
 

 

    



  

 

   

  متحده عربي امارات كشور

  دوبي چگونه تامين خواهد شد؟

  دوبي

  است دوبي در نفر ها ميليون

  كند دوبي از راه دور را تسهيل مي

 

  

٢ 

كشور اقتصاد بر آن تأثيرگذاري و دوبي2020 نمايشگاه

دوبي چگونه تامين خواهد شد؟ 2020امنيت ديجيتال در نمايشگاه 

دوبيوي سايت رسمي اكسپآخرين گزارش ساخت پاويون كشورها در 

ميليون استقبال آماده 2020اكسپو نمايشگاه به ورود

دوبي از راه دور را تسهيل مي 2020سيسكو ارتباطات نمايشگاه اكسپو 

  

  
 

 

  

  

  فهرست
  

  

نمايشگاه افتادن تعويق به 

  

امنيت ديجيتال در نمايشگاه  

  

آخرين گزارش ساخت پاويون كشورها در  

 

ورود بزرگ هاي دروازه 

  

سيسكو ارتباطات نمايشگاه اكسپو  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

   

  متحده عربي امارات اقتصاد كشور

  
 از برخي ، است افتاده تعويق به سال يك

 از وسيعي طيف موقت طور به حداقل و گذاشت

. است كرده متوقف را نمايشگاه صنعت جمله

 كوتاه صورت به اتفاق اين اگر حتي اما ، بود 

 بيشتر. اند انداخته تعويق به يا و درآورده تعليق

 سفر برنامه مجبورند حاضرين از نفر هزاران

 گير ويروس كرونا همه دليل به ، شود آغاز

 به. كند جلب خود به را جهان سراسر از كننده

 وجود آموزشي مؤسسات و مشاغل ، جانبه 

 

  

٣ 

اقتصاد كشور بر تأثيرگذاري آن و دوبي2020 نمايشگاه افتادن

  

يك ويروس كرونا شدن گير همه دليل به دوبي 2020 

گذاشت خواهد امارات اقتصاد در بزرگي تأثير تعويق

  .اندازد

جمله از مشاغل از بسياري و شده جهان در زيادي خسارات

 خواهد كنترل تحت كامل طور چه زماني به فعلي اين ويروس

  .داشت خواهد ادامه طوالني مدت براي مطمئناً جهاني

تعليق حالت به را خود نمايشگاه مارس اول از جهان نمايشگاهي

هزاران و كنند مي بيني پيش را حوادث ، كشنده ويروس انتشار

آغاز اكتبر ماه در است قرار كه سال المللي بين رويداد بزرگترين

  .است

كننده بازديد ميليون 25 حدود امسال اكتبر 20 از رود مي

 چند سازمانهاي ، كشورها جمله از كننده شركت 200 

  .بودند كرده تأييد را خود مشاركت

  

  
 

 

  

  

افتادن تعويق به

 اكسپو نمايشگاه كه حالي در

تعويق اين كه معتقدند كارشناسان

اندازد مي خطر به را فني هاي پروژه

خسارات باعث ويروس گسترده شيوع

اين ويروس كه داند نمي كسي هنوز

جهاني اقتصاد بر آن تأثير ، دهد رخ

نمايشگاهي مهم مراكز از بسياري

انتشار از ترس دليل به ريزان برنامه

  .دهند تغيير را

بزرگترين دوبي 2020 نمايشگاه

است شده موكول 2021 به شدن

مي انتظار دوبي 2020 نمايشگاه از

 از بيش ، كنندگان برگزار گفته

مشاركت كشور 192 حدود. داشتند



  

 

   

 COVID-19تأثير تحت در نمايشگاه كننده

  . ".كنند كمك چالش اين رفع در بتوانند

 دالر ميليارد 7 حدود تاكنون نمايشگاه ساخت

  . كند مي خراب را دوبي مستغالت

 مي فكر من": گفت مهر خبرنگار به قاسم طيب

 نمايش بيشترين و بود فصل اواسط در كه شكر

براي متحمل نشدن ضررهاي مالي گسترده مجبور به تصميمات سختي از جمله كاهش 

 را آنچه هر ازجمله داد انجام برگزاركنندگان

 كننده بازديد ميليون 20 داشتيم انتظار ما زيرا

 از بيش ها بخش برخي و است مدت طوالني

 عربي، متحده امارات در يونايتد توزيع آژانس

 كه. است شده انجام امارات در دوبي2020 

 پيش اتفاق اين دليل به. باشد مي ديگر موارد

  . برساند حداقل به طرفين همه براي را ضرر 

 كورونا اين: گفت ، شود مي برگزار خاورميانه

 تحت را ميزباني ما ابتدا امر اين": افزود ، 

 امور ، بانكداري غيرمستقيم آن بطور تبع به

 در ديگر تجارت مراكز و گردشگري مقصد اولين

 در شدت به تجاري هاي نمايشگاه لغو. است

 

  

٤ 

كننده شركت كشورهاي از بسياري": گفت مهر خبرگزاري به

بتوانند تا دارند سال يك مدت به دوبي 2020 نمايشگاه افتتاح

ساخت هزينه داشته عربي متحده امارات اقتصاد در زيادي

مستغالت و امالك بازار احتماالً نمايشگاه اين افتادن تعويق به

طيب عبداهللا. سازمان جهاني آزاد مناطق سازمان مديرعامل

شكر را خدا ، است گرفته قرار تأثير تحت بنابراين است

براي متحمل نشدن ضررهاي مالي گسترده مجبور به تصميمات سختي از جمله كاهش  كنندگان

برگزاركنندگان اطمينان براي را خاصي اقدامات) دوبي جهاني تجارت

  ".است بعدي فصول براي اعتباريست

زيرا ، است متفاوت كمي وضعيت 2020 نمايشگاه براي اما

 در ضرر بنابراين ، بود نخواهد پذير امكان اكنون اما ، باشند

  ". ها هتل و هوايي نقل و حمل ، خصوص به ، گرفت خواهند

آژانس مديرعامل ، دوبي 2020 اكسپو نمايشگاه در 

 نمايشگاه اساس بر تمهيدات تمام": گفت مهر خبرگزاري

موارد و تداركات ، تفريحات ، نقل و حمل زيرساختهاي 

  ". شود تنظيم دوباره

 حداقل تا انداخت تعويق به را نمايشگاه ، ويروس كرونور

خاورميانه در كنون تا كه است جهاني نمايشگاه اولين دوبي 2020

 گذاشت خواهد تأثير عربي متحده امارات در اقتصادي

به و. گذاشت خواهد تأثير تفريحات ، فروشان خرده بر

  ". اقتصادي هاي بخش

اولين تا است كرده گذاري سرمايه ميزباني در عمدتاً عربي

است تجارت توسعه اصلي انگيزه نمايشگاه اين ، اساس 

"  
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به دوبي 2020 اكسپو سخنگوي

افتتاح تعويق به نياز و اند گرفته قرار

زيادي تأثير تاخير رود مي انتظار

به. است شده زده تخمين آمريكا

مديرعامل معاون ، راستا همين در

است جهان از بخشي امارات كنم

كنندگان برگزار ، شد انجام بزرگ هاي

  حقوق شدند

  

تجارت مركز( DWTC": افزود وي

اعتباريست ، اند كرده پرداخت كه

اما": گفت ادامه در قاسم طيب

باشند داشته اقتصاد رونق براي

خواهند قرار تأثير تحت ديگران

كروناويروس تأثير به توجه با

خبرگزاري به همچنين زاهدي صادق

 ، ميزباني ، ملك توسعه شامل

دوباره اينها همه بايد نشده بيني

كرونور شدن گير همه دليل به دولت

2020 اكسپو اينكه بيان با زاهدي

اقتصادي فعاليتهاي بر مطمئناً ويروس

بر سپس و داد خواهد قرار تأثير

بخش ساير و ها زيرساخت ، مالي

عربي متحده امارات": گفت وي

 اين بر. باشد MENA منطقه

. گذارد مي تأثير منطقه اقتصاد
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  دوبي چگونه تامين خواهد شد؟

  
  .كند مي همكاري امنيت سايبري زمينه

ست امنيت بازديدكنندگان از  بسيار جدي 

در هنگام هاي احتمالي، واكنش  اين شركت با ارائه يك چارچوب جامع امنيت سايبري، وظيفه نظارت مستمر ، ارزيابي ريسك

ها و  و برنامه 2020به عنوان ارائه دهنده رسمي امنيت سايبري، نظارت بر كل ديجيتال اكسپو 

  .المللي است شركت كننده بين 200ديدكننده و بيش از 

 هر تجربه گيري هاي ديجيتالي به شكل دانيم كه سيستم عامل

 از ماهه شش رويداد اين موفقيت براي ديجيتال

توانند به راحتي  دوبي مي 2020كنندگان در نمايشگاه 

 

  

٥ 

دوبي چگونه تامين خواهد شد؟ 2020امنيت ديجيتال در نمايشگاه 

زمينه در عربي متحده امارات معتبر مشاور ، Digital 14شركت 

 2020امنيت سايبري در قرن بيست و يكم حرف عجيبي نيست و در نمايشگاه 

  .اي برخوردار است

اين شركت با ارائه يك چارچوب جامع امنيت سايبري، وظيفه نظارت مستمر ، ارزيابي ريسك

  .ست كه تاكنون برگزار شده است هاي جهاني ترين نمايشگاه

Digital  به عنوان ارائه دهنده رسمي امنيت سايبري، نظارت بر كل ديجيتال اكسپو

ديدكننده و بيش از ها باز هاي پشتيباني شده آن براي محافظت از اطالعات ميليون

دانيم كه سيستم عامل هاي هوشمند در كل جهان، مي با استقبال روزافزون از دستگاه

ديجيتال امنيت شود مي باعث كه ، كند مي كمك دوبي 2020

  .باشد حياتي 2022

كنندگان در نمايشگاه  دهد كه بازديدكنندگان و شركت اين اطمينان را مي

  "آينده ايجاد ، ذهن اتصال ": برروي آنچه كه مهم است تمركز كنند

www.expo20  

  

  
 

 

  

امنيت ديجيتال در نمايشگاه     

  

شركت  با دوبي 2020 نمايشگاه

امنيت سايبري در قرن بيست و يكم حرف عجيبي نيست و در نمايشگاه 

اي برخوردار است اي از اهميت ويژه هرجنبه

اين شركت با ارائه يك چارچوب جامع امنيت سايبري، وظيفه نظارت مستمر ، ارزيابي ريسك

ترين نمايشگاه يكي از امن... حادثه و

Digital 14ي  در اصل وظيفه

هاي پشتيباني شده آن براي محافظت از اطالعات ميليون داده

با استقبال روزافزون از دستگاه

2020 اكسپو نمايشگاه در بيننده

2022 مارس 31 تا 2021 اكتبر اول

اين اطمينان را مي Digital 14همكاري با 

برروي آنچه كه مهم است تمركز كنند
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  دوبيوي سايت رسمي اكسپ

  

: از قبيل بويژه كشورهاي همسايه كشور 40

يا در حال ساخت عمان، روسيه، تركمنستان، آذربايجان، عربستان سعودي، امارات در گروه بندي پيشرفت پروژه قرار گرفته اند 

    )Sustainability(كشور، دربخش پايداري 

در مرحله اتمام نيز ايران .ا.كشور درحال ساخت و ساز هستند كه ج

   

 

  

٦ 

سايت رسمي اكسپآخرين گزارش ساخت پاويون كشورها در 

40حاكي از آن است كه حدود  دوبيوي سايت رسمي اكسپ

عمان، روسيه، تركمنستان، آذربايجان، عربستان سعودي، امارات در گروه بندي پيشرفت پروژه قرار گرفته اند 

  .اند و ساز هستند و يا آن را به اتمام رسانده

كشور، دربخش پايداري  Mobility  ( 19(شده، دربخش تحرك  در گزارش ارائه شده از سه بخش تفكيك

)Opportunity  (  23 كشور درحال ساخت و ساز هستند كه ج
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آخرين گزارش ساخت پاويون كشورها در 

سايت رسمي اكسپساخت پاويون كشورها در 

عمان، روسيه، تركمنستان، آذربايجان، عربستان سعودي، امارات در گروه بندي پيشرفت پروژه قرار گرفته اند 

و ساز هستند و يا آن را به اتمام رسانده

در گزارش ارائه شده از سه بخش تفكيك

( كشور و دربخش فرصت 18

  . باشد فونداسيون مي
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  است دوبي در نفر ها ميليون

  
 طراحي سنتي )عنصري كالسيك در سبك معماري خاورميانه

 زمان از روز 250 گذشت با ، كنند مي از آن عبور

 شده طراحي وي استوديوي و خان آفيف و انگليس

 منطقه سراسر در هوا جريان و نور تنظيم براي

بيصبرانه منتظر بازگشايي ": گفت ، دوبي 2020

 معماري .نفراند ها ميليون از استقبال براي

 العاده فوق ساختاري استحكام كه اند شده ساخته

 گونه هيچ بدون و طول متر 30 و طبقه شش

  شوند مي درخت از پر ورودي هاي حياط

هاي خان است كه در مقياس جهاني به معرض ديد عموم قرار 

 

  

٧ 

ميليون استقبال آماده 2020اكسپو نمايشگاه به ورود بزرگ

  

عنصري كالسيك در سبك معماري خاورميانه(مشربيه  اقتباس از با ها را دروازه

از آن عبور جهان سراسر از كننده بازديد ها ميليون كه 

انگليس برتر معمار همكاري با 2020اكسپو توسط كه ها دروازه

براي كه اي پيچيده طراحي ، است سنتي مشربيه تركيبي از مدرنيته با اقتباس از

2020 اكسپو نمايشگاه ، تحول و توسعه ارشد مدير ، خطيب

براي خوب راهي ها ورودي و اكتبر به روي بازديدكنندگان هستيم

  ". كرد خواهند تجربه سايت سراسر در را مهم

ساخته وزن سبك بسيار كربن فيبر كامپوزيت متشكل از

شش ساختمان يك از بلندتر داشته ارتفاع متر 21 ها سازه

حياط درگاه منتهي به اين است عرض متر 10.5 و ارتفاع متر

هاي خان است كه در مقياس جهاني به معرض ديد عموم قرار  از طراحي   سال به طول انجاميد و اولين سازه
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بزرگ هاي دروازه

دروازه ، خان آصف ، انگليسي معمار

 ورودي دروازه سه. است كرده

دروازه اين. رونمايي شد افتتاح

تركيبي از مدرنيته با اقتباس از ، اند

خطيب ال احمد .است رفته كار به

اكتبر به روي بازديدكنندگان هستيم 20درب ها در تاريخ 

مهم هاي نوآوري و انگيز شگفت

متشكل از هايي رشته از ها دروازه اين

سازه اين. دهند مي ارائه را اي

  .خواهد بود اضافي پشتيباني

متر 21 درب، دو داراي دروازه هر

سال به طول انجاميد و اولين سازه ساخت اين سازه سه

  .گرفته است
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  كند دوبي از راه دور را تسهيل مي

  

  .دارد) ويدئو كنفرانس پيشرفته

رتر براي به دنبال فراتر رفتن از مرزهاي نوآوري و ايجاد استانداردهاي جديد ب

در آماده سازي براي  .دوبي است 2020سيسكو به عنوان شريك رسمي شبكه ديجيتال اكسپو 

 Webex، راه حل هاي سيسكو كه شامل برنامه هايي براي رزرو اتاق كنفرانس ، كنفرانس ويدئويي 

در حالي كه اكنون اين رويداد براي شروع . 

ت و تيم ها با استفاده از كار در حال انجام اس

و يك نمايشگاه جهاني را ارائه مي دهند كه تأثير مثبتي بر 

 

  

٨ 

  

دوبي از راه دور را تسهيل مي 2020ارتباطات نمايشگاه اكسپو سيسكو 

  

 

ويدئو كنفرانس پيشرفته(كارمند بيشترين حضور را در سيسكو وبكس 

به دنبال فراتر رفتن از مرزهاي نوآوري و ايجاد استانداردهاي جديد ب دوبي 2020از زمان آغاز به كار، نمايشگاه اكسپو 

سيسكو به عنوان شريك رسمي شبكه ديجيتال اكسپو . اين رويداده بزرگ در آينده است

، راه حل هاي سيسكو كه شامل برنامه هايي براي رزرو اتاق كنفرانس ، كنفرانس ويدئويي 

. ه راحتي و كارآيي بيشتر در سايت اكسپو ايفا كردند

كار در حال انجام اس. تنظيم شده است ، كار با سرعت زياد در حال پيشرفت است

و يك نمايشگاه جهاني را ارائه مي دهند كه تأثير مثبتي بر  اند هاي سيسكو ، تجربه هاي فراموش نشدني را به وجود آورده

  .نسل هاي آينده خواهد گذاشت

 

  

  
 

 

سيسكو 

كارمند بيشترين حضور را در سيسكو وبكس  2000امارات با 

از زمان آغاز به كار، نمايشگاه اكسپو 

اين رويداده بزرگ در آينده است

، راه حل هاي سيسكو كه شامل برنامه هايي براي رزرو اتاق كنفرانس ، كنفرانس ويدئويي  دوبي 2020نمايشگاه اكسپو 

ه راحتي و كارآيي بيشتر در سايت اكسپو ايفا كردنداست ، نقش مهمي در ارائ... و

تنظيم شده است ، كار با سرعت زياد در حال پيشرفت است 2021اكتبر 

هاي سيسكو ، تجربه هاي فراموش نشدني را به وجود آورده فناوري

نسل هاي آينده خواهد گذاشت
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