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 مرکزیت ترنتواستان ترنتینو به 

 

که از دو  ایتالیادر شمال  َالتو آدیجه-ترنتینواستان 

خود به صورت  استان ترنتو و آلتو آدیجه تشکیل شده است،

از  بخشی میالدی ۹۱۹۱این ناحیه تا سال .شود اداره می مختار

شهر . که به خاک ایتالیا منضم شدبود  اتریشخاک امپراتوری 

 .ترنتو مرکز این استان به شمار می رود

یک هزار کیلومتر مربعی با جمعیتی برابر با 6این استان 

به وههای دولومیتس وهستانی است و کهزار نفر ک 05میلیون و 

 . دنباله رشته کوههای آلپ در این استان امتداد یافته است

اقتصاد این استان متشکل از بخش توریسم، کشاورزی و 

دریاچه گاردا در جنوب این استان، جذابیت . صنعتی می باشد

 .کرده استکشاندن گردشگران خارجی ایجاد خاصی برای 

بعد  توافق اتریش و ایتالیاحاصل ن این استاخودمختاری 

همه تصمیمات سیاسی بصورت محلی  .از جنگ جهانی دوم هست

از این رو سرعت اتخاذ تصمیمات اقتصادی نیز . داتخاذ می شو

سیار بهتر از دیگر ببوروکراسی در تورینتینو، . بیشتر است

درصد درآمدهای مالیاتی در  05 .کار می کند نقاط ایتالیا

میلیارد یوور  0بوجه ساالنه بالغ بر  .استان باقی می ماند

 . می باشد

از متر  0555درصد از زمین های استان در باالی  65بیش از 

صنعت استان مختص محیط کوهستانی و . قرار داردسطح دریا 

 . مناطق برفگیر رشد کرده است

 یکشاورزی عنصر مهمان، باوجود کوهستانی بودن این است

 مهمترین محصول. دراقتصاد این استان به شمار می رود

 0335 در باغات این استان. درختی است این استان سیب کشاورزی

 درصد کل تولید ملی را 00سیب تولید می شود که هزار تن 

  .دهد تشکیل می

شرکت های خرد و متوسط در بخش های نساجی، مکانیک، چوب 

از  ICTمچنین تولید انرژی برقآبی و خدمات و هو کاغذ 

 .مهمترین بخش های صنعتی تولیدی استان به شمار می رود

از انرژی  ای شاخهبعنوان   Habitechشرکت در بخش   355

های مطابق با طبیعت با گردش مالی یک میلیارد یوروئی 

وات  026سایت،  380بعالوه شبکه ای مجهز به . فعالیت می کنند

  .تولید می نمایدیک ها، ائالکتریسیته از فتولولتسرانه 

یونسکو این استان را بدالیل محیط زیستی و طبیعی در 

مطابق با . قرار داده استمیراث بشری و جهانی  فهرست اماکن
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ناحیه کوچک، یکی از مناطق پیشرفته در امر  این وضعیت، این

سوب می ، الکترونیک، مکاترونیک و توریسم مح ICTفنآوری سبز، 

 .شود

مهمترین شرکت این استان شرکت دولومیتیی انرجیا است که 

گردش مالی بالغ بر یک میلیارد یوروئی دارد و در زمینه 

  . نماید ی های پایدار فعالیت میژانر
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