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 به مرکزیت فلورانس توسکانااستان  آشنایی با

 کیلومتر ۹۹۲۲۲ مساحت با مرکز ایتالیا دراستانی  توسکانا

شهر قدیمی و توریستی  مرکزیت هب میلیون  6.3جمعیت  و مربع

 .است فلورانس

معروف است  فرهنگیاستانی  عنوان بهاز همه  بیش توسکانا

 تاریخی مرکز: دارد وجود آن در یونسکو جهانی میراث ششزیرا 

 جامع کلیسای میدان ،(۲۲۲۱)سینا تاریخی مرکز ،(۲۲۹۹)فلورانس

 .از مهمترین انهاست ...و (۲۲۹۱) پیزا

  :فلورانس تاریخی جایگاه

 استان مرکز شود می تلفظ فیرنزه ایتالیائی در که فلورانس

 شهرهای مهمترین از یکی جمعیت نفر هزار 044 با که است توسکانا

 . رود می بشمار اروپا نوسازی و رنسانس مرکز و ایتالیا تاریخی

 95 سال در دوم نامدار امپراتور سزار ژولیوس را فلورانس

و  نهاد بعنوان محل استقرار سربازان خود بنا میالد از پیش

 سبک بهزیرا  نامیده می شد فلورنتینو آغاز دربهمین خاطر 

 اولین .شده بود هساخت اصلی های خیابان با نظامی های اردوگاه

 نام مینیاس که شد انتخاب میالدی 094 سال در فلورانس شهردار

 . داشت

 وسطی قرون اروپای بازرگانی و مالی های کانون از شهر این

 وسطی قرون آتن به ملقب خود دوران شهرهای ثروتمندترین از و

 اولین عنوان به را  آن و است نوین جهان پدر  فلورانس. بود

 بیش. شناسند می است شده آغاز آن از مدرن جهان پدیده که شهری

 از) اروپا هزاره دومین هنرمند مهم نفر ۲۲۲۲ از تن ۰۱۲ از

 شهر این .اند زیسته می شهر این در( دوهزار تا میالدی هزار سال

 و موزه چهل از بیش و اروپاست هنری مراکز مهمترین از یکی

 ، پیتی، پاالتزو اوفیتزی، گالری جمله  از هنر، نگارخانه

Palazzo Vecchio، Loggia deLanzi  چلینی زیبای هنری آثار محل دراین 

 میکل مجسمه واپسین نصب محل) دوئومو .ارددوجود  Perseus  بنام

 میکل دفن محل و مقدس صلیب معنای به کروچه سَنتا کلیسای آنژ،

 .در این شهر قرار دارد ماکیاولی و آنژ
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 و شد ایتالیا پایتخت تورین جای به فلورانس 5639 سال در

بعد  سال 3 امااولین مجلس ایتالیای جدید در آن گشایش یافت 

 . انتقال یافت رمبه پایتخت جدید یعنی  مجلس

  :فلورانس اقتصادی جایگاه

و مرکز آن یعنی  توسکاناگذشته از اهمیت فرهنگی ، استان 

 به بنا. فلورانس یکی از استان های مولد اقتصادی می باشد

 استان این اقتصادرشد  فلورانس، بازرگانی اتاق رئیس اظهارات

 . است کشوری میانگین دوبرابر

مهمترین صنایع این استان عبارتند از صنعت توریزم، قایق 

 مهمترین. سازی، کشاورزی و فنآوری های نوین و صنایع پوشاک

 فرانسه در اروپا، و بعد از آلمان استان این تجاری طرفهای

 . باشند می چین و روسیه آمریکا،ایاالت متحده  شورهایک

 دارو، چرم، آالت، ماشین مهندسی استان این صادرات مهمترین

 از نفر میلیون 50 از بیش 0459 سال در. باشد می شراب و غذا

 به نزدیک که بودند خارجی آن درصد 36 که کردند بازدید شهر این

 .دداشتنی آور سود شهر این برای یورو میلیارد سه

به اقصی نقاط  توسکانا استان از ایتالیا صادرات رصدد  8 

 66 بر بالغ توسکانا استان صادرات ارزش . جهان صادر می شود

 53 از بیش 0453 سال اول نیمه در. باشد می یورو میلیارد

  . شد صادر کشور خارج به استان این از کاال یورو میلیارد
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 :اقتصادی این استان می باشدجدول زیر گویای وضعیت 

 شرح مشخصه

 Km 22.990 مساحت

 (درصد کل جمعیت ایتالیا 3.0 )میلیون نفر  6.3 جمعیت

 28.300یورو   درآمد سرانه

 لیورنو، پیزا ، لوکا، سیه نا، پراتو شهرهای اصلی

شهرت بین المللی 

 صنایع

صنایع مربوط به مد و طراحی پوشاک، صنعت توریزم، 

فرآوری شده مانند سرامیک،  فلزات گرانبها و تولیدات 

 تولیدات کشاورزی مانند روغن زیتون و مشروبات الکلی

سهم استان در 

 صادرات ملی

 درصد صادرات کل ایتالیا 6

بخش  9قطب نوآوری،  50موسسه آموزش عالی،  9دانشگاه،  6 مراکز تحقیقاتی 

 شورای پژوهشی  53فنآوری، 

تعداد شرکت های 

 لیتیچند م

 شرکت  944

 هزار واحد 044 تعداد شرکت ها 

درصد کارکنان  9متخصص در تولید کاالهای خانگی و شخصی،  محصوالت تولیدی

واحدهای صنعتی تولیدی در بخش نساجی، چرم، پوشاک، 

 .پاپوش، جواهر و مبلمان هستند

حضور در بازارهای 

 بین المللی

آلمان، فرانسه و بیشتر صادرات این استان به کشورهای 

درصد  53ایاالت متحده آمریکا . انگلیس صادر می شود

 .صادرات این استان را جذب می کند

میلیون گردشگر از دیدنی های  56تا  55هر سال بین  جهانگردی

تاریخی این استان بخصوص شهر فلورانس بازدید بعمل می 

 درصد آنها گردشگر خارجی هستند 39آورند که  

 سراسر روبه رشد در اقتصادهای از یکی رایدا توسکانا

همانطور که ذکر شد ساختار اقتصادی این استان . است ایتالیا

 .استوار است گردشگری و صنعت کشاورزی، سنتی های بخش بر

که نزدیک به شمال ایتالیا  توسکاناشمال بخش های البته 

است هم از نظر جمعیتی و هم صنعتی غنی تر از جنوب استان می 

جنوب این استان در عوض از نظر کشاورزی اهمیت بیشتر . باشند

 . دارد

این استان از نظر مواد معدنی نیز به نسبت خوب است و این 

 استان،در سواحل . مواد معدنی باعث رشد صنایع سنگین شده است

از بنادر استان نفت و  .است صنایع مربوط به کشتی اهمیت یافته

 . مواد پتروشیمی وارد می شود
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صنایع دستی و تولید کاالهای مصرفی مشخصه اصلی صنایع 

 ایتالیا مراکز بزرگترین از یکی پراتو شهر. توریزم می باشد

بیش از  چرم، و پوستفرآوری . است پشمی های پارچه تولید در

جدول زیر رشته های مختلف و . هر فلورانس تمرکز دارددر ش هرجا

 :عمده صنعت این استان را به تصویر می کشد

. فلورانس یکی از مراکز اصلی و مورد توجه در این بخش می باشد

موسسه اروپائی طراحی، دانشگاه طراحی فلورانس در کالنزانو و 

این  درپولمودا، موسسه کاالهای چرمی و آکادمی طراحی ایتالیا 

مهمترین شرکت های اصلی دراین بخش که مقر آن  .استان قرار دارند

فراگامو، پرادا،  ،عبارتند از گوچی قرار دارد توسکاناها در 

چلینه، روبرتو کاوالی، استفانو ریچی، براچالینی، په په و 

 .ارمانو اسکاروینو

درصد سهم  04. ندمی باش شرکت مشغول به کار 56944هزار نفر در  505

ین بخش ا درگردش مالی میلیارد یورو  00تولید ناخالص استان با 

بالغ می میلیارد یورو  5این بخش  تکل صادرا. متمرکز می باشد

 .. گردد

فشن و 

 مدل

بزرگ بخاطر وجود مزارع  محصوالت روغن زیتون و مشروبات این استان

مهمترین . تانگور و زیتون از شهرت بین المللی برخوردار اس

 03 . قرار دارند توسکاناتولیدی در این بخش در استان برندهای 

می  مشغول به کارهزار شرکت و دهها هزار نفر کارمند در این بخش 

 .ندباش

کشاورزی 

و 

محصوالت 

 غذائی

یری از صنعت، آموزش، مراکز باتوجه به فضای حمایتی مدل بی نظ

در کنار هم قرار تحقیقاتی و شرکت های بزرگ و کوچک در این استان 

 . گرفته اند

فرصت های سرمایه گذاری است و  ”F.O.R.T.I.S“این استان مرکز فنآوری 

 وفتونیک، روبات، مخابرات  بی نظیری در زمینه های علمی مانند 

 . فضائی فراهم می آورد امور

می  مشغول به کاردر این بخش شرکت در استان  0944نفر در  هزار 59

 ICTبخش هزار دانشجو و دو مدرسه عالی در  55سه دانشگاه با  .ندباش

تبه مرکز کامپیوتری شهرستان پیزا از نظر ر. دنزمینه وجود دار

کل  .بندی جهانی، یکی از مهمترین مراکز در نوع خود می باشد

بالغ  و نیم میلیارد یورو 6 حدود  به در این بخش 0459درآمد سال 

 .گردیده است

آی سی 

 تی

در بخش بیوتکنولوژی و داروئی  کشور این استان سومین استان بزرگ

سرمایه گذاری ها در بخش بیوتک، نوآوری داروئی، تجهیزات . است

قرار می مورد حمایت از سوی مقامات استانی پزشکی و تحقیقات 

 6.9از . دمی باشن شرکت مشغول به کار 604هزار کارمند در  55. گیرد

میلیارد یورو به دیگر  5.9، نزدیک به 0459میلیارد یورو در آمدسال 

 . شورها صادر شدک

علوم 

 زیستی 

  Mega  این استان یکی از مناطق برچسته در تولید قایق های مگا

خود دارد که اولین  ملی را در اختیارتولید درصد سهم   63 است و

درصد کل گردش مالی  94رتبه در میان استانها از نظر ثبت شرکت و 

 . این استان می باشد ایتالیا در

د که درآمدی می باشن شرکت مشغول به کار 6444هزار نفر در  59 

قایق 

 سازی
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 . می کنند تولیدمیلیارد یورو  5.9 بالغ بر

نمایشگاه  براساس رتبه بندی منتشره از سوی نشریه بین المللی

شرکت برتر  جهانی  04قایق، شش شرکت موجود در این استان در میان 

 : قرار دارند این شرکت ها عبارتند از

Azimut-Benetti, Sanlorenzo, Overmarine, Admiral Tecnomar, Fipa Group, Cerri-Baglietto 
 

در زمینه های دیگر مانند فنآوری سبز نیز این استان با 

این استان همچنین . شرکت در مقام پنجم کشوری قرار دارد 05044

رشد . پیشگام تولید اتومبیل های الکتریکی در ایتالیا می باشد

  . استموید این امر  0453تا  0449درصدی در طول دوره ده ساله  05

به شرح زیر در بخش های مختلف ذیال چند شرکت معتبر جهانی 

  :معرفی می شوند

5- Selex ES   تجهیزات کننده تولید و مکانیکا فینا شعبه بعنوان 

 و دریائی گانناو هوائی، نیروی و تجهیزات حساس الکترونیک

 میلیارد نیم و 6 از بیش درآمد با اطالعاتی های سیستم

 یورو

 چرم و مدزمینه  در Compagnia dei Bardi شرکت -0

 پوشاک و لباس تولید در BP Studio  شرکت -6

 طال و جواهر بخش در Giusto Manetti Battiloro   شرکت   -0

  آرایشی های کرم تولید در Proraso شرکت -9

 با  کفش و کیف کننده تولید  .Salvatore Ferragamo S.p.A شرکت -3

 یورو میلیون 944 و میلیارد یک درآمد

 خودکار کننده تولید TStipula شرکت -3

 


