
 

 

    



  

 

   

  شد؟ خواهد اقتصادي امارات تسكين به منجر

 

  

٢ 

 وضعيت عملكرد كشورها

منجر ) هاي دولت تخصيص بودجه اكسپو براي بدهي(دوبي 2020

2020  

  دوبي 2020جنگل بتني سه بعدي پيشنهادي براي اكسپو 

  دوبي 2020رستوران محلي راوي در اكسپو 

  دوبي 2020 شركت در اكسپو  براي

  

  
 

 

  
  

  فهرست
  

  

وضعيت عملكرد كشورها 

2020 در اكسپو تعويق آيا 

2020سود دوبي از اكسپو  

جنگل بتني سه بعدي پيشنهادي براي اكسپو  

رستوران محلي راوي در اكسپو  

براي استراليا تصميم گيري 

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

   

  

  2020مي  وضعيت پروژه در ماه وضعيت كلي پروژه

در دست ساخت 

71%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

در دست ساخت 

81%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

42%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

57%  

ريزي  ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

58%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

79%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

70%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

دست ساخت در 

94%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

57%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

50%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

 

  

٣ 

دوبي 2020هاي اكسپو  پاويون

 
وضعيت پروژه در ماه  عكس پاويون

كار ساخت و ساز به اتمام % 35

  رسيده است

 

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 44

  است

 

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

ساز طبق برنامه كار ساخت و

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 10

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 70

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 50

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 94

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 11

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 33

  رسيده است

  

  

  
 

 

  شماره اسم كشور

 1  نروژ

  2  هلند

  3  آمريكا

  4  لهستان

  5  ايتاليا

  6  آلمان

  7  لوكزامبورگ

  8  پاويون تحرك

  9  سنگاپور

  10  فيليپين



  

 

   

در دست ساخت 

75%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

در دست ساخت 

56%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

در دست ساخت 

52%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

87%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

70%  

اتمام رسيده  كار ساخت و ساز به

در دست ساخت 

85%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

38%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

90%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

دست ساخت در 

62%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

69%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

93%  
  است كار ساخت به پايان رسيده

 

  

٤ 

كار ساخت و ساز به اتمام % 55

  رسيده است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 35

  رسيده است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 10

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 21

  است

  

كار ساخت و ساز به% 39

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 80

  است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 40

  است

  

كار ساخت به پايان رسيده
  

  

  
 

 

  11  امارات

  12  اتريش

  13  كانادا

  14  پاويون فرصت

  15  ژاپن

  16  امارات

  17  اسپانيا

  18  پاويون تحرك

  19  بلژيك

  20  بالروس

  21  گينه



  

 

   

در دست ساخت 

72%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

79%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

54%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

53%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

53%  

ريزي  طبق برنامه

در دست ساخت 

77%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

58%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

82%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

ساخت در دست 

15%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

47%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

56%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

 

  

٥ 

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 30

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 22

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 25

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 30

  است

  

طبق برنامهكار ساخت و ساز 

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 10

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 33

  رسيده است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 20

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 10

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 17

  است

  

  

  
 

 

  22  مجارستان

  23  اوكراين

  24  موناكو

پاويون گروه 

ENOC 
25  

  26  كره

  27  تايلند

  28  مالزي

  29  چك

  30  موراكو

  31  پاكستان

  32  قزاقستان



  

 

   

در دست ساخت 

63%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

67%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

75%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

72%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

50%  

ريزي  ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

71%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

در دست ساخت 

40%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

57%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

دست ساخت در 

28%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

47%  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده 

در دست ساخت 

64%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

 

  

٦ 

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 20

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 50

  است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

ساخت و ساز طبق برنامهكار 

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 35

  رسيده است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 5

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 22

  است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز به اتمام رسيده % 5

  است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 55

  رسيده است

  

  

  
 

 

  33  استراليا

  34  فرانسه

  35  ماالوي

  36  ميانمار

  37  پرو

  38  انگليس

  39  پرتقال

  40  روسيه

  41  التويا

  42  اسلووني

  43  سوئيس



  

 

   

در دست ساخت 

24%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

47%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

در دست ساخت 

38%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

در دست ساخت 

76%  

ريزي  كار ساخت و ساز طبق برنامه

ساخت در دست 

63%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

در دست ساخت 

63%  

كار ساخت و ساز به اتمام 

  در مرحله طراحي
هيچ اطالعاتي در پيشرفت پروژه به 

  دليل محرمانه بودن وجود ندارد

 

  

٧ 

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 5

  رسيده است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز طبق برنامه

  درحال انجام است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 10

  رسيده است

  

كار ساخت و ساز به اتمام % 10

  رسيده است

  

هيچ اطالعاتي در پيشرفت پروژه به 

دليل محرمانه بودن وجود ندارد

  

www.expo2020dubai.com  

  

  
 

 

  44  شيلي

  45  فلسطين

  46  دانمارك

  47  زيمباوه

  48  آذربايجان

  49  سوئد

  Live 50غرفه 
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  شد؟ خواهد اقتصادي امارات تسكين به منجر

  

هاي امارات متحده عربي را متوقـف   گيري ويروس كرونا باعث لغو تمامي رويدادها حتي پروازها شد و به طور كل تمام فعاليت

دوبي به مدت يـك   2020كرد و در ادامه دولت به دليل جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس تجمعات را لغو و مجبور به تعويق اكسپو 

. بود شده گرفته نظر در شيوع وقوع از قبل 

 توجـه  با پيش، دهه يك نجات در وجود با كه

 نمايشـگاه  ميزبـاني  شـهر  ايـن  سال، همان

 تقويـت  براي دالر ميليارد داشته باشد، ميلياردها

ونقـل   خريد و گسـترش سيسـتم حمـل    مراكز

. يابـد  ادامه ديگر سال يك براي مستغالت 

  .يابد كاهش درصد 12

 حتـي  گرفت كه قرار اقتصادي عميق بحران

 برگـزار  اكتبـر  ماه در امسال بود قرار كه دوبي

با توجه به پيمان پنجاه ساله كه توسط شيخ محمدبن رشيد آل مكتـوم  

  .جنوب باشد

 

  

٨ 

منجر ) هاي دولت تخصيص بودجه اكسپو براي بدهي(دوبي

  

گيري ويروس كرونا باعث لغو تمامي رويدادها حتي پروازها شد و به طور كل تمام فعاليت

كرد و در ادامه دولت به دليل جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس تجمعات را لغو و مجبور به تعويق اكسپو 

 دوبي در زوال به رو اقتصاد نجات براي راهي اي گسترده

كه برند، مي رنج دالر ها ميليارد بدهي بازپرداخت از آن

  .ديگر تاثيرگذار نخواهد بودتزريق پول نقد 

همان در. است كرده تجربه را درصدي 30 افت دوبي مستغالت

داشته باشد، ميلياردها كننده بازديد ميليون 25 حدود شد مي بيني پيش

مراكز و جديد هاي زيادي آپارتمان تعداد ساخت دقيق نمايشگاهي،

  .وآمد بازديدكنندگان

 و امالك در ركود كه است شده باعث گيري همه و جهاني

12 تا 11 تواند مي 2020 سال پايان تا فروش قيمت متوسط

 يك آستانه در دوبيهاي امارات به واسطه شيوع ويروس كرونا، 

دوبي 2020اكسپو  .نيابد بهبود است ممكن شود برگزار آينده

با توجه به پيمان پنجاه ساله كه توسط شيخ محمدبن رشيد آل مكتـوم  . شود مي برگزار آينده سال

جنوب باشدتواند اتصالي بين شرق و غرب و شمال و  مي 2020

  

  
 

 

دوبي 2020 در اكسپو تعويق آيا

  

گيري ويروس كرونا باعث لغو تمامي رويدادها حتي پروازها شد و به طور كل تمام فعاليت همه

كرد و در ادامه دولت به دليل جلوگيري از شيوع بيشتر ويروس تجمعات را لغو و مجبور به تعويق اكسپو 

  .   سال شد

گسترده طور به 2020 جهاني نمايشگاه

آن ايالت به وابسته صنايع و دوبي

تزريق پول نقد  نفت، قيمت بودن پايين به

مستغالت و امالك بازار ،2014 سال از

پيش كه كرد اعالم را 2020اكسپو 

دقيق نمايشگاهي، سايت ها، زيرساخت

وآمد بازديدكنندگان عمومي براي تسهيل رفت

جهاني نمايشگاه تعويق حال، اين با

متوسط كه زنند مي تخمين تحليلگران

هاي امارات به واسطه شيوع ويروس كرونا،  با مختل شدن فعاليت

آينده سال جهاني نمايشگاه اگر

سال اكتبر ماه در اكنون هم و شود

2020حاكم دوبي تهيه شده اكسپو 

  



  

 

   

 كـه  سالهاسـت . بود آورده دست به را موقعيت

 قـرار  جهـاني  سـطح  در ترتيـب  بـه  باربري

 بـراي  .احياي دوباره زمان بسياري خواهد برد

 دراز در هـا  صـندلي  مانـدن  خالي زيرا بود خواهد

 30000 حـدود  اخـراج  به تصميم گروه اين تازگي

هـاي امـروز    بحران با بوديم روبرو آنها با گذشته

  ".ست و اين يك فاجعه اقتصادي. خالي بگذارد

 در واكسـني  هـيچ  و كنـيم  زنـدگي  اين ويـروس 

  .بيني تعداد بازديدكنندگان در گذشته ممكن است با افت قابل توجهي روبرو شويم

 دولـت  بـه  وابسـته  هـاي  شـركت  و دوبـي 

 كـه  حـالي  در رسد مي 2023 سال به بدهي

 تصـميمات  بـودن  كـم  به توجه با شهر خود

 خـود  اسـت  ممكـن  )ابوظبي اقتصاد فقرات

 

  

٩ 

موقعيت اين 2019 سال در المللي بين گردشگران حداكثر از

باربري و المللي بين فرودگاه ترين شلوغ نظر از علي جبل بندر

احياي دوباره زمان بسياري خواهد برد مختل شد و جهانگردي و سفر صنعت با شيوع اين بيماري و ايجاد فاصله اجتماعي 

خواهد دشوار بسيار اجتماعي بخصوص در سفرهاي طوالني

  .خسارت خواهد داشت واپيماييه هاي

تازگي به. است طوالني سفرهاي براي برتر هاي گزينه از

  .گرفت ويروس كرونا شيوع از ناشي اقتصادي

گذشته در كه هايي بحران آن جمع": گفت امارات هواپيمايي

خالي بگذارد را خود صندلي زيادي تعداد تواند نمي هوايي نقل و

اين ويـروس  با كه بگيريم ياد بايد ما گويد مي جهاني بهداشت

بيني تعداد بازديدكنندگان در گذشته ممكن است با افت قابل توجهي روبرو شويم با توجه به پيش

دوبـي  براي دولت 2009 سال مالي بحران از ناشي هاي بدهي 

بدهي دالر ميليارد 30.6 و بدهي دالر ميليارد 9.2 با دوبي ،2020

خود است ممكن دارد، را خود همسايه نجات توانايي ابوظبي

فقرات ستون( نفت تقاضاي چشمگير افت دليل به ها قيمت كاهش

  .كند اتخاذ را سختي

www.newsskil  

  

  
 

 

  

از ميزباني و خدمت با واقعاً دوبي

بندر و دوبي المللي بين فرودگاه

  .اند گرفته

با شيوع اين بيماري و ايجاد فاصله اجتماعي 

اجتماعي بخصوص در سفرهاي طوالني ايجاد فاصله هوايي خطوط

هاي گروه براي دالر ميلياردها مدت

از يكي امارات هواپيمايي شركت

اقتصادي بحران دليل به كارمند

هواپيمايي شركت رئيس كالرك، تيم

و حمل صنعت ".نيست مساوي

بهداشت سازمان كه همچنين همانطور

با توجه به پيش نيست، دسترس

 پرداخت بر مستقيمي تأثير اين

2020 سال پايان تا. خواهدداشت

ابوظبي عربي متحده امارات پايتخت

كاهش به توجه با. بگيرد سختي

سختي تصميمات شود مجبور شهر
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  2020المللي دوبي موسوم به اكسپو 

 30ميليون بازديدكننده داشته باشـد و رقمـي حـدود    

مدند، يعني براي سواركردن گنبد عظـيم ايـن   

سـاخت آن ملهـم از زنـدگي روزمـره      هزار متر مكعب حجم دارد، جسورانه است اما ايده

عنوان فضاي عمـومي   طرح پروژه، اينجا را به هنگام ارائه

دارد،   درجـه 360اي  اين فضا تجربه. نادر است

فناوري اين طرح، . اي كه تك است كند، نكته چون از فايبرگالس ساخته شده و نور از آن عبور مي

 و با آنكه برخي شهرها هنوز از مزاياي بلنـد  ميليارد يورو تطابق داشته است

كنند كـه ايـن نمايشـگاه     بيني مي كارشناسان پيش

اين تعداد يعنـي تمـام   . برنامه داريم كننده ميليون بازديد

  .انتظار ما تا اين حد بلندپروازانه است

 

  

١٠ 

  2020سود دوبي از اكسپو 

  

المللي دوبي موسوم به اكسپو  معرفي آخرين تحوالت پيرامون نمايشگاه بين

ميليون بازديدكننده داشته باشـد و رقمـي حـدود     12دوبي كه سال بعد گشايش خواهد يافت بتواند 

  . ميليارد يورو به اقتصاد امارات كمك كند

 ساختن گنبدي شفاف براي همه

مدند، يعني براي سواركردن گنبد عظـيم ايـن   تيم سازنده براي مأموريت خاصي گرد هم آ 800اخيرا و پس از چند سال ساخت و ساز، 

 .متر بلندا 67متر پهنا و  130خواهد بود، گنبدي با  2020

هزار متر مكعب حجم دارد، جسورانه است اما ايده 700گرچه طرح اين گنبد عظيم، كه بيش از 

هنگام ارائه": گويد فضاي زير گنبد اين پروژه مي ي ريكايي درباره

نادر است در نظر گرفتن يك باغ، داخل فضايي با اين ابعاد، بسيار خاص و

چون از فايبرگالس ساخته شده و نور از آن عبور ميچراكه گنبد تا حدودي شفاف است، 

  ."خاص است و چنين كاري، پيش از اين جايي انجام نشده است

 برد؟ سود مي 2020

ميليارد يورو تطابق داشته است 6.2بيني شده يعني  پيش

كارشناسان پيش. اند، دوبي اميدوار است كه استثنا باشد مند نشده

 .درصد افزايش دهد 1.5بتواند توليد ناخالص داخلي امارات را 

ميليون بازديد 25ما براي : گويد مي» اند يانگارنْست «مالي 

انتظار ما تا اين حد بلندپروازانه است. شش ماهه از يك مكان بازديد كند جمعيت كشوري مانند استراليا در يك دوره

  

  
 

 

معرفي آخرين تحوالت پيرامون نمايشگاه بين :نبض تجارت

دوبي كه سال بعد گشايش خواهد يافت بتواند  2020رود اكسپوي  انتظار مي

ميليارد يورو به اقتصاد امارات كمك كند

  

ساختن گنبدي شفاف براي همه •

اخيرا و پس از چند سال ساخت و ساز، 

2020مجموعه كه بناي اصلي اكسپو 

گرچه طرح اين گنبد عظيم، كه بيش از 

 .است

ريكايي دربارهگوردون جيل، معمار آم

در نظر گرفتن يك باغ، داخل فضايي با اين ابعاد، بسيار خاص و. نمايشگاه تعريف كرديم

چراكه گنبد تا حدودي شفاف است، 

خاص است و چنين كاري، پيش از اين جايي انجام نشده است

 

2020دوبي چقدر از اكسپو  •

پيش ساخت تا كنون با بودجه پروژه

مند نشده هايي بهره مدت چنين نمايشگاه

بتواند توليد ناخالص داخلي امارات را 

مالي  شان وورستر از دفتر مشاوره

جمعيت كشوري مانند استراليا در يك دوره



  

 

   

 .نيوزلند رفتيم تا ببينيم چرا كشورش اميد زيادي به اكسپوي دوبي دارد

ايـم كـه    خواسـته . هايي هستيم كه براي دنيا خـوب باشـد  

بـوم نيسـت، بلكـه مـا      كشور ما فقط در پـي حفـظ زيسـت   

  .هاي آينده هم مفيد است و اگر مراقب هم باشيم، براي نسل

 جاري را تقويت كنيد و پيش ببريد؟

فروشيم بلكه براي صادراتمان به شمال آفريقا و آسياي ميانه و اروپـا اهميـت   

 هايي هستيد؟ دنبال چه صنايع و فناوري صادرات خود به

آموزش و فنـاوري    تي، بهداشت، .هاي آي همچنين مايليم كه شاهد رشد در بخش

معتقديم نيوزيلنـد  . ها را هم تقويت كنيم دنبال اين هستيم كه ديگر بخش

ها چيزهايي است كه ما به اين اكسـپو   اين. دارد كه نه فقط براي ما كه براي دنيا هم خوبند

پايـا  . مانـد  جا مـي  المللي عظيم فقط موفقيت اجرا مطرح نيست، مهم آن است كه از آن چه به

 80ريزي شده، بناسـت   از ابتدا در اين پروژه بوده و براي استفاده از فضاي نمايشگاه پس از برگزاري، برنامه

. اي است براي ميزباني يك رويـداد مهـم   در واقع مجموعه

 .هاي كوچك و بزرگ  ها و شركت آپ آيد براي ميزباني استارت

 .هاي خارجي را تسهيل كند

 .است كند كه هدف آنها تقويت پايايي بوده

 

  

١١ 

 صادرات در دوبي نيوزيلند؛ اميدوار به توسعه

  كنندگان نمايشگاه در چيست؟ 

نيوزلند رفتيم تا ببينيم چرا كشورش اميد زيادي به اكسپوي دوبي دارد

هايي هستيم كه براي دنيا خـوب باشـد   حل براي مسائل به دنبال راه. دانيم ما خود را خالق و نوآور مي

كشور ما فقط در پـي حفـظ زيسـت   . ها در كانون پيام ما باشد يوزلند يعني مائوري

و اگر مراقب هم باشيم، براي نسل. دانيم بوم و مردم را در پيوند ژرف با يكديگر مي

جاري را تقويت كنيد و پيش ببريد؟مايليد چطور اين رابطه ت. امارات دهمين شريك بزرگ تجاري شماست

فروشيم بلكه براي صادراتمان به شمال آفريقا و آسياي ميانه و اروپـا اهميـت    امارات نه فقط براي محصوالتي كه اينجا مي

  .اش برايمان واقعا مهم است

صادرات خود به براي توسعه. دهد تشكيل مي ...ي، گوشت و نصادرات شما را محصوالت لب

همچنين مايليم كه شاهد رشد در بخش. سازي بسيار عظيمي داريم

دنبال اين هستيم كه ديگر بخش  اما به. ها كم كنيم خواهيم كه از ديگر بخش

دارد كه نه فقط براي ما كه براي دنيا هم خوبند انگيزي براي مسائل

2020 

المللي عظيم فقط موفقيت اجرا مطرح نيست، مهم آن است كه از آن چه به اينكه در برپايي يك نمايشگاه بين

 .همي از اين پروژه بوده است

از ابتدا در اين پروژه بوده و براي استفاده از فضاي نمايشگاه پس از برگزاري، برنامه

 .شود تبديل  2020درصد از اين بنا به شهرك هنري 

در واقع مجموعهسازيم  آنچه مي"  :گويد مي 2020خالد شرف، مدير روابط تجاري اكسپو 

آيد براي ميزباني استارت اما بعد از برگزاري نمايشگاه، اين مجموعه به شكل فضايي در مي

هاي خارجي را تسهيل كند اين نمايشگاه در يك منطقه آزاد تجاري ساخته شده، تا حضور و فعاليت شركت

كند كه هدف آنها تقويت پايايي بوده هايي حمايت مي ميليون يورو، از پروژه 90اي معادل 

  .است 2020نمايشگاهي  ساخت مجموعه براي اتمام
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نيوزيلند؛ اميدوار به توسعه •

 

كنندگان نمايشگاه در چيست؟  تجاري شركت اما بهره �

نيوزلند رفتيم تا ببينيم چرا كشورش اميد زيادي به اكسپوي دوبي دارد به سراغ نماينده

ما خود را خالق و نوآور مي :كاليتون

يوزلند يعني مائوريارزشهاي مردم بومي ن

بوم و مردم را در پيوند ژرف با يكديگر مي زيست

 

امارات دهمين شريك بزرگ تجاري شماست �

امارات نه فقط براي محصوالتي كه اينجا مي  :كاليتون

اش برايمان واقعا مهم است ين رشد و توسعهابنابر. دارد

  

صادرات شما را محصوالت لب بخش عمده �

سازي بسيار عظيمي داريم صنعت فيلم :كاليتون

خواهيم كه از ديگر بخش نمي. باشيم

انگيزي براي مسائل هاي شگفت حل راه

  .آوريم مي

  

2020پايايي و ميراث اكسپو  •

اينكه در برپايي يك نمايشگاه بين

همي از اين پروژه بوده استبودن، از ابتدا بخش م

از ابتدا در اين پروژه بوده و براي استفاده از فضاي نمايشگاه پس از برگزاري، برنامه 2020ميراث نمايشگاه 

درصد از اين بنا به شهرك هنري 

خالد شرف، مدير روابط تجاري اكسپو 

اما بعد از برگزاري نمايشگاه، اين مجموعه به شكل فضايي در مي

اين نمايشگاه در يك منطقه آزاد تجاري ساخته شده، تا حضور و فعاليت شركت

اي معادل  با بودجه " اكسپو اليو "  برنامه

براي اتمامتالش در  دوبي با تمام توان

  

 

www.Euronews.com: منبع



  

 

   

  دوبي 2020

  
در اين فرآيند يك جسم، از قرار . باشد رينتر سه بعدي يا توليد افزودني، فرآيند ساخت اشيا سه بعدي از يك فايل ديجيتال مي

توان يك مقطع افقي نازك و برش خورده از 

تري نسبت به توليد  دهد كه اشكال پيچيده را با مواد كم

گروهي از معماران اماراتي احداث پاويوني مجسمه مانند با الگوي جنگل با استفاده از تكنولوژي پرينتر سه بعدي را براي 

هاي شبيه درخت، با  اي ازسازه انگيز قرار است از مجموعه

مجسمه بتني زيبا انرژي . اي دي نصب شده است

هاي  كند و چراغ ي درخت مانند آن نصب خواهد شد، تامين مي

  .ماند ها در تمام طول شب روشن مي

و  دوبي 0202فوت برخوردار خواهد بود و طرح كلي آن برگرفته از لوگوي اكسپو 

معماران براي تضمين مقاومت سازه در مقابل تغييرات آب و هواي بياباني 

وساز با استفاده از  اثر هنري خود را به عنوان نماد نوآوري در ساخت

در فضاي . شود اي با دقت و ظرافت تمام ايجاد مي

ها و گياهان بومي ايجاد خواهد شد كه عالوه بر پاكسازي هواي محيط، 

 .مانند سازه سازگاري بيشتري داشته باشد
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2020جنگل بتني سه بعدي پيشنهادي براي اكسپو 

  

رينتر سه بعدي يا توليد افزودني، فرآيند ساخت اشيا سه بعدي از يك فايل ديجيتال مي

توان يك مقطع افقي نازك و برش خورده از  گردد، كه هركدام از اين اليه ها را مي دادن اليه هاي متوالي در كنار هم تشكيل مي

دهد كه اشكال پيچيده را با مواد كم پرينتر سه بعدي به سازندگان اين امكان را مي

گروهي از معماران اماراتي احداث پاويوني مجسمه مانند با الگوي جنگل با استفاده از تكنولوژي پرينتر سه بعدي را براي 

انگيز قرار است از مجموعه اين پاويون شگفت. اند پيشنهاد كرده

اي دي نصب شده است هاي ال ها چراغ هاي آن ها و ارتفاعات متفاوت تشكيل شود كه روي شاخه

ي درخت مانند آن نصب خواهد شد، تامين ميها هاي خورشيدي، كه روي بام سازه

ها در تمام طول شب روشن مي رنگارنگ نصب شده روي ديوارهاي پاويون نيز با استفاده از اين پنل

فوت برخوردار خواهد بود و طرح كلي آن برگرفته از لوگوي اكسپو  26از ارتفاعي برابر با 

معماران براي تضمين مقاومت سازه در مقابل تغييرات آب و هواي بياباني . معروف امارات متحده عربي است

اثر هنري خود را به عنوان نماد نوآوري در ساخت  از بتن به عنوان مصالح پايه بهره خواهند برد و

  .احداث خواهند كرد

اي با دقت و ظرافت تمام ايجاد مي رود و سازه ترين ميزان مصالح هدر مي در اين روش در فرآيند ساخت، كم

ها و گياهان بومي ايجاد خواهد شد كه عالوه بر پاكسازي هواي محيط،  نيز فضاي سبز مملو از گل

مانند سازه سازگاري بيشتري داشته باشد آورد تا با طرح درخت به وجود مي
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رينتر سه بعدي يا توليد افزودني، فرآيند ساخت اشيا سه بعدي از يك فايل ديجيتال ميپ

دادن اليه هاي متوالي در كنار هم تشكيل مي

پرينتر سه بعدي به سازندگان اين امكان را مي. گرفتجسم در نظر 

  .سنتي ايجاد نمايند

گروهي از معماران اماراتي احداث پاويوني مجسمه مانند با الگوي جنگل با استفاده از تكنولوژي پرينتر سه بعدي را براي 

پيشنهاد كرده دوبي 2020نمايشگاه اكسپو 

ها و ارتفاعات متفاوت تشكيل شود كه روي شاخه اندازه

هاي خورشيدي، كه روي بام سازه مورد نياز خود را از پنل

رنگارنگ نصب شده روي ديوارهاي پاويون نيز با استفاده از اين پنل

از ارتفاعي برابر با  دوبي 2020پاويون اكسپو 

معروف امارات متحده عربي است هاي نخل درخت

از بتن به عنوان مصالح پايه بهره خواهند برد و دوبي

احداث خواهند كردتكنولوژي پرينتر سه بعدي 

در اين روش در فرآيند ساخت، كم

نيز فضاي سبز مملو از گل 2020اطراف پاويون اكسپو 

به وجود ميمحيطي جنگل مانند 
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  دوبي

  

 اگـر  .شـد  تأسيس كرد، مي كار كارگر عنوان

 يـك  عنوان به راوي .است شده توصيه مكان

 سـال  42 از بعـد  امـا  .كند است و مشتريان وفادار خود را هفته به هفته مالقات مي

  .شد 19-گرفتار كوويد

 صبحانه ، آگوست ماه در پاكستان استقالل روز

 دوبي 2020 اكسپو نمايشگاه در كه اماراتي هاي

با شيوع ويروس كرونـا از حضـور خـود     .مشتاقه منتظر هستند

 

  

١٣ 

دوبي 2020رستوران محلي راوي در اكسپو 

  

  

عنوان به امارات در كه ،پاكستان از عبدالحميد، چودري توسط

مكان اولين احتماالً راوي رستوران كنيد، پيدا دوبي در پاكستاني

است و مشتريان وفادار خود را هفته به هفته مالقات مي شده تاسيس 

گرفتار كوويد ،جهان سرتاسر در مشاغل اكثر مانند راوي، رستوران

روز صبح ساله هر هستند آنها به مدت سه دهه مشهور

هاي رستوران از يكي عنوان به راوي .دهند مي ارائه پاكستان

مشتاقه منتظر هستند آن صاحبان كه رويدادي .است شده

 .اما دلگرم به حضور مشتريان قديمي
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توسط پيش سال 42 رستوران اين

پاكستاني معتبر غذاي خواهيد مي

 1978 سال در توريستي جاذبه

رستوران ،دوبي ساكنان به خدمت

مشهور خود نيكوكاري به خانواده اين

پاكستان كنسولگري در را رايگان

شده حضور خواهد داشت انتخاب

اما دلگرم به حضور مشتريان قديمي .نگرانند

  

  

  

  

  

  

  

  

www.designboom.com: منبع



  

 

   

  دوبي 2020

  

 اسـتراليا  كه جهاني نمايشگاه آخرين. شود 

 و سـاخت  هفتـه  با مجازي اي مصاحبه در كه

پـروژه تجـاري    يـك  دوبـي  2020 نمايشـگاه 

ست و بسـيار   تاكنون اين بزرگترين نمايشگاه جهاني

اتفاقي معمـول بـراي نمايشـگاه    اين بازديدكنندگان از خارج از امارات متحده عربي باشند و 

 جنـوبي  قسـمت  در km24.38 جهاني نمايشگاه

 نظر از است كه جوان بين و خوش پرواز، بلند

  

 كشـاورزي،  جملـه  از هـا  بخش از اي گسترده

 

  

١٤ 

2020 شركت در اكسپو  براي استراليا تصميم گيري

  

 گرفته آرامي به كه نيست تصميمي جهاني نمايشگاه در

  .بود چين در 2010 سال شانگهاي

كه حالي در ،دوبي 2020 اكسپو نمايشگاه در استراليا ژنرال

نمايشـگاه  اما ، داديم دست از 2015 سال در را جهاني نمايشگاه

تاكنون اين بزرگترين نمايشگاه جهاني: وي ادامه داد .به طبع شركت در آن تصميمي قاطع و راحت است

بازديدكنندگان از خارج از امارات متحده عربي باشند و % 70

نمايشگاه محل در تحرك منطقه در استراليا غرفه ،"آبي آسمان

بلند ملت يك مورد در استراليا غرفه مذاكرات اين موضوع

  ".است كرده رشد تمدن سال  60000در آسمان و دريا 

گسترده طيف در ما كه است توسعه و تحقيق و نوآوري بينيد

  ".داريم

  

  
 

 

  

در شركت تصميم ، استراليا براي

شانگهاي نمايشگاه كرده شركت آن در

ژنرال كميسر مك گوئن، جاستين

نمايشگاه ما :گفت كرد، مي صحبت ساز

به طبع شركت در آن تصميمي قاطع و راحت است. ست كامل

70رود  انتظار مي. العاده است فوق

  .نيست

آسمان روياي"مضمون براساس

  .است شده واقع

موضوع ": دهد مي مك گوئن توضيح

 ، زمين با بومي ارتباط ، نوآوري

بينيد مي استراليا غرفه از شما آنچه

داريم فضايي حتي صنعت و توليد

  

  

  



  

 

   

 ، قبلـي  بنـدي  زمان جاي به 2022 مارس 31

 راهـي  عنـوان  بـه  ، سال يك تا جهاني نمايشگاه

  .است گذاشته جهاني

 .داشـت  نخواهد غرفه كار در تاثيري پيشنهادي،

 تـا  هستيم قدرتمندي بسيار موقعيت در. شود

  .كند

 هـاي  هزينـه  ناپـذيري  اجتناب طور به زماني

 فعاليـت  و رويدادها و شود مي انجام عمومي

 قابـل  كف سطح و ارتفاع متر 21 حدود ساختمان

  .بازديدكننده در روز

Turner & Townsend طراحـي  مشاور عنوان به انگلستان در 

 .انگيز آماده باشيد

 

  

١٥ 

31 تا 2021 اكتبر اول از دوبي 2020 اكسپو نمايشگاه كه شد

نمايشگاه افتادن تعويق به موافق راي. يافت خواهد ادامه 2021

جهاني اقتصادهاي بر اي سابقه بي تأثير كه 19-كوويد  با مقابله

پيشنهادي، ساله يك تأخير كه گويد مي ، استراليا برروي آن 

شود افتتاح 2021 اكتبر نه و 2020 سال اكتبر در رويداد اين

  ". برسانيم

كند مي بررسي يكساله تأخير با جهاني نمايشگاه در شركت

زماني دوره يك براي غرفه توقف و برق و آب هاي هزينه "

  ".داريم آنها مديريت

عمومي پول توسط ٪100 هزينه اين": گويد مي استراليا غرفه 

  ".شوند مي تأمين خصوصي بخش با مشاركت و مالي

ساختمان  .شود مي ساخته طبقه مربع در سه متر 3500 قطعه زمين

بازديدكننده در روز 15000بيني  با پيش. بود خواهد مترمربع 3000 تا مترمربع

Turner & Townsend كه اند كرده طراحي را غرفه اين

  

انگيز آماده باشيد ميزبان شما هستيم ، براي اين چالش هيجانما مشتاقانه 

www.Constructionweekonline.   

  

  
 

 

  

شد تأييد ، 2020 سال مه ماه در

2021 آوريل 10 تا 2020 اكتبر 20

مقابله براي كننده شركت ملل براي

  

 تاثير و تاخير بيان با مك گوئن

اين اگر حتي دهيم، ادامه مي ما

برسانيم پايان به موقع به را غرفه

شركت براي را خود بودجه استراليا

": كند مي خاطرنشان مك گوئن

مديريت به نياز ما كه اضافي در بردارد

 بودجه مدل مورد در مك گوئن

مالي حمايت طريق از اضافي هاي

قطعه زمين يك در استراليا غرفه

مترمربع 2700 بين داخل در استفاده

اين ، بريزبن در مستقر معمارهاي

  .است شده منصوب پروژه اين

ما مشتاقانه  :و در آخر پيام كميسر ژنرال
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