
 

 31نمایشگاه بین المللی کشاورزی و ماشین آالت وابسته و صید دریایی گزارش بازدید از

 ( 2017/نوامبر/4= 96/آبان / 13)بازدید شنبه2017نوامبر  5اکتبر تا 

 

شرکت و واحد  300هزار متر مربع با حضور بیش از  5نمایشگاه در سه سالن به فضای تقریبی این 

کشورهای مختلف دنیا از جمله شرکت های اروپایی مانند فرانسه ،هلند ، آلمان، های بزرگ و متوسط از 

الجزایر، مراکش، سنگال و  لیبی ،ایتالیا، اسپانیا ،رومانی  و شرکت های آفریقایی مانند ساحل عاج ،بنین،

کیل تش،اندونزی ،جمهوری تاتارستان  و...ترکیه  وبی، ژاپن ،قطر ، شرکت های آسیایی مانند کره جن

 شده بود.

نمایشگاه را اتحادیه کشاورزان و صید دریایی تونس به عنوان دومین نمایشگاه بزرگ کشاورزی در این 

اکتبر در محل  31رئیس جمهور تونس در تاریخ ه عنوان سیزدهمین دوره آن ،توسط قاره آفریقا و ب

 .های بین المللی تونس افتتاح نموددائمی نمایشگاه 

تونس اعم از مغرب عربی ، آفریقایی ، مدیترانه ای ، و اروپایی  کثر کشورهای همسایهاین نمایشگاه ادر 

، آخرین وسایل و تجهیزات کشاورزی و صید دریایی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار دادند و 

 شعار این نمایشگاه)کشاورزی ما،آینده ما( فضای نمایشگاه را مزین کرده بود.

های مختلف دنیا خصوصا کشورهای اروپایی و همسایه شمال غربی ایران یعنی کشوراین نمایشگاه در 

ترکیه حضور بسیار چشمگیر داشتند و آخرین دستاوردها و فناوری های کشاورزی ،لجستیکی ، 

 دامپروری و صید دریایی را به نمایش گذاشته بودند.

بود.در این نمایشگاه کشور ترکیه مترمربع را به خود اختصاص داده 1000ترکیه فضای حدود کشور 

آخرین تجهیزات و وسایل کاشت و برداشت بذور و محصوالت کشاورزی را به معرض نمایش گذاشته 

ذه ،محصوالت کشور کره با بود بعداز آن در زمینه ارائه تجهیزات و وسایل کشاورزی و فضای مأخو

سبک و نیمه سنگین وسنگین  خود نمایی می کرد.این شرکت انواع تراکتورهای وباکمارک سوک

،کمباین،مخازن نگهداری آب و توزیع آب،انواع خاک ورزهای صنعتی و بذرکارهای اتوماتیک ونیمه 

 اتوماتیک را در این نمایشگاه عرضه کرده بود.

هلند نیز فضای بسیار بزرگی را برای معرفی وسایل و تجهیزات کشاورزی خود خصوصا انواع کشور 

 به خود اختصاص داده بود.نگین وسنگین و کمباین تراکتورهای نیمه س

از غرفه های بزرگ تونسی که بسیار خودنمایی می کرد غرفه مؤسسات محمد مزغنی بود.این یکی 

شرکت در زمینه تولید و توزیع انواع بذور و محصوالت کشاورزی فعال است و در زمینه تولید انواع 

،دستگاههای شیر دوش ،وسایل و تجهیزات کاشت و برداشت سموم ،کود ،بذر،سم زدایی،آبیاری قطره ای 

متر مربع( در این نمایشگاه به 500فعالیت دارد و مساحت بسیار وسیعی را )بیش از ،جوجه کشی و...

 خود اختصاص داده بود.



 

 

تونس بود که در زمینه کمپرس و توزیع  دیگر شرکت های حاضر دراین نمایشگاه ،شرکت ساندرزاز 

فه های خشک و فشرده جهت انواع حیوانات اهلی اعم از گاو و گوسفند و اسب فعالیت می انواع علو

 نمود و به ارائه انواع علوفه های کمپرس و فشرده شده در تونس مشهور است.

در فضای حاشیه ای این نمایشگاه نیز مساحتی را جهت عرضه اسب های اصیل عربی و خارجی 

 فروش این اسب ها می پرداختند .اختصاص داده بودند که به خرید و

کننده وام و تسهیالت جهت کشاورزان و همچنین شرکت های  یشگاه انواع بانک هایی که تامیناین نمادر 

بیمه ای مختلف که به بیمه نمودن کشاورزان و محصوالت آنها می پرداختند حضور داشتند.شرکت های 

 بزرگ حمل ونقل دریایی و جاده ای نیز در این نمایشگاه حضور چشمگیر داشتند.

می توان در این محصوالت غذایی و لبنی و دامی شرکت های بزرگ تونسی که در زمینه های تولید از 

، ساندرز  simaaسی ام آ ، وردة، مزغنی، آلفا، دلیس، دانون، ولینا،پ الماشیة، ،نمایشگاه نام برد:المزرعه

 و... هستند. ،ناتیلهگلدن چیپس ، یاب ، لو پتیسیه  ،داراالسد، اویتا ،

  مالحظات:

تونس هر ساله باحضور هزاران بازدیدکننده برگزار می گردد.اراضی کشاورزی  نمایشگاه بین المللی 

هزار دستگاه تراکتور و 5است .کشور تونس ساالنه حدود  هزار متر مربع 164کشاورزی تونس بیش از 

یفی واردات می نماید. در تونس انواع صدستگاه انواع تجهیزات نیمه سنگین وسنگین کشاورزی  3000

جات و یفی جات و سبزی کی از صادر کنندگان بزرگ میوه و صی گردد و یو مرکبات تولید م جات

 .حاشیه مدیترانه است مرکبات به کشورهای شمالی  

خصوصا  گرید یکشورها وصادرات به دیتول یبرا یخوب کشاورز اریبس یتهایکشور تونس ظرف

خرما  نهیرا در زم یدو جانبه خوب یهایهمکار توان یم نهیزم نیخود دارد که در ا ییاروپا گانیهمسا

بطورمستقیم ویک میلیون نفر به پانصد هزار نفر بیقر تونس انجام داد.در کشور یاقالم کشاورز گریود

 یوخدمات تابعه از بخشها سمیتور دارند وبعد ازان، بخش تیفعال یدر بخش کشاورز بطور غیر مستقیم

 ی،نارنگ فروتیپ ن،گریریش مویمو،لیپرتقال ،ل) باتمرک دیتول نهیاشتغالزا در تونس است.تونس در زم

 .خود کفا است بایتقر (و...

دالر  ونیلیم 236هزار تن ،  859 زانیدالر گندم سخت بم ونیلیم 270،  یالدیم 2016در سال  تونس

دالر  ونیلیم 214،  جو هزار تن 639 زانیدالر وبم ونیلیم 117هزار تن گندم نرم ،  1199 زانیوبم

دالر  ونیلیم 50،  ینیزم بیس تنهزار 40 زانیدالر وبم ونیلیم 20هزار تن ذرت ،  1133 زانیوبم

 238 زانیدالر وبم ونیلیم 200 ،ییتن چا هزار 6 زانیدالر وبم ونیلیم8هزارتن قهوه ،  24 زانیوبم

 187 زانیدالر وبم ونیلیم 65هزار تن شکر ،  452 زانیوبم دالر ونیلیم 190،  یاهیهزار تن روغن گ

 امر نیاهزار تن تنباکوی خام واردات داشته است. 7/6 زانیدالر وبم ونیلیم 27و  ایسو کیهزار تن ک

 



 

 یورآفر نهیزم خصوصا در یگذار هیوسرما دیمشارکت در تول یفرصت مناسب وامن برا انگریب 

 در تونس است . یرانیا یطرفها یبرا یمحصوالت کشاورز
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 بازرگانی سفارت ج.ا.ایران در تونس وابسته- جید قربانی فرازتهیه وتنظیم :م




