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   0202بی واکسپوی دتولید فرش فراخوان  

   
 

 معرفی رویداد اکسپو:

شود. اهمیت این نمایشگاه و  اکسپو رویدادی است که هر پنج سال یکبار و هر بار در کشوری متفاوت برگزار می

جهان آن چنان ارزشمند است که امروزه اکسپوها سومین رویداد مهم پیامدها و برآیندهای آن برای کشورهای 

را برای آن برگزیده  "المپیک فرهنگ ملل"دنیا پس از مسابقات جام جهانی فوتبال و بازیهای المپیک بوده و نام 

   .اند

ماعی، این نمایشگاه پیشگاهی است برای نمایش گذشته، اکنون و آینده کشورها که در آن دستاوردهای اجت

شود. میزبانی نمایشگاه  اقتصادی، علمی و پیشینه فرهنگی و دورنمای توسعه کشورها به نمایش گذاشته می

المللی  های بین اکسپو برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی شهرهای میزبان و داد و ستدها و همکاری

مایلند میزبانی این  (BIE) «المللی های بین دفتر نمایشگاه»بسیار کارساز است. از این رو، همه کشورهای عضو 

  .است شهر برگزار شده ۴۲اکسپو در  ۰۶بگیرد. تا کنون حدود  عهدهنمایشگاه را به 

هر اکسپو دارای یک موضوع جهانی است و در محلی برگزار می شود که بعنوان مکان تعامل و ارتباط رو در رو 

 . نوان یک نوآوری برپا می شودبرای مشارکت کنندگان و بازدیدکنندگان تحت ع

، سازمان بین المللی هماهنگ کننده برپایی اکسپوها می باشد. در حال (BIE)دفتر بین المللی نمایشگاهها 

 . کشور عضو این سازمان می باشند 8۰1حاضر ایران و 

در لندن برگزار شد و  8188نخستین نمایشگاههای بین المللی جهانی )اکسپو( به مفهوم امروزی، در سال 

در پاریس  8111کشورمان ایران به دستور امیرکبیر در اولین اکسپو حضور داشت. برج ایفل نیز یادگار اکسپو 

 . است
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 :ها اهداف برگزاری اکسپو

 الملل در یک موضوع مشترک تقویت روابط بین 

 به اشتراک گذاردن تجارب آموزنده و فرهنگی در یک موضوع جهانی 

  ها، تاریخ، تمدن، آداب و رسوم یک کشور حول یک موضوع خاص توانمندینمایش 

 تقویت و حمایت از اکسپوها بعنوان آزمایشگاههای تجارب آتی 

 المللی افزایش و ارتقا رشد تبادالت اقتصادی و بین 

 ایجاد رونق اقتصادی و بازسازی شهر میزبان 

 کننده ایجاد درآمد و ثروت برای کشورها مشارکت 

 :ها های خاص در اکسپورویداد

 مراسم افتتاحیه 

 (تم اکسپو )موضوع اصلی و فرعی 

 های بین المللی مشارکت کننده تعداد کشورها و سازمان 

 مراسم روز ملی کشورها 

 های تخصصی برگزاری هفته 

 ها رخدادهای اختصاصی پاویون 

 مراسم اختتامیه 

 

 زیرساختی های تکنولوژی ترین پیشرفته – دوبی 0202اکسپو 

برگزار خواهد  (8۲۶8فروردین  88الی  81۲۶۶مهر  1) ۴۶۴۴ مارس 18 و ۴۶۴8 اکتبر 8 بین دوبی ۴۶۴8اکسپو 

درصد آنها خارج از امارات  ۰۶د کنند که میلیون نفر از آن بازدی ۴8شد و برگزارکنندگان آن انتظار دارند تقریبا 

 تکامل تکنولوژیکی جلودار که جهانی رویداد یک هم همکاری با سیسکو و دوبی ۴۶۴8 اکسپو سکونت دارند.

است را ارائه خواهند کرد و نشان می دهند که چگونه متصل بودن می تواند یک نیروی اجتماعی و اقتصادی 

  است.” اتصال ذهن، ایجاد آینده“خوب باشد. این قضیه در راستای موضوع رویداد، 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiElf_KhbfkAhUnzIUKHcH9C98QFjAEegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Filikevents.com%2Ffa%2Fevent%2F12037-%25D9%2586%25D9%2585%25D8%25A7%25DB%258C%25D8%25B4%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25A7%25DA%25A9%25D8%25B3%25D9%25BE%25D9%2588-2020-%25D8%25AF%25D8%25A8%25DB%258C&usg=AOvVaw1oVQ-a-LKfYrJVrmDJHHjs
https://www.dubaisafar.com/چگونه-تکنولوژی-در-حال-تغییر-دادن-دبی-اس/
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 تم اکسپو )موضوع اصلی و فرعی(

  :موضوع اصلی 

 پیوند ذهن ها، خلق آینده

 :موضوع فرعی 

باز شدن پتانسیل در درون افراد و جوامع نیز برای ایجاد یک آینده بهتر، شامل حوزه های آموزش،  فرصت:

 اشتغال، صنایع، سرمایه مالی و حکومت

تحرک: جنبه های دقیق تر و کارآمدتر افراد، کاالها و ایده ها و مشکالت مربوط به حوزه های حمل و نقل، سفر و 

 و اتصال دیجیتالیاکتشاف، تحرک شخصی ، تدارکات، 

پایداری: مفهوم زندگی در تعادل بروی سیاره زمین، زیرشاخه نوآوری ها و شیوه های حفاظت از 

اکوسیستم ها، مدیریت منابع و طراحی محیط ها و سیستم های اقتصادی برای کاهش تغییرات 

 اقلیمی و ایجاد مزایای پایدار

 

 پروژه فرش اکسپو:

  تاریخچه:

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری ( ۴۶8۶اکسپوی شانگهای، چین ) در نمایشگاه جهانی

 بافته این نمایشگاه با طرحی منحصر به فرد درمتری  ۰فرش  ،با همکاری مرکز ملی فرش ایراناسالمی ایران 

 .آورد این فرش به عنوان وحدت جهانیان به شمار قراردادن محور برای نمادین اقدامی آنرا توان می که شد

هر فرد از هر ملیتی بر این فرش گره می زند و در نهایت این دستبافته بعنوان یک هنر دستی توسط همه 

صنعت فرش دستباف ایرانی به نمایش  -ملتهای دنیا، با رنگ، طرح و نقشه ایرانی فضای معرفی ویژه ای را از هنر

شانگهای به موزه این دوره  ۴۶8۶براساس برنامه قبلی این فرش به عنوان یادگار نمایشگاه اکسپو و می گذارد

 .داده شداکسپو هدیه 
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 :دوبی 0202فرش اکسپوی 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران به عنوان مسئول در نظر است با همکاری 

شانگهای، در طول  ۴۶8۶همانند اکسپوی مرکز ملی فرش ایران  و دوبی ۴۶۴8 ی پاویون ایران در اکسپویاجرای

از طریق واگذاری به بخش خصوصی به شرح را  "یک گره تا همدلی"پروژه تولید فرش ایام برگزاری نمایشگاه 

 انجام دهند. زیر  

 

 با مشخصات فنی زیر:فرش  تخته ۴تولید  -8

 )متر(  ۴*1ابعاد:  -

 رج 8۶تا ۲۶بین رجشمار:  -

تعیین ستاد اکسپو بر اساس طرح و نقشه مصوب در  نوع مواد اولیه و تعداد رنگ و سبک بافت -

 می شود.

توضیح: تولید یک تخته از فرش های یاد شده در قبل از شروع نمایشگاه انجام و در زمان  -

توسط بازدیدکنندگان برگزاری نمایشگاه به موزه اکسپو اهدا می شود و تخته فرش اصلی 

 .و در پایان نمایشگاه رونمایی می شودشود می ن ایران و زیر نظر هنرمندان قالیباف بافته پاویو

 عدد تابلو فرش با مشخصات فنی زیر: 8۰۶تولید  -۴

 )سانتی متر(  ۲۶*۲۶ابعاد:  -

  ۲۶رجشمار:  -

 تعییننوع مواد اولیه و تعداد رنگ و سبک بافت بر اساس طرح و نقشه مصوب در ستاد اکسپو  -

 می شود.

طراحی و اجرای نقشه فرش های مورد نظر بر اساس آیتم های اعالمی از سوی ستاد اکسپو و مرکز  *

 ملی فرش می باشد.
 

 کلیه هزینه های مربوط به اجرای پروژه شامل موارد زیر به عهده مجری پروژه میباشد:* 

 فرشها و تابلو فرش های مربوطه هزینه طراحی و تولید  -  

به حضور و فعالیت بافنده و کارشناس مربوطه جهت معرفی و توضیح فرآیند انجام هزینه های مربوط  - 

 کارو تبلیغات محیطی در طی برگزاری نمایشگاه
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دوبی با شرایط زیر  0202 از ظرفیت های پاویون ایران در اکسپویبه ازای انجام پروژه امکان استفاده 

 برای مجری فراهم می شود:
 

 همدلی با یک گره و امکان درج لوگو مجری برای بازاریابیبروشور معرفی فرش  -

 پاویون برای بازاریابی و انعقاد قرارداد )در حد مقررات و هماهنگی با مدیر پاویون( B۴Bاستفاده از فضای  -

 توسط مجری در اکسپوسانتی متر  ۲۶*۲۶قطعه تابلو فرش  در اندازه  8۶۶امکان فروش و یا هدیه  -

قطعه و هدیه به به شرکت نمایشگاه ها که از طریق اهدا به مسئولین  8۰۶پو به تعداد بافت تابلو فرش اکس -

سطحی متفاوت و بین کشورها و کمیسر جنرال های پاویون های خارجی و ... امکان معرفی و برند مجری در 

 المللی مطرح وجود دارد.

 امکان تبلیغ در فضاهای تعیین شده پاویون ایران با هماهنگی مجری -

مکان فروش محصوالت فرش دستباف مجری در بخش تجاری با هماهنگی و توافق بهره برداری بخش ا -

 تجاری و اخذ مجوز از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی

 استفاده از موقعیت اکسپو برای بازاریابی فرش -

 امکان بازاریابی در پاویون دیگر کشورها برای سفارش فرش  -

 فیت های بازریابی بین المللی در کشور امارات متحده عربیبهره برداری از سایر ظر -

امکان استفاده از امکانات مولتی مدیا و پخش زنده بخش فرهنگی پاویون ایران برای معرفی فرآیند تولید  -

 فرش در کارگاه های مربوطه
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