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مهندسین مشاور فجر توسعه
فروزان زیادلو )سردبیر(
حسام ریاحی )معاون سردبیر(
رضا فرین مهر )ویراستار(
امین دیم کار )مسؤول اجرایی(

بولـتن تـخصـصی و راهـبـردی تـوسعه مـنطقه آزاد ارونـد

ــل  ــًا از مح ــی، عمدت ــای عمران ــاری و هزینه ه ــای ج ــور، هزینه ه ــق آزاد کش در مناط
ــردد:  ــن می گ ــر تأمی ــع زی ــا و مناب درآمده

1. عوارض کاالهای تجارِی وارداتی به سرزمین اصلی از گذر مناطق آزاد؛
ــه  ــق مصوب ــدأ مناطــق آزاد، طب ــران از مب ــه ای ــی ب کل ارزش کاالهــای تجــاری واردات
هیأت وزیــران، رقمــی برابــر 3 میلیــارد دالر در هرســال اســت کــه 15 درصــد عــوارض گمرکــی 
ــدود 1200  ــغ، ح ــن مبل ــود. ای ــت می ش ــق آزاد پرداخ ــه مناط ــا ب ــن کااله ــی از ای دریافت

ــود. ــرآورد می ش ــان ب ــارد توم میلی
2. واگــذاری و فــروش زمیــن بــه ســرمایه گذاران در فعالیت هــای اقتصــادی؛ اعــم از 
ــهرک ها و  ــی در ش ــای صنعت ــکونی، واحده ــای مس ــاژها، مجتمع ه ــاری و پاس ــز تج مراک
ــارد  ــغ حــدود 400 میلی نواحــی صنعتــی منطقــه و فعالیت هــای گردشــگری کــه ایــن مبل

ــرآورد می شــود. ــان در ســال ب توم
3. خدمــات و ســایر درآمدهــا از قبیــل بــرگ ســبز، عــوارض شــماره گذاری اتومبیل هــا، 
عــوارض گمرکــی از کاالهــای وارده بــه مناطــق آزاد از قبیــل مــواد اولیــه، قطعــات یدکــی 
و تجهیــزات و ماشــین آالت تولیــدی منصوبــه در ایــن مناطــق کــه ایــن درآمدهــا بالــغ بــر 

ــرآورد می گــردد. 200 میلیــارد تومــان ب
ادامه در صفحه دو

مـطـالــب این شـماره

اوراق صکوک؛راهی برای برون رفت از بن بـست 
درآمدهای جاری و تسریع در اجرای برنامه های 

توسعه اقتصادی )سر مقاله(

مقررات زدایی؛ مهـم ترین زیرساخِت مناطق آزاد 
)امین دیم کار(

مواهـب طـبیعـی منطقه؛ پتانسیل هایـی برای 
برنامـه ریـزی تـوسـعه اقـتـصادی-اجــتـماعی        

)کوروش علی رضایی پرتو(

هوشـمنـدی پـایدار؛ رهیـافـتی بـرای توسـعه 
مناطق آزاد )نسرین محمودپور(

تـحـلیل مـهـم تـرین اخـبـار مـرتبط بـا ارونـد          
)گردآوری و تحلیل: مهسا کمال زاده(

مهارت انتخاب پروژه )فروزان زیادلو(

ماجـراِی توسعه ُدبـی؛ بخـش سوم:هوانوردی 
)محمدرضا عبدالرحیمی(

اوراق صکوک؛
راهی برای برون رفت از بن بست درآمدهای جاری و 
تسـریع در اجـرای برنـامه های توسـعه اقـتصادی

ســر مــقالـه
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جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 
اوراق صکوکسر مقاله

در نتیجــه، کل مناطــق آزاد ایــران جمعــًا در هرســال بــرای 
ــی  ــود، مبلغ ــی خ ــای عمران ــاری و هزینه ه ــای ج ــن هزینه ه تأمی
حــدود 1800 میلیــارد تومــان از مجــاری فــوق تجهیــز می کننــد کــه 
بــا توجــه بــه 7 منطقــه آزاد در کشــور، بــه هریــک از آن هــا به طــور 
متوســط حــدود 250 میلیــارد تومــان تعلــق می گیــرد. البتــه، 
ــق  ــه رون ــه ب ــا توج ــد، ب ــا ارون ــار و ی ــد چابه ــه ای مانن ــهم منطق س
کســب وکارها و فعالیت هــای اقتصــادی در هریــک از ایــن مناطــق، 
ــغ اســت. به هرحــال، موضــوع بحــث  ــن مبل ــا بیشــتر از ای ــر ی کمت
ــم،  ــدان می پردازی مــا در ایــن نوشــتار ایــن نیســت. آنچــه اینجــا ب
ــار اوراق  ــوع انتش ــا موض ــوی ب ــه نح ــه ب ــت ک ــر اس ــه زی ــه نکت س
ــار  ــت انتش ــم اهمی ــد داری ــا قص ــوند و م ــوط می ش ــوک مرب صک
ــت  ــتای برون رف ــران در راس ــق آزاد ای ــرای مناط ــوک را ب اوراق صک
ــر  ــن اســتفاده مؤثرت ــه کســری درآمدهــای جــاری و هم چنی از چال
از واگــذاری دارایی هــای فیزیکــی )زمیــن( و نهایتــًا تجهیــز منابــع 
بــرای ســرعت بخشــیدن بــه برنامه هــای توســعه اقتصــادی مناطــق 

روشــن ســازیم.
اولیــن نکتــه ایــن اســت کــه واگــذاری دارایی هــا بــه دیگــران 
نبایــد در بخــش هزینه هــای جــاری صــرف شــود؛ بــرای مثــال نبایــد 
ــا  ــان ی ــوق کارکن ــه پرداخــت حق ــه هزین ــن بفروشــیم و آن را ب زمی
مقابــل  در  به عبارت دیگــر،  برســانیم.  اداری  هزینه هــای  ســایر 
ــک دارایی هــا  ــه تمل ــورًا آن هــا را ب ــذاری دارایی هــا، بایســتی ف واگ
تبدیــل کنیــم. یعنــی اگــر زمیــن می فروشــیم، وجــوه دریافتــی از 
ــن  ــم. دومی ــه نمایی ــاختی هزین ــای زیرس ــرای پروژه ه آن را در اج
نکتــه ایــن اســت کــه می توانیــم زمیــن را نفروشــیم، بلکــه از طریــق 
ابزارهــای مهندســی مالــی- کــه اوراق صکــوک یکــی از آن هــا اســت- 
ارزش زمیــن را بــه اوراق بدهــی تبدیــل کنیــم و بــه خریــداران ایــن 
ــی  ــوان دارای ــن )به عن ــم زمی ــز، ه ــان راه نی ــیم. در پای اوراق بفروش
تجدیــد ناپذیــر( بــه فــروش نرســیده اســت و هــم از محــل فــروش 
ــای  ــرای طرح ه ــرای اج ــوه الزم ب ــداران، وج ــه خری ــی ب اوراق بده

عمرانــی فراهــم آورده شــده اســت.
ســومین نکتــه کــه اهمیــت دارد، ایــن اســت کــه کل پروژه هــای 
ــن  ــع ای ــای جام ــه در طرح ه ــق آزاد ک ــاختی مناط ــی و زیرس عمران
ــر 12 میلیــارد دالر اســت؛ کــه بایــد از  ــغ ب ــرآورد شــده، بال مناطــق ب
ــرای  ــرای اج ــی الزم ب ــع مال ــق آزاد، مناب ــازمان های مناط ــرف س ط
ــد  ــف مانن ــادی مختل ــای اقتص ــا فعالیت ه ــود ت ــز ش ــا تجهی آن ه
ــق  ــن مناط ــد در ای ــی بتوان ــهرک های صنعت ــی و ش ــعه نواح توس
ــق  ــن مناط ــی ای ــادی - اجتماع ــعه اقتص ــود و توس ــر ش امکان پذی
ــردد.  ــق گ ــا محق ــده آن ه ــای پیش بینی ش ــداف و برنامه ه ــر اه براب
ــاختی در  ــای زیرس ــم از کاره ــن حج ــرای ای ــه اج ــت ک ــی اس بدیه
مناطــق آزاد ایــران حتــی اگــر کل 1800 میلیــارد تومــان را در هرســال 

ــر  ــم، امکان پذی ــاص دهی ــی اختص ــای زیربنای ــرای پروژه ه ــه اج ب
ــه قیمت هــای اعالم شــده  ــای هــر دالر ب ــا احتســاب به نیســت و ب
روز در بــازار ارزی نیمــا )11500 تومــان(، بــه بیــش از 77 ســال زمــان 

نیــاز دارد!
ایــن فرآینــد ضــد توســعه اســت! چــرا کــه اجــرای برنامه هــای 
عمرانــی مناطــق آزاد کــه طــی 10 ســال در طرح هــای جامــع آن هــا 
پیش بینی شــده، ظــرف مدتــی بیــش از هفتــاد ســال، یعنــی از 
دســت دادن کلیــه فرصت هــا و آرزوی توســعه کــه بــا ایــن روال هــا 

در مناطــق آزاد ایــران هرگــز محقــق نخواهــد شــد.

راهکار چیست؟
ــع  ــک از مناب ــذ کم ــی اخ ــش رو، یک ــن و پی ــای ممک راهکاره
دولتــی در بودجــه عمومــی کل کشــور اســت؛ کــه در شــرایط موجــوِد 
ــارکت  ــری، مش ــت. دیگ ــر نیس ــت، امکان پذی ــه دول ــرِی بودج کس
بخــش خصوصــی در اجــرای پروژه هــای زیربنایــی بــا اســتفاده 
آن  کــه  اســت؛  عمومی-خصوصــی«  »مشــارکت های  مــدل  از 
ــزه  ــدن انگی ــگ ش ــی کمرن ــور، یعن ــادی کش ــرایط اقتص ــم در ش ه
پروژه هــای  بــودن  دیربــازده  و  یک طــرف  از  ســرمایه گذاری ها 
بــه  نســبت  فرصــت،  هزینــه  داشــتن  و  انتفاعــی  زیربنایــی 
ــت.  ــترس اس ــر، دور از دس ــرف دیگ ــوداگرانه از ط ــای س فعالیت ه
بنابرایــن تجهیــز منابــع از بــازار ســرمایه؛ یعنــی انتشــار اوراق 
صکــوک به عنــوان یکــی از ابزارهــای ایجــاد بدهــی و فــروش و 
ــا  ــت. ب ــش روی ماس ــران پی ــرمایه ای ــازار س ــوه از ب ــردآوری وج گ
ــاز انتشــار اوراق صکــوک  ــل توجهــی در آغ ــن راهــکار، وجــوه قاب ای
ــد  ــی مناطــق را چن ــد بودجــه عمران ــه می توان ــد ک ــه دســت می آی ب
برابــر کــرده و ســرعت نســبی و قابــل اعتنــا بــرای اجــرای پروژه هــای 
ــوک  ــار اوراق صک ــه انتش ــه درزمین ــم آورد. آنچ ــاختی را فراه زیرس
نگــران کننــده اســت، یکــی پرداخــت ســود علی الحســاب اوراق 
در فواصــل ســه ماهه بــه خریــداران اوراق اســت کــه از طریــق 
امکان پذیــر  نقدینگــی کامــاًل  و مدیریــت  ســپرده گذاری وجــوه 
ــوه  ــل وج ــت اص ــد بازپرداخ ــدارد. می مان ــی ن ــای نگران ــت و ج اس
اوراق فــروش رفتــه کــه از محــل یــک برنامــه صرفه جویــی و کنتــرل 
ــید  ــل از سررس ــا قب ــام پروژه ه ــت اتم ــا جه ــرفت کاره ــق پیش دقی
ــا  ــرای پروژه ه ــه از اج ــی ک ــاب درآمدهای ــن اکتس اوراق و هم چنی
ــوان  ــرداری حاصــل می شــود، می ت ــه دوره بهره ب ــا ب و رســیدن آن ه

ــود. ــت نم ــید اوراق بازپرداخ ــوه را در سررس ــل وج اص
ــرای  ــاخت های الزم ب ــدآوران زیرس ــد، پدی ــِق تولی ــال رون در س
ــق  ــه محق ــا ب ــق و ی ــدی در مناط ــد تولی ــرمایه گذاری های جدی س
ایــن گــذرگاه  از  فقــط  نیمه تمــام  صنعتــی  طرح هــای  کــردن 

اســت. امکان پذیــر 

اجرای برنامه های عمرانی 
مناطق آزاد که طی 10 

سال در طرح های جامع 
آن ها پیش بینی شده، 

ظرف ظرف مدتی بیش 
از هفتاد سال )زمان مورد 
نیاز برای تامین بودجه 

امور زیرساختی(، یعنی از 
دست دادن کلیه فرصت ها 
و آرزوی توسعه که با این 
روال ها در مناطق آزاد ایران 

هرگز محقق نخواهد شد.
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ــی  ــی دوم، جریان ــگ جهان ــس از جن پ
انتقــادی جهت »مبــارزه برای آزادی« شــکل 
گرفــت. ایــن جریــان، در ظاهــر تالشــی برای 
رُِفــرم و اصــالح اجتماعــی بــود که ابــزار آن را 
کنتــرل فضــای اقتصــادی تشــکیل مــی داد. 
ــورت  ــه ص ــًا ب ــود را عمدت ــان  خ ــن جری ای
هــدف کنتــرل  بــا  تولیــد،  ملــی کــردن 
فضــای اقتصــادی شــکل داد. بدیــن ســان، 
در  پایه گــذاری شــد کــه  نظــم جدیــدی 
ســال های بعــد کــه خطــرات بســیار جــدی 

ــد آورد. ــخصی پدی ــای ش ــرای آزادی ه ب
جریــان ملی گرایــی در ادامــه بــه ســمت 
»توزیــع  کــردن شــرایطی جهــت  برقــرار 
ایجــاد مناطــق رفــاه« حرکــت  ثــروت و 
کــرد، کــه در برخــی نقــاط ماننــد شــمال 
اروپــا بــا الهــام از عقایــد سوسیالیســتی 
تحــت عنــوان سوســیال دموکراســی، ایجــاد 
ــاه« را هــدف خــود قــرار داد.  »جامعــه رف
ــه  ــتیابی ب ــر، دس ــن تفک ــزی ای ــته مرک هس

ــود. ــی ب ــت اجتماع ــان عدال آرم
درنهایــت، توزیــع خدمــات و ثــروت 
نظــام سوسیالیســتی  ایجــاد  بــه  منجــر 
»برنامه ریــزی  بــر  مبتنــی  تمام عیــار 
ــد  ــادی« گردی ــای اقتص ــز فعالیت ه متمرک
کــه نتیجــه آن تنــزل کارآمــدی و بــازده 
و  اقتصــاد  کالن  ســطح  در  اقتصــادی 
تخصیــص  نحــوه  تضعیــف  هم چنیــن 
ــود. ــه ای ب ــطح منطق ــات و کاال در س خدم

نظــام  یــک  مقــدار  چــه  ایــن کــه 

ــزی متمرکــز  ــه ســمت »برنامه ری سیاســی ب
ــه  ــرود، ب ــش ب ــادی« پی ــا آزادی اقتص و ی
ــه و  ــر جامع ــم ب ــای حاک ــد و ارزش ه عقای
ــر آن بســتگی  ــر ب ــز عوامــل تاریخــی مؤث نی

دارد. 
ــالوه  ــز، ع ــزی متمرک ــه ری ــام برنام نظ
بــر تســلط دولــت بــر منابــع مّلــی و مالکیــت 
بزرگ تریــن بنگاه هــای اقتصــادی کشــور، 
هرگونــه  راه انــدازی  مســیر  در  اختــالل 
موجــب  تعریــف  و  اقتصــادی  فعالیــت 
می شــود. به عبــارت  دیگــر، فعالیت هــای 
ســیطره  تحــت  کشــور  در  اقتصــادی 
اراده هــای خــاص حکومتــی و دســتورات 
دیوان ســاالران دولتــی و عمومــی قــرار مــی 

ــرد. گی
معضــالت  تــا  نکشــید  طولــی 
برنامه ریــزی مرکــزی در دنیــا درک شــود 
بوروکراتیــزه  آن،  خطــر  بزرگ تریــن  کــه 
ــت  ــود کــه درنهای کــردن نظــام اقتصــادی ب
بــه فروپاشــی اجتماعــی و اقتصــادی منجــر 

. می گــردد
تفکــر  گرفتــن  قــوت  دنبــال  بــه 
ملی گرایــی در برخــی نقــاط و همــراه بــا 
ــی  ــتی در برخ ــام سوسیالیس ــاد نظ آن ایج
دیگــر از نقــاط و مشــکالت و معضالتــی 
برخاســت،  هــا  آن  از  هریــک  دل  از  کــه 
نظــام آزادی اقتصــادی  و بــه خصــوص 
برمــال  را  خــود  اصالــت  نئولیبرالیســم 
مختلــف  نقــاط  بــه  آن  و گســتره  کــرد 

دنیــا گســترش یافــت. دکتریــن اساســی 
سیاســت های  تنــوع  نئولیبرالیســم،  در 
ــن  ــم ای ــای مه ــت. از گونه ه ــعه ای اس توس
ــی  ــاوری، یعن ــوم فن ــر مفه ــه ب ــوع، تکی تن
کارآفرینانــه  نوآوری هــای  ایــده،  خلــق 
ایــن  اســت.  اجتماعــی  نوآوری هــای  و 
ــی  ــالت سیاس ــط مداخ ــد توس ــرد، بای رویک
ــه منظــور حمایــت از واحدهــای کســب و  ب
کار جدیــد ماننــد مالکیت هــای معنــوی 
تغییــر  نهایتــًا  و  نوآوری هــا  و  ابداعــات 
ــب و  ــای کس ــردان از واحده ــدگاه دولتم دی
کارهــای درحــال افــول بــه کســب و کارهــای 

جدیــد پشــتیبانی شــود.
ــن اســاس یکــی از دیدمان هــای  ــر ای ب
سیاســت های  گســتره  تنــوع  و  توســعه 
به منظــور  دولت مــردان  در  توســعه ای  
توســعه اقتصــادی و برون رفــت از رکــود 
ــل اقتصــاد ناکارآمــد  ــر و تبدی ــورم و فق و ت
تفکــر  شــکوفا،  اقتصــادی  بــه  دولتــی 
تشــکیل مناطــق آزاد در محدوده هایــی از 
ــن  ــد. ای ــد آم ــور پدی ــی کش ــرزمین اصل س
مناطــق مأموریــت یافتنــد که اقتصــاد آزاد را 
در محــدوده هایــی از ســرزمین خــود تجربــه 
کننــد؛ تــا درجریــان کســب تجربــه، کمتریــن 
ــات  ــد اصالح ــه در رون ــی را ک ــس لرزه های پ
ــاد  ــد، در اقتص ــود می آی ــه وج ــادی ب اقتص
ــه  ــا با این ک ــند. ام ــاهد باش ــود ش ــی خ مل
اقتصــادی  نظــام  نوســازی  بــه  اعتقــاد 
برمبنــای بــازار آزاد بــه وجــود آمــد، کمــاکان 
اعتقــاد بــه لــزوم وجــود مقــررات به منظــور 
کنتــرل بــازار آزاد باقــی مانــد و همچنــان از 
تــالش بــرای مقررات زدایــی در کل سیســتم 

ــد. ــاع می ش ــور، امتن ــادی کش اقتص

گفتار

مقررات زدایی؛ مهم ترین زیرساخت مناطق آزاد!
نگارش: امین دیم کار

نظام برنامه ریزی متمرکز، 
عالوه بر تسلط دولت بر 
منابع مّلی و مالکیت 
بزرگ ترین بنگاه های 

اقتصادی کشور، اختالل 
در مسیر راه اندازی هرگونه 

فعالیت اقتصادی و 
تعریف موجب می شود.
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شماره پن

سال دوم، 
مهم ترین زیرساخت در مناطق آزادگفتار

امــا بایــد دانســت کــه فزونــی بیش ازحــد قوانیــن و مقــررات، 
ــان دیگــر، مقــررات انبــوه  ــه  زب مانــع از اجــرای قوانیــن می شــود. ب
و دســت و پاگیــر، آزادی اقتصــادی را از بیــن می بــرد. ایجــاد 
ــرام  ــی از احت ــاس محکم ــتن اس ــدون داش ــد ب ــازار کارآم ــام ب نظ
بــه مالکیــت خصوصــی و پشــتیبانی حقوقــی از آن غیرممکــن 
ــت،  ــی اس ــد کل ــن و قواع ــه قوانی ــد ب ــازار آزاد مقی ــام ب ــت. نظ اس
چراکــه در غیــر آن صــورت ناگزیــر بــه هرج ومــرج و درنتیجــه محــو 
ــرای  ــزاری ب ــی، اب ــه مقررات آفرین ــن ک ــر ای ــت. درد مهم ت آزادی اس
ــود؛  ــون می ش ــت قان ــه حکوم ــی و ن ــاالراِن دولت ــعه دیوان س توس
ــاص از  ــه ای  خ ــرای طبق ــژه ب ــات وی ــاد امکان ــه آن ایج ــه نتیج ک
اســتفاده کنندگان اســت کــه در پــی خــود، رانــت و بی عدالتــی 

ــی آورد. ــود م ــه وج ــی را ب اجتماع
مناطــق آزاد به عنــوان دومیــن مســیر توســعه کشــورها برمبنــای 
ــد  ــه دارن ــد از تجــارت آزاد(،  وظیف ــه بع ــن گزین ــازار آزاد )مهم تری ب
ــد و  ــد دهن ــی پیون ــیم کار بین الملل ــام تقس ــه نظ ــورها را ب ــه کش ک

مهم تریــن ابــزار آن مقررات زدایــی و خصوصی ســازی اســت.
ــوان  ــی را می ت ــی مقررات زدای ــوع یعن ــن موض ــای ای ــای پ ج
ــوان  ــینگ در تای ــی، کوهس ــان در کره جنوب ــه آزاد ماس ــه منطق در س
ــادی  ــای اقتص ــا نظام ه ــورهایی ب ــه  در کش ــن، ک ــنزن در چی و ش
رهیافــت  و  دارنــد  قــرار  گرا/برنامه ریزی شــده(  )بــازار  متفــاوت 
مقــررات زدایــی را بــه اجــرا درآورده انــد، مــورد بررســی قــرار دهیــم. 

ــل: ــف از قبی ــاخص های مختل ــق، ش ــن مناط ــه ای در هرس
جذب سرمایه گذاری خارجی	 
ایجاد اشتغال	 
افزایش سهم صادرات	 
انتقال فناوری	 
هم پیوندی با اقتصاد داخلی	 
توسعه منطقه ای	 

رو بــه رشــد بــوده و بــه پیشــرفت های چشــم گیر و حیــرت آوری 
ــی و  ــل اصل ــه عام ــد ک ــان می ده ــات نش ــت. مطالع ــده اس انجامی
ــوق  ــای ف ــی در زمینه ه ــرفت ها، مقررات زدای ــن پیش ــگ در ای پررن
بــوده و به طورکلــی، نیروهــای بــازار یعنــی عوامــل مبتنــی بــر 
تعــادل عرضــه و تقاضــا در بســتری از مقررات زدایــی نقــش اصلــی 

ــن مناطــق داشــته اند. را در رشــد و توســعه هــر ســه ای
ــی  ــرمایه گذاری خارج ــذب س ــه ج ــل در زمین ــن عوام مهم تری
در مناطــق آزاد ایــران، رفــع مشــکل مالکیــت ارضــی ســرمایه گذاران 
اشــتغال،  زمینــه  در  اســت.  واحــد  پنجــره  ایجــاد  و  خارجــی 
ــتفاده از  ــبت اس ــوص نس ــی در خص ــه مقررات زدای ــن مؤلف مهم تری
نیــروی کار خارجــی و مــدت اشــتغال آن هاســت. در زمینــه صادرات، 

مقــررات زدایــی در زمینه هایــی از قبیــل حــذف پیمان ســپاری 
ــایت های  ــاد س ــی، ایج ــررات گمرک ــریفات و مق ــش تش ارزی، کاه

ــد. ــی می یاب ــط تجل ــوارد مرتب ــایر م ــدرن و س ــتیکی م لجس
در انتقــال فنــاوری، اوالً  بایــد انتقــال فناوری هــای پیشــرفته را 
هــدف قــرار داد و ثانیــاً  ایــن انتقــال جبــرًا و بــه طــور حتــم بایــد بــا 

الــزام دانــش فنــی بــه کارکنــان محلــی تــوأم باشــد.
ــت از ارزش  ــون معافی ــی، قان ــا اقتصــاد داخل ــدی ب در هم پیون
افــزوده، نقــش کافــی و بســنده ای را بــازی می کنــد کــه در مناطــق 
ــد  ــه ی درص ــا در زمین ــرد. ام ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــران م آزاد ای
اســتفاده از معافیــت بایــد نقــش بنــگاه در انتقــال فناوری، نوســازی 

صنعتــی و توســعه دانــش فنــی مــورد اهمیــت اول قــرار گیــرد.
ــه نواحــی  ــه ای، کمــک مناطــق آزاد ب ــه توســعه منطق در زمین
پروژه هــای مختلــف  بــه  بــه صــورت کمــک  نبایــد  پیرامــون، 
و ناهمگــون باشــد؛ بلکــه ایــن کمــک بایــد بــه مجموعــه ای از 
پروژه هــای همبســته تعلــق گیــرد کــه در نهایــت بــه توســعه شــهری 

ــود. ــر ش ــون منج ــی پیرام در نواح
ــه بخــش خصوصــی  ــا ب ــی و ســپردن کاره ــار مقررات زدای درکن
بــه عنــوان موتــور محرکــه اقتصــادی، ایجــاد بنگاه هــای اقتصــادی  
ــی  ــای ناش ــه صرفه جویی ه ــتیابی ب ــور دس ــه منظ ــاس ب بزرگ مقی
ــزرگ  ــای ب ــعب بنگاه ه ــذب ش ــا ج ــق و ی ــن مناط ــاس در ای از مقی
مقیــاس ملــی بــه درون ایــن مناطــق، عامــل اصلــی و اثــر گــذار بــر 
توســعه و پیشــرفت ایــن مناطــق بــوده اســت. بنابرایــن، اســتراتژی 
ترغیــب بنگاه هــای داخلــی بــزرگ مقیــاس بــه مناطــق آزاد به عنــوان 
ــژه ای برخــوردار  ــرای توســعه آن از اهمیــت وی ــروژه ای سیاســی ب پ
ــت آن را در  ــور می بایس ــق آزاد کش ــازمان مناط ــران س ــت و مدی اس
ــت های  ــر سیاس ــد. از دیگ ــاظ نماین ــود لح ــی خ ــبات سیاس محاس
مهــم توســعه کــه مدیریــت مناطــق آزاد بایــد در تحقــق آن اهتمــام 
ــت.  ــی اس ــی و جغرافیای ــط تاریخ ــه رواب ــت دادن ب ــد، اهمی نماین
کلیــه مناطــق آزاد کشــور در نقــاط مــرزی جانمایــی شــده اند. ایــن، 
ــه  ــت دادن ب ــا اهمی ــه ب ــت ک ــق آزاد اس ــای مناط ــی از مزیت ه یک
روابــط تاریخــی و جغرافیایــی، نخســتین گام هــا را در جــذب 
بدین جهــت  بردارنــد.  هم جــوار  کشــورهای  از  ســرمایه گذاران 
حســن  و  تاریخــی  روابــط  و  فرهنگــی  ریشــه های  پی گیــری 
همجــواری جغرافیایــی را می تــوان بــه عنــوان پروژه هــای سیاســی 
جدیــدی بازتعریــف نمــود کــه پی گیــری آن توســط مدیــران مناطــق 
ــک  ــق کم ــن مناط ــعه ای ای ــای توس ــق آرمان ه ــه تحق ــور ب آزاد کش

خواهــد کــرد.  

مناطق آزاد به عنوان 
دومین مسیر توسعه 
کشورها برمبنای بازار 
آزاد )مهم ترین گزینه 
بعد از تجارت آزاد(،  

وظیفه دارند که کشورها 
را به نظام تقسیم کار 
بین المللی اتصال و 

پیوند دهند که مهم ترین 
ابزار آن مقررات زدایی و 
خصوصی سازی است.
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مواهب طبیعی منطقه؛
پتانسیل هایی برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی- اجتماعی
نگارش: کوروش علی رضایی پرتو )مهندسین مشاور شهریگ(

در شــماره های پیشــین »ره ونــد« در ماجــرای توســعه دبــی، اثر 
توســعه ای کانــال دست ســاخت دبــی را در توســعه اقتصــادی دبــی 
ــگری  ــاط گردش ــاد نق ــی، ایج ــل آب ــعه حمل ونق ــای توس از جنبه ه
ــداث  ــه اح ــی درزمین ــرمایه گذاری های خارج ــذب س ــراوت، ج پرط
بــا  اداری، مســکونی و خدماتــی همــراه  پروژه هــای تجــاری، 
تلطیــف هــوا و عمــران و آبادانــی کویــر برهــوت دبــی بازشــناختیم 
و اشــاره کردیــم نقــش ایــن کانــال تــا آنجــا بــوده کــه آن را خــون 

ــد. ــی نامیده ان ــای دب ــی در رگ ه زندگ
ــم آن  ــام قدی ــه ن ــرزمینی ک ــد، در س ــه آزاد ارون ــا در منطق ام
اوپاتــان بــوده و از هــر گوشــه و کنــار آن به طــور طبیعــی آب 
می جوشــد و رودهــای عظیــم ارونــد، کارون و بهمــن، خــاک گــرم 

و آفتاب خــورده آن را ســیراب می کننــد، ایــن موهبــت به طــور 
ــود دارد. ــی وج طبیع

ســازمان منطقــه آزاد ارونــد، بــا هوشــمندی بــه ایــن ظرفیــت 
ــن ظرفیت هــای  ــری از ای ــه بهره گی توجــه کــرده و مطالعــه درزمین
ــه مهندســان  ــه را ب طبیعــی در حاشــیه ســاحلی ایــن ســه رودخان

مشــاور شــهریگ ســپرده اســت.
ایــن  نتایــج  بــه  می کنیــم  نگاهــی  نوشــتار،  ایــن  در 
ــرای اســتفاده  ــه مشــاور شــهریگ ب ــات و پیشــنهادهایی ک مطالع
از موهبت هــای حاشــیه ای ایــن رودخانه هــا در بســتر توســعه 

اثربخــش مطــرح کــرده اســت.

پایه های تمدنی
ــا در  ــی رودخانه ه ــش حیات ــر نق ــند، بیانگ ــتان و ِس ــل، خوزس ــان رودان، نی ــه می ــری در جلگ ــای بش ــتین تمدن ه ــکل گیری نخس ش
ایجــاد و توســعه کانون هــای شــهری از گذشــته تــا بــه امــروز اســت. در دوره پــس از انقــالب صنعتــی کانون هــای عمــده صنعتــی بــه دلیــل 
نیــاز حیاتــی بــه حمل و نقــل کاال در اطــراف رودخانه هــا توســعه یافته و منجــر بــه شــکل گیری هســته اولیــه کالن شــهرهای قــرن بیســت 
ــز توســعه یافته و درنتیجــه بســیاری از  ــی نی ــل آب ــی و شــهری، حمل و نق ــای توســعه صنعت ــد همپ ــن فرآین ــده اســت. در ای ــم گردی و یک
ســواحل رودخانه هــا تبدیــل بــه بندرهــا صنعتــی بــزرگ شــدند. از دهــه 1960 میــالدی و بــا توجــه بــه افزایــش معضــالت توســعه صنعتــی 
ــمکش و  ــهروندان، کش ــهر و ش ــر ش ــی از آن ب ــی ناش ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــاال و هزینه ه ــی ب ــای اکولوژیک ــل هزینه ه ــی از تحمی ناش
ــه مناطــق ســاحلی  ــده و نگــرش نســبت ب ــه مباحــث روز توســعه، وارد گردی تضادهــای توســعه صنعتــی و توســعه شــهری رفتــه  رفتــه ب
به طــور قابــل  توجهــی تغییــر کــرده و درنتیجــه منافــع مشــترک اجتماعــی، سیاســی و تجــاری را در ایــن مناطــق در قلمــرو شــهری ایجــاد 
کــرده اســت. افزایــش توجــه بــه توســعه خطــوط ســاحلی  و پدیــده بازســازی خــط ســاحلی، دیدگاه هــای جدیــد را در بحــث توســعه شــهری 
ــد2 در اســترالیا، پــارک رودخانــه میــل3 در اســتنفورد،  بــه دســت داده اســت کــه توســعه بــارِژس ِد ِســین1 در پاریــس، ســوت بانــک پروِمِن
طــرح توســعه ِچئونگــی ِچئــون4 در ســئول و توســعه ســواحل رودخانــه رون5 در لیــون از نمونه هــای بــارز ایــن تغییــر رویکــرد در تجــارب 

جهانــی کشــورهای دیگــر اســت.
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جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 
گفتار

در منطقــه آزاد ارونــد بــا توجــه بــه 
در  آن  قرارگیــری  و  طبیعــی  موقعیــت 
کارون  ارونــد،  رودخانه هــای  مجــاورت 
و  ســرمایه ها  از  یکــی  بهمن شــیر،  و 
وجــود  توســعه،  اصلــی  ظرفیت هــای 
ــت  ــاحلی اس ــط س ــر خ ــدود 150 کیلومت ح
کــه متأســفانه تــا پیــش از ایــن مطالعــات، 
بهره منــدی  به منظــور  جامعــی  برنامــه 
از ایــن موهبــت طبیعــی تدویــن نشــده 
بــوده و نه تنهــا از ایــن موقعیــت ممتــاز 
ــده  ــتفاده نگردی ــروت اس ــق ث ــور خل به منظ
اســت، بلکــه اکنــون بخــش عمــده ای از 
بــه مخازنــی  رودخانه هــا  ایــن  ســواحل 
جهــت دفــع ضایعات و پســماندها، اســتقرار 
فعالیت هــای آالینــده و ناســازگار بــا محیــط 
و یــا مکان هایــی رهاشــده و ویرانــه تبدیــل 
شــده اســت. بــرای حــل ایــن مســائل و 
پتانســیل های  از  مناســب  بهره گیــری 
ــن  ــاحلی ای ــط س ــود در خ ــعه ای موج توس
ــعه  ــند توس ــن س ــرح تدوی ــا، ط رودخانه ه
اقتصــادی ســواحل رودخانه هــای کارون، 
ارونــدرود و بهمن شــیر به عنــوان ســندی 
ــه آزاد  ــل اســناد توســعه منطق موضعــی ذی
ارونــد و به منظــور بهره منــدی خردمندانــه 
و هماهنــگ بــا طــرح جامــع منطقــه در 
دســتور کار ســازمان منطقــه آزاد قــرار گرفت. 
مــدل مفهومــی انجــام مطالعــات طــرح 
مذکــور، بــر اســاس ایستارســنجی تجربیــات 
تحلیــل  و  تشــخیص  شــامل  مشــابه 
وضعیــت محــدوده مطالعاتــی به منظــور 

ــم،  ــی؛ یک ــاز اساس ــه نی ــه س ــخگویی ب پاس
راهبردهــای  کلــی  ارزیابــی  و  شــناخت 
محدوده هــای  تشــخیص  دوم،  توســعه؛ 
همگــن توســعه؛ ســوم اتخــاذ راهبردهــای 
در  اجرایــی  سیاســت های  و  مشــخص 
قالــب برنامه هــای عملیاتــی در هــر یــک از 

محدوده هــای همگــن؛ مطــرح گردیــد.

رویکرد توسعه در اراضی ساحلی
بحران هــای  جنــس  بــه  توجــه  بــا 
موجــود و نیازهــای منطقــه آزاد، راهبــرد 
تقویــت  منطقــه،  اقتصــادی  توســعه 
بخش هــای مولــد اقتصــادی بــا در نظــر 
و  زیســت محیطی  تهدیــدات  گرفتــن 
به منظــور  رودخانــه  ســواحل  کالبــدی 
ارتقــای کیفیــت زندگــی ســاکنین ایــن 
توســعه ای  برقــراری  دریچــه  از  منطقــه 
اســت.  اقتصــادی  همه جانبــه، خصوصــًا 
نگاه هــای تــک ســاحتی، راهــی به ســوی 
ــد  ــه ندارن ــردم منطق ــدت م ــعادت بلندم س
تــا  اســت  گردیــده  تــالش  ازایــن رو  و 
ــه  ــار توج ــی در کن ــعه محیط ــت توس کیفی
بــه افزایــش کیفیــت نیروهــای انســانی 
حفــظ  همچنیــن  و  زندگــی  کیفیــت  و 
بدیــن  شــود.  داده  ارتقــا  محیط زیســت 
ــب توســعه در اراضــی  ــرد غال ــب، رویک ترتی
اقتصــادی،  بخش هــای  در  ســاحلی 
زیرســاخت های ارتباطــی و انــرژی، صیانــت 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــاارزش طبیع ــی ب از اراض
مزیت هــای کشــاورزی تخصصــی، خدمــات 

ــه  ــت منطق ــا ظرفی ــب ب ــگری متناس گردش
ــد  در چارچــوب ایجــاد ســاختاری هــم پیون
بــا برنامه هــای راهبــردی توســعه در کل 
خردمندانــه  تلفیــق  بــا  همــراه  منطقــه 
ســکونت، بــا طیــف متنوعــی از فعالیت هــا 
اقتصــادی  توســعه  مکمــل،  خدمــات  و 
در  ســاکنین  زندگــی  ارتقــای کیفیــت  و 
نظــر  در  از محیط زیســت  پرتــو حفاظــت 

اســت. گرفته شــده 
از  پــس  انجام شــده،  مطالعــات  در 
مختلــف  نظام هــای  تدقیــق  و  بررســی 
عملکــردی، ارتباطــی، ســکونتگاه شــهری 
و روســتایی، منظــر و طراحــی شــهری و 
هم چنیــن اهــداف راهبــردی منطقــه آزاد 
ارونــد، 30 محــدوده مطالعاتــی همگــن، 
ــه  ــواحل رودخان ــدوده در س ــامل؛ 14 مح ش
ارونــد، 5 محــدوده در ســواحل رودخانــه 
ــه  ــواحل رودخان ــدوده در س کارون و 11 مح
ــی  ــای نهای ــوان محدوده ه ــیر به عن بهمن ش
و  مرحلــه  پس ازایــن  گردیــد.  مشــخص 
بــر اســاس مــدل قابلیت ســنجی توســعه 
نهایــی  کارکــرد  رودخانه هــا،  ســواحل 
ــای  ــک از محدوده ه ــرای هری ــنهادی ب پیش
ــات  ــای مطالع ــاس یافته ه ــر اس ــن ب همگ

تبییــن و تعریــف گردیــده اســت.
ــا  ــند و ب ــن س ــد تدوی ــه فرآین در ادام
محدوده هــا،  نهایــی  کارکــرد  بــه  توجــه 
برنامه هــا، طرح هــا و پروژه هــای اجرایــی 

. ند ه ا مشخص شــد

نقشه محدوده های همگن سواحل رودخانه های منطقه آزاد اروند؛
ماخذ: مطالعات شهریگ

مواهب طبیعی منطقه؛ پتانسیل هایی برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی-اجتماعی

در منطقه آزاد اروند با 
توجه به موقعیت طبیعی 
و قرارگیری آن در مجاورت 
رودخانه های اروند، کارون 

و بهمن شیر، یکی از 
سرمایه ها و ظرفیت های 

اصلی توسعه، وجود حدود 
150 کیلومتر خط ساحلی 

است که متأسفانه تا پیش 
از این مطالعات، برنامه 

جامعی به منظور بهره مندی 
از این موهبت طبیعی 
تدوین نشده بوده است.
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گفتار مواهب طبیعی منطقه؛ پتانسیل هایی برای برنامه ریزی توسعه اقتصادی-اجتماعی

برنامه ها و طرح های توسعه
ذیــل،  ســند  اقــدام  برنامه هــای  در 
منابــع  محدودیت هــای  بــه  توجــه  بــا 
ماننــد  و  اجرایــی  مالــی،  )جغرافیایــی، 
توســعه  باقابلیــت  کانون هایــی  آن(، 
به عنــوان هســته های محــرک توســعه در 
در  کانون هــا  ایــن  گرفته شــده اند.  نظــر 
محورهــای متعــدد اقتصــادی )کشــاورزی، 
صنعتــی و خدماتــی( بــا هــدف بهبــود 
ارزش آفرینــی  شــهری،  محیــط  کیفیــت 
جریــان  هدایــت  اقتصــادی،  و  محیطــی 
ــتفاده  ــن اس ــازی و همچنی ــعه، برندس توس
ســواحل  در  توســعه  پتانســیل های  از 
رودخانه هــای مذکــور جانمایــی شــده اند. 
کانون هــای توســعه ای یادشــده طــی زمــان 
بــا توجــه بــه اثــرات القایــی و انتشــار 
توســعه  ســبب  پیرامــون،  بــه  توســعه 
مناطــق اطــراف خــود خواهنــد شــد. بــر 
ــوان  ــگام به عن ــرح پیش ــاس، 10 ط ــن اس ای
موتــور محــرک توســعه در نواحــی مختلــف 
پیرامــون  در  و  آزاد  منطقــه  محــدوده 
رودخانه هــا در نظــر گرفتــه  شــده اســت. 
اقتصــادی  توســعه  ارائه شــده  طرح هــای 
در همــه زمینه هــا و بخش هــا را پوشــش 
کشــاورزی،  حــوزه  در  برخــی  می دهــد. 
بخشــی در حــوزه صنعتــی و بعضــی در حوزه 
و  اداری  تجــاری،  )گردشــگری،  خدماتــی 

شــده اند.  پیشــنهاد  تفریحــی( 
در  دریایــی،  صنایــع  شــهرک  طــرح 
محــدوده مطالعاتــی A1 به منظــور اســتفاده 
ــد  ــه مانن ــود در منطق از پتانســیل های موج
آزادســازی  امــکان  و  ماهــر  کار  نیــروی 
ــود  ــی موج ــای صنعت ــواحل از کاربری ه س
و  کشتی ســازی  کارخانه هــا  ماننــد 
ــال  ــن انتق ــی و هم چنی ــای صنعت کارگاه ه
ایــن صنایــع در یــک محــدوده مشــخص بــا 
ــت.  ــده اس ــنهاد گردی ــتر  پیش ــارت بیش نظ
ــاری-اداری، در  ــز تج ــه مراک ــرح مجموع ط

ــز  ــدف تمرک ــا ه ــی A4 ب ــدوده مطالعات مح
دفاتــر اداری کالن، در یــک کانــون بــرای 
ــد  ــه آزاد ارون ــور اداری در منطق ــهیل ام تس
ــی و  ــی و خارج ــرمایه گذاران داخل ــرای س ب
امــور صــادرات و واردات در نظــر گرفته شــده 
اســت. طــرح پردیــس فرهنگی-هنــری، بــه 
ــی در محــدوده  ــه فرهنگ ــت وجــود زمین عل
A9، در ایــن ناحیــه پیشــنهاد گردیــد تــا 
در  موجــود  فعالیت هــای  تکمیل کننــده 
ایــن محــدوده باشــد. در ایــن طــرح بــا 
ــینما  ــر و س ــالن های تئات ــدن س ــه ش اضاف
محصــوالت  فروشــگاه های  همچنیــن  و 
ــب  ــی قط ــی، به نوع ــز آموزش ــری و مراک هن
فرهنگی-هنــری منطقــه آزاد ارونــد را شــکل 
گــردش- پردیــس  طــرح  داد.  خواهنــد 

بــازار، در محــدوده A11 بــه علــت وجــود 
در  ماهی فروشــان  بــازار  دیرینــه  ســبقه 
ــدر  ــواری بن ــد در هم ج ــه ارون ــار رودخان کن
آبــادان، پیشــنهاد گردیــده اســت. طــرح 
توســعه شــهری و خدماتــی محلــه ای، در 
ــزی  ــه برنامه ری ــه ب ــا توج ــدوده A12 ب مح
صــورت گرفتــه در اســناد فرادســت به منظــور 
ایجــاد یــک هســته شــهری جدیــد بــر پایــه 
توســعه هوشــمند، پیشــنهاد گردیــده اســت. 
طــرح گردشــگری ســالمت نیــز در محــدوده 
زیرســاخت های  ارتقــای  به منظــور   A14
بهداشــتی و درمانــی منطقــه از یکســو و 
بهره منــدی از پتانســیل های موجــود کشــور 
به منظــور توســعه منطقــه بــا نــگاه ویــژه بــه 
ــه  ایجــاد امــکان صــدور خدمــات درمانــی ب
ــت. ــده اس ــنهاد ش ــی پیش ــای فرامل بازاره

مرکــز  و  شــهربازی  مجموعــه  طــرح 
بازی هــای آبــی، در محــدوده B4 حدفاصــل 
ــد.  ــادان و خرمشــهر پیشــنهاد گردی شــهر آب
محــدوده  در  شــادمانی،  جزیــره  طــرح 
کــه  اســت  مکان هایــی  جملــه  از   )B9(
دارای جاذبــه گردشــگری اســت بــا ایــن 
تفــاوت کــه هنــوز امکانــات مناســب بــرای 

ــع  ــت. در وض ــده اس ــم نش ــر فراه ــن ام ای
موجــود ایــن محــدوده دارای کارکــرد صرفــًا 
ــو  ــل از یک س ــن دلی ــت. بدی ــاورزی اس کش
بــرای حفــظ اراضــی کشــاورزی در محــدوده 
ــگران،  ــذب گردش ــرای ج ــر ب ــرف دیگ و از ط
طــرح گردشگری-کشــاورزی، بــرای ایــن 
محــدوده پیشــنهاد گردیــد. در ایــن محــدوده 
می تــوان بــا احــداث گنبدهــای زیســتی 
ــدد  ــت درص ــط زیس ــظ محی ــر حف ــالوه ب ع
مؤثــر  گامــی  محلــی،  معیشــت  بهبــود 
محلــی  زیســتی،  گنبدهــای  برداشــت. 
ــت  ــاورزی اس ــوالت کش ــد محص ــرای تولی ب
ــد  ــی )تولی ــی و صنعت ــورت خانگ ــه به ص ک
می گیــرد.  قــرار  اســتفاده  مــورد  انبــوه( 
الگــوی ســاختاری و معمــاری گنبدهــای 
زیســتی مبتنــی بــر اشــکال دایــره ای اســت 
کــه مصالــح بــکار گرفتــه شــده در آن شــامل 
پالســتیک و شیشــه  بــا تیرچه هــای چوبــی 
به عنــوان چارچــوب شــکل دهنده اســت. 
سیســتم های  پیشــرفته،  نمونه هــای  در 
پیشــرفته کنتــرل آب وهــوا و نــور الزم بــرای 
رشــد گیاهــان تعبیــه شــده و به صــورت 
قــرار  افــراد  اختیــار  در  پیش ســاخته 
می گیــرد. طــرح مرکــز تجاری-خدماتــی، 
ــه  ــاره ســاحل رودخان در محــدوده K6 در کن
کارون در داخــل بافــت شــهری خرمشــهر 
پیشــنهاد گردیــد. هــدف اصلــی ایــن طــرح 
تمرکــز امــور خدماتــی و تجــاری در بعد کالن 
منطقــه ای در یــک کانــون بــرای تســهیل 
بــه  امــور مراجعه کننــدگان و گردشــگران 

ــت. ــد اس ــه آزاد ارون منطق

نمایی از گنبدهای زیستی

1- Barges de Seine
2- Southbank Promenade 
3- Mill
4- Cheonggyecheon
5- Rhone
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جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 
گفتار

هـوشـمـنـدی پـایـدار؛
رهیافتی برای توسعه مناطق آزاد

نگارش: نسرین محمودپور )شرکت فیدکو(

در  شهرنشــینی  فزاینــده  رشــد 
دهه هــای اخیــر، منجــر بــه بــروز مشــکالت 
شــهری از قبیــل حجــم بــاالی ترافیــک 
شــهری، آلودگــی هــوا و آب، کاهــش ذخایــر 
منابــع طبیعــی، بــه خطــر افتــادن ســالمت  
زیرســاخت های  و کمبــود  افــراد جامعــه 
اساســی شــده اســت، کــه در نهایــت منجــر 
می شــود.  شــهرها  ناپایــدار  توســعه  بــه 
ــا، پیشــرفت فناوری هــای  ــر این ه ــزون ب اف
ــر  ــه تغیی ــر ب ــات، منج ــات و ارتباط اطالع
ســبِک زندگــی و نیازهــای مــردم شــده 
ایــن  بــا  مواجهــه  منظــور  بــه  اســت. 
مشــکالت و نیازهــای نویــن زندگی شــهری، 
رهیافــت »شــهرهای هوشــمند« بــه عنــوان 
یــک رهیافــت پایــدار در جهــان مطــرح 
شــده اســت؛ کــه منجــر بــه شــکل گیری 
ــرژی، شــهرهای  شــهرهای ذخیــره کننــده ان
ــا  ــهرهایی ب ــان و ش ــده زم ــره کنن کارآ، ذخی
کمتریــن میــزان انتشــار آلودگــی و گازهــای 
گلخانــه ای شــده اســت. شــهرهای هوشــمند 
بــه نیــاز نســل حــال و آینــده، از جنبه هــای 
محیط زیســتی،  و  اجتماعــی  اقتصــادی، 
پاســخ داده و مکانــی پایدارتــر و کارآتــر 

می کننــد.  فراهــم 
مناطــق آزاد تجــاری بــه ویــژه مناطقــی 
ــتند،  ــهری هس ــی ش ــده نواح ــه دربرگیرن ک
شــهری  مشــکالت  و  مســائل  درگیــر 
مأموریت هــای  بــر  عــالوه  پیچیــده ای 
ــتند،  ــز هس ــود نی ــی خ ــده قانون ــن ش تعیی
ایــن درحالــی اســت کــه ایــن مناطــق، 

ــان  ــت مکانی ش ــت و موقعی ــه ماهی ــا ب بن
ــعه  ــای توس ــیل ها و ظرفیت ه دارای پتانس
اقتصــادی و اجتماعــی بــوده و  مــی تواننــد 
اقتصــادی  توســعه  در  مهمــی  نقــش 
ــن رو  ــد. از ای ــا نماین ــی ایف ــه ای و مل منطق
ســمت  بــه  ارونــد  آزاد  منطقــه  حرکــت 
نقــش  بــه  بــا توجــه  هوشــمند شــدن، 
اقتصــادی و لجســتیکی ایــن منطقــه از یک 
ســو و  رویارویــی ایــن منطقــه بــا مشــکالت 
فزاینــده شــهری و محیطــی از دیگــر ســو و  
باتوجــه بــه نقــش و جایــگاه رهیافــت شــهر 
هوشــمند در کاهــش مشــکالت شــهری، 
از  حفاظــت  و  زندگــی  افزایــش کیفیــت 
منابــع و رونــق اقتصــادی یــک ضــرورت 
برنامه ریزی هــای  در  ناپذیــر  اجتنــاب 
توســعه ای ایــن منطقــه بــه شــمار مــی رود.

ــت  ــش رهیاف ــت و نق ــود اهمی ــا وج ب
مشــکالت  کاهــش  در  هوشــمند  شــهر 
ــده  ــای فزاین ــا نیازه ــی ب ــهری و رویاروی ش
و نویــن زندگــی شــهری منتــج از پیشــرفت 
ارتباطــات،  و  اطالعــات  فناوری هــای 
تعریفــی جامــع از ایــن مفهــوم، وجــود 
ــع  ــمند در جوام ــهر هوش ــف ش ــدارد. تعری ن
مختلــف، از کشــوری بــه کشــور دیگــر  و 
حتــی از شــهری بــه شــهر دیگــر، بســته بــه 
ــت و  ــزان رضای ــعه، می ــطح توس ــزان س می
مشــارکت ســاکنین شــهری، متفاوت اســت. 
مدیریــت نــوآور و تغییــر نحــوه اجــرای 
پروژه هــای شــهری از طریــق راه حل هــای 
فناورانــه و فرآیندهــای همکارانــه، موضــوع 

ــت.  ــمند اس ــهر هوش ــت ش ــدی رهیاف کلی
بــرای حرکــت به ســوی هوشــمندی، افــزون 
بــر نیــاز بــه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات،  
ابتــکارات هوشــمندانه و اســتفاده نوآورانــه 
ــاوری، دارای  ــرفته فن ــتم های پیش از سیس
هوشــمند،  شــهرهای  اســت.  اهمیــت 
و  خالقانــه  راهبردهــای  از  اســتفاده  بــا 
اجتماعــی- عملکــرد  ارتقــای  هوشــمند، 

اقتصــادی، محیط زیســتی، لجســتیکی و 
رقابتــی شــهرها را هــدف قــرار می دهــد. 
شــهرهای هوشــمند مبتنــی بــر ترکیــب 
ــروی  ــال نی ــوان  مث ــانی )به عن ــرمایه انس س
زیربنایــی  ســرمایه های  ماهــر(،  کار 
ارتباطــی  امکانــات  -به عنوان مثــال 
اجتماعــی  ســرمایه  بــاال-  فنــاوری  بــا 
شــدید  پیوندهــای  مثــال  -به عنــوان  
کارآفرینــی  ســرمایه  و  شــبکه-  بــاز  و 
ــک پذیری  ــت و ریس ــال خالقی -به عنوان مث
شــهر  هســتند.  تجــاری-  فعالیت هــای 
ــه  ــت نوآوران ــک رهیاف ــدار، ی ــمند پای هوش
اســت کــه از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات 
)فــاوا( و ســایر ابزارهــا بــرای بهبــود کیفیــت 
ــات  ــات و خدم ــره وری از اقدام ــی، به زندگ
شــهری و رقابــت پذیــری شــهر اســتفاده 
درعین حــال  هوشــمند،   شــهر  می کنــد. 
ــل های  ــای نس ــه نیازه ــد ک ــن می کن تضمی
ــای  ــه جنبه ه ــه ب ــا توج ــده ب ــی و آین کنون
و  محیط زیســت  اجتماعــی،  اقتصــادی، 
فرهنگــی در فضــای شــهری و  ســازمان 

ــد. ــده باش ــاظ ش ــی لح فضای
بعــد  هفــت  دارای  هوشــمند،  شــهر 
اصلــی اســت: حکمرانــی، اقتصــاد، محیــط، 
زندگــی، مــردم، جا به جایــی و زیرســاخت 

ــمند.  هوش

رهیافت »شهرهای 
هوشمند« به عنوان 

یک رهیافت پایدار در 
جهان مطرح شده است 
که منجر به شکل گیری 
شهرهای ذخیره کننده 
انرژی، شهرهای کارآ، 
ذخیره کننده زمان و 

شهرهایی با کمترین میزان 
انتشار آلودگی و گازهای 

گلخانه ای شده است.
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گفتارهوشمندی پایدار؛ رهیافتی برای توسعه مناطق آزاد

بــرای  بســتری  ارائــه 
خدمــات  یکپارچــه  مدیریــت 
اســت.  شــهری  و  دولتــی 
ــه  ــن زمین ــزار در ای ــن اب مهم تری
)شــامل  فــاوا  از  اســتفاده 
ارتباطــی،  زیرســاخت های 

فرآیندهــای  از  بهره گیــری  نرم افــزار(،  و  ســخت افزار 
هوشــمند و تصمیم گیــری مبتنــی بــر اطالعــات اســت. 
تعامــل و مشــارکت کلیــه عوامــل خصوصــی و دولتــی از 
ــی هوشــمند اســت. توســعه  ــه حکمران الزامــات دســتیابی ب
بعــد حکمرانــی هوشــمند، بــا توجــه بــه ماهیــت بنیــادی آن 
ــاد  ــر ابع ــعه دیگ ــاز توس ــمند، زمینه س ــهر هوش ــاد ش در ایج

می گــردد. پایــدار  هوشــمندی 

ــاوا اســت. اقتصــاد  ــر ف توســعه کســب وکارهای مبتنــی ب
دانش محــور  و  نویــن  فناوری هــای  بــه کمــک  هوشــمند 
مدل هــای  و  خدمــات  محصــوالت،  شــامل  توســعه یافته؛ 
ــه بازارهــای  جدیــد کســب وکار اســت کــه قابلیــت دســتیابی ب
رقابتــی محلــی، منطقــه ای و جهانــی را بــرای شــهر و منطقــه 

فراهــم می ســازد.

ســازوکارهای الزم جهــت اســتفاده بهینــه از انــرژی و آب 
و کاهــش آلودگــی محیــط زندگــی اســت. ازجملــه می تــوان 
ــر،  ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژی ه ــون اس ــواردی همچ ــه م ب
کنتــرل و پایــش شــبکه های توزیــع و مصــرف انــرژی و 
آب، ســاختمان های هوشــمند، فضــای ســبز شــهری و هــم 

چنیــن مدیریــت پســماند و فاضــالب شــهری اشــاره کــرد.

حرکــت بــه ســمت رفتــار و ســبک 
فــاوا  بــر  زندگــی هوشــمند مبتنــی 
اســت. ایــن ُبعــد شــامل جنبه هــای 
ــاه و  بهداشــت و ســالمت، آمــوزش، رف

ــت. ــت اس ــی و امنی ــن اجتماع تأمی

بــه  دســتیابی 
و  حمل ونقــل  سیســتم 
یکپارچــه  جا به جایــی 
ایــن  فاواســت.  برپایــه 
از  ترکیبــی  سیســتم، 
هوایــی،  جا به جایــی 
زمینــی،  ریلــی، 
و  از دوچرخــه  اســتفاده  تــا  حمل ونقــِل درون شــهری 
ــی  ــه حمل ونقل ــاده روی را در راســتای رســیدن ب مســیر پی
جا به جایــی  بــر  تأکیــد  بــا  پایــدار،  و  مرتبــط  امــن، 
ــتری  ــوان بس ــاوا به عن ــد. ف ــم می نمای ــوری، فراه غیرموت
ــرای جمــع آوری، دسترســی و پــردازش اطالعــات منجــر  ب
اتــالف  بــه کاهــش هزینه هــای جا به جایــی، کاهــش 
می گــردد. زیســتی  آلودگی هــای  کاهــش  و  وقــت 

ســاخت های  زیــر 
ســخت  افــزاری،  نــرم 
ارتباطــی؛  و  افــزاری 
شــبکه های  همچــون 
حس گرهــا،  ارتباطــی، 
ســخت افزاری  تجهیــزات 
و مراکــز داده اســت کــه در 

ــن  ــرد. در ای ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــمند م ــهرهای هوش ش
ــی، دســترس پذیری،  ــت، کارای ــر امنی ــزون ب زیرســاخت ها، اف
و مقیاس پذیــری؛ »تطبیق پذیــری« زیرســاخت هوشــمند 
دارای اهمیــت اســت. بــه بیــان دیگــر، زیرســاخت هوشــمند 
ــای  ــبکه ه ــون ش ــهری )همچ ــای ش ــاخت ه ــامل، زیرس ش
ــراه  ــه هم ــرژی، شــبکه ارتباطــی شــهر، و جــزآن ( ب آب و ان

آنهاســت.  بــه  متصــل  هوشــمند  فناوری هــای 

بــه  شــهروندان  دســتیابی 
خدمــات زندگــی هوشــمند اســت. 
مشــارکت  زمینــه  ُبعــد،  ایــن 
در  آن هــا  تعامــل  و  شــهروندان 
در  تأثیرگــذاری  و  شــهری  امــور 

مــی آورد. فراهــم  را  تصمیمــات 

اولیــن گام در هوشــمندی پایــدار منطقــه آزاد ارونــد تدویــن چشــم انداز هوشــمندی منطقــه اســت کــه جهت گیری هــای راهبــردی، 
ــه  ــدار، ب ــازی پای ــم انداز هوشمندس ــد. چش ــت نمای ــمندی هدای ــیر هوش ــل9 را در مس ــای عم ــی ها( و برنامه ه ــت ها8 )خط مش سیاس
بیــان نقــش فناوری هــا، زیرســاخت ها و خدمــات هوشــمند در دســتیابی بــه چشــم انداز وســیع تر توســعه منطقــه می پــردازد. 
ــای  ــرای راهبرده ــن و اج ــرای تدوی ــه ای ب ــه، پای ــای منطق ــا و دارایی ه ــا، نیازه ــداف، فرصت ه ــه، اه ــتمی منطق ــناخت سیس ــذا، ش ل
ــرد و  ــرار گی ــه ق ــعه ای منطق ــای توس ــا برنامه ه ــتا ب ــم راس ــد ه ــازی بای ــر، هوشمندس ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــدار اس ــازی پای هوشمندس

ــرد. ــده گی ــاخت به عه ــی و انسان س ــط طبیع ــای محی ــیل ها و ظرفیت ه ــه پتانس ــه ب ــا توج ــق آن را ب ــه تحق وظیف

حکمرانی هوشمند3
زندگی هوشمند4

مردم هوشمند5

جا به جایی هوشمند7زیرساخت هوشمند6

محیط هوشمند2اقتصاد هوشمند1

ابعاد اصلی شهر هوشمند

1- Smart Economy
2- Smart Environment
3- Smart Governance
4- Smart Living
5- Smart People
6- Smart Infrastructure
7- Smart Mobility
8- Policy
9- Action Plan
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جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 
اخبار

دولت ایران مصوبه »مجوز اقامت 
پنج ساله به سرمایه گذاران خارجی« 

را ابالغ کرد
)16 تیرماه 1398(

بــه گــزارش خبرگــزاری دولتــی ایــران 
)ایرنــا(، هیــأت وزیــران ایــران در تاریــخ 
ــرد  ــاه وزارت کشــور را موظــف ک ــر م ۹ تی
تــا حداکثــر ظــرف یــک مــاه بــرای اتبــاع 
خارجــی کــه حداقــل ۲۵۰ هــزار دالر )یــا 
ــا و  ــر( در بانک ه ــای دیگ ــه ارزه ــادل آن ب مع
ــا  ــدت ی ــپرده گذاری بلندم ــاری س ــات اعتب مؤسس
ــس  ــد، پ ــرمایه گذاری کنن ــران س ــزان در ای ــان می ــه هم ب
از تأییــد وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، مجــوز اقامــت 

پنــج ســاله صــادر نمایــد.
اعطــای مجــوز اقامــت بــه ســرمایه گذاران یکــی 
از راهکار هــای دولت هــا بــه منظــور افزایــش پویایــی 
ــرای  ــی در اج ــذاری خارج ــرمایه گ ــب س ــادی و جل اقتص
ــادی  ــای اقتص ــایر فعالیت ه ــا س ــی ی ــای زیربنای پروژه ه
ــون  ــایه چ ــورهای همس ــی از کش ــط برخ ــه توس ــت ک اس
ترکیــه، گرجســتان، امــارات و عربســتان نیــز بــه کار گرفتــه 
ــوان  ــه عن ــدام ب ــن اق ــر، ای ــویی دیگ ــت. از س ــده اس ش
ــود  ــناخته می ش ــق آزاد ش ــرای مناط ــی ب ــت مغتنم فرص
ــذاری  ــرمایه گ ــررات س ــن و مق ــه قوانی ــه ب ــا توج ــا ب ت
مناطــق  خــاص  مشــوق های  و  امتیــازات  و  مســتقل 
ــرمایه در  ــب س ــادی جل ــه مب ــی ب ــو و نزدیک آزاد از یکس
ــرمایه گذاران  ــب س ــه جل ــبت ب ــایه نس ــورهای همس کش

ــد. ــدام نماین اق

توسعه خطوط ریلی ایران به سمت عراق
)18 تیرماه 1398(

شــرکت راه آهــن جمهــوری اســالمی ایــران می گویــد 
قصــد دارد بــا راه انــدازی خــط آهــن ۳۲ کیلومتــری 
ــران  ــام در ای ــدر ام ــی بن ــال ریل ــره، اتص ــه بص ــلمچه ب ش
ــزارش  ــه گ ــم آورد. ب ــراق را فراه ــره در ع ــدر بص ــه بن و ب
ــت  ــه اس ــران گفت ــن ای ــرکت راه آه ــل ش ــنا، مدیرعام ایس
ــه  ــی ب ــام خمین ــدر ام ــروژه اتصــال ســربندر از بن ــه: »پ ک
خرمشــهر مدنظــر قــرار گرفتــه و فــاز اول آن در منطقــه آزاد 
ارونــد آغــاز شــده اســت. بــا تکمیــل خــط آهــن شــلمچه-

ــدر  ــه بن ــی ب ــدر امام خمین ــال بن ــداد اتص ــره و در امت بص

خرمشــهر شــاهد اتصــال بنــدر امام خمینــی بــه بنــدر 
ــود«. ــم ب ــره خواهی بص

 کریدورهــای ریلــی پــس از کریدورهــای دریایــی 
بــه عنــوان یکــی از اصلی تریــن شــریان های تجــاری 
ــراق و از آن  ــن ع ــا راه آه ــاط ب ــد. ارتب ــمار می رون ــه ش ب
طریــق بــه بنــدر الذقیــه در ســوریه )دریــای مدیترانــه( بــه 
عنــوان یکــی از مســیرهای بین المللــی طولــی بیــن اروپــا 
ــر  ــه مســافت کوتاه ت ــا توجــه ب و آســیای جنوب شــرقی، ب
موجــود،  مســیرهای  ســایر  بــه  نســبت  مســیر  ایــن 
ــود و  ــل می ش ــان حمل و نق ــه و زم ــش هزین ــب کاه موج
ــی از  ــوان یک ــه عن ــد ب ــه آزاد ارون ــرای منطق ــد ب می توان
پیشــرانه های توســعه اقتصــادی منطقــه محســوب گــردد.

تفاهم نامه همکاری سازمان منطقه آزاد اروند با 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران
)18 تیرماه 1398(

محوریــت  بــا  تفاهم نامــه ای 
همــکاری بیــن ســازمان صنایــع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی 
ایــران بــا منطقــه آزاد ارونــد منعقــد 
شــد. بــه گــزارش روابــط عمومــی و 
امــور بین الملــل ســازمان منطقــه 
بیــن  تفاهم نامــه   ایــن  ارونــد،  آزاد 
و  وزیــر  معــاون  صالحی نیــا،  محســن 
مدیرعامــل صنایــع کوچــک و شــهرک های 
ــل  ــر عام ــی، مدی ــماعیل زمان ــران و اس ــی ای صنعت

ــید.  ــاء رس ــه امض ــد ب ــه آزاد ارون ــازمان منطق س

ایــن تفاهــم نامــه در راســتای افزایــش همــکاری بیــن دو 
ــب و کار  ــای کس ــود فض ــع و بهب ــع موان ــدف رف ــا ه ــازمان ب س
ــه  ــی منطق ــهرک های صنعت ــتقر در ش ــی  مس ــای صنعت واحده
ــاخت ها  ــعه زیرس ــه توس ــد ب ــه می توان ــت ک ــه اس ــورت گرفت ص
و ایجــاد شــرایط و بســترهای الزم بــرای افزایــش کارایــی و رفــع 
موانــع و مشــکالت صنایــع مســتقر در ایــن مناطــق منجــر گــردد.

از ســویی دیگــر مدیرعامــل صنایــع کوچــک و شــهرک های 
ــع کوچــک  ــم بانکــی صنای ــه بخشــودگی جرای ــران ب صنعتــی ای
ــا  در شــهرک های صنعتــی سراســر کشــور اشــاره کــرد و گفــت: ب
هماهنگــی مجلــس شــورای اســالمی در ســال جــاری بخشــودگی 
جرایــم بانکــی ایــن واحدهــا در دســتور کار قــرار دارد و آیین نامــه 
آن در ســازمان مدیریــت، وزارت اقتصــاد و دارایــی و ســایر 

ــب اســت.  ــی در حــال بررســی و تصوی دســتگاه های اجرای
بــا توجــه بــه نوســانات بــازار و کمبــود عرضــه پــول، 
بخشــودگی جرایــم بانکــی کمکــی بــه خودکفایــی و ســرپا 
نگه داشــتن صنایــع متوســط و کوچــک محســوب می شــود.

تحلیل مهم ترین اخبار مرتبط با منطقه آزاد اروند

)گردآوری و تحلیل: مهسا کمال زاده(
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اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهوری ایران آئین نامه اجرایی 

استخراج رمز ارزها )ماینینگ( را ابالغ کرد
)13 مرداد 1398(

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم، اســحاق جهانگیــری 
معــاون اول رئیــس جمهــور آیین نامــه اجرایــی اســتخراج 
را  کشــور  در  رمزنگاری شــده  پردازشــی  فرآورده هــای 
ــه،  شــفاف و  ــه منظــور ایجــاد بســتری امــن، کــم هزین ب
پرســرعت بــرای تبــادالت اقتصــادی و بکارگیــری امکانــات 
دیجیتالــی در راســتای مبــادالت پولــی مجــازی بــا رویکرد 

تســهیل فضــای کســب وکار ابــالغ کــرد. 
رمزارزهــا و اســتخراج آن هــا بــه عنــوان یکــی از انــواع 
ــیاری  ــه بس ــورد توج ــا م ــن روزه ــال ای ــای دیجیت پول ه
ــن  ــن آیی ــاده 2  ای ــه م ــه ب ــا توج ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ق
ــده  ــی رمزنگاری ش ــای پردازش ــتخراج فرآورده ه ــه، اس نام
ــت،  ــوز از وزارت صنع ــذ مج ــا اخ ــگ( ب ــا )ماینین رمزارزه
معــدن و تجــارت )صمــت( مجــاز اســت و طبــق تبصــره 
ــق آزاد  ــد در مناط ــت می توان ــاده وزارت صم ــن م 1 همی

ــدور  ــت ص ــادی، صالحی ــژه اقتص ــی و وی تجاری-صنعت
مناطــق  ســازمان های  بــه  را  یادشــده  مجــوز 

ــن  ــد. بدی ــذار نمای ــورد واگ ــب م ــوط حس مرب
ترتیــب مناطــق آزاد بــه عنــوان یــک پهنــه 

ایــن  از  می تواننــد  بازرگانی-تجــاری 
ــا  ــد و ب ــه نماین ــتفاده بهین ــت اس فرص
اعطــای تســهیالت زیرســاختی بــه ایــن 
احصــای  بــه  نســبت  اســتخراج گرها 
ایــن ارزهــای دیجیتالــی اقــدام نماینــد. 
از ســویی دیگــر، بــا توجــه بــه بنــد 6 ایــن 

ــه  ــا، ب ــز اســتخراج رمزارزه ــه مراک آیین نام
عنــوان واحــد تولیــد صنعتی شــناخته  شــده و 

مشــمول مقــررات مالیاتــی مناطــق آزاد خواهنــد 
بــود. در عیــن حــال واحدهایــی کــه محصــول خــود را 

صــادر و ارز حاصــل از آن را بــر اســاس ضوابــط بانــک 
ــه چرخــه اقتصــادی  مرکــزی جمهــوری اســالمی ایــران ب
کشــور بازگرداننــد، مشــمول مالیــات بــا نــرخ صفــر 

می گردنــد.

نتیجه صفر پژوهش های دولتی
)26 تیرماه 1398(

و  علمــی  معــاون  اقتصــاد،  دنیــای  بــه گــزارش 
فنــاوری رئیس جمهــوری در جمــع فعــاالن اقتصــادی 
انتقــاد  ناکارآمدی شــان  و  دولتــی  پژوهشــگاه های  از 
ــم  ــر می کردی ــا فک ــتاری، »م ــورنا س ــه س ــه گفت ــرد. ب ک
پژوهــش موضوعــی اســت کــه دولــت بایــد بــرای آن 
هزینــه کنــد. پژوهشــی کــه صرفــًا بــا پــول دولــت هزینــه 
شــود، هیــچ محصولــی نــدارد. در واقــع از پژوهشــگاه های 
ــت تأســیس می شــود و حقــوق  ــول دول ــا پ دولتــی کــه ب
ایــن  داشــتیم؛  انتظــار محصــول  می گیرنــد،  دولتــی 
تفکــر اشــتباه اســت.« او همچنیــن تقابــل بیــن تجــارت 
ــت:  ــد و گف ــه خوان ــتارت آپ ها را بی نتیج ــا اس ــنتی ب س
ــدان  ــن می ــرای ای ــون و چ ــده بی چ ــتارت آپ ها برن »اس

ــتند.« هس

ایــن دو موضــوع مطــرح شــده در برگیرنــده پیام هایی 
ــه  ــورد توج ــات م ــعه و تحقیق ــه توس ــه در عرص ــت ک اس

ــز  ــمت مراک ــه س ــت ب ــدگاه مثب ــرد. دی ــرار می گی ق
ــه  ــر صح ــوی دیگ ــی و از س ــی خصوص پژوهش

گذاشــتن بــر تاثیــر اســتارت آپ ها،  ایــن 
پیــام را بــه همــراه دارد کــه مناطــق آزاد به 
عنــوان پهنه هــای تجــارت آزاد در جهــت 
ــای  ــب پارک ه ــش در قال ــد و پژوه تولی
شــتاب دهنده ها  و  فنــاوری  و  علــم 
مــی تواننــد موجبــات تشــویق و توســعه 

ــد. ــد آورن ایــن واحدهــا را پدی

تحلیل مهم ترین اخبار مرتبط با منطقه آزاد اروند



12

جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 
مهارت های مورد نیاز کارشناس عمرانی متخصصآموزش

تعریف طرح عمرانی

در بند 10 ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 10 اسفندماه 1351، طرح عمرانی به شرح زیر تعریف شده است:
»منظــور از طــرح توجیهــی، مجموعــه عملیــات و خدمــات مشــخصی اســت کــه براســاس مطالعــات توجیهــی فنــی و اقتصــادی یــا 
اجتماعــی کــه توســط دســتگاه اجرایــی انجــام می شــود، طــی مــدت معیــن و بــا اعتبــار معیــن بــرای تحقــق بخشــیدن بــه هدف هــای 
ــا  ــرا و ی ــه و اج ــته در دوره مطالع ــت وابس ــای غیرثاب ــامل هزینه ه ــت ش ــرمایه گذاری ثاب ــورت س ــه ص ــاله ب ــی پنجس ــه عمران برنام
مطالعــات انجــام می گــردد و تمــام یــا قســمتی از هزینه هــای اجــرای آن از محــل اعتبــارات عمرانــی تامیــن مــی شــود. طــرح عمرانــی، 

بــه ســه نــوع انتفاعــی، غیرانتفاعــی و مطالعاتــی تقســیم می گــردد.« 
طــرح عمرانــی انتفاعــی: منظــور طرحــی اســت کــه در مــدت معقولــی پــس از شــروع بهره بــرداری عــالوه بــر تأمیــن هزینه هــای 	 

جــاری و اســتهالک ســرمایه، ســود متناســبی بــه تبعیــت از سیاســت های دولــت را نیــز عایــد نمایــد. 
ــا 	  ــی و ی ــاه اجتماعــی و عملیــات زیربنای ــرای انجــام برنامه هــای رف ــی غیرانتفاعــی: منظــور طرحــی اســت کــه ب طــرح عمران

احــداث ســاختمان و تأسیســات جهــت تســهیل کلیــه وظایــف دولــت اجــرا می گــردد و هــدف آن تحصیــل درآمــد نیســت. 
محصــوالت طــرح عمرانــی غیــر انتفاعــی بــه صــورت رایــگان عرضــه می گــردد. طرح هــای عمرانــی غیرانتفاعــی، خــود بــه ســه 

ــر تقســیم می شــوند: دســته زی
الف- طرح های عمرانی غیرانتفاعی که محصولشان فروخته می شود، مانند آب، برق، گاز، تلفن و ...

ب- طرح های عمرانی غیرانتفاعی که محصولشان فروخته نمی شود، اما قابل تقویم به پول است.
ج- طرح های عمرانی غیرانتفاعی که محصولشان قابل تقویم به پول نیست.

مهارت انتخاب پروژه
نگارش: فروزان زیادلو

»مطالعه این مقاله را به کلیه کارشناسان عمرانی و کارشناسان برنامه ریزی توسعه توصیه می کنیم«

سازی
راه

عمران ناحیه
رشد توسعهگسترش

فضای سبز

کن سازیتصفیه خانه
س

م

ساماندهی

هن
ه آ

را

زیرساخت

احداث

منظر سازی

برق رسانی

نیانتخاب بهینه
سا

ز ر
گا

پل سازی
مقاوم  سازی

روسازی معبرترانزیت

32 %
21 %

45 %

75 %

95 %
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آموزش مهارت های مورد نیاز کارشناس عمرانی متخصص

از تعاریف، نتایج زیر مستفاد می شود:
برنامه هــای  قالــب  در  طــرح  تهیــه 

اقتصــادی توســعه 
قالــب  در  بایــد  طــرح  تهیــه  اول، 
ذیــل  و  اقتصــادی  توســعه  برنامه هــای 
داشــتن  بــدون  گیــرد.  انجــام  آن هــا 
ــط  ــی غل ــای عمران ــرای طرح ه ــه، اج برنام
اســت. هــر یــک ریــال از بودجــه دولــت 
برنامه هــای  بایــد  می شــود،  صــرف  کــه 
محقــق  را  اقتصادی-اجتماعــی  توســعه 
کنــد و منجــر بــه رشــد و توســعه تــوان 
و بنیــه اقتصــادی کشــور گــردد. برنامــه 
بلندمــدت، میان مــدت  بــه صــورت  کــه 
بایــد  می گــردد،  تدویــن  کوتاه مــدت  و 
حــاوی اهــداِف کمــی و مقــداری و در قالــب 
ــرای  ــس از اج ــه پ ــد ک ــاخصه هایی باش ش
ــن شــاخصه ها،  ــر اســاس ای ــوان ب طــرح بت
ــورد  ــه را م ــرای برنام ــی اج ــه ثمربخش درج
ارزیابــی قــرار داد و از طریــق ایــن ارزیابــی، 
ــورد  ــرل« را م ــرا- کنت ــدام- اج ــه »اق چرخ
بازنگــری و اصــالح قــرار داد. امــروزه، در 
ــزی  ــی، برنامه ری ــزی عملیات ــدر برنامه ری ص
اســتراتژیک قــرار دارد و فقــط بــه کمــک این 
ــوان  ــه می ت ــت ک ــزی اس ــه ری ــوع از برنام ن
یــک  اقتصــادی  پیشــرانه های  قالــب  در 
منطقــه و براســاس اســتراتژی های توســعه 
اقتصــادی، مزیت هــای نســبی و رقابتــی 
ــول  ــرد و راه وص ــف ک ــه را تعری ــک منطق ی
بــه آن هــا یعنــی راهبردهــای نیــل اهــداف 
ــای  ــود. برنامه ه ــخص نم ــعه ای را مش توس
عملیاتــی بایــد ذیــل ایــن راهبردهــا تعریــف 

ــوند. ش

تعیین محل تأمین اعتبارات
دوم، تامیــن اعتبــارات مــورد نیــاز طرح 
عمرانــی می توانــد هــم از محــل بودجــه 
ــارکت  ــل مش ــم از مح ــت و ه ــی دول عمران
و آورده بخــش خصوصــی تأمیــن شــود.

ــا توجــه بــه افزایــش نیازهــای اجتماعــی  ب
ــردن  ــه ســبک ک ــا توجــه ب ــن ب و هــم چنی
بــار وظایــف دولــت در یــک نــگاه و اقتصــاد 
مشــکالتی  و  مســائل  و  نئولیبرالیســتی 
از  بهره بــرداری  هنــگام  در  دولــت  کــه 
می شــود،  آن  دچــار  عمرانــی  طرح هــای 
طرح هــای  اجــرای  اســت کــه  ضــروری 
بخــش  مشــارکت  جلــب  بــا  عمرانــی 
ــارکت  ــای مش ــب روش  ه ــی در قال خصوص
عمومی-خصوصــی ).P.P.P(1 انجــام گیــرد. 
گفتنــی اســت کــه فقــط طــرح عمرانــی 
ــی غیرانتفاعــی کــه  انتفاعــی و طــرح عمران
محصولــش فروختــه می شــود، می توانــد 
ــی را  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ ــب س جل
برتابــد. بدیهــی اســت کــه بخــش خصوصــی 
ــی  ــه اجــرای آن دســته از طرح هــای عمران ب
انتفاعــی تمایــل نشــان می دهــد کــه دارای 
ــه  ــول ب ــود معق ــند. س ــی باش ــود معقول س
ــه  ــورم، هزین ــرخ ت ــش دادن ن ــای پوش معن
ــوع  ــت. مجم ــاری اس ــود انتظ ــک و س ریس
ایــن نرخ هــا بایــد فاقــد هزینــه فرصــت 
باشــند. منظــور از هزینــه فرصــت، مقایســه 
بنــا  اســت کــه  مشــابه  طــرح  دو  بیــن 
بــه شــرایط خــود دارای نرخ هــای ســود 
متفاوتــی هســتند. طبیعــی اســت کــه هــر 
ســرمایه گذار در بخــش خصوصــی بــه طــرف 
طرح هایــی کشــیده می شــود کــه بــازده 

ــد.  ــته باش ــتری داش بیش

تخمین نرخ سود
در  ســود  نــرخ  کــه  ســوم، گفتیــم 
یــک  در  انتفاعــی  زیربنایــی  طرح هــای 
از  تابعــی  مفــروض،  جغرافیایــی  نقطــه 
سیاســت های دولــت نیــز هســت. بنابرایــن، 
چنانچــه دولــت )یــا دولت هــای محلــی 
ــه سیاســت های  ــا ب ــد مناطــق آزاد(، بن مانن
ــی و توســعه ای خــود، اجــرای طــرح  اجرای
ــا نــرخ ســود کمتــر در  انتفاعــی خاصــی را ب
راســتای ایجــاد شــرایط و زمینه هــای اولیــه 
ــاوت  ــد تف ــد، مجبورن ــر دارن ــعه مدنظ توس
بیــن نــرخ ســودی را کــه از طریــق مطالعــات 
بــا  اســت،  شــده  مدّلــل  امکان ســنجی 
ــورت  ــه ص ــود ب ــر خ ــورد نظ ــود م ــرخ س ن
یارانه هــای جبرانــی و تشــویقی بــه شــریک 

نماینــد. پرداخــت  ســرمایه گذار 

 تعیین هزینه های غیر ثابت وابسته
هزینه هــای  از  منظــور  چهــارم، 
مربــوط  هزینه هــای  وابســته،  غیرثابــت 
نظیــر  درگــردش«  »ســرمایه  تامیــن  بــه 
تأمیــن  انســانی،  نیــروی  هزینه هــای 
کلیــه  و  طــرح  اولیــه  نهاده هــای 
هزینه هایــی اســت کــه بــرای عملیاتــی 
کــردن طــرح در دوره بهره بــرداری مــورد نیــاز 
ــنجی،  ــات امکان س ــواًل مطالع ــند. معم باش
هزینــه  عــالوه  بــه  ثابــت  هزینه هــای 
ســرمایه در گــردش را در فرآینــد مطالعاتــی 
ــع  ــداول مناب ــکیل ج ــکل تش ــه ش ــود ب خ
پیش بینــی حســاب ســود  و  و مصــارف 

می نماینــد. محاســبه  طــرح  )زیــان( 

انتخاب هوشمندانه پروژه

فقط طرح عمرانی انتفاعی 
و طرح عمرانی غیرانتفاعی 

که محصولش فروخته 
می شود، می تواند جلب 
سرمایه گذاری بخش 

خصوصی را برتابد.
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جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 
مهارت های مورد نیاز کارشناس عمرانی متخصص آموزش

مطالعات امکانسنجی اقتصادی 
طرح های عمرانی انتفاعی و طرح های 

عمرانی غیرانتفاعی

پنجــم، بــرای تعییــن ســود و نــرخ 
عمرانــی  طرح هــای  اقتصــادی  بــازده 
انتفاعــی و طرح هــای عمرانــی غیرانتفاعــی 
ــد  کــه محصول شــان فروختــه می شــود، بای

ــرد. ــام گی ــنجی انج ــکان س ــات ام مطالع

مطالعات توجیهی طرح های غیرانتفاعی
عمرانــی  طرح هــای  بــرای  ششــم، 
ــه  ــان فروخت ــه محصولش ــی ک ــر انتفاع غی
نمی شــود، امــا قابــل تقویــم بــه پــول اســت، 
ــام  ــنجی انج ــات امکان س ــد مطالع ــز بای نی
گیــرد. البتــه، هم چنــان کــه گفتــه شــد، 
بــرای ایــن دســته از طرح هــا نمی تــوان 
ــدل هــای  ــب م شــریک ســرمایه گذار در قال
P.P.P پیــدا کــرد. امــا، تهیــه مطالعــات 
توجیهــی بــه دولــت ایــن چشــم انداز را 
ــه  ــازده اقتصــادی طــرح را ب ــه ب می دهــد ک
ــن محاســبات  ــد از ای ــم درآورد و بتوان تقوی
بــرای انجــام محاســبات کالن تــر اقتصــادی 
ماننــد اثــرات طــرح در تولیــد ناخالــص 
داخلــی منطقــه جغرافیایــی مفــروض و 
ــی  ــد. گفتن ــتفاده نمای ــا اس ــایر پارامتره س

اســت کــه مطالعــات امکان ســنجی ایــن 
شــکل  بــه  می توانــد  طرح هــا  از  دســته 
ــی  ــای عمران ــه طرح ه ــبت ب ــاده تری نس س
انتفاعــی و طرح هــای عمرانــی غیرانتفاعــی 
شــود،  مــی  فروختــه  محصولشــان  کــه 

ــرد. ــام گی انج

ارزیابی هزینه - فایده  طرح های 
عمرانی غیرانتفاعی

عمرانــی  طرح هــای  بــرای  هفتــم، 
قابــل  محصول شــان  کــه  غیرانتفاعــی 
تقویــم بــه پــول نیســت، بایــد از مــدل 
هزینه-فایــده اســتفاده کــرد. بــا اســتفاده از 
ایــن مــدل می تــوان تــراز مالــی طــرح را بــه 
ســنجش درآورده و مــورد ارزیابــی قــرار داد. 

اولویت بندی و تعیین سودبخشی
مطالعــات  مــدل  کاربــرد  هشــتم، 
بــه  امکان ســنجی و مــدل هزینه-فایــده 
ــکان  ــن ام ــی( ای ــت محل ــا دول ــت )ی دول
مفیــد  طرح هــای  اواًل  کــه  می دهــد  را 
و ســود بخش چــه بــه لحــاظ اقتصــادی 
میــان  از  اجتماعــی  لحــاظ  بــه  چــه  و 
در  ثانیــًا  و  برگزینــد  طرح هــای مختلــف 
ــه  ــا توج ــز ب ــب نی ــای منتخ ــان طرح ه می
بــازده اقتصــادی آن هــا و یــا  بــه نــرخ 

عملکــرد بهترشــان بــه لحــاظ هزینه–فایــده، 
عمــل  بتوانــد  و  نمــوده  اولویت بنــدی 
»بهینــه ســازی« اســتفاده از منابــع محــدود 

خــود را شــکل دهــد.

تعیین مالکیت و بهره برداری
برنامــه و  نهــم، در مــاده 40 قانــون 
بودجــه ســال 1351 آمــده اســت کــه: »کلیــه 
ابنیــه، تأسیســات و اموالــی کــه در اثــر 
ــی و  ــی غیرانتفاع ــای عمران ــرای طرح ه اج
ــه  ــق ب ــد، متعل ــه وجــود می آی ــی ب مطالعات
دولــت اســت و حفــظ و حراســت آن هــا بــا 
دســتگاه اجرایــی و یــا دســتگاه مســئول 
و  تأسیســات  ابنیــه،  بــرداری کــه  بهــره 
یــا  اســتفاده  دارد.  دراختیــار  را  امــوال 
ــور  ــوال مزب ــتفاده از ام ــق اس ــذاری ح واگ
و یــا درآمدهــای ناشــی از بهــره بــرداری 
از ایــن نــوع ابنیــه، تاسیســات و امــوال 
توســط دولــت مشــخص خواهــد شــد.« 
ــت  ــن اس ــی ای ــارت قانون ــن عب ــای ای معن
در  غیرانتفاعــی  عمرانــی  طرح هــای  کــه 
ــناخته  ــی ش ــادی، کاالی عموم ــرف اقتص ع
می شــوند و نمی تــوان مالکیــت آن هــا را 
ــه،  ــال داد. البت ــی انتق ــش خصوص ــه بخ ب
ــده  ــاال دی ــاده ب ــن م ــه در مت ــور ک همان ط
حــق  یــا  اســتفاده  می تــوان  می شــود، 
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مهارت های

انتخاب پروژه

برای طرح های 
عمرانی غیرانتفاعی که 
محصول شان فروخته 

نمی شود، اما قابل تقویم 
به پول است، نیز باید 
مطالعات امکان سنجی 

انجام گیرد.



15

ند
رو

د ا
آزا

ه 
طق

من
ه 

سع
تو

ی 
رد

هب
 را

 و
ی

ص
ص

خ
ن ت

ولت
ب

آموزش مهارت های مورد نیاز کارشناس عمرانی متخصص

ــه و  ــا جعال ــه صــورت قراردادهــای اجــاره ی ــا را ب اســتفاده از کااله
ــت طــرح نیســت،  ــال مالکی ــه متضمــن انتق ــی ک ســایر قراردادهای

ــود. ــذار نم واگ

ــل  ــی قاب ــی انتفاع ــرح عمران ــت ط ــه مالکی ــت ک ــی اس بدیه
ــق  ــد از طری ــی( می توان ــت محل ــا دول ــت )ی ــت و دول ــال اس انتق
قراردادهایــی چــون اجــاره بــه شــرط تملیــک یــا فــروش اقســاطی 
ــت طــرح  ــط، مالکی ــی و ســایر قراردادهــای مرتب ــا مشــارکت مدن ی
ــی  ــاده خیل ــن م ــای ای ــال دهــد. معن ــه بخــش خصوصــی انتق را ب
ــارکت  ــب مش ــرای جل ــبی را ب ــری مناس ــت و انعطاف پذی ــم اس مه
ــه وجــود  ــی انتفاعــی ب ــر بنای ــروژه هــای زی بخــش خصوصــی در پ
مــی آورد. چــه، همانطــور کــه گفتیــم، منابــع دولتــی بــرای تأمیــن 
ــًا  ــت و ثانی ــی نیس ــی کاف ــای عمران ــاز پروژه ه ــورد نی ــارات م اعتب
ــخت،  ــت کاری س ــرای دول ــرداری ب ــا در دوره بهره ب ــت طرح ه مدیری
ــت  ــال مالکی ــت انتق ــن، قابلی ــت. بنابرای ــره اس ــه آور و کم به هزین
طرح هــای عمرانــی انتفاعــی موهبتــی اســت کــه قانون گــذار بــرای 
دســت یافتــن بــه مقاصــد فــوق آفریــده و اجــازه داده اســت. در ایــن 
زمینــه، اگــر بخواهیــم مثالــی بزنیــم، مــی تــوان گفــت کــه مالکیــت 
ــه  ــام ب ــن بندرام ــا راه آه ــهر و ی ــای آزاد راه آبادان-خرمش پروژه ه
خرمشــهر قابــل واگــذاری بــه بخــش خصوصــی اســت و ایــن همــان 
دامنــه اســت کــه جلــب و تامیــن ســرمایه بــرای اجــرای ایــن گونــه 
پــروژه هــا را وســعت بخشــیده و ســختی های مربــوط بــه دوره 

ــی دارد.   ــی برم ــتگاه اجرای ــز از دوش دس ــرداری را نی بهره ب

جمع بندی )اثر القایی پروژه(
مهــارت انتخــاب پــروژه بــه منظــور شناســایی پروژه هــای مؤثــر 
و ارزش آفریــن و اولویت بنــدی آن هــا بــه کمــک شــاخص های 
ــا اســتفاده از مطالعــات امکان ســنجی و مــدل  ــه ب ــزوده ک ارزش اف
ــه  ــاخصه ها، ب ــن ش ــر ای ــالوه ب ــود، ع ــن می ش ــده تعیی هزینه-فای
ــز  ــروژه در توســعه پیوندهــای پســین و پیشــین نی ــر پ نقــش و اث
ــای  ــرف تقاض ــروژه )ط ــک پ ــین ی ــای پس ــتگی دارد. ارتباط ه بس
ســاختار  بــر  را  نهایــی  تقاضــای  تغییــرات  اثــرات  اقتصــاد(، 
ــب  ــد و موج ــان می ده ــاد نش ــف اقتص ــای مختل ــدی بخش ه تولی
ارتباط هــای  می شــود.  تولیــدی  بخش هــای  تخصصی شــدن 
ــروژه )طــرف عرضــه اقتصــاد( نشــان می دهــد کــه  پیشــین یــک پ
محصــول نهایــی یــک بخــش بــه چــه میــزان در بخش هــای دیگــر 
بــه عنــوان نهــاد واســطه مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. بــه هرحــال، 
مجمــوع ارتباط هــای پســین و پیشــین یــک پــروژه، اثــرات القایــی 
نامیــده می شــوند و از گــذر همیــن اثــرات القایــی اســت کــه 
توســعه عمومــی اقتصــادی اتفــاق می افتــد. درواقــع، اثــرات القایــی 
ــود و  ــه می ش ــی انداخت ــه آب ــه در برک ــت ک ــنگی اس ــه س ــه مثاب ب
امــواج آن بــه اطــراف انتشــار می یابنــد. لــذا، کارشــناس متخصــص 
ــی را درگام اول  ــد پروژه های ــعه بای ــزی توس ــه ری ــی در برنام عمران
انتخــاب کنــد کــه بیــش تریــن بــازده اقتصــادی و ارزش افــزوده را 
ــرات القایــی بیشــتری نیــز در اقتصــاد ایجــاد  ــه وجــود آورده و اث ب
نماینــد. ایــن مهارت هــا، مهارت هــای انتخــاب پــروژه نامیــده 
می شــوند. چگونگــی اندازه گیــری و تعییــن ارزش افــزوده و اثــرات 

ــت.  ــم گرف ــی خواهی ــد« پ ــی »ره ون ــماره های آت ــی را در ش القای
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انتخاب پروژه
مالکیت طرح عمرانی 
انتفاعی قابل انتقال 

است و دولت )یا دولت 
محلی( می تواند از طریق 
قراردادهایی چون اجاره 

به شرط تملیک یا فروش 
اقساطی یا مشارکت مدنی 
و سایر قراردادهای مرتبط 
مالکیت طرح را به بخش 

خصوصی انتقال دهد.

1- Public Private Partnership
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جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 
ماجرای توسعه دبیتجربه

ـِــی ماجـراِی تـوسـعه ُدب
 )بخش سوم:هوانوردی(

اقتباس و تلخیص از محمدرضا عبدالرحیمی

در شــناخت و تحلیــل عوامــل و پیشــرانه های اقتصــادی پیشــرفت 
ــش و  ــه نق ــل ب ــماره قب ــادی آن، در دو ش ــعه اقتص ــی و توس دب
ــوردی و حمــل  ــی« و »دریان ــال آب ــر مؤلفه هایــی همچــون »کان اث
و نقــل دریایــی« اشــاره کردیــم. در ایــن شــماره، بــه نقــش و 
جایــگاه هوانــوردی  در توســعه اقتصــادی ایــن امیرنشــین اشــاره 

می کنیــم.
بــه عنــوان یــک صنعــت، منشــاء درآمدزایــی و  هوانــوردی، 
ارزآوری بــرای کشورهاســت. ســهم صنعــت هوایــی در تولیــد 
ــد.  ــکیل می ده ــی را تش ــد باالی ــورها درص ــی کش ــص داخل ناخال
بــه طــور مثــال، صنعــت هوانــوردی و حمــل و نقــل هوایــی دبــی 
ــادل  ــدی، مع ــارد دالر درآم ــد 26/7 میلی ــا تولی ــال  2013 ب در س
ــن کشــور ســهم داشــته  ــی ای ــص داخل ــد ناخال 27 درصــد در تولی
ــر 21  ــر براب ــتغال 416500 نف ــت از اش ــته اس ــن توانس ــم چنی و ه
ــا،  ــر این ه ــالوه ب ــد. ع ــتیبانی نمای ــی پش ــتغال کل دب ــد اش درص
ــل  ــام حمل و نق ــعه نظ ــر توس ــذار ب ــای اثرگ ــوردی از مؤلفه ه هوان
ــی  ــادالت فرهنگ ــگری، تب ــی، گردش ــی و بین الملل ــطح داخل در س
ــا اثرگــذاری  ــوردی، ب و توســعه اجتماعــی به شــمار مــی رود. هوان

ــی اقتصــادی را  ــر پیوندهــای پســین و پیشــین، توســعه عموم ب
ــه  ــت ک ــی اس ــر، نقش ــا مهم ت ــه این ه ــد. از هم ــتاب می بخش ش
ــور  ــک کش ــردن ی ــزه ک ــی و مدرنی ــازی اجتماع ــوردی در نوس هوان
زمینه هــای مهــم توســعه  از  یکــی  از ایــن رو  و  ایفــا می کنــد 
هوا-فضــا  صنعــت  می شــود.  شــناخته  اقتصادی-اجتماعــی 
ــر  ــرن معاص ــرفته ق ــن و پیش ــای نوی ــوم و فناوری ه ــی از عل یک
ــرفته  ــی پیش ــوژی، مهندس ــی، بیوتکنول ــوش مصنوع ــون ه همچ
مــواد، مهندســی ژنتیــک و ... نیــز شــناخته می شــود و در جهــش 

ــژه ای دارد. ــهم وی ــش س ــه دان ــی ب ــادی متک اقتص
ــام  ــدف انج ــن ه ــا ای ــی ب ــرفت دب ــای پیش ــل زمینه ه تحلی
عوامــل  و  علــل  و  پایه هــا  شــناخت  طریــق  از  می گیــرد کــه 
پیشــرفت ســایر کشــورها در یــک بســتر تطبیقــی، بتوانیــم از 
تجــارب ایــن کشــورها در امــر برنامه ریــزی توســعه اقتصــادی 

ــم. ــره گیری ــان به ــور خودم کش
ــا بحــث پیرامــون ســایر عوامــل توســعه  در شــماره بعــدی، ب
ــت و  ــم پرداخ ــده خواهی ــه ش ــب ارائ ــدی مطال ــه جمع بن ــی، ب دب
ــعه  ــزی توس ــارب را در برنامه ری ــن تج ــری از ای ــی بهره گی چگونگ
ــم داد.  ــرار خواهی ــکاش ق ــد مــورد کن ــه آزاد ارون اقتصــادی منطق
ایــن مقالــه، از پژوهشــی کــه توســط آقــای دکتــر عبدالرحیمی 
ــی مناطــق آزاد  ــه شــورای عال ــزی دبیرخان معــاون وقــت برنامه ری
انجــام گرفتــه اســت، اقتبــاس و نــگارش یافتــه اســت. - ســردبیر

تاریخچه حمل و نقل هوایی دبی
ــط  ــتان توس ــا انگلس ــی ب ــرارداد هوای ــن ق ــی آن اولی ــه ط ــردد ک ــال 1937 بر می گ ــه س ــی ب ــی در دب ــی غیرنظام ــابقه هواپیمای س
شــیخ ســعید بــن آل مکتــوم امضــا مــی شــود. متعاقــب آن، قــرارداد اجــاره زمینــی بــه عنــوان محــل عملیاتــی کشــتی هوایــی شــرکت 
»هواپیمایــی ایمپریــال« بــه مبلــغ اجــاره ماهیانــه 440 روپیــه شــامل هزینــه دســتمزد نگهبانــان و اجــاره محــل بــه امضــا می رســد. ایــن 

C فرودگاه دبی؛ نمای بیرونی کنکورس
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تجربه ماجرای توسعه دبی

شــرکت فعالیــت خــود را بــا هفتــه ای یــک 
ــرواز  ــک پ ــرق و ی ــی در ش ــه کراچ ــرواز ب پ
ــاز  ــرب آغ ــتان در غ ــاوثمپتون انگلس ــه س ب
می کنــد. متعاقبــًا، در دهــه چهــل میــالدی 
ــی شــرکت  ــه واســط کشــتی های هوای نقط
ــه از  ــاBOAC( 1( ک ــی بریتانی ــی خارج هوای
ــز« و  ــال ایروی ــرکت های »ایمپری ــام ش ادغ
ــده  ــکیل ش ــت تش ــز« وق ــش ایروی »بریتی
ــی  ــای جنوب ــود از آفریق ــیر خ ــود، در مس ب
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــه ســیدنی اســترالیا م ب
ــا  ــی ت ــال، دب ــن ح ــا ای ــت .ب ــه اس می گرفت
دهــه شــصت میــالدی فرودگاهــی نداشــته 
و مهم تریــن شــرکت هواپیمایــی  اســت 
ــا درایــت حاکــم  آن نیــز ســی ســال قبــل ب
وقــت بــا دو هواپیمــای اســتیجاری کار 

ــاز کــرد.  خــود را آغ

فرودگاه بین المللی دبی
زیرســاخت های  ایجــاد  بــا  همــگام 
از موقعیــت  بــرای بهره بــرداری  مختلــف 
ــادل  ــه مرکــز تب ــی ب ــل دب ســرزمینی و تبدی
ــداث  ــتور اح ــی، دس ــل و نقل ــاری و حم تج
فــرودگاه در ســال 1959 توســط شــیخ راشــد 
-حاکــم دبــی- صــادر شــد و در فاصلــه 
ــه طــول  ــد خاکــی ب ــا بان اندکــی فــرودگاه ب
1800 متــر، ســه منطقــه دور زدن و یــک 
ترمینــال کوچــک  همــراه  بــه  توقفــگاه 
احــداث شــد و قــادر بــه ارائــه خدمــات بــه 

هواپیماهایــی در انــدازه هواپیمای داگالس
ــی  ــی مهندس ــروه انگلیس ــط گ DC-3  توس
کاســتین2 گردیــد. در ســال 1963، در پاســخ 
بــه تقاضــای پروازهــای هواپیمــای جــت به 
ــری آســفالته  ــد 2800 مت ــی، احــداث بان دب
ــال 1965 در  ــًا در س ــد و نهایت ــاز ش ــز آغ نی
راه  خــزش  و  خاکــی  اولیــه  بانــد  کنــار 
)تاکســی وی( به همــراه توســعه ســاختمان 
تجهیــزات  نصــب  آشــیانه ها،  ترمینــال، 
فرودگاهــی و کمــک ناوبــری افتتــاح گردید. 
نصــب سیســتم روشــنایی چهــار مــاه بعــد 
از افتتــاح تأسیســات جدیــد، تکمیــل و 
ــره  ــت و باالخ ــرار گرف ــرداری ق ــورد بهره ب م
در اواخــر دهــه شــصت اقدامــات توســعه ای 
ــِی  ــاء تجهیزات ــد و ارتق ســاختمان های جدی
متعــددی مثــل دســتگاه VOR )دســتگاه 
جهــت( دهنــده  نشــان  ناوبــری  کمــک 

ــه  ــزات( ب ــا تجهی ــرود ب ــتم ف و ILS )سیس
ــال 1969  ــا س ــه ت ــوی ک ــه نح ــاد، ب راه افت
9 شــرکت هواپیمایــی در حــدود بیســت 
مســیر بــه/ از فــرودگاه دبــی خدمــات ارائــه 

می دادنــد.

هواپیماهای پهن پیکر و احداث باند دوم
ــن  ــد په ــای جدی ــد هواپیماه ــا تولی ب
بیشــتر  توســعه  در دهــه هفتــاد،  پیکــر 
دبــی  فــرودگاه  مختلــف  بخش هــای 
ــًا در  ــه اتفاق ــید ک ــر می رس ــه نظ ــروری ب ض

ــود.  ــده ب ــده ش ــز دی ــعه آن نی ــرح توس ط
ــزش  ــا، خ ــد، بانده ــال جدی ــی ترمین طراح
راه هــای  شــامل  )تاکســی وی ها  راه هــا 
هواپیماهــا(  توقفــگاه  و  بانــد  ارتباطــی 
انجــام گردیــد و ترمینــال جدیــد در ســه 
طبقــه بــه طــول 110 متــر و ســطح هم کــف 
ــه  ــت ب ــرج مراقب ــز ب ــع و نی 13400 مترمرب
ارتفــاع 28 متــر احــداث گردیــد. کار تکمیــل 
و توســعه در اوایــل دهــه 1970 میــالدی 
ادامــه یافــت و امــکان نشســت و برخاســت 
ــن  ــای په ــه هواپیماه ــات ب ــه خدم و ارائ
پیکــر بوئینــگ 747  و کنکــورد ممکــن 

ــد. گردی
امــا، کار اصلــی توســعه مربــوط بــه 
ــد  ــداث بان ــامل اح ــعه ش ــدی توس ــاز بع ف
 ILS بــه سیســتم  دوم و مــوازی مجهــز 
طبقــه دو و روشــنایی مربوطــه بــود کــه 
ــن  ــد. ای ــاح ش ــال 1984 افتت ــل س در آوری
ســال ها یعنــی از ســال 1979 و دهــه 1980، 
ســال هایی اســت کــه ایــران درگیــر انقــالب 
ــی را  ــن فرصت ــود و ای ــی ب ــگ تحمیل و جن
ــه کمــک  ــه وجــود آورد کــه ب ــی ب ــرای دب ب
ــرب  ــه غ ــرق ب ــی ش ــاب هوای ــان ه خارجی
ــود در  ــرار ب ــه ق ــران )ک ــم را از خــاک ای عال
ــرد(  ــکل بگی ــام ش ــدر ام ــی بن ــل کنون مح
ــرودگاه  ــد و ف ــل کن ــود منتق ــاک خ ــه خ ب
بــا تجهیــزی ســریع و چشــمگیر  دبــی 
توانســت بــه نقطــه ای بــرای نشســت و 
برخاســت شــرکت هــای هواپیمایــی ماننــد 
ایرایندیــا، کتــی پاســیفیک، هواپیمایــی 
ــیاری  ــزی و بس ــی مال ــنگاپور، هواپیمای س
ــیا و  ــیر آس ــه در مس ــود ک ــل ش ــر تبدی دیگ
اروپــا پــرواز می کردنــد و نیازمنــد نقطــه ای 
ــوخت  ــت س ــرای دریاف ــارس ب ــج ف در خلی
بــاز شــدن  بــا  بودنــد. )اگرچــه بعدهــا 
از آن  فضــای شــوروی ســابق و مهم تــر 
ســاخت هواپیماهــای دورپــروازی مثــل 
ــگ 400-747 و 777  ــاس 340 و بویین ایرب
کــه امــکان پــرواز بــدون توقــف بیــن اروپــا 
و جنــوب شــرق آســیا را فراهــم می کردنــد، 
ــه حداقــل می رســد.( ایــن نیــاز و توقــف ب

توســعه ای  طرح هــای  ادامــه  در 
ــا شــلوغی  ــرای مواجهــه ب فــرودگاه دبــی، ب
ــال  ــک، ترمین ــال ی ــاالی ترمین و ترافیــک ب
دو فــرودگاه بــا ظرفیــت ســه میلیــون نفــردر 
ســال براســاس طــرح جامــع جدیــد توســعه 
کــه  می شــود  افتتــاح   1998 ســال  در 
متعاقبــًا بــا بهســازی و گســترش و تکمیــل 
امکانــات و تســهیالت جانبــی، ظرفیــت آن 
ــون  ــج میلی ــش از پن ــه بی ــال 2007 ب در س
ــال  ــه ترمین ــر می رســد و از ســال 2009 ب نف
کم هزینــه  هواپیمایــی  شــرکت  اصلــی 
بــر  می شــود کــه  تبدیــل  ُدبــی  ِفــالی 
اســاس برنامه هــای توســعه ای جدیــد قــرار 
اســت ظرفیــت آن بــه دو برابــر افزایــش 

دبی تا دهه شصت میالدی 
فرودگاهی نداشته است 

و مهم ترین شرکت 
هواپیمایی آن نیز سی 

سال قبل با درایت حاکم 
وقت با دو هواپیمای 

استیجاری کار خود را آغاز 
کرد. 
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یابــد. در طــول همیــن ســال ها، ســالن 
الحاقــی کنکــورسC 3 بــه طــول 744 متــر و 
ــه همــراه  ــه راهروهــای متحــرک، ب مجهــز ب
ــالمت،  ــه س ــاری، مجموع ــز تج ــل، مرک هت
صرافــی، رســتوران، تســهیالت ســرگرمی، 
خدمــات اینترنــت، مرکــز پزشــکی، دفتــر 
پســت و نمازخانــه بــه ترمینــال یــک اضافــه 
بــه  ترمینــال  ایــن  ظرفیــت  و  می گــردد 
بیــش از 44 میلیــون نفــر افزایــش می یابــد!

ترمینــال  مهم تریــن  احــداث  امــا، 
ــوان  ــه عن ــه ب ــال س ــی ترمین ــرودگاه یعن ف
مرحلــه جدیــد توســعه بعــد از  فــاز دوم  بــا 
بــرآورد هزینــه 4.5 میلیــارد دالر در ســال 
ــال  ــا دوس ــروژه ب ــود. پ ــی ش ــاز م 2004 آغ
قبلــی  برنامه ریــزی  بــه  نســبت  تأخیــر 
درســال 2008 بــه همــراه تأسیســات الحاقــی 
مســاحت  بــه  درمجمــوع   B کنکــورس 
بهره بــرداری  بــه  مترمربــع  1/181میلیــون 
ــزان  ــه می ــرودگاه را ب ــت ف ــد و ظرفی می رس
43 میلیــون نفــر افزایــش داده و بــه 60 

میلیــون نفــر می رســاند!
غول پیکــر  هواپیماهــای  ورود  بــا 
ــل  ــازار حمل و نق ــه ب ــاس 380 ب ــد ایرب جدی
ــر 230  ــغ ب ــه بال ــا هزین ــرودگاه ب ــی ف هوای
ــرات  ــال تغیی ــه اعم ــبت ب ــون دالر نس میلی
ــه ایجــاد 29 گیــت قــادر  مــورد نیــاز از جمل
بــه پذیــرش مســافرین هواپیماهــای بــزرگ 
اقــدام می کنــد. متعاقبــًا بــا احــداث ســالن 
الحاقــی کنکــورس A بــه مســاحت 528 
ــه  ــه در اول ســال  2013 ب ــع ک هــزار مترمرب

فــرودگاه  ظرفیــت  می رســد،  بهره بــرداری 
دبــی بــا افزایــش 47 میلیــون نفــری اعــزام 
ــون  ــه 75 میلی ــرش مســافر درســال ب و پذی

ــی رســد. نفرم
بعــد از اتمــام فــاز دوم توســعه، در 
حــال حاضــر، فــرودگاه دارای ســه ترمینــال و 
ســه ســالن الحاقــی کنکــورس و دو ترمینــال 
بــار، یــک منطقــه آزاد، مرکــز اکســپو و ســه 
ســالن بســیار بــزرگ نمایشــگاهی، یــک 
مرکــز تعمیــر و نگــه داری بــزرگ هواپیماها و 
یــک مرکــز بــرای کاالهــا و محصــوالت فاســد 
شــدنی اســت. احــداث کنکــورس D بــه 
ــان  ــه در پای ــع ک مســاحت 150 هــزار مترمرب
ســال 2016 بــه ترمینــال یــک متصــل شــده 
ــه بیــش  ــرودگاه را ب ــت ف ــز، ظرفی اســت نی
از 90 میلیــون مســافر رســانده اســت کــه از 
زمــره اقدامــات توســعه ای 7.8 میلیــارد دالر 
توســعه فــرودگاه دبــی بــوده اســت. گفتنــی 
ــزی شــده  ــه ظرفیت هــای برنامه ری اســت ک
نزدیــک، رســیدن  آتــی  بــرای ســال های 
ــال  ــافر در س ــون مس ــتانه 103 میلی ــه آس ب
اســت. در کنــار ترمینال هــای مســافری، 
ــه  ــار ب ــزرگ ب ــد و ب ــال جدی ــداث ترمین اح
ظرفیــت 3 میلیــون تــن بــار در ســال نیــز در 
ســال 2018 انجــام پذیرفتــه و بدیــن ترتیــب 
ظرفیــت حمــل بــار در فــرودگاه بین المللــی 
ــال  ــار در س ــن ب ــون ت ــج میلی ــه پن ــی ب دب

رســیده اســت.
رشــد متوســط ســالیانه 15 درصــدی 
مســافر طــی 55 ســال فعالیــت کــه در نــوع 

ــرودگاه  ــردد، ف ــوب می گ ــورد محس ــود رک خ
ــش از  ــا بی ــت ب ــاخته اس ــادر س ــی را ق دب
ــش از 140  ــی بی ــرواز هفتگ ــزار پ ــت ه هش
شــرکت هواپیمایــی در مســیر 260 مقصــد در 
پنــج قــاره دنیــا بــه / از فــرودگاه بین المللــی 
دبــی و بــه کمــک شــبکه بســیار گســترده و 
ــاوگان مســتمرًا در حــال افزایــش شــرکت  ن
ــه  ــرودگاه را ب ــن ف ــارات، ای ــی ام هواپیمای
ــک مســافر  ــا در ترافی ــرودگاه دنی ــن ف برتری

ــد. ــل کن ــی تبدی بیــن الملل

فرودگاه بین المللی آِل مکتوم در قلب 
مرکز تجارت جهانی ِجِبل علی

ــده  ــره کنن ــعه خی ــترش و توس ــا گس ب
بنــدر جبل علــی و منطقــه آزاد جبل علــی 
و در جهــت رونــق بیشــتر کســب و کارهــای 
بیش تــر  ســرمایه های  جلــب  و  موجــود 
خارجــی بــه ایــن منطقــه، دومیــن فــرودگاه 
ــوم  ــی آل مکت ــن الملل ــرودگاه بی ــی، »ف دب
ــه  ــی ب ــری دب ــی« در 37 کیلومت ــل عل جب
ــروژه  ــردی پ ــی و راهب ــش اصل ــوان بخ عن
ــی4 و  ــی دب ــز جهان ــارد دالری مرک 32 میلی
ــی  ــل ترکیب ــزی جهــت حمل و نق ایجــاد مرک
دریایی-هوایــی و زمینــی در زمینــی بــه 
ــد 4.5  ــار و یــک بان مســاحت 14 هــزار هکت
ــری  ــات ناوب ــه تأسیس ــز ب ــری مجه کیلومت
پیشــرفته، فعالیــت خــود را در ســال 2010 بــا 
ظرفیــت ابتدایــی بــار 200 هــزار تــن و قابــل 
ــای خــود را  ــن دره ــا 800 هزارت گســترش ت
بــه روی پروازهــای بــاری گشــود و متعاقبــًا 

18

جم، مرداد 1398
شماره پن

سال دوم، 

A تصویر نمای داخلی کنکورس

فرودگاه دبی با بیش از 
هشت هزار پرواز هفتگی، 

بیش از 140 شرکت 
هواپیمایی، در مسیر 260 
مقصد، در پنج قاره دنیا 

به/ از فرودگاه بین المللی 
دبی و به کمک شبکه 

بسیار گسترده و ناوگان 
مستمرًا درحال افزایش 

شرکت هواپیمایی امارات، 
به برترین فرودگاه دنیا در 
ترافیک مسافر بین المللی 

تبدیل شده است.
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بــا تکمیــل ترمینــال مســافری بــا ظرفیــت پنــج میلیــون نفــر و قابــل 
ــال 2013  ــر س ــاز اول، در اکتب ــر در ف ــون نف ــت میلی ــه هش ــا ب ارتق
ــرودگاه،  ــن ف ــعه ای ای ــای توس ــه طرح ه ــد. در ادام ــدازی ش راه ان
ظرفیــت ترمینال هــای مســافری آن بــه 26 میلیــون مســافر در ســال 

ــا یافتــه اســت. ارتق

آژانــس ملــی مســافرت هوایــی دبــی )شــرکت خدمــات زمینی 
و فرودگاهــی حمــل و نقــل هوایــی5(

ــا(  ــی )دنات ــی دب ــافرت هوای ــی مس ــس مل ــال 1959 آژان در س
ــی،  ــه خدمــات ســفر در دب ــرای تســهیل در توســعه تجــارت و ارائ ب
ــد، در  ــال بع ــک س ــرد. ی ــکل می گی ــد ش ــر کارمن ــج نف ــا پن ــا ب تنه
ســال 1960 شــیخ راشــد بــن ســعید آل مکتــوم سیاســت آســمان بــاز 
ــق  ــرد رون ــای آزاد و تجــارت آزاد را راهب ــی و دری ــرودگاه دب ــرای ف ب
کســب و کار و تجــارت و توســعه در ایــن امــارت اعــالم می کنــد. بــا 
افزایــش ترددهــا و ســفرهای هوایــی و نیــاز بــه توســعه خدمــات، 
تعــداد کارکنــان دناتــا نیــز بــه 200 نفــر می رســد. در ســال های دهــه 
ــرکت  ــود ش ــرای خ ــارات ب ــر ام ــی و دیگ ــه دب ــن ک ــم ای 60 علی رغ
هواپیمایــی نداشــتند، دناتــا بــه تدریــج بــه یــک بنــگاه بــزرگ فعــال 
ــا ســفر و حمل و نقــل هوایــی  در بخــش کســب و کارهــای مرتبــط ب
ــای  ــی( و آژانس ه ــار هوای ــو )ب ــی، کارگ ــات فرودگاه ــی عملی یعن
ــات  ــه خدم ــر ارائ ــالوه ب ــه ع ــن مجموع ــود. ای ــل می ش ــا تبدی دنات
ــروش 26  ــی ف ــی، نمایندگ ــی دب ــرودگاه بین الملل ــتیبانی در ف پش
شــرکت هواپیمایــی را نیــز بــر عهــده می گیــرد، بــه نحــوی کــه ســال 
ــزار  ــالدی، دو ه ــه 80 می ــای ده ــا میانه ه ــر و ت ــزار نف 1980، دو ه
ــروزه، بیــش از  ــه اســتخدام خــود درمــی آورد. ام ــر را ب و پانصــد نف
ــه  ــا ارائ ــه آن ب ــرکت های زیرمجموع ــا و ش ــا دنات ــر ب ــزار نف 27 ه
خدمــات ســاالنه بــه بیــش از 90 میلیــون مســافر، 300 هــزار پــرواز، 
ــای  ــات در حوزه ه ــایر خدم ــار و س ــن ب ــون ت ــی دو میلی جا به جای
کیترینــگ، فنــاوری اطالعــات، مدیریــت ســفر و گردشــگری فعالیت 
می کنــد. ایــن شــرکت، ضمــن حضــور در بیــش از 75 فــرودگاه 
ــس  ــس مســافرتی اســتالی6 انگلی ــد آژان ــا خری ــا، ب 38 کشــور دنی
خدمــات  در  مشــترک  ســرمایه گذاری  در  تــول  ســهام گــروه  و 
ــات  ــه خدم ــه پیشــروترین مجموع فرودگاهــی اســترالیا، خــود را ب
ــرودگاه  ــا ف ــه در ده ه ــت ک ــل کرده اس ــا تبدی ــطح دنی ــی در س هوای
ــه در ســال 2014  ــه طــوری ک ــردازد، ب ــات می پ ــه خدم ــه ارائ ــا ب دنی
بــه عنــوان برتریــن شــرکت ارائــه کننــده خدمــات زمینــی انتخــاب 

گردیــده اســت.

شرکت هواپیمایی ِامارات
در اوایــل دهــه 80 کــه شــرکت هواپیمایــی »گالــف ایــر بحرین« 
بــه دلیــل سیاســت آســمان بــاز و حضــور دیگــر شــرکت های 
ــود،  ــخت ب ــرکت س ــرای آن ش ــا ب ــا آن ه ــت ب ــه رقاب ــی ک هواپیمای
خدمــات خــود را بــه دبــی قطــع می کنــد، شــرکت هواپیمایــی 
ــام  ــا ن ــی ها ب ــک انگلیس ــه کم ــی و ب ــم دب ــط حاک ــدی توس جدی
ــه  ــز ک ــا نی ــر دنات ــه باالس ــود ک ــیس می ش ــز« تأس ــارات ایرالین »ام
خــود نمایندگــی ایرالین هــای خارجــی را در دبــی بــه عهــده داشــت، 
قــرار می گیــرد. شــرکت هواپیمایــی امــارات طــی ســی ســال 
فعالیــت خــود بــا برنامه ریــزی راهبــردی مســتمرًا رونــد توســعه ای 
خــود را طــی کــرده اســت. ایــن شــرکت امــروز بــا برخــورداری از 246 
ــگ 777 و  ــر بوئین ــن پیک ــًا په ــد و عمدت ــای روزآم ــد هواپیم فرون
ــق  ــه از طری ــرواز در هفت ــش از 3600 پ ــراری بی ــاس 380 و برق ایرب
دبــی بــه بیــش از 150 مقصــد در کشــورهای مختلــف دنیــا و داشــتن 
ــه  ــت ب ــته اس ــا توانس ــور دنی ــانی از 120 کش ــروی انس ــزار نی 57 ه
ــی مســافر و  ــل هوای ــی حمل و نق ــازار جهان ســرعت ســهم خــود از ب
بــار را افزایــش دهــد و نــام خــود را بــه یــک برنــد تبدیــل کنــد کــه 
ارزش آن بــر اســاس گــزارش مالیــه 500 نشــان تجــاری جهــان  بــه 
ــا  ــه ب ــی ب ــن ســال متوال ــرای چهارمی ــارد دالر رســیده و ب 6.6 میلی
ارزش تریــن خطــوط هوایــی دنیــا تبدیــل شــده اســت. دســتیابی بــه 
درآمــد 26.3 میلیــارد دالر و پرداخــت 700 میلیــون دالر بــه عنــوان 
ســود قابــل تســهیم بــه دولــت دبــی مؤلفــه بســیار مهمــی در تأییــد 
موفقیــت اقتصــادی ایــن شــرکت محســوب می شــود. عملکــرد 
شــاخص مســافر کیلومتــر درآمــدی7 ایــن شــرکت بــه نحــوی اســت 
کــه آن را در رتبــه چهــارم شــرکت های هواپیمایــی دنیــا در مجمــوع 
ــای  ــا در پروازه ــه اول آن ه ــی و رتب ــی و بین الملل ــای داخل پروازه

ــرار داده اســت. ــی ق بین الملل

تجربه ماجرای توسعه دبی

نمای کالن فرودگاه بین المللی آل مکتوم

1- British Overseas Airways 
Corporation
2- COSTAIN
3- Concourse C
4- DWC
5- DNATA
6- Stella Travel
7- RPK
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ــتمر  ــازی مس ــد و جوان س ــد و کارآم ــاوگان روزآم ــن ن تامی
ــش  ــدود ش ــط آن از ح ــر متوس ــه عم ــه نحــوی ک ــاوگان ب ن
ــای  ــن مدل ه ــرمایه گذاری در آخری ــد و س ــاوز نکن ــال تج س
ــاوگان  ــن ن ــی )تأمی ــزات زمین ــا و تجهی ــرفته هواپیم پیش
شــرکت هواپیمایــی پیشــرو امــارات بــه ســه روش »اجــاره 
عملیاتــی هواپیمــا«، »خریــد اعتبــاری و بهره بــرداری از وام 
ــی  ــن مال ــی« و » تأمی ــات مال ــا و مؤسس ــار بانک ه و اعتب
ــای  ــوک و ابزاره ــه، اوراق صک ــار اوراق قرض ــق انتش از طری

مشــتقه« انجــام گرفتــه اســت. 

ــا  ــارات ب ــروه ام ــی گ ــره وری و کارای ــای به ــه کالن ارتق برنام
ــرای  ــروه ب ــخه گ ــرد، نس ــت عملک ــر مدیری ــز ب ــد و تمرک تاکی
فضــای رقابتــی اســت. بدیــن منظــور، برنامــه »عملکــرد مهــم 
اســت« بــا تأکیــد بــر نقــش مدیــران و سرپرســتان در عملکــرد 
ــرد  ــی عملک ــنجش و ارزیاب ــه س ــبت ب ــتمرًا نس ــان، مس کارکن
ــرِد  ــاداِش عملک ــت پ ــد. پرداخ ــدام می نمای ــان اق ــه کارکن کلی
ــق  ــز تعل ــان نی ــه کارکن ــه کلی ــه ســودآوری شــرکت، ب منجــر ب

می گیــرد.

ارتقــای دائمــی کیفیــت خدمــات به مســافرین و مشــتریان، 
ــه  ــا دســتیابی ب ــای همــراه ب ــرای بق ــروه ب ــرد جــدی گ راهب

ســهم بیشــتر و بــزرگ شــدن بــا جدیــت دنبــال می شــود.

اقدامــات کاهــش هزینــه و افزایــش درآمــد با جدیــت از طریق 
برنامــه کاهــش هزینــه تن-کیلومتــر بــا عنــوان »هــدف 2000« 
و طــرح »ایده هــای درخشــان داوطلبانــه« کــه از ســوی گــروه 
ــش  ــنهاد کاه ــا پیش ــود، صده ــاده می ش ــان پی ــن کارکن در بی
هزینــه و صرفه جویــی و ارتقــای خدمــات را بــه طــور رایــگان 
در اختیــار شــرکت قــرار می دهــد. نظــام پرداخــت پــاداش بــه 
ــا اســتعداد و خدمــات برجســته کــه شــرکت رشــد  ــاِن ب کارکن
ــا  ــمندانه آن ه ــای هوش ــون تالش ه ــود را مدی ــرفت خ و پیش
می بینــد و حتــی فراتــر از آن، آن هــا را اســتراتژی رشــد خــود 

ــد. ــده محســوب می کن ــرای آین ب

ــرای پیش بینــی »برخــط«  سیســتم حســابداری پیشــرفته ب
هفتگــی ســودآوری مســیرها و خدمــات در کل شــبکه 
پــروازی و البتــه بــا قابلیــت بانــک اطالعاتــی مالــی و 
عملیاتــی بــرای ارزیابــی و برنامه ریــزی مســیر و تغییــر 

ــاوگان. ن

ــه مســتمرًا درحــال  ــی بســیار هوشــمند ک دپارتمــان بازرگان
بررســی خواســت ها و نیازهــای مخاطبیــن و مشــتریان 
ــفرهای  ــازار س ــهم از ب ــر س ــذب بیش ت ــب ج ــت و موج اس
هوایــی اســت. نــوآوری در خدمــات و تســهیالت داخــل 
در  شــرکت  پذیرایــی  اختصاصــی  اماکــن  و  پروازهــا 
فرودگاه هــا، از عوامــل و مؤلفه هــای اصلــی ســودآوری ایــن 
شــرکت در میــان رقبــای بــزرگ زیــان ده محســوب می شــود.

ثبــات مدیریتــی و اســتمرار حضــور تیــم مدیریتــی اصلــی از 
ــرکت  ــز ش ــار تمرک ــارات در کن ــرکت ام ــکل گیری ش روز اول ش
بــر مشــتری و نیازهــای وی بــه عنــوان یکــی دیگــر از عناصــر 
موفقیــت و رشــد مســتمر شــرکت در مقیــاس جهانــی اســت.

ــات  ــه خدم ــارات و مجموع ــی ام ــرکت هواپیمای ــعه ش توس
هوایــی دناتــا )گــروه امــارات(، توســعه هواپیمایــی منطقــه ای 
دبــی ایرالینــز و توســعه فرودگاه هــای بین المللــی دبــی و 
آلِ مکتــوم مرکــز جهانــی دبــی بــه صــورت هماهنــگ و متوازن 
صــورت می گیــرد و ایــن مهــم یکــی از اصــول نظــام توســعه 

ــن کشــور اســت. ــی در ای عناصــر سیســتم حمل و نقــل هوای


