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طیــور،  دام،  المللــی  بیــن  نمایشــگاه  پانزدهیمــن 
بــا  همزمــان  مشــهد  وابســته  صنایــع  و  دام  خــوراک 
مشــهد دامپزشــکی  و  آبزیــان  و  شــیالت  نمایشــگاه 
 18  الــی 21 تیرمــاه از ســاعت 17 الــی 23 در نمایشــگاه 

بیــن المللــی مشــهد برگــزار شــد.

 ایــن نمایشــگاه بــا هــدف معرفــی کاالهــا و محصــوالت جدیــد، 
ایجــاد فرصــت تعامــل بــا تولیــد کننــدگان، بازرگانــان و متخصصیــن، 
ــد  ــرات و عق ــت مذاک ــاد فرص ــتاوردها، ایج ــن دس ــا آخری ــنایی ب آش
الت، تجهیــزات،   قراردادهــای کاری،  تبــادالت و خریــد ماشــین آ
اخــذ نمایندگی،افزایــش تبــادالت ارزی ایــن صنعــت و …  همــواره 

مــورد توجــه بــوده اســت .

مــروری بر نمایشـــگاه

اطالعات پانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور، خوراک دام و صنایع وابسته مشهد 
همزمان با نمایشگاه شیالت و آبزیان و دامپزشکی مشهد IRAN

Pel
Show
2019

اطالعات نمایشگاه

مکان برگزاری: 
نمایشگاه بین المللی مشهد

زمان برگزاری:
 18 الی 21 تیر ماه

ساعت بازدید:
 17 الی 23

مساحت نمایشگاه: 
14000 متر

متراژ فضای واگذار شده 
نمایشگاهی:

 6000 متر مربع

تعداد مشارکت کنندگان:
  127 شرکت

تعداد بازدیدکنندگان:
بیش از 12000 نفر

هیات های تجاری بازدید کننده: 
 از کشور های قطر، 

افغانستان، تاجیکستان، 
عمان، پاکستان، پرتغال، 
اسپانیا، عراق و جمهوری 

آذربایجان

نمایندگان برند های خارجی:
از کشور های آلمان - ایتالیا- چین- روسیه -اسپانیا- لهستان

 ترکیه – امریکا- دانمارک

ماشین آالت صنعت خوراک دام، طیور و آبزیان  
ماشین آالت و تجهیزات وابسته صنعت گاوداری   
تجهیزات مرغداری و صنایع وابسته  
سیستم های توزین، تهویه، سردخانه و برودتی  
خوراک دام، طیور و آبزیان، ریز مغذی ها و مکمل ها  
تامین کنندگان و تولیدکنندگان صدف های معدنی،   

دانه های روغنی، نهاده ها و پودر چربی
تولیدکنندگان دارو و نهاده های تغذیه ای  

تولیدکنندگان و تامین کنندگان واکسن ها و سرم های دامی  
پرورش دهنگان انواع دام سبک، سنگین، زنبور عسل شیالت،  

      آبزیان و ماهیان زینتی و آکواریوم ها و خوراک آبزیان
 انواع دام زنده ازقبیل شتر، گاو، شترمرغ، گوسفند، بز، اسب  
پروش دهنگان پرندگان زینتی و قناری ها  
تولیدکنندگان و تامین کنندگان محصوالت اصالح نژاد  
موسسات آموزشی و مشاوره مرتبط با صنعت  

زمینه های فعالـیت مشارکت کنندگان: 
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دکتر رفیعی پور  •
 ریاست سازمان دامپزشکی کشور

مهندس فرجی •
مشـــــاور معاون وزیر و رییس ستــــــــاد هماهنگی 
معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی

خانم دکتر  فیروزی  •
 دستیار وزیر جهاد کشاورزی

دکتر حاتمیان                          •
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی

هیات های تجاری از کشورهای قطر، افغانستان، تاجیکستان، عمان، پاکستان، پرتغال، اسپانیا، عراق و  جمهوری آذربایجان  •
مدیران و اعضای هیات مدیره اتحادیه های مرتبط کشوری و استانی  •

محمدتقی صابری   •
 سفیر جمهوری اسالمی ایران در کشور 

تاجیکستان

آقای ریکاردو سانتوس •
مدیر عامل شرکت زوپان از کشور پرتغال 

محسن نصیر محمد •
معاون مدیر دپارتمان شیالت از کشور قطر

دکتر هاشمی •
فرماندار مشهد مقدس

عباس ارباب خالص •
رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال و شرق

محمد رضا کالیی •
شهردار مشهد مقدس

محمود سیادت •
رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان

مهندس ابراهیمی •
مدیر عامل اتحادیه دامداران خوزستان

ضیاءالحق رحمانی •
رییس اتحادیه مرغداران والیت هرات 

آقای نونو بریتو •
معاون سابق وزیر کشاورزی و دامپروری پرتغال

مراد علی شاه  •
سروزیر ایالت سند پاکستان

دکتر رسولیان •
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی 

استانداری خراسان رضوی

مهندس اورانی •
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی                      

دکتر شریعتی •
مدیر کل اداره دامپزشکی کشور

جناب آقای ترکاشوند •
رییس اتحادیه  مرکزی مرغداران میهن

جناب آقای سلطانی سروستانی                          •
مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران ایران

حجت السالم نصرا... پژمانفر                •
نماینده مردم مشهد و کالت در مجلس شورای 

اسالمی

مقامات و مسئولینی که از نمایشگاه بازدید نمودند:

مقایسه مشارکت کنندگان استانی و غیر استانی

مشارکت کنندگان 

نظرات
 مقامات و مسئولین

جناب آقای دکتر نونو بریتو                                  
 معاون سابق وزیر کشاورزی و دامپروری پرتغال

امــروزه نیازهــای غذایــی کل دنیــا بــه ســرعت در حال رشــد هســتند 
و تمــام کشــورها بایــد بــا اســتفاده از تکنولــوژی هــا و دانــش هــای 
پیشــرفته و جدیــد تولیــدات خــود را بــه ســطحی افزایــش دهنــد که 
جوابگــو  افزایــش جمعیــت   جهــان باشــند، ایــران هــم از ایــن قاعــده 
مســتثنی نبــوده و مــن فــک مــی کنــم ایــران پتانســیل هــای زیــادی دارد تــا 
بتوانــد در ایــن حــوزه پیشــرو بــوده و بــه یــک تامیــن کننــده اصلــی غــذا در 

منطقــه تبدیــل گــردد.

جناب آقای دکتر رسولیان                               
اقتصــادی  امــور  هماهنگــی  معــاون   

رضــوی  خراســان  اســتانداری 

نمایشــگاه امســال نمایشــگاه خوبــی اســت علــی 
رغــم شــرایط موجــود شــرکت هــا و بازدیــد کننــدگان 
کشــور  اروپایــی،  هــای  کشــور  از  خوبــی  خیلــی 
ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد   هــای همســایه در 
بهبــود  در  بتوانــد  نمایشــگاه  ایــن  امیــدوارم  و  
تولیــدات مــا و بهبــود صــادرات مــا نقــش اساســی 

باشــد. داشــته 
وجــود ایــن نمایشــگاه هــا الزم هســت تــا تولیــد 
کننــدگان دام و طیــور و آبزیــان، تولیــد کننــدگان 
خــوراک دام و  واردکننــدگان  بتواننــد در ایــن فضــا 
ــت  ــی دس ــم افزای ــتگی  و ه ــه همبس ــم  ب ــار ه درکن

پیــدا کننــد.

جناب آقای دکتر رفیعی پور                                   
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان دامپزشکی کشور :

ایــن افتخــاری اســت بــرای کشــور  کــه تولیدکننــدگان  مــا بــا اتــکا بــه 
خودشــان موفقیــت هــای چشــم گیــری را بــرای نظــام جمهــوری اســالمی 

ایــران بــه ارمغــان آوردنــد.
اســتان خراســان رضــوی یکــی از بزرگتریــن اســتان هــای کشــورمان 
هســت کــه در حــوزه هــای دام، طیــور، آبزیــان، زنبــور عســل و کــرم 

ابریشــم رتبــه هــای یــک تــا ســه کشــوری را دارد .
اســتان خراســان رضوی میتواند در این صنعت  الگویی  مناســب 

برای ســایر اســتان ها باشــد.

در این نمایشگاه 160 غرفه در قالب 127 شرکت توانمند حضور یافته و به ارائه دستاورد ها و توانمندی های خود پرداختند.

بخش ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته:  در این حوزه  130 غرفه در سالن فردوسی و فضای باز جانمایی شدند.  
بخش خوراک دام، افزودنی ها و دارو: 30  غرفه از فعالین بخش تولید و تامین کنندگان در سالن عطار حضور پیدا نمودند.  
اتحادیه ها و انجمن های داخلی: از آنجایی که حمایت از صنعت داخلی و تولید ملی یکی از رسالت های ما در نمایشگاه ها می باشد،   

در پانزدهمین نمایشـــــــگاه دام، طیــــــور، آبزیان و صنایع وابسته میزبان اتحادیه ها و انجمن های متعددی بودیم؛ بیش از   25 تشکل از 
سازمان ها، اتحادیه ها و انجمن ها در این نمایشگاه به مساحت 1000 متر مربع حضور پیدا کردند. همچنین باعث افتخار بود که در فضایی 
اختصاصی به صورت پایون تخصصی میزبان سازمان جهاد کشاورزی،  اداره کل دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی استان خراسان رضوی بودیم. 
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بازدید هیات تجاری از کشور قطر : •

هیاتــی متشــکل از متخصصیــن و کارشناســان مرتبــط از بخــش هــای 
مختلــف کشــور قطــر از جملــه رئیــس دفتــر اجرایی و متخصــص بیولوژیک 
بخــش منابــع حیوانی وزارت محیط زیســت قطر و معــاون مدیر دپارتمان 
شــیالت وزارت محیــط زیســت قطــر از ایــن نمایشــگاه بازدیــد نمودنــد.

   
  هدف از بازدید 

مذاکــره بــا شــرکت هــا و تولیدکننــدگان، جهــت واردات تجهیــزات و 
محصــوالت مــورد نیــاز در حــوزه دام و شــیالت از ایران بود. در این راســتا 
جلســات و نشســت هایــی بــا شــرکت هــای برتــر حاضــر در نمایشــگاه، 
جلســه ای در اســتانداری با حضور آقای دکتر رســولیان معاونت محترم 
هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان رضــوی و نیــز نشســت 
مشــترکی در محــل ســازمان جهاد خراســان رضــوی با حضور آقــای اورانی 

ریاســت محتــرم ایــن ســازمان انجــام شــد.

پیــرو اطــالع رســانی هــای صــورت گرفتــه از ســوی نمایندگــی وزارت امــور خارجه در شــمال و شــرق کشــور، به ســفارت ها و کنســول گری های 
ــار و بازرگانــان ازکشــورهای قطــر، پرتغــال، اســپانیا، عــراق، آذربایجــان و افغانســتان  ایــران در کشــورهای مختلــف، هیاتــی متشــکل از تجــــ

جهــت بازدیـــــد از نمایشــگاه اعــالم آمادگــی داشــته انــد کــه نتیجــه ی بازدیــد آن هــا بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

: B2B   هیات های تجاری خارجی بازدیدکننده نمایشگاه و جلسات

جلسات برگزار شده با :• 

آقــای رفیعــی پــور ریاســت محتــرم ســازمان دامپزشــکی کل کشــور  • 
و آقــای ملکــی ریاســت محتــرم دانشــکده دامپزشــکی دانشــگاه 

فردوســی مشــهد 
 آقــای دکتــر رســولیان معاونــت محتــرم هماهنگــی امــور اقتصــادی • 

اســتانداری خراســان رضــوی
 آقــای اورانــی ریاســت محتــرم ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان  • 

رضـــوی
بازدید از کارخانه گوهر دانه شرق و هلدینگ گهر• 
بازدید از کارخانه دردانه• 

جلسه کارگروه مکانیزاسیون دام و طیور کشور با حضور رییس سازمان جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس اورانی• 
امضا تفاهم نامه اقتصادی بین خراسان رضوی و ایالت سند پاکستان  با حضور استاندار خراسان رضــــــــــــوی جناب آقای دکتر رزم حسینی   • 

و ســر وزیــر  ایالــت ســند پاکســتان جنــاب آقــای ســید مراد علی شــاه
نشســت تخصصی رییس ســازمان دامپزشــــــــکی کشــور جناب آقای دکتر  رفیعی پور با معاون ســابق وزیر کشــــــــــــاورزی و دامپروری پرتغال         • 

جنــاب آقــای دکتر نونــو بریتو

نشست های تخصصی و رویدادهای همزمان درحاشیه برگزاری نمایشگاه  دام و طیور  

بازدید هیات تجاری از کشور پرتغال: •

دو نفــر از مدیــران مرتبــط بــا حــوزه ی دام و طیــور از کشــور پرتغــال از این 
رویــداد بین المللی بازدید داشــتند. 

و  کشــاورزی  ســابق  وزیــر  معــاون  بریتــو  نونــو  دکتــر  آقــای  جنــاب 
ایــن  بــزرگ فعــال در  دامپــروری پرتغــال و مشــاور مجموعــه هــای 

پرتغــال کشــور  در  صنعــت 
شــرکت  عامــل  مدیــر  ســانتوس  ریــکاردو  دکتــر  آقــای  جنــاب 
زوپــان)zoopan(؛ تولیــد کننــده داروهــای دامپزشــکی و مکمــل هــای 

پرتغــال کشــور  در  دام  خــوراک 
 

   هدف از بازدید

مالقــات بــا متخصصیــن دانشــگاهی در حــوزه دامپزشــکی، بازدیــد از 
کارخانــه هــای خــوراک دام، اطــالع از مراحــل صــادرات مکمــل هــای 
دامپزشــکی و همچنین مالقات با صادر کنندگان خشــکبار و زیتون بود. 

بازدید هیات تجاری از کشور اسپانیا:• 

کننــده  تولیــد   ،Pinsos Ursa اســپانیایی  شــرکت  صــادرات  مدیــر 
خــوراک دام بــا هــدف مالقات بــا واردکنندگان دام، گوشــت ، خوراک 

دام و مکمــل هــا از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کــرد. 
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بازدید هیات تجاری از کشور افغانستان والیت هرات: •

از رئیــس و اعضــای اتحادیــه مرغــداران والیــت  هیاتــی متشــکل 
ــوراک  ــور، خ ــی دام، طی ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ــرات از پانزدهمی ه
دام و صنایــع وابســته مشــهد بازدیــد داشــتند، کــه بازدیــد آن هــا 
منجــر بــه عقــد قراردادهــا و تفاهــم نامــه هایــی بیــن شــرکت هــای 

ایرانــی و تجــار افغانســتان شــده اســت.  

 بازدید هیات تجاری از کشور آذربایجان:  •

هیاتی متشکل از کارشناسان از سوی وزارت اقتصاد کشور آذربایجان 
آوری  جمــع  ایرانــی،  شــرکت¬های  محصـــوالت  بــا  آشــنایی  جهــت 
اطالعــات و قیمــت محصــوالت بــرای معرفــی و ارائــه بــه وزارتخانه های 
مرتبــط از جملــه وزارت کشــاورزی و وزارت اقتصــاد کشــور آذربایجــان، از 

ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد.  

بازدید هیات تجاری از کشور عراق:  •

هیاتــی متشــکل از تجــار و بازرگانــان کشــور عــراق و از جملــه مدیــران 
شــرکت هــای مرتبــط بــا برنامه ریــزی و ســرمایه گــذاری، بخــش هــای 
مرغــداری و کشــاورزی و همچنیــن کارشــناس اقتصــادی کنســول 

گــری ایــران در نجــف اشــرف از ایــن نمایشــگاه بازدیــد نمودنــد. 
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مقایسه بازدیدکنندگان نمایشگاه 
به تفکیک استانی و خارج از استان

 )نمودار شماره 5(

شغل بازدیدکنندگان نمایشگاه )نمودار شماره 1(

نمودار  جنسیت بازدیدکنندگان
 )نمودار شماره 4(

از کشورهای قطر، افغانستان، تاجیکستان، عمان، پاکستان، پرتغال، اسپانیا، عراق و جمهوری آذربایجان، اردن، گرجستان

خراسان رضوی

%5

%95

خارج از استـان

18/70%آقا

%81/30
خانم

بازدید کنندگان نمایشگاه به تفکیک استان به جز 
خراسان رضوی ) نمودار شماره 6(

همچنین از شهرهای اردبیل، قزوین، لرستان، همدان، کهکیلویه و بویر احمد، آذربایجان شرقی، ایالم، زنجان، گیالن و مرکزی نیز در این نمایشگاه حضور 
داشتند.

بازدیدکنندگان نمایشگاه به تفکیک زمینه فعالیت 
) نمودار شماره 7(

آشنایی با شرکت های 
جدید

خرید بازاریابی و بررسی اخذ نمایندگی
بازار

آشنایی با
 تکنولوژی های جدید

%18 %14 %4%2440

هدف بازدیدکنندگان از بازدید نمایشگاه )نمودار شماره 2(
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گزارش اخبار تولیدی و بازتاب رسانه ای:

برگزاری کارگاه های آموزشی، سمینارها و دوره های علمی تخصصی بین المللی

دستاوردهای  دیگر  از  آبزیان  و  طیور  دام،  صنعت  با  مرتبط  سمینار  آموزشی،  کارگاه  برگزاری 4 
برگزاری نمایشگاه بین المللی دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته 98 در جهت شناسایی و معرفی 

خدمات و محصوالت نوین این صنعت و همچنین رشد فعالیت های صادراتی کشور بود. 

بیماری های  پوست در دام کوچک 
 

پرورش زالو
 

اهمیت لنگش و مراقبت از سم در گاو شیری

 آشنائی با نژاد شیری بز ساَنن

جهت مشاهده بازتاب تبلیغات در روزنامه ها ، ماهنامه ها و مجله های تخصصی ، شبکه های مجازی به 
سایت نمایشگاه مراجعه کنید

برنـــامــه های جانبــــی

  برگزاری فستیوال پرندگان و قناری ها

1

2

4

3
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اطالع رسانی و تبلیغات :

از جملــه ابزارهــای موفقیــت یــک نمایشــگاه بحــث تبلیغــات نمایشــگاه مــی باشــد، کــه بــا 
توجــه بــه اهمیــت ایــن موضــوع تبلیغــات و اطــالع رســانی نمایشــگاه از مــد تهــا قبــل از 

شــروع نمایشــگاه آغــاز شــد کــه بــه صــورت مــوردی اشــاره مــی گــردد:

انجــام تبلیغــات و فعالیت هــای رســانه ای گســترده در شــبکه های مجــازی کانــال و . 1
ســایت و صفحــه رســمی اینســتاگرام نمایشــگاه 

اطالع رســانی و تبلیغــات نمایشــگاه قبــل و در طــی ایــام نمایشــگاه در ســایت های . 2
تخصصــی خبــری، مجــالت و نشــریات از جملــه ســایت تخصصــی آی تــی پــی نیــوز، 
ــور، ســایت تخصصــی  ــازار دام و طی ــرور، مجلــه ب ــوز، پیــک دامپ خبرگــزاری فاختــه نی

ــا، نشــریه علــوم مرغــداری  و ... چارپ
ارســال بیــش از75000 پیامــک چنــد دوره بــه فعالیــن و متخصصیــن صنعــت دام و . 3

طیــور، شــیالت و آبزیــان جهــت مشــارکت و بازدیــد از نمایشــگاه توســط شــرکت
ارســال بیــش از  40000  پیامــک چنــد دوره بــه فعالیــن و متخصصیــن صنعــت دام و . 4

طیــور و خــوراک دام جهــت مشــارکت و بازدیــد از نمایشــگاه توســط ســایت تخصصی 
آی تــی پــی نیــوز

ارســال بیــش از  20000  پیامــک چنــد دوره بــه فعالیــن و متخصصیــن صنعــت دام و . 5
طیــور وآبزیــان جهــت مشــارکت و بازدیــد از نمایشــگاه توســط  ســایت چارپــا

ارســال بیــش از  5000  پیامــک چنــد دوره بــه فعالیــن و متخصصیــن صنعــت دام . 6
و طیــور و خــوراک دام جهــت مشــارکت و بازدیــد از نمایشــگاه توســط نشــریه  پیــک 

دامپــرور 
ارســال بیــش از  38000 کارت دعــوت ویــژه بازدیدکننــده متخصــص به ســازمان ها، . 7

نهــاد هــای مرتبــط  اتحادیــه هــا و انجمــن های مرتبط در اســتان
 تشکل ها و اتحادیه استان های همجوار و فعالین و متخصیص و ..... . 8
نصب بیش از 900 بنر آویز در  شهرستان های اطراف استان خراسان رضوی. 9

نصب بیش از 500 بنر آویز در سطح شهر. 10
نصب  3 عدد بیلبورد در مکان های پر تردد سطح شهر. 11

نصــب بیــش از 100 اســتند در ســازمان هــا، نهــاد هــا و اتحادیــه و تشــکل هــای مرتبط . 12
از جملــه ســازمان جهــاد کشــاورزی، اداره کل دامپزشــکی خراســان رضــوی، ســازمان 
نظــام دامپزشــکی خراســان رضــوی، اتحادیــه گاوداران و دامــداران صنعتی خراســان 

رضــوی، اتحادیــه شــرکت هــای تعاونــی مــرغ تخمگــذار خراســان رضــوی و...
پخش اخبار نمایشگاه از شبکه استان خراسان رضوی. 13

نحوه آشنایی بازدید کنندگان با نمایشگاه

شبکه
 اجتماعی

تبلیغاتدعوتنامهپیامکایمیل
شهری و
محیطی

اتحادیه
و 

انجمن ها

سازمان
دامپزشکی

سازمان
جهاد کشاورزی

صدا و سیما
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رویـــــداد آینده:


