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  خالصه مديريتي:

بازديد  ميليون 24حدود  روز 182 مدت به 2022 مارس 31 تا 2021 اكتبر 1 ازدبي  2020 اكسپودر 
جالبي را ثبت  آنالين توانست در دنياي مجازي نيز ركورد بازديد ميليون 197 از بيش باو  شد ثبت فيزيكي
 مجله توسط بزرگ رويداد اين هاي غرفه بندي رتبه اساس بر سعودي عربستان غرفه ،2022 مارس 19 درنمايد. 

جوايز ديگر  هلند و سنگاپورو پس از آن  شد ديگر افتخاري جايزه دو و غرفه بهترين جايزه برنده ،
در همان  امارات دولتسرمايه گذاري براي اكسپو انجام داد و ميليارد دالر  8دبي  .را به خود اختصاص دادند

. باشد داشتهخالص  درآمد دالر ميليارد 17,7 حدود كرده بود كه از اين رويداد بينيپيشاكسپو  روزهاي آغازين
 تا دبي معتقدند كارشناساننظر به اتمام نمايشگاه اكسپو تاكنون آماري از درآمد اين رويداد منتشر نشده است. 

 و اكسپو كمك شاياني به اين آمار خواهد نمود. بود خواهدساالنه  گردشگر ميليون 23 حدود شاهد 2025 سال
 بود، خواهد 2025 سال در بعدي نمايشگاه ميزبان كه ژاپن اوزاكاي به جهاني نمايشگاه اختتاميه پرچم مراسم در

 2021 اكتبر 29 در دفاع، وزير و وزير نخست معاون وليعهد، عبدالعزيز، بن سلمان بن محمد .شد داده تحويل
 كنون تا عربستان .است كرده ارائه 2030 جهاني نمايشگاه ميزباني براي رسمي درخواست رياض كه كرد اعالم
 .شد خواهد معرفي 2023 سال در برنده و كند مي رقابت اوكراين و ايتاليا جنوبي، كره روسيه، با ميزباني براي

متاسفانه توانسته بود جايزه دوم را در بخش معماري كسب كند،  2015كه در اكسپو ن ايراجمهوري اسالمي 
محتوا لحاظ سازه و  كه ازايراني مغاير با تمدن كهن، آداب و فرهنگ باستاني و اسالمي پاويوني احداث امسال با 
  .، هيچ افتخاري به دست نياوردمنزلت كشورمان نبود در خور شان وضعيف و 

  

  :متن گزارش

 1 از بازديدكنندگان. شد برگزار خاورميانه در كه است المللي بين نمايشگاه اولين دبي، 2020 اكسپو
 از بيش نمايشگاهاين در اين رويداد بين المللي حضور يافتند.  روز 182 مدت به 2022 مارس 31 تا 2021 اكتبر
 موضوع با را بازديدكننده هايليونم و دانشگاهي مؤسسات و چندجانبه هايسازمان كننده،شركت كشور 190

 تغييرات بخشالهام نمايد و مبادله را جديد هايديدگاه و هاايده تا آورد هم گرد »آينده خلق ها،ذهن ارتباط«
 شد ثبت فيزيكيبازديد  ميليون 24 نزديك به كه كردند اعالم برگزاركنندگان پايان اين رويداد در .باشند معنادار

 مارس 19 در آنالين توانست در دنياي مجازي نيز ركورد جالبي را ثبت نمايد. بازديد ميليون 197 از بيش باو 
 ، مجله توسط بزرگ رويداد اين هاي غرفه بندي رتبه اساس بر سعودي عربستان غرفه ،2022
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، 18 در را بازديد يليونم يك از بيش دبي 2020 اكسپو .شد ديگر افتخاري جايزه دو و غرفه بهترين جايزه برنده
  .كرد ثبت شمسي 1400مارس همزمان با روزهاي پاياني سال  20و  19

  مراسم اختتاميه:

 دردبي  حاكم و عربي متحده امارات وزير نخست و جمهور رئيس معاون مكتوم، آل راشد بن محمد شيخ
 ايجاد و ها ذهن ارتباط به دبي و تامارا :اعالم نمود  حضار به در پيام صوتي دبي 2020 اكسپو اختتاميه مراسم
 دبي، 2020 اكسپو سفر طول در .داد خواهند ادامه زايد بن محمد برادرم رهبري و استثنايي دولت اين با آينده
 تأثير تحت را جامعه اعضاي از يك هر ذهن و قلب كه كشيديم تصوير به جهانيان به را نبوغ از متفاوتي نسخه
 عضو هر .دهد مي ارائه جهان و عربي متحده امارات براي را "جديد شروعي" فرصت دبي 2020 اكسپو. داد قرار

 هر در و اند كرده ثابت سابقه بي هاي چالش و مشكالت بر غلبه در را خود توانايي ما دختران و پسران جامعه
 اكسپو پايان امروز. كرديم منعكس را نوازي مهمان و محبت هاي ارزش -  امارات هاي ارزش سفر، اين از لحظه
  .است جديد شروعي بلكه نيست، 2020

 كل كميسر و همزيستي و مدارا وزير (نهيان آل مبارك بن نهيان شيخجناب آقاي  مراسم اين در
 كل مدير و المللي بين هاي همكاري امور درالهاشمي( وزير مشاور  ريمخانم  )،دبي 2020 اكسپو نمايشگاه
 ،)دبي ورزش شوراي رئيس( مكتوم آل راشد بن محمد بن منصور شيخي جناب آقا )دبي 2020 اكسپو نمايشگاه

 مسئولين ازديگر  تعدادي و )دبي هنر و فرهنگ اداره رئيس(مكتوم آل راشد بن محمد بنت لطيفه شيخهخانم 
     .داشتند حضور نيز
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 و مدارا يروز نهيان، آل مبارك بن نهيان شيخ سپس و شد آغاز امارات ملي سرود با اختتاميه مراسم
 رهبري به را استثنايي موفقيت وي آن در و كرد سخنراني دبي 2020 اكسپو نمايشگاه كل كميسر و همزيستي

 در افتخار با ما جوان كشور شمار بي دستاوردهاي از يكي عنوان به" وي گفته به كه اكسپو. گفت تبريك امارات
 به و كانساي اوزاكا 2025 اكسپو در شركت نتظرم افزود، نهيان شيخ ".شد خواهد حك جهان و تاريخ حافظه
 .است دبي در جهاني بزرگ رويداد سازماندهي از آمده دست به غني و فرد به منحصر تجربيات گذاشتن اشتراك

  :كشورهاي برتر و اعطاي جوايز

ر اين . دكرد اعطانقره و برنز كشور مدال طال،  51به داوران  نفره 9هيئت  دبي 2020اكسپو در پايان 
) 1: شدهاي كشورها از سه جنبه بررسي غرفه وبه پنج دسته مختلف تقسيم رتبه بندي معيار اعطاي جوايز 

بندي كه عربستان سعودي، هلند و سنگاپور در رده ،تفسير موضوع) 3طراحي نمايشگاهي و ) 2، معماري و منظر
در » تفسير موضوع«ه عنوان بهترين غرفه در آلمان، عمان و مالزي نيز ب .معماري و منظر در صدر قرار گرفتند

اي، بهترين هاي اجارهكه سوريه در اين بخش و در بين غرفههاي خودساخته انتخاب شدند، در حاليدسته پاويون
نماي با مكزيك  و ، ژاپن، پرو و مراكش در بخش خودساخته برنده شدند»طراحي نمايشگاه«در  .شناخته شد

اي، بهترين رتبه را كسب هاي اجارهزن در يك شهر كوچك توليد شده، در بين غرفه 100بافي كه توسط قالب
  همچنين ساير كشورها جوايز را در بخش هاي مختلف تصاحب نمودند. .كرد

كه در زمان آقاي  نوهرچند اين پاوي ،وجود دارد  جدي انتقادات پاويون ايراندر خصوص عملكرد *       
و رئيس وقت شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي جمهوري ملي اكسپو ستاد كميسر سابق  ، زماني

از و داشت كه و نامناسب سازه آن، با تمدن كهن و فرهنگ ايراني اسالمي  طراحي متفاوتبا  ،اسالمي ايران
.... و عدم  ، پزشكي، هوا فضا صنعتي،دستاورد هاي علمي، تكنولوژي،ضعيف و تهي از معرفي محتوا لحاظ 

كشورمان بود،  علي رغم اينكه جمهوري آينده  چند دهه ه برنامه هاي بلند مدت علمي و پژو هشي ارائ
امسال متاسفانه  ، نمايدجايزه دوم را در بخش معماري كسب ، توانسته بود 2015كه در اكسپو  اسالمي ايران 

نمايشگاه  برگزاريه نگاه سنتي علت آن را مي توان ب ،در اين رابطه د وبه دست نياورعنواني را جايزه و هيچ 
دبي  2020به احداث پاويون ايران در اكسپو  ،بازرگاني ج.ا.ايران در كشورهاي همسايه و هدفتجاري هاي 

 پژوهشي، حاليكه مناسب بود، پاويون كشورمان با اولويت قرار دادن توانمندي هاي علمي، اشاره نمود، در
ن در منطقه كشورما اهميتو ، منزلت هاي دهه هاي آينده در شان ، .... و معرفي برنامه  ، گردشگريفرهنگي

   بنا  مي گرديد .
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  سرنوشت نمايشگاه اكسپو پس از اختتاميه: 

 امارات رهبري از) BIE( ها نمايشگاه المللي بين دفتر عمومي مجمع رئيس چوي، چول جايآقاي 
 است جهاني نمايشگاه اولين اين: گفت چنينهم وي. كرد تشكر رويداد اين موفقيت از حمايت براي عربي متحده

 از نمايشي و جمعي دستاورد يك اين كه كردند شركت آن در خود هاي پاويون با كشور 190 از بيش كه
  . است المللي بين هماهنگي و برادري همبستگي،

آمريكا، الف و  بنا به گفته مسئوالن اماراتي تمامي پاويون هاي سايت اكسپو به جز پاويون امارات، عربستان،
 تبديل جديد شهري منطقه يك به سايت اينترا تخريب خواهند شد. براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته 

 امارات  جديد هاي ايده و انرژيمركز به  و  ماند خواهد باقي در آن دبي 2020 اكسپو پايدار روحكه  شود مي
 شد.خواهد تبديل 

 :اعطاي پرچم اكسپو به مقامات ژاپن  

 مبارك بن نهيان شيخجناب آقاي ،جهاني رويداد اين"تپنده قلب"الوصل درميدان دبي اكسپو اختتاميه مراسم در
 درالهاشمي( وزير مشاور  ريمخانم  )،دبي 2020 اكسپو نمايشگاه كل كميسر و همزيستي و مدارا وزير (نهيان آل

 را به سفير ژاپن جهاني نمايشگاه پرچم )بيد 2020 اكسپو نمايشگاه كل مدير و المللي بين هاي همكاري امور
    تحويل نمودند . ،است 2025سال در ژاپن)–(اوزاكاي بعدي نمايشگاه ميزبان كهدر امارات متحده عربي 
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   2030عربستان سعودي و تكاپو براي ميزباني اكسپو:  

 مجله توسط بزرگ درويدا اين هاي غرفه بندي رتبه اساس بر سعودي عربستان غرفه ،2022 مارس 19 در
Exhibitor، شد ديگر افتخاري جايزه دو و غرفه بهترين جايزه برنده.  

 سعودي عربستان پادشاهي كه داد گزارش) SPA( سعودي عربستانرسمي  خبرگزاريپس از آن 
)KSA (كرده آغاز رياض در 2030 اكسپو نمايشگاه ميزباني براي خود پيشنهاد تبليغ براي را خود جهاني كمپين 

 كمپين اين .شد اعالم دبي 2020 اكسپو در پادشاهي غرفه بزرگ اختتاميه مراسم در اعالميه اينهمچنين  .است
 29 در دفاع، وزير و وزير نخست معاون وليعهد، عبدالعزيز، بن سلمان بن محمد كه گرفت صورت آن از پس
 .است كرده ارائه 2030 جهاني نمايشگاه ميزباني براي رسمي درخواست رياض كه كرد اعالم 2021 اكتبر

 را شهر دگرگوني كه است سعودي عربستان پايتخت مقام باالترين) RCRC( رياض شهر براي سلطنتي كميسيون
 كنون تا عربستان .كندمي رهبري را 2030 سال در جهاني نمايشگاه ميزباني براي رياض تالش و كندمي هدايت
  .شد خواهد معرفي 2023 سال در برنده و كند مي رقابت اوكراين و لياايتا جنوبي، كره روسيه، با ميزباني براي
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 از كه نفري هاميليون: «گفت رياض سلطنتي كميسيون مديرعامل الرشيد، فهد اختتاميه، مراسم در
 ساختن حال در آن پايتخت و پادشاهي كه داشتند ايآينده به نگاهي كردند، بازديد عربستان جوايز برنده غرفه
  .دهد مي ارائه 2030 اكسپو براي رياض آنچه دادن نشان براي است شروعي تنها امروز. ستنده آن

 طول( تعاملي آبي پرده ترين طوالني براي گينس جهاني ركورد سه عربستان غرفهقابل ذكر است كه 
ثبت ) ربعم متر 1240( تعاملي ديجيتال نمايش صفحه آينه بزرگترين و تعاملي نور طبقه بزرگترين ،)متر 32
 به آنها )USGBC( آمريكا متحده اياالت سبز ساختمان شوراي توسط LEED در پالتينيوم گواهي همچنين. كرد
   .شد اعطا

  دستاوردهاي امارات از اكسپوي دبي:

 ميليارد 17,7 حدود كرده بود كه از اين رويداد بينيپيشاكسپو  در همان روزهاي آغازين امارات دولت
. تاكنون آماري از باشد آميزموفقيت دبي 2020 اكسپو نمايشگاه اينكه بر مشروط باشد، داشته خالص درآمد دالر

 مستغالت، و امالك بر دبي اكسپوي بگوييم اگر نيست آميز اغراقدرآمد نهايي اين نمايشگاه منتشر نشده و اما 
 خواهد بسزايي تاثير تامارا اقتصاد ديگر هاي بخش از بسياري و ساز و ساخت گذاري، سرمايه گردشگري،

  .داشت

  گردشگري:

 در جهاني كليدي بازيگر يك عنوان به را عربي متحده امارات جايگاه دبي 2020 اكسپو نمايشگاه
 گذاري سرمايه بلكه گردشگران تنها نه و داد نشان جهان به را آن قوت نقاط وكرد  تثبيت ها زمينه از تعدادي

 نيز مهاجر كارگران براي بلكه گردشگران، براي تنها نه را دبي جذابيت اكسپو. نمود جذب نيز را تجاري هاي
 درصدي 33 تقريبا افزايشمقامات  اماراتي  كرد، ثبت 2019 سال در بازديد ميليون 16,7 دبي. دهد مي افزايش

 گردشگر ميليون 23 حدود شاهد 2025 سال تا دبي معتقدند كارشناسانرا هدفگذاري كرده اند و  سال شش در
  و اكسپو كمك شاياني به اين آمار خواهد نمود. بود خواهد

  : مستغالت و امالك

 دبيشهر  در توجهي قابل ميزان به دولت رهبري تحت هاي پروژه ،2020 اكسپو نمايشگاه اعالم زمان از
 ار مستغالت و امالك بخش همگي نمايشگاهتوسعه  و هازيرساخت بهبود هوشمند، شهرهاي. است يافته افزايش

تا كنون  2021 سال دوم نيمه در اجاره قيمت و ملك فروش ديگر، سوي از .كرد خواهند متحول بهتر سمت به
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 مدت كوتاه بازديدكنندگان و گذاران سرمايه ساكنان، توسط تقاضا افزايش دليل به عمدتاً اين كه يافته افزايش
 مسئوالن منظور اين براي. برسد ثبات به التمستغ و امالك قيمت رود مي انتظار رويداد، اين از پس .است بوده

 به مستغالت و امالك بازار گردشگر، هزار صدها خروج از پس حتي بنابراين،. اند كرده ارائه دقيقي ريزي برنامه
  .كند جلوگيري بازار نوسانات از تواند مي و دهد مي ادامه خود رشد به زياد احتمال

  سرمايه گذاري:

 نيست، ناچيز مبلغ اين كه حالي در است. كرده گذاري سرمايه 2020 اكسپوي در دالر ميليارد 8 دبي
 درآمد كه اند كرده بيني پيش كارشناسان. رسد مي كوچك نظر به رويداد، اين از بالقوه درآمدهاي با مقايسه در

 سال پايان تا رودمي انتظار همچنين. رسيد خواهد دالر ميليارد 16 به آساني به 2020 اكسپو مستقيم خالص و
 .كند كمك امارات اقتصاد به دالر ميليارد 33 دبي 2020 اكسپوي ،2031

  2020حقايق آماري و دستاورد امارات متحده عربي از اكسپوي:  

 توضيح عنوان رديف
  نزديك فرودگاه آل مختوم – دبيجنوب شهر   محل برگزاري  1
  )زمين فوتبال 600هكتار ( حدود فضاي  438  ابعاد نمايشگاه  2
  هزار نفر 100  تعداد شركت كنندگان  3
  ميليون نفر پيش بيني شده بود) 25نفر ( تعداد  23,987,830  تعداد بازديدكنندگان  4
 هزار شغل270 ايجاد شده مستقيم تعداد شغل 5
  عدد 200بيش از   تعداد رستوران داير شده  6
  برنامه 60بيش از   تعداد برنامه هاي زنده روزانه  7
  بامداد 1صبح الي 10روزهاي عادي كاري نمايشگاه ساعات 8

  بامداد 2صبح الي  10آخر هفته ها 
  نهيان آل مبارك بن نهيان شيخ  كميسر ژنرال اكسپو  9

 www.expo2020dubai.com  آدرس رسمي سايت 10

  192  تعداد پاويون كشورها  11
  5  تعداد پاويون مركزي  12
  و عربستان امارات  بزرگترين پاويون هاي ملي  13
  عربستان سعودي  بهترين پاويون  14
  2022مارس 20و  19، 18-بازديدميليونيك  ركورد بازديد 15
  ميليارد دالر 8  ميزان سرمايه گذاري  16
  دالر ميليارد 17,7  درآمد خالص  17
 ميليارد دالر33,4  اقتصادي ميزان رونق 18
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شاخص اشتغال زايي ساالنه ( بنا بر مدت 19
  گزاري نمايشگاه)بر

 شغل905,200

  درصد 1,5  سهم از رشد اقتصادي  20
  ميليارد دالر 1,3  تخصيص به بنگاه هاي كوچك مقياس  21
 دالرميليارد3,1 هاهتل و ها رستوران درآمد 22
بخش خدمات ( برگزاركنندگان رويداد و ارائه   23

  دهندگان خدمات نمايشگاهي)
  دالر ميليارد 18,8

 دالرميليارد7,35  ساز و اختس بخش 24
  درهم 95  بهاي بليط يك روزه   25
  درهم 195  بهاي مجوز چند روزه  26
  درهم 495  بهاي مجوز فصلي  27
  درهم 1750  بهاي بليط ويژه   28
 درهم950  بهاي پكيج خانوادگي 29
به خاطر كسب  2022 ليكن از اواخر ماه فوريه تا پايان ماه مارسدرهم (  95  بهاي مجوز ماه اكتبر  30

  درهم كاهش يافت) 45درآمد و باال بردن آمار بازديدكنندگان اين رقم تا 
  سال 60سال، شهروندان باالي  17تا  6دانش آموزان، كودك و نوجوان   ورود رايگان 31

  

  تهيه كننده:

  دبي -ج.ا. ايران سركنسولگري كارشناس موقت –ندا محمد عليخاني 

  منابع:
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