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 چين –

  كندشان را تابناك ميها، زندگيچگونه فروش چراغ به همسايه

     با استيكرهاي سخنگو هايسواد پيش دبستان

 شاهيني در حال پرواز

  غرفه اطريش يا بادگيرهاي عربي

 

 

 

 

 

                                         
 ھاو امور مشارکت مريم محمدی سرشت، کارشناس بازاريابی

  

  
 

 

  

  

  

  1فهرست
  

  

–هفته فرهنگي امارات  

چگونه فروش چراغ به همسايه 

سواد پيش دبستانافزودن  

شاهيني در حال پرواز ؛اماراتغرفه  

غرفه اطريش يا بادگيرهاي عربي 

  نامه تخصصيلغت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
مريم محمدی سرشت، کارشناس بازاريابی: گردآوری و ترجمه -  ١



  

 

  

  گيرندهاي فرهنگي را جشن مي

  ، رابطه سودمند ميان دو كشور با اميد به ايجاد پيوندهاي فرهنگي، ديپلماتيك و تجاري

  

، كندتقويت ميمتقابل نبه و ديپلماسي فرهنگي را به عنوان ستوني براي تفاهم 

، كه پنج روز به چين – اماراتهفته فرهنگي اي كه ايجاد رابطه و تشويق به همكاري جهاني بيش از هر زمان ضروري است، 

گيرد و شامل ميزگردي در مورد سال قدمت دارد، جشن مي

است، آگاه از قدرت اكسپوهاي جهاني به عنوان سكوي 
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هاي فرهنگي را جشن ميامارات و چين پيوند

، رابطه سودمند ميان دو كشور با اميد به ايجاد پيوندهاي فرهنگي، ديپلماتيك و تجاري چين 

  شود گرفته ميجشن 

  )1399تير  16(  2020ژوئيه  6

  
نبه و ديپلماسي فرهنگي را به عنوان ستوني براي تفاهم اتبادل فرهنگي ميان امارات و چين، پيوندهاي دوج

اي كه ايجاد رابطه و تشويق به همكاري جهاني بيش از هر زمان ضروري است، 

سال قدمت دارد، جشن مي 30ي محكمي را كه بيش از ي دوجانبهد رابطه

  .است "از شانگهاي تا دبي

است، آگاه از قدرت اكسپوهاي جهاني به عنوان سكوي  و خانه موزه اكسپو جهاني 2010چين كه ميزبان اكسپو موفق شانگهاي 

  .تأثير مثبت و ماندگار جهاني آن است

 

  

  
 

 

 –امارات در هفته فرهنگي 

تبادل فرهنگي ميان امارات و چين، پيوندهاي دوج

اي كه ايجاد رابطه و تشويق به همكاري جهاني بيش از هر زمان ضروري است، در دوره

د رابطهصورت مجازي برگزار ش

از شانگهاي تا دبي: اكسپو و فرهنگ موزه "

چين كه ميزبان اكسپو موفق شانگهاي 

تأثير مثبت و ماندگار جهاني آن استهمكاري متقابل و 



  

 

  

  كندشان را تابناك مي

اما اين مسئله براي تواند فعاليتي داشته باشيد، مشكل است 

مردم بتوانند بعد از غروب اگر  كه ثابت شده

شود ، كار، تأثيرگذارتر انجام ميدخواهند بو 

كوشد كه مي)  Nuru Energy ( "نورو انرژي

اين شركت از . كنددر زمينه روشنايي ارائه مي

-اعضاي اين برنامه، پنلي خورشيدي و شارژري دريافت مي

اي را تر، هر بار كه وسيلههاي كارآفريني كوچك

 .شودمي زبالهمحل دفن گيرند و مانع از افزوده شدن باطري به 

 هاي برقهاي باطري و شركتعالوه بر افزايش توليد و ارتقاي كيفيت زندگي، براي توليدكننده

 

https://www.expo2020dubai.com/en/inspiring 
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شان را تابناك ميها، زندگيچگونه فروش چراغ به همسايه

 

 

تواند فعاليتي داشته باشيد، مشكل است نميرسد و به پايان مياينكه با غروب خورشيد، روزتان 

ثابت شده .ها نفر در كشورهاي در حال توسعه كه به برق دسترسي ندارند، واقعيت دارد

 محصالن قادر به مطالعه .دشوبهتر مي تا اندازه زياديآفتاب نيز فعاليت كنند، زندگي 

نورو انرژي" الملليبنگاه اجتماعي و بين. شودتر ميو گردش و راه رفتن شبانه در روستا امن

در زمينه روشنايي ارائه مي مشكل جهاني فقر انرژي و تغيير جوي در آفريقا و هند را حل كند، راه حلي پايدار

اعضاي اين برنامه، پنلي خورشيدي و شارژري دريافت مي. دهداي را در اختيار مردم قرار ميكارآفريني، برنامه

هاي كارآفريني كوچكبنگاه .مانند موبايل را شارژ كند USBو ساير ابزار 

گيرند و مانع از افزوده شدن باطري به هاي دور ريختي، ميينه باتريتر از هز

عالوه بر افزايش توليد و ارتقاي كيفيت زندگي، براي توليدكننده 

 .كندارائه ميكند و خدماتي جديد به كشورهاي همسايه 

 

 

 

  دبي 2020سايت اكسپو  "بخش

energy-stories/stories/nuru-https://www.expo2020dubai.com/en/inspiring

  

  
 

 

چگونه فروش چراغ به همسايه

اينكه با غروب خورشيد، روزتان تصور 

ها نفر در كشورهاي در حال توسعه كه به برق دسترسي ندارند، واقعيت داردميليون

آفتاب نيز فعاليت كنند، زندگي 

و گردش و راه رفتن شبانه در روستا امن

مشكل جهاني فقر انرژي و تغيير جوي در آفريقا و هند را حل كند، راه حلي پايدار

كارآفريني، برنامهطريق يك مدل 

و ساير ابزار  قوهتواند چراغ كنند كه مي

تر از هزكنند مبلغي كم، كمشارژ مي

 "نورو انرژي"بنگاه اجتماعي 

كند و خدماتي جديد به كشورهاي همسايه كار ايجاد مي داخلي،

بخشهاي الهامداستان"برگرفته از بخش 

energy



  

 

  

 با استيكرهاي سخنگو

 

 
تعجبي ندارد كه فقرا . است سنين پايين

دبستان بر يادگيري و استخدام در مراحل بعدي 

 جوامعساكن در  هاي مقرون به صرفه براي آموزش كودكان و والدين

گو و ارزان توليد كرده كه با استفاده 

اين  .دنكنها را بيشتر ميدبستانيسواد پيش

بخشي از ، Attollo SE .كندميدر خانه 

-توسعه پايدار سازمان ملل عمل مي بر اساس اهداف

هاي استيكرهاي سخنگو در هند هستند اما اين سيستم چندكاره در كانادا و تاجيكستان نيز استفاده 

 Expo Live Innovationبرنامه اكسپو اليو 

هايش و استفاده از استيكرهاي سخنگو براي تعداد 

https://www.expo2020dubai.com/en/inspiring
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با استيكرهاي سخنگو هايدبستانسواد پيش  افزودن

 

سنين پايينسواد ثروتمندان و فقرا، سوادآموزي در اختالف زياد 

دبستان بر يادگيري و استخدام در مراحل بعدي مسئله اساسي تأثير باالي آموزش پيش، اما سوادتر از ثروتمندان هستند

Attollo SE هاي مقرون به صرفه براي آموزش كودكان و والدينحلكه راه

گو و ارزان توليد كرده كه با استفاده هايي سخنيا برچسب استيكركند، بدون تسهيالت و خدمات كافي، فراهم مي

سواد پيشد و نشوهاي صوتي اپ موبايل وصل مي

در خانه ها با بچه همكاريبرنامه متدهاي سنتي آموزش را تكميل  و والدين را تشويق به 

بر اساس اهدافبرنامه حمايتي بانك جهاني از پيشرفت خردساالن است كه 

هاي استيكرهاي سخنگو در هند هستند اما اين سيستم چندكاره در كانادا و تاجيكستان نيز استفاده 

برنامه اكسپو اليو  .توانند به راحتي در ساير كشورها نيز به كار گرفته شوند

Impact   بهAttollo SE هايش و استفاده از استيكرهاي سخنگو براي تعداد در گسترش برنامه

  .كند 

  دبي 2020سايت اكسپو  "بخشهاي الهام

https://www.expo2020dubai.com/en/inspiring-stories/stories/attollo-se 

  

  
 

 

اختالف زياد  يبرندهاز بين  يكي از عوامل

سوادتر از ثروتمندان هستندكم

Attollo SEبنگاه اجتماعي  .زندگي است

بدون تسهيالت و خدمات كافي، فراهم مي

هاي صوتي اپ موبايل وصل ميبه فايل QRاز كدهاي 

برنامه متدهاي سنتي آموزش را تكميل  و والدين را تشويق به 

برنامه حمايتي بانك جهاني از پيشرفت خردساالن است كه  و يونيسف

هاي استيكرهاي سخنگو در هند هستند اما اين سيستم چندكاره در كانادا و تاجيكستان نيز استفاده بسياري از برنامه .كند

توانند به راحتي در ساير كشورها نيز به كار گرفته شوندشوند و ميمي

Grant ProgrammeImpact 

كند ها  كمك ميبيشتري از بچه

هاي الهامداستان"برگرفته از بخش  



  

 

  

  شاهيني در حال پرواز

  

                                                                                            

اين غرفه كه به شكل شاهيني در حال . كند

تاريخ ملل خود را به عنوان مركز جهاني متحد و ديدگاه 

  .كندبازگو مي ،طلبانه براي آينده

معمار اسپانيايي، مهندس سازه، ، 1سانتياگو كاالتراوا

ها، آهن، استاديومهاي راهاند، ايستگاههايي كه بر يك تك ستون استوار شده

در باالترين طبقه، فضايي براي پذيرايي اختصاص 

  .دهند

 

1 - Santiago Calatrava 
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شاهيني در حال پرواز، غرفه امارات

  بخشبنايي نمادين با پيامي الهام

 

                                                                                            

كند، فرهنگ غني و آينده روشن خود را به جهان معرفي مي

تاريخ ملل خود را به عنوان مركز جهاني متحد و ديدگاه  ،غرفه امارات. دبي خواهد بود 2020پرواز است، جذابيت اصلي اكسپو 

طلبانه براي آيندههاي جاهريزيآميز با برنامهاي پيشرفته و صلحرهبران خود را براي خلق جامعه

سانتياگو كاالتراوا: آرشيكت غرفه. متر مربع است 15 000طبقه با مساحت 

هايي كه بر يك تك ستون استوار شدهساز و نقاش است كه به خاطر ساختن پل

در باالترين طبقه، فضايي براي پذيرايي اختصاص  .، مشهور استهايش كه شبيه موجودات زنده است

دهندمحصوالت غرفه امارات، فرهنگ و دستاوردهاي اين كشور را نمايش مي

                                         

  

  
 

 

 

، فرهنگ غني و آينده روشن خود را به جهان معرفي مي2020غرفه امارات در اكسپو 

پرواز است، جذابيت اصلي اكسپو 

رهبران خود را براي خلق جامعه

طبقه با مساحت  4اين غرفه، 

ساز و نقاش است كه به خاطر ساختن پلمجسمه

هايش كه شبيه موجودات زنده استهاي مجسمهطرحها و موزه

محصوالت غرفه امارات، فرهنگ و دستاوردهاي اين كشور را نمايش مي. شده داده

 

                                                



  

 

  

  

  هاي نوآورانه

 

دارد، بريد چگونه شرق با غرب تعامل زنيد پي مي

  . كندهاي آينده را خلق مي

اين مفهوم معماري پيچيده، شكل ساده مخروط 

هاي مختلف، هوا را ها با ارتفاع، مخروطعربي

خانه قهوه"ا يونسكو اخير. هاي اطريشي آشنا شويد و از حضور در آن لذت ببريد

خانه، جزو ميراث فرهنگي ناملموس است از آنجا 

شود اما در صورتحساب فقط هزينه قهوه حساب 

 
 
  

1 -'National Agency for the Intangible Cultural
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  يا بادگيرهاي عربي غرفه اطريش

هاي نوآورانهحلفضايي آرام براي ابداع راه

 

زنيد پي ميوسيعي است كه همچنان كه در آن قدم مي

هاي آينده را خلق ميكند و چگونه تكنولوژي فرصتها را به هم نزديك مي

اين مفهوم معماري پيچيده، شكل ساده مخروط . دهندميمخروط سفيد درخشان، غرفه را شكل 

عربي هاي بادگير سنتيبا الهام از مدل برج .كنديكپارچه مي

  .دارنداندازند و دماي هوا را متعادل نگه مي

هاي اطريشي آشنا شويد و از حضور در آن لذت ببريدخانهتوانيد با سنت قهوه

1آژانس ملي ميراث فرهنگي ناملموس
خانه، جزو ميراث فرهنگي ناملموس است از آنجا قهوه. اضافه كرده "

شود اما در صورتحساب فقط هزينه قهوه حساب مكاني  توصيف شده كه در آن از زمان و فضا نيز استفاده مي

                                         
Intangible Cultural Heritage' 

  

  
 

 

 
وسيعي است كه همچنان كه در آن قدم ميهاي غرفه اطريش داراي بخش

ها را به هم نزديك ميها ملتچگونه سنت

مخروط سفيد درخشان، غرفه را شكل  سي و نه: طرح غرفه اطريش

يكپارچه ميپيچيده و  ييرا تبديل به فضا

اندازند و دماي هوا را متعادل نگه ميپيوسته به جريان مي

  قهوه خانه وين

توانيد با سنت قهوهدر غرفه اطريش مي

آژانس ملي ميراث فرهنگي ناملموس "را به ليست  "وين

مكاني  توصيف شده كه در آن از زمان و فضا نيز استفاده مي "به عنوان كه 

 ".شودمي

                                                



  

 

  

 
 Social Enterprise 

Underserved Communities 

Talking Stickers 
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يكي از اقسام كارآفريني اجتماعي محسوب 

بنگاه اجتماعي كسب و كاري است كه هدف اصلي 

هاي تجاري كه  تأسيس آن اجتماعي است؛ يعني بر خالف بنگاه

با هدف اصلي كسب سود و منفعت براي صاحبانشان ايجاد 

ف كردن شوند، يك بنگاه اجتماعي با هدف اصلي برطر

 . شود مشكالت اجتماعي ايجاد مي

 جوامعي بدون تسهيالت و خدمات كافي

 گوهاي سخن

  

  
 

 

يكي از اقسام كارآفريني اجتماعي محسوب : بنگاه اجتماعي

بنگاه اجتماعي كسب و كاري است كه هدف اصلي . شود مي

تأسيس آن اجتماعي است؛ يعني بر خالف بنگاه

با هدف اصلي كسب سود و منفعت براي صاحبانشان ايجاد 

شوند، يك بنگاه اجتماعي با هدف اصلي برطر مي

مشكالت اجتماعي ايجاد مي

جوامعي بدون تسهيالت و خدمات كافي

هاي سخنيا برچسب استيكر

  

  

 

 


