
 

 

 

گزارش شرکت در سومین نمایشگاه بین المللی وسایل وتجهیزات ساختمان ،راهسازی ،جاده سازی 

(. 2016فوریه  24-27پل سازی و... وتجهیزات مکانیکی وابسته )  

 

 

،اینجانب از نمایشگاه بین المللی ساختمان ، ووسایل و تجهیزات  2016فوریه  26در تاریخ 

،وتجهیزات مکانیکی وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تونس در راهسازی ،جاده سازی 

 )الکرم(بازدید بعمل آوردم.

شرکت بزرگ برند جهانی  56هزار متر مربع با حضور بیش از  5این نمایشگاه که در فضای تقریبی 

س را ،که اکثریت نمایندگی این شرکتها در تونبا تجهیزات مکانیکی ،راهسازی وساختمانسازی 

برگزار شد.،داشتند   

شرکتهایی مانند رنو تراک،هوالت،بابکت،فلیت گارد،)فرانسه( ،شیکاگو تراک،کومینز،یونی 

تی ام کاریر،موستانگ،)امریکای شمالی ( ،مزدا تراک ،هیتاچی ،هوندا،کاوازاکی ،

،ند()کره(،ولوو واسکانیا )سوئد(،اسکورت)ه ،ام اس بی ،اوردیگم ،)ژاپن (،دوسانسی،کوبلکو،  

داف ،)هلند(،فیوری ،توربو سول،ایکارو،کیز،داوینو،او بی کروشرز ،یورو مک،دوکا ،سالرنو 

)ایتالیا(،بوش ،واکر نوسن پونتگجی ،مارکانتونینی ،اتالنتیک من ،فارزین ،ایوکو،سیفا،

،وبر،هام،کومپیر،اسنورکل ،)المان(،ترکس فینالی)ایرلند(،جی سی بی )انگلستان (،لویی 

ور ،ایکس جی ام آ،لویی گانگ،هانگشا،هانگلیفت،شانگلی ،زوملیون ،سینوماش ،هلی گانگ،جی پا

فروشنده انواع  بابکت ،زیتور ،النکینگ)چین(،کومیتاس،اکس سی ام جی ،هیدرو مک)ترکیه(و

برای مثال که اکثرا نمایندگیهای تونسی ،بودند در این نمایشگاه حضور داشتند.)چک(تراکتور 



یل نمایندگی کمپانیهای رنو تراک ،کاوازاکی ،هیتاچی،ومزدا را در تونس شرکت اقای بسام الوک

 در اختیار دارد.

شرکتهایی نیز از تونس مانند الفوالد )شرکت ذوب اهن تونس تولید کننده میلگرد(،سیدنور ) کالف 

میلگرد نازک ساختمانی،میلگرد(کی ام سی )سازنده داربست ساختمانی ،(افریکا 

تانکر بتن ،سیلوی بتن و...(در داربست فلزی ،بتونیر ،خالطه مکانیکی ، کنندهاینداستری)تولید 

 این نمایشگاه حضور داشتند.

چند شرکت نیز در زمینه مطالعات مهندسی ،شرکتهای سابکانتراکتوری ،کشف واستخراج معادن 

تجاری به ،حضور داشتند واز جمله اتحادیه اروپا غرفه ای تحت عنوان ارایه مشاوره وخدمات 

 شرکتهای حاضر در نمایشگاه ایجاد کرده بود .

مالحظات :بخش ساختمان وراهسازی وجاده سازی وپلسازی و.... بطور متوسط یک گردش مالی 

از تولید ناخالص  %7میلیارد دالری را در تونس ساالنه بخود اختصاص می دهد .این بخش  5/2

تونس دارد. داخلی تونس وچهارمین جایگاه را در اقتصاد ملی  

% از سرمایه گذاریهای کل کشور را بخود جذب می نماید. 25در سطح سرمایه گذاری ،این بخش   

 2800در این بخش تعداد چهل هزار نفر بطور بطور مستقیم مشغول بکار هستند .در این بخش 

دارند. نفر پرسنل دائمی 100بنگاه اقتصادی هستند  که بیش از صد فقره از این بنگاهها بیش از   

هزار اپراتور  17می دهد . میلیارددالر از صادرات تونس را بخود اختصاص 5/8این بخش 

 وعاملین اقتصادی با سمت های مختلف در بخش ساختمان وامور عمومی فعالیت دارند.

دفاتر کنترل فنی وده دفتر مطالعاتی وطراحیبین  9نفر مهندس مشاور ودارای  500این بخش 

 المللی است.

بخش ظرفیت بسیار باالیی در توسعه ورشد اقتصاد تونس در سطح ملی وارایه کننده خدمات  این

 مهندسی در سطح بین المللی وصادراتی است.



 

 

کشور تونس دارای ظرفیت بسیار باالیی جهت پالت فورم بودن در قلب شمال افریقا برای تبادالت 

ه کشورهای مغرب عربی وقاره افریقا تجاری وخدمات تکنولوژی ساختمان وامور عمومی در منطق

اینجانب نیز با بسیاری از شرکتهای تونسی مذاکره وانها را به حضور در نمایشگاههای بین را دارد.

 المللی ایران برای اشنایی وتبادل اطالعات تجاری وفنی دعوت نمودم.

اختمان وامور لذا با توجه به توضیحات فوق الذکر ،حضور شرکتهای ایرانی در نمایشگاههای س

توجیه اقتصادی خواهد داشت.عمومی از این نوع در کشور تونس بسیار   

 















 

 

 















 

 

وابسته بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در تونس–تهیه وتنظیم گزارش :مجید قربانی فراز   


