
تورین مرکزیت به مونته پیه بااستان آشنایی  

 

میالن-جمهوری اسالمی ایرانرکنسولگری س  1 صفحه 
 

 :استان پیه مونته به مرکزیت تورینآشنایی با

 

 :مقدمه

 

استان پیه مونته به مرکزیت شهر تورین در شمال غرب 

شهر اولین پایتخت ایتالیا بعد از این . قرار دارد ایتالیا

اتحاد این کشور بوده است و از این رو به مدت چندین دهه 

حضور شرکت های  .ایتالیا قرار داشت تمرکز صنایعمرکز محوری 

از اهالی جنوب بعد از جنگ بزرگ صنعتی باعث مهاجرت بسیاری 

  . به این استان شدجهانی دوم 

 

 :صنایع مهم این استان

این استان خاستگاه بسیاری از صنایع خرد و متوسط و 

( گروه فیات)همچنین بزرگترین کارخانه خودروسازی ایتالیا 

عالوه بر تولید خودروی سواری به صنعتی وه این گر. می باشد

بعد از . ساخت ماشین االت سنگین و اتوبوس نیز می پردازد

سالهای اولیه فعالیت در تورین و موفقیت چشم گیر آن امروزه 

کارخانه ها و تأسیسات فیات در سایر نقاط ایتالیا و جهان 

 وجود فیات و تولید انبوه آن باعث. مشغول به تولید هستند

قطعه سازی  ندبه وجود آمدن زنجیره ای از صنایع وابسته همان

 . و کارخانه های ساخت لوازم یدکی شده است

صنایع مکانیک، الکترونیک و انفورماتیک استان نیز از 

ضمنا ساخت ماشین آالت . اهمیت باالیی برخوردار هستند

ظرفیت از  دقیقهکشاورزی، نساجی، گرافیک، یاتاقان و ابزار 

 . پیه مونته به شمار می روندمهم صنعتی استان های 

دیرینه در صنعت نساجی سابقه به خاطر (  Biella) شهر بیال 

و پشم ریسی با کیفیت باال از شهرت خاصی درایتالیا و اروپا 

نیمی از کارخانه های پشم ایتالیا در این . برخوردار است

اروسازی صنایع شیمیایی، د. استان مشغول به فعالیت می باشند

 . و موادغذایی از دیگر صنایع استان می باشند

استان پیه مونته یکی از مهمترین استانهای ایتالیا در 

 . زمینه تولید انرژی برق می باشد

معادن سیمان، مرمرسبز و سفید، طلق، گرافیت و گچ از 

 . منابع زیرزمینی استان به شمار می روند

تورین عبارتند از  استان بعد ازصنعتی های مهم ستان شهر

، (Alessandria)، الساندریا (Novara)، نووارا (Vercelli)ورچلی 

 (. Asti)، بیال و آستی ( Verbania)، وربانیا (Cuneo)کونئو 

اختصاص  برنج مساحت بزرگی از زمینهای زیرکشت استان به

و  عنوان پایتخت برنج ایتالیا شهرت دارد هشهر ورچلی ب.دارد

 . می باشدبازار بورس برنج دارای 
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عالوه بر صنایع شیمیایی و نساجی برخی کارخانه های مس و 

 .فعال هستند ستانبرنج و همچنین ذوب فلزات نیز در این شهر
نساجی، به همراه نووارا شهرستان صنعت کشاورزی 

، این شهرستان را در ردیف شهرهای الکترومکانیک و فلزات

 . برتر استان قرار داده است
ارتباطی میان سه استان پیه مرکز شهرستان الساندریا 

با توجه به میزان باالی . مونته، لمباردیا و لیگوریا است

کاشته می شود و از چوب نیز درخت سپیدار  ،بارندگی ساالنه 

در . آن در صنایع مبلمان و استخراج سلولز استفاده می شود

های سیمان شمال شهرستان مجموعه ای از بزرگترین کارخانه 

ضمنا این شهرستان سابقه . ایتالیا مشغول به فعالیت هستند

 ای طوالنی در زمینه پردازش طال، نقره و سنگهای قیمتی دارد،
موقعیت خاص جغرافیایی شهرستان کونئو که میان کوههای 

شرایط مناسبی برای پرورش میوه و دام  ،جلگه های مسطح آلپ و

 . فراهم آورده است

ع تخصصی این استان ساخت واگن برای خط آهن یکی از صنای

 است،
شهرستان وربانیا بخاطر دریاچه یکی از قطب های گردشگری 

تأسیسات با این حال در این شهرستان . استان تورین می باشد

و ساخت ( صنعت شیرینی پزی)تخصصی در زمینه صنایع غذایی 

 .نیز وجود داردپالستیک، 
ن آستی آن را تبدیل به بافت قرون وسطایی مرکز شهرستا

خاک حاصلخیز و شیب . یکی از اهداف گردشگری استان کرده است

مناسب زمینهای کشاورزی منطقه برای کشت انگور با کیفیت باال 

از همین رو صنعت شراب شهرستان . در حجم انبوه مناسب هستند

 . بسیار پررونق و محصوالت آن مشهور و گرانقیمت می باشد
 

 :ین المللی استاننمایشگاههای ب

معتبر همچون نمایشگاه بین  بین المللی هاینمایشگاه

نمایشگاه بین المللی تونل  ،(Expoferroviaria)راه آهن  المللی

(Intertunnel )همزمان با نمایشگاه بین المللی راه آهن، 

نمایشگاه بین المللی کتاب ، ’Automotoretroنمایشگاه اتومبیل 

Salone del Libro ، ارتباطات  –حمل و نقلSmart Mobility World  ،

مواد معدنی و جواهرات ، Salone del Gusto صنایع غذایی

Euromineralexpo ،هنر معاصر Artissima در این استان وجود دارد. 

 

 :دانشگاه

مجموعا چهار دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی در استان 

دانشگاه دولتی تورین، پلی : وجود دارند که عبارتند از
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تکنیک تورین، دانشگاه آمادئو آووگادرو شهر ورچلی و 

 .دانشگاه علوم غذایی 

شایان ذکر است شهر تورین مرکز تجمع دانشجویان ایرانی 

ی در این دانشگاه دانشجوی ایران 0011می باشد و بالغ بر 

 .مشغول به تحصیل می باشند 

 

 


