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نمایشگاه
دبیر ستاد اکسپو  ۲۰۲۰دوبی در گفتوگو با

مطرح کرد

یک��ی از ابزارهای مهم رونق بخش��یدن به اقتصاد در
چش��مانداز بلندمدت و انجام فعالی��ت مؤثر برای ارتقای
س��طح اش��تغال ،ایجاد روابط بینالمللی ،تبادل فرهنگی
ملتها و جذب گردشگران نمایشگاههای جهانی (اکسپو)
هستند.
امروزه اگرچه نمایشگاهها بهعنوان محلی برای بازاریابی
و توس��عه تجارت ،کاربرد روزافزونی دارن��د اما مهمتر از
جنب��ه اقتصادی نمایش��گاه ابعاد ارتباطی آن اس��ت که
همچ��ون یک کان��ال ،کارک��ردی برای انتق��ال مفاهیم،
اطالعات و آگاهیها به گیرندگان پیام دارد که نمایشگاه
اکسپو این اهداف را دنبال میکند.
اکسپوها پیشرفتهترین نوع نمایشگاهها بهشمار میروند
و اثرات بلندمدتی در تجارت ،صنعت و فرهنگ کش��ورها
دارن��د .هر ی��ک از اکس��پوها با موضوع خاص از س��وی
کشورهای میزبان برگزار میشوند و طی آن کشور میزبان
و سایر کش��ورهای جهان همراه با سازمانهای تخصصی
و مراک��ز بینالمللی علمی و اجرایی مقاصد مفاهیم نوین
صنعت��ی ،علمی و فرهنگی را با الهام از فناوری گذش��ته،
حال و آینده تجس��م بخشیده و در معرض قضاوت مردم
جه��ان قرار میدهند .اکس��پوها را بع��د از جام جهانی و
المپیک بزرگترین روی��داد بینالمللی در جهان قلمداد
میکنند که هر  ۵سال یکبار برگزار میشود .مهر ۱۴۰۰
بزرگترین رویداد نمایش��گاهی جهان در کش��ور امارات
و ش��هر دوب��ی برگزار خواهد ش��د .از س��ویی خاورمیانه
برای نخس��تینبار میزبان چنین رویداد نمایش��گاهی در
س��طح بینالمللی اس��ت .همین موضوع فرصتی اس��ت
تا ب��ا بهرهگیری از ظرفیتهای بیش��مار اکس��پو بتوان
گردشگران و س��رمایهگذاران متعددی را به سمت کشور
جذب ک��رد .تاریخ برگ��زاری اکس��پو  ۲۰۲۰دوبی ،مهر
امس��ال تعیین ش��ده بود اما ش��یوع پاندمی کرونا تمام
برنامهریزیهای قبلی را لغ��و کرد؛ بنابراین این رویداد با
یک سال تأخیر و در مهر  ۱۴۰۰برگزار خواهد شد.
اما کش��ور ما تاکنون چه اقداماتی برای حضور در این
رویداد بزرگ جهانی انجام داده اس��ت و برنامههای ایران
در مدتزمان برگزاری این رویداد بزرگ چیس��ت؟ برای

سالنهایی را برای نشستهای  B۲Bو پذیرش هیاتهای
تجاری در نظر گرفتهایم .تمام این موارد با تم اکس��پو در
معرض دید همگان قرار خواهد گرفت.

 ایجاد کمیتههای تخصصی

دریافت پاسخ این س��ؤاالت با مرتضی دیالن ،دبیر ستاد
اکسپو  ۲۰۲۰دوبی به گفتوگو نشستهایم.
وی در ابت��دای گفتوگ��و اظهارک��رد :اکس��پو ۲۰۲۰
دوبی که قرار بود در مهر  ۹۹برگزار ش��ود ،بهدلیل شیوع
ویروس کرونا یک س��ال به تعویق افتاد و قرار اس��ت که
در مه��ر  ۱۴۰۰به مدت  ۶ماه در کش��ور امارات و ش��هر
دوبی برگزار ش��ود .این رویداد بینالمللی در مس��احتی
مع��ادل  ۴۳۸هکت��ار برگزار خواهد ش��د و بیش از ۱۹۵
کش��ور در آن حضور دارند .وی افزود :اکس��پو دوبی از ۳
زون (منطقه) اصلی تشکیل شده است .تحرک ،فرصتها
و پایداری این  ۳زون را تش��کیل میدهند .کش��ور ما در
زون تح��رک قرار دارد .زمین پاویون جمهوری اس�لامی
ای��ران  ۲۰۱۴مترمربع دارد و مس��احت زیربنای س��ایت
 ۱۰۰۰اس��ت .همسایگان ما در این زون کشورهای پرو و
فرانسه هستند .ما حدود  ۱۰سالن در این پاویون خواهیم
داش��ت .درحالحاضر ،مشغول تدوین س��ناریوی بازدید
ب��رای بازدیدکنندگان هس��تیم .هدف ما این اس��ت که
بازدیدکننده ما ولو سرمایهگذار ،گردشگر یا مخاطب عام
براس��اس سناریوی بازدیدی که تهیه خواهیم کرد هنگام
ت��رک پاویون ایران تصویری مان��دگار از تمدن ،فرهنگ،
انواع غذاها و نوشیدنیها و ...در ذهن خود داشته باشد.

دبیر س��تاد اکس��پو  ۲۰۲۰دوبی در ادام��ه به اهمیت
حضور ایران در اکس��پو دوبی اش��اره ک��رد و گفت :این
رویداد بزرگ نخس��تین نمایش��گاه بینالمللی اس��ت که
در منطق��ه خاورمیانه برگزار میش��ود .همس��ایگی ما با
کشور امارات که میزبان این رویداد جهانی است؛ فرصت
بینظیری برای ما بهشمار میرود که باید از آن به بهترین
نحو ممکن اس��تفاده کافی و وافی را ببریم .اکس��پو یکی
از مهمترین مکانهایی اس��ت ک��ه میتوانیم در آنجا آثار
مربوط به ایرانهراس��ی موجود در کش��ورهای گوناگون
جه��ان را کمرن��گ یا بیاثر کنیم .م��ا درصدیم با حضور
در این اکسپو توانمندیهای خود در حوزههای فرهنگی،
اجتماع��ی ،علم��ی ،صنعتی و معدن��ی را در معرض دید
جهانی��ان ق��رار بدهیم و به نوعی اث��ر تبلیغات منفی که
براساس عملکرد رسانههای معاند علیه جمهوری اسالمی
ایران شکل گرفته را تغییر دهیم.

 بخشه�ای گوناگ�ون پاوی�ون ای�ران در
اکسپو دوبی

دیالن افزود :پاویون ایران به بخشبندیهای گوناگونی
تقس��یم ش��ده که بخش گردش��گری ،فرهنگ��ی هنری،
صنع��ت ،هایتک ،طب ایرانی ،رس��توران و ش��ربتخانه
ایران��ی از مهمتری��ن ای��ن بخشها هس��تند .همچنین

وی با بیان اینکه ش��عار اکسپو دوبی پیوند افکار ،خلق
آینده اس��ت ،گفت :ایران نیز با  ۳ش��عار وارد این رویداد
شده است« .ایران ،تمدنی کهن و استوار»« ،تنوع اقوام» و
«میزبان ملتها» شعارهای ایران در اکسپو  ۲۰۲۰است.
ه��دف راهبردی ما نیز جذب س��رمایهگذاران بینالمللی
برای اقتصاد کشور تعیین شده است .اهداف ،فرصتها و
چشمانداز حضور ایران در اکسپو  ۲۰۲۰دوبی را نیز در دو
بخش اقتصادیتجاری و فرهنگیاجتماعی تقس��یمبندی
کردهایم .در همین زمینه ،کمیتههای تخصصی اکس��پو
را تش��کیل دادیم .وزارتخانهها و نهادهای گوناگون عضو
این کمیتهها هس��تند .تاکنون  ۶کمیته تشکیلشده که
کمیتهه��ای طراحی و معم��اری ،اقتص��ادی ،اجتماعی،
فرهنگ��ی و هن��ری ،فناوری و ن��وآوری ،گردش��گری و
روابطعموم��ی ،اطالعرس��انی و تبلیغات ای��ن عناوین را
تشکیل میدهند.
دبیر س��تاد اکس��پو  ۲۰۲۰دوبی در بخ��ش دیگری از
صحبتهای خود گفت :درحالحاضر مشغول برنامهریزی
برای انجام برخی امورات هس��تیم که جذب سرمایهگذار،
جذب گردش��گر عام و خاص ،برگزاری جلس��ات B۲B،
 B۲Cو  ،B۲Gبرندس��ازی تولیدات ایرانی ،بازارس��ازی
ب��رای برنده��ای برتر کش��ور و برگزاری نمایش��گاههای
تخصصی جانبی مهمترین این فعالیتها خواهند بود که
در خ�لال  ۶ماه برگزاری این روی��داد ارائه خواهیم کرد.
نهادها ،وزارتخانهها و مراکز علمی متعدد که متش��کل از
وزارتخانههای کشور ،گردش��گری ،راه و شهرسازی ،امور
خارج��ه ،علوم و تحقیق��ات و همچنین بان��ک مرکزی،
صداوس��یما و تمام نهادهایی که به نوعی متولی کمک به
حضور هر چهبهتر ایران در اکس��پو دوبی هستند ،اعضای
ستاد ملی اکسپو  ۲۰۲۰دوبی را تشکیل میدهند .دیالن
در پای��ان گف��ت :امیدواریم بتوانی��م از فرصت حضور در
اکسپو  ۲۰۲۰دوبی نهایت استفاده را ببریم.
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مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای
اجتماعی ش��هرداری تهران از آغاز فعالیت سامانه
داوطلبان خدمت دهی به کودکان کار (دا) خبرداد
و گفت :این سامانه همزمان با برگزاری نمایشگاه
نقاشی کودکان کار در ایوان انتظار میدان ولیعصر
(ع) افتتاح میش��ود .به گزارش ایسنا سیدمالک
حس��ینی با اش��اره به برگزاری نمایشگاه نقاشی
ک��ودکان کار ب��ا عنوان «کارنگ» از  ۲۳اس��فند
 ۱۳۹۹تا  ۵فروردین  ۱۴۰۰گفت :مدتی پیش از
کودکان حاضر در مراکز پرتو خواس��ته شد تا بهار
و نوروز را در نقاش��یهای خود به تصویر بکش��ند
که حاصل این نقاش��یها در نمایشگاه «کارنگ»
به نمایش درآمده است .وی با بیان اینکه افتتاحیه
این نمایش��گاه روز دوشنبه در ایوان انتظار برگزار
شد ،افزود :بخش��ی از نقاشیهای کودکان نیز به
ش��کل کارت پستال چاپ و منتش��ر شده است.
همچنین عموم شهروندان عالقهمند میتوانند از
این نمایش��گاه و هنر ک��ودکان کار بازدید کنند.
مدیرعامل سازمان رفاه ،خدمات و مشارکتهای
اجتماعی ش��هرداری تهران در ادامه با بیان اینکه
حذف کار کودک و توانمندسازی کودکان کار جز
با مشارکت تمام ش��هروندان امکانپذیر نخواهد
بود ،تصریح کرد :با توجه به درخواست شهروندان
درباره نحوه درست و استاندارد کمک به کودکان
آس��یبدیده ،در معرض آسیب و بهویژه کودکان
کار و خیابان ،س��امانه «دا» از سوی سازمان رفاه
و خدمات و مش��ارکتهای اجتماعی ش��هرداری
ته��ران ب��رای این منظور طراحی ش��ده اس��ت.
حس��ینی با اش��اره به اینکه این س��امانه با هدف
اس��تفاده از توانمندیه��ا ،مهارته��ا و دان��ش
شهروندان بهطور مستقیم برای کمک به کودکان
کار و خیابان ش��هر تهران فعالیت میکند ،گفت:
هدف اولیه از طراحی این س��امانه تش��کیل بانک
اطالعاتی از ش��هروندان و سازمانهای مردمنهاد
داوطلب و در عین حال ،معرفی نیازهای کودکان
و مراک��ز فعال در حوزه ک��ودکان کار برای جذب
فعالیته��ای داوطلبانه و رف��ع نیازهای کودکان
کار است.

خبر

اکسپو دوبی ،محلی برای تغییر نگاه ایرانهراسی دنیا

نمایشگاه نقاشی کودکان
کار برگزار میشود

