرفتن قطر از ايران الزامي به نظر مي

ظرفيـت توليـد    ۲۰۱۵كند تا پايان سـال   ايران بايد ترتيبي اتخاذ
  .ميليون تن در سال ارتقا دهد ۵۲خود را به حدود  .جي.ان.ال

  ۲۸/۰۸/۱۳۷۸ –روزنامه اعتماد ملي : ماخذ
  

  هاي ساختماني در دبي توقف شركت
اخراج نيروي كار در كاهش شديد ارزش سهام مسـكن در بـازار   

خـي از  درصـدي ارزش سـهام بر   ۸۰مالي دبي منجر به كـاهش  
  .هاي ساختماني در بورس دبي شد شركت

 سـي  بـي  بـي به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي 
اخراج نيروي كار در كاهش شديد ارزش سهام مسـكن در بـازار   
مالي دبي به ويژه در بخش اميرنشين دبي از اثرات بحران مـالي  

  .هاي بزرگ ساختماني در امارات است بر شركت
هاي خود  اند از تعدادي از طرح ساختماني مجبور شده هاي شركت

هاي تامين مـالي   از سوي ديگر برخي از شركت. صرف نظر كنند
دادنـد اكنـون از دادن    كه براي خريد امالك و مستغالت وام مي

  .كنند وام اجتناب مي
هـاي   انفجـار حسـاب  " وضع موجود در بخش ساختماني در دبي 

ــي" امــالك و مســتغالت ــود توصــيف م ــهام  ،ش ــرا ارزش س زي
هاي ساختماني و ارزش امـالك و مسـتغالت بـه ميـزان      شركت

هـاي سـاختماني    زيادي كاهش يافته است و تعـدادي از شـركت  
  .اند بزرگ نيز به كاهش نيروي انساني خود روي آورده

كه بزرگترين شركت ساختماني در منطقه " امالك"شركت آبادگر 
درصد از ارزش سهام خود  ۸۰ي رود در بازار مالي دب به شمار مي

اتحاديـه  "همچنـين ارزش سـهام شـركت    . را از دست داده است
. درصـد كـاهش يافتـه اسـت     ۷۸به ميزان   "امالك و مستغالت

قرباني كاهش ارزش سهام در بخش ساخت و  نيزنيروي انساني، 
همچنين ظرف مدت كوتاهي ارزش آپارتمان در مركز . ساز است

هـا در   سـاختمان   قيمت. ش يافته استدرصد كاه ۳۰دبي حدود 
) نخـل (مجموعه ساختماني جزاير مصنوعي در دبي كه به طـرح  

درصد كـاهش   ۴۰معروف است از سپتامبر گذشته تاكنون حدود 
  .يافته است
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القوز توقف كرده و با تخليه تانكر فاضالب در زهكش منتهي به 
موجب آلودگي و در نتيجه تعطيل شـدن شـنا و    ،هاي ساحلي آب

  .شود ميآن كلوپ ورزشي  قايقراني در
با وجود آلودگي گزارش شده در اين ناحيه ساحلي دبي، شناگران 

گونـه   زيـرا مقامـات مسـوول هـيچ     هندد ميبه شناي خود ادامه 
  .كنند ميبهداشتي صادر نخطرات مبني بر  ريهشدا

اين هشدار را در هفتـه  ) DOSE(باشگاه قايقراني ساحلي دبي 
يك اين ناحيه بـراي تخليـه آب   گذشته، هنگامي كه زهكش نزد

هاي سـاحلي تخليـه    سيالب به دريا، فاضالب رها شده را در آب
  .كند ميكرده، اعالم 

فاظت محيط دريايي محمد عبدل الرحمان حسن، رئيس بخش ح
هـا از تخليـه غيـر مجـاز فاضـالب بـه        آندبي اظهار داشت كه 

مـا تـالش   : وي گفـت . سامانه زهكش ناحيه آگـاه شـده بودنـد   
ها چند مـاه بـه ايـن كـار      را دستگير كنيم، آن كنيم متخلفان مي

افزون بر فاضالب، مواد نفتي و آشغال نيز در ايـن  . اند ادامه داده
در ايـن گونـه مـوارد، امـواج دريـا      . ها تخليه شده اسـت  زهكش

هاي ساحلي و بندري باشگاه را در طول  فاضالب رها شده در آب
هـاي انجـام شـده بـر روي      آزمـايش . كند خش ميپنوار ساحلي 

هاي برداشت شده از چندين نقطه اين محل وجود باكتري  نمونه
E. coli بـا هـر   . هاي ديگر را در آب نشان داده است و باكتري

بار باز شدن سيستم زهكش، فاضالب رها شده در آن بـه ناحيـه   
او با "  :گويد مدير باشگاه مي. شود ساحلي باشگاه مذكور رانده مي

انكر فاضــالب آن را تعقيــب كــرده تــا محــل آن را مشــاهده تــ
راننـده تـانكر را بـه شـنزار كنـار جـاده كشـيد و        . شناسايي كند

من پشت سـر  . شخصي از آن بيرون جهيده و به زير تانكر خزيد
دهـد كـه    ام نشـان مـي   هايي كه گرفته عكس. ها توقف كردم آن

 بـه دور . تانكر در كنار دريچـه ورودي فاضـالب ايسـتاده اسـت    
اي بسته شده بـود كـه بـه راحتـي      درپوش دريچه ورودي پارچه

  ."را باز كرد  شد آن مي
گفتني است كه رانندگان تانكرهـاي حامـل فاضـالب ناگزيرنـد     

درصـد   ۱۰۰خانه االوير كه  براي تخليه تانكرهاي خود در تصفيه
 بايسـتند هاي طوالني  كند، در صف باالتر از ظرفيت خود كار مي

به همين لحاظ برخـي  . نتظر نوبت تخليه بمانندساعت م ۱۲و تا 

ــرجيح مــي ــه از راننــدگان ت هــاي خــود را در  دهنــد كــه محمول
هاي سيالب شهري تخليه كنند كه اين كار چنـدين بـار    زهكش

بنـابراين بـراي   . سـازد  هـا ممكـن مـي    تخليه در روز را براي آن
رهاسـازي فاضـالب در   بـا  هاي ساحلي  جلوگيري از آلودگي آب

هاي انتقال سيالب به دريا، در صورت مشاهده تانكرهاي  زهكش
سازي مسووالن  تخليه فاضالب در ارتكاب اين گونه اعمال، آگاه

  .آيد شهروندي به شمار مي هيك وظيف ،مربوط
 News Gulf ،2008/09/27: مأخذ

  
ه صدور محمولاولين  –گاز ايران در جيب قطر 

  قطر به انگلستان .جي.ان.ال
سرانجام آژير خطر براي ايران در ميدان گازي پارس جنوبي بـه  

ــراي  . صــدا در آمــد ــران ب هــر چنــد كــه پــيش از ايــن نيــز اي
هاي خود در اين ميدان گازي از سـوي كارشناسـان    ماندگي عقب

مورد خطاب قرار گرفته بود، اما اين موضوع هـر بـار بـا توجيـه     
اجه شده بود تا اين كه اخيرا خبـر انتقـال اولـين    مديران نفتي مو

قطـر بـه مقصـد انگلسـتان نشـان داد كـه        .جـي .ان.محموله ال
ها تنها به برداشت بيشتر از ميدان مشترك گازي خود بـا   قطري

اند و به جاي شعار، عمل كردند تا رتبـه اول را   ايران اكتفا نكرده
  .ندبه نام خود ثبت كن .جي.ان.در توليد و صدور ال

هاي جديـدي بـراي    قطر در حالي مشتري .جي.ان.هاي ال پروژه
كنند كه ايران تا كنون براي اجـراي هـيچ    خود در جهان پيدا مي

ايـن  . خود موفق عمل نكرده است .جي.ان.هاي ال يك از پروژه
قطـر در مـاه    .جـي .ان.در حالي است كه نخستين محموله از ال

شـد و بـر اسـاس    جاري مـيالدي بـه انگلسـتان صـادر خواهـد      
سـال گـاز    ۲۵توافقنامه منعقد شده ميان دو طرف، قطر به مدت 

. دهـد  طبيعي مايع شـده خـود را در اختيـار انگلسـتان قـرار مـي      
نخستين محموله صادراتي گاز مايع شـده قطـر تنهـا جوابگـوي     

يعنـي چهـار ميليـون و پانصـد هـزار منـزل         نيازهاي يك هفته،
  .كشور است آنمسكوني 
شريك ايران در . از قطر جا مانده است .جي.ان.توليد الايران در 

مخزن گازي پارس جنوبي كـه در برداشـت گـاز از ايـن ميـدان      
ميليون  ۷۷توليد بيش از   سال پيش است، ۱۰عظيم گازي حدود 

در . ريـزي كـرده اسـت    برنامه ۲۰۱۲را تا سال  ز مايع شدهتن گا
هـا بـر    قطـري   همين حال، بنا به گفته يكـي از نـاظران ايرانـي،   

انـد بـيش از    مبناي قيمت كنوني نفت در ده سال گذشته توانسته
ايــن ميــدان مشــترك گــاز  از ميليــارد دالر بيشــتر از ايــران ۴۵

اين در حالي اسـت كـه ايـران سـه طـرح ايـران       . برداشت كنند
را در برنامـه   .جي.ان.ال، و پرشين .جي.ان.الپارس   ،.جي.ان.ال

ه دو طرح پارس و پرشين بـه دليـل   خود گنجانده است كه توسع
چنان بالتكليف  هم) افزايش فشار تحريم(خروج شركاي خارجي 

كش ايران نيز از قطـر بـه    مدير عامل شركت ملي نفت. اند مانده
. جهان يـاد كـرده اسـت    .جي.ان.عنوان بزرگترين توليدكننده ال

تا پايان سـال   .جي.ان.هاي جديد توليد ال ظرفيت: "گويد وي مي
يمن و روسيه تعلـق خواهنـد     به كشورهاي قطر، استراليا، ۲۰۰۹
ميليون تني جديد به زودي وارد مدار توليد  ۸/۷يك واحد . داشت

ون تنـي نيـز در اسـتراليا بـه     ميليـ  ۶/۳يك واحـد  . شود قطر مي
ميليـون تنـي در    ۸/۶عالوه بر يـك واحـد   . رسد برداري مي بهره
 ۶/۹يـك واحـد     ميليـون تنـي در قطـر،    ۶/۱۵يك واحـد    يمن،

ميليون تني ديگر در قطر  ۸/۷ميليون تني در روسيه و يك واحد 
در صـورت  . در مدار توليـد قـرار خواهنـد گرفـت     ۲۰۰۹در سال 

 ۸۰تـا   ۷۸با توليـد   ۲۰۰۹، قطر تا پايان سال ها تحقق اين طرح
در سال به عنـوان بزرگتـرين توليدكننـده     .جي.ان.ميليون تن ال

درصد گـاز طبيعـي    ۱۶حدود . دنيا دست خواهد يافت .جي.ان.ال
از . در ايـران قـرار دارد  ) تريليون متر مكعب ۵/۳۰معادل (جهان 

فـاز آن   ۵فاز تعريف شده براي ميدان پارس جنوبي تـاكنون   ۲۸
برداري از  ايران با احتساب بهره. برداري شده است وارد مدار بهره

درصـد از بـازار    ۶تنهـا حـدود    .جـي .ان.السه پروژه مورد نظـر  
  ."جهاني آن را در اختيار خواهد گرفت

با توجه به حجم ذخاير گاز طبيعي كشـور و مشـكالت صـادرات    
و ) ننـد اروپـا  ما(گاز از طريق خط لوله به ويژه مناطق دوردسـت  

بـرداري از   بايست در بهـره  ايران مي ،.جي.ان.انداز روشن ال چشم
ــريع     ــراي تس ــار الزم را ب ــوبي راهك ــارس جن ــازي پ ــوزه گ ح

تشكيل اتاق فكري براي بررسي و . برداري گاز جستجو كند بهره
. رسد شناخت داليل پيشي گرفتن قطر از ايران الزامي به نظر مي

ظرفيـت توليـد    ۲۰۱۵كند تا پايان سـال   ايران بايد ترتيبي اتخاذ
  .ميليون تن در سال ارتقا دهد ۵۲خود را به حدود  .جي.ان.ال

  ۲۸/۰۸/۱۳۷۸ –روزنامه اعتماد ملي : ماخذ
  

  هاي ساختماني در دبي توقف شركت
اخراج نيروي كار در كاهش شديد ارزش سهام مسـكن در بـازار   

خـي از  درصـدي ارزش سـهام بر   ۸۰مالي دبي منجر به كـاهش  
  .هاي ساختماني در بورس دبي شد شركت

 سـي  بـي  بـي به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي 
اخراج نيروي كار در كاهش شديد ارزش سهام مسـكن در بـازار   
مالي دبي به ويژه در بخش اميرنشين دبي از اثرات بحران مـالي  

  .هاي بزرگ ساختماني در امارات است بر شركت
هاي خود  اند از تعدادي از طرح ساختماني مجبور شده هاي شركت

هاي تامين مـالي   از سوي ديگر برخي از شركت. صرف نظر كنند
دادنـد اكنـون از دادن    كه براي خريد امالك و مستغالت وام مي

  .كنند وام اجتناب مي
هـاي   انفجـار حسـاب  " وضع موجود در بخش ساختماني در دبي 

ــي" امــالك و مســتغالت ــود توصــيف م ــهام  ،ش ــرا ارزش س زي
هاي ساختماني و ارزش امـالك و مسـتغالت بـه ميـزان      شركت

هـاي سـاختماني    زيادي كاهش يافته است و تعـدادي از شـركت  
  .اند بزرگ نيز به كاهش نيروي انساني خود روي آورده

كه بزرگترين شركت ساختماني در منطقه " امالك"شركت آبادگر 
درصد از ارزش سهام خود  ۸۰ي رود در بازار مالي دب به شمار مي

اتحاديـه  "همچنـين ارزش سـهام شـركت    . را از دست داده است
. درصـد كـاهش يافتـه اسـت     ۷۸به ميزان   "امالك و مستغالت

قرباني كاهش ارزش سهام در بخش ساخت و  نيزنيروي انساني، 
همچنين ظرف مدت كوتاهي ارزش آپارتمان در مركز . ساز است

هـا در   سـاختمان   قيمت. ش يافته استدرصد كاه ۳۰دبي حدود 
) نخـل (مجموعه ساختماني جزاير مصنوعي در دبي كه به طـرح  

درصد كـاهش   ۴۰معروف است از سپتامبر گذشته تاكنون حدود 
  .يافته است
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مشخص كرد كه اوضـاع مسـكن   " مورگان استنلي"نتايج بررسي 
بر اساس اعـالم ايـن   . در دبي تا چه اندازه دچار ركود شده است

افزايش قيمت امالك و مستغالت در دبي در سال   موسسه مالي،
درصـد افـزايش    ۷۹درصد بوده اسـت كـه بـا     ۴۰معادل  ۲۰۰۸

  .قابل مقايسه است ۲۰۰۷قيمت در سال 
بيني مورگان استنلي قيمت مسكن در دبي تا سال  بر اساس پيش

 ،به گفته كارشناسان. درصد كاهش خواهد يافت ۱۰حدود  ۲۰۱۰
گذاران ناشي شـده   ي جهان از كاهش نقدينگي سرمايهبحران مال

است كه در كنار ساير عوامل موثر بـر بـازار داخلـي در كـاهش     
ارزش امالك و مسـتغالت در دبـي سـهم بسـزايي را بـه خـود       

حـد و مـرز بـه بخـش      هـاي بـي   اعطـاي وام . دهد اختصاص مي
نبودن بازار مسكن از عوامـل اصـلي بحـران      خصوصي و شفاف

  .آيند شمار ميمالي به 
 خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي بي بي: ماخذ
  ۱۳۷۸آذر  ۴ –سي 

  
هاي خود را متوقف  هاي امارات پروژه برخي از شركت

  دهند و نيروي كار خود را كاهش ميكرده 
رئيس هيئت مديره انجمن پيمانكاري امارات در سميناري كه در 

كه وي انتظـار دارد برخـي   اظهار داشت   ،شدهفته گذشته برگزار 
هـا را   هاي پيمانكاري اجراي بعضـي پـروژه   از آبادگران و شركت

متوقف كرده و نيروي كار خود را بـه علـت بحـران مـالي اخيـر      
ــد  ــاهش دهن ــي . ك ــت م ــار درخواس ــه   وي از وزارت ك ــد ك كن

راهكارهــايي را بــراي نقــل و انتقــال كــارگران مــازاد در ميــان 
  .و كندها و كارفرمايان جستج شركت

بـا  ارتباط ول در سميناري كه توسط وزارت كار در اين مقام مسئ
احتمـال   گان قانون كارگري برگزار شده بود،كنند برخورد با نقض

در اين سمينار، كاركنان اداره . كردها را مطرح  توقف برخي پروژه
ل تـامين نيـروي كـار،    هـاي مسـئو   شركت  بعيت و اقامت دبي،تا

رئـيس  . شركت داشـتند  ياد شدهوزارتخانه  پيمانكاران و كاركنان
هيئت مديره انجمن پيمانكاري اظهار داشـت كـه هنـوز خبـري     

هـا دريافـت    مبني بر توقف ساخت و ساز توسط برخي از شـركت 
  .نكرده است

  Gulf News.com  ،2008/11/27: ماخذ
  

برج جهان به تاخير نخواهد  اجراي طرح بلندترين
  افتاد

لندترين برج جهان بـه علـت كـاهش    طرح نخيل براي احداث ب
اما سـازنده    رونق بازار امالك و مستغالت به تاخير نخواهد افتاد،

اصلي در حال حاضر اجراي ايـن پـروژه را متوقـف كـرده و بـه      
  .هاي ديگري پرداخته است اجراي پروژه

 ۴/۱سازي زير بناي بلنـدترين بـرج جهـان كـه ارتفـاع آن       آماده
و ايـن   استه خوبي در حال پيشرفت كيلومتر اعالم شده است ب

منـابع مـالي   . برج ظرف مدت دو تا سه سال تكميل خواهد شـد 
ميليـون دالر كـه در مـاه     ۱۲/۳۸الزم براي اين پروژه به مبلـغ  

هـاي   د از محل درآمدهاي حاصل از فروش زمينشگذشته افشا 
  .دشبرج به ساير سازندگان تامين خواهد  محوطهپيرامون 

سـازي    گويد به اين دليل زمان آمـاده  ن پروژه ميمدير اجرايي اي
زيربنا را دو تا سه سال اعالم كرديم كه اعتقاد داريم بازار ساخت 

دو تا سه سال آينده روند طبيعي توسـعه خـود را    طيو ساز دبي 
  .باز خواهد يافت

در پاسخ به پرسش احتمال كاهش نيروي كار شاغل در شـركت  
شـركت نخيـل مسـتقر در    : " گويد مدير اجرايي نخيل مي  نخيل،
اكنون در حال ارزيـابي اثـرات بحـران مـالي جهـان بـر        دبي هم
منابع را   هاي اين ارزيابي، و بر اساس يافته استهاي خود  فعاليت

بديهي است كه بحران اقتصـادي  . با حجم كار انطباق خواهد داد
اي دبي اثر خواهد گذاشـت و مـا بـا     هاي توسعه جهان بر فعاليت

راهكار الزم را براي تطبيـق عرضـه بـا تقاضـا      ،رزيابي اين آثارا
  ."جستجو خواهيم كرد

شركت امالك عمار، يكي ديگر از آبادگران عمده دبي نيز اعالم 
كرده است كه ممكن است با توجه به روند نزولي بازار امالك و 

ـ مستغالت نسبت به كاهش كاركنـان خـود اقـدام     شـركت  . دكن
شـغل   ۲۰۰شغل و آبادگر داماك دبـي نيـز    ۱۰۰امالك امنيات 

  .خود را كاهش خواهد داد

در حال حاضر ما در حال تحويـل  : " گويد مدير اجرايي نخيل مي
درصد كارهايي هستيم كـه قـرار اسـت در ده سـال      ۵۰بيش از 

هاي در دست اجـراي خـود،    ما در پروژه. آينده در دبي اجرا شوند
هـاي   نـيم ماننـد پـروژه   ك هاي فرعي را نيـز مـديريت مـي    پروژه

  ."و ناحيه ساحلي كوچكتر نخل ديره و نخل جميرا
 ۸۰حـدود   ،يشتر اعـالم كـرده بـود   هايي كه نخيل پ ارزش پروژه

هنوز اين  ،ميليارد دالر است كه با وجود تاثير بحران مالي جهان
  . رسد كارانه درست به نظر مي برآورد محافظه

م نخيل و عمار را تكذيب خبر مربوط به ادغا  مدير اجرايي نخيل،
  .كرد و دولت امارات نيز اين خبر را تاييد نكرده است

 Dubaiآبادگر نخيل كه يـك مجموعـه متشـكل متعلـق بـه      

World ساخت سه جزيره به شـكل نخـل را در سـاحل    . است
دبي و همچنين احداث مجمع الجزاير به شكل پنج قاره جهان را 

  .بر عهده دارد
ن تقاضا براي امـالك و مسـتغالت را از   بحران مالي جهان ميزا

اي از خريـداران را   گذاران خارجي كه بخش عمـده  سوي سرمايه
تر شدن عرصه براي نقدينگي  كاهش داده و تنگگيرد  در بر مي

  .تامين مالي در بخش مسكن را بسيار دشوار كرده است
  Arabian Business.com – 2008/11/27: ماخذ

  

هاي  صتتفاده از فرنفتي دبي در پي اس  شركت
  موجود در ميادين نفتي است

مستقر در دبي كه به منظور اكتشاف نفت در  EAXشركت 
اي را با سيشل  شرق آفريقا ايجاد شده است، به زودي موافقتنامه

(Seychells) هاي ساحلي  براي اكتشاف حوزه نفتي در آب
سشيل كه ميزان ذخيره آن چند ميليارد بشكه تخمين زده 

  . ، امضا خواهد كردشود مي
در  گفت كه اين موافقتنامه EAXجف هيوم مدير اجرايي 

اي به وسعت  ه دوساله ناحيهويكتوريا مركز سشيل جهت مطالع
نگاري  كيلومتر مربع زلزله ۳۶۵۹هزار كيلومتر مربع كه شامل  ۴۳

  .است، منعقد خواهد شد

 دليـل هـاي نفتـي بـه     گفتني است كه قاره آفريقا براي شـركت 
ش قيمت نفت در سال گذشته جذابيت بيشـتري پيـدا كـرده    جه
عطش اقتصادهاي آسيايي براي نفت و ترس از ملي شدن . است

هـاي روسـيه سـبب     منابع نفتي در امريكـاي جنـوبي و سياسـت   
هـاي   تـداوم خشـونت  . افزايش جذابيت قاره آفريقـا بـوده اسـت   

هـاي كوتـاه مـدت در دلتـاي نيجريـه و       شورشي موثر بر توقـف 
ايش ماليات در الجزاير موجب شده است كه اقيانوس هند بـه  افز

  .هاي نفتي قرار گيرد عنوان يك منطقه امن مورد توجه شركت
شناسي اين منطقه با  گويد ساختار زمين مي EAXمدير اجرايي 

و به  استخيز جهان قابل مقايسه  بسياري ديگر از مناطق نفت
هاي نفتي  يدانرسد كه ذخاير نفتي محبوس در اين م نظر مي

هاي مقدماتي حاكي از  ، بررسيويبه گفته . شدباقابل مالحظه 
 ۲۰۰به مساحت ( ها  در برخي از ميدانسرشار ذخاير  وجود

ميلياردها بشكه نفت خام دست توان به  و مي است) كيلومترمربع
 ي براياقدامهر ها حفر نشوند،  اما تا زماني كه چاه .يافت

  .مواجه خواهد بوداكتشاف با ريسك بيشتري 
EAX  شركتي وابسته بهBlack Martin Energy  است

در پي  EAX  .دارد فعاليتكه در كنيا، تانزانيا و ماداگاسكار نيز 
يافتن شركايي براي خود پيش از اقدام به حفاري در جزيره 

كيلومتر مربع  ۴۰۰۰اين شركت پس از انجام . شل استيس
ل يك يشجزيره س. هد كردنگاري به حفاري مبادرت خوا زلزله

منطقه توريستي است و خبر اكتشاف نفت در آن جزيره 
 ۸۰۰شل حدود يس. هايي را در اين زمينه ايجاد كرده است نگراني

المللي پول يك  ميليون دالر بدهي خارجي دارد و صندوق بين
  .شل تهيه كرده استيطرح نجات دو ساله براي س

كتشاف نفت در اين گويد در صورت ا مي EAXمدير اجرايي 
در اين جزيره . جزيره، اقتصاد كشور شسيل دگرگون خواهد شد

با وجود كاهش شديد . كنند هزار نفر زندگي مي ۸۴۰۰۰تنها 
 ۵۳قيمت ) دالر در هر بشكه ۵۳دالر به  ۱۴۷از (قيمت نفت 

قيمت مناسبي براي اكتشاف  EAXدالري هنوز براي شركت 
  .آيد برداري به شمار مي و بهره
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

مشخص كرد كه اوضـاع مسـكن   " مورگان استنلي"نتايج بررسي 
بر اساس اعـالم ايـن   . در دبي تا چه اندازه دچار ركود شده است

افزايش قيمت امالك و مستغالت در دبي در سال   موسسه مالي،
درصـد افـزايش    ۷۹درصد بوده اسـت كـه بـا     ۴۰معادل  ۲۰۰۸

  .قابل مقايسه است ۲۰۰۷قيمت در سال 
بيني مورگان استنلي قيمت مسكن در دبي تا سال  بر اساس پيش

 ،به گفته كارشناسان. درصد كاهش خواهد يافت ۱۰حدود  ۲۰۱۰
گذاران ناشي شـده   ي جهان از كاهش نقدينگي سرمايهبحران مال

است كه در كنار ساير عوامل موثر بـر بـازار داخلـي در كـاهش     
ارزش امالك و مسـتغالت در دبـي سـهم بسـزايي را بـه خـود       

حـد و مـرز بـه بخـش      هـاي بـي   اعطـاي وام . دهد اختصاص مي
نبودن بازار مسكن از عوامـل اصـلي بحـران      خصوصي و شفاف

  .آيند شمار ميمالي به 
 خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي بي بي: ماخذ
  ۱۳۷۸آذر  ۴ –سي 

  
هاي خود را متوقف  هاي امارات پروژه برخي از شركت

  دهند و نيروي كار خود را كاهش ميكرده 
رئيس هيئت مديره انجمن پيمانكاري امارات در سميناري كه در 

كه وي انتظـار دارد برخـي   اظهار داشت   ،شدهفته گذشته برگزار 
هـا را   هاي پيمانكاري اجراي بعضـي پـروژه   از آبادگران و شركت

متوقف كرده و نيروي كار خود را بـه علـت بحـران مـالي اخيـر      
ــد  ــاهش دهن ــي . ك ــت م ــار درخواس ــه   وي از وزارت ك ــد ك كن

راهكارهــايي را بــراي نقــل و انتقــال كــارگران مــازاد در ميــان 
  .و كندها و كارفرمايان جستج شركت

بـا  ارتباط ول در سميناري كه توسط وزارت كار در اين مقام مسئ
احتمـال   گان قانون كارگري برگزار شده بود،كنند برخورد با نقض

در اين سمينار، كاركنان اداره . كردها را مطرح  توقف برخي پروژه
ل تـامين نيـروي كـار،    هـاي مسـئو   شركت  بعيت و اقامت دبي،تا

رئـيس  . شركت داشـتند  ياد شدهوزارتخانه  پيمانكاران و كاركنان
هيئت مديره انجمن پيمانكاري اظهار داشـت كـه هنـوز خبـري     

هـا دريافـت    مبني بر توقف ساخت و ساز توسط برخي از شـركت 
  .نكرده است

  Gulf News.com  ،2008/11/27: ماخذ
  

برج جهان به تاخير نخواهد  اجراي طرح بلندترين
  افتاد

لندترين برج جهان بـه علـت كـاهش    طرح نخيل براي احداث ب
اما سـازنده    رونق بازار امالك و مستغالت به تاخير نخواهد افتاد،

اصلي در حال حاضر اجراي ايـن پـروژه را متوقـف كـرده و بـه      
  .هاي ديگري پرداخته است اجراي پروژه

 ۴/۱سازي زير بناي بلنـدترين بـرج جهـان كـه ارتفـاع آن       آماده
و ايـن   استه خوبي در حال پيشرفت كيلومتر اعالم شده است ب

منـابع مـالي   . برج ظرف مدت دو تا سه سال تكميل خواهد شـد 
ميليـون دالر كـه در مـاه     ۱۲/۳۸الزم براي اين پروژه به مبلـغ  

هـاي   د از محل درآمدهاي حاصل از فروش زمينشگذشته افشا 
  .دشبرج به ساير سازندگان تامين خواهد  محوطهپيرامون 

سـازي    گويد به اين دليل زمان آمـاده  ن پروژه ميمدير اجرايي اي
زيربنا را دو تا سه سال اعالم كرديم كه اعتقاد داريم بازار ساخت 

دو تا سه سال آينده روند طبيعي توسـعه خـود را    طيو ساز دبي 
  .باز خواهد يافت

در پاسخ به پرسش احتمال كاهش نيروي كار شاغل در شـركت  
شـركت نخيـل مسـتقر در    : " گويد مدير اجرايي نخيل مي  نخيل،
اكنون در حال ارزيـابي اثـرات بحـران مـالي جهـان بـر        دبي هم
منابع را   هاي اين ارزيابي، و بر اساس يافته استهاي خود  فعاليت

بديهي است كه بحران اقتصـادي  . با حجم كار انطباق خواهد داد
اي دبي اثر خواهد گذاشـت و مـا بـا     هاي توسعه جهان بر فعاليت

راهكار الزم را براي تطبيـق عرضـه بـا تقاضـا      ،رزيابي اين آثارا
  ."جستجو خواهيم كرد

شركت امالك عمار، يكي ديگر از آبادگران عمده دبي نيز اعالم 
كرده است كه ممكن است با توجه به روند نزولي بازار امالك و 

ـ مستغالت نسبت به كاهش كاركنـان خـود اقـدام     شـركت  . دكن
شـغل   ۲۰۰شغل و آبادگر داماك دبـي نيـز    ۱۰۰امالك امنيات 

  .خود را كاهش خواهد داد

در حال حاضر ما در حال تحويـل  : " گويد مدير اجرايي نخيل مي
درصد كارهايي هستيم كـه قـرار اسـت در ده سـال      ۵۰بيش از 

هاي در دست اجـراي خـود،    ما در پروژه. آينده در دبي اجرا شوند
هـاي   نـيم ماننـد پـروژه   ك هاي فرعي را نيـز مـديريت مـي    پروژه

  ."و ناحيه ساحلي كوچكتر نخل ديره و نخل جميرا
 ۸۰حـدود   ،يشتر اعـالم كـرده بـود   هايي كه نخيل پ ارزش پروژه

هنوز اين  ،ميليارد دالر است كه با وجود تاثير بحران مالي جهان
  . رسد كارانه درست به نظر مي برآورد محافظه

م نخيل و عمار را تكذيب خبر مربوط به ادغا  مدير اجرايي نخيل،
  .كرد و دولت امارات نيز اين خبر را تاييد نكرده است

 Dubaiآبادگر نخيل كه يـك مجموعـه متشـكل متعلـق بـه      

World ساخت سه جزيره به شـكل نخـل را در سـاحل    . است
دبي و همچنين احداث مجمع الجزاير به شكل پنج قاره جهان را 

  .بر عهده دارد
ن تقاضا براي امـالك و مسـتغالت را از   بحران مالي جهان ميزا

اي از خريـداران را   گذاران خارجي كه بخش عمـده  سوي سرمايه
تر شدن عرصه براي نقدينگي  كاهش داده و تنگگيرد  در بر مي

  .تامين مالي در بخش مسكن را بسيار دشوار كرده است
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هاي  صتتفاده از فرنفتي دبي در پي اس  شركت
  موجود در ميادين نفتي است

مستقر در دبي كه به منظور اكتشاف نفت در  EAXشركت 
اي را با سيشل  شرق آفريقا ايجاد شده است، به زودي موافقتنامه

(Seychells) هاي ساحلي  براي اكتشاف حوزه نفتي در آب
سشيل كه ميزان ذخيره آن چند ميليارد بشكه تخمين زده 

  . ، امضا خواهد كردشود مي
در  گفت كه اين موافقتنامه EAXجف هيوم مدير اجرايي 

اي به وسعت  ه دوساله ناحيهويكتوريا مركز سشيل جهت مطالع
نگاري  كيلومتر مربع زلزله ۳۶۵۹هزار كيلومتر مربع كه شامل  ۴۳

  .است، منعقد خواهد شد

 دليـل هـاي نفتـي بـه     گفتني است كه قاره آفريقا براي شـركت 
ش قيمت نفت در سال گذشته جذابيت بيشـتري پيـدا كـرده    جه
عطش اقتصادهاي آسيايي براي نفت و ترس از ملي شدن . است

هـاي روسـيه سـبب     منابع نفتي در امريكـاي جنـوبي و سياسـت   
هـاي   تـداوم خشـونت  . افزايش جذابيت قاره آفريقـا بـوده اسـت   

هـاي كوتـاه مـدت در دلتـاي نيجريـه و       شورشي موثر بر توقـف 
ايش ماليات در الجزاير موجب شده است كه اقيانوس هند بـه  افز

  .هاي نفتي قرار گيرد عنوان يك منطقه امن مورد توجه شركت
شناسي اين منطقه با  گويد ساختار زمين مي EAXمدير اجرايي 

و به  استخيز جهان قابل مقايسه  بسياري ديگر از مناطق نفت
هاي نفتي  يدانرسد كه ذخاير نفتي محبوس در اين م نظر مي

هاي مقدماتي حاكي از  ، بررسيويبه گفته . شدباقابل مالحظه 
 ۲۰۰به مساحت ( ها  در برخي از ميدانسرشار ذخاير  وجود

ميلياردها بشكه نفت خام دست توان به  و مي است) كيلومترمربع
 ي براياقدامهر ها حفر نشوند،  اما تا زماني كه چاه .يافت

  .مواجه خواهد بوداكتشاف با ريسك بيشتري 
EAX  شركتي وابسته بهBlack Martin Energy  است

در پي  EAX  .دارد فعاليتكه در كنيا، تانزانيا و ماداگاسكار نيز 
يافتن شركايي براي خود پيش از اقدام به حفاري در جزيره 

كيلومتر مربع  ۴۰۰۰اين شركت پس از انجام . شل استيس
ل يك يشجزيره س. هد كردنگاري به حفاري مبادرت خوا زلزله

منطقه توريستي است و خبر اكتشاف نفت در آن جزيره 
 ۸۰۰شل حدود يس. هايي را در اين زمينه ايجاد كرده است نگراني

المللي پول يك  ميليون دالر بدهي خارجي دارد و صندوق بين
  .شل تهيه كرده استيطرح نجات دو ساله براي س

كتشاف نفت در اين گويد در صورت ا مي EAXمدير اجرايي 
در اين جزيره . جزيره، اقتصاد كشور شسيل دگرگون خواهد شد

با وجود كاهش شديد . كنند هزار نفر زندگي مي ۸۴۰۰۰تنها 
 ۵۳قيمت ) دالر در هر بشكه ۵۳دالر به  ۱۴۷از (قيمت نفت 

قيمت مناسبي براي اكتشاف  EAXدالري هنوز براي شركت 
  .آيد برداري به شمار مي و بهره

نـــوامبر  Arabian Business.com- ۲۷: ماخـــذ
۲۰۰۷  
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

  شود قطر به قطب انرژي جهان تبديل مي
سومين دارنده ذخيره گازي جهان در حال تبديل شدن به 
بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي مايع شده و گاز مايع به عنوان 

تواند  قطر مي. است ۲۰۱۲هاي نفت خام تا سال  جايگزين
در دهه آينده به بسياري از كشورها كه بخشي را  رهيافت نجات

  . اند ارائه كند در بند كمبود انرژي گرفتار آمده
ميليارد دالري دلفين، كه ميدان  ۵/۳با احداث خط لوله گازي 

آساي شمال قطر را به امارات عربي متحده و عمان  گازي غول
ميليارد فوت مكعب  ۲رود كه روزانه  كند، انتظار مي متصل مي

مرزي خليج  از طريق نخستين پروژه برون ۲۰۰۹سال گاز در 
  .دشو فارس به ساير كشورهاي عربي منطقه منتقل

ساموئل چيزاك، تحليلگر انرژي در خاورميانه و عضو شركت 
با توسعه ميدان : "گويد مي IHS Global Insightمهندسي 

مقصود ميدان گاز پارس جنوبي مشترك بين (گازي شمالي 
قطر به بزرگترين صادركننده انرژي جهان  )ايران و قطر است

  ".شود تبديل مي
و براي ابوظبي و برخي  روبرو استكشور عمان نيز با كمبود گاز 

هاي شمالي انتقال گاز از قطر براي مصارف صنعتي و  امارت
  ".تجاري و رشد آتي آنها اهميت بسزايي دارد

 گاز مايع قطر در چند سال گذشته به بزرگترين صادركننده
و افزايش ظرفيت توليد ساالنه را از  شود مي جهان تبديل طبيعي

 ۲۰۱۰ميليون تن در سال  ۷۷ميليون تن كنوني به  ۳۸
  .گيري كرده است هدف

در سال گذشته  گاز مايع طبيعيدرآمد دولت از محل صادرات 
ميليون تن صادر  ۵/۱۳ميليارد دالر بوده است كه با  ۱۵حدود 

اما تعليق عمليات توسعه . قايسه استقابل م ۲۰۰۶شده در سال 
به معناي آن است كه بسياري از  ۲۰۱۰ميدان شمالي تا سال 

صبرانه در انتظار  هاي گاز بي  كشورهاي نااميد از عرضه
هاي بيشتر از ذخاير گاز طبيعي و صدور آن به  برداري  بهره

  .فارس هستند مناطق خارج از حوزه خليج
بايد ذخيره گازي ميدان شمالي، برداري بيشتر از  بهره براي

. افزايش يابدسرعت توسعه عمليات اكتشاف و توسعه آن ميدان 
برداري بيشتر از  هاي جديد به منظور بهره اخيرا اجراي پروژه

ذخاير آن كشور به دليل ضرورت انجام تحقيقات ژرف از ميزان 
برداري در  ذخاير و واكنش ذخاير نسبت به تسريع عمليات بهره

با توجه به نياز شديد  .در آمده است گذشته به حالت تعليقدهه 
اين كشورها به دسترسي كشورهاي منطقه به گاز و تمايل بسيار 

كه در  هستندبه گاز صادراتي قطر، آنها نخستين كشورهايي 
برداري از ذخاير  مندي از فاز دوم توسعه بهره صف مشتاقان بهره

  .گازي قطر قرار خواهند گرفت
 دراصل از ذخاير گازي قطر به گونه شايان توجهي درآمد ح

و با كند  ميكمك آن كشور  افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي
آن كشور را به رده سوم جهاني از  ،دالر ۷۰۷۵۴اي معادل  سرانه

  .اين منظر ارتقاء داده است
سال  ۷ميليارد دالر در  ۱۳۳گفتني است كه قطر با صرف مبلغ 

گاز در سطح  .كندوله گازي دلفين را احداث توانسته است خط ل
جهان، به منزله يك منبع درآمدي مهم توانسته است از نفت 
  خام پيشي گرفته و با سقوط بهاي نفت خام قيمت گاز از انعطاف

شود، به ويژه در كشورهاي آسيايي كه  بيشتري برخوردار مي
  .اند كنندگان عمده منابع انرژي تبديل شده اخيرا به مصرف

قطر در شرايط فعلي درآمدهاي بادآورده نفتي و گازي خود را به 
امالك و مستغالت تاسيسات زيربنايي و خدمات مالي تزريق 

از . كند تا تنوع بيشتري به توسعه اقتصادي خود ببخشد  مي
هايي كه براي  گذاري در پروژه ميليارد دالر سرمايه ۱۳۳مجموع 

 ۹۰اند،   ارك ديده شدهتد ۲۰۱۲توسعه اقتصادي قطر تا سال 
و بقيه در شود  ميميليارد دالر آن صرف توسعه بخش انرژي 

و امالك و مستغالت صرف  گردشگريتاسيسات زيربنايي، 
  .خواهد شد

آورده  بخش بانكداري، كه قطر مبالغ هنگفتي از درآمدهاي باد
است، نشان داده است  كردهگذاري  گازي خود را در آن سرمايه

اثرات بحران مالي و اعتباري جهان بيشتر از كه در مقابل 
فارس،  خدمات مالي صنعتي كشورهاي همسايه خود در خليج

  .پذير است انعطاف
ميليارد دالر به طرح نجات  ۳/۵نظام مالي قطر با اختصاص 

گذاري  مالي آن كشور در ماه گذشته كه توسط سازمان سرمايه
ولت فهرست هايي كه توسط د قطر براي خريداري سهام بانك

مالي   شده بودند، حركت شايان توجهي در ايجاد اعتماد در بخش
المللي  بانك تجاري قطر، بانك بين. آن كشور قلمداد شده است

اسالمي قطر و بانك دوحه جملگي با اشتياق بسته نجات مالي 
 ۲۰گذاري قطر  اند و به اين ترتيب سازمان سرمايه را پذيرفته

هاي مذكور را در اختيار گرفته  كدرصد سهام هر يك از بان
  .است

در اين كه قطر : گويد ، يك تحليلگر مالي ميراد وال سووافي
اما با توجه  ،تحت فشار مالي شديدي قرار دارد، ترديدي نيست

به آنچه كه در بازارهاي جهان رخ داده است، وضعيت كشور 
قطر در مقايسه با وضعيت بد امارات عربي متحده چندان 

در  Beltoneتحليلگر مالي موسسه مالي . نيست نامساعد
نظر تراز مالي با نرخ رشد  بخش بانكداري از : "گويد قاهره مي

  .سريعي رشد كرده و در شش سال گذشته سود بخش بوده است
ها توجه دارد و عالقه چنداني  در قطر، بانكداري بيشتر به شركت

. دهد نميفروشي نشان  هدبه توسعه عمليات بانكي در حوزه خر
گذاري  فروشي در قطر متكي به رشد سرمايه رشد بخش خرده

  و بخش بانكدارياست خارجيان در اين كشور 
طلبانه و افزايش  هاي توسعه زيربنايي جاه به پشتيباني طرح

مستمر توليد ناخالص داخلي رشد بسيار سريعي را تجربه كرده 
  .است

درصد  ۳۵انكي هاي ب ، رشد تركيبي وام۲۰۰۷تا  ۲۰۰۲در دوره 
اندازها در همين  ها و پس درصدي اندوخته ۳۰بوده، كه با رشد 

   .مدت مقارن بوده است
  

  گرفتار در دام
از آنجا كه امالك و مستغالت پيشرانه اصلي اقتصاد دبي اسـت،  
ركورد بازار امالك و مستغالت كه هـزاران مالـك خانـه شـاهد     

. نـي هسـتند  هـاي ره  ها و افزايش نـرخ بهـره وام   كاهش قيمت
با تجسم افـق گسـترده ايـن    . نگراني زيادي را پديد آورده است

ركود، الكس دلمار مورگان يك ناظر مقيم دبي چگونگي مقابلـه  
  .ها را براي مهار اين پديده به تصوير كشيده است بانك

گذاران ناراحت از بحران مالي جهاني  يكي از سرمايه  "خان يتجآ"
در  دالري را ۶۲۶،۰۰۰آپارتمـان  او اوايل سال جاري يـك . است

وام  يك فقره از طريق اخذ يكي از گرانترين نقاط مسكوني دبي
وي بـا  . خريداري كـرد   ) قيمت فروشدرصد  ۹۰معادل  ( رهني

توجه به نرخ بازگشت سـرمايه در شـش سـال گذشـته در ايـن      
اميدوار بوده است كه با بـه چنـگ آوردن فرصـت خريـد      ،امارت
سرشــاري را حتــي بــدون تحويــل گــرفتن  بتوانــد ســود  ملــك،

  .كندنصيب خود   كليدهاي آن ملك،
آور شـده   ساماندهي وضعيت امالك و مستغالت كه اخيـرا الـزام  

بوده است و كارشناسان از اين كـه  غير قابل انتظار است در دبي 
ها بتوانند از عهده مديريت مشكل تمليك دوباره امـالك و   بانك

كـاهش ارزش و   ،؟در هر حال!هستندمستغالت برآيند، نامطمئن 
بهاي امالك به علت ركود ناشي از بحـران اقتصـادي جهـان و    

هاي رهني به سبب كاهش شـديد نقـدينگي در    افزايش نرخ وام
توانـد از عهـده پرداخـت     اكنـون نمـي  " خـان "آقاي   خليج فارس،

نـاگزير از پرداخـت    اقساط وام ملك خريداري شده خود برآيد  و
  ؟!ويش استبهاي روياي خ

آژانس امالك مربوط به اين معامله به آقاي خان گفته است كه   
دالر ارزش دارد، و بــا احتســاب  ۵۱۶،۰۰۰آپارتمــان وي اكنــون 

نرخ تعـادلي ارزش   اكنون هاي پرداخت نشده، دالر وام ۵۴۴،۰۰۰
ملك ايشان منفي شده و ميـزان بـدهي وي بـه بانـك از ارزش     

دي افـر ادر زمـره هـزاران   " خـان " .است فراتر رفته دارايي ايشان
تا بلكه سود سرشـاري   رده انداست كه به سواحل دبي هجوم آو

را از طريــق خريــد امــالك و مســتغالت در دوران رونــق دبــي  
  !فراچنگ آورند؟

بـراي زنـدگي در امالكـي كـه      قصديسوداگران، كه اين گونه  
هـره  خريداري كرده بودند نداشتند، با برخورداري از نـرخ ارزان ب 

سـهولت  هـا در   هاي سخاوتمندانه بانك هاي رهني و سياست وام
ها از طريق افزايش  هاي رهني آن دهي، به اميد آن كه بدهي وام

ارزش و بهاي امالك خريداري شده سر به سر خواهـد شـد، بـه    
هاي رهني   اكنون با افزايش هزينه وام .خريد امالك روي آوردند

ايجاد شـده در ارزش امـالك،   ساله  هاي شش و با تركيدن حباب
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

  شود قطر به قطب انرژي جهان تبديل مي
سومين دارنده ذخيره گازي جهان در حال تبديل شدن به 
بزرگترين توليدكننده گاز طبيعي مايع شده و گاز مايع به عنوان 

تواند  قطر مي. است ۲۰۱۲هاي نفت خام تا سال  جايگزين
در دهه آينده به بسياري از كشورها كه بخشي را  رهيافت نجات

  . اند ارائه كند در بند كمبود انرژي گرفتار آمده
ميليارد دالري دلفين، كه ميدان  ۵/۳با احداث خط لوله گازي 

آساي شمال قطر را به امارات عربي متحده و عمان  گازي غول
ميليارد فوت مكعب  ۲رود كه روزانه  كند، انتظار مي متصل مي

مرزي خليج  از طريق نخستين پروژه برون ۲۰۰۹سال گاز در 
  .دشو فارس به ساير كشورهاي عربي منطقه منتقل

ساموئل چيزاك، تحليلگر انرژي در خاورميانه و عضو شركت 
با توسعه ميدان : "گويد مي IHS Global Insightمهندسي 

مقصود ميدان گاز پارس جنوبي مشترك بين (گازي شمالي 
قطر به بزرگترين صادركننده انرژي جهان  )ايران و قطر است

  ".شود تبديل مي
و براي ابوظبي و برخي  روبرو استكشور عمان نيز با كمبود گاز 

هاي شمالي انتقال گاز از قطر براي مصارف صنعتي و  امارت
  ".تجاري و رشد آتي آنها اهميت بسزايي دارد

 گاز مايع قطر در چند سال گذشته به بزرگترين صادركننده
و افزايش ظرفيت توليد ساالنه را از  شود مي جهان تبديل طبيعي

 ۲۰۱۰ميليون تن در سال  ۷۷ميليون تن كنوني به  ۳۸
  .گيري كرده است هدف

در سال گذشته  گاز مايع طبيعيدرآمد دولت از محل صادرات 
ميليون تن صادر  ۵/۱۳ميليارد دالر بوده است كه با  ۱۵حدود 

اما تعليق عمليات توسعه . قايسه استقابل م ۲۰۰۶شده در سال 
به معناي آن است كه بسياري از  ۲۰۱۰ميدان شمالي تا سال 

صبرانه در انتظار  هاي گاز بي  كشورهاي نااميد از عرضه
هاي بيشتر از ذخاير گاز طبيعي و صدور آن به  برداري  بهره

  .فارس هستند مناطق خارج از حوزه خليج
بايد ذخيره گازي ميدان شمالي، برداري بيشتر از  بهره براي

. افزايش يابدسرعت توسعه عمليات اكتشاف و توسعه آن ميدان 
برداري بيشتر از  هاي جديد به منظور بهره اخيرا اجراي پروژه

ذخاير آن كشور به دليل ضرورت انجام تحقيقات ژرف از ميزان 
برداري در  ذخاير و واكنش ذخاير نسبت به تسريع عمليات بهره

با توجه به نياز شديد  .در آمده است گذشته به حالت تعليقدهه 
اين كشورها به دسترسي كشورهاي منطقه به گاز و تمايل بسيار 

كه در  هستندبه گاز صادراتي قطر، آنها نخستين كشورهايي 
برداري از ذخاير  مندي از فاز دوم توسعه بهره صف مشتاقان بهره

  .گازي قطر قرار خواهند گرفت
 دراصل از ذخاير گازي قطر به گونه شايان توجهي درآمد ح

و با كند  ميكمك آن كشور  افزايش سرانه توليد ناخالص داخلي
آن كشور را به رده سوم جهاني از  ،دالر ۷۰۷۵۴اي معادل  سرانه

  .اين منظر ارتقاء داده است
سال  ۷ميليارد دالر در  ۱۳۳گفتني است كه قطر با صرف مبلغ 

گاز در سطح  .كندوله گازي دلفين را احداث توانسته است خط ل
جهان، به منزله يك منبع درآمدي مهم توانسته است از نفت 
  خام پيشي گرفته و با سقوط بهاي نفت خام قيمت گاز از انعطاف

شود، به ويژه در كشورهاي آسيايي كه  بيشتري برخوردار مي
  .اند كنندگان عمده منابع انرژي تبديل شده اخيرا به مصرف

قطر در شرايط فعلي درآمدهاي بادآورده نفتي و گازي خود را به 
امالك و مستغالت تاسيسات زيربنايي و خدمات مالي تزريق 

از . كند تا تنوع بيشتري به توسعه اقتصادي خود ببخشد  مي
هايي كه براي  گذاري در پروژه ميليارد دالر سرمايه ۱۳۳مجموع 

 ۹۰اند،   ارك ديده شدهتد ۲۰۱۲توسعه اقتصادي قطر تا سال 
و بقيه در شود  ميميليارد دالر آن صرف توسعه بخش انرژي 

و امالك و مستغالت صرف  گردشگريتاسيسات زيربنايي، 
  .خواهد شد

آورده  بخش بانكداري، كه قطر مبالغ هنگفتي از درآمدهاي باد
است، نشان داده است  كردهگذاري  گازي خود را در آن سرمايه

اثرات بحران مالي و اعتباري جهان بيشتر از كه در مقابل 
فارس،  خدمات مالي صنعتي كشورهاي همسايه خود در خليج

  .پذير است انعطاف
ميليارد دالر به طرح نجات  ۳/۵نظام مالي قطر با اختصاص 

گذاري  مالي آن كشور در ماه گذشته كه توسط سازمان سرمايه
ولت فهرست هايي كه توسط د قطر براي خريداري سهام بانك

مالي   شده بودند، حركت شايان توجهي در ايجاد اعتماد در بخش
المللي  بانك تجاري قطر، بانك بين. آن كشور قلمداد شده است

اسالمي قطر و بانك دوحه جملگي با اشتياق بسته نجات مالي 
 ۲۰گذاري قطر  اند و به اين ترتيب سازمان سرمايه را پذيرفته

هاي مذكور را در اختيار گرفته  كدرصد سهام هر يك از بان
  .است

در اين كه قطر : گويد ، يك تحليلگر مالي ميراد وال سووافي
اما با توجه  ،تحت فشار مالي شديدي قرار دارد، ترديدي نيست

به آنچه كه در بازارهاي جهان رخ داده است، وضعيت كشور 
قطر در مقايسه با وضعيت بد امارات عربي متحده چندان 

در  Beltoneتحليلگر مالي موسسه مالي . نيست نامساعد
نظر تراز مالي با نرخ رشد  بخش بانكداري از : "گويد قاهره مي

  .سريعي رشد كرده و در شش سال گذشته سود بخش بوده است
ها توجه دارد و عالقه چنداني  در قطر، بانكداري بيشتر به شركت

. دهد نميفروشي نشان  هدبه توسعه عمليات بانكي در حوزه خر
گذاري  فروشي در قطر متكي به رشد سرمايه رشد بخش خرده

  و بخش بانكدارياست خارجيان در اين كشور 
طلبانه و افزايش  هاي توسعه زيربنايي جاه به پشتيباني طرح

مستمر توليد ناخالص داخلي رشد بسيار سريعي را تجربه كرده 
  .است

درصد  ۳۵انكي هاي ب ، رشد تركيبي وام۲۰۰۷تا  ۲۰۰۲در دوره 
اندازها در همين  ها و پس درصدي اندوخته ۳۰بوده، كه با رشد 

   .مدت مقارن بوده است
  

  گرفتار در دام
از آنجا كه امالك و مستغالت پيشرانه اصلي اقتصاد دبي اسـت،  
ركورد بازار امالك و مستغالت كه هـزاران مالـك خانـه شـاهد     

. نـي هسـتند  هـاي ره  ها و افزايش نـرخ بهـره وام   كاهش قيمت
با تجسم افـق گسـترده ايـن    . نگراني زيادي را پديد آورده است

ركود، الكس دلمار مورگان يك ناظر مقيم دبي چگونگي مقابلـه  
  .ها را براي مهار اين پديده به تصوير كشيده است بانك

گذاران ناراحت از بحران مالي جهاني  يكي از سرمايه  "خان يتجآ"
در  دالري را ۶۲۶،۰۰۰آپارتمـان  او اوايل سال جاري يـك . است

وام  يك فقره از طريق اخذ يكي از گرانترين نقاط مسكوني دبي
وي بـا  . خريداري كـرد   ) قيمت فروشدرصد  ۹۰معادل  ( رهني

توجه به نرخ بازگشت سـرمايه در شـش سـال گذشـته در ايـن      
اميدوار بوده است كه با بـه چنـگ آوردن فرصـت خريـد      ،امارت
سرشــاري را حتــي بــدون تحويــل گــرفتن  بتوانــد ســود  ملــك،

  .كندنصيب خود   كليدهاي آن ملك،
آور شـده   ساماندهي وضعيت امالك و مستغالت كه اخيـرا الـزام  

بوده است و كارشناسان از اين كـه  غير قابل انتظار است در دبي 
ها بتوانند از عهده مديريت مشكل تمليك دوباره امـالك و   بانك

كـاهش ارزش و   ،؟در هر حال!هستندمستغالت برآيند، نامطمئن 
بهاي امالك به علت ركود ناشي از بحـران اقتصـادي جهـان و    

هاي رهني به سبب كاهش شـديد نقـدينگي در    افزايش نرخ وام
توانـد از عهـده پرداخـت     اكنـون نمـي  " خـان "آقاي   خليج فارس،

نـاگزير از پرداخـت    اقساط وام ملك خريداري شده خود برآيد  و
  ؟!ويش استبهاي روياي خ

آژانس امالك مربوط به اين معامله به آقاي خان گفته است كه   
دالر ارزش دارد، و بــا احتســاب  ۵۱۶،۰۰۰آپارتمــان وي اكنــون 

نرخ تعـادلي ارزش   اكنون هاي پرداخت نشده، دالر وام ۵۴۴،۰۰۰
ملك ايشان منفي شده و ميـزان بـدهي وي بـه بانـك از ارزش     

دي افـر ادر زمـره هـزاران   " خـان " .است فراتر رفته دارايي ايشان
تا بلكه سود سرشـاري   رده انداست كه به سواحل دبي هجوم آو

را از طريــق خريــد امــالك و مســتغالت در دوران رونــق دبــي  
  !فراچنگ آورند؟

بـراي زنـدگي در امالكـي كـه      قصديسوداگران، كه اين گونه  
هـره  خريداري كرده بودند نداشتند، با برخورداري از نـرخ ارزان ب 

سـهولت  هـا در   هاي سخاوتمندانه بانك هاي رهني و سياست وام
ها از طريق افزايش  هاي رهني آن دهي، به اميد آن كه بدهي وام

ارزش و بهاي امالك خريداري شده سر به سر خواهـد شـد، بـه    
هاي رهني   اكنون با افزايش هزينه وام .خريد امالك روي آوردند

ايجاد شـده در ارزش امـالك،   ساله  هاي شش و با تركيدن حباب
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

تصوير متفاوتي از انبوه امالك و مستغالت امـارت دبـي پديـدار    
  .شده است

اكنون  مسائل ناشي از بروز نرخ تعادل منفي و تنگناي رهني هم"
رئـيس موسسـه   " ماتيو هوتون".به يك واقعيت تبديل شده است 

يـد  ت در خاورميانه بـر ايـن واقعيـت تائ   حقوقي امالك و مستغال
امالك و مستغالت پيشرانه اصـلي اقتصـاد دبـي بـه     " .گذارد مي

هاي در دست اجرا در  ارزش پروژه HSBEبانك . رود شمار مي
  .ميليارد دالر تخمين زده است ۵/۴۲اين امارت را 

از مـاه    هـا،  گفتني است كه قيمت امالك بر اساس اعالم بانـك 
هاي ناحيه  ن درصد كاهش يافته و آپارتما ۱۹اكتبر به بعد ماهانه 

حدود ) المللي مالي دبي مركز بين( DIFCممتاز و محله اعياني 
هاي  محافل آژانس موجود در شواهد. درصد تنزل كرده است ۳۰

. امالك حاكي از سقوط بيشتر قيمت واحـدهاي مسـكوني اسـت   
از  ند كه قيمت امالك نخل جزيـره جميـرا  گوي ها مي برخي از آن

 در .اسـت  كـاهش يافتـه  درصد  ۴۰ تا حدودماه سپتامبر تاكنون 
 از كاهش تقاضا براي خريد خانه در دبـي بـه علـت    حال حاضر،

دست رفتن اعتماد مردم و فراهم نبودن تسهيالت رهني بيش از 
  .پيش تشديد شده است

ها خود برآيندي از بازاري است كـه بـه هـر دليـل      سقوط قيمت
بـاال   بيش از حد داغ شده است اما هنگامي كه سقوط قيمـت بـا  

هـا   صاحبان خانـه  گردد،  هاي رهني توام  وام  هاي بهره رفتن نرخ
  .شوند متحمل زيان مضاعف مي

و   HSBC     از جمله بانك ،ها هفته گذشته اعالم شد كه بانك
دهنده امـارات نـرخ بهـره     شركت امالك به عنوان بزرگترين وام

خ بهره درصد افزايش داده و در نتيجه نر ۲هاي رهني خود را  وام
هـاي   افرادي كـه بـا نـرخ   . درصد بالغ شده است ۷۵/۹به اكنون 

اند اكنون نـاگزير از   هاي رهني ثابت وام گرفته بهره متغير يا نرخ
  بين بانكي ي  هاي بسيار بيشتر از نرخ بهره پرداخت بهره

 ) eibor= اند  شده) بين بانكي امارات ي  نرخ بهره.                                                                                                                                                            
 Home Mattersژان لوك دبوا، مدير عامل شركت رهنـي  

هـاي رهنـي    مستقر در دبي برآورد كرده است كه نرخ بهـره وام 
درصـد   ۷كه با ،درصد است  ۸ها در بازار مسكن در امارات  بانك

البته يكـي از مشـتريان ايـن    . شش ماه پيش قابل مقايسه است

مبني بر افزايش نـرخ  اين شركت اي از  گويد كه نامه موسسه مي
در نتيجه اين . رصد دريافت كرده استد ۵/۹درصد به  ۶بهره از 
درصـد افـزايش    ۵۰هاي ماهانه مشتري مذكور  پرداخت ،افزايش

  .دالر رسيده است ۸۱۶۰دالر به  ۵۴۴۰يافته و از 
ه خاطر سودجويي بيشتر به بهانه بها را  برخي از تحليلگران بانك

بـه   گيري اگرچه هزينه وام. كنند سقوط بازار مسكن، سرزنش مي
هـا   اما بعضي از بانـك  ،ن نقدينگي افزايش يافته استعلت بحرا
كه به مدت  (eiborبين بانكي امارات ي   برابر بهره ۲به ميزان 
بهــره وصــول  خـود  از مشــتريان )درصـد اســت  ۴۳/۴سـه مــاه  

  .كنند مي
ــه   ــدير ناحي ــرت، م ــان آلب ــالك   ي ــس ام  Colliersاي آژان

International ره پـول  درصد به ۸اگر من با نرخ : "گويد مي
درصـد   ۱۲قرض كنم ناگزير خواهم شد كه امـالك خـود را بـا    

مدت واگذار كـنم، كـه خـود باعـث      بهره به صورت تمليك بلند
هاي  ساير مديران آژانس." كاهش بيشتر ارزش امالك خواهد شد

هـا بـازي خطرنـاكي را آغـاز      امالك نيز بر اين باورند كه بانـك 
هـاي بـاالتر    ا وصول نرخ بهرهها ب بانك: "گويند آنان مي. اند كرده

نبايد پيام نادرستي را به بازار امالك بفرسـتند زيـرا بـا افـزايش     
ها مشتريان خـود را بـه بـازار اسـتيجاري     ، آنقيمت امالك رهني
هـاي بهـره بـه نفـع      نگاهداشـتن نـرخ    پـايين . سوق خواهند داد

تواننـد   هـا از آزمنـدي خـود بكاهنـد مـي      اگـر آن . ستا ها بانك
زيرا شـرايط   ،را از مسائل بزرگتر آينده مصون نگهدارندخودشان 

ها را با مسـاله تمليـك    اي است كه آن گونه قانوني در امارات به 
كـرد، ايـن خـود    مواجـه خواهـد   ) رهنـي (مجدد انبوهي امالك 

  ."ها قلمداد شود تواند به منزله كابوسي براي بانك مي
در وضعيت ساماندهي شرايط حقوقي امالك و مستغالت در دبي 

ها  بيني است و كارشناسان از اين كه بانك كنوني غير قابل پيش
 ،بتوانند از عهده تملك مجدد امـالك برآينـد نـامطمئن هسـتند    

بويژه هنگامي كه قوانيني براي سازگاري با يك چنين سناريويي 
به نظر اين كارشناسان، چنانچه مساله تملك مجـرد   .وجود ندارد

هـا چـه    ها پـيش آيـد، واكـنش بانـك     امالك رهني توسط بانك
ه خواهنـد  اها را نگـ امالك را در اختيار گرفته و آن خواهد بود؟ آيا

اوراق ( "وجوه مسـموم "آيا دولت دخالت كرده و با تزريق  داشت؟

بحـران   رخداداصطالحي است كه پس از م مسمو هبهادار و وجو
بر و به انواع اوراق مشتقه كه الوصول  مالي به مطالبات مشكوك

اساس معامالت سوداگرانه در بازارهاي بورس سـاخته و منتشـر   
هـا   د امالك، بانكدبراي تملك مج )شوند، اطالق شده است مي

  !!اند پس بگيرند؟ خواهند توانست آنچه را كه قرض داده
چنـد مـاه    كـه ( قوانين جديد حاكم بر معامالت رهنيبر اساس  

بازمانـد،   وام اخـت ، اگـر وامـدار از بازپرد  )شده استتصويب قبل 
 روزه براي بازپرداخـت وام  ۳۰اخطار  يك بانك موظف است كه

چنانچه در پايان مهلت يـك ماهـه وام    كند،صادر  توسط وامدار
تواند امـالك و مسـتغالت را تملـك     بازپرداخت نشود، بانك مي

اكنون  .ها را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند كرده و آن
 .شـود  قراردادهاي خريد رهني گنجانده ميدر  "حق تملك مجدد"

دهنـده   همه انتظار دارند كه قانون ناظر بر معامله رهنـي بـه وام  
 و هنگــامي كــه انيمــدهــد كــه تحــت شــرايط خــاص ز  اجــازه
ماند، نسـبت بـه تملـك     گيرنده از بازپرداخت دين خود باز مي وام

  .دورزمجدد امالك مبادرت 
ـ قـانون حفاظـت از آ  اداره زمين دبي از   دو هفته پيش، گران و ادب

پـيچ منگنـه    شـدن تـر   سازندگان پرده برداشـت، كـه بـر سـفت    
طبق ايـن  . گذاران خاطي در معامالت امالك داللت دارد سرمايه
خريداراني كه از قراردادها عدول كـرده يـا از بازپرداخـت     ،قانون

ـ م ارزشدرصـد   ۳۰مانند ملزم به واگذاري  اقساط وام باز مي  كل
  .نده هستندسازبه  خود

هـا   از بيرون كشـيدن سـرمايه   يهاي منتشر شده متعدد گزارش
از فرآيند معامالت انجـام شـده بـا     توسط سرمايه گذاران متفرقه

به علت وقوف آنان بـه عـدم توانـايي در بازپرداخـت     ( سازندگان
جا، اين پرسش مطرح است كـه آيـا    در اين. حكايت دارند )ها وام

اني در بازپرداخت اقساط ماهانه توسـط  سازندگان با توجه به ناتو
هاي در دست اجراي خود را بـه   خريداران خواهند توانست پروژه

پديدار شدن تله تعـادل منفـي   شايان توجه اينكه  پايان برسانند؟
در معامالت امالك حتي ممكن است افـرادي را كـه كليـدهاي    

آن  هاي رويايي خود را در اختيار دارد وادار به تـرك دايمـي   خانه
  .كندها  خانه

اي را كه ارزش آن از ارزش  چنانچه فردي نتواند وام رهني خانه"
فـرد   انگيـزه بازپرداخـت كنـد،    ،بدهي مالك آن خانه كمتر است

داشـتن   وامدار براي فرار از آن خانه دو برابر خواهد شد، زيرا نگه
گونه دستاورد مـالي از نگهـداري    هيچ شته وآن خانه توجيهي ندا

  .براي شخص وامدار متصور نيستآن ملك 
Arabian Business.com-   2008/11/30: ماخذ

  نوشته الكس دلمار مورگان –

  
ربانيان آن در امارات عربي بحران مالي جهاني و ق

  متحده
بحران مالي جهاني كه از بازار سرمايه وال استريت آغاز شـده و  

 سـر راه خـود از   بـر  ،به اقصي نقاط جهان گسترش يافتـه اسـت  
امارات نيز قرباني گرفته و آينده اقتصاد ايـن كشـور توليدكننـده    

بـه   .رها كـرده اسـت   مطمئنينفت در خليج فارس را در وادي نا
 ۲۰۰۸در نيمه نخسـت سـال   جهان  ،سقوط بازارها موازات آغاز 

افزايش مداوم قيمت نفت را تجربه كرده و بهاي نفـت خـام بـه    
دالر  ۲۷/۱۴۷ه بــه ژوئيــ ۱۱بــاالترين ســطح تــاريخي خــود در 

  . آمريكا صعود كرد
اي  هاي نفت به دليل عدم اتكا بر پايـه  در هر حال، جهش قيمت

نـاگزير از  ) كه اوپك بـه دفعـات مـدعي آن شـده اسـت     (استوار 
پس از كنـار رفـتن عوامـل    . عرضه و تقاضا بود معادلهتبعيت از 

ر هاي نفت سـي  قيمت  سوداگرانه و جايگزيني عوامل بنياني بازار،
دالر براي هر  ۶۰قيمت زير  به سرعت خود را آغاز كرده و نزولي

درصد كاهش در مقايسـه بـا    ۶۰بشكه را تجربه كرد، كه بيانگر 
  .اوج قيمت در ماه ژوئيه بود

 ۹/۳۵سقوط بهاي نفت بـراي امـارات كـه بخـش نفـت در آن      
به خـود اختصـاص    ۲۰۰۷درصد توليد ناخالص كشور را در سال 

روزنامه محلي گلف نيـوز كـه در مـاه    . خوشي نبودداده بود، خبر 
نفـت   درصد محصـول  ۹۴ژوئيه ميزان توليد نفت خام ابوظبي را 

وجوه دريـافتي از آن محـل را بـه     خام امارات برآورد كرده است
ميليـارد دالر تخمـين    ۱۰۰ ترازها باال قيمت افزايش شرط تداوم
  .رسد يافتني به نظر نمي رقم اكنون دست اين زده بود كه
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تصوير متفاوتي از انبوه امالك و مستغالت امـارت دبـي پديـدار    
  .شده است

اكنون  مسائل ناشي از بروز نرخ تعادل منفي و تنگناي رهني هم"
رئـيس موسسـه   " ماتيو هوتون".به يك واقعيت تبديل شده است 

يـد  ت در خاورميانه بـر ايـن واقعيـت تائ   حقوقي امالك و مستغال
امالك و مستغالت پيشرانه اصـلي اقتصـاد دبـي بـه     " .گذارد مي

هاي در دست اجرا در  ارزش پروژه HSBEبانك . رود شمار مي
  .ميليارد دالر تخمين زده است ۵/۴۲اين امارت را 

از مـاه    هـا،  گفتني است كه قيمت امالك بر اساس اعالم بانـك 
هاي ناحيه  ن درصد كاهش يافته و آپارتما ۱۹اكتبر به بعد ماهانه 

حدود ) المللي مالي دبي مركز بين( DIFCممتاز و محله اعياني 
هاي  محافل آژانس موجود در شواهد. درصد تنزل كرده است ۳۰

. امالك حاكي از سقوط بيشتر قيمت واحـدهاي مسـكوني اسـت   
از  ند كه قيمت امالك نخل جزيـره جميـرا  گوي ها مي برخي از آن

 در .اسـت  كـاهش يافتـه  درصد  ۴۰ تا حدودماه سپتامبر تاكنون 
 از كاهش تقاضا براي خريد خانه در دبـي بـه علـت    حال حاضر،

دست رفتن اعتماد مردم و فراهم نبودن تسهيالت رهني بيش از 
  .پيش تشديد شده است

ها خود برآيندي از بازاري است كـه بـه هـر دليـل      سقوط قيمت
بـاال   بيش از حد داغ شده است اما هنگامي كه سقوط قيمـت بـا  

هـا   صاحبان خانـه  گردد،  هاي رهني توام  وام  هاي بهره رفتن نرخ
  .شوند متحمل زيان مضاعف مي

و   HSBC     از جمله بانك ،ها هفته گذشته اعالم شد كه بانك
دهنده امـارات نـرخ بهـره     شركت امالك به عنوان بزرگترين وام

خ بهره درصد افزايش داده و در نتيجه نر ۲هاي رهني خود را  وام
هـاي   افرادي كـه بـا نـرخ   . درصد بالغ شده است ۷۵/۹به اكنون 

اند اكنون نـاگزير از   هاي رهني ثابت وام گرفته بهره متغير يا نرخ
  بين بانكي ي  هاي بسيار بيشتر از نرخ بهره پرداخت بهره

 ) eibor= اند  شده) بين بانكي امارات ي  نرخ بهره.                                                                                                                                                            
 Home Mattersژان لوك دبوا، مدير عامل شركت رهنـي  

هـاي رهنـي    مستقر در دبي برآورد كرده است كه نرخ بهـره وام 
درصـد   ۷كه با ،درصد است  ۸ها در بازار مسكن در امارات  بانك

البته يكـي از مشـتريان ايـن    . شش ماه پيش قابل مقايسه است

مبني بر افزايش نـرخ  اين شركت اي از  گويد كه نامه موسسه مي
در نتيجه اين . رصد دريافت كرده استد ۵/۹درصد به  ۶بهره از 
درصـد افـزايش    ۵۰هاي ماهانه مشتري مذكور  پرداخت ،افزايش

  .دالر رسيده است ۸۱۶۰دالر به  ۵۴۴۰يافته و از 
ه خاطر سودجويي بيشتر به بهانه بها را  برخي از تحليلگران بانك

بـه   گيري اگرچه هزينه وام. كنند سقوط بازار مسكن، سرزنش مي
هـا   اما بعضي از بانـك  ،ن نقدينگي افزايش يافته استعلت بحرا
كه به مدت  (eiborبين بانكي امارات ي   برابر بهره ۲به ميزان 
بهــره وصــول  خـود  از مشــتريان )درصـد اســت  ۴۳/۴سـه مــاه  

  .كنند مي
ــه   ــدير ناحي ــرت، م ــان آلب ــالك   ي ــس ام  Colliersاي آژان

International ره پـول  درصد به ۸اگر من با نرخ : "گويد مي
درصـد   ۱۲قرض كنم ناگزير خواهم شد كه امـالك خـود را بـا    

مدت واگذار كـنم، كـه خـود باعـث      بهره به صورت تمليك بلند
هاي  ساير مديران آژانس." كاهش بيشتر ارزش امالك خواهد شد

هـا بـازي خطرنـاكي را آغـاز      امالك نيز بر اين باورند كه بانـك 
هـاي بـاالتر    ا وصول نرخ بهرهها ب بانك: "گويند آنان مي. اند كرده

نبايد پيام نادرستي را به بازار امالك بفرسـتند زيـرا بـا افـزايش     
ها مشتريان خـود را بـه بـازار اسـتيجاري     ، آنقيمت امالك رهني
هـاي بهـره بـه نفـع      نگاهداشـتن نـرخ    پـايين . سوق خواهند داد

تواننـد   هـا از آزمنـدي خـود بكاهنـد مـي      اگـر آن . ستا ها بانك
زيرا شـرايط   ،را از مسائل بزرگتر آينده مصون نگهدارندخودشان 

ها را با مسـاله تمليـك    اي است كه آن گونه قانوني در امارات به 
كـرد، ايـن خـود    مواجـه خواهـد   ) رهنـي (مجدد انبوهي امالك 

  ."ها قلمداد شود تواند به منزله كابوسي براي بانك مي
در وضعيت ساماندهي شرايط حقوقي امالك و مستغالت در دبي 

ها  بيني است و كارشناسان از اين كه بانك كنوني غير قابل پيش
 ،بتوانند از عهده تملك مجدد امـالك برآينـد نـامطمئن هسـتند    

بويژه هنگامي كه قوانيني براي سازگاري با يك چنين سناريويي 
به نظر اين كارشناسان، چنانچه مساله تملك مجـرد   .وجود ندارد

هـا چـه    ها پـيش آيـد، واكـنش بانـك     امالك رهني توسط بانك
ه خواهنـد  اها را نگـ امالك را در اختيار گرفته و آن خواهد بود؟ آيا

اوراق ( "وجوه مسـموم "آيا دولت دخالت كرده و با تزريق  داشت؟

بحـران   رخداداصطالحي است كه پس از م مسمو هبهادار و وجو
بر و به انواع اوراق مشتقه كه الوصول  مالي به مطالبات مشكوك

اساس معامالت سوداگرانه در بازارهاي بورس سـاخته و منتشـر   
هـا   د امالك، بانكدبراي تملك مج )شوند، اطالق شده است مي

  !!اند پس بگيرند؟ خواهند توانست آنچه را كه قرض داده
چنـد مـاه    كـه ( قوانين جديد حاكم بر معامالت رهنيبر اساس  

بازمانـد،   وام اخـت ، اگـر وامـدار از بازپرد  )شده استتصويب قبل 
 روزه براي بازپرداخـت وام  ۳۰اخطار  يك بانك موظف است كه

چنانچه در پايان مهلت يـك ماهـه وام    كند،صادر  توسط وامدار
تواند امـالك و مسـتغالت را تملـك     بازپرداخت نشود، بانك مي

اكنون  .ها را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند كرده و آن
 .شـود  قراردادهاي خريد رهني گنجانده ميدر  "حق تملك مجدد"

دهنـده   همه انتظار دارند كه قانون ناظر بر معامله رهنـي بـه وام  
 و هنگــامي كــه انيمــدهــد كــه تحــت شــرايط خــاص ز  اجــازه
ماند، نسـبت بـه تملـك     گيرنده از بازپرداخت دين خود باز مي وام

  .دورزمجدد امالك مبادرت 
ـ قـانون حفاظـت از آ  اداره زمين دبي از   دو هفته پيش، گران و ادب

پـيچ منگنـه    شـدن تـر   سازندگان پرده برداشـت، كـه بـر سـفت    
طبق ايـن  . گذاران خاطي در معامالت امالك داللت دارد سرمايه
خريداراني كه از قراردادها عدول كـرده يـا از بازپرداخـت     ،قانون

ـ م ارزشدرصـد   ۳۰مانند ملزم به واگذاري  اقساط وام باز مي  كل
  .نده هستندسازبه  خود

هـا   از بيرون كشـيدن سـرمايه   يهاي منتشر شده متعدد گزارش
از فرآيند معامالت انجـام شـده بـا     توسط سرمايه گذاران متفرقه

به علت وقوف آنان بـه عـدم توانـايي در بازپرداخـت     ( سازندگان
جا، اين پرسش مطرح است كـه آيـا    در اين. حكايت دارند )ها وام

اني در بازپرداخت اقساط ماهانه توسـط  سازندگان با توجه به ناتو
هاي در دست اجراي خود را بـه   خريداران خواهند توانست پروژه

پديدار شدن تله تعـادل منفـي   شايان توجه اينكه  پايان برسانند؟
در معامالت امالك حتي ممكن است افـرادي را كـه كليـدهاي    

آن  هاي رويايي خود را در اختيار دارد وادار به تـرك دايمـي   خانه
  .كندها  خانه

اي را كه ارزش آن از ارزش  چنانچه فردي نتواند وام رهني خانه"
فـرد   انگيـزه بازپرداخـت كنـد،    ،بدهي مالك آن خانه كمتر است

داشـتن   وامدار براي فرار از آن خانه دو برابر خواهد شد، زيرا نگه
گونه دستاورد مـالي از نگهـداري    هيچ شته وآن خانه توجيهي ندا

  .براي شخص وامدار متصور نيستآن ملك 
Arabian Business.com-   2008/11/30: ماخذ

  نوشته الكس دلمار مورگان –

  
ربانيان آن در امارات عربي بحران مالي جهاني و ق

  متحده
بحران مالي جهاني كه از بازار سرمايه وال استريت آغاز شـده و  

 سـر راه خـود از   بـر  ،به اقصي نقاط جهان گسترش يافتـه اسـت  
امارات نيز قرباني گرفته و آينده اقتصاد ايـن كشـور توليدكننـده    

بـه   .رها كـرده اسـت   مطمئنينفت در خليج فارس را در وادي نا
 ۲۰۰۸در نيمه نخسـت سـال   جهان  ،سقوط بازارها موازات آغاز 

افزايش مداوم قيمت نفت را تجربه كرده و بهاي نفـت خـام بـه    
دالر  ۲۷/۱۴۷ه بــه ژوئيــ ۱۱بــاالترين ســطح تــاريخي خــود در 

  . آمريكا صعود كرد
اي  هاي نفت به دليل عدم اتكا بر پايـه  در هر حال، جهش قيمت

نـاگزير از  ) كه اوپك بـه دفعـات مـدعي آن شـده اسـت     (استوار 
پس از كنـار رفـتن عوامـل    . عرضه و تقاضا بود معادلهتبعيت از 

ر هاي نفت سـي  قيمت  سوداگرانه و جايگزيني عوامل بنياني بازار،
دالر براي هر  ۶۰قيمت زير  به سرعت خود را آغاز كرده و نزولي

درصد كاهش در مقايسـه بـا    ۶۰بشكه را تجربه كرد، كه بيانگر 
  .اوج قيمت در ماه ژوئيه بود

 ۹/۳۵سقوط بهاي نفت بـراي امـارات كـه بخـش نفـت در آن      
به خـود اختصـاص    ۲۰۰۷درصد توليد ناخالص كشور را در سال 

روزنامه محلي گلف نيـوز كـه در مـاه    . خوشي نبودداده بود، خبر 
نفـت   درصد محصـول  ۹۴ژوئيه ميزان توليد نفت خام ابوظبي را 

وجوه دريـافتي از آن محـل را بـه     خام امارات برآورد كرده است
ميليـارد دالر تخمـين    ۱۰۰ ترازها باال قيمت افزايش شرط تداوم
  .رسد يافتني به نظر نمي رقم اكنون دست اين زده بود كه
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عربي متحده  امارات ،افزون بر رويارويي با سقوط بهاي نفت خام
در بازار گذاري خارجي در آن كشور  به دليل آزاد شدن سرمايه كه

به اين طـرف دوران رونـق را    ۲۰۰۲امالك و مستغالت از سال 
  .با روندي معكوس مواجه شده است كرد، تجربه مي

بيني  ر ماه اوت پيشگزارش منتشر شده توسط مورگان استنلي د
بـازار امـالك و مسـتغالت دبـي بـه       ۲۰۱۰كرده بود كه تا سال 

  ،درصد كاهش خواهد يافت ۱۰و ماليقطب تجاري يك  عنوان
بينـي   ها در بازار امالك امارات زودتـر از پـيش   اما تصحيح قيمت

 در نــوامبر ســال جــاري، بانــك. مورگــان اســتنلي آغــاز گرديــد
HSBC    هـا در مـاه    درصـدي قيمـت   ۴ شهكـا  از گزارشيدر

كه نخستين  ،در ابوظبي خبر داده بود يدرصد ۵اكتبر در دبي و 
تا  ۲۰۰۲سقوط قيمت و نقطه عطفي در شش سال رونق از سال 

  .آيد آن تاريخ به شمار مي
در بازار سهام، امارات در سال جاري سقوط آزادي را تجربه كرده 

حـال ظهـور    اي مشـابهي كـه سـاير بازارهـاي در     تجربه -است
شـاخص بـازار مـالي      نوامبر، ۱۶در تاريخ . همزمان تجربه كردند

درصد كاهش  ۵۱/۶۸كه نمايانگر  ،واحد بسته شد ۱۹۸۱دبي در 
ايـن  . ژانويه سال جاري بود  ۱۵واحد در  ۸۷/۶۲۹۱از نقطه اوج 

 ۶۷/۴ معـادل ) بـازار بـه قيمـت   (ي ارزش كاهش به معناي سقوط
ان روز، بـازار  در همـ . اسـت ) دالر ميليـارد  ۲۷/۱(ميليارد درهـم  

ترين سطح خود سـقوط كـرده و    نيز به پايين مبادالت ارزي دبي
واحـد در   ۷۵۵،۲،/۶۲واحد به  ۴۹/۵۰۱۴۸شاخص عمومي آن از 

ميليـارد درهـم    ۵۲/۱دهنده  ژوئن سقوط كرد كه نشان ۱۱تاريخ 
  .زيان به قيمت بازار بود

بانـك  : بندنـد  تـر مـي   ها بندهاي كيف پول خـود را سـفت   بانك
هـاي   مركزي امارات جلسه مالقاتي را با نمايندگان همـه بانـك  

روز پـس از    سـپتامبر، درسـت سـه    ۱۸فعال در كشور در تـاريخ  
، به منظـور  Lehman Brothersاعالم و ورشكستگي بانك 

بيانيه منتشر شده . ارزيابي وضعيت نظام بانكي امارات برگزار كرد
هاي امارات عربـي   د كه بانككر تصريح مي ،پس از اين اجالس

تعاملي با بانك ليمان بـرادرز ندانسـته و هـيچ     گونهمتحده هيچ
اما اين . يك براي امارات ايجاد نشده استماتگونه ريسك سيست

بيانيه در عين حال آشكار نمود كه نظام بانكي امارات بـا فقـدان   

زيرا پيشـنهادات متعـددي بـراي افـزايش      ،نقدينگي مواجه است
  .بودمطرح گرديده ها در آن نشست  نگي بانكنقدي

سپتامبر، بانك مركزي امارات اعـالم كـرد كـه بـه      ۲۲در تاريخ 
ميليـارد درهـم    ۵۰دهي فوري بـه مبلـغ    اندازي تسهيالت وام راه

تا نخسـتين    هاي فعال در كشور مبادرت نموده است، براي بانك
غاز تحليل مرحله از تزريق نقدينگي به نظام بانكي آن كشور از آ

پس از ايـن تصـميم،    .جامه عمل پوشدرفتن بازار وال استريت، 
هـاي بيشـتري را بـراي تحكـيم نظـام بـانكي        دولت امارات گام

درصـد از نـرخ    ۲  اكتبر هشتم بانك مركزي در تاريخ . برداشت
 ،درصـد  ۳بهره وامدهي خود را كاهش داده و با رساندن آن بـه  

اين بانك . به نمايش گذاشت قصد خود را براي تقويت نقدينگي
درصـد بـه    ۲هـاي سـپرده را از    همچنين نرخ بازخريد گواهينامه

  .بود شده اكتبر الزامي ۸كه رعايت آن از ،درصد كاهش داد ۵/۱
در ميانـه مـاه اكتبـر، هيئـت دولـت امـارات تصـميم بـه اتخـاذ          

رانه بـراي حمايـت از نظـام بـانكي آن كشـور،      يمعيارهاي پيشگ
ها و  معيارها، دولت متعهد شد كه براي اندوخته طبق اين. گرفت
هـاي خـارجي    هـاي امـاراتي و بانـك    هـا در همـه بانـك    سپرده

اعطـا  ر سه سـال تضـمين   در كشو" برخوردار از عمليات گسترده"
دهـي بـين    عمليـات وام  افزون بر اين، دولت همچنين تمام .كند

كـافي  هاي فعال در كشور و تزريق نقدينگي  بانكي را ميان بانك
همچنين دولـت  . كرددر نظام مالي را به هنگام ضرورت تضمين 

ميليارد درهم ديگر در نظام بانكي امـارات   ۷۰تصميم گرفت كه 
  .كندتزريق 

 ،با وجود معيارهاي اتخاذ شـده توسـط دولـت، فقـدان نقـدينگي     
هاي فعال امارات را ناگزير كرد كـه بنـدهاي كيسـه پـول      بانك

حداقل  HSBC  بانك  در اين ميان،. تر ببندند خودشان را سفت
 ۱۰۰۰۰درهم بـه   ۵۰۰۰وام را از  بخش پرسنل مزاياي و حقوق

درهم در ماه اكتبر افزايش داده و دوبـاره ايـن رقـم را دو برابـر     
ــه  ــزايش داد ۲۰۰۰۰كــرده و آن را ب يكــي ديگــر از . درهــم اف

در مـاه   LLOYDS TSBهاي فعال در امارات بانـك   بانك
گرفت اعطاي وام بـه مشـترياني را كـه خواسـتار     نوامبر تصميم 

بانـك   ايـن   در عـين حـال،  . دنـ خريد آپارتمان بودند، متوقف ك
 ۸۰ميزان وام پرداختـي خـود را از نظـر نـرخ ارزشـي ويالهـا از       

هـاي   بانـك . درصـد كـاهش داد   ۵۰درصد رايج در ماه اكتبر به 
ق ، طبNBDبزرگترين بانك آن كشور يعني  از جمله   ،اماراتي
 خـود  كردن اعطاي اعتبـارات  دشوارهاي رسيده در حال  گزارش
  .است
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ان در منطقه عربي اقتصادي جه –اثر بحران مالي 

  شدت كمتري دارد
اي دبي، كه با ذخيـره هنگفـت    گذاري محلي و فرامنطقه سرمايه

وجـود در صــندوق  م) هـزار ميليـارد دالر  (تريليـون دالري   ۵۳/۱
خواهد توانست منطقـه   ،شود ت پشتيباني مياثروت حاكميتي امار

اين نگرش برآيندي از اتاق . عربي را با ركود جهاني آشنا گرداند
بـا توجـه بـه ايـن كـه      . شود فكر مستقر در بريتانيا محسوب مي

درصـد از   ۲۵ سگذاران شوراي همكاري خليج فار اكنون سرمايه
در  ۲۰۰۳درصـد سـال    ۱۵را در مقايسه با هاي نفتي خود  ثروت

رونـق بـا    پـر گـذاري   كنند، لذا سـرمايه  گذاري مي منطقه سرمايه
نفتي همچنان به رشد خود ادامه   پشتيباني درآمد حاصل از ثروت

هاي جاري اقتصادهاي نفتي بـه   حسابرود  انتظار مي. خواهد داد
ميليـارد   ۱۳۲بـه   ۲۰۰۸دو برابر افزايش يافته و در پايـان سـال   

، افـزايش قابـل   ۲۰۰۷ميليـارد دالر سـال    ۷۷دالر در مقايسه با 
 هـاي ثـروت حـاكميتي    اخيرا، صندوق. اي را تجربه كند مالحظه
تريليون دالر دارايي در اختيـار   ۵۳/۱حداقل  متحده عربي امارات
هـاي   اند، كه به طـور شـايان تـوجهي از ذخـاير و دارايـي      داشته

ايـن برداشـت توسـط    . آمده اسـت انباشته شده خصوصي فراهم 

Oxford Analyticalكـه   ،المللـي   نبياي  ، شركت مشاوره
كند، اعـالم   هاي استراتژيك از رخدادهاي جهاني ارائه مي تحليل

احتمـال دارد كـه جهـان    "بنا به گزارش موسسه فوق . شده است
هاي  عرب در بحبوحه بحران جهان كنوني و ذوب شدن توده يخ

  ."متعارفي را تجربه كند اسبتهاي ن مالي، زيان
المللـي پـول در زمينـه برآوردهـاي      آخرين بازنگري صندوق بين

دهـد كـه    نشان مـي  ۲۰۰۹آهنگ رشد كشورهاي عربي در سال 
(   در رده پس از چين و هنـد  رشد درصد ۳/۵كشورهاي عربي با 

قـرار   )درصد ۵/۶درصد و  ۵/۸آهنگ رشد اقتصادي به ترتيب  با
هاي اقتصاد كالن جهان عرب مثبـت اسـت، بـه     بنيان. گيرند مي

گذاري پايدار، كه توسط درآمدهاي نفتـي   ويژه براي رشد سرمايه
هـاي ناشـي از معـامالت     زيـان " .شـود  انباشته به پيش رانده مي

را العاده سرمايه گذاري   خارقهاي  بازارهاي سهام عربي بازگشت
  بازگشـت  هاي نرخ انداز اما نتوانسته است چشم ،نابود كرده است

  .مثبت را از ميان ببرد
اقتصـاد ايـن    آينـده رشـد  المللـي پـول،    از ديدگاه  صندوق بين 

اما همچنان مثبت بـاقي   ،تواند پرنوسان باشد اگرچه مي هاكشور
داليل خوبي بـراي بـاور كـردن ايـن واقعيـت، كـه       . خواهد ماند

اي بازاره همانندبر نخواهد بود و  هاي بازارهاي عرب زمان سقوط
اي در پـي   ساير مناطق جهـان آثـار و عـوارض منفـي گسـترده     

ــت ــد داش ــود داردنخواه ــط   . ، وج ــرمايه توس ــردن س ــارج ك خ
باز بودن بيشتر بازارهاي سـهام   دليلگذاران غيرعرب به  سرمايه

عربي، بويژه در بازارهاي مصر و امارات عربي متحـده، بـيش از   
  .هر عامل ديگري محسوس بوده است
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

عربي متحده  امارات ،افزون بر رويارويي با سقوط بهاي نفت خام
در بازار گذاري خارجي در آن كشور  به دليل آزاد شدن سرمايه كه

به اين طـرف دوران رونـق را    ۲۰۰۲امالك و مستغالت از سال 
  .با روندي معكوس مواجه شده است كرد، تجربه مي

بيني  ر ماه اوت پيشگزارش منتشر شده توسط مورگان استنلي د
بـازار امـالك و مسـتغالت دبـي بـه       ۲۰۱۰كرده بود كه تا سال 

  ،درصد كاهش خواهد يافت ۱۰و ماليقطب تجاري يك  عنوان
بينـي   ها در بازار امالك امارات زودتـر از پـيش   اما تصحيح قيمت

 در نــوامبر ســال جــاري، بانــك. مورگــان اســتنلي آغــاز گرديــد
HSBC    هـا در مـاه    درصـدي قيمـت   ۴ شهكـا  از گزارشيدر

كه نخستين  ،در ابوظبي خبر داده بود يدرصد ۵اكتبر در دبي و 
تا  ۲۰۰۲سقوط قيمت و نقطه عطفي در شش سال رونق از سال 

  .آيد آن تاريخ به شمار مي
در بازار سهام، امارات در سال جاري سقوط آزادي را تجربه كرده 

حـال ظهـور    اي مشـابهي كـه سـاير بازارهـاي در     تجربه -است
شـاخص بـازار مـالي      نوامبر، ۱۶در تاريخ . همزمان تجربه كردند

درصد كاهش  ۵۱/۶۸كه نمايانگر  ،واحد بسته شد ۱۹۸۱دبي در 
ايـن  . ژانويه سال جاري بود  ۱۵واحد در  ۸۷/۶۲۹۱از نقطه اوج 

 ۶۷/۴ معـادل ) بـازار بـه قيمـت   (ي ارزش كاهش به معناي سقوط
ان روز، بـازار  در همـ . اسـت ) دالر ميليـارد  ۲۷/۱(ميليارد درهـم  

ترين سطح خود سـقوط كـرده و    نيز به پايين مبادالت ارزي دبي
واحـد در   ۷۵۵،۲،/۶۲واحد به  ۴۹/۵۰۱۴۸شاخص عمومي آن از 

ميليـارد درهـم    ۵۲/۱دهنده  ژوئن سقوط كرد كه نشان ۱۱تاريخ 
  .زيان به قيمت بازار بود

بانـك  : بندنـد  تـر مـي   ها بندهاي كيف پول خـود را سـفت   بانك
هـاي   مركزي امارات جلسه مالقاتي را با نمايندگان همـه بانـك  

روز پـس از    سـپتامبر، درسـت سـه    ۱۸فعال در كشور در تـاريخ  
، به منظـور  Lehman Brothersاعالم و ورشكستگي بانك 

بيانيه منتشر شده . ارزيابي وضعيت نظام بانكي امارات برگزار كرد
هاي امارات عربـي   د كه بانككر تصريح مي ،پس از اين اجالس

تعاملي با بانك ليمان بـرادرز ندانسـته و هـيچ     گونهمتحده هيچ
اما اين . يك براي امارات ايجاد نشده استماتگونه ريسك سيست

بيانيه در عين حال آشكار نمود كه نظام بانكي امارات بـا فقـدان   

زيرا پيشـنهادات متعـددي بـراي افـزايش      ،نقدينگي مواجه است
  .بودمطرح گرديده ها در آن نشست  نگي بانكنقدي

سپتامبر، بانك مركزي امارات اعـالم كـرد كـه بـه      ۲۲در تاريخ 
ميليـارد درهـم    ۵۰دهي فوري بـه مبلـغ    اندازي تسهيالت وام راه

تا نخسـتين    هاي فعال در كشور مبادرت نموده است، براي بانك
غاز تحليل مرحله از تزريق نقدينگي به نظام بانكي آن كشور از آ

پس از ايـن تصـميم،    .جامه عمل پوشدرفتن بازار وال استريت، 
هـاي بيشـتري را بـراي تحكـيم نظـام بـانكي        دولت امارات گام

درصـد از نـرخ    ۲  اكتبر هشتم بانك مركزي در تاريخ . برداشت
 ،درصـد  ۳بهره وامدهي خود را كاهش داده و با رساندن آن بـه  

اين بانك . به نمايش گذاشت قصد خود را براي تقويت نقدينگي
درصـد بـه    ۲هـاي سـپرده را از    همچنين نرخ بازخريد گواهينامه

  .بود شده اكتبر الزامي ۸كه رعايت آن از ،درصد كاهش داد ۵/۱
در ميانـه مـاه اكتبـر، هيئـت دولـت امـارات تصـميم بـه اتخـاذ          

رانه بـراي حمايـت از نظـام بـانكي آن كشـور،      يمعيارهاي پيشگ
ها و  معيارها، دولت متعهد شد كه براي اندوخته طبق اين. گرفت
هـاي خـارجي    هـاي امـاراتي و بانـك    هـا در همـه بانـك    سپرده

اعطـا  ر سه سـال تضـمين   در كشو" برخوردار از عمليات گسترده"
دهـي بـين    عمليـات وام  افزون بر اين، دولت همچنين تمام .كند

كـافي  هاي فعال در كشور و تزريق نقدينگي  بانكي را ميان بانك
همچنين دولـت  . كرددر نظام مالي را به هنگام ضرورت تضمين 

ميليارد درهم ديگر در نظام بانكي امـارات   ۷۰تصميم گرفت كه 
  .كندتزريق 

 ،با وجود معيارهاي اتخاذ شـده توسـط دولـت، فقـدان نقـدينگي     
هاي فعال امارات را ناگزير كرد كـه بنـدهاي كيسـه پـول      بانك

حداقل  HSBC  بانك  در اين ميان،. تر ببندند خودشان را سفت
 ۱۰۰۰۰درهم بـه   ۵۰۰۰وام را از  بخش پرسنل مزاياي و حقوق

درهم در ماه اكتبر افزايش داده و دوبـاره ايـن رقـم را دو برابـر     
ــه  ــزايش داد ۲۰۰۰۰كــرده و آن را ب يكــي ديگــر از . درهــم اف

در مـاه   LLOYDS TSBهاي فعال در امارات بانـك   بانك
گرفت اعطاي وام بـه مشـترياني را كـه خواسـتار     نوامبر تصميم 

بانـك   ايـن   در عـين حـال،  . دنـ خريد آپارتمان بودند، متوقف ك
 ۸۰ميزان وام پرداختـي خـود را از نظـر نـرخ ارزشـي ويالهـا از       

هـاي   بانـك . درصـد كـاهش داد   ۵۰درصد رايج در ماه اكتبر به 
ق ، طبNBDبزرگترين بانك آن كشور يعني  از جمله   ،اماراتي
 خـود  كردن اعطاي اعتبـارات  دشوارهاي رسيده در حال  گزارش
  .است
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ان در منطقه عربي اقتصادي جه –اثر بحران مالي 

  شدت كمتري دارد
اي دبي، كه با ذخيـره هنگفـت    گذاري محلي و فرامنطقه سرمايه

وجـود در صــندوق  م) هـزار ميليـارد دالر  (تريليـون دالري   ۵۳/۱
خواهد توانست منطقـه   ،شود ت پشتيباني مياثروت حاكميتي امار

اين نگرش برآيندي از اتاق . عربي را با ركود جهاني آشنا گرداند
بـا توجـه بـه ايـن كـه      . شود فكر مستقر در بريتانيا محسوب مي

درصـد از   ۲۵ سگذاران شوراي همكاري خليج فار اكنون سرمايه
در  ۲۰۰۳درصـد سـال    ۱۵را در مقايسه با هاي نفتي خود  ثروت

رونـق بـا    پـر گـذاري   كنند، لذا سـرمايه  گذاري مي منطقه سرمايه
نفتي همچنان به رشد خود ادامه   پشتيباني درآمد حاصل از ثروت

هاي جاري اقتصادهاي نفتي بـه   حسابرود  انتظار مي. خواهد داد
ميليـارد   ۱۳۲بـه   ۲۰۰۸دو برابر افزايش يافته و در پايـان سـال   

، افـزايش قابـل   ۲۰۰۷ميليـارد دالر سـال    ۷۷دالر در مقايسه با 
 هـاي ثـروت حـاكميتي    اخيرا، صندوق. اي را تجربه كند مالحظه
تريليون دالر دارايي در اختيـار   ۵۳/۱حداقل  متحده عربي امارات
هـاي   اند، كه به طـور شـايان تـوجهي از ذخـاير و دارايـي      داشته

ايـن برداشـت توسـط    . آمده اسـت انباشته شده خصوصي فراهم 

Oxford Analyticalكـه   ،المللـي   نبياي  ، شركت مشاوره
كند، اعـالم   هاي استراتژيك از رخدادهاي جهاني ارائه مي تحليل

احتمـال دارد كـه جهـان    "بنا به گزارش موسسه فوق . شده است
هاي  عرب در بحبوحه بحران جهان كنوني و ذوب شدن توده يخ

  ."متعارفي را تجربه كند اسبتهاي ن مالي، زيان
المللـي پـول در زمينـه برآوردهـاي      آخرين بازنگري صندوق بين

دهـد كـه    نشان مـي  ۲۰۰۹آهنگ رشد كشورهاي عربي در سال 
(   در رده پس از چين و هنـد  رشد درصد ۳/۵كشورهاي عربي با 

قـرار   )درصد ۵/۶درصد و  ۵/۸آهنگ رشد اقتصادي به ترتيب  با
هاي اقتصاد كالن جهان عرب مثبـت اسـت، بـه     بنيان. گيرند مي

گذاري پايدار، كه توسط درآمدهاي نفتـي   ويژه براي رشد سرمايه
هـاي ناشـي از معـامالت     زيـان " .شـود  انباشته به پيش رانده مي

را العاده سرمايه گذاري   خارقهاي  بازارهاي سهام عربي بازگشت
  بازگشـت  هاي نرخ انداز اما نتوانسته است چشم ،نابود كرده است

  .مثبت را از ميان ببرد
اقتصـاد ايـن    آينـده رشـد  المللـي پـول،    از ديدگاه  صندوق بين 

اما همچنان مثبت بـاقي   ،تواند پرنوسان باشد اگرچه مي هاكشور
داليل خوبي بـراي بـاور كـردن ايـن واقعيـت، كـه       . خواهد ماند

اي بازاره همانندبر نخواهد بود و  هاي بازارهاي عرب زمان سقوط
اي در پـي   ساير مناطق جهـان آثـار و عـوارض منفـي گسـترده     

ــت ــد داش ــود داردنخواه ــط   . ، وج ــرمايه توس ــردن س ــارج ك خ
باز بودن بيشتر بازارهاي سـهام   دليلگذاران غيرعرب به  سرمايه

عربي، بويژه در بازارهاي مصر و امارات عربي متحـده، بـيش از   
  .هر عامل ديگري محسوس بوده است

  ۲۰۰۸دسامبر  Online Times jKhalee، ۳  :ماخذ
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روند توسعه در خليج فارس و درياي عمان

  ۲۰۰۸در پايان هفته سوم دسامبر  هاي خليج فارس وضعيت پروژه
هاي در دست اجرا در  آخرين وضعيت پروژه ۲۰۰۸دسامبر  ۲۲در تاريخ  EIUوابسته به واحد اطالعات اقتصادي  MEEDنشريه اينترنتي 

ريزي شده يا در حال اجرا در منطقـه خلـيج    هاي برنامه پروژه :رح زير گزارش نموده استحوزه خليج فارس را مورد ارزيابي قرار داده و به ش
هاي در دست اجرا در عـراق پيشـرفت    در اين ميان پروژه. دهند درصد پيشرفت نشان مي ۴/۱،  ۲۰۰۸دسامبر  ۲۲فارس در هفته منتهي به 
  . رشد جهشي داشته است ۴/۳۴دالر، در پايان هفته سوم دسامبر  ۱۳۷۸۰۶هاي عراقي به مبلغ  پيشرفت پروژه. اند جهشي را تجربه كرده

  :دهد دسامبر در منطقه نشان مي ۲۲ها را در تاريخ  جدول زير وضعيت پيشرفت پروژه
  

  درصد تغيير ساالنه  ۲۰۰۷دسامبر  ۱۵  درصد تغيير هفتگي  ۲۰۰۸دسامبر  ۱۵  ۲۰۰۸دسامبر  ۲۲  كشورهاي حوزه خليج فارس

  ۴/۱۲۶  ۳۴۵،۲۸  ۸/۱۴  ۲۹۷،۶۳  ۱۸۷،۶۴  بحرين

  ۴/۱۰  ۲۱۷،۲۷۵  ۱/۰  ۴۶۲،۳۰۳  ۹۱۲،۳۰۳  كويت

  ۰/۱۱۸  ۱۹۰،۴۹  - ۲/۰  ۳۹۰،۱۰۷  ۲۱۶،۱۰۷  عمان

  ۲/۴۲  ۳۵۷،۱۵۶  ۵/۰  ۳۹۹،۲۲۱  ۳۹۹،۲۲۲  قطر

  ۹/۵۷  ۷۷۲،۳۸۹  ۱/۰  ۵۸۸،۶۱۴  ۳۴۶،۶۱۵  عوديسعربستان 

  ۷/۷۲  ۰۳۱،۷۱۳  ۲/۰  ۰۱۱،۲۲۹،۱  ۱۹۶،۲۳۱،۱  امارات عربي متحده

  ۸/۵۷  ۹۱۲،۶۱۱،۱  ۲/۰  ۱۴۷،۵۳۹،۲  ۲۵۶،۵۴۴،۲  مكاريجمع شواري ه

  ۴/۱۳۴  ۷۷۸،۱۲۱  ۰/۰  ۴۰۵،۲۸۵  ۴۰۵،۲۸۵  ايران

  ۹/۳۲۷  ۲۰۵،۳۲  ۴/۳۴  ۵۰۶،۰۰۲،۱  ۸۰۶،۱۳۷  عراق

  ۰/۶۸  ۸۹۵،۷۶۵،۱  ۴/۱  ۰۵۸،۹۲۷،۲  ۴۶۷،۹۶۷،۲  جمع خليج فارس

  

  

هاي در دسـت اجـرا در    پروژه ،ارزشكند  فارس بازگو مي ها را در حوزه خليج كه پيشرفت اجراي پروژه، MEEDهاي  پروژه بنا به گزارش
دو كشور عراق و بحـرين هركـدام بـه ترتيـب بـا       ۲۰۰۸شايان توجه اين كه در هفته سوم دسامبر . تريليون دالر  است ۲شواري همكاري 

دهنده تداوم پيشرفت  ين حال نشانكه در ع اند هاي در دست اجرا قرار داشته در راس اين درصد پيشرفت پروژه ،درصد ۸/۱۴درصد و  ۴/۳۴
 .جهان است ها با وجود بحران مالي و اقتصادي اجرايي پروژه
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فهرستنشریاتوكتابها

منتشر  زیر  با عناوین  نشریه  تا كنون 106  ره شهر  بین المللی  گروه 

كرده است:

1-كاربردجدیدشیشهدرنمایساختمان)تابستان1371(

2-پاركینگمراكزتجاری)پائیز1371(

3-محافظتدرمقابلزلزله)زمستان1371(

4-جمعآوریودفعزبالهومسائلناشیازآن)زمستان1371(

5-طرحاسکانوسریع)زمستان1371(

6-مجموعهمقاالتراجعبهژئوسنتز)بهار1372(

7-مهارآبباآب)بهار1372(

8-تحولسبزدرمعماری)بهار1372(

9-روندیابیومدیریتسیالب)بهار1372(

10-مطالعاتاقتصادیجهتاحداثمراكزخرید)تابستان1379(

11-نگاهیكوتاهبرطراحیفضایسبز-"تجربیاتكشورهایمختلف")تابستان

)1372

12-بازیافتآبدرصنایعشنوماسهشوئی)پائیز1372(

13-بناهایچوبی)كندهای(درایرانوتجربیاتكشورهایدیگر)پائیز1372(

14-نکاتیدرموردطراحیساختمانهایبتنیپیشساختهپیشتنیدهدرمناطق

زلزلهخیز)پائیز1372(

15-اتوماسیونوبهینهسازیدرسیستمهایتوزیعالکتریکی)زمستان1372(

16-انرژیدریاها)زمستان1372(

17-پاركینگهایمکانیکیاتوماتیكونیمهاتوماتیك)بهار1373(

18-انرژیباد)بهار1373(

19-اصولطراحیساختمانهایاداریوبانكها)بهار1373(

20-انرژیخورشیدی)بهار1373(

21-طراحیمركزخرید-جلداول:مطالعاتمقدماتیجهتطراحیمراكزخرید

)تابستان1373(

22-شهرسالمباآمورتون)تابستان1373(

23-شهرسالم-كاربردسیستمهایفتوولتائیكازمیلیواتتامگاوات)تابستان

)1373

24-شهرسالم-اصولطراحیبرایافراددارایكهولت،ناتوانی،اختاللومعلولیت

)تابستان1373(

25-نسلچهارمنیروگاهها)پائیز1373(

26-بازیافتآبدرصنایعنساجی)پائیز1373(

27-مراكزدرمانیوبیمارستانهایآینده)پائیز1373(

28-شهرسالم-انبوهسازی)انبوهسازاناسکان()زمستان1373(

الکتریکی انرژی شبکههای در انرژی مدیریت و بار مدیریت سیستمهای -29

)زمستان1373(

30-بازیافتآب-"تصفیهپسابصنایعلبنی")بهار1374(

31-شهرسالم-صنعتچوبوكاغذونقشآندرفرهنگ،اقتصادوسیاست

)بهار1374(

32-صرفهجوئیانرژیدرساختمانهایمسکونی)بهار1374(

33-شهرسالم-معماریوپرورشفکریكودكانونوجوانان)تابستان1374(

و درحفظخاک آن نقش و مصالحساختمانی و زباله بازیافت سالم- 34-شهر

پاكسازیمحیط)پائیز1374(

35-شهرماكجاست)زمستان1374(

پیشرفته و سنتی روشهای معرفی رودخانهها- و دریا سواحل حفاظت -36

)زمستان1375(

37-بهینهسازیآموزشعالی-نگاهیكوتاهبركاركردنظامآموزشیایرانوجهان

)زمستان1375(

38-استفادهازژئوگریددرراههاوباندفرودگاهها)بهار1376(

39-اقتصادگردشگری)جلداول()زمستان1376(

40-نگرشهایینوینبهطراحیفضایبازاداری)تابستان1377(

41-اقتصادگردشگریجلددوم)فصولسوموچهارم()زمستان1377(

42-فهرستمطابقهایعملیاتاجراییجهتتسهیلدرامرنظارت)پائیز1378(

43-دانستههاییدرموردمناطقآزادوویژهاقتصادیدرجهان)پائیز1378(

44-هدایتمنابعمالیوفنیغیردولتیجهتاجرایطرحهایعمرانی)زمستان

)1378

45-پژوهشدرتاریخچه،مفهوموسیرتحولشهرسازیوشهرسالمدرفرهنگ

ایرانواسالم)زمستان1378(

46-پارکانرژیهاینو)تابستان1379(

47-فضاهایبازاداری-مدیریتتجهیزاتوطراحیداخلی)پائیز1379(

48-شهرکترافیکیكودكان)زمستان1379(

49-فضایبازاداری-استانداردهایطراحیفضاهایاداریجداكنندهها،قطعات

واتصاالت)زمستان1379(

فهرستنشریاتوكتابها
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50-فضایسبز-مناطقصنعتی-پارکهایصنعتی)تابستان1380(

اول: عملکردحسی-جلد اول:استانداردهای بخش محیطی- شرایط تنظیم -51

محیطروشنایی)پاییز1380(

52-تنظیمشرایطمحیطی-بخشاول:استانداردهایعملکردحسی-محیطهای

صوتیوحرارتی)پاییز1380(

53-منظرسازی-جلداول:طراحیكاشت)زمستان1380(

54-منظرسازی-جلددوم:آبیاریونگهداریمنظر)زمستان1380(

اول: جلد محیط- كنترل سیستمهای دوم: بخش محیطی- شرایط تنظیم -55

تولیدوكنترلحرارت)زمستان1380(

دوم: جلد محیط- كنترل سیستمهای دوم: بخش محیطی- شرایط تنظیم -56

تولیدوكنترلنوروصدا)زمستان1380(

57-منظرسازی-جلدسوم:راهبردهایتکمیلیآراستنمناظر)بهار1381(

كنترلمحیط-جلدسوم: دوم:سیستمهای بخش تنظیمشرایطمحیطی- -58

سیستمجامعمحیطی)تابستان1381(

59-شهرسالم-توسعه)كالنشهرتهران()تابستان1381(

60-فنآوریاطالعات-بخشاول:مفاهیمكلی)پائیز1381(

61-منظرسازی-جلدچهارم)زمستان1381(

62-فنآوریاطالعات-بخشدوم:مدیریتفنآوریاطالعات)زمستان1381(

63-فنآوریاطالعات-بخشسوم:تجارتالکترونیکی)بهار1382(

64-فنآوریاطالعات-بخشچهارم:تجارتالکترونیکی"امنیتوتجارتبیسیم"

)تابستان1382(

65-ساختمانهایسبزوپایدار)تابستان1382(

66-فنآوریاطالعات-بخشپنجم:دولتالکترونیکی)تابستان1382(

67-منظرسازی-جنگلهایمانگرو)حرا(:بخشاول-كلیات)پائیز1382(

68-فنآوریاطالعات-بخشششم:بازاریابیالکترونیکی)پائیز1382(

69-فنآوریاطالعات-بخشهفتم:شهرداریالکترونیکی)زمستان1382(

70-فنآوریاطالعات-بخشهشتم:آموزشالکترونیکی)بهار1383(

71-فنآوریاطالعات-بخشنهم:دانشگاهالکترونیکی)بهار1383(

ساختمان مدیریتی اطالعاتی سیستمهای دهم: بخش اطالعات- فنآوری -72

)تابستان1383(

73-فنآوریاطالعات-بخشیازدهم:دانشگاهالکترونیکی)پائیز1383(

74-فنآوریاطالعات-بخشدوازدهم:مدیریتپروندههایالکترونیکی)زمستان

)1383

75-فنآوریاطالعات-بخشسیزدهم:دموكراسیالکترونیکی)زمستان1383(

76-فنآوریاطالعات-بخشچهاردهم:انتخاباتالکترونیکی)زمستان1383(

77-فنآوریاطالعات-بخشپانزدهم:حقیقتمجازی)تابستان1384(

78-برگزاریمناقصههایدولتی)تصویبشدهسال1383()تابستان1384(

79-چیندومینمصرفكنندهانرژیدرجهان)تابستان1384(

80-مدیریتپروژه-استانداردهایمدیریتپروژه)بخشاول.تابستان1384(

روستاها در اطالعات فنآوری توسعه شانزدهم: بخش اطالعات- آوری فن -81

)عدالتاجتماعی()پائیز1384(

82-فنآوریاطالعات-بخشهفدهم:مدیریتارتباطبامشتریان)پائیز1384(

83-مدیریتپروژه-استانداردهایمدیریتپروژه)بخشدوم،زمستان1384(

84-مهندسیارزش-بخشاول:اصول،مبانیوفرآیند)زمستان1384(

85-مدیریتپروژه-استاندادهایمدیریتپروژه)بخشسوم.زمستان1384(

86-فنآوریاطالعات-بخشهجدهم:پایتختالکترونیکی-تجلیعدالتاجتماعی

)تابستان1385(

87-مدیریتپروژه-دفترمدیریتپروژه)بخشاول-تابستان1385(

88-متدولوژیهایكنترلپروژه)تابستان1385(

89-صنایعانرژیبر،نظریههاودیدگاهها)تابستان1385(

90-آشناییمقدماتیباارزیابیمحیطزیست)پاییز1385(

91-آشناییبافرآوریهایگازیCNG،LPG،LNG)زمستان1385(

92-رهنمونهاییبرایتوسعه)زمستان1385(

93-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)بهار1386(

94-متدولوژیمکانیابیصنایع)تابستان1386(

95-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلددوم()تابستان1386(

96-خبرنامهتحوالتتوسعهدرحوزهخلیجفارس)جلدسوم()تابستان1386(

97-معماریسبز،)انرژیآفتابدرمعماری()پائیز1386(

98-معماریسبز،)انرژیزمینگرمایی()پائیز1386(

99-روندتوسعهدرخلیجفارس)نسخهچهارم()پاییز1386(

100-ایرانترانزیت)بهار1387(

آب( كمبود با مقابله و سبز فضای گسترش برای )راهی جاذبها سوپر -101

)تابستان1387(

102-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشپنجم)تابستان1387(

103-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشششم)پائیز1387(

104-بامسبز)پائیز1387(
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105-احداثسامانههایگرمایششهری)اردیبهشت1388(

106-روندتوسعهدرخلیجفارسودریایعمانبخشهفتم)خرداد1388(
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نشریه های تخصصی منتشر شده بخش های مختلف گروه بین المللی  

ره شهر

1-بازارچهصنایعدستیدركوهپایههایشمالتهران)بخششهرسالم(تیرماه1374

2-بهینهسازیخدماتپرواز)بخششهرسالم(ـ)دیماه1373(

3-بهینهسازیبارترافیکیبزرگراهها)بخششهرسالم()دیماه1373(

4-پارکانرژیهاینو)بخششهرسالم(ـ)شهریورماه1373(

5-استفادهازمولتیویژندرمراكزپرترددشهری)بخششهرسالم(

)اردیبهشتماه1373(

6-سازماندهیكاركردهایبهینهینمایشگرهایدیجیتالی)بخششهرسالم(

اسفندماه1372

7-شهرکترافیکیكودكان)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

8-پارکپویش:اندیشهسالم/بدنسالمدرشهرکفاطمیهمنطقة20شهرداری

تهران)بخششهرسالم(ـ)آذرماه1372(

9-پژوهشدرتاریخچه،مفهوموسیرتحول"شهرسازی"و"شهرسالم"

درفرهنگایرانواسالم)بخششهرسالم(ـآبانماه1372

10-اصولطراحیمراكزدیسپاچینگ)بخشانرژی(زمستان1372

11-تحلیلمنطقهایسیالبدرحوضههایشمالیتهران)بخشعمرانآب(

بهار1373

12-انتخابمحلونوعسدبراساسشرایطژئومورفولوژیوژئولوژی

)بخشعمرانآب(زمستان1372

13-حقایقیدرموردشركتهایبزرگ)بخشتحقیقوتوسعه(زمستان1372
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ضمنا كتاب های زیر توسط گروه بین المللی ره شهر منتشر گردیده 

است:

1-بازنگریاستانداردهایصنعتآبكشورباهمکاریوزارتنیرووسازمانبرنامه

وبودجه)25جلد(

2-صرفهجوییدرانرژی)20جلد(

3-ترجمهكتاب"سازهپاركینگهایطبقاتی")1372(

4-ترجمهكتاب"سازههایآبی")1373(

5-تدوینكتاب"خودآموزاتوكد12")1373(

6-ترجمهكتاب"برنامهریزیوطراحیهتل"درسال76توسطسازمانبرنامهو

بودجهچاپوتوزیعشد.

)1382(OpenGL7-تدوینكتابراهنمایبرنامهنویسیسهبعدی

8-ترجمهكتاب"تنظیمشرائطمحیطی"

9-ترجمهكتاب"چگونههوایپاكیزهبکاریم"

HSE-10درسفر)1385(

11-باگیاهانآبراتصفیهكنیم

12-نانوفناوریبرایهمه)1387(

چاپ  دست  در  ره شهر  بین المللی  گروه  توسط  نیز  زیر  كتاب های 

است:

1-پروژههايمشاركتعمومي-خصوصيدرزیرساخت:یكراهنمايضروريبراي

سیاستگذاران


