
  



  

 

  

 انددوبي پيوسته 2020

 هاي سنتي كودكان و فولكلورديجيتالي داستان

 كند كه در دوران كرونا در خانه كار كنند

   

 

  

٢ 

2020اكسپو » هاي جهانيي بهترين شيوهبرنامه« اي كه به 

ديجيتالي داستانسپتامبر، روز سوادآموزي با انتشار كتاب 

كند كه در دوران كرونا در خانه كار كنندتكنولوژي سيسكو به كارمندان كمك مي

 اي هوشمنداپليكيشن نقشه اطلس زيمنس براي خلق آينده

                                         
 ھاسرشت، کارشناس بازاريابی و امور مشارکت

  

  
 

 

  

  

  

  1فهرست
  

  

اي كه به هاي تازهنوآوري 

سپتامبر، روز سوادآموزي با انتشار كتاب  8گراميداشت  

تكنولوژي سيسكو به كارمندان كمك مي 

اپليكيشن نقشه اطلس زيمنس براي خلق آينده 

  غرفــه بــرزيل 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
سرشت، کارشناس بازاريابی و امور مشارکتمريم محمدی : گردآوری و ترجمه -  ١



  

 

  

  

  انددوبي پيوسته 2020اكسپو 

  »آب  به جاي

دار زيرآبي هاي باطريغپروژه چرا -1: دوبي پيوست

سيستم معامله پاياپاي، تبادل بز   -2شوند 

‘Pisces’  )به معني برج حوت؛ به شكل دو ماهي

ها به راحتي به تور ماهيگيري متصل اين باطري

 sustainability  در صنعت ماهيگيري

بضاعت نشينان بياست كه براي كمك به حاشيه

نظيري است كه در آن از بز به جاي پول استفاده 

 

1 - Global Best Practice Programme 
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اكسپو » جهانيهاي شيوهبهترين  يبرنامه «اي كه به هاي تازه

به جايبز « و » دار زيرآبي براي ماهيگيريهاي باطريچراغ«
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دوبي پيوست 2020اكسپو  »1هاي جهانيي بهترين شيوه

شوند خور هستند و براي كم كردن صيد ناخواسته استفاده مي

  .براي ارتقاي زندگي جامعه روستايي پاكستان

Net Technologies هايي به نام در انگلستان، چراغ‘Pisces’

اين باطري. كندها را دفع ميهاي خاصي را جذب و ساير ماهي

sustainability/پذيريهاي دوامو از تالش شوندشوند و در حال حاضر در تمام دنيا استفاده مي

است كه براي كمك به حاشيه UpTradeي شركت پاكستاني پروژه» به جاي آب 

نظيري است كه در آن از بز به جاي پول استفاده مكانيسم تبادل پاياپاي بي. روستايي كه دچار كم آبي هستند، طراحي شده

                                         

  

  
 

 

هاي تازهنوآوري

ي بهترين شيوهبرنامه« دو پروژه نوآورانه به 

خور هستند و براي كم كردن صيد ناخواسته استفاده ميباطريبراي ماهيگيري كه 

براي ارتقاي زندگي جامعه روستايي پاكستان يا آب، به جاي پول

Safety Net Technologiesشركت 

هاي خاصي را جذب و ساير ماهيطراحي كرده كه ماهي)

شوند و در حال حاضر در تمام دنيا استفاده ميمي

  .كنندحمايت مي

به جاي آب بز « : پروژه منتخب ديگر

روستايي كه دچار كم آبي هستند، طراحي شده

  .شودمي

  

                                                



  

 

  

  هاي سنتي كودكان و فولكلورداستان

  از پنج قاره زمان

اي به صورت مجموعه 1هاي كودكان را از سراسر جهان

. است كرده منتشرها ها و خانوادهبچه براي 

هاي گذشته دست به دست شده و به كه از نسل

  .اندها را جان بخشيده

هاي ملل مختلف آشنا شده و نگاه خود را وسعت 

Apple Books  وKobo موجود است.  

1 - Children’s Tales From Around The World

 

  

٤ 

 

  نقاشي از بحرين

داستان ديجيتالي با انتشار كتابسپتامبر، روز سوادآموزي 

زمانبي هاي مختلف با بيست و چهار داستانآشنايي با فرهنگ

  )1399شهريور  18(  2020سپتامبر  8

هاي كودكان را از سراسر جهاندوبي داستان 2020اكسپو سپتامبر، روز سوادآموزي، 

 2020زبان به عنوان هديه اكسپو  24ي با يهازمان و جمله

كه از نسل انددر اختيار اكسپو گذاشته كنندهها را كشورهاي شركت

ها را جان بخشيدهاي، آنندان جواني رسيده كه به كمك تصويرگران و انيماتورهاي حرفه

هاي ملل مختلف آشنا شده و نگاه خود را وسعت سال انتخاب شده تا با تفاوت و ارزش 12سال تا 

  .ببخشند و ميراث خود را درك كنند

Apple Books و نيز در  Expo School Programmeاين كتاب در وب سايت 

 

 

 
                                         

Children’s Tales From Around The World 

  

  
 

 

سپتامبر، روز سوادآموزي  8گراميداشت 

آشنايي با فرهنگ

  

سپتامبر، روز سوادآموزي،  8به مناسبت 

زمان و جملهداستان بي 24ديجيتالي از 

ها را كشورهاي شركتتانبسياري از اين داس

ندان جواني رسيده كه به كمك تصويرگران و انيماتورهاي حرفههنرم

سال تا  5ها براي كودكان اين داستان

ببخشند و ميراث خود را درك كنند

اين كتاب در وب سايت  PDFفرم 

  

  

  

                                                



  

 

  

 كند كه در دوران كرونا در خانه كار كنند

  . دوبي به كارمندان كمك كرده تا در سايه كرونا در خانه كار كنند

سيسكو   Webexيا وبكس جلسه مجازي

هاي فني و آموزشي از كارمندان هاي سيسكو با حمايت

كه براي بيشتر   با امكان دسترسي به دوردست آزمايش كرده

امكان تشكيل بيش از يك ميليون دقيقه  

  .و فعاالن اين پروژه چه در داخل امارات و چه در خارج فراهم كرده است

   

 

  

٥ 

 

 
كند كه در دوران كرونا در خانه كار كنندبه كارمندان كمك ميسيسكو تكنولوژي 

دوبي به كارمندان كمك كرده تا در سايه كرونا در خانه كار كنند 2020شبكه ديجيتالي رسمي اكسپو 

جلسه مجازي .اي به يادماندني داشته باشندبه تيم اكسپو كمك كرده كه تجربه

هاي سيسكو با حمايتتيم. كرده ممكنو ارسال پيام را  امكان تبادل فايل، ويدئو كنفرانس

با امكان دسترسي به دوردست آزمايش كردهاي تازه VPNهمچنين سيسكو سيستم 

 Webex /مارس، وبكس 15از  .ارتباط است 8000به 

و فعاالن اين پروژه چه در داخل امارات و چه در خارج فراهم كرده است 2020هاي اكسپو 

  

  
 

 

تكنولوژي 

Cisco شبكه ديجيتالي رسمي اكسپو  شريك؛

  

به تيم اكسپو كمك كرده كه تجربه ويدئوكنفرانس

امكان تبادل فايل، ويدئو كنفرانس

همچنين سيسكو سيستم  .اكسپو حمايت كرده است

به  300از  VPNكردن ظرفيت 

هاي اكسپو جلسه مجازي را ميان تيم



  

 

  

 

اي هوشمند

ترين شهرهاي جهان و آمادگي ديجيتالي در برخي از بزرگ

  .، در چه سطحي است

هاي ديجيتالي را در افزايش شهرهايي كه ما در آن زندگي 

اين اپليكيشن آمادگي و توان . كندآشكار مي

حل جهاني، براي تبليغ اين راه .دهددوبي نشان مي

ترين شهرهاي جهان، تعدادي رويداد سفارشي در برخي از مهم

المللي مشتري هاي بينداران، مشتريان و شركت

سپتامبر  18در اين رابطه، اولين كنفرانس مجازي 

ترين مشكالت داران با هدف برطرف كردن پيچيده

اين . پذيري، راه انداخته شدپويايي و دوامفرصت، 

كند كه انقالب صنعتي چهارم چه تأثيري بر زندگي شهري در سراسر جهان داشته و چه توان و 

وهانسبورگ، دبي، لندن، بونوس آيرس، لوس آنجلس، ژ

نظير هستند اما همه در يك نقطه با هم شريك هستند؛ در استفاده از 

  .پربارتر كردن زيربناي ديجيتالي و حل مشكالتي مانند آلودگي هوا، جمعيت و خطرات طبيعي
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اي هوشمندبراي خلق آينده اپليكيشن نقشه اطلس زيمنس  

ديجيتالي در برخي از بزرگزيربناي  اينكهبراي تشخيص  ،زيمنس، شريك اكسپو

، در چه سطحي استدر ارتباط با جهان اياين شهرها براي آينده

  

هاي ديجيتالي را در افزايش شهرهايي كه ما در آن زندگي دوبي، نقش تكنولوژي 2020زيمنس به عنوان شريك اصلي اكسپو 

آشكار مي "سازياطلس ديجيتالي "از طريق اپليكيشني اينترنتي به نام 

دوبي نشان مي 2020و تعامل با اكسپو هاي جديد زندگي، كار 

تعدادي رويداد سفارشي در برخي از مهم –يات شريك اكسپو براي زيربناي هوشمند و عمل

  .كند

داران، مشتريان و شركتشود، فرصتي براي سهاماين رويدادها كه با شراكت فايننشال تايمز، برگزار مي

در اين رابطه، اولين كنفرانس مجازي . بسازندآينده را  زيمنس و بخش دولتي است تا به كمك هم شهرهاي هوشمند

داران با هدف برطرف كردن پيچيدهها و نوآوران و سرمايهگذاران، مخترعدر لندن كليد خورد، با حضور سياست

فرصت، : 2020بر اساس سه موضوع فرعي اكسپو  2019سال 

كند كه انقالب صنعتي چهارم چه تأثيري بر زندگي شهري در سراسر جهان داشته و چه توان و نقشه، اين موضوع را ارزيابي مي

دبي، لندن، بونوس آيرس، لوس آنجلس، ژ: شهر متمركز است 9در حال حاضر اين برنامه بر 

نظير هستند اما همه در يك نقطه با هم شريك هستند؛ در استفاده از بي شهر 9همه اين  .بنگلور

پربارتر كردن زيربناي ديجيتالي و حل مشكالتي مانند آلودگي هوا، جمعيت و خطرات طبيعي

  

  
 

 

 

زيمنس، شريك اكسپو نوآورانهراه حل 

زيمنس به عنوان شريك اصلي اكسپو 

از طريق اپليكيشني اينترنتي به نام  كنيممي

هاي جديد زندگي، كار شدن را براي روشديجيتاليزه

شريك اكسپو براي زيربناي هوشمند و عمل - زيمنس

كندمانند لندن و دبي، برگزار مي

اين رويدادها كه با شراكت فايننشال تايمز، برگزار مي

زيمنس و بخش دولتي است تا به كمك هم شهرهاي هوشمند

در لندن كليد خورد، با حضور سياست

   .شهري

سال  "سازياطلس ديجيتالي "

نقشه، اين موضوع را ارزيابي مي

در حال حاضر اين برنامه بر . امكاني براي آينده دارد

بنگلورتايپه، سنگاپور، برلين و 

پربارتر كردن زيربناي ديجيتالي و حل مشكالتي مانند آلودگي هوا، جمعيت و خطرات طبيعيهاي ديجيتالي براي تكنولوژي



  

 

  

 

  

ترين رود با توجه به داشتن رود آمازون، بزرگ

كند و غرفه برزيل رود آمازون را بازسازي مي

همچنين . هاي مناطق كنار رود برزيل لذت ببرند
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  رزيلــه بــغرف

با توجه به داشتن رود آمازون، بزرگ. نظير داردها و جانوران و هنر و فرهنگ خود تنوعي بي

غرفه برزيل رود آمازون را بازسازي مي. ترين ويژگي اين غرفه، آب استگذرد، تعجبي ندارد كه مهم

هاي مناطق كنار رود برزيل لذت ببرنداطراف بگردند و از مناظر و صداها و رايحه

  .ها تنوع زيستي غني كشور را نيز كشف خواهند كرد

  همراه با هم براي توسعه پايدار

 

JPG.ARQ, MMBB and Ben 

Sustainability 

 بازسازي رود برزيل در صحراي دوبي

  

  
 

 

  

ها و جانوران و هنر و فرهنگ خود تنوعي بيبرزيل با گل و گياهغرفه 

گذرد، تعجبي ندارد كه مهمدنيا كه از برزيل مي

اطراف بگردند و از مناظر و صداها و رايحه توانند درها ميبازديدكننده

ها تنوع زيستي غني كشور را نيز كشف خواهند كردبازديدكننده

  هاي غرفه برزيلمشخصه

همراه با هم براي توسعه پايدار: موضوع •

 نمايش توسعه پايدار •

JPG.ARQ, MMBB and Ben-Avid  :آرشيتكت •

Sustainability منطقه: محل غرفه •

  امكانات غرفه

بازسازي رود برزيل در صحراي دوبي •

 رستوران و كافه •

 اتيفروشگاه سوغ •



  

 

  

 

 

cohort 

underwater fishing light 

unwanted catch 

bartering system 

Webex meeting is an online meeting that 

allows you to virtually meet with other 

people, without leaving your home or 

office.  

Upscale 

Thought leader: A thought leader is an 

individual or firm that is recognized as an 

authority in a specialized field and whose 

expertise is sought and often rewarded.

 

bespoke 

made to the customer's specifications

bespeak               سفارش دادن،  رزرو كردن
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 كندهايي كه ماهي ها را زير آب به سمت خود جذب مي

  مبادله پاياپاي كاال با كاال بدون استفاده از پول

meeting is an online meeting that 

allows you to virtually meet with other 

people, without leaving your home or 

  افزايش اندازه و ارتقاي كيفيت

A thought leader is an 

individual or firm that is recognized as an 

authority in a specialized field and whose 

expertise is sought and often rewarded. 

اي تخصصي شخص يا شركتي كه در حوزه

شود و به دنبال تخصص او هستند و اغلب 

  گيرداش پاداش مي

specifications  

 سفارش دادن،  رزرو كردن

  هاي مشتريتهيه شده طبق خواست و ويژگي

  

  
 

 

 يك گروه يا شركت

هايي كه ماهي ها را زير آب به سمت خود جذب ميچراغ

  صيد ناخواسته

مبادله پاياپاي كاال با كاال بدون استفاده از پول

  جلسه مجازي

  

افزايش اندازه و ارتقاي كيفيت

شخص يا شركتي كه در حوزه: صاحب انديشه

شود و به دنبال تخصص او هستند و اغلب مسئول شناخته مي

اش پاداش ميازاي تخصصدر 

تهيه شده طبق خواست و ويژگيسفارشي، 

  


