ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺎ ﺑﻮدﺟﻪ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری
ﯾﮏ اﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﮐﻨﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﺴﻦ ﺧﻮﺷﻨﻮد | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،آﺑﺎن ۱۳۹۶
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﺎدر ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ در دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ً
ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ روز اﻓﺰون ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ

ﭘﯿﺶ ﺑﺮود.

دوﻟﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اﮐﻨﻮن در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﺮوژه ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺟﺮا ،ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؛ ﯾﮏ اﺑﺮ ﺷﻬﺮ  500ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ اردن و
ﻣﺼﺮ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﭘﺮوژه ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » «NEOMدﯾﺮوز ﺗﻮﺳﻂ »ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺳﻌﻮد« وﻟﯿﻌﻬﺪ
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻃﯽ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری آﯾﻨﺪه در ﺷﻬﺮ رﯾﺎض اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ،ﺑﻮدﺟﻪ
 500ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ

ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد از ﭘﺮوژه ،ﺷﻬﺮ »ﻧﯿﻮم« ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﺠﺎرت در

ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  26495ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺣﺪاث ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 33 ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻬﺮ
ﻧﯿﻮﯾﻮرک آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ  NEOMﮐﺎﻫﺶ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺗﺴﺮﯾﻊ روﻧﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺮژی ،آب ،ﺑﯿﻮﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﻏﺬا ،ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺎط ﺗﻤﺮﮐﺰ دوﻟﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻓﺮوش  5درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ آراﻣﮑﻮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭘﺮوژه را
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی »ﮐﻼوس ِ
ﮐﻠﯿﻨﻔﯿﻠﺪ« ﻣﺪﯾﺮ اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻫﺎی زﯾﻤﻨﺲ

و ) Alcoaﺷﺸﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم در دﻧﯿﺎ( را ﺑﺮای رﻫﺒﺮی ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد
ﺑﺎ ﻓﺮوش  5درﺻﺪ از ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ »آراﻣﮑﻮ« 300 ،ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺣﺪاث
ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻓﺎز ﻧﺨﺴﺖ  NEOMﺗﺎ ﺳﺎل  2025ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﮐﻨﺎر
»ﺑﺮﻟﯿﻨﮕﺘﻮن« در اﯾﺎﻟﺖ ورﻣﺎﻧﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ  100درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﻧﻮ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ( و ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ در ﻧﺮوژ و اﯾﺴﻠﻨﺪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ را ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ.

دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

