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دوبي 2020 اكسپو نمايشگاه در را مراكش ازغرفه عكسهايي

 .تكميل مي كند "2020اكسپو  نمايشگاه" در را 

  "2020 نمايشگاه" برايدوبي  اداري

 دليل آتش سوزي در اكسپو مشخص شد

 از پيشرفت كار در غرفه ايتاليا خبر داد

  

  
 

 

  

  

  

  فهرست
  

  

 OUALALOUوCHOعكسهايي

 خود غرفه٪60فرانسه  

اداري و امنيتي اقدامات 

دليل آتش سوزي در اكسپو مشخص شد 

از پيشرفت كار در غرفه ايتاليا خبر داد يدب 2020 شگاهينما 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 

  

  كرد فاش دوبي 2020 اكسپو 

  

 مراكش سنتي ساخت و طراحي فنون و كرد

  

 كازابالنكا، ساخت غرفه مـراكش را در اكتبـر سـال   

متـر بزرگتـرين در نـوع خـود      33مترمربع و ارتفاع 

جايي مرزهاي فني و خالقانه در استفاده از مصالح بومي مراكش به صورت گسترده، با احترام به فرهنگ غني و مناظر متنوع 

يك رسـتوران سـنتي مراكشـي، اتـاق چـاي،      

 اي مدرن براي غذا در خيابان، فروشگاه، محل برگزاري رويداد، فضاي اداري و سالن اجتماعـات ، در واقـع مـواد و مصـالح    

  .دارند وخشك گرم 

 يك و است مراكش سنتي معماري مكاني اصلي

 بازديدكننـدگان  به و شود، مي نمايشگاه فضاهاي

 زمـين  سـطح  به آنها ، "كنند راتجربه وآنها

 متناسـب بـا   موجـود  باامكانات مسكوني، مجتمع

  .شود اجتماعات تبديل مي

 

  

٣ 

 نمايشگاه در را مراكش غرفه از هايي عكسCHOو

كرد طراحي دردوبي 2020 اكسپو درنمايشگاه را مراكش 

  .دهد مي ارائه ار "جديد ارتفاعات در  وساز ساخت" غرفه

OUALALOU CHOIكازابالنكا، ساخت غرفه مـراكش را در اكتبـر سـال    و پاريس در ،مستقر

مترمربع و ارتفاع  4000اي پيشامده، نمايي خاكي به اندازه  اين پروژه با سازه

جايي مرزهاي فني و خالقانه در استفاده از مصالح بومي مراكش به صورت گسترده، با احترام به فرهنگ غني و مناظر متنوع 

يك رسـتوران سـنتي مراكشـي، اتـاق چـاي،      : ودو حجم مستطيل از جمله چهارده غرفه  ب شامل بيست

اي مدرن براي غذا در خيابان، فروشگاه، محل برگزاري رويداد، فضاي اداري و سالن اجتماعـات ، در واقـع مـواد و مصـالح    

 هاي مكان در داخلي شرايط منفعالنه درتنظيم مهمي نقش

اصلي جزء يك كه است شده طراحي داخلي حياط يك اطراف

فضاهاي بين خاص مسيري" متوالي مسير. ميشود وصل 

وآنها كنند برقرار ارتباط مراكش مختلف هاي فرهنگ و  مناطق

مجتمع يك به ،پاويون 2020 اكسپو اتمام نمايشگاه از پس

اجتماعات تبديل مي سالن يك و بدنسازي سالن يك مترمربعي،

www.archdaily.com  

  

  
 

 

OUALALOU

OUALALOUوCHOغرفه 

غرفه اين. گذاشت  نمايش به را

OUALALOU CHOIالمللي بين تيم شدهبيني پيش

اين پروژه با سازه.شروع كنند 2020

  .است

جايي مرزهاي فني و خالقانه در استفاده از مصالح بومي مراكش به صورت گسترده، با احترام به فرهنگ غني و مناظر متنوع  جابه

ب شامل بيستاين تركي ": اين كشور

اي مدرن براي غذا در خيابان، فروشگاه، محل برگزاري رويداد، فضاي اداري و سالن اجتماعـات ، در واقـع مـواد و مصـالح     منطقه

نقش درمراكش بومي ساختماني

اطراف در غرفه مختلف فضاهاي

 آن به متوالي "داخلي خيابان"

مناطق با تا دهد مي را امكان اين

  . رسند غرفه مي

پس پايداري، به تعهد راستاي در

مترمربعي، 80 استخر يك آپارتمان،
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  تكميل مي كند

  
ـ  را ، كـه قـرار بـود اوايـل      هاز پاويون فرانس

، زيرا اين نخستين رويداد در نـوع خـود    بسيار زياد است

  .استبا جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس امارات 

فرانسوي و شـركت سـاخت و سـاز     يبه مدت يك سال به تعويق افتاد ، اما تيم

امارات بـراي  از تالش هاي همچنين . در تالش هستند تا در راستاي پيشگيري و حفظ سالمت ، برنامه ريزي را اصالح كنند

بـا  . و همه كشورها و نهادهايي كه مشاركت آنها را در اين رويداد تأييد كردنـد قـدرداني كـرد   

توجه به واكنش سريع به شرايط استثنايي كه هم اكنون جهان با آن روبرو است ، ما از تصميمي كه براي تعويـق ايـن نمايشـگاه    

ارايـه كـرده   مطابق با مشخصات ، استانداردها و آيين نامه هايي كـه دوبي 

. طراحي شده ، بنابراين به همين دليل اين غرفه مي تواند كامالً با شرايط آب و هوايي محلـي و دمـاي بـاال سـازگار باشـد     

آمـاده پـذيرش بازديـد     2021اطمينان مي دهم كه غرفه فرانسه يك سال اضافي را تحمل خواهد كـرد ، و در سـال   
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تكميل مي كند "2020اكسپو  نمايشگاه" در را خود غرفه ٪60فرانسه 

ـ  ٪60"دوبي 2020نمايشگاه اكسپو "كميسر ژنرال  پاويون فرانسوي در  از پاويون فرانس

  .      تابستان امسال تحويل داده شود ، به پايان رسانده است

بسيار زياد است "دوبي 2020اكسپو "گفت كه اهميت  "

با جشن پنجاهمين سالگرد تأسيس امارات  در منطقه و آفريقا از بدو تأسيس است و همزمان

به مدت يك سال به تعويق افتاد ، اما تيم 2020اگرچه تاريخ نمايشگاه اكسپو 

در تالش هستند تا در راستاي پيشگيري و حفظ سالمت ، برنامه ريزي را اصالح كنند

و همه كشورها و نهادهايي كه مشاركت آنها را در اين رويداد تأييد كردنـد قـدرداني كـرد    "دوبي

توجه به واكنش سريع به شرايط استثنايي كه هم اكنون جهان با آن روبرو است ، ما از تصميمي كه براي تعويـق ايـن نمايشـگاه    

 . درداني مي كنيم

مطابق با مشخصات ، استانداردها و آيين نامه هايي كـه دوبي  2020غرفه فرانسه در نمايشگاه اكسپو 

طراحي شده ، بنابراين به همين دليل اين غرفه مي تواند كامالً با شرايط آب و هوايي محلـي و دمـاي بـاال سـازگار باشـد     

اطمينان مي دهم كه غرفه فرانسه يك سال اضافي را تحمل خواهد كـرد ، و در سـال   

  

  

  
 

 

فرانسه 

كميسر ژنرال  پاويون فرانسوي در لنسي اريك 

تابستان امسال تحويل داده شود ، به پايان رسانده است

"الخليج"لنسي در اظهاراتي به 

در منطقه و آفريقا از بدو تأسيس است و همزمان

  

اگرچه تاريخ نمايشگاه اكسپو : لنسي افزود

Besixدر تالش هستند تا در راستاي پيشگيري و حفظ سالمت ، برنامه ريزي را اصالح كنند

دوبي 2020اكسپو "سازماندهي 

توجه به واكنش سريع به شرايط استثنايي كه هم اكنون جهان با آن روبرو است ، ما از تصميمي كه براي تعويـق ايـن نمايشـگاه    

درداني مي كنيمجهاني گرفته شد نيز ق

غرفه فرانسه در نمايشگاه اكسپو : وي عنوان كرد

طراحي شده ، بنابراين به همين دليل اين غرفه مي تواند كامالً با شرايط آب و هوايي محلـي و دمـاي بـاال سـازگار باشـد      است

اطمينان مي دهم كه غرفه فرانسه يك سال اضافي را تحمل خواهد كـرد ، و در سـال   بنابراين من 

  .استكنندگان 
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2020"   

  

 دوبـي  پلـيس  از فرمانـدهي  دوبـي، 2020دفتراكسپو

 اكتبـر  اول از زمـاني  بـازه  در كه جهاني رويداد

 رويـدادي  بزرگتـرين  كه آينده نمايشگاه سازي

 برگـزار  دانشگاهي نهادهاي و المللي بين سازمانهاي

  .افتاد

 فنـاوري  شـامل  كـه .بازديدكردنـد  نيز  امنيتي

 فناوريها مختلف انواع به مجهز پليس گشتهاي

  .است مرتبط

 سـالن  درتحقيقـات،  متخصـص  "مـرز  بـدون 

  .كرد بررسي قرارگرفت، بحث مورد ها ايده

 

  

٥ 

 نمايشگاه" براي اداري دوبي و امنيتي اقدامات

دفتراكسپو ومديركل عربي متحده امارات امورخارجه هاشمي،وزير

رويداد براي باال آمادگياز و كرده گفتگو مشترك همكاري

  .خبر داد داد خواهد

سازي آماده در اداري كار و امنيت زمينه در مشترك همكاري

سازمانهاي شركتها، وهمچنين كشورجهان 192 حضور با 

افتاد تعويق به يكسال مدت به دبي 2020 نمايشگاه رسمي 

امنيتي نوآوري آزمايشگاه از دبي پليس رئيس فرمانده همراه

گشتهاي جديدترين و مصنوعي هوش هاي فناوري و هوشمند

مرتبط دبي پليس فرماندهي مركز با مستقيم طور به كه است

بـدون " اتاق ازجمله است، سالن چندين شامل كه را آزمايشگاهي

ايده آن در كه "آينده" سالن و نوآورانه هاي وايده ها پروژه

  

  
 

 

هاشمي،وزير آل ابراهيم بنت ريم

همكاري راههاي مورد در كرد،تا بازديد

خواهد رخ 2022 مارس 31 تا 2021

  

  مشترك همكاري

همكاري راههاي درمورد طرف دو

 عرب درجهان تاكنون كه است

 طور به.كردند بحث است، شده

  

همراه به هاشمي آل ريم همچنين

هوشمند نوآوريهاي جديدترين مدرن

است آناليز و نظارت ودوربينهاي

آزمايشگاهي بخشهاي همچنين وي

پروژه ارائه براي "زندگي كيفيت"
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  دليل آتش سوزي در اكسپو مشخص شد

  

ـ  يفاش كرده اند كه مشكالت فن ي  نيدر ح

  .داد يرو يدب 2020ساخت اكسپو 

  .را مشخص كنند يرا انجام داده تا علت آتش سوز

هم . پوشش داده شده توسط كارگر و مهندس شركت مستقر در محل را فاش كرد

ـ يافزا گراديدرجه سانت 350از  شيلوله به ب  ابديش

 

  

٦ 

دليل آتش سوزي در اكسپو مشخص شد

  

يدب سيپل ييجنا قاتيو جرم شناسان در اداره تحق يآتش نشان

ساخت اكسپو  ريمه در محل ز 11شده است كه در  يباعث آتش سوز

را انجام داده تا علت آتش سوز يعلم شيآزما 12امارات گزارش داد كه مأموران 

پوشش داده شده توسط كارگر و مهندس شركت مستقر در محل را فاش كرد قيحقا نيواقعه همچن

  .شود يانجام نم يكارگر و هم مهندس ادعا كرده بودند كه در آن زمان كار جوشكار

لوله به ب يباعث شده دما يجوشكار اتيكه عمل دنديرس 

  .امر باعث اشتعال آن شد

www.constructionweekonline.com  

  

  
 

 

آتش نشان قاتيكارشناسان تحق

باعث آتش سوز يجوشكار اتيعمل

امارات گزارش داد كه مأموران  يخبرگزار

واقعه همچن نيدر مورد ا قيتحق ميت

كارگر و هم مهندس ادعا كرده بودند كه در آن زمان كار جوشكار

 جهينت ني، به ا قاتياز تحق پس

امر باعث اشتعال آن شد نيهمو 
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  از پيشرفت كار در غرفه ايتاليا خبر داد

 

ـ بـه دل  ت ـ  لي ـ و وعيش كرونـا   روسي

ـ ساخت ا ي هنـوز وارد   شـگاه ينما ني

در قسـمت جنـوبي سـايت     دهند هاي اين غرفه را تشكيل مي

ـ  كييشده اند ، رو -يساختمان قرار م

  .دهد ، باشد
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از پيشرفت كار در غرفه ايتاليا خبر داد يدب 2020 شگاهيمان

تيبا وجود محدود يبود 2020اكسپو  شگاهينما 

يبرا ازيمورد ن يو مهندس يبرق زاتيتجه يگفتند محموله ها

هاي اين غرفه را تشكيل مي سازهستون كه در واقع 

شده اند ، رو ي، قرمز و سبز نقاش ديسف يواژگون شده كه به رنگها

دهد ، باشد يرا نشان م شگاهينما يكه فضا كريموج غول پ

www.thenational.ae 

  

  
 

 

 ييايتاليغرفه ا يكار بر رو

  .ادامه دارد همچنان

گفتند محموله ها زانيبرنامه ر

ستون كه در واقع   هشتاد .شود يكشور م

  .قرار دارد

واژگون شده كه به رنگها قيقا سه پوسته

موج غول پ كيبا  يتا شباهت رنديگ
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