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ازفزايي صنعت رسـانه تـا توسـعه اقتصـاد     اي؛ از همشهررسانه
اي درمنطقــه  رســانه بررســي تطبيقــي ســه شــهر(محــور  دانــش

 )خاورميانه
  

  4عباس طلوعي اشلقي *3فر محمد سلطاني*  2اكبرفرهنگي علي*  1احسان پوري

  چكيده 
به منظوردستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و  1404انداز  هاي افق چشم با توجه به ضرورت

معرفـي و توصـيف   ايـن پـژوهش بـا     در ،اي فناوري در سطح منطقـه و شـناخت رقبـاي منطقـه    
سپس . دشو ه ميئاي و كاربردهاي آن ارا رسانه اي، تعريف شهر رسانه هاي شهر لفهؤها و م ويژگي

بررسي جامعي به روش مقايسه تطبيقـي  ) دبي، مصر و اردن(اي در منطقه  رسانه با رصد سه شهر
 هاي ديگر لفهؤو مها و امكانات مورد نياز، نوع مالكيت  روند تأسيس، نحوه جانمايي، زيرساخت بر

  . شود حقوقي، تجاري، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي انجام مي
بررسـي   محـور و  اي، صنعت رسانه، توسعه اقتصادي، اقتصـاد دانـش   رسانه شهر :واژگان كليدي
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  مقدمه
صنعت جهان، در دو دهه آخر قرن بيسـتم شـاهد ظهـور فضـايي تـازه در عرصـه فنـاوري و        

در اين دوران، نقـش  . هاي پيشين بوده است گيري يك نظام اقتصادي متفاوت با دوره شكل
اهميـت يافتـه و جريـان مبادلـه اطالعـات بـين       يندهاي توليدي ـ صـنعتي بسـيار    ادانش در فر

اگرچـه  . هاي اقتصادي و صـنعت، گسـترش چشـمگيري پيـدا كـرده اسـت       فعاالن در حوزه
هـا در جهـان صـنعتي متمركـز بـوده و هسـت، امـا         كانون اصلي پويش فناوري و دگرگوني

ايـن  . كشورهاي در حال توسـعه نـاگزير در معـرض ايـن تحـوالت و مناسـبات قـرار دارنـد        
گيري مناسب در  سازي براي جاي رو و زمينه شورها، تنها در صورت درك تحوالت پيش ك

المللي اسـت كـه    هاي روابط بين ها و زنجيره نظام نوين تقسيم كار و همچنين ورود در شبكه
منـد   شـود، بهـره   اي كه در عرصه اقتصاد جهـاني ايجـاد مـي    هاي گسترده توانند از فرصت مي

  . شوند
ــه  ــ 1990در ده ــدف جــذب    م ــا ه ــه ب ــه خاورميان ــورهاي منطق يالدي، بعضــي از كش

 بـا اي  گذاران خارجي، توليد درآمد و كارآفريني اقدام به تأسيس مناطق آزاد رسـانه  سرمايه
اسـت   1970اي مربـوط بـه دهـه     البتـه ايـده تأسـيس شهررسـانه    . اي كردنـد  عنوان شهررسانه

)Chiba, 2012: 5(. شود كه كليه خدمات مربوط به صـنايع   به شهري اطالق مي 1اي شهر رسانه
هم آورده و موجب  ، گرداستهاي مرتبط با رسانه  اي از تمامي حرفه اي كه مجموعه رسانه

 Media City Planning( شـود  المللـي مـي   اي در سـطح بازارهـاي بـين    ايجـاد تجـارت رسـانه   

Guidance, 2007: 14(.   
تواند اتفاق بيفتد شامل  اي مي مديا سيتي يا شهررسانههايي كه در يك  مجموعه فعاليت

هـاي بازاريـابي، چـاپ و نشـر، موزيـك،       توليد، خريد و فروش محتواي رسانه ها، سرويس
هـاي   هاي جديد، گـذران اوقـات فراغـت و سـرگرمي، پخـش برنامـه و آژانـس        فيلم، رسانه

                                                                                                                                                       
1. Media city 
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تـا پتانسـيل انجـام     صـورت بـاز و منعطـف بـوده     طراحي فضاي اين شهر بـه . استاطالعاتي 
. افزايـي مثبـت پايـه گـذاري نمايـد      صورت آزاد و مستقل دريك هم هاي فردي را به فعاليت

هـاي   هـاي پيشـرفته، سـرويس    اي مسـتلزم داشـتن زيرسـاخت    چنين فضاي اختصاصي رسـانه 
پشتيباني، آزادي حركت سرمايه، سيستم درآمـدهاي معـاف ازماليـات، دسترسـي راحـت و      

اي با هـدف رشـد اقتصـادي     تمامي اين رويدادها در شهر رسانه. دنيا است آسان به بازارهاي
در اين خصوص، انديشمند اسپانيايي  .)Media city UK,1 2012(گيرد  دانش محور صورت مي

جامعـه اطالعـاتي جهـاني در وهلـه نخسـت در درون و      : معتقد است كاستلز ،عصراطالعات
هرهاي بـزرگ يـا بـه تعبيـر مانوئـل كاسـتلز،       اين ش. گيرد پيرامون شهرهاي بزرگ شكل مي

كه كاركردهاي سطوح عالي راهبـردي، توليـد و    هستندهاي اقتصادي جهاني  ابرشهرها گره
   .)437: 1380كاستلز، (شده است  مديريتي كل سياره در آنها متمركز

اي در كشـور صـورت    گونه پژوهشي در خصـوص شهررسـانه   كنون هيچ ازآنجا كه تا
اي،  هاي شهررسـانه  لفهؤها و م اين تحقيق سعي شد، با معرفي و توصيف ويژگي در ،نپذيرفته

 سـپس بـا رصـد سـه شـهر     . ه گـردد ئـ اي و كاربردهـاي آن ارا  رسـانه  شـهر  تعريف كاملي از
بررسـي  ) اي اردن اي مصـر و شـهر رسـانه    اي دبي، شهر رسانه شهر رسانه(اي در منطقه  رسانه

هـا و امكانـات    ند تأسيس، نحوه جانمـايي، زيرسـاخت  رو جامعي به روش مقايسه تطبيقي بر
هاي ديگرحقوقي، تجـاري، سياسـي، اقتصـادي، فرهنگـي و      لفهؤمورد نياز، نوع مالكيت و م

 اي در هـاي مطلـوب شهررسـانه    بر اساس نتايج حاصـل از آن شـاخص  . اجتماعي انجام شود
  . شود ايران پيشنهاد مي

  ه تحقيقپيشين. 1
همچنين اغلب كساني . اي انجام نشده است چنداني برروي شهرهاي رسانهكنون مطالعات  تا

ديـدگاه   انـد، بـه مطالعـه يـك مـورد خـاص از       هـايي انجـام داده   كه در اين حـوزه پـژوهش  
 انـدازي و توسـعه شـهر    از سـوي ديگرمطالعـات دربـاره راه   . انـد  اقتصادي يا قانوني پرداختـه 

عنـوان مثـال، پـژوهش شـيلفر و      بـه . م شـده اسـت  جداگانه و مجـزا انجـا   طور اي نيز به رسانه
 انــدازي وچشــم اندازآينــده شــهر مــيالدي، گزارشــي اســت از راه2000در ســال  2ســوليوان

                                                                                                                                                       
1. http://www.mediacityuk.co.uk  
2. Schleifer and Sullivan 
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بـه   2007در سـال   2همچنـين مطالعـه بلتـاجي   . در كشور امارات متحده عربـي  1اي دبي رسانه
. پـردازد  دبـي مـي  اي در  رسـانه  اندازي شهر مشكالت سياسي و اقتصادي شهر دبي قبل از راه

البتـه  . اي انجـام داده انـد   مطالعه بيشتري بـر روي شـهرهاي رسـانه   ) 2009( 3كرايدي و خليل
تـوان بـه    از ديگر مطالعـات انجـام شـده مـي    . اي دبي بوده است رسانه تمركز آنها روي شهر

جــامعي روي موانــع  آنهـا كــار نسـبتاً  . اشــاره داشــت) 2006( 4پـژوهش كنــديل و همكـاران  
در گـزارش   5عـالوه بـرآن، همـدي   . انـد  اي مصـر انجـام داده   رسانه ازي و توسعه شهراند راه

 اي مصـر  رسـانه  اي و كاركنانشان براي حضـور در شـهر   هاي رسانه ديگري از تمايل شركت
  ) Chiba, 2012: 11(صحبت كرده است 
ن اي در اردن ظاهر شـد؛ در همـا   رسانه هاي ايجاد اولين شهر نشانه 2001وقتي در سال 

ــدازي آن منتشــر  راه گزارشــي از 6ســال ســارا ســوليوان  ديگــر از). Shahawi, 2002( كــردان
ايـن  . اشـاره داشـت  ) 2009( 7توان به پژوهش كويين و همكاران هاي انجام شده مي پژوهش

ديـدگاه حقـوقي و    از. اي دبي و اردن پرداخته است هاي اقتصادي شهر رسانه مطالعه به جنبه
انـداز آينـده    شـرايط موجـود و چشـم   ) 2009( 8آزادي بيـان، كـري سـيك   ل مربوط به ئمسا

او در اين . اي اردن و دبي را مورد بررسي قرارداده است هاي عرب در شهرهاي رسانه رسانه
بـه رشـد صـنعت     در رونـد رو  بسـياري  اي تأثير كند، اگرچه شهرهاي رسانه گزارش بيان مي

ها همچنان در كشورهاي منطقه باقي است  ق رسانهرسانه دارند، اما مسئله آزادي بيان و حقو
)Chiba, op.cit.(  

اي در ايران انجـام نشـده؛    رسانه كنون هيچ پژوهش رسمي در خصوص شهر هرچند تا
هاي گذشته از سوي مسـئوالن فرهنگـي كشـور     اي در سال اما صحبت از تأسيس شهر رسانه

وقت فرهنگ و ارشاد اسالمي از  ، صفارهرندي، وزير1388درتيرماه سال . مطرح شده است
او در برنامـه بازديـد از پـارك فنـاوري     . اي دركشـور گفـت   رسـانه  ضرورت تأسـيس شـهر  

يكـي از مقـوالت مـورد توجـه در عرصـه       اي شـهر رسـانه  ايده تأسـيس  «: پرديس، بيان كرد
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 هاي فرهنگي هنري است كه در صـورت فـراهم شـدن شـرايط و مقتضـيات الزم بـه       فعاليت
او همچنـين از نقـش پررنـگ و    . »ه و عملياتي كردن آن حركـت خـواهيم كـرد   سوي مطالع 

هاي هنري، فرهنگي كشور صـحبت كـرد    بخشي به فعاليت در رونق اي شهر رسانهتأثيرگذار 
و در ادامه با اشاره به هدف گذاري جمهوري اسالمي ايران براي رسيدن به جايگاه نخسـت  

بخـش مهمـي از لـوازم    : سـاله گفـت   20برنامـه   توليد علم، فناوري و صنعت در چشم انـداز 
هـاي جديـد،    هاي نوين نهفتـه اسـت و فنـاوري    تحقق اين مهم در گسترش و تقويت فناوري

از   1.آيـد  مقدمه دستيابي به اهداف كالن علمي، صنعتي، اقتصادي و فرهنگـي بـه شـمار مـي    
كالنشـهر اسـالمي و بـا     عنوان الگوي قم با اشاره به جايگاه اين شهر به سوي ديگر، استاندار

هاي تخصصي چاپ و نشـر   هاي صورت گرفته در خصوص تأسيس شهرك توجه به فعاليت
اي در اين شـهر صـحبت بـه     و فناوري اطالعات در شهر قم، از ضرورت تأسيس شهر رسانه

اي بـراي بررسـي    بر اين اساس استانداري قـم از تشـكيل كـارگروه ويـژه    . ميان آورده است
همچنـين مـديران   ). 1393 2خبرگـزاري ايرنـا،  (اي در قـم خبـرداده اسـت     تأسيس شهررسانه

محلي جزيره قشم نيز با توجه بـه اينكـه قشـم منطقـه آزاد اسـت، صـحبت از تأسـيس شـهر         
 اين پيشنهاد در بازديد علي جنتي، وزيرفرهنگ و. اند اي در جزيره قشم به ميان آورده رسانه

   3.ارشاد اسالمي مطرح شد
اي، اهداف از پيش تعيين  د، نبود چشم انداز روشن از تأسيس شهر رسانهرس مي به نظر

اي؛ همچنين عـدم   صحيح در خصوص راه اندازي و مديريت شهر رسانه شده و عدم راهبرد
اي از  گيركشور نسبت به مزايـا و معايـب شـهرهاي رسـانه     آشنايي مسئوالن و مديران تصميم

  . جمله داليل نپرداختن بيش از اين به مسئله ايجاد شهر رسانه در كشور بوده است

  ها در جهان عرب سازي رسانه شدن تا رويكرد خصوصي اي؛ از جهاني شهررسانه. 2
فكـار عمـومي   هـا بـراي بسـيج ا    كشورهاي عربـي پـس از اسـتقالل تـالش كردنـد از رسـانه      

هـاي   عنوان بلندگوهاي تبليغاتي جديـد رژيـم   نگاران به روزنامه. هاي خود استفاده كنند ملت
هاي سياسي در منطقه عربي، ابتدا شكست اعـراب در   ها و ناآرامي آشوب. عربي تلقي شدند

بـراي بيـرون رانـدن نيروهـاي      1991و بعدها جنگ خليج فارس در سـال   1967جنگ سال 
                                                                                                                                                       
1. http://www.hamshahrionline.ir/details/84445  
2. http://www3.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=81210025  
3. http://www.farhang.gov.ir/fa/news/437512  
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در واقـع  . تر شـود  ها براي بسيج افكار عمومي پررنگ رسانه  ت، سبب شد نقشعراق از كوي
كننده اصـالحات   خليج فارس به نوعي كاتاليزور و تسهيل 1991جنگ سال  :توان گفت مي

هـاي   اي كه بسياري از كشورهاي عربي شبكه به گونه ،هاي جهان عرب بود در عرصه رسانه
. دندآورهاي خصوصي را فراهم  امكان فعاليت رسانه اي تأسيس كردند و تلويزيوني ماهواره

هـاي   سازي در بخـش  هاي خصوصي اصالحات اقتصادي در جهان عرب سبب اجراي برنامه
كه پس از ) مثل مصر(كشورهاي مختلف عربي . مختلف و از جمله صنعت رسانه شده است

ازار آزاد روي هـاي بـ   هاي سوسياليستي در پيش گرفته بودنـد، بـه سياسـت    استقالل، سياست
. سازي بـه رقابـت برخاسـتند    آوردند و با ديگر كشورها در آزادسازي اقتصادي و خصوصي

اي در كشـورهاي مصـر، امـارات     هاي جديد تأسيس شهرهاي رسـانه  هاي اين سياست نمونه
از نظـر  ). Noha Mellor, 2011: 28(روند  متحده عربي و اردن است كه منطقه آزاد به شمار مي

ها مانند توسعه و رونق  عنوان نيرويي مثبت در برخي از جنبه تواند به هاني شدن مياعراب، ج
امـا در سـطح فرهنگـي دربـاره اينكـه چگونـه جهـاني شـدن         . اقتصادي در نظر گرفتـه شـود  

براي نمونه، . اي وجود دارد هاي دوگانه ديدگاه ،تواند براي فرهنگ بومي مفيد واقع شود مي
هاي خبري و  به معناي توجه به برنامه) فكور(ن در برخي طبقات در حالي كه آمريكايي شد

اي از پيشـرفت و تحـوالت دموكراتيـك بـه آن بهـا داده       عنـوان نشـانه   گو است و بـه و گفت
و ) نماهنـگ (هاي تصـويري   صورت پيگيري موسيقي شود، اين امر در طبقات مردمي، به مي

عنوان پسـرفت از ميـراث اصـيل     واقع به كند كه در هاي آبكي تلويزيون نمود پيدا مي سريال
جهاني شدن ازديدگاه فرهنگـي نـوعي اسـتعمار نـوين      ،ازسوي ديگر. آيد مي بومي به شمار

يكـي  . شود شودكه درآن مظاهر فرهنگ غربي جايگزين مظاهر فرهنگ عربي مي دانسته مي
هاي  ها و سريال ها، برنامه خبرگزاري: هاي غربي است از جوانب اين قضيه وابستگي به رسانه

   .)Ibid: 32(گرا  هاي مصرف وارداتي و ارزش
هايي نيز براي كشورهاي كوچك مثـل امـارات متحـده عربـي      اما جهاني شدن فرصت

سـاير  . دانـد  غـرب مـي   را تركيبـي از فرهنـگ شـرق و    اين كشـور خـود  . فراهم كرده است
كـديگر رقابـت   شهرهاي عربي نيز براي تبديل شـدن بـه پيونـد فرهنـگ غـرب و شـرق بـا ي       

بـه   ،انـد  پرتو توجه و منابع مالي كه خاندان حاكم به آن مبـذول كـرده   شهردبي در. كنند مي
چهار دهه قبل، دبي به روستايي قرون وسطايي شبيه بـود  . يك شهر جهاني تبديل شده است

تـرين و   اين شهر امروزه به يكـي از ثروتمنـد  . بردند فقر شديدي به سر مي كه ساكنان آن در
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» سـاز  جريـان « شـود دبـي شـهري    امروزه گفته مـي . ترين شهرها تبديل شده است شده انيجه
ــده اســت        ــروت ش ــاهره و بي ــون ق ــنتي همچ ــهرهاي س ــايگزين ش ــر ج ــن نظ اســت و از اي

)Abdulla,2006: 62 .(ايـن شـهر بـه    . كنـد  اي دبي نيز افتخار مي گذاري شهر رسانه دبي به بنيان
گراهيـل خـدمات ارائـه     سوني و شركت انتشاراتي مـك  رسانه مثل سي ان ان، رويترز، 550
انـداز آينـده آن چنـين     اي دبي درباره چشـم  سعيد المنتفق، مدير اجرايي شهر رسانه. دده مي

اي باشد، بلكـه   هاي رسانه اي شركت اي دبي قصد ندارد مركز منطقه شهر رسانه«: گفته است
» اي تبـديل شـود   مركـز جهـاني رسـانه   خواهد در چند سال آينده به يكي از چهار يا پنج  مي

)Quinn et al., 2004(.   

  اي جهان عرب سازي رويكرد برنامه ريزان شهرهاي رسانه خصوصي. 1-2

در اين دوره . آغاز شد 1990ها و مخابرات عربي در اواخر دهه  سازي رسانه روند خصوصي
راديـو و  (الكترونيـك  هـاي   سازي و آزادسازي رسانه جهان عرب به روند جهاني خصوصي

هـاي عربـي    سازي رسانه خصوصي. پيوست) ITC(هاي مخابراتي  وهمچنين بخش) تلويزيون
هـاي عـرب را    گرفـت كـه بسـياري از دولـت     تا حدودي از فشارهاي اقتصادي سرچشمه مي

ويـژه   اي عـرب بـه   گذاران خارجي را براي تأمين سرمايه صنعت رسـانه  وادار ساخت سرمايه
اي مصـر دعـوت كننـد     ها بود، مثل شـهر رسـانه   هايي كه فراتر از توان دولت براي آن پروژه

)Noha Mellor, 2011: 98(.   
گـذاراني بـاز    سـوي نسـل جديـدي از سـرمايه      به موج آزادي اقتصادي جديد، درها را

 بودنـد و  هاي اقتصـادي خـود   كرد كه به دنبال كسب وحفظ پشتيباني سياسي براي پروژه مي
هـاي تلويزيـوني، از ايـن پشـتيباني      ويـژه كانـال   اختيـار داشـتن رسـانه، بـه     در خواستند بـا  مي

  ).Galal, Lawrence,2005:123(برخوردار باشند 
ســازي در  اي را نتيجــه رونــد خصوصــي نظــران، تأســيس منــاطق آزاد رســانه  صــاحب

صر و امارات، م ريزان عرب در سه كشور برنامه). Sullivan,1 2001(دانند  كشورهاي عربي مي
ديـدگاه اقتصـادي هـدف    . نهادن صنعتي مبتني بر رسانه در شهرها گرفتند اردن تصميم به بنا

استفاده از تجربيات  ،دورنماي اصلي در اين سه منطقه. شمارمي رفته اصلي در اين پروژه ب
اي انگليس و همچنين توجه به سبك زندگي عـرب بـا هـدف     رسانه ديگر شهرها مانند شهر

                                                                                                                                                       
1. http://www.tbsjournal.com/Archives/Fall01/jordan.htm  
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انداز طرح توسعه تجاري اين سـه شـهر    در چشم. و توسعه تكنولوژيكي بود توسعه اقتصادي
سـازي،   گرايـي يـا بـومي    محلـي  بـر  رسانه، كسب و كـار، تمركـز  : موارد زير بيان شده است

هم بايد توانـايي توليـد هـزاران     اين عوامل در تلفيق با. جذب سرمايه و توسعه تكنولوژيكي
هـاي معـاف از حقــوق    اي از فروشــگاه هاي رسـانه الگــوي ايـن شـهر  . شـغل را داشـته باشـند   
بندي مجدد معاف از حقوق گمركـي اقتبـاس    ها و مراكز توزيع و بسته گمرگي در فرودگاه

هـا ارائـه    هـايي بـراي رسـانه    شده و داراي قوانين و مقررات خاص خـود هسـتند كـه مشـوق    
ي مـدرن،  هـا  هـا، كـاهش بوروكراسـي، وجـود زيرسـاخت      جـويي در هزينـه   صرفه. كنند مي

هـا و خـدمات؛    افزايي و دسترسي آسان به مهارت هاي نيروي انساني، هم تر بودن هزينه پايين
   .)Quinn et al., 2004:16(ها در اين مناطق جذابيت ايجادكرده است  براي رسانه

سـازي   البته يك موضوع اساسي در اين ميان بوروكراسـي اسـت كـه بـراي خصوصـي     
توان در دو مورد از سه شهر  كند و تأثير اين امر را مي ايجاد مي ها در جهان عرب مانع رسانه
دليـل   اي مصـر بـه   شهر رسـانه . اي در مصر و دبي مشاهده كرد اي يعني شهرهاي رسانه رسانه

اي دبي پس  كه شهر رسانه است درحالياين . كند موانع مرتبط با بوروكراسي، كُند عمل مي
ــه ســرعت ســرمايه  همچنــين امــروزه ايــده . اي را جــذب كــرد رســانهگــذاران  از تأســيس ب

اي مصـر،   عالوه بـر سـه شـهر رسـانه    . شود اي در چند كشور عربي ديگر دنبال مي شهررسانه
اردن و دبي، كشـورهاي ديگـري ماننـد بحـرين، لبنـان، قطـر، عربسـتان صـعودي و سـودان          

هـايي ماننـد    گـروه هـاي عـرب،    عالوه بـر دولـت  . كنند اي را دنبال مي اندازي شهر رسانه راه
انـد   اي كـرده  ريزي براي تأسـيس شـهر رسـانه    حماس و كليساي ماروني لبنان اقدام به برنامه

)Chiba, 2012:21(.   

  اي دبي رسانه شهر. 2-2

در . بخش تشكيل شده كه بخـش اصـلي آن دبـي و ابـوظبي اسـت      7امارت متحده عربي از 
در شهر دبي با توجه به توان مالي و امارات متحده عربي ) شمسي 1379(ميالدي  2000سال 

اي دبـي   شهر رسـانه . اي كرد تر از مصر و اردن شروع به ساخت شهر رسانه اي، سريع سرمايه
. كيلومتري جنوب مركز تجاري دبي احداث شـده اسـت  20در باالي يك تپه شني واقع در 

رسمي افتتاح  طور به 2001مربع در ژانويه  هزارمتر 33اي دبي به مساحت  فاز اول شهر رسانه
در بعضـي  . ميليـون دالر تخمـين زده شـد    700هزينه طراحي و اجراي فـاز اول حـدود   . شد
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  ).Schleifer, 2000(ميليارد دالر هزينه اعالم شده است  1منابع ديگر تا مرز
كه زير نظر مستقيم حاكم دبي، شيخ محمد بن  است 1اين شهرك جزء مجموعه تيكام

وعه تيكام شامل دهكـده دانـش دبـي، شـهر اينترنتـي دبـي و شـهر        مجم. شود راشد اداره مي
تيكام نماد اقتصاد دانش بنيان در منطقه و بيانگر اقتصاد جديد ديجتـالي  . اي دبي است رسانه

هاي متبـوع شـركت دبـي     تيكام، يكي از شركت .)Quinn et al., 2004:22(در شهر دبي است 
بـه منظـور پشـتيباني و توسـعه صـنايع دانـش        هلدينگ است كه در زمينه ايجاد منـاطق آزاد 

مشـغول بـه    هـاي زيـر   اين شركت در حوزه. ميالدي تأسيس شده است 2000محور در سال 
حـوزه توليـد و انتشـار    . 3و  اي حوزه رسانه. ICT ،2حوزه . 1: گذاري و فعاليت است سرمايه

م موفـق بـه   همچنـين، تيكـا   .هاي آموزشي و پژوهشي دانش توسط تأسيس و هدايت مؤسسه
كـه در  ) DIC( 2شهر اينترنتي دبي. 1: ده كه عبارتند ازشتأسيس سه منطقه آزاد در شهر دبي 

. 3و  دشـ تأسـيس   2000كه در سـال  ) DMC( 3اي دبي شهر رسانه. 2، دشتأسيس  2000سال 
همچنـين ظـرف چنـد سـال اخيـر      . دشـ تأسيس  2003كه در سال ) KV( 4دهكده دانش دبي

  : تيكام موفق به تأسيس مراكز زير شده است
 عنـوان نخسـتين منطقـه آزاد    بـه ) IMPZ( 5المللـي توليـدات رسـانه اي    بـين  منطقه آزاد -

  ؛اي هاي رسانه اختصاص يافته به فعاليت
عنــوان نخســتين منطقــه آزاد جهــان در زمينــه   بــه) DOZ( 6ســپاري دبــي منطقــه بــرون -

  ؛سپاري هاي برون فعاليت
  ؛هاي بيوتكنولوژي جهت فعاليت در زمينه 7پارك تحقيقات و فناوري زيستي -
  .جهت فعاليت در زمينه توليد فيلم و موسيقي) DSC( 8شهرك استوديويي دبي -

تأسيس تمامي مناطق مذكور در راستاي تبديل اقتصاد دبـي از حالـت نفـت محـور بـه      
توان به مـوارد زيـر اشـاره     هاي تيكام مي از ديگر فعاليت. ده استشحور انجام  اقتصاد دانش

                                                                                                                                                       
1. TECOM 
2. Dubai Internet City 
3. Dubai Media City 
4. Dubai Knowledge Village 
5. International Media Production zone 
6. Dubai Outsource Zone 
7. Dubiotech 
8. Dubai Studio City 
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، راه انـدازي  IT2، اجراي پروژه آمـوزش  1المللي ساليانه فيلم دبي برگزاري فستيوال بين: كرد
همچنـين در قالـب يـك طـرح     . 4ي دبـي يانـدازي شـبكه راديـو    و راه 3شبكه راديـويي عربـي  

سـازي مصـرف    تأسـيس شـركت بهينـه    ، تيكام اقـدام بـه  5مشترك با وزارت آب و برق دبي
   .)1392 7،ميرافضلي و فغاني(نموده است  6انرژي

ــه مركــز رســانه  اي، شــهر رســانهتأســيس  هــدف مســئوالن امــاراتي از اي  تبــديل آن ب
در راستاي اهداف مـذكور،  . خاورميانه و نقطه ارتباط خاور دور با اروپا توصيف شده است

 هـاي فعـال در   كـه مخـتص شـركت    هـاي متعـدد از جملـه شـهرك اسـتوديوها      زيرمجموعه
باشـد و شـهرك توليـد كـه مخـتص       هـاي تلويزيـوني و موسـيقي مـي     هاى توليد برنامه زمينه

هــاي گونــاگون و  برگــزاري نمايشــگاه. انــد اي چــاپ و نشراســت، تأســيس شــدههــ شــركت
عنـوان نمونـه    بـه  اسـت، اي ايـن شـهرك    هاي رسـانه  المللي از جمله فعاليت هاي بين جشنواره

   .ابداع اشاره كرد جشنوارهفيلم دبي و  جشنوارهتوان به  مي

  8شهر استوديويي دبي. 1-2-2

ايـن شـهر   . دشـو  اي دبي محسوب مي ل براي شهر رسانهعنوان يك مكم  شهر استوديويي، به
زمينـه   هـاي مشـهور و فعـال در    زيرساخت الزم بـراي فعاليـت سـازمان    ،در قالب منطقه آزاد

هاي در حـال انجـام سـاخت     توان از فعاليت عنوان نمونه مي به. دكن صنعت سينما را آماده مي
 امكاناتي كه در شـهر . اشاره كرد... و Sound Stages ، Back lotsاستوديوهايي مانند هاليوود و 

ميليون متر مربع فضـا، آكـادمي فـيلم،     5/3: بيني شده به شرح زيراست استوديويي دبي پيش
 18هـاي سـينمايي، اسـتوديو آكوسـتيك،      هاي اقـامتي، مجتمـع   ستاره مجتمع 5و  4هاي  هتل

كنفرانس، سـخنراني،   هاي اي، سالن هاي اداري، خدمات ماهواره بوتيك استوديو، ساختمان
اسـتوديويي اعـالم كـرد، يـك      شهر 2008در اوايل سال . خدمات بازرگاني، تجاري و غيره

ايجـاد  ... بازارچه مجازي اينترنتي براي فروش محصوالت سينمايي، عكس برداري و تئاتر و
                                                                                                                                                       
1. DIFF 
2. ITEP 
3. ARN 
4. DRN 
5. DEWA 
6. Empower 
7. http://www.vision1404.ir/fa/News139.aspx  
8. Dubai studio city (DSC) 
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گذاري نهايي اين پروژه در  همچنين سرمايه .)پيشينفغاني شجاع،   و ميرافضلي(كرده است 
هدف اين پـروژه بـر اسـاس توسـعه پايـدار      . اي صورت گرفت در سكوت رسانه 2002سال 

المللي بيـان شـده اسـت     شامل حفظ محيط زيست، اقتصاد بازار آزاد جهاني و ارتباطات بين
)Anonymous,1 2002: 22(.   

درحـال  . شـود  دبي محسـوب مـي   اي دنيا در اي دبي، اولين منطقه آزاد رسانه شهررسانه
 هـاي خبـري مـؤثر در    هـا وشـبكه   تـرين رسـانه   شركت مربوط به عمـده  1500بيش از حاضر

 هـاي تلويزيـوني و   نشـر، شـبكه   اي، چـاپ و  هاي توليـد رسـانه   افكارعمومي جهاني در زمينه
هـا درآن منطقـه فعاليـت     راديويي، تبليغات، بازاريابي، مشاوره، برگزاري سمينارها وهمايش

   .دارند
فرد،  هالعاده و امكانات اقامتي منحصر ب هاي فوق بي با زيرساختاي د امروزه شهر رسانه

چنـدين شـركت   . اي در منطقه مطرح اسـت  هاي رسانه عنوان يك نقطه كانوني در فعاليت به
را بـه   اي خـود  اي درآن كرده انـد يـا دفترمنطقـه    اي اقدام به تأسيس دفترمنطقه بزرگ رسانه
سي، سي  ها سي ان ان، رويترز، ام بي مله اين شركتاز ج. اند اي دبي منتقل كرده شهر رسانه

هـا در شـهر    اولـين سـاختمان  . اي جهان عـرب هسـتند   هاي بزرگ رسانه سي و شركت ان بي
عرب  ترين ناشر پان سپس بزرگ. سي است اي دبي متعلق به سي ان ان، رويترز و ام بي رسانه

برخـي از  . جانمـايي شـدند   اي دبـي  شهررسـانه  در 2يعني مركزمطالعات و انتشارات صعودي
: اي كه تا كنون در اين شهر مستقر شده اند عبارتند از هاي رسانه ها و شركت ترين شبكه مهم

Voice of American ،Showtime Arabia  ،MBC   ،Ten Sport-taj TV Ltd ،Ary Digital Network 
 ،Geo TV ،Awarq Newspaper ،APTN  ،Reuters ،CNN ،BBC World ،Bloomberg L. P  و

CNBC Arabia )پيشين، ميرافضلي و فغاني.(  
و  اي دبـي داراي دفتـر   رسـانه  شـهر  اي امـارات در  ترين مؤسسـات رسـانه   همچنين مهم
فرهنـگ،   رسـاني و  وزارت اطالع: برخي ازآنها عبارتنداز. اجرايي هستند تشكيالت اداري و

خبرگزاري امارات متحده عربي، راديو ابوظبي، راديو قرآن ابوظبي، شبكه تلويزيوني دبـي،  
شبكه تلويزيوني ابـوظبي، شـبكه تلويزيـوني شـارجه، شـبكه تلويزيـوني سـماء دبـي، شـبكه          
تلويزيوني ورزشي دبي، اداره كل فرهنگ و اطالع رسـاني شـارجه، راديـو شـارجه، مركـز      

                                                                                                                                                       
1. http://www.dubaiinternetcity.com/news/newsdetail.asp?newsid=142 &mcode=54&level=1  
2. SRPC 



 شماره دوازدهم ♦سال سوم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     150

931209 

هـاي فرهنگـي جمعـة الماجـد، مركـز       راديو اف ام دبي، مركز همايش رساني، توسعه اطالع
فرهنگي ابوظبي، مؤسسه جايزه فرهنگ وعلوم راشد بن حميـد، انجمـن فرهنگـي اجتمـاعي     
فجيــره، اتحاديــه نويســندگان واديبــان امــارات، مؤسســه جــايزه فرهنگــي ســلطان العــويس، 

روزنامـه الخلـيج، روزنامـه     البيـان دارالمعارف دبي، باشگاه روزنامـه نگـاري دبـي، روزنامـه     
اإلتحاد، روزنامه أخبارالعرب، روزنامه االمارات اليوم، مركزنشرالرضوان، مركزنشر العمانيـة  

 . ومركزتحقيقات واسناد رأس الخيمه

اي دبي توسط يك مرجع متشـكل از يـك رئـيس اداره ـ شـيخ مختـوم بـن         شهر رسانه
محمد بـن راشـد آل مختـوم ـ بـه عـالوه يـك        محمد بن راشد آل مختوم، پسر وليعهد شيخ 

ايـن  . شود مدير كل و هيئت اجرايي كه منصوب از طرف خاندان آل مختوم هستند اداره مي
مديران ارشد و تمامي  اي در يد قدرت كامل خاندان آل مختوم قرارداشته و اكثر شهررسانه

 ,.Quinn et al. (ددهنـ  هيئت مديره آن را خانـدان آلمختـوم و وابسـتگان بـه آن تشـكيل مـي      

2004:18(.   

  اي و فناوري انداز منطقه آزاد رسانه چشم. 2-2-2

كننده راهبر  اي دبي، تبديل شدن به يك گردآورنده و تهيه در وب سايت رسمي شهر رسانه
و كارآمد از مجموعه خدمات صنعت رسـانه در جهـت تغذيـه الزم در مسـير رشـد اقتصـاد       

همچنين، ايجـاد  . شده است اي ذكر انداز ايجاد اين شهررسانه عنوان چشم بنيان دبي، به دانش
المللي در جهت ارائه خـدمات بـراي    و تبديل شدن به بازار درجه اول در سطح جهاني و بين

سـعيد المنتفيـق، اولـين     1.اي است اي نيز هدف اصلي و ماموريت اين شهررسانه صنايع رسانه
اي دبـي بـه    انداز شـهر رسـانه   چشم: د استعامل شهر رسانه دبي در اين خصوص معقت مدير

اما هـدف اصـلي مـا ايـن     . اي براي صنعت رسانه نيست هيچ وجه تبديل شدن به هاب منطقه
پايه جهاني براي صنعت برودكسـت در چنـد سـال آينـده تبـديل       5يا  4است كه به يكي از 

   .)Sullivan, 2001(شويم 
با شروع به كـار  . شد وارد شده استهاي اخير شهر دبي به مرحله جديدي از ر در سال

عنوان منـاطق آزاد جديـد، ايـن     اي و دهكده علم و معرفت، به شهر اينترنتي دبي، شهر رسانه
بلكه بسياري آينده علمـي،   ،شود عنوان مركزي براي تجارت شناخته نمي به شهر ديگر صرفاً

                                                                                                                                                       
1. http://www.mediacityuk.co.uk  
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هاي ايراني نيز هـم   بسياري از شركت. كنند جو ميو شغلي و اجتماعي خود را در دبي جست
هاي بزرگ آمريكايي و اروپايي در زمينه كامپيوتر و رسانه شروع بـه فعاليـت    گام با شركت

   .اند دهكر
اي بـراي خريـد و فـروش محصـوالت      عنـوان يـك مركـز منطقـه     اي دبي به رسانه شهر

جهـاني صـنعت    هاي مشـهور در طرح تجاري آن بر جذب برند. اي تعريف شده است رسانه
اي تأكيد شده  رسانه و قراردادن آنها در يك بازار تجاري خريد و فروش محصوالت رسانه

سـي محقـق    اي همچون سي ان ان، رويترز، ام بي هاي رسانه اين ايده با جذب شركت. است
هاي فعال در صنعت رسانه  شركت وجود اين برندهاي مشهور باعث جذب ساير. شده است

دهنـده رشـد    المللي نشـان  آمارهاي بين. اي دبي شده است يل حضورآنها در شهررسانهو تما
 تقريبـاً (در منطقه دارند كه البته بـه خاطرهزينـه بـاالي اجـاره فضـا       درصدي كسب وكار40
شود  اي دبي سود چنداني محسوب نمي در شهر رسانه) تراز وسط شهرمنهتن درصد گران20

)Staff reporter, 2003: 34(.   
، قـوانين تيكـام در آن اجـرا    اي دبـي در منطقـه آزاد قرارگرفتـه    از آنجا كه شهر رسـانه 

و  نقـل  و البته حمـل . اي خارج از اين منطقه متفاوت است هاي رسانه شود كه با ساير سيتم مي
نكته مهم اين است كه براي اسـتفاده  . اي توسط دولت تأمين شده است هاي جاده زيرساخت

ــا   اهــل امــاراتاي دبــي، بايــد  از امكانــات منطقــه آزاد رســانه ــا شــريك يــك شــركت ي ي
 سال از معافيت مالياتي برخوردار 50صورت تا  در اين. حاضر در امارات باشيد گذار سرمايه
تنها يك درصد مالكان خارجي  2002ه شده تا سال ئارا درآمار. داريدنياز به ويزا ن و هستيد
هـاي امـاراتي داشـته يـا      خارجي مشاركت با شركت گذار هاي سرمايه اند و بقيه شركت بوده

   .)Quinn et al., 2004: 25(اند  تابعيت اين كشور را در اساسنامه خود به ثبت رسانده

  طرح توسعه. 3-2-2

در طـرح توسـعه تيكـام بـراي شـهر      . اي را دارد ترين طـرح توسـعه   بزرگاي دبي  شهررسانه
 نفـر  هـزار  50اي نوشته شده كه در آن  ساله 10، افق چشم انداز 2002اي دبي در سال  رسانه

 بر اساس اين چشم انداز فاز. واحد مسكوني در آن ديده شده است هزار 10نيروي شاغل و 
ميليـون  33هزار مترمربع طراحي شد و حـدود   47ز اي دبي در مساحتي بيش ا دو شهر رسانه

 40اي حـدود   مترمربـع بـا هزينـه    هـزار  34سه در مساحتي حدود  فاز. دالر هزينه دربرداشت
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ه زمــين رايگــان از ئــشــركت تيكــام بــا ارا 2002در ســال . ميليــون دالرهزينــه داشــته اســت
اي دبـي   شهر رسـانه  گذاري در طرح توسعه گذاران خارجي براي مشاركت و سرمايه سرمايه

عنـوان    ، وليعهد امـارات، دبـي را بـه   2002اين درحالي است كه در اوايل سال . دعوت كرد
عنـوان يكـي از    دبـي، بـه   اي شـهر رسـانه  . المللي در منطقه معرفي كرده بود هاب تجارت بين

درصـدي سـاليانه را بـه خـود اختصـاص داده و       40 تـا  30گذار تيكام، رشـد   سرمايه ياعضا
بخـش   در ويـژه  ، بـه سـال آينـده   5رود نرخ رشد همچنان ادامـه داشـته و حتـي در     ظار ميانت

دبي در حال حاضر  اي شهر رسانه. گذاري خصوصي پيشرفت چشمگيري داشته باشد سرمايه
هاي  كمپاني از بخش1200هاي متفاوت بوده كه ميزبان بيش از  ساختمان با اندازه 30داراي 

 فهرسـت كمپاني در  400به ذكر است كه در حال حاضر بيش از  الزم. اي است متنوع رسانه
به تمامي واحدهاي مسـكوني و تجـاري كـه در    . براي دريافت فضاهاي اداري هستند انتظار
اي دبـي را بـه فرودگـاه متصـل      اي كه شهر رسـانه  كيلومتري جاده شيخ زائد، جاده 20شعاع 
هـاي   همچنين دولـت سياسـت  . ستهاي مالي در جهت تغيير كاربري شده ا كند؛ كمك مي

  ).Ibid: 25-29( ه داده استئي در اين محدوده اراتشويقي را براي ايجاد امكانات گردشگر

  آموزش و پرورش. 4-2-2

اي دبي، با توجه به شرايط و موقيعت مناسب منطقه، جذب نيـروي متخصـص    در شهر رسانه
دانش وجـود دارد كـه يكـي از     اي، دهكده همچنين در نزديكي شهر رسانه. بسيار باال است

. هـاي تكنولـوژيكي و رسـانه اسـت     تربيت نيـروي متخصـص در زمينـه فعاليـت     آن، اهداف
همچنين امكان سكونت و تبعه امارات شدن براي نيروهاي متخصص از طرف دولت فـراهم  

اي دبـي،   بر اسـاس طـرح توسـعه آمـوزش نيـروي انسـاني مـاهر در شـهر رسـانه         . شده است
را از افـراد محلـي    درصـد نيـروي انسـاني خـود    20اي مستقر بايد حـداقل   نههاي رسا شركت

دهكده دانش از مراكزآموزشي در زمينه صنعت رسانه دعـوت   ،از طرف ديگر. تأمين كنند
توانند با دريافت زمين در دهكده دانـش   المللي مي مراكز آموزشي بين. به عمل آورده است

عنوان اجاره زمـين   رصد از شهريه دانش پژوهان بهد1. به تربيت نيروهاي متخصص بپردازند
  ).Krzysiek, 2009:79( دشو توسط دهكده دانش دريافت مي
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  آزادي بيان. 5-2-2

شـيخ  . اي جهـان عـرب بهتـر اسـت     وضع دبي در حوزه آزادي بيان از ديگر شهرهاي رسـانه 
اكتبـر سـال    23اطالعات دبـي و پسـرعموي وليعهـد در كنفرانسـي در      حشرآل مختوم وزير

.  كنـد  قانون اساسي كشور آزادي بيان را حفاظت و تضـمين مـي   30اصل : اعالم كرد 2001
او اشـاره  . اي دبي تحمت حمايت و در امنيت قراردارنـد  اي در شهر رسانه هاي رسانه فعاليت

 هـا و  بلكه براي تنطيم فعاليت ،ها براي جلوگيري از آزادي بيان نبوده كرد كه مقررات رسانه
را  نگارن تأكيد كرد كه تمركـز خـود   او به روزنامه. ها تدوين شده است زوكارهاي رسانهسا

ل سياسـي  ئلي مانند بهداشت، محيط زيست، اقتصاد و آموزش بگذارند و درگير مسائبر مسا
  ).Al Bakry, 2001: 3(نشوند 

در حالي كه رسانه يكي از نخسـتين صـنايع اسـت كـه دبـي سـعي بـر گسـترش آن در         
ي از شهرهاي كوچك كرده، مسائل مهمـي دربـاره آزادي بيـان در امـارات بـه قـوت       بسيار

اي دبي، دبي را به مركـز رسـانه در منطقـه تبـديل كـرده و       شهر رسانه. خود باقي مانده است
شامل ايجاد رسانه، از صنعت چاپ گرفته تا تلويزيون و رسانه جديد و همچنـين تبليغـات و   

المللـي ماننـد رويتـرز، آسوشـيتد      هاي خبـري بـين   از سازمانشماري . استصنعت بازاريابي 
بي سي، همگي در شـهر   پرس، فرانس پرس، بلومبرگ، داو جونز نيوزوايرز، سي ان ان و بي

اي و محلـي گـزارش    توانند آزادانه در مورد حوادث منطقه اي دبي حضور دارند و مي رسانه
هاي محلي وجود دارد، آنها بـه شـدت    ههايي براي رسان ، محدوديتاين با وجود. تهيه كنند

   1.اند از هر گونه انتقادي در مورد خانواده سلطنتي منع شده
در مجله تايم به چاپ رسيد، نويسنده با طرح ايـن سـؤال    2001اي كه در سال  در مقاله

اي دبي در منطقه نويد بخش آزادي بيان است و دولـت اجـازه    اندازي شهر رسانه كه آيا راه
گيرد كه دولت دبي در آينده با  در پاسخ نويسنده نتيجه مي ،دهد اي را مي آزادرسانهفعاليت 

اي خواهـد شـد    هاي نوين اطالعاتي و ارتباطي دچار مشكالت عديده فناوريرشد و توسعه 
)Kraidy, 2010(.   

  اي مصر شهر رسانه. 3-2

كيلـومتري   30در ( اي مصر در نزديكي اهـرام ثالثـه مصـر جانمـايي شـده اسـت       شهر رسانه
                                                                                                                                                       
1. http://fa.wikipedia.org/wiki/DMC  
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. ساعت است يكفاصله آن تا فرودگاه حدود . )كيلومتري اهرام ثالثه 10صحراي كايرو و 
بـرآورد  . دشـ افتتـاح   2002كليد خورد و در سـال   به طور رسمي 1992احداث آن در سال 

ميليـون دالر   89ميلـون دالر بـوده كـه     400اي مصـر حـدود    هزينه براي ساخت شهر رسـانه 
، بخـش  2002بعد از افتتاح آن در سـال  . هيزات استوديويي اعالم شده استجهت هزينه تج

بـا  . اي مصر اهدا كـرد  هكتار به شهر رسانه2راديو و تلويزيون دولتي مصر زميني به مساحت 
تر  اي دبي و اردن بزرگ اي مصر از شهر رسانه احتساب اين مقدار زمين، مساحت شهررسانه

تـوان آن را بعـد    ستوديو براي توليد فيلم وجود دارد كه مـي ا 18اي  در اين شهر رسانه. است
همچنـين نيـروي   . از هاليود و بـاليود در مكـان سـوم صـنعت توليـد فـيلم در جهـان قـرارداد        

از لحــاظ . شــود اي از كــارگران هنــدي و پاكســتاني تــأمين مــي  خــدماتي ايــن شــهر رســانه
نفـر تـا    1300نزديـك بـه   . راردارداي دبي در جايگاه دوم ق گذاري بعد از شهر رسانه سرمايه

   .)Krzysiek, 2009: 86(اند  در آن مشغول به كار بوده 2003سال 
 هـا و  زيبـا و جـذاب همـراه بـا جاذبـه      مكـاني صورت  اي مصر به طرح جامع شهر رسانه

هـاي   شامل امكاناتي مانند دهكده كودكان، كارگاه توليد فيلم، هتـل  و خدمات گردشگري
. هـاي تئـاتر، مركزآمـوزش و باشـگاه كارمنـدان اسـت       اي متنـوع، سـالن  ه ستاره، رستوران5

هـاي عهـد    هاي اسالمي با سبك معماري اسالمي و ساختمان تاريخي از دوره مكانهمچنين 
هـا را بـه تصـوير كشـيده      باديـه نشـين   موقعيت مكانيعثماني، منطقه روستايي، مصر باستان، 

استوديوهاي جهاني توليد فيلم مانند فلوريدا  هدف از طراحي چنين فضايي به تقليد از. است
ايجاد فضايي بوده كه بازديدكنندگان بتوانند از نزديك با مراحـل توليـد فـيلم     ،و كاليفورنيا
سـازي از نزديـك و    همچنين با سوپراسـتارها و دسـت انـدركاران صـنعت فـيلم     . آشنا شوند

دهـد كـه هـدف از     ي نشان مـي در واقع طراحي چنين فضاهاي. هنگام انجام كارمالقات كنند
توان در كنار آن براي ترويج فرهنگ مصر و دنيـاي   اقتصادي نبوده بلكه مي ايجاد آن صرفاً
توانـد اثـرات    كنند كـه ايجـاد چنـين فضـاهايي مـي      همچنين منتقدان بيان مي. اسالم بهره برد

نـين را  لي اينچئمخرب فرهنگي جهان غرب از قبيل تهاجم فرهنگي، آلـوده فرهنگـي و مسـا   
   .)Taweela, 2002(بگيرد 

اسـت كـه داراي چنـدين     1اي مصر، راديـو و تلويزيـون دولتـي مصـر     رسانه مالك شهر
مـيالدي تأسـيس   1960در سـال   راديو وتلويزيون دولتي مصـر . المللي است شبكه ملي و بين

                                                                                                                                                       
1. ERTU 
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 فعـاالن صـنعت رسـانه   . اي در مصر در اختيار دولت است هاي رسانه كليه فعاليت. شده است
اي مصـر گـامي بـراي مجـوز راه انـدازي       راه انـدازي شـهر رسـانه    :در جهان عرب معتقدنـد 

اي مصـر را منطقـه    دولت مصر شـهر رسـانه   2000در سال . هاي خصوصي خواهد بود شبكه
، شـبكه كـابلي مصـر،    )نايل سـت (اي مصر  شركت ماهواره سپس. اي اعالم كرد آزاد رسانه

اي  شـهر رسـانه  . استوديوي ساخت فيلم به آن وارد شدند 18شبكه ارتباطات نايل به انضمام 
هـاي حاضـر در منطقـه و     مصر توسط هيئـت مـديره كـه متشـكل از مـديران ارشـد شـركت       

   .)Shahawi, 2002(شود  اي دولت هستند، اداره مي نمايندگان رسانه
عنـواني مركـزي بـراي توليـد      اي مصربه شد كه شهر رسانه پيش بيني مي 1995در سال 

ايـن  . حتـي نـام هـاليوود خاورميانـه را بـه آن دادنـد      . سريال جهان اسالم تبديل شـود  لم وفي
ايـن شـهر   . محقق نشـد  هاي نسبي باال و كاهش ارزش پول مصر هرگز دليل هزينه ديدگاه به

بنـابراين در حـال حاضـر    . اندازي غلبـه كنـد   هاي باالي راه هزينه اي هرگز نتوانست بر رسانه
بيشتر امكانـات آن ماننـد   . آورد دست ميه از فروش و يا اجاره امكانات ب بيشترين درآمد را
اسـتوديوي آن   18اسـتوديو از   13. اسـت سازي متعلق به عربستان صـودي   استوديوهاي فيلم

اي مصـر، توسـعه    در شـهر رسـانه   .)Quinn et al., 2004:33(متعلقه به عربستان صـعودي اسـت   
امـا در جـذب   . ه دولـت در اختيـارآن گذاشـته اسـت    در زمين و اراضي بوده است كـ  صرفاً

اي مصر، سهام آن كاهش  با عدم موفقيت پروژه شهر رسانه. سرمايه ناموفق عمل كرده است
يافـت   كـاهش  8/15بـه   19/35ارزش سـهام آن از   2003در سـال  . چشمگيري داشته اسـت 

)UNDP, 2002(.   

  آموزش و پرورش. 1-3-2

در نزديكـي  )  IAMS(المللـي   عت رسـانه، دانشـگاه بـين   براي تربيت نيروي متخصص در صن
دانشـجو پـذيرش    274در سـال اول تأسـيس ايـن آكـادمي     . اي مصر تأسيس شد شهر رسانه

درصد افـزايش را نسـبت    50همچنين براي جذب نيروهاي متخصص حقوق تا سقف . كرد
ت تكميلـي در  اين آكادمي از مدل تحصـيال . به دانشگاه آمريكايي قاهره پيشنهاد داده است

سـال مـدرك    4آموختگـان بعـد از گذرانـدن     دانـش . هاي آمريكا الگو گرفته است دانشگاه
ساله مباحث بازاريابي، فناوري، هنر  4در اين دوره . كنند علوم رسانه دريافت مي كارشناسي

هــاي توليــد پايــه  و مهــارت 2و  1اي و مــديريت اخبــار  و اخـالق در رســانه، پوشــش رســانه 
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ــراي دوره كارشناســي ارشــد يكــي از   ســپس دانشــجويان مــي. شــود تــدريس مــي تواننــد ب
اي را  هاي تخصصي راديو، تلويزيـون، تبليغـات و بازريـابي، اينترنـت و چنـد رسـانه       گرايش
  ).Quinn, op.cit: 33(سال بگذرانند  ده و دوره مربوطه را طي دوكرانتخاب 

  آزادي بيان. 2-3-2

درصدد آماده كـردن دسـتورالعمل نظـارت بـر محتـوا       وزارت اطالعات مصر 2003از سال 
اي مصر در  هاي حاضر در شهر رسانه همه شركت ،طبق اين دستورالعمل. ها بوده است رسانه

زمان بحران مثل جنگ، سوانح طبيعي، امنيت ملي بايد تمام تالش خودرا در جهت رفـع آن  
كننـده   هـاي تـرويج   شـبكه  اي مصـر بـراي   همچنين بر اساس آن در شـهر رسـانه  . انجام دهند

شـود   صادر نمي هاي صرفا مذهبي مجوز هاي مغاير سياسي و شبكه خشونت، سكس و كانال
)Shahawi, 2002(.   

  اي اردن شهر رسانه. 4-2

 ,Sullivan(اي را مطـرح كـرد    اردن اولين كشورمنطقه بود كه ايده طراحي منطقه آزاد رسانه

مربـع نزديـك بـه     متـر  هـزار 18به مساحت حدود  زميني 1978بر اين اساس در سال ). 2001
اي اردن  سـوي دولـت بـراي احـداث شـهر رسـانه       سازمان راديو و تلويزيون دولتـي اردن از 

المللي ملكه آليا فاصـله   دقيقه با فرودگاه بين 45اي در شرق امان كه  منطقه؛ درنظرگرفته شد
كننده مرزهـاي شـمالي كشـور بـه بنـدر       جنب بزرگراه اصلي اردن كه متصل اين شهر. دارد

سـاخت   دولت اردن به همراه بخش خصوصي شروع بـه كـار   1982درسال . قرار داردعقبه 
تـا اينكـه در سـال    . دليل كمبود سرمايه مالي كار چندان جلو نرفـت  اي كرد اما به شهر رسانه

، شـيخ صـالح   1اي داله كت توليدات رسـانه صعودي و صاحب شر گذار توسط سرمايه 2001
پروژه . هاي تكنولوژيكي صورت گرفت گذاري الزم براي احداث زيرساخت سرمايه 2كامل

اي اردن تحت حمايت كامل شيخ عبداهللا پادشـاه اردن و توسـط حكومـت اردن     شهر رسانه
                                                                                                                                                       
1. Dallah 

اي داله  را نيز  است و همچنين شركت توليد رسانه ARTامل، مالك هاي عرب، شيخ صالح ك غول رسانه. 2
، 2002در سـال  . اندازي كـرد  اي اردن را ايجاد و راه در اختيار دارد كه خود اين شركت، شركت شهر رسانه

گذار سعودي بود كه با خاندان پادشـاهي نسـبت داشـت؛     بخشي از سهام روزنامه الحياه متعلق به يك سرمايه
او . اسـت ) Pierre Daher(لبنـان، پيـر ظـاهر      نيز متعلق به غول صنعت رسانه LBC1ن بخشي از سهام تلويزيو

 . اي در جهان عرب بدل ساخت هاي رسانه ترين شركت اين گروه را به يكي از بزرگ
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ت اردن اين پروژه بخشي از طرح توسعه فناوري اطالعـات و ارتباطـا  . صورت پذيرفته است
به بيان ديگر راه اندازي شهر . شود ريزي و اجرا مي باشد كه با هدف رشد اقتصادي برنامه مي

هاي دولـت بـه صـنعت     اي اردن با هدف رشد اقتصادي وبا استفاده از كمك يا مشوق رسانه
درواقـع دولـت اردن بـا تأسـيس نهادهـايي ماننـد شـهر        . فناوري اطالعات و ارتباطات است

اقتصادي و اجتماعي پرداخته اسـت   صورت قانوني به ترويج و حمايت از توسعه اي به رسانه
)Krzysiek,2009: 88.(  

در خصوص هدف از » خواهد قبلگاه فناوري باشد اردن مي«او در كتاب خود با عنوان 
ما بر اين باور «: نويسد گذاري خارجي مي اي در اردن و استفاده از سرمايه تأسيس شهر رسانه

تيم كه اقتباس فناوري از ديـدگاه حكـومتي، اجتمـاعي و اقتصـادي بـراي رشـد و       راسخ هس
امضـاي ايـن توافقنامـه بـا مايكروسـافت گـامي       . ثبات جامعه و اقتصاد اردن ضـروري اسـت  

» بنيـاد اسـت   سوي تحقق روياي ما براي تبديل كردن اردن به يـك مركـز فنـاوري دانـش     به
)Quinn et al., 2004(.   

اي  بـا راه انـدازي شـهر رسـانه    : اي اردن معتقـد اسـت   پروژه شهر رسانهمدير نظارت بر 
المللـي ميسـر شـده كـه ايـن       اي، امكان ايجاد ارتباطات بين صورت منطقه آزاد رسانه اردن به

همچنـين  . شـود  د و دست و پـاگير بـراي صـنعت رسـانه مـي     ئمسئله باعث حدف مقررات زا
هاي خصوصـي را در   نه و ايجاد شبكهگذاري بخش خصوصي در صنعت رسا توسعه سرمايه

هـاي   بـر فعاليـت  ) رگوالتـوري (يـك سـازمان نظـارتي     :كند وي بيان مي. پي خواهد داشت
اردن خواهـد بـود    مي شـود كـه فـارغ از قـوانين داخلـي كشـور       اي اردن متمركز شهررسانه

)Ibid(.   
رسـانه را   هاي مورد نياز صـنعت  اي اردن؛ بيشترين زيرساخت در طرح اوليه شهر رسانه

 منـدي از  بهـره  هـا و  قرارگرفتن در منطقه آزاد موجـب كـاهش هزينـه   . پيش بيني شده است
هـاي مـورد    با توجه به اينكه بسياري از امكانـات و فنـاوري  . شود معافيت از ماليات مي امتياز

همچنـين از  . جويي قابل توجه است نياز پخش در خارج از جهان عرب قراردارد، اين صرفه
توان بـه عـدم پرداخـت هزينـه      اي مي هاي توليدپخش رسانه تيازات آن براي شركتام ديگر

 ,Chiba. (براي اجاره ماهواره و انتقال سيگنال به ماهواره بدون پرداخـت هزينـه اشـاره كـرد    

2012: 22(.   
ثبات منطقه ازجمله مسئله فلسطين، وضع بحرانـي   دليل شرايط بي اي اردن به رسانه شهر
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همچنـين در جـذب   . است جـذب سـرمايه الزم بـراي توسـعه را داشـته باشـد       عراق نتوانسته
بر اين اسـاس بيشـتر فعاليـت    . المللي ناموفق بوده است اي بين گذار رسانه هاي سرمايه شركت

  .)UNDP, 2002(گيرد  اي داخلي صورت مي هاي رسانه در آن توسط شزكت

   آموزش و پرورش. 1-4-2

ريــزي و سـرمايه گـذاري مشخصــي در حـوزه آمــوزش و     اي اردن هــيچ برنامـه  شـهر رسـانه  
 ،سعي بر ايـن بـوده اسـت بـا پرداخـت دسـتمزد بـاال       . پرورش نيروي متخصص نداشته است

اي و متخصص را جذب كند كه بـا وجـود نـاامني منطقـه و شـرايط بحرانـي        نيروهاي حرفه
  .)Ibid(هاي متخصص نيافته است  منطقه توفيق چنداني در جذب نيروي

   آزادي بيان. 2-4-2

اي اردن  رسـانه  شـهر . اي هرگز در پارلمان اردن به تصـويب نرسـيد   رسانه قانون مناطق آزاد
به بيان ديگـر  . كند تحت قوانين مناطق آزاد كه توسط دولت تصويب شده است، فعاليت مي

 از جمله داليل عدم تصويب قانون منطقـه آزاد . قوانين مناطق آزادتجاري برآن حاكم است
كـه ممكـن اسـت     اسـت ها  اي اردن تحت سلطه صعودي اي در اردن، اداره شهر رسانه هرسان

   .)Chiba, 2012(هاي مردمي و مخالف دولت شود  باعث ظهورجنبش

 روش پژوهش. 3

چنـد پديـده، اعـم از كشـور،      يا هاي تطبيقي، پژوهشگردرصدد آن است كه دو پژوهش در
بـراي انجـام چنـين    . دهـد  مـورد مقايسـه قـرار   را  ... سازمان، زمينه علمي، تئوري، انديشـه و 

  : اقدام شود صورت زير پژوهشي الزم است به
مشخص كـردن  ) ب ،هاي مورد مقايسه با ذكر داليل ها يا پديده انتخاب پارادايم) الف

سـپس بـراي اينكـه معيارهـاي     . طراحـي مـاتريس پـژوهش تطبيقـي    ) پ و معيارهاي مطالعـه 
د، الزم است اقدام ديگري كنسي تطبيقي و تدوين الگو پيدا توصيفي قابليت بيشتري در برر

معيارهـا بـه    براي ايـن منظورضـرورت دارد هريـك از   . روي اين اطالعات صورت گيرد بر
طبيبـي   .)139: 1390، و ديگـران  طبيبـي ( شـود طبقات مختلفي جهت انجام ارزيـابي تقسـيم   

عنـوان   ي كه معيارهاي مطالعه بهدارد، زمان بندي معيارها اذعان مي در خصوص طبقه) 1385(
درصـورتي كـه   . شـوند  متغير اسمي است، هريك از معيارها به طبقـات مختلفـي تقسـيم مـي    
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ارقام مستقيم در مطالعـه مـورد    بندي نبوده و معيارها از نوع متغير نسبتي باشند، نيازي به طبقه
   .)143: همان(گيرند  مي استفاده قرار

اسـت، كـه بـا اسـتفاده از روش مقايسـه تطبيقـي بـه        نـوع كـاربردي    پژوهش حاضر از
هاي  ه شاخصئدست آمده از منطقه مورد مطالعه در جهت اراه توصيف و تحليل اطالعات ب

همچنـين تعيـين معيارهـاي بررسـي تطبيقـي و      . پـردازد  اي ايران مـي  الگوي بومي شهر رسانه
شنا بـه موضـوع صـورت    بندي معيارها، در مصاحبه عمقي با كارشناسان و متخصصان آ طبقه

  : براي انجام اين پژوهش مراحل زيرانجام شد. گرفت
اي در منطقه خاورميانـه   رسانه اي اطالعات موجود از سه شهر ابتدا به روش كتابخانه. 1
ــه  اي دوبــي، مصــر و اردن مــي از داليــل انتخــاب ســه شهررســانه . آوري شــد جمــع تــوان ب

تيابي بـه جايگـاه اول اقتصـادي، علمـي و     بـه منظوردسـ   1404انـداز   هاي افق چشـم  ضرورت
مبينـي   و رضـايي ميرقائـد  (اي اشـاره كـرد    فناوري در سطح منطقه و شـناخت رقبـاي منطقـه   

  . نشين و داراي حكومت اسالمي هستند مسلمان همچنين هرسه كشور). 68 :1385دهكردي، 
عيين معيارها، در ت. دست آمده تعيين شده اي با توجه به اطالعات ب معيارهاي دهگانه. 2

ازكارشناسـان و   نفـر  10هـا و نظـرات تعـداد     ديـدگاه  با استفاده از روش مصـاحبه عمقـي از  
افـراد انتخـاب شـده    . اي استفاده شد متخصصان مرتبط با موضوع و آشنا با مفهوم شهررسانه

عضـوهيئت  . 1: جهت مصاحبه عمقي در اين پژوهش واجد يك يا چند ويژگي زير هسـتند 
مـديران و مشـاوران ارشـد رسـانه در     . 2، زمينـه رسـانه   يا مؤسسه پژوهشي در علمي دانشگاه
هـاي   هاي خصوصي همكار در سـاخت پـارك   مديران و مشاوران شركت. 3و  بخش دولتي

 .فناوري

هاي انتخـاب شـده بـر اسـاس معيارهـاي دهگانـه مـورد مطالعـه قرارگرفـت و           نمونه. 3
ل نمونـه مـورد مطالعـه و سـتون عمـودي      ماتريس پژوهش تطبيقي مركب ازستون افقي شام

 . شامل واحدهاي مقايسه شكل گرفت

هاي مربـوط بـه هرمعيـار توصـيفي بـود و بـراي اينكـه قابليـت          با توجه به اينكه يافته. 4
د، هريـك از معيارهـا بـه طبقـات مختلفـي      كنبيشتري در بررسي تطبيقي و تدوين الگو پيدا 

ي معيارهـا بـر اسـاس نظـرات كارشناسـان مـورد       بنـد  طبقـه . دشـ جهت انجام ارزيابي تقسيم 
بندي معيارها با توجه به نوع معيارها از لحاظ متغير اسمي  در تقسيم. صورت گرفت  مصاحبه

  . و متغير نسبتي توجه شد
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 ها يافته. 4

امـارات متحـده   (اي دبـي   اي و معرفي شـهرهاي رسـانه   ه مفاهيم شهررسانهئاكنون پس از ارا
مقايسه تطبيقي  هاي جدول، )در شرق امان(اي اردن  رسانه مصر و شهر اي ، شهر رسانه)عربي
ذكرشـد، معيارهـاي مقايسـه تطبيقـي      روش پـژوهش طوركه در بخـش   همان. گردد ه ميئارا

معيارهاي انتخاب شده جهـت  . دشبندي  طبق نظركارشناسان آشنا به موضوع انتخاب و طبقه
ــانه   ــه شهررس ــي س ــي عبارت  بررس ــر، اردن و دب ــداي مص ــاي   : از ن ــاحت فض ــت، مس مالكي

انداز و اهداف،  غيره، چشم يافته، موقعيت جغرافيايي ودسترسي به فرودگاه مترو و اختصاص
انـدازي، مـدل تجـاري،     گـذاري، طـرح توسـعه، هزينـه راه     گذاري و قوانين، سرمايه سياست

در هاي شغلي ايجـاده شـده    آموزش و تربيت نيروي متخصص و ماهر، آزادي بيان وفرصت
كننـده هريـك از    هاي شماره يك، دو و سـه بـه ترتيـب توصـيف     جدول. اي شهرهاي رسانه

شـماره چهـار،    جـدول . اي مـورد مطالعـه اسـت    معيارهاي انتخاب شـده در شـهرهاي رسـانه   
  . كشد مي ها و معيارهاي پژوهش حاضر به تصوير لفهؤماتريس پژوهش تطبيقي را براساس م

  ي براساس معيارهاي انتخاب شدهاي دوب توصيف شهررسانه .1جدول

 اي دوبيشهررسانه معيارها
 وابسته به خاندان آل مختوم و دولت )تيكام(مشاركت بخش خصوصي مالكيت

مساحت فضاي 
 يافته اختصاص

  مربع مترهزار33:فاز اول
  مربع متر هزار 47 :فاز دوم
 مربع مترهزار34:فاز سوم

موقعيت 
 جغرافيايي و
دسترسي به 
 فرودگاه، مترو و

 غيره

كيلومتري جنوب مركز تجاري دبي در  20اي دبي در باالي يك تپه شني واقع درشهر رسانه
دقيقه و از فرودگاه  30المللي دبي  تا فرودگاه بين آن فاصله. احداث شده است دئجاده شيخ زا
. روي است هدقيقه پياد 7اي دبي تا ايستگاه مترو  رسانه از شهر. دقيقه است 45ابوظبي 

همچنين در آن ايستگاه اتوبوس و ايستگاه تاكسي به مسيرهاي پررفت و آمد شهر موجود 
 .است

انداز و  چشم
 اهداف

كننده راهبر و كارآمد از مجموعه خدمات در جهت تغذيه تبديل شدن به يك گردآورنده و تهيه
  . الزم جهت رشد اقتصاد دانش پايه دبي

اي خاورميانه و  تبديل آن به مركز رسانه اي، شهر رسانهتأسيس  هدف مسئوالن اماراتي از
افزايي بين صنعت  اين مجموعه در جهت هم. نقطه ارتباط خاور دور با اروپا توصيف شده است

 . هاي اقتصادي تأسيس شده استرسانه و ساير فعاليت
گذاري و سياست

 قوانين
شود  گرفته است، قوانين تيكام در آن اجرا مياي دبي در منطقه آزاد قراراز آنجا كه شهر رسانه

 . اي خارج از اين منطقه متفاوت استهاي رسانهكه با ساير سيتم
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 .1ادامه جدول

 اي دوبيشهررسانه معيارها

 گذاري سرمايه

 هاي خارجي سرمايه گذاري مشاركتي بخش خصوصي و دولت ـ جذب سرمايه گذاري شركت
اي دبي، بايد اماراتي باشيد يا شريك يك شركت يا  آزاد رسانه براي استفاده از امكانات منطقه

سال از معافيت مالياتي  50صورت تا  در اين. گذارحاضر در امارات باشيد سرمايه
درصد 1تنها  2002ه شده تا سال ئارا درآمار. همچنين نياز به ويزا نداريد. برخوردارهستيد

هاي اماراتي  خارجي مشاركت با شركت گذار يههاي سرما اند و بقيه شركت مالكان خارجي بوده
 . داشته يا تابعيت اين كشور را در اساسنامه خود به ثبت رسانده اند

 طرح توسعه

براي شهر TECOMدر طرح توسعه .اي را دارداي دبي بزرگترين طرح توسعهشهررسانه
اي نوشته شده كه در آن  ساله 10، افق چشم انداز 2002اي دبي در سال  رسانه

شركت  2002در سال . هزارواحد مسكوني در آن ديده شده است10هزارنفرنيروي شاغل و 50
Tcom گذاران خارجي براي مشاركت و سرمايه گذاري در طرح  ه زمين رايگان از سرمايهئبا ارا

  . ي دبي دعوت كردا توسعه شهر رسانه
رود  درصدي ساليانه را به خود اختصاص داده و انتظار مي 40الي  30مديا سيتي دبي، رشد 

گذاري خصوصي پيشرفت چشمگيري داشته  دربخش سرمايه ويژه بهسال آينده  5نرخ رشد در 
 .باشد

اندازي هزينه راه
  ميليون دالر 700:فاز اول
  ميليون دالر 33 :فاز دوم

 ميليون دالر40:سومفاز

 مدل تجاري

اي  اي براي خريد و فروش محصوالت رسانهعنوان يك مركز منطقهاي دبي بهرسانهشهر
 جهاني صنعت رسانه و قرار در طرح تجاري آن بر جذب برندهاي مشهور. تعريف شده است

اين ايده با . اي تأكيد شده است دادن آنها در يك بازار تجاري خريد و فروش محصوالت رسانه
 . سي محقق شده است اي همچون سي ان ان، رويترز، ام بيهاي رسانهجذب شركت

آموزش و تربيت 
نيروي متخصص 

 و ماهر

نيروي اي، دهكده دانش وجود دارد كه يكي از اهدافش تربيت در نزديكي شهر رسانه
امكان سكونت و تبعه امارات شدن . هاي تكنولوژيكي و رسانه است متخصص در زمينه فعاليت

بر اساس طرح توسعه آموزش . براي نيروهاي متخصص از طرف دولت فراهم شده است
درصد 20اي مستقر بايد حداقل  هاي رسانه اي دبي، شركت نيروي انساني ماهر در شهر رسانه

از طرف ديگر دهكده دانش از مراكزآموزشي . از افراد محلي تأمين كنندنيروي انساني خودرا 
توانند با  المللي مي مراكز آموزشي بين. در زمينه صنعت رسانه دعوت به عمل آورده است

درصد از شهريه دانش 1. دريافت زمين در دهكده دانش به تربيت نيروهاي متخصص بپردازند
 . دشو هكده دانش دريافت ميعنوان اجاره زمين توسط دپژوهان به

 آزادي بيان
. اي جهان عرب بهتر است وضع دبي در حوزه آزادي بيان از ديگر شهرهاي رسانه

هاي محلي وجود دارد، آنها به شدت از هر گونه انتقادي در مورد  هايي براي رسانه محدوديت
 . اند خانواده سلطنتي منع شده

هاي  فرصت
 شغلي

 هزار فرصت شغلي50ايجاد بيش از -
فـراهم آورده   هـا  هاي شغلي براي نيروي كار چند مليتي از جمله براي هندي ايجاد فرصت -

 .است
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  اي مصر براساس معيارهاي انتخاب شده توصيف شهررسانه .2جدول

 اي مصرشهررسانهمعيارها
) ERTU(دولتي ـ راديو و تلويزيون دولتي مصر مالكيت

مساحت فضاي
 يافته اختصاص

 ميليون مترمربع4

موقعيت جغرافيايي و
دسترسي به فرودگاه، 

 غيره مترو و

 10كيلومتري صحراي كايرو و  30در . در نزديكي اهرام ثالثه مصر جانمايي شده است
 . ساعت است 1فاصله آن تا فرودگاه حدودا . كيلومتري اهرام ثالثه

 چشم انداز و اهداف

نام هـاليوود خاورميانـه را   . سريال جهان اسالم تبديل شودمركزي براي توليد فيلم و -
  . به آن دادند

  هاي خصوصي گامي براي مجوز راه اندازي شبكه -
 . خواهد سرآمد اطالع رساني و رسانه در جهان عرب باشدمصر مي -

گذاري و  سياست
 قوانين

ا وخدمات ه زيبا و جذاب همراه با جاذبهمكانيصورتاي مصر بهطرح جامع شهر رسانه
هاي  شامل امكاناتي مانند دهكده كودكان، كارگاه توليد فيلم، هتل. گردشگري است

. آموزش و باشگاه كارمندان است هاي تئاتر، مركز هاي متنوع، سالن ستاره، رستوران5
هاي عهد  هاي اسالمي با سبك معماري اسالمي و ساختمان تاريخي از دوره مكان

. ها را به تصوير كشيده است نشين باديه مكانباستان،  عثماني، منطقه روستايي، مصر
هدف از طراحي چنين فضايي به تقليد از استوديوهاي جهاني توليد فيلم مانند فلوريدا و 
كاليفورنيا؛ ايجاد فضايي بوده كه بازديدكنندگان بتوانند از نزديك با مراحل توليد فيلم 

سازي از نزديك و  ركاران صنعت فيلمهمچنين با سوپراستارها و دست اند. آشنا شوند
دهد كه هدف از  در واقع طراحي چنين فضاهايي نشان مي. هنگام انجام كارمالقات كنند

توان در كنار آن براي ترويج فرهنگ مصر و  بلكه مي ،اقتصادي نبوده ايجاد آن صرفاً
 . دنياي اسالم بهره برد

 سرمايه گذاري
اي مصر،  با عدم موفقيت پروژه شهر رسانه.در جذب سرمايه ناموفق عمل كرده است

 . سهام آن كاهش چشمگيري داشته است
 . در زمين و اراضي بوده است كه دولت در اختيارآن گذاشته استتوسعه صرفاًطرح توسعه

 ميليون دالر 400اندازي هزينه راه

 مدل تجاري

عنواني مركزي براي توليد  اي مصربه شد كه شهر رسانهپيش بيني مي1995در سال
  . حتي نام هاليوود خاورميانه را به آن دادند. سريال جهان اسالم تبديل شود فيلم و

. محقق نشد هاي نسبي باال و كاهش ارزش پول مصر هرگز دليل هزينه اين ديدگاه به
بنابراين در . دازي غلبه كندهاي باالي راه ان هزينه اي هرگز نتوانست بر اين شهر رسانه

 . آورد دست ميه حال حاضر بيشترين درآمد را از فروش و يا اجاره امكانات ب
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 .2ادامه جدول

 اي مصرشهررسانهمعيارها

آموزش و تربيت 
نيروي متخصص و 

 ماهر

در نزديكي  IAMSالمللي  براي تربيت نيروي متخصص در صنعت رسانه، دانشگاه بين
سال مدرك 4آموختگان بعد از گذراندن  دانش. اي مصر تأسيس شد شهر رسانه

ساله مباحث بازاريابي، فناوري، 4در اين دوره . كنند علوم رسانه دريافت مي كارشناسي
هاي توليد پايه  و مهارت 2و  1اي و مديريت اخبار  هنر و اخالق در رسانه، پوشش رسانه

توانند براي دوره كارشناسي ارشد يكي از  نشجويان ميسپس دا. شود تدريس مي
اي را  هاي تخصصي راديو، تلويزيون، تبليغات و بازريابي، اينترنت و چند رسانه گرايش

 .سال بگذرانند انتخاب نموده و دوره مربوطه را طي دو

 آزادي بيان

در سال  ها كه توسط وزارت اطالعات مصرطبق دستورالعمل نظارت بر محتواي رسانه
اي مصر در زمان بحران مثل  هاي حاضر در شهر رسانه تهيه شده، همه شركت2003

. جنگ، سوانح طبيعي، امنيت ملي بايد تمام تالش خودرا در جهت رفع آن انجام دهند
كننده خشونت،  هاي ترويج اي مصر براي شبكه همچنين بر اساس آن در شهر رسانه

 . شود مذهبي مجوزصادر نمي هاي صرفاًكههاي مغاير سياسي و شبسكس و كانال
 2013فرصت شغلي تا سال 1300هاي شغلي فرصت

  اي اردن براساس معيارهاي انتخاب شده توصيف شهررسانه .3جدول

 اي اردنشهررسانهمعيارها
)عربستان صعودي(دولتي ـ بخش خصوصي خارجي مالكيت

مساحت فضاي
 يافته اختصاص

 مربع متر هزار 18

موقعيت جغرافيايي و
دسترسي به فرودگاه، 

 غيره مترو و

المللي ملكه آليا و سازمان راديو و تلويزيون امان و در نزديكي فرودگاه بيندر شرق شهر
جنب بزرگراه اصلي . دقيقه با فرودگاه پايتخت فاصله دارد 45. دولتي اردن واقع شده است
 . در عقبه استكننده مرزهاي شمالي كشور به بناردن كه متصل

 انداز و اهداف چشم

هـاي   اي و كانـال اي پيشرو در منطقه، كه قادر به انتقال خطـوط مـاهوارههاب رسانه -
  . تلويزيوني با پوشش جهاني باشد

كـه بـا هـدف رشـد      اسـت بخشي از طرح توسعه فناوري اطالعات و ارتباطـات اردن   -
 .شودريزي و اجرا مياقتصادي برنامه

 گذاري و سياست
 قوانين

هاي  اي اردن با هدف رشد اقتصادي وبا استفاده از كمك يا مشوقاندازي شهر رسانهراه
واقع دولت اردن با تأسيس  در. دولت به صنعت فناوري اطالعات و ارتباطات است

صورت قانوني به ترويج و حمايت از توسعه اقتصادي و  اي به نهادهايي مانند شهر رسانه
  . اجتماعي پرداخته است

اي اردن تحت قوانين مناطق آزاد كه توسط دولت تصويب شده است، فعاليت  رسانه شهر
 . به بيان ديگر قوانين مناطق آزادتجاري برآن حاكم است.كندمي
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 .3ادامه جدول

 اي اردنشهررسانهمعيارها

 گذاري سرمايه

اي  دولت اردن به همراه بخش خصوصي شروع به كارساخت شهر رسانه1982درسال
توسط  2001تا اينكه در سال . دليل كمبود سرمايه مالي كار چندان جلو نرفت كرد اما به

، شيخ صالح كامل، غول Dallahاي  سرمايه گذارصعودي و صاحب شركت توليدات رسانه
هاي تكنولوژيكي صورت  راي احداث زيرساختهاي عرب، سرمايه گذاري الزم ب رسانه

 .گرفت

 طرح توسعه

ثبات منطقه ازجمله مسئله فلسطين، وضع بحراني دليل شرايط بياي اردن بهرسانهشهر
همچنين در جذب . عراق نتوانسته است جذب سرمايه الزم براي توسعه را داشته باشد

بر اين اساس بيشتر . بوده استالمللي ناموفق  اي بين گذار رسانه هاي سرمايه شركت
 . گيرداي داخلي صورت مي هاي رسانهكترفعاليت در آن توسط ش

 اندازي هزينه راه
با سرمايه گذاري بخش خصوصي  و مسكوت ماند2001تا سالدليل بحران ماليبه

 . اندازي شدخارجي راه

 مدل تجاري

المللي ميسر  كان ايجاد ارتباطات بيناي، امصورت منطقه آزاد رسانهاي اردن بهشهر رسانه
. شود د و دست و پاگير براي صنعت رسانه ميئشده كه اين مسئله باعث حدف مقررات زا

هاي  همچنين توسعه سرمايه گذاري بخش خصوصي در صنعت رسانه و ايجاد شبكه
 ها و قرارگرفتن در منطقه آزاد موجب كاهش هزينه. خصوصي را در پي خواهد داشت

 . شود معافيت از ماليات ميامتيازندي ازمبهره

آموزش و تربيت 
نيروي متخصص و 

 ماهر

ريزي و سرمايه گذاري مشخصي در حوزه آموزش و اي اردن هيچ برنامهشهر رسانه
سعي بر اين بوده با پرداخت دستمزد باال نيروهاي . پرورش نيروي متخصص نداشته است

اي و متخصص را جذب كند كه با وجود ناامني منطقه و شرايط بحراني منطقه  حرفه
 . يافته استهاي متخصص نتوفيق چنداني در جذب نيروي

 آزادي بيان

 طبق اين قانون قرار. اي هرگز در پارلمان اردن به تصويب نرسيدرسانهقانون مناطق آزاد
  بود

اي اردن متمركزمي شود كه فارغ از قوانين  هاي شهررسانه يك سازمان نظارتي بر فعاليت
اي در اردن،  رسانه از جمله داليل عدم تصويب قانون منطقه آزاد. داخلي كشوراردن باشد

 كه ممكن است باعث ظهور استها  اي اردن تحت سلطه صعودي اداره شهر رسانه
 . هاي مردمي و مخالف دولت شودجنبش

 ................................................................. هاي شغلي فرصت
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  اي دبي، مصر و اردن ماتريس بررسي تطبيقي مطالعات سه شهررسانه .4جدول 

 اي اردنشهر رسانهاي مصرشهر رسانهاي دبيرسانهشهر معيار

 مالكيت
دولتي ـ مشاركت بخش

 خصوصي
 دولتي

دولتي ـ مشاركت بخش خصوصي 
 ) عربستان صعودي(خارجي 

مساحت فضاي 
 مربع متر هزار 18 مترمربعميليون 4 هزارمترمربع 114اختصاص يافته

موقعيت 
 جغرافيايي و
دسترسي به 

فرودگاه، مترو 
 وغيره

كيلومتري جنوب مركز20 -
تجاري دبي در جاده شيخ 

  دئزا
ــاه   - ــا فرودگ ــله ت  30فاص

 دقيقه
دقيقــه 7فاصــله تــا متــرو  -

 پياده
ايستگاه تاكسي و اتوبوس -

ــحراي  30در  - ــومتري صـ كيلـ
كيلــومتري اهــرام  10كــايرو و 

  . ثالثه
 1فاصله آن تا فرودگـاه حـدود    -

 . ساعت است

در شرق شـهرامان و در نزديكـي    -
  المللي ملكه آليا فرودگاه بين

ــا فرودگــاه پايتخــت  45 - دقيقــه ب
 . فاصله دارد

انداز و  چشم
 اهداف

  اي منطقه  هاب رسانه -
بنيان رشد اقتصادي دانش -
افزايــي بــين صــنعت  هــم -

هـاي   رسانه و سايرفعاليت
 اقتصادي

  خاورميانههاليوود  -
 ها سازي رسانه ترويج خصوصي -
قطــب اطــالع رســاني جهــان   -

 عرب

اي پيشـرو در منطقـه،    هاب رسانه -
ــوط     ــال خط ــه انتق ــادر ب ــه ق ك

هاي تلويزيوني  اي و كانال ماهواره
  . با پوشش جهاني باشد

بخشي از طـرح توسـعه فنـاوري     -
ــا    ــات اردن ب ــات و ارتباط اطالع

 هدف رشد اقتصادي

گذاري و  سياست
 قوانين

تحت قوانين منطقـه آزاد   -
  اي و گروه تيكام رسانه

 معافيت مالياتي -

با هدف جذب گردشگر طراحي  -
نمـــادين و معمـــاري ســـنتي 

  برگرفته از فرهنگ مصر 
ايجاد فضاي تعامل مخاطبان با  -

مراحل توليد فيلم و ارتبـاط بـا   
 اندركاران دست

 ترويج فرهنگ جهان اسالم -

  اي منطقه آزاد رسانه -
ــت   - ــرويج و حمايـ ــعه تـ از توسـ

 اقتصادي و اجتماعي

 گذاري سرمايه

گـذاري مشـاركتيسرمايه -
  دولت و بخش خصوصي

ه امكانــــــات و ئــــــارا -
گذاري  هاي سرمايه فرصت
 خارجي

ــوده   ــاموفق ب در جــذب ســرمايه ن
 . است

  گذاري دولتي موفق نبود سرمايه -
گـذاري بخـش خصوصـي     سرمايه -

 عربستان صعودي

 طرح توسعه

ترين طـرح توسـعه    بزرگ -
  سه فازدر 

گـذاران   دعوت از سـرمايه  -
 خارجي

در متراژ و مسـاحت توسـعه    صرفاً
 . يافته است

 ثبات منطقـه از  دليل شرايط بي به -
وضــع  و جملــه مســئله فلســطين

بحراني عراق نتوانسته است جذب 
سرمايه الزم براي توسعه را داشته 

 . باشد
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 .4ادامه جدول

 اي اردن شهر رسانه اي مصرشهر رسانهاي دبيرسانهشهر معيار

اندازي هزينه راه
 ميليون دالر700:فاز اول
  ميليون دالر 33 :فاز دوم
 ميليون دالر40:فاز سوم

 ميليون دالر400
ه نشده ئاطالعات دقيقي ارا

 است

 مدل تجاري

اي براي خريد و  مركز منطقه -
  فروش محصوالت رسانه 

 جــذب برنــدهاي مشــهور   -
 جهاني صنعت رسانه

خاورميانــه شكســت طــرح هــاليوود -
  خورد

در حال حاضر بيشـترين درآمـد را از    -
دسـت  ه فروش و يا اجاره امكانات ب

 .آوردمي

  منطقه آزاد تجاري -
ــرمايه  - ــعه س ــذاري  توس گ

بخــــش خصوصــــي در 
ــاد   ــانه و ايج ــنعت رس ص

 هاي خصوصي شبكه

آموزش و تربيت 
نيروي 

متخصص و 
 ماهر

ــز - ــيس مراك تخصصــيتأس
آموزشي صنايع مرتبط با كار 

  ها در دهكده دانش رسانه
ـ دعوت و ارا - ه امكانـات بـه   ئ

هاي آموزشي خارجيمؤسسه

و  IAMSالمللي  تأسيس دانشگاه بين
هاي تخصصي صنعت  تدريس دوره
هاي  گيري از دانشگاه رسانه با الگو

 آمريكا

  .برنامه نداشته است -
اســــتفاده از نيروهــــاي  -

 متخصص خارجي

 آزادي بيان

مجاز نيستند عليه حكومـت   -
  .بنويسند

ها  جهت دهي محتواي رسانه -
بــه ســمت محــيط زيســت، 

 ..... افتصاد و

هاي  اي منطبق با سياسترسانهشهر -
  .كند دولت عمل مي

ــبكه  - ــراي ش ــرويج  ب ــاي ت ــده  ه كنن
هاي مغـاير   خشونت، سكس و كانال

مـذهبي   هاي صـرفاً  سياسي و شبكه
 .شودصادر نميمجوز

قوانين حمـايتي تصـويب    -
  .نشده است

ها  مالكيت صعودي دليل به -
نظارت شـديدي از سـوي   

 . گيرد دولت صورت مي

هاي  فرصت
 شغلي

هـــزار50ايجـــاد بـــيش از -
  فرصت شغلي 

هــاي شــغلي  ايجــاد فرصــت -
 براي نيروي كار چند مليتي

 نامشخص 2013فرصت شغلي تا سال  1300

  اي  بررسي تطبيقي سه شهررسانه. 1-4

بررسـي تطبيقـي آمـده اسـت، مالكيـت در شـهرهاي        هاي جدولهمانطوركه در  :مالكيت -
مالكيـت دولتـي، مالكيـت خصوصـي و مالكيـت       :شـود  بندي مـي  اي به سه نوع تقسيم رسانه

اي  اي دبي مالكيت و مـديريت شهررسـانه   در شهررسانه. مشاركت بخش خصوصي و دولتي
نيز كننده  بخش خصوصي مشاركت. در دست حكومت و خانواده پادشاهي آل مختوم است

گذاري تيكام است كه سهامدار اصلي و مديران اجرايي آن را آل مختوم بـه   شركت سرمايه
اي دبي توسط يك مرجع متشكل از يك رئـيس   كه اشاره شد، شهر رسانهچنان. عهده دارند

اداره ـ شيخ مختوم بن محمد بن راشد آل مختوم، پسـر وليعهـد شـيخ محمـد بـن راشـد آل        
ر كل و هيئت اجرايي كه منصـوب از طـرف خانـدان آل مختـوم     مختوم ـ به عالوه يك مدي 
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دولت حاكم  در انحصار دولتي و اي مصر مالكيت كامالً رسانه درشهر. شود هستند اداره مي
اي  البته چندين بانك و شركت دولتي و نيمه خصوصي سهامدار شـهر رسـانه  . است بر مصر

ت آشـكاري از لحـاظ حضـور و    اي تفـاو  رسـانه  مالكيت دولتـي در ايـن شـهر   . مصر هستند
ايــن  هــاي خصوصــي و دولتــي حاضــردر وســعت فضــاي اختصــاص داده شــده بــه شــركت

نظـارت و كنتـرل بـر ايـن      همچنين دخالت آشكار دولت در. اي ايجادكرده است شهررسانه
 Quinn(و لغو مجوز شبكه الجزيره از اين نوع اسـت   2011اي از جمله وقابع سال  شهر رسانه

et al., 2004(. اي مصــر توســط هيئــت مــديره كــه متشــكل از مــديران ارشــد    شــهر رســانه
 ,Shahawi(شـود   اي دولت هستند، اداره مـي  هاي حاضر در منطقه و نمايندگان رسانه شركت

. شود اما زير نظر دولت اردن اداره مي ،اردن خصوصي است اي شهر رسانهاگرچه  .)5 :2002
گـذارارن   سـرمايه  اي دبي و مصر بـه حضـور   اي رسانهاي اردن بيشتراز شهره رسانه البته شهر

  . هاي فعال صنعت رسانه تمايل نشان داده است خارجي و شركت
اي، شـرايط اقليمـي    هاي اصلي اين سه شهررسانه يكي ازتفاوت: موقعيت جغرافيايي -

نكـات برجسـته    از. انـد  سه در منطقه كـويري واقـع شـده    هرچند هر ؛متفاوت هركدام است
. المللـي اسـت   هـاي بـين   اي، تأسـيس آنهـا در نزديكـي فرودگـاه     اين سه شهررسانه جانمايي

. يـك سـاعت اسـت    فاصله هركدام ازآنها با فرودگاه كمتر از ،شود طوري كه مشاهده مي به
آن را  ،اي مصـر  رسـانه  هاي گردشگري محلي در جانمـايي شـهر   همچنين استفاده از فرصت

اي دبي نه تنهـا   رسانه شهر. خارجي كرده است اي جذاب براي حضور گردشگران مجموعه
پررفـت وآمـد و    بلكه امكان رفـت وآمـد از مراكـز    ،فرودگاه جانمايي شده در نزديكي دو

  . هاي آن است عمومي از ويژگي نقل و تأمين سيستم حمل
توليـد درآمـد   : هـدف اصـلي دارنـد    اي دو اين سه شهر رسانه: چشم انداز و اهداف -

زير بيـان   انداز طرح توسعه تجاري اين سه شهر موارد در چشم. جهان عربوكارآفريني در 
 سازي، توسعه تكنولـوژيكي  گرايي يا بومي محلي ، تمركزبر1رسانه، كسب و كار: شده است

به . هم بايد توانايي توليد هزاران شغل را داشته باشند اين عوامل در تلفيق با. جذب سرمايه و
تنها متكي بـر   ،هاي الزم سواد و عدم زيرساخت كم و جميعت بيمصر با سرمايه  ،بيان ديگر

اي بحراني و بدون ثبات به سرمايه كشـورهاي   اردن در منطقه است و هاي گردشگري جاذبه
دبي بـا قـدرت سـرمايه و تهيـه     . اي چشم دارد همسايه عربي خودش براي توسعه شهر رسانه

                                                                                                                                                       
1. Business 
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  . جي و رونق اقتصادي استگذاران خار هاي مدرن در صدد جذب سرمايه زيرساخت
 منـاطق آزاد قـرار   اي در در هرسه كشور، شـهرهاي رسـانه   :گذاري و قوانين سياست -

شـهر  . منطقه آزاد اعالم شده كـه تـابع قـوانين منطقـه آزاد تجـاري اسـت       در آيندهدارند يا 
 اي در رسـانه  هرچنـد قـانون منطقـه آزاد   . قـدم بـوده اسـت    اي اردن در اين زمينه پـيش  رسانه

. امـا قـوانين منـاطق آزاد تجـاري بـر آن حـاكم اسـت        ،به تصويب نرسيد مجلس اين كشور
هـاي   هـاي خـارجي و رسـانه    اي بـه انطـابق رسـانه    ايجاد شهرهاي رسانه :كارشناسان معتقدند

اي  هـاي رسـانه   اكثر شـركت  در حال حاضر). Chiba, 2012(داخلي عرب كمك كرده است 
تـر عمـل كـرده     اي دبـي موفـق   رسـانه  در اين خصوص شـهر . مشهور دنيا در آنها دفتر دارند

سـت  ا اي دبـي عبـارت   ها در تدوين قوانين و سياست گذاري براي شهررسانه شعارآن. است
 :Kraidy and Khalil, 2009(» 1هـاي اقتصـادي   هم افزايي بين صنعت رسانه و ساير فعاليـت «: از

135-136(.   
ه ئـ هاي پيشـرفته، ارا  اي دبي به سبب وجود زيرساخت تنها، شهررسانه :گذاري سرمايه -

گـذاران   جـذب سـرمايه   خدمات با اسـتاندارد بـاالي جهـاني و ثبـات سياسـي در      امكانات و
گـذاران خـارجي اسـتقبال     اي اردن نيز از سرمايه رسانه شهر. خارجي موفق عمل كرده است

زجملـه مسـئله فلسـطين و وضـع بحرانـي عـراق،       ثبات منطقـه ا  دليل شرايط بي اما به ،كند مي
رسـانه مصـر نيـز در جـذب      همچنـين شـهر  . نتوانسته است جذب سرمايه الزم را داشته باشد

  . سرمايه ناموفق بوده است
سـرمايه، شـهرت و   : اي به سه عامل بسـتگي دارد  توسعه شهرهاي رسانه :طرح توسعه -

بررسـي   هـاي  چنانكـه درجـدول   .)Sandler, 2002(اعتبـار جهـاني و ثبـات سياسـي در منطقـه      
اندازي فاز  راه پس از. اي دبي در توسعه موفق بوده است رسانه تطبيقي آمده است، تنها شهر

ابتــداي  در. راه انــدازي شــد 2011ســال  تــا ، فــاز دوم وســوم آن نيــز2001اول آن درســال 
مـادگي  شـركت فعـال درصـنعت رسـانه بـراي حضـوردرآن اعـالم آ        800اندازي حدود  راه

 150بـيش از   2009درسـال  . اي افزايش يافت شركت رسانه 1200به  2008كردند و تا سال 
   .)Chiba, 2012(اي دبي حضور داشتند  اي درشهررسانه هاي ماهواره مركز پخش برنامه

طراحـي   پايـه مـوارد زيـر    اي بر مدل تجاري هركدام از شهرهاي رسانه :مدل تجاري -
 اي و نيروي انسـاني حرفـه   هاي مدرن، استفاده از بوروكراسي، زيرساختكاهش : ده استش

                                                                                                                                                       
1. To create synergies between media and other economic activities 
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جويي در وقـت، انـرژي و بـه     ها و صرفه اي امور، كاهش هزينه متخصص، انجام يك مرحله
   .)UNDP, 2002b1: 2(اي  رسانه رسميت شناختن حق مالكيت معنوي در توليد آثار

اي در جهـان   بررسي شهرهاي رسـانه اي با  سوي ديگر، كويين و همكاران در مطالعه از
انـد و بـر اسـاس تئـوري      اين شهرها در بازارهاي كوچـك بـه رقابـت پرداختـه    : دارد بيان مي

بر اين اساس، تنهـا در صـورت   . هوشمندي باال براي ادامه حيات را ندارند داروين قدرت و
صـوالت در  اي در جنگ امـواج در آسـمان و مح   داشتن قابليت انعطاف اين بازارهاي رسانه

هاي عدم تمركز، قيمـت زمـين و نـوع     البته عواملي مانند سياست. زمين ماندگار خواهند بود
  ).Quinn et al, 2004: 13-14(مالكيت در اين رقابت تأثيرگذار است 

سـازي در صـنعت رسـانه     اي، تـرويج خصوصـي   هاي شهر رسـانه  يكي ديگر از ويژگي
اي درجهـان   معتقدنـد تأسـيس شـهرهاي رسـانه     كه اشاره شد؛ كارشناسان رسـانه چنان. است

اي  رسانه آنها اميدوارند جانمايي شهر. ها است سازي رسانه عرب، گامي درجهت خصوصي
 المللـي و  هاي بين رسانه تجاري به رشد اقتصادي صنعت رسانه و ارتباط بيشتر درمناطق آزاد

هان عرب در قالب اي ج اين نكته ضروري است كه شهرهاي رسانه ذكر. داخلي كمك كند
 مليون نفـر روي بـه كـار    250كشور عربي با جميعت حدود  23يك بازارتجاري محدود به 

  . اند اقتصادي آورده
اي در  هـدف اصـلي در شـهرهاي رسـانه     :آموزش و تربيت نيروي متخصص و ماهر -

با . حوزه آموزش و پرورش، كارآفريني، توليد شغل و تربيت نيروي متخصص داخلي است
برند، مسئله  هاي تكنولوژيكي مدرني بهره مي اي از زيرساخت ه به اينكه شهرهاي رسانهتوج

اي  هـاي اساسـي در مـديريت شـهرهاي رسـانه      تربيت و آموزش نيروي انساني ماهر از بحث
هاي تخصصـي صـنعت    اي دبي و مصر در اين زمينه با تأسيس دانشكده رسانه شهر دو. است

از جمله تبليغات، چـاپ، فنـاوري اطالعـات، بازرگـاني و غيـره      رسانه و صنايع مرتبط با آن 
سـاله مباحـث    4مصـر دوره   عنـوان مثـال در   بـه . انـد  سـازي كـرده   هاي مدوني را پيـاده  برنامه

و  2و  1اي و مــديريت اخبــار  بازريــابي، فنــاوري، هنــر و اخــالق در رســانه، پوشــش رســانه
تواننـد بـراي دوره كارشناسـي     يان ميسپس دانشجو. شود هاي توليد پايه تدريس مي مهارت

هاي تخصصي راديو، تلويزيون، تبليغات و بازريـابي، اينترنـت و چنـد     ارشد يكي از گرايش
  . اي را انتخاب نموده و دوره مربوطه را طي دوسال بگذرانند رسانه

                                                                                                                                                       
1. http://www.undp.org/rbas/ahdr/PR2.pdf  
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سازمان ملل در خصوص توسعه انساني در  2002بر اساس گزارش سال : آزادي بيان -
خصـوص   كند كه كشورهاي جهان عـرب بـه   بيان مي 1دكتر ريما خلف هنيديجهان عرب، 

اند؛ بايد در مورد مسئله آزادي بيـان از پايـه و اسـاس     اي تأسيس كرده رسانه آنهايي كه شهر
  ) UNDP, 2002: 118. (بازنگري داشته باشند

ردن اي در كشورهاي امارات متحده عربي، مصر و ا رسانه با اين حال، بررسي سه شهر
ها، اشاعه  اري شان درحوزه رسانهذگ اي در اين كشورها هدف شهرهاي رسانه :دهد نشان مي

بلكه تمركز اصلي بر روي تجارت و منافع اقتصادي  ،نيست رساني آزاد آزادي بيان و اطالع
  . است

  گيري بندي و نتيجه جمع. 5
رشـد و  . هسـتند نمـاي وضـعيت آن كشـورها     اي آينـه تمـام   صورت كلي، شهرهاي رسـانه  به

اين اسـاس،   بر. موفقيت آنها به شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي آن كشور بستگي دارد
اي با توجه به موقعيت مكاني و استراتژي خود بـه انتخـاب ايـن شـهرهاي      هاي رسانه شركت
هـاي   اي، تعـداد شـركت   هـاي اصـلي شـهرهاي رسـانه     يكـي از تفـاوت  . پردازند اي مي رسانه
عنوان مـوقعيتي بـراي    اي به اي از شهرهاي رسانه هاي رسانه شركت. كن آن استاي سا رسانه

اي  هـاي رسـانه   همچنين در توسـعه اخيـر شـركت   . برند اي خود بهره مي گسترش نفوذ منطقه
بنابراين رقابت . اند اي نقش كليدي در بازاريابي و تبليغات داشته جهان عرب شهرهاي رسانه

اي و صـنعت   هاي ماهواره تعدد شبكه اي براي رشد و ايجاد پايهاي باعث  بين شهرهاي رسانه
هـا پـيش بـا     اهميت است؛ اينكـه كشـورهاي عربـي از سـال    ئز اما آنچه حا. رسانه شده است
گذاري خارجي و رشد اقتصادي درايـن زمينـه    اي و به هدف جذب سرمايه نگاهي فرامنطقه

تجاري نه تنها موجب رونـق اقتصـادي    ادمناطق آز اي در رسانه تأسيس شهر. اند گام برداشته
سوي ديگـر،   از. ساز رشد وتوسعه صنعت رسانه در اين كشورها بوده است بلكه زمينه ،شده

  . گذاري در حاشيه شهرهاي بزرگ هستند ساز سرمايه اي زمينه شهرهاي رسانه
هـاي ورودي و   اي در دنيـا، عـالوه بـر ايجـاد مراكـز تجـاري در پايانـه        شهرهاي رسـانه 

پيرامـوني خـود نيـز، تسـهيالتي چـون هتـل، مراكـز اداري وتجـاري،           هاي خروجي، در پهنه
اسـتقرار چنـين مجموعـه متنـوعي از     . آورنـد  وجود مي را به... و گردهمايي و  مراكز همايش

                                                                                                                                                       
1. Rima Khalaf Hunaidi 
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ي و خدماتي، متوليان آن را از قدرت مالي الزم بـراي انجـام   عملكردهاي اقتصادي، بازرگان
هـاي نـوين پيشـرفته برخـوردار سـاخته، آنهـا را قـادر         موقع از فناوري ها و استفاده به نوسازي
هـاي مـرتبط بـا     هـا، بتواننـد شـركت    ه تا به لحاظ مزيت رقابتي حاصل از كاهش هزينهساخت

گـذاري در آنهـا    فضـاهاي پيرامـوني و سـرمايه   صنعت رسانه را در پيوستن به جمع كـاربران  
هاي فرامليتي،  رقابت ميان شركت اي، در اين ترتيب، امروزه شهرهاي رسانه به . دكننتشويق 

هاي خارجي، توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و ايجاد اشـتغال نقـش بسـيار مهمـي       جذب سرمايه
اي بـراي   الت رسـانه صـنعت رسـانه عـالوه بـراطالع رسـاني و توليـد محصـو       . دنـ كن ايفا مي

عنوان يك فرصت ممتاز در حوزه كسب و كار و توسعه اقتصادي قد برافراشـته   مخاطبان، به
  . است
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