ﻋﻮارض و ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ راﯾﮕﺎن؛ راﻫﮑﺎر اﻣﺎرات ﺑﺮای
ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﯿﭙﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۹ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۶
ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذﺧﺎﯾﺮ ﻋﻈﯿﻢ ﻧﻔﺘﯽ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ دارد.
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده
و ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﯽ از درآﻣﺪﻫﺎی آن از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه ﻣﯿﺰان واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه
ﻋﺮﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و از  85درﺻﺪ در ﺳﺎل  2009ﺑﻪ  25درﺻﺪ در زﻣﺎن
ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﺧﯿﺮی ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﺮای
دوران ﭘﺲ از ﻧﻔﺖ ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺴﺘﺮﻫﺎ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼش
ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی
ﺑﺮﻗﯽ در دﺑﯽ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎرک و ﻋﻮارض ﻣﻌﺎف ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﺗﻌﺪاد ﺧﻮدروﻫﺎی ﺣﺎﺿﺮ در دﺑﯽ ﻣﺪام رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ ،ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﺖ و آﻣﺪ،
اﺗﻮﺑﺎن ﻫﺎی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎﻧﺪه در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰرگ اﺣﺪاث ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻖ ﻫﺪﻓﮕﺬاری ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق و آب دوﺑﯽ )ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ  ،(DEWAﺗﺎ ﺳﺎل  2020ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪود 32000
ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﺮدد ﮐﻨﻨﺪ؛ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ 42000
دﺳﺘﮕﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮق و آب دوﺑﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﺎی ﻻزم را ﻧﻤﻮده و در ﺣﺎل

آﻣﺎده ﺳﺎزی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﺳﺎل  2015ﺻﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎرژ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ راه اﻧﺪازی ﮐﺮد و ﻗﺮار اﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  2018ﺻﺪ اﯾﺴﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ از ﻋﻮارض و
ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ DEWA ،ﻧﺎم ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ را در ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﻤﻮده و
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺷﺎرژ را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  2019ﺑﺮای آﻧﻬﺎ راﯾﮕﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﻣﺎراﺗﯽ ﻫﺎ ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺘﯽ را ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺻﺮف و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ  327ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﺣﺎل
ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ.
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ اﻣﺎراﺗﯽ ﻫﺎ ﮔﺎم ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ را در راﺳﺘﺎی ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﻇﻬﻮر ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ و

ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﺒﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﻧﺪ ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺧﺒﺮی از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺒﻮده و ﻇﺎﻫﺮا
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺟﺪی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد.

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻗﻄﻌﺎ در آﯾﻨﺪه ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ﮐﻪ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از وﺳﺎﯾﻞ

ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﻤﻮده و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻻزم را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﺘﺮ و
راﺣﺖ ﺗﺮ از آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد.
در ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ در ﯾﮏ روز زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﯿﭻ دودی
از اﮔﺰوز ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

