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احمد پورفالح، رئیس اتاق بازرگانی ایران وایتالیا 

گردشگرى واژه اى غريب و مظلوم در ايران
در فرصـت سـوزى همتـا نداريـم، بجـاى اينكـه بـراى رسـيدن بـه هـدف آزمـون 
شـده نيـرو و توان هايمـان را متمركـز نماييـم بـدواً بدنبـال ايجاد انـواع خاكريز و 
مانـع بـراى دسـتيابى بـه پديده هـای بيگانـه بـا ذهنيتمـان و آموزه هـای منسـوخ 

شـده مان می گرديـم.....
برابـر كارشناسـی هاى انجـام شـده توسـط مراكـز مسـتقل و بـى ارتبـاط بـه 
محافـل دگـر انديـش، ايـران يكـى از ده كشـور داراى پـر جاذبه ترين زمينه های 
جلب توريست در جهان است )عمدتاً تاريخى، آب و هوائى، زيارتى، درمانى 
و بعضـاً ورزشـى چـون كوهنـوردى، اسـكى و شـكار(، بـر اسـاس آمارهـا در سـال 
2017 گردشـگران حـدود 1500 ميليـارد دالر بـراى گـردش در كشـور های هـدف 
با اشـتياق و طيب خاطر هزینه كردند و هر هشـت گردشـگر، موجب ايجاد 
يـك شـغل بـى دردسـر و بـدون نیـاز بـه سـرمايه گـذارى )بـا مقايسـه سـرمايه 
مـورد نيـاز در بخـش صنعـت، معـدن و حتـى كشـاورزى( گرديدنـد. سـهم مـا از 
ايـن 1500 ميليـارد دالر چقـدر بـود؟ بـه مـدد دسـتكارى در آمارها زير 5 ميليون 
دالر، كـه ارز جـذب شـده در مقولـه خـاص گردشـگرى بـه يـك ميليـارد دالر نيز 

نمی رسـد.
مـا بـراى دسـتيابى بـه سـهم خـود از ايـن سـفره گسـترده و خـدادادی هيـچ 
برنامـه اى نداشـته و هيـچ كار علمـى و منطقـى انجـام نداده ايـم، كمـاکان بـر 
طبـل باورهـاى منسـوخ شـده خـود كوبيده ايـم و تعصـب ناكارآمـد را جايگزيـن 

خردمنـدى و آينـده نگـرى و نـگاه بـه توسـعه و آبادانـى كشـور شايسـته خـود و 
رفـاه هـم ميهنـان اليـق و صبورمـان نموده ايـم.

هشـدار در مورد قابل اطمينان نبودن درآمد ناشـى از خام فروشـى، سياسـى 
و هزينـه بـر بـودن نفـت را بـا لمـس جيب هـای پـر پولمـان ناديـده گرفتيـم و از 
ايـن گنـج بجـاى مانـده از پـدران مسـئولمان در ازمنـه دور غافل مانديم و غافل 
هسـتيم. نگاهـى گـذرا بـه كشـورهاى بـدون نفـت چـون تركيـه، هنـگ كنـگ، 
قبرس، سـنگاپور، آفريقای جنوبى، مصر و ده ها كشـور كوچك و بزرگ ديگر 
و ميزان درآمد آنها از كانال جذب توريست، ما را به ميزان كوتاهی هايمان در 

ايفـاى مسـئوليت های حرفـه اى، وجدانـی و ملـى مـان آگاه می سـازد .
اتـاق ايـران و ايتاليـا بـا احسـاس مسـئوليت در ايـن مقولـه، اوليـن اتاقـى بـود 
اعضـاء  نمودكـه  گردشـگرى  مسـتقل  كميسـيون  تشـكيل  بـه  مبـادرت  كـه 
هتـل داران،  هواپيمايـى،  شـركت های  گردشـگرى،  آژانس هـای  مديـران  را  آن 
كارشناسان گردشگرى و نمايندگان دستگاه های ذيربط چون سازمان ميراث 
فرهنگـى، صنايـع دسـتى و گردشـگرى، كشـتیرانی جمهـورى اسـامى ايـران، 
بنيـاد مسـتضعفان و برخـی ديگـر از سـازمان های مرتبـط تشـكيل می دهـد، 
شـكل گيرى ايـن كميسـيون در اتـاق ايـران- ايتاليـا زمينـه اى بـراى ايجـاد آن در 
اتاق هـای ديگـر نیـز گرديـد. ايـن اتـاق بـا بررسـى فرصت هـا و محدوديت هـای 
بـه  انعـكاس  و  داخلـى  گـردان  بـوم  و حتـى  پيـش روى گردشـگران خارجـى 
مسـئولين و سـازمان های مرتبـط و تـدارك هيات هـای ايتاليايـى و ايرانـى بـراى 
سـفر بـه ايتاليـا و از ايتاليـا و ترتيـب سـفر بـه شـهرهاى كمتـر مـورد توجـه قرار 
گرفته در ايران، به سهم خود در جهت توجه به اين پديده ارزشمند در كنار 
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اهـداف اقتصـادى ديگـر تـاش نمـود. سـهم اتـاق ايتاليا-ايـران )خواهـر خوانـده 
اتـاق ايـران و ايتاليـا مسـتقر درRome ( را در بسـيج هيات هـا نبايـد ناديـده 

گرفـت.
اهـم انتظاراتـى كـه از سـازمان های مسـئول و مرتبـط بـا گردشـگرى بويـژه در 
شـرايط حـاد كنونـى كـه نگرانـى ورود ارز همـه برنامه ريـزان و سياسـت گذاران 
را نگـران و مشـوش نمـوده بـراى اسـتفاده از ايـن فرصـت طايـى و كسـب 
دستاوردهاى ارزشمند غير از جذب ارز وجود دارد فهرست وار عنوان می شود:

١_ تبليغـات مناسـب در كانال هـای ماهـواره اى جهانـى مرتبـط بـا گردشـگرى، 
تعطيـات و معرفـی جاذبه هـا

٢_ آموزش افراد بويژه در مقوله گردشگرى در سفارتخانه ها
٣_ تهيـه بروشـور، كاتالـوگ و سـایر ابـزار تبلیغاتـی از جاذبه هـا و امكانـات 

ايـران در  گردشـگرى 
٤_ تاکید بر مزیت ارزانی سفر به ایران بدلیل باال رفتن ارزش ارزهاى مطرح 

چون دالر، يورو، يوان، دينار و... در مقايسه با ريال
٥_ اگرچـه ويـزاى سـفر بـه ايـران در سـالهاى اخيـر شـرايط بهتـرى يافتـه لكـن 
جـا دارد كـه در زمينـه برخـورد بـا متقاضيـان ويـزا در كنسـولگرى های ايـران در 

کشـور های مختلـف برخورد هـای مطلوب تـرى بعمـل آيـد.
٦ _ یکسان سـازی بهـاى بليط هـای ورودى بـه اماكـن تاريخـى بـراى ايرانی هـا و 
خارجی ها، زیرا ارزانتر بودن بليط براى ايرانيها از ديد يک توريست احساس 

ناخوشـايندى را ايجاد می نمايد.
٧_ ارائـه آموزش هـای الزم بـه كاركنـان آژانس هـای مسـافرتی، تـور گردانـان و 
راهنمايـان تورهـا بـا اسـتفاده از تجربـه متخصصيـن خارجـى موفـق در مقولـه 

گردشـگری از كشـورهايى چـون ايتاليـا، اسـپانيا، فرانسـه، سـنگاپور و ... 
٨_ایجـاد اقامتگاه هـا و اسـتراحتگاه های مناسـب بيـن راهـى و در محـل اماكـن 

تاريخـى )در ايـن رابطـه بـه فرهنـگ و عـادات جهانگـردان خارجـى نيـز توجـه 
شـود(.

٩_ توجیـه سـازمان های سـرويس دهنـده بـه گردشـگران  بـه منظـور اجتنـاب 
از سـختگيری هاى بی مـورد )ايجـاد خوشـنودى و رضايـت در گردشـگران بـه 
يـك مسـئوليت اجتماعـى و ملـى تبديـل شـود(. در ايـن رابطـه خـوب اسـت به 
سيسـتم جـذب و برخـورد بـا توريسـت در هميـن كشـور همسـايه مـان تركيـه 

توجـه كنيـم .
١٠_ تهیـه آمـار و نظرسـنجی از گردشـگران توسـط یـک مرکـز و ارائـه آن بـه 

رسـانه ها و برخـورد غیـر سیاسـی بـا ایـن آمار هـا 
١١_ ايجاد تعامل بيشتر با همه ملل دنيا بمنظور استفاده از همه فرصت ها 

براى جذب گردشـگر.
١٢_تخصیص بودجه و اعتبار الزم براى تامین زیر ساخت های مختلف مرتبط 

با گردشگرى با نگرش سرمايه گذارى نه هزينه

اميـد اسـت سياسـت سـازان و برنامه ريـزان ارشـد كشـور بـا نگاهـى جـدى و 
مسـئوالنه بـه ايـن فرصـت طايـى مغفـول مانـده و پرهيـز از تنـگ نظـرى و 
تعصب هـای كـور و تـا ديـر نشـدن بيـش از ايـن، ديـن خـودرا بـه نسـل خـوب 

حاضـر و آيندگانـى كـه مـارا قضـاوت خواهنـد كـرد، ادا نماينـد.
در پيوسـتن بـه افـراد آزاده اى كـه هدفـى جـز آبادى سـرزمين اهوراييمـان و رفاه 
و شـادى مردمان با فرهنگ آن ندارند كوتاهى نكنيم و از فرصت سـوزی هاى 
بيشـتر پرهيـز نماييـم. افسـوس بـر گذشـته جـز سـنگين تر نمـودن گناهـان 

نابخشـودنى و غيـر قابـل جبرانمـان دسـتاورد ديگـرى نخواهـد داشـت.
و دوباره چشم ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد.
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بيست و هفتمين جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا در تاریخ 97/4/12 رأس ساعت 15 در طبقه 
دهـم سـاختمان اتـاق ایـران، مطابـق آگهـی منتشرشـده در روزنامـه اطاعـات، 
طبق مفاد قانون تجارت،  وب سايت رسمی اتاق ايران و ايتاليا، برای بررسی 
عملکـرد سـال مالـی 1396 و همچنیـن سـایر مـوارد منـدرج در دسـتور جلسـه، 
بـا حضـور ریاسـت، هيئـت رئيسـه اتـاق و دبيـركل محتـرم ICC و مهمانـان زیـر 

برگـزار گردید:

* سفير محترم ايتاليا در ايران، جناب آقای كنچاتوری
* آقـای دكتـر اسـفهبدی، معـاون وزیرصنعـت، معـدن و تجـارت، رئیـس هیـات 

مدیـره و مدیـر عامـل شـرکت سـهامی نمایشـگاه های بین المللـی 
* آقـای مهنـدس اشـرف دبيـر كل اتـاق بازرگانـی، صنايـع، معـادن و كشـاورزی 

ايران
* آقای فيكارا معاون اقتصادی سفارت ايتاليا در تهران

* آقای بيت جم وابسته تشريفات سفارت ايتاليا
* آقای دكتر داگاتا، دبير كل اتاق ايتاليا-ایران 

* آقای Augusto Di Giacinto ریاست ایچه در ایران
* اعضای محترم اتاق ايران و ايتاليا

* مهمانان ويژه: از جمله آقای عسگراوالدی، ریاست اتاق ایران و چین، خانم 
فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران

جلسـه طبـق برنامـه از پيـش تنظيـم شـده، بـا معرفـی اعضـاء پنـل و قرائـت 
خاصـه ای از برنامـه مجمـع سـاليانه  توسـط سـركار خانـم مهنـدس شـهابی، 
دبيـر كل اتـاق بازرگانـی ايـران – ايتاليـا آغـاز شـده و بـا سـخنرانی آقای مهندس 
پورفاح رئيس اتاق بازرگانی ايران - ايتاليا ادامه يافت. متن سـخنرانی جناب 

آقـای مهنـدس پورفـاح بـه شـرح ذيـل می باشـد:
“برای من و اعضاء هیئت رئیسـه اتاق ایران – ایتالیا جای بسـی افتخار اسـت 
که حضور ارزشمند شما را در مجمع عمومی سالیانه 1396 )2017-2018( اتاق 

ایران و ایتالیا خوش آمد بگویم.
خاصـه ای از موفقیت هـای بـه دسـت آمـده ایـن اتـاق را در سـال مـورد گـزارش 
به اختصار به آگاهی حضار ارجمند می رساند.گزارش تفصیلی در بخش دوم 

ایـن گردهمایـی به اعضاء محتـرم ارائه خواهد گردید.
* در مقطـع زمـان مـورد گـزارش بـه جمـع اعضـا اتـاق ایـران- ایتالیـا 251 عضـو 

جدیـد اضافـه گردیـد و جمـع اعضـا بـه 1026 نفـر رسـید.
* در پریود زمانی مزبور ما پذیرای 6 هیأت از ایتالیا بودیم.

* در این سال 8  هیأت به ایتالیا اعزام و یا در اعزام آنها همکاری نمودیم.

گزارش بيست و هفتمين مجمع عمومی عادی 
ساليانه اتاق ايران- ايتاليا
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* در سال مزبور با مساعدت سفارت محترم ایتالیا 
و همکاری و همراهی کنسولگری ایتالیا توانستیم 
بـرای  785 نفـر از اعضـاء اتـاق ایران-ایتالیـا  ویـزای 

تجـاری اخذ نمائیم.
* در سـال مورد گزارش، با توجه به افزایش اعضاء 
و لـزوم سـرویس دهی بهتـر و سـریعتر بـه آنـان و 
برگـزاری کمیسـیون ها در فضـای اختصاصـی موفق 
آپارتمـان دیگـری در جنـب دبیرخانـه  کـه  شـدیم 
نمائیـم.  خریـداری  ایران-ایتالیـا  اتـاق  بـرای  قبلـی 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه اتـاق ایران-ایتالیـا اولین اتاق 
مشـترک در سـطح اتاق هـا بـود کـه در 25 سـال 
پیـش و بـا کمـک مالـی هیـأت مدیره وقت، نسـبت 
بـه خریـد آپارتمـان در منطقـه خوب تهران اقـدام و 
آن را تجهیز نمود.آپارتمان جدید با قیمت مناسب 
9 میلیـارد ریـال خریـداری و توسـط چند عضو خود 
بـا بودجـه ای معـادل 4 میلیـارد ریـال تجهیـز گردید.
* در جهـت گسـترش روابـط و بهبـود عملکـرد و 

تسریع در فعالیت ها، اتاق ایران و ایتالیا اقدام به 
راه اندازی میز اتاق ایران- ایتالیا در شهرستان های 

مشـهد، شـیراز، یـزد و تبریـز نموده اسـت.
* در سـال گذشـته روابـط صمیمانـه اتـاق بـا اتـاق 
ایتالیـا- ایـران همچنـان و بـه طور صمیمانه و فعال 

ادامـه یافتـه اسـت.
* کمیسـیون های سـه گانـه اتـاق بطـور منظـم و بـا 

مشـارکت اعضـای عاقمنـد برگـزار گردیـد.
کلیـه  در  ایران-ایتالیـا  اتـاق  دبیـرکل  و  رئیـس   *
از طـرف سـفارت محتـرم  رویدادهـای دعـوت شـده 
ایتالیا، اتاق ایران، اتاق ایتالیا-ایران در رم، وزارتخانه ها 

داشـته اند. فعـال  و حضـور  شـرکت  موسسـات،  و 
آرزوی  ضمـن  خـود  اختصـاری  گـزارش  پایـان  در 
دستیابی دو کشور بزرگ ایران-ایتالیا به رکوردهای  
مفیـد  سیاسـت های  ادامـه  و  اقتصـادی  باالتـر 
تجـاری دور از بحـث و جدل هـای سیاسـی وظیفـه 
خـود میدانـد از کمک هـا و همکاری هـای صمیمانـه 

محتـرم  اتـاق  تهـران،  در  ایتالیـا  محتـرم  سـفارت 
اتـاق  تهـران،  در  ایتالیـا  محتـرم  ایران،کنسـولگری 
ایتالیا- ایران به ریاسـت دکتر السـاندرلو و دبیرکل 
مظفـری   دکتـر  آقـای  جنـاب  داگاتـا،  دکتـر  آقـای 
سـفیر محتـرم ایـران در ایتالیـا، جنـاب آقـای میـری 
راضـی  آقـای  جنـاب  میـان،  در  ایـران  سرکنسـول 
مستشـار بازرگانـی سـفارت ایـران در ایتالیـا، جناب 
آقای دکتر اسفهبدی معاون وزیر صنعت معدن و 
تجـارت، رئیـس هیئـت مدیره و مدیرعامل شـرکت 
سهامی نمایشگاه های بین المللی و کلیه عزیزان و 
همچنیـن اعضـاء محتـرم اتـاق ایـران و ایتالیـا کـه ما 
را در دسـتیابی بـه ایـن موفقیت هـا یـاری نمودنـد 
مراتـب سـپاس و قدرشناسـی خـود را ابـراز نمایـم.
مجمـع  ایـن  در  عزیـزان  ایـن  حضـور  فرصـت  از 
اسـتفاده کـرده، اجـازه می خواهـم در پایـان بخـش 
اول از طـرف اتاق هـای ایـران و ایـران- ایتالیـا و در 
حضـور سـفیر محتـرم ایتالیـا در تهـران و دبیـرکل 
محتـرم اتـاق ایـران و سـایر میهمانـان عالیرتبـه و 
اعضاء ارجمند، از جناب آقای دکتر بیت جم همکار 
سـال های دور سـفیر محتـرم ایتالیـا و عضـو کمیتـه 
صداقـت  صمیمیـت،  بـا  کـه  سـفارت  تشـریفات 
و بسـیار محترمانـه در حفـظ روابـط و گسـترش 
اتـاق از  آن بـر مبنـای منافـع مشـترک سـفارت و 
هیچگونـه تاشـی دریـغ ننمودنـد، مراتـب تشـکر و 
قدردانـی خـود و هیئـت رئیسـه اتـاق ایـران و ایتالیا 
را ابـراز و خواهـش نمایـم لـوح تهیـه شـده از طـرف 
اتـاق توسـط سـفیر محتـرم جنـاب آقـای کنچاتوری 
و دبیـرکل محتـرم اتـاق ایـران جنـاب آقـای مهنـدس 
اشـرف به ایشـان اهدا گردد. با آرزوی سـرافرازی و 

برفـرازی دو ملـت بـزرگ ایـران و ایتالیـا.
سـپس عاليجنـاب كنچاتـوری، سـفيرمحترم ايتاليـا 
را  خـود  شـادمانی  و  نمـوده  صحبـت  بـه  شـروع 
از حضـور مجـدد در مجمـع و حضـور آقـای دكتـر 
ابـراز كردنـد و از آقـای  اسـفهبدی و آقـای اشـرف 
مهنـدس پورفـاح، سـركار خانـم مهنـدس شـهابی 
و هيئـت رئيسـه اتـاق قدردانـی نمودنـد. در ادامـه 
ايشـان بـر ايـن موضـوع تاكيـد كردنـد كـه در سـال 
مـورد نظـر، درخواسـت برای ویـزا و ويزاهای تجاری 
نمايشـگاه های  و  يافتـه  افزايـش  شـده  صـادر 
اسـت.  گردیـده  كشـوربرگزار  دو  هـر  در  زيـادی 
محـور   3 بـر  تاكيـد  بـا  را  خـود  ايشـان سـخنرانی 
مهـم همكاری هـای مشـترك خـود بـا ایـران در مـورد 
 Joint ايجـاد  مشـترك،  تجـارت  و  سـرمايه گذاری 
اسـتراتژيك،  و  راهبـردی  همـكاری  و   ،Venture

دادنـد.  ادامـه 
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بـا  بازرگانـی  تـراز  اعـام نمودنـد،  آقـای كنچاتـوری 
ايـران رو بـه افزايـش بـوده و ایتالیـا عنـوان اوليـن 
شـريك تجـاری ایـران را بـه خـود اختصـاص داده  
و ایـران دوميـن مقـام را از لحـاظ صـادرات نفـت و 
توليدات نفتی به ایتالیا، دارد. ايشان از ايجاد يك 
توافـق نامـه كلـی و اختصـاص يـك خـط اعتبـاری 
ايرانـی  تجـاری  شـركت های  و  ايـران  بـه  بانكـی 
خـط  ايـن  اختصـاص  جهـت  گفتنـد  و  داده  خبـر 
اقدامـات الزم جهـت شـكل دادن و نهايـی كـردن 
پـروژه هـای مشـخص شـده، و در نتيجـه ترغيـب 
بانك هـا بـه اجرايـی شـدن ايـن خـط اعتبـاری بایـد 
مقامـات  ايـران،  در  سـپس  و  می گرفـت  انجـام 
مـوارد  ايـن  در  را  ثانويـه  ضمانت هـای  ذيصـاح، 
برسـد.  اجـرا  بـه مرحلـه  كار  تـا  تعييـن می كردنـد 
البتـه ايشـان نگرانـی خـود درمـورد خـروج امريـكا از 
برجـام، و شـناور شـدن نـرخ مبادلـه ريـال و ارزهـای 
خارجـي، و لغـو واردات 1400 قلـم كاال از ايتاليـا را 
نيـز بيـان نمودنـد و همچنيـن تاكيـد كردنـد ايـران و 
اروپـا تمايـل بـه حفـظ برجـام  و ادامـه همكاريهـای 
مشترك را داشته و جلساتی مبتنی بر راهگشايی 
فعاليت هـای آينـده ميـان مقامـات اروپـا و ايـران در 
ايتاليـا در ميـان كشـورهای عضـو  بـوده و  جريـان 

اتحاديـه اروپـا در ايـن زمينه پيشـاهنگ اسـت. وی 
در پايـان ابـراز اميـدواری كـرد کـه بتـوان همـكاری با 
صنايع كوچك و متوسط را ادامه داده و از عمليات 
بانك هـای كوچـك ايتاليايـی بهـره بـرداری نمـود. 

سپس آقای دكتر اسفهبدی معاون وزير صنعت، 
معدن و تجارت ضمن ابراز تمايل نسبت به ابقای 
دليـل  بـه  خـود  سـمت  در  كنچاتـوری  عاليجنـاب 
خدمـات ارزنـده ایشـان در طـول مـدت خدمـت در 
تهـران، يـادآوری كردنـد ايـران درEXPO سـال 2015، 
مقام دوم جهان را از جهت تعداد شركت كنندگان 

بـه دسـت آورد كـه ايـن مهـم بـا حمايـت سـفارت 
ايتاليـا و كمك هـای شـايان اتـاق بازرگانـی ايـران و 
ايتاليا به انجام رسيد. ايشان از انجام مذاكراتی در 
جهت ايجاد يك نشسـت در محل نمايشـگاه های 
بيـن المللـی بـرای مذاكـرات فيمابيـن  شـركت های 
ايتاليايـی و ايرانـی بـرای يافتـن شـريك تجـاری خـود 
و برگـزاری نمايشـگاه اختصاصـی ايتاليـا در تهـران، 
توليـد در ايـران و صـادرات بـه ايتاليا، خبر داد. مدیر 
عامل سازمان نمایشگاه ها در ادامه به چند نمونه 
از همـكاری بـا سـفارت ايتاليـا كـه موجب تسـريع و 
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تسـهيل امـور گرديـده، اشـاره نمودند.
بازرگانـی  اتـاق  دبيـركل  اشـرف،  مهنـدس  آقـای 
ايـران سـخنان خـود را بـا تاكيـد بـر فرهنـگ غنـی 
دو كشـور ايـران و ايتاليـا آغـاز نمودنـد و بـا تایيـد بـر 
سـخنان سـفير محتـرم مبنـی بـر لغـو واردات 1400 
قلـم كاال، نگرانـی خـود را نسـبت بـه لغـو قراردادهـا 
اعـام  و  داشـته  ابـراز  تفاهـم  ويادداشـت های 
نمودنـد كـه ايـن امـكان وجـود دارد كـه كاالهايـی را 
بـه عنـوان جايگزيـن موارد فوق الذكر انتخاب كنند 
و همچنين اميدواری خود را به بسـته پيشـنهادی 
اروپـا و اسـتفاده از شـركتهای كوچـك و متوسـط 
جهـت عبـور از ايـن شـرايط حسـاس ابـراز نمودنـد. 
ايتاليا-ايـران،  اتـاق  دبيـركل  داگاتـا،  آقـای  سـپس 
همزمانـی  وبـه  كردنـد  ايـراد  را  خـود  سـخنرانی 
بيسـتمين سـالگرد تاسـیس اتـاق ايتاليا-ايـران بـا 

و خرسـندی  و هفتميـن مجمـع عمومـی  بيسـت 
نمـود. وی درادامـه  ايـن رويـداد، اشـاره  از  ايشـان 
ياد آور شد كه در دوران تحريم ارتباطات سياسی 
و تجـاری ايـران، ايتاليـا همـواره برقـرار بـوده اسـت. 
سـپس بـه شـرايط حسـاس ايـران و خـروج امريـكا 
از برجـام و اهـرم فشـار دالر، اشـاره و تاكيـد كـرد 
بـه  تعهـدات خـود نسـبت  بـر  اروپـا  اتحاديـه  كـه 
ايـران پايبنـد بـوده و از مقامـات ذيربـط در ايتاليـا، 
درخواسـت شـده كـه بـا اسـتفاده از تعييـن يـك 
از  كشـور  دو  مبـادالت  ايتاليـا،  در  كوچـك  بانـك 
طريـق يـورو انجـام پذيـرد، و تمركز اصلی اين بانك 
بـر ايـران خواهـد بـود. ايشـان تاكيـد كردنـد حفـظ 
ارتباطـات دو طرفـه و صـادرات و واردات دو كشـور 

از اهميـت بااليـی برخـوردار اسـت.  
بـا  پورفـاح  آقـای مهنـدس  اول،  درپايـان نشسـت 

اهـداء لـوح تقديـر و هديـه يادبـود، از آقـای بيـت جـم 
بـه سـبب خدمـات 30 سـاله ايشـان در سـفارت و 
ايتاليـا  ايـران-  اتـاق  بـا  ايشـان  ارزنـده  همكاری هـای 
تشـكر ويـژه ای  نمـوده و ايـن لوح توسـط جنـاب آقای 
سفير و آقای مهندس اشرف به ايشان اعطا گرديد. 
در نشسـت دوم، كه بسـيار كوتاه تر از بخش اول 
برگـزار شـد، دسـتور جلسـه قرائـت شـده و جلسـه 
اتـاق  دبيـركل  شـهابی،  خانـم  سـركار  سـخنان  بـا 
ايران-ايتاليـا، آغـاز و ايشـان گـزارش عملكـرد جـاری 
سـال 1396 اتـاق ایـران –ایتالیـا را بـه اختصـار بـه 

اسـتحضار حاضريـن رسـاندند.
در ادامـه ترازنامـه و صورت هـای مالـی منتهـی بـه 
سـال 1396 توسـط آقای بهرامن خزانه دار و عضو 
هيئـت رئيسـه قرائـت و بودجـه پیشـنهادی سـال 
1397 مـورد تصویـب اعضـا قـرار گرفـت و سـپس 
گـزارش بـازرس، جنـاب آقـای وكيلـی، ارائـه گرديـد و 

بـه سـواالت حاضريـن پاسـخ داده شـد. 
در ادامه با آراء حاضرين آقای دكتر وكيلی بعنوان 
بـه  نـژاد  حمـزه  مهنـدس  آقـای  و  اصلـی  بـازرس 
عنوان بازرس علی البدل انتخاب شـدند و روزنامه 
انتشـار آگهی هـای  كثيراالنتشـار اطاعـات جهـت 
اتـاق ايران-ايتاليـا تعييـن گرديـد و جلسـه مجمـع 
در سـاعت 18:30 و اعام ختم آن توسـط ریاسـت 

جلسـه، پایـان یافـت.
در خاتمـه بدليـل بـه حـد نصـاب نرسـيدن تعـداد 
اعضاء، مقرر گرديد كه مجمع عادی نوبت دوم به 
منظـور بررسـی و تاييـد دسـتورات مجمـع در آينده 

نزديك تشـكيل گـردد.

 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران- ایتالیا، تیرماه 1397
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بـه دنبـال حضـور دبیـرکل اتاق ایتالیا-ایران در مجمع عمومـی اتاق ایران-ایتالیا 
و به دعوت آقای دکتر الساندرلو و آقای داگاتا و طبق روال سال های گذشته، 
خانـم مهنـدس شـهابی در مجمـع عمومـی اتـاق ایتالیا-ایـران کـه ریاسـت اتـاق 
جناب آقای الساندرلو، دبیرکل جناب آقای داگاتا و همچنین تعدادی از اعضا 
اتـاق ایتالیا-ایـران حضـور داشـتند، شـرکت کردنـد. در ایـن مجمـع همچنیـن 
جنـاب آقـای دکتـر جهانبخش مظفری سـفیر محتـرم جمهوری اسـامی ایران 

در رم نیـز مشـارکت نمودنـد.
مجمع عمومی اتاق مشترک ایتالیا-ایران در تاریخ 1397/4/26 راس ساعت 2 

بعد از ظهر در محل این اتاق در شهر رم تشکیل گردید.
در ابتـدای جلسـه جنـاب آقـای دکتـر السـاندرلو ضمن خیـر مقدم به حاضرین 
از شرایط بین المللی حاکم بر اقتصاد جهانی اظهار نارضایتی کردند و وظیفه 
اتـاق هـا را اطـاع رسـانی به موقـع بـه اعضـا و ایجـاد تعامـل میان آنها دانسـتند 
و از بانک هـا و فعـاالن اقتصـادی درخواسـت نمودنـد، بـدون اینکـه منتظـر 
تصمیمات اتحادیه اروپا بمانند، به دنبال راهکاری جهت حضور گسترده در 
بازار ایران باشند. سپس جناب آقای دکتر مظفری طی سخنانی از اقدامات 

اجرایـی مسـئولین دولتـی ایتالیایـی در مـورد پیامد هـای خروج آمریـکا از برجام 
سـواالتی مطرح نمودند و ضمن خداحافظی از مسـئولین اتاق بدلیل خاتمه 
خدمـت ایشـان در کشـور ایتالیـا از همکاری هـای اتـاق و سـایر سـازمان ها و 

مؤسسـات وابسـته قدردانی کردند.
در ادامـه دبیـرکل اتـاق ایـران- ایتالیـا خانـم مهنـدس شـهابی طـی سـخنانی 
تصمیمات دولت آمریکا را نسبت به خروج یک جانبه از برجام خودسرانه و 
فاقد وجاهت قانونی بین المللی قلمداد نموده و خواهان پشتیبانی بانک های 
خصوصی و همکاری شرکت های کوچک و متوسط با بازرگانان ایرانی شدند 
و تقویـت صنعـت گردشـگری را راهـکار مناسـبی بـرای ورود سـرمایه و ارز و 

همچنیـن ایجاد اشـتغال توصیـف نمودند.
سپس صورت های مالی سال 2017 توسط آقای داگاتا قرائت گردید و بودجه 
سـال 2018 نیـز مـورد تصویـب حاضریـن قـرار گرفـت و در ادامـه هـر یـک از 
حاضرین نظرات و پیشنهادات خود را برای مقابله با تحریم های آمریکا بیان 
نمودند و سپس جلسه در ساعت 17 با تشکر آقای دکتر الساندرلو ریاست 

اتـاق از حاضریـن خاتمه پذیرفت.

مجمع عمومی اتاق ايتاليا-ايران در شهر رم
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مراسـم افتتاحيه آپارتمان جديد اتاق ايران –ايتاليا  
اتـاق  محـل  در   97/07/22 مـورخ  يكشـنبه  روز 
بازرگانـی  اتـاق  بـا حضـور رياسـت  ايتاليـا  ايـران و 
ايـران- ايتاليـا جنـاب آقای مهندس پورفاح، سـفير 
محترم ايتاليا در ايران، آقای كنچاتوری، و رياسـت 
اتـاق بازرگانـی، صنايـع، معـادن و كشـاورزی ايـران 
جنـاب آقـای مهنـدس شـافعی و جمعـی از اعضـا 

فعـال اتـاق برگـزار گرديـد.
ايـن مراسـم بـا سـخنرانی آقـای مهنـدس پورفـاح 
و توضيـح در مـورد نحـوه بازسـازی و تجهيـز دفتـر 
جديـد اتـاق آغـاز شـد، و بـا سـخنان آقـای مهنـدس 
غامحسين شافعی ادامه يافت. مهندس شافعی  
ضمـن تقديـر از تاش هـای آقای مهنـدس پورفاح، 
رياسـت اتـاق ايـران –ايتاليـا و مجموعـه همـكاران و 
هيئت رئيسـه اين اتاق، اتاق مشـترك ايران-ايتاليا  
باعـث  و  موفـق  و  پيشـرو  بسـيار  اتاق هـای  از  را 
افتخـار اتـاق ايـران اعـام كـرد و از حمايـت و حضور 
سـفير ايتاليـا در اتـاق ايران-ايتاليـا قدردانـی نمـود. 

وی در ادامـه تصريـح كـرد كـه اتـاق ايـران و ايتاليـا 
بـه عنـوان الگـوی موفـق در ميـان ديگـر اتاق هـای 
بـا  عـــــــالی  ارتبـاط  زمينـه  در  مشـترك، خصوصـــا 
سـفارت ايتاليـا بـوده و تاكيـد كـرد كـه شـرايط ايران 
بـا ايتاليـا بسـيار ممتـاز بـوده و ايـن دو كشـور از 
لحـاظ فرهنگـی، اقتصـادی و تاريخی بسـيار به هم 
نزديـك هسـتند و ايتاليـا در ميـان ديگـر كشـورهای 
ايـران  بـا  تعامـل  در  را  سـازنده ای  نقـش  اروپايـی 
ايفـا می نمايـد. مهنـدس شـافعی در مـورد شـرايط 
پيش رو و تحريمهای يك جانبه امريكا عليه ايران 
گفـت: دونالـد ترامـپ بـه صـورت يـك جانبـه نـه 
تنهـا از تعهـدات برجـام بلكـه از ديگـر معاهـدات و 
توافقـات معتبـر بيـن المللـی خـارج شـده اسـت و 
جامعـه جهانـی بايـد بـه دنبال اين پاسـخ باشـد كه 
عواقـب بـی اعتبـار كـردن شـورای امنيت چيسـت؟

ايشان ادامه داد واكنش اتحاديه اروپا به اقدام امريكا 
و حفـظ برجـام بسـيار مثبـت بـوده و ايـران تمـام تـاش 
خـود را بـرای حفـظ تعهـدات خویش انجام داده اسـت.

آقای مهندس شافعی تصريح كرد اميدوار هستيم 
مسائل و مشكات تحريم ها هرچه زودتر برطرف 
شـده و همكاری با اروپا پس از تاريخ 5 نوامبر در 
مـواردی از جملـه فـروش نفـت و تجارت ادامه پيدا 
كنـد و ارتباطـات بانكـی حفظ و قولها عملی شـوند 
و در ايـن حـال فعاليـن اقتصـادی سياسـت صبـر و 
انتظار را در پيش گيرند و به رفع مشكات داخل 

كشـور نيز پرداخته شود.
سـخنرانی  بـه  كنچاتـوری،  مائـورو  آقـای  سـپس 
پرداختـه و ضمـن توجـه بـه شـرايط دشـوار فعلـی، 
ايتاليـا را همچـون گذشـته عاقمنـد بـه همـكاری با 
ايـران دانسـت و نقـش اتـاق مشـترك ايـران- ايتاليا 
نمـود  قلمـداد  حسـاس  بسـيار  زمينـه  ايـن  در  را 
كـه سـهم بسـزايی در عرصـه پوشـش اطاعاتـی 
و رسـانه ای و ارائـه واقعيت هـای بـازار و نزديك تـر 
تاكيـد  ايشـان  بـه يكديگـر دارد.  كـردن ديدگاه هـا 
نمودند كه كسب و كار ايتاليا حول صنايع كوچك 
و متوسط است كه با ايران مشابهت زيادی دارد. 

مراسم افتتاحيه دفترکار جديد اتاق ايران –ايتاليا
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سـفير ايتاليـا گفتگوهـای آقـای كنتـه، نخسـت وزيـر ايتاليـا و روحانـی، رئيـس 
جمهـوری ايـران را در نشسـت مجمـع عمومـی سـازمان ملـل بسـيار مفيـد و 
سـازنده دانسـت و اعـام نمـود كـه وظيفـه مـن بـه عنـوان سـكاندار سـفارت 
ايتاليـا در ايـران، پيگيـری و حفاظـت از مسـير سـازنده در جهـت حفـظ برجـام 
است. ايشان در خاتمه از آقای مهندس پورفاح، رياست اتاق ايران و ايتاليا 

تشـكر نمودنـد و از حضـور در مراسـم اظهـار خرسـندی كردنـد.
سـفير ايتاليـا در تهـران در پايـان تصريـح كـرد اتحاديـه اروپـا اميـدوار اسـت تـا 
ايـران در مـدت زمـان باقـی مانـده از دور دوم تحريم هـا دو موضـوع مهـم را 

پيگيـری نمايـد: رعايـت توافـق هسـته ای و تـداوم همـكاری بـا آژانـس انـرژی 
اتمـی و ديگـری تصويـب FATF و اصـاح اسـتانداردهای بانكـی ايـران مطابق با 

اسـتانداردهای جهانـی.
مراسـم با اهداء لوح ها توسـط آقای شـافعی وآقای كنچاتوری با همراهی آقای 
پورفاح، و خانم شـهابی به اعضاء فعال ادامه يافت و مدعوين پس از صرف 
نهـار و گفتگـو در محيطـی صميمانـه و ثبـت نظـرات خود در دفتـر یادبود اتاق 
و گرفتـن عکس هـای یـادگاری محـل اتـاق ايـران- ايتاليـا را تـرك گفتـه و مراسـم 

سـاعت 15:30 خاتمه پذيرفت. 
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جلسـه کمیسـیون گردشـگری اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا در روز چهارشـنبه، 
پنجـم دی مـاه سـال جـاری راس سـاعت 14 بـا حضـور ریاسـت اتـاق و ریاسـت 
کمیسـیون گردشـگری جنـاب آقـای مهنـدس پورفـاح، دبیـر کل اتـاق سـرکار 
خانم مهندس شـهابی، اعضای هیئت مدیره اتاق سـرکارخانم گوشـه و جناب 
آقـای مغـرور، ریاسـت کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی ایـران جنـاب آقـای 
اصغری، دبیر کل کمیسـیون گردشـگری اتاق ایران جناب آقای شـیرین کام، 
رئیس هیئت مدیره انجمن تورهای داخلی جناب آقای رفیعی، رئیس هیئت 
مدیـره جامعـه تورگردانـان ایـران جنـاب آقـای پورفرج و اعضای این کمیسـیون، 
خانمهـا رقیـه حاتمـی پـور، مانیـا مهاجـر، غزالـه منفـرد، هانیـه گوهری پـور، 
مونـا  خلیـل زاده،  فرزانـه  حیدری فـر،  منیـژه  مکـی،  بهنـاز  کتانچـی،  پردیـس 
دارابی زاده و ندا ارشـادپور »دبیر کمیسـیون« و آقایان محمد شـیرکوند، بهنام 
راوندی، دارا پزشکیان، محمدرضا زهی، رامین آذرمنش، حامد حقیقی، سعید 
ناجیـان، مهـدی محمـدی کاشـانی و علـی میراشـرافی، در محـل اتـاق بازرگانـی 

ایـران و ایتالیـا برگـزار شـد.

در این جلسـه موارد ذیل جهت رفع مشـکات صنعت گردشـگری و ارائه به 
معاونت گردشـگری سـازمان میراث فرهنگی مطرح شـد:

1. اهتمـام کنسـولگری ها و سـفارتخانه ها بـرای تبلیغـات در فضـای مجـازی و 
رسـانه های بین المللـی در جهـت جـذب گردشـگر مـورد انتظـار.

2. تهیه پروتکل های دوطرفه با کشورهایی که نهایت بهره برداری را در زمینه 
جذب گردشگر ایرانی دارند، مانند ترکیه و تایلند.

3. برگزاری نمایشگاه های گردشگری در سایر کشورها.
ایرانـی  اتبـاع  و  شـهروندان  از  سـفارتخانه ها  و  کنسـولگری ها  حمایـت   .4

مالـی. و  حقوقـی  مسـائل  زمینـه  در  بخصـوص 
5. اسـتفاده از ظرفیت هـای گردشـگری کشـور در رویدادهایـی همچـون جـام 

جهانـی  فوتبـال در قطـر و نمایشـگاه EXPO در امـارات.
6. جایگزین کردن ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین جهت پرهیز ازتاطم های 
سیاسـی نوسـانات ارزی کـه باعـث ضـررو زیـان شـرکتهای خدمـات گردشـگری 

می شود.
7. توجه و حساسیت ویژه به ترک خطوط هوایی خارجی به دلیل کمبود مسافر. 

تاثیر مسائل سیاسی و پایین آمدن اعتبار ایران در بخش گردشگری.
8. ایجـاد محدودیـت در رفـت و آمدهـای تجـاری و صنعتـی بـه دلیـل بـاال بـودن 
هزینه های سفر به خارج از ایران جهت آموزش نیروی متخصص و عقد قراردادها.
9. تبدیـل سـنت مهمان نـوازی بـه صنعـت مهمان نوازی )مدیریت گردشـگری 

صورتجلسه کميسيون گردشگری اتاق بازرگانی 
ايران و ايتاليا
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بایـد بـه ضوابط گردشـگری تبدیل شـود(.
تعییـن سیاسـت گذاری های  در  از همـکاری بخـش خصوصـی  اسـتفاده   .10

گردشـگری.  صنعـت 
11. حمایت از همایش گردشـگری اتاق ایران و ایتالیا که در اردیبهشـت سـال 

98 برگزار خواهد شـد.
12. توجیـه سیاسـتگذاران بـه اهمیـت و نقـش گردشـگری دور از تعصبـات 

اعمـال شـده تـا کنـون.
13. در جهـت رفـع مشـکات اقتصـادی حـال و آینـده، باید صنعت گردشـگری 
جایگزیـن صنعـت نفـت و پلـکان اقتصـاد کشـور شـود و لیکـن نیـاز بـه ایجـاد 

زیرسـاخت های مـورد نیـاز بـا سـعه صـدر الزم می باشـد.
14. آمارهای گردشـگری به ویژه گردشـگران ورودی دسـتکاری شـده می باشـد 

کـه می بایسـت شـفافیت را در ایـن زمینـه جایگزیـن نماییم.
15. حضور ایران در نمایشگاه های بین المللی گردشگری کاما سنتی  و بدون 
کیفیـت بـوده و کمتریـن بودجـه به این بخش اختصـاص می یابد. )نمایندگان 

ایرانی تمایلی به شرکت در نمایشگاه BIT میان ندارند.(
16. نماینـدگان دولـت در اسـتانها دارای اطاعـات کمـی از صنعـت گردشـگری 
می باشند و کمک چندانی به پیشرفت این صنعت در استان خود نمی کنند.
17. نظـارت بـر اقامتگاه هـا و هتل هـا خیلـی پاییـن بـوده و شـرایط آنهـا )خصوصـا 

نظافت( در جهت ارائه خدمات به گردشگران داخلی و خارجی مناسب نیست.
18. ایجاد صندوق حمایت از صنعت توریسم به جهت کاهش ریسک مالی 

شرکتهای خدمات گردشگری ضروری به نظر می رسد.
بخـش  توسـط  بین المللـی  نمایشگــــــــاه های  سـهامی  شـرکت  تشـکیل   .19

تنهـا در حـوزه گردشـگری. و  خصوصـی 
20. به کار گیری افراد خبره و با تجربه در زمینه گردشـگری در سـفارتخانه ها 
و کنسولگری ها برای راهنمایی گردشگران و جذب ایرانگردان بیشتر. )وابسته 
گردشـگری جـدا از وابسـته فرهنگـی در کادر سـفارتخانه ها و کنسـولگری ها 

حضور داشـته باشد.(
21. مدیران دولتی مسئول در ناوگان گردشگری کشور حضور بلند مدت تری 

در این سازمان داشته تا بتوانند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند.
همچنین در انتهای این جلسه تفاهم نامه ای بین کمیسیون گردشگری اتاق 
ایـران و ایتالیـا و کمیسـیون گردشـگری اتـاق بازرگانـی ایـران جهت همـکاری در 
حـوزه گردشـگری، ورزش، هنـر، نمایشـگاه های داخلـی و بین المللـی توسـط 
ریاست اتاق ایران و ایتالیا جناب آقای مهندس پور فاح و ریاست کمیسیون 

گردشـگری اتـاق بازرگانـی ایـران جنـاب آقـای اصغری امضا شـد.
اعضـای  از  فـاح  پـور  آقـای مهنـدس  بـا تشـکر  و  جلسـه در سـاعت 17:30 

یافـت. خاتمـه  کمیسـیون  ایـن  در  شـرکت  کننـده 
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مالقات ها و مصاحبه های رئيس و دبيرکل اتاق 
بازرگانی ايران و ايتاليا

 مالقات خانم مهندس شهابی با آقای داریو گرجی

وکیل مقیم در ایتالیا و عضو اتاق

97/06/14

 جلسه هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران-ایتالیا 

97/06/15

 مالقات خانم مهندس شهابی با خانم سنگوا و آقای مهندس دهستانی

مشاور بازرگانی و بین المللی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 

 )csdi( تسویه وجوه

 97/05/10
 مالقات آقای مهندس پورفالح با جناب آقای مهندس فروز

رئیس هیئت مدیره شرکت فرامید تجارت

97/07/26

 مالقات آقای مهندس پورفالح با آقای دکتر طهرانی

مدیر عامل شرکت ندافن پرشیا و شریک تجاری ایشان در ایتالیا

97/08/24
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 مالقات خانم مهندس شهابی با آقای مهندس محمود رضوانی

رایزن اداره امور جنوب اروپای وزارت امور خارجه

97/04/03

 مالقات آقای مهندس پورفالح با آقای مهندس رضایی 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع گرمایشی

97/08/10

 مالقات آقای مهندس پوفالح و خانم مهندس شهابی با آقای مهرانی 

کارشناس امور بین الملل اتاق ایران

97/06/07
 مالقات آقای مهندس پورفالح با آقای دکتر جاوید 

مدیرعامل شرکت وستا توسعه

97/09/08

 مالقات آقای مهندس پورفالح با آقای مهندس خالقیه 

رئیس هیئت مدیره کاشی احسان میبد یزد 

97/08/10
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صنعـت  متعـدد  شـاخه های  از  یکـی   )Food tourism( غـذا  گردشـگری 
گردشـگری )برخی آن را به 9 و برخی 14 زیرشـاخه تقسـیم بندی می کنند( در 
جهان بشمار می آید.این شاخه نوپا و ادبیات مرتبط به آن از سال 2001  وارد 
 )Erik Wolf( فرهنـگ گردشـگری شـده کـه بـرای اولیـن بـار توسـط اریـک ولـف
مدیـر اتحادیـه بین المللـی توریسـم مطـرح گردیـد.در واقـع گردشـگری غـذا از 
بـدو تاریـخ گردشـگری وجـود داشـته ولـی همـواره بعنـوان هـدف ثانویه مطرح 

بـوده اسـت.
از این نوع گردشگری تعاریف گوناگونی در جهان بعمل آمده است:

»دنبال کردن و لذت بردن از تجربه غذایی منحصربفرد و خاطره انگیز در هر 
نقطه از جهان«

»گردشـگران غـذا افـرادی هسـتند کـه در جسـتجوی تجربـه نوشـیدن، خـوردن 
وخریـدن غذاهـا و آشـامیدنی های متفـاوت هسـتند«.

درواقـع جهانگـردی غـذا دارای یـک چارچـوب فلسـفی اسـت و از کنجـکاوی 
افـراد نسـبت بـه آشـنایی بـا فرهنـگ و آداب و رسـوم سـایر کشـورها نشـأت 
می گیـرد، زیـرا غـذای هـر منطقـه بیانگـر فرهنـگ، سـطح و شـیوه زندگـی افـراد 
نیز می باشـد. گردشـگرانی که به یک کشـور سـفر می کنند و خوردن غذاهای 
آن منطقه را تجربه می کنند، از مواد اولیه، افزودنی ها، سس ها و شیوه سرو 

غـذا لـذت می برنـد.
طبـق آمـار سـازمان های گردشـگری، صنعـت غـذا درسـال گذشـته، درآمـدی 
معـادل 200 میلیـارد دالر را عایـد کشـورهای فعـال در ایـن زمینـه سـاخته کـه از 
میـان آنهـا میتـوان بـه کشـورهای آمریکا، فرانسـه، اسـپانیا، ایتالیـا و ..... اشـاره 
نمود.گفتنی است %25 هزینه های گردشگران صرف خوردن و خریدن مواد 

غذایـی و نوشـیدنی ها می شـود.
کشورهای پیشتاز در صنعت گردشگری غذا طی 15 سال گذشته تحقیقات 
زیادی در زمینه ذائقه و فرهنگ مردم جهان بعمل آورده  اند و موفق به تولید 
غذاهای مورد عاقه مناطق مورد تحقیق خود شـده اند.الزم به ذکر اسـت که 
با توجه به نو بودن این رشته صرفاً %8 از غذاهای سراسر دنیا مورد بررسی 

کارشناسان مواد غذایی قرار گرفته است.
مـواد  از جملـه  ویژگی هـای منحصربفـرد غذایـی  دارای  از جهـان  نقطـه  هـر 
اولیـه، سـبزیجات، ادویه هـا، نـوع ترکیـب مـواد اولیـه، نـوع طبـخ و شـیوه ارائـه 
غـذا بـه عاقمنـدان می باشد.کشـورهای مختلـف بمنظـور معرفـی خوراکی هـا 
جشـنواره ها،  برگـزاری  بـه  مبـادرت  خـود  ویـژه  و  خـاص  آشـامیدنی های  و 
نمایشـگاهها، رویدادها و .... می نمایند تا ضمن برقراری ارتباط با مردم سـایر 

کشـورها بـه معرفـی فرهنـگ، آداب و رسـوم و غذاهـای خـود نیـز بپردازنـد.
بدلیل استقبال جهانگردها از این نوع گردشگری، سازمان جهانی گردشگری، 
)WTO(، فعالیت هـای گسـترده ای را به منظـور شناسـایی و ارتقـاء این صنعت 

انجام داده اسـت.

مکاتب آشپزی در جهان
دسـت اندر کاران صنعـت غـذا 3 مکتـب عمـده و مهـم آشـپزی را در جهـان 

کرده انـد: شناسـایی 
* مکتب غذایی ایتالیا
* مکتب غذایی چین 
* مکتب غذایی ایران

)Food Tourism( گردشگری غذا
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طی سـالیان اخیر مکتب غذایی هند نیز به موارد 
فوق اضافه شـده است.

گردشگری غذا در ایران
غـذا در زندگـی ایرانیان از اهمیـت ویژه ای برخوردار 
اسـت. از گــــذشته هـــای دور سفــره غـــــذا عــــامل 
گردهـم  آمـدن خانواده هـا بوده اسـت.ایران در زمره 
کشـورهایی اسـت کـه بـه واسـطه تنـوع قومـی و 
دارای  و ویژگیهـای فرهنگـی و جمعیتـی،  اقلیمـی 
براسـاس  و  می باشـد  گسـترده ای  غذایـی  جـدول 
تاکنـون  صنعـت،  ایـن  متخصصـان  تحقیقـات 
بیـش از 2500 نـوع غـذا در نقـاط مختلـف کشـور 
شناسـایی شـده اسـت کـه برخـی مناطـق همچون 
اسـتان گیـان، آذربایجـان، کردسـتان، خوزسـتان و 
تهران دارای باالترین تنوع در غذاها و آشامیدنی ها 
غذاهـای  ترکیـب  ایـران  در  متأسـفانه  می باشـند. 
نقـاط مختلـف در لیسـت غذایـی چنـدان مرسـوم 
انـواع  از  از وجـود برخـی  لـذا مـردم  و  نمی باشـند 
غذاهـای بومـی در کشـور مطلـع نمی باشـند و گاه 
حتـی بـا سـفر بـه آن مناطـق، غذاهـای بومـی را در 

نمی کننـد. تجربـه  رسـتوران ها 
ایران در گروه کشورهایی است که مصرف گوشت 
و طبـخ غذاهـای گوشـتی بـه شـیوه های مختلـف 
در آن سـهم بسـزایی دارد. غذاهایـی چـون انـواع 
کبـاب، خورش هــا، آش هـا و انـواع پلوی مخلـوط ، از 

مهمتریـن غذاهـای ایرانـی هسـتند.

نوشیدنی های ایرانی
ولـی  اسـت  زیـاد  ایرانـی  نوشـیدنی های  تنـوع 
نوشیدنی اصلی و پرمصرف مردم ایران چای بوده 
کـه بیشـتر از نـوع سـیاه آن اسـتفاده می شـود و 
پـس از آن می تـوان از انـواع شـربت ها، عرقیـات، 

بـرد. نـام  دمنوش  هـا و دوغ 

گردشگری حالل در ایران
در ایـن نـوع گردشـگری کلیـه تـدارکات و اقدامـات 
برای تهیه غذاهایی براسـاس موازین شـرع اسـام 
بـودن  دارا  بـه  توجـه  بـا  ایـران  می گیـرد.  صـورت 
اکثریـت جمعیـت مسـلمان و همچنیـن داشـتن 
بهتریـن  از  یکـی  می توانـد  مناسـب  ظرفیت هـای 
بـرای مسـلمانان جهـان محسـوب  مقاصـد سـفر 
ایـران صنعـت  لـذا گردشـگری حـال بـرای  گـردد. 
ارزشـمند و منحصربفردی اسـت که دارای اهمیت 
بین المللی بوده  و به همین دلیل به پیشـرفت ها 
اسـت. گردیـده  نائـل  جهانـی  اسـتانداردهای  و 

ایـن صنعـت می توانـد درآمـد هنگفتـی را نصیـب 
گـــردشگری ایـران نمایـد. هـم اکنـون کشورهـــایی 
چـون مالـزی، ترکیـه، امـارات و قطـر در کنـار سـایر 
فرصت هـای گردشـگری، توجـه ویـژه ای را نیـز بـه 

صنعـت گردشـگری حـال اختصـاص داده انـد.
الزم به ذکر است که حجم درآمد گردشگری حال 
در سـال گذشـته بالـغ بـر 50 میلیـارد دالر بـوده کـه 
ایران سهم ناچیزی از آن را به خود اختصاص داده 
است و به منظور جبران این عقب افتادگی، سال 
گذشـته فعالیت هـای همـه جانبـه ای را در جهـت 
گسـترش و شناسـایی صنعـت غـذای حـال انجـام 
اسـتاندارد  مدیـره موسسـه  هیئـت  و عضـو  داده 
و  گردیـده  اسـامی  کشـورهای  اندازه شناسـی  و 
قدم هـای بزرگـی در راسـتای تدویـن اسـتانداردهای 

حـال برداشـته اسـت.
بـا توجـه بـه تنـوع آب و هوایـی، اقلیمـی و وجـود 
کشـورمان  ایـران،  در  متنـوع  گیاهـی  گونه هـای 
می توانـد یکـی از مقاصـد مهـم و اصلـی گردشـگران 
غذا قلمداد شود و درآمد خود را از این صنعت به 
کشـورهای همسـایه چـون ترکیـه کـه از این رهگذر 
در سـال گذشـته بالـغ بـر 6/5 میلیـارد دالر درآمـد 

کسـب نمـوده، نزدیـک نمایـد.

متأسفانه در زمینه میزان درآمد گردشگری و بویژه 
غذا در ایران، آمار دقیقی در دست نیست و امید 
اسـت کـه در آینـده نزدیـک مسـئوالن گردشـگری 
بـا درک میـزان اهمیـت ایـن صنعـت بـه تقویـت 
زیرسـاخت ها، آموزش دست اندرکاران گردشگری، 
بـا  آکادمیـک  و  علمـی  برخـورد  و  استانداردسـازی 
در  حضـور  منظـور  بـه  غـذا،  گردشـگری  صنعـت 

عرصـه گردشـگری بین المللـی، بپردازنـد.

لیدا شهابی
دبیرکل و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا

منابع التین:

Visionary & founder of the food tourism 
industry by Erik Wolf
www.worldfoodtravel.com
www.statista.com
www.reuters.com
www.grandviewresearch.com
www.siencedirect.com
www.lrna.ir
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واژه اقدامـات قهرآمیـز اقتصـادی یـا همـان تحریـم 
با فرهنگ ایران از ابتدای ظهور 
عجیـن  اسـامی  انقـاب 
گردید و در تمام این 
همـواره  سـالها 
یه  ســــــــــا

شـوم آن ملمـوس بـود تـا تصویـب معاهـده ایـی 
 2015 ژوئیـه   14 تاریـخ  در  برجـام  عنـوان  تحـت 
مصادف با 23 تیرماه 1394 در شهر ژنو - سوئیس. 
معاهـده بین المللـی مذکـور عمـر چندانی نداشـت 
و کمتـر از سـه سـال از تصویـب آن بصــــــــــــورت 
یکطرفـه بـا خـروج یکـی از اعضـای آن )آمریـکا( در 
حـال تجربـه شـرایط جدیـدی اسـت، کـه البته اکثر 
بـه  اروپایی هـا  خصـوص  بـه  خارجـی  کشـورهای 
پایبنـدی ایـران بـه برجـام متفـق القـول بـوده و در 
ایـن راسـتا اختافاتـی بیـن امریـکا بـا اتحادیـه اروپا، 
روسیه و سایر کشورها بوجود آمده است. عده ای 
معتقدنـد کـه برجـام دسـتاورد اقتصـادی خاصـی 
برای ایران نداشته و از این حیث حتی لغو آن هم 
تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نخواهد داشت اما 
عـده دیگـر معتقدنـد کـه وضـع اقتصـادی کشـور 
می شـود.  مشـکل  دچـار  پیـش  از  بیـش 
تاریخـی  و  شـرایط حسـاس  ایـن  در 
تجربـه  و  سـابقه  بـه  توجـه  بـا 
بـا  مواجهــه  در  کشـــور 
انـواع تحریم هـــــــــای 
بین المــللـــــــــی 
اعتقاد بر 
این 

را  کشـور  اقتصـاد  بـر  تحریم هـا  تاثیـر  کـه  اسـت 
می تـوان طـی دو بـازه زمانـی کوتـاه مـدت )شـش 
تحلیـل  دوم(  مـاه  )شـش  بلندمـدت  و  اول(  مـاه 
بـا توجـه بـه اینکـه بـه  نمـود: در شـش مـاه اول 
شرکت هـــــای طـرف قــــــــــــرارداد بـا ایـــــــــران ایـــــــن 
فرصــــت داده شد تا به همکاری خود پایان دهند 
در حالـت عـادی نبایـد تغییـر چشـمگیر و فاحشـی 
نسـبت بـه شـرایط فعلـی رخ دهـد امـا نکتـه قابـل 
توجـه ایـن اسـت كـه در ایـن شـرایط، جـو روانـی 
حاکـم بـر جامعـه و همچنیـن نـوع واکنـش فعـاالن 
اقتصـادی و سیاسـت های اقتصـادی کوتـاه مـدت 
بسـیار  مـردم  نهایـت  در  و  دولـت  بلندمـدت  و 
تعییـن کننـده و حائـز اهمیـت می باشـد، لـذا اتخاذ 
سناریوهای گوناگون توسط دولت با بهره گیری از 
تمامـی ابزارهـای حکومتـی و نظارتـی و اسـتفاده از 
ظرفیت هـای نخبـگان و فعـاالن بخـش خصوصـی 
و  معـادن  صنایـع،  بازرگانـی،  اتـاق  )مخصوصـا 
جهـت  در  و...(  اصنـاف  اتـاق  ایـران،  کشـاورزی 
جلوگیـری از بـروز هرگونـه رفتـار هیجانـی و القـاء 
عـدم ثبـات اقتصـادی و افزایـش افسـار گسـیخته 
کننـدگان،  سوءاسـتفاده  از  برخـی  توسـط  تـورم 
دالالن و اخال گران اقتصادی امری مهم و حیاتی 
اسـت. نظـر بـه اینکـه حـدود ۲۵ درصـد از اقتصـاد 
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دنیـا در اختیـار آمریـکا می باشـد و نیـز ۸۵ درصـد از معامـات دنیـا بـر حسـب 
دالر انجام می شود و ذخایر بسیاری از شرکت های بزرگ، بانک ها و کشورها 
بـا  بـا دالر انجـام می شـود در شـش ماهـه دوم نـوع دیپلماسـی کشـورمان 
کشـورهای روسـیه، چیـن و علی الخصـوص اروپـا و اسـتفاده از سیاسـت های 
حمایتـی اتحادیـه اروپـا تـا حـدود زیـادی بـه کـم کـردن اثرگـذاری تحریم هـای 

آمریـکا و رونـد فرسایشـی آن کمـک بسـزایی خواهـد کـرد. 
سیاسـت های  از  برخـی  اتخـاذ  بواسـطه  جـاری  سـال  ابتـدای  از  متاسـفانه 
نادرست اقتصادی از سوی دولت و ایجاد جو روانی ملتهب و القای شایعات 
بی پایه و تزریق هیجانات کاذب توسط دالالن و اخال گران اقتصادی شاهد 
انتقال نقدینگی به بازار ارز، طا، سکه، مسکن و خودرو و به تبع آن افزایش 
تورم در جامعه بوده ایم. با توجه به افزایش افسار گسیخته ارز، تراز تجاری 
کشـور مثبت بوده که این امر می تواند سـبب کاهش کسـری بودجه دولت 
گـردد. اصـاح نظـام بانکـی بـه عنـوان اولویـت، مـورد تاکیـد سیاسـت گـذاران 

اقتصـادی قرار گرفته اسـت. 
در صورت ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و تضمین امنیت سرمایه گذاری، 
بازارهـای مالـی بـا اطمینـان بیشـتری بـه کار خـود ادامـه می دهنـد و شـاهد 
خواهیـم بـود کـه منابـع مالـی و نقدینگـی بـه جـای حضـور در بازارهـای کاذب 
و  غیرمولـد، بـه سـمت تولیـد و بازارهـای مالـی گسـیل خواهـد شـد. همانطـور 
کـه ایـن روزهـا در بـازار سـرمایه شـاهد رشـد و افزایـش شـاخص ها هسـتیم 
کـه می تـوان در راس آن بـه حمایـت دولـت از ایـن بخـش اشـاره نمـود چـرا کـه 
درمرحله اول به جهانیان  بگوید تحریم ها نه تنها بی اثر است بلکه موجب 
رونـق اقتصـاد ایـران میشـود و در مرحلـه دوم بـا توجـه بـه  اصـل ۴۴ قانـون 
اساسی و خصوصی سازی، دولت بزرگترین سهام دار در بازار سرمایه است 
که با حمایت از سـهام خود ارزش سـهم را باال برده و در زمان مناسـب آن را 
به بخش خصوصی واگذار می نماید. یکی از دالیلی که موجب شد تا سهام 
برخـی شـرکت ها ایـن روزهـا بـا اقبـال سـرمایه گـذاران در بـازار سـهام مواجـه 
شـود ایـن اسـت کـه سـهام ایـن گـروه بـه کـف قیمتـی مناسـب بـرای خریـد و 
سـرمایه گـذاری رسـیده اسـت، بـه همیـن دلیـل می تـوان از ایـن موضـوع بـه 
عنـوان یکـی از دالیـل رونـق نمادهـای معاماتـی یـاد کـرد کـه اثـر خـود را نیـز بـر 

شـاخص بورس گذاشـته اسـت.
از  بسیــــــــــــاری  ســــــــــــــــودآوری 

بـــــــــــورس  شرکت هــــــــا در 
تهــــران بــه قیمـت دلــار 
وابستــــــــه است و اگــــر 
افــــــــزایش  قیمـت دالر 
یـــــابد شرکـــــت هــــــــــای 

صــــــــادرات محــور بـــــــا افـــــــــــــزایش درآمـد مواجـــــــــه و ایـن موضـوع سـبب 
افــزایـــــــــــــش  نتیجــــــــه  در  و  شـرکت ها  ایـن  توســـــــــــــط  سـود  شناسـایی 
قیمــــت سهــــم آنهــــــــــا می شود. گرچه رقم سود شرکـــت هـــــــا، بخصــــــــــوص 
شرکــــت هــــای صــــــــــادراتی در ســـــــــــــال جاری افزایشی است، اما بخشی از 
ایـن تغییـرات مثبـت سـود نیـز در اثـر بزرگنمایـی مقیاس هـا )کاهـش ارزش 
ریـال( اسـت چـرا کـه قـدرت سـودآوری شـرکت ها در اثـر فتـح بازارهـای جدیـد 
بـرای فـروش محصـوالت یـا در اثـر افزایش بهـره وری در تولید محصوالت و به 
تبـع آن کاهـش بهـای تمـام شـده محصـوالت افزایش خواهد یافت. براسـاس 
مفاهیـم تئوریـک محرک هـای اصلـی بـازار، سـهام در دو دسـته کلـی شـامل 
رشـد واقعـی قـدرت سـودآوری شـرکت ها و کاهـش ریسـک بـازار طبقه بنـدی 
بـا توجـه بـه  ایـن دو مـورد دغدغـه وجـود دارد.  می شـوند کـه در خصـوص 
تحریم هـای جدیـد آمریـکا و آینـده نامشـخص برجـام، ریسـک های سیاسـی 
بـازار در حـال افزایـش اسـت امـا وجـود حجـم نقدینگـی بـاال در ایـران پـس از 
ایجاد تاطم قیمتی در بازارهای ارز، سکه طا و خودرو، حال وارد بازار سهام 
شـده اسـت. حجـم نقدینگـی اقتصـاد ایـران در حال حاضـر ۱۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان اسـت که در مقایسـه با سـال ۱۳۹۲ خورشـیدی ۳ برابر و در مقایسـه 
با سال ۱۳۸۴ نزدیک ۲۲ برابر شده است. بر این اساس یکی از دالیل عمده 
جهش شاخص کل بورس تهران، تورم انتظاری باال همزمان با افزایش حجم 
نقدینگی، رشد نرخ ارز و تحریم های اقتصادی پیش روی اقتصاد ایران است. 
زمانی رشـد شـاخص بورس منطقی و معقول اسـت که رشـد شـاخص ناشی 
از سـودآوری شـرکت های بورسـی بـوده و نـه اینکـه ایـن رشـد متاثـر از افزایـش 
قیمت ارز باشـد. این رشـد با وجود حجم باالی خصوصی سـازی شـرکت های 
دولتـی از طریـق ورود بـه بـورس تهـران چنـدان قابـل توجـه نیسـت و بـه نظـر 
می رسد رشد این روزهای بورس تهران بیشتر تکرار تجربه سال ۱۳۹۱ است 
کـه در پـی سـقوط ارزش پـول ملـی، نـرخ سـهام شـرکت ها نیـز نسـبت بـه این 
سـقوط تعدیل شـد. بازار سـرمایه در هفته های اخیر در برخی موارد شـاهد 
رفتـار هیجانـی برخـی فعـاالن بـازار و خـروج نقدینگی آنها از بورس و از سـویی 
شاهد تاش حقوقی ها در حفظ بازار بوده است. عده ای احتمال می دهند 
کـه بـازار در کوتـاه مـدت دچـار ریـزش شـود امـا بـا افزایـش قیمت ارز شـاخص 
بـورس رونـد صعـودی بـه خـود می گیرد. امید اسـت با هماهنگـی و همدلی در 
میان دستگاهها و نهادهای تاثیرگذار و بهره گیری از ظرفیت و توانمندی های 
بخـش خصوصـی بـه ويـژه اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی 
ایران با یکپارچگی و تدوین سیاست های کارا و اثربخش در زمان 
الزم ضمن تزریق آرامش و جلوگیری از بروز هرگونه التهاب و 
هیجان کاذب شـاهد عبور از این رهگذر سـخت و دشـوار با 

کمتریـن هزینـه و رخـداد ناگـوار باشـیم.
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صنعـت گردشـگری در جهـان امـروز دیگر وسـیله ای 
بـرای  رفـاه مصـرف کننـدگان نیسـت، بلکـه بـا ایجاد 
بسـتری مناسـب بـه حمایـت از صـادرات و ایجـاد 

شـغل کمـک شـایانی نمـوده اسـت.
اقتصـادی  تاثیـر  در تجزیـه و تحلیل هـــای ســـاالنه 
صنعت توریسم و گردشگری بر رشد تولید ناخالص 
درصـد،   10/4 میـادی  گذشـته   سـال  در  داخلـی 
313 میلیـون شـغل یـا بـه عبارتـی 9/9 درصـد از کل 

بـوده اسـت.   اشـتغال زایی جهانـی 
از نگرانی هـای دولت هـا در سرتاسـر جهـان می تـوان 
بـه رشـد همـه جانبـه و اطمینـان از آینـده بـا در نظـر 
گرفتن مشاغل جدید و با کیفیت، اشاره نمود و سفر 
و گردشـگری، کـه در حـال حاضـر یکـی از هـر 10 شـغل 
در دنیـا را پشـتیبانی می کنـد، بـه عنـوان یـک موتـور 
پویـا در جهـت ایجـاد فرصت هـای شـغلی محسـوب 
می شود. در طول ده سال گذشته، یکی از پنج شغل 
ایجـاد شـده در سرتاسـر جهـان در بخـش گردشـگری 
بوده اسـت و با شـرایط مناسـب نظارتی و پشـتیبانی 
دولت هـا، در طـول دهـه آینـده، نزدیـک به 100 میلیون 

شـغل جدیـد در ایـن صنعـت ایجـاد می شـود.
بخـش  در  شـده  بینـی  پیـش  رشـد  بلندمـدت  در 
توریسم و گردشگری همچنان قوی خواهد بود، چرا 
که میلیون ها نفر دیگر با سفر به اقصی نقاط این 
کـره خاکـی شـاهد شـگفتی های جهـان خواهنـد بود. 

مدیریـت قـوی و رهبـری بـا اهـداف و برنامه ریـزی 
موثر و استراتژیک رشد قوی را در بر خواهد داشت 
و این روند توسـط بررسـی نیازهای همه ذینفعان و 
اسـتفاده از پیشـرفته ترین فن آوری هـا ادامـه خواهد 

یافت.

ایران
تجزیه و تحلیل ها در سال 2018: کلید واژه ها       

پیش بینی 2018 
تولید ناخالص داخلی: سهم مستقیم

در  گردشـگری  و  توریسـم  مسـتقیم  سـهم 
ریـال   bn 391.923. داخلـی  ناخالـص  تولیـد 
)bnUSD 11.8( 2/8درصد از کل بوده و سهم کلی 
تولید ناخالص داخلی ناتج از توریسم و گردشگری 
در سـال 2017 را تشـکیل داده اسـت و پیش بینـی 
می شـود کـه در سـال 2018بـه 7/4 درصـد افزایـش 
یافتـه و بـا رشـدی 2/5 درصـدی تـا سـال 2028 بـه 

مبلـغ 537.128.0 ریـال )bnUSD 16.2( برسـد.

تولید ناخالص داخلی: سهم کلی
سـهم کلـی تولیـد ناخالـص داخلی ناتج از توریسـم 
بـر  بالـغ  مبلغـی   2017 سـال  در  گردشـگری  و 
کـه   ،USDbn  30.7 معـادل  bn 1.018.310ریـال 
7/3 درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2017 
تشـکیل داده و پیش بینی  شـد که در سـال 2018، 
6/7 درصـد افزایـش یابـد و بـا 2/8 درصـد افزایـش 
 ،)DSUnb 4.34( 1.437.371.10 ریـالbn بـه
7/1 درصـد تولیـد ناخالـص داخلـی، در سـال 2028 

افزایـش یابـد.

اشتغال زایی: مشارکت مستقیم
طـور  بـه  شـغل   552،500 تعـداد   ،2017 سـال  در 
مسـتقیم از طریق مسـافرت و گردشـگری پشـتیبانی 
شـد )2/1 درصـد از کل اشـتغال(. پیش بینـی می شـد 
در سـال 2018 ایـن میـزان بـه 5/5 درصـد و بـا رشـد 3/1 
درصد تا سـال 2028 به تعداد 633.000 شـغل افزایش 

یابد.

اشتغال زایی: مشارکت کلی
در سـال 2017، کل سـهم توریسـم و گردشـگری 
به تولید اشـتغال، از جمله مشـاغل غیر مسـتقیم 
اشـتغال  کل  درصـد   1/6 صنعـت  ایـن  توسـط 
)1،577،500 شـغل( بـوده اسـت. انتظـار می رفـت 
ایـن میـزان در سـال 2018 بـه 4/9 درصـد افزایـش 
بـا افزایـش  تـا بـه عـدد 1.654.500 شـغل و  یابـد 
بـه 1914000 شـغل در سـال 2028  1/5 درصـدی 

از کل( برسـد. )6/1 درصـد 

صادرات مسافر:
ریـال   150.859.0bn بـر  بالـغ  مبلغـی  آوری  جمـع  بـا 
)bnUSD 6.4( میـزان 3/9 درصـد از کل تولیـد ناخالـص 
داخلی ناشی از صادرات را به خود اختصاص داده است.

سرمایه گذاری:
گردشـگری  و  توریسـم  صنعـت  در  گـذاری  سـرمایه 
ریـال   bn  93.473.5. بـا  برابـر   2017 سـال  در 
)DSUnb 8.2(، 3/3 درصد کل مبلغ سرمایه گذاری را در 
بر گرفت. پیش بینی شد، این میزان با رشد 6 درصدی 
تا سال 2018  و رشد 5/8 درصدی تا ده سال آینده به 

برسـد.  )bnUSD 5/5( ریـال   bn.174.035 مبلـغ 

تاثير گردشگری بر صنعت جهان

محمد شیرکوند
کارشناس ارشد گردشگری
عضو کمیسیون گردشگری 
اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا
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رتبه بندی در جهان )از 185 کشور(:
سهم کل توریسم و گردشگری در تولید ناخالص داخلی

تعریف مشارکت اقتصادی توریسم و گردشگری
صنعـت توریسـم و گردشـگری فعالیـت اقتصـادی مهمـی در اکثـر کشـورهای 
جهان به شمار می رود. عاوه بر تأثیر مستقیم  آن بر اقتصاد،  این صنعت 
دارای تأثیـرات غیـر مسـتقیم و القـا شـده نیـز هسـت. متدولـوژی حسـابداری 

گردشـگری تاییـد شـده در بخـش آمـار سـازمان ملـل بـر اسـاس مشـارکت 

مسـتقیم صنعت توریسـم پایه ریزی شـده حال آنکه از نظر  شـورای جهانی 
توریسـم و گردشـگری، مجمـوع مشـارکت گردشـگری بسـیار بیشـتر بـوده و 
هدف این شـورا جذب اثرات غیر مسـتقیم و القا شـده ای اسـت که از طریق 

تحقیقـات سـاالنه حاصـل گردید.  

  
 

کشور(: 185 از) جهان در بندی رتبه  
 سهم کل توریسم و گردشگری در تولید ناخالص داخلی

     
35 126 19 146 

 رشد در بلند مدت رشد حجم مرتبط جمع کل

2017در سال  2018پیش بینی در سال  مشارکت در تولید ناخالص داخلی    

 پیش بینی برای سال های
 2018-28   

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 گردشگری و توریسم اقتصادی مشارکت تعریف
 دارای این صنعت  آن بر اقتصاد ،  مستقیم تأثیر عالوه بر. است جهان کشورهای اکثر در مهمی اقتصادی فعالیت گردشگری و صنعت توریسم

ملل بر اساس مشارکت مستقیم  سازمان آمار بخش در شده تایید گردشگری حسابداری متدولوژی. شده نیز هست القا و مستقیم غیر تأثیرات
 هدف و است بیشتر بسیار گردشگری مشارکت صنعت توریسم پایه ریزی شده حال آنکه از نظر  شورای جهانی توریسم و گردشگری مجموع

   .شده ایست که از طریق تحقیقات ساالنه بدست آمده است القا و مستقیم غیر اثرات جذب این شورا
  

 
 مشارکت مستقیم توریسم و

گردشگری   

 
 کاالها

  اقامت گاه ها ●
  حمل و نقل ●
   سرگرمی ●

لقا شده ا  مشارکت     مجموع کل   

  غیر مستقیم  صنایع

اشتغال زایی مستقیم و 
  غیر مستقیم

 مشارکت
 

  خوراک و نوشیدنی    سرویس دهی اقامت گاه ها ●

توریسم و 
    گردشگری

   پوشاک ●    رستوران ها  ●
گذاری در توریسم محلیسرمایه   خرده فروشی ها ●    اقامت ●  
   نیازمندی های اقامت ●    سرویس های حمل و نقل ●

  سرویس های فرهنگی ورزشی 

مجموع هزینه های دولتی در 
    توریسم محلی

به تولید ناخالص  ●
 داخلی

       تفریحی

 به اشتغالزایی ●      
فروشانتاثیر از طریق خرید از خرده   منابع هزینه      

       هزینه مقیمان در اقامت گاه ها
       

هزینه ی مسافرت های شرکت های 
       محلی

       
       صادرات مسافر ●
       هزینه سفرهای  افراد دولتی 

       
        

 
 متودولوژی تعریف مشارکت اقتصادی توریسم و گردشگری از کل به جزء

 
مستقیممشارکت   

 در ها هزینه کل) دهد می نشان را گردشگری و سفر مورد در داخلی های هزینه داخلی، ناخالص تولید در گردشگری توریسم و مستقیم سهم
 - دولت فردی های هزینه و( فراغت اوقات و تجاری اهداف برای ساکنان غیر و ساکنان توسط گردشگری و توریسم مورد در خاص کشور یک

( ملی های پارک) تفریحی یا و( موزه) فرهنگی مانند بازدیدکنندگان، با مستقیم طور به گردشگری و مسافرتی خدمات توسط دولت هزینه
است. مرتبط . 

 ها، هتل مانند شاخصه های گردشگری است، ، شده محاسبه داخلی ناخالص تولید از کل گردشگری و توریسم مستقیم ملی سهم حسابداری در
  است در این محاسبات لحاظ میشوند. ارتباط در گردشگران با مستقیم طور به که تفریحی خدمات و مسافرتی های آژانس ها، فرودگاه هوایی، خطوط
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مشارکت مستقیم 
سـهم مسـتقیم توریسـم و گردشـگری در تولیـد ناخالـص داخلـی، هزینه هـای 
داخلـی در مـورد سـفر و گردشـگری را نشـان می دهـد؛ کل هزینه هـا در یـک 
کشـور خـاص، در حـوزه توریسـم و گردشـگری ورودی و خروجـی و هزینه هـای 
مستقیم دولت، مستقیما توسط آژانس های خدمات مسافرتی و گردشگری 

بـا گردشـگران فرهنگـی )مـوزه( و یـا تفریحـی )پارک هـای ملـی( مرتبط اسـت.
همانگونـه در حسـابداری ملـی سـهم مسـتقیم توریسـم و گردشـگری از کل 
تولید ناخالص داخلی محاسـبه شـده اسـت، شـاخصه های گردشـگری مانند 
هتل ها، خطوط هوایی، فرودگاه ها، آژانس های مسافرتی و خدمات تفریحی 
ایـن  نیـز در  ارتبـاط می باشـد  بـا گردشـگران در  بـه طـور مسـتقیم  کـه  نیـز 

محاسـبات لحـاظ می شـوند. 
سـهم مسـتقیم توریسـم و گردشـگری در تولیـد ناخالـص داخلـی از طریـق 
خالـص کـردن خریدهـای ایجـاد شـده توسـط بخش هـای مختلـف گردشـگری 
محاسـبه می شـود کـه ایـن محاسـبات بـا تعریـف گردشـگری ناخالـص داخلـی 

مطابقـت دارد.
سـهم کل توریسـم و گردشـگری شـامل اثـرات گسـترده آن )یعنـی اثـرات غیـر 
مستقیم و ناشی از آن( بر اقتصاد بوده و سهم »غیر مستقیم« شامل تولید 

ناخالص داخلی و مشـاغل پشـتیبانی شـده توسـط این صنعت می شـود.

• هزینه های سرمایه گذاری درتوریسم و گردشگری:
جنبـه مهمـی از فعالیت هـای فعلـی و آینـده اسـت کـه شـامل فعالیت هـای 
سرمایه گذاری مانند خرید هواپیمای جدید و ساخت هتل های جدید می باشد.

• هزینه های دولتی
هزینه های عمومی دولتی که فعالیت های مسافرتی و گردشگری در بسیاری 
از جوامـع مختلـف را بـه طـور گسـترده ای کمـک می کنـد، بـه عنـوان مثـال 

بازاریابـی و ارتقـاء گردشـگری، حمـل و نقـل هوایـی، اداره، خدمـات امنیتـی، 
خدمـات امنیتـی منطقـه ای، خدمـات بهداشـتی درمانـی و غیـره

• خرید داخلی کاال و خدمات
 توسـط بخـش هایـی کـه بـه طـور مسـتقیم بـا گردشـگران مشـغول بـه کار 
هسـتند  از جمله، خرید غذا و خدمات تمیز کردن هتل ها، خدمات سـوخت 
و غـذا توسـط خطـوط هوایـی و خدمـات فنـاوری اطاعـات توسـط نماینـدگان 

مسـافرتی، انجـام می شـود. 

• سهم »القاء شده« 
 بـه معنـای تولیـد ناخالـص داخلـی و مشـاغل بـا هزینه هـای کسـانی کـه بـه طـور 

مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در صنعـت گردشـگری  فعـال هسـتند می باشـد.

سهم توریسم و گردشگری در تولید ناخالص داخلی
سـهم مسـتقیم توریسـم و گردشـگری در تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 
2017 برابـر بـا bn 391،923 ریـال بـود )٪2.8 از تولیـد ناخالـص داخلـی(. 
پیش بینـی می شـود کـه ایـن میـزان در سـال 2018 بـه ٪7.4 افزایـش یابـد تـا 
بـه bn 420.904.0 ریـال برسـد. ایـن در درجـه اول نشـان دهنـده فعالیـت 
اقتصـادی ناشـی از صنایعـی ماننـد هتل هـا، آژانس هـای مسـافرتی، خطـوط 
هوایـی و دیگـر خدمـات حمـل و نقـل مسـافر اسـت )بـه اسـتثنای خدمـات 
رفـت وآمـد(. همچنیـن ایـن میـزان شـامل، فعالیت هـای رسـتوران و صنایـع 
نیـز  می کننـد،  پشـتیبانی  را  گردشـگران  مسـتقیم  طـور  بـه  کـه  تفریحـی 

می شـود.
 انتظـار مـی رود کـه تـا سـال 2028 رشـد 2.5 درصـدی ایـن صنعـت مبلغـی 
افزون بر bn 0.537.128 ریال برسد که این میزان 2/7 درصد از کل میزان 

تولیـد ناخالـص داخلـی را در بـر می گیرد.

 داخلی ناخالص تولید در گردشگری و سهم توریسم

 بینی پیش(. داخلی ناخالص تولید از ٪2.8) بود ریالbn 391،923 با برابر 2017 سال در داخلی ناخالص تولید در توریسم و گردشگری مستقیم سهم
 از ناشی اقتصادی فعالیت دهنده نشان اول درجه در این. برسد ریال bn 420.904.0 به تا یابد افزایش ٪7.4 به 2018 سال در میزان این که شود می

همچنین این (.وآمد رفت خدمات استثنای به) است مسافر نقل و حمل خدمات دیگر و هوایی خطوط مسافرتی، های آژانس ها، هتل مانند صنایع
 شود. می پشتیبانی میکنند نیز گردشگران را مستقیم طور به تفریحی که صنایع و رستوران های فعالیت شامل ، میزان

درصد از کل میزان تولید  7/2ریال برسد این میزان bn 0.537.128درصدی این صنعت مبلغی افزون بر  2.5 رشد 2028 سال تا که رود می انتظار 
 ناخالص داخلی است.

 داخلی ناخالص تولید به گردشگری مستقیم توریسم و مشارکت :ایران
 

 
. 1،018،310 میزان به 2017 سال در( درآمد از ناشی تاثیرات و تأمین زنجیره گذاری، سرمایه از تر گسترده اثرات جمله از) داخلی ناخالص تولید در گردشگری کل توریسم و سهم
 از کل تولید ناخالص داخلی است( %5/7ریال افزایش یابد) این میزان  1.086.450bnو مبلغ %7/6بود.انتظار میرود این ( داخلی ناخالص تولید از ٪7.3) ریال

 از تولید ناخالص داخلی(  %1/7ریال برآورد میشود.)403.371.10bnباشد.این میزان افزایش ساالنه داشته  %8/3به میزان 2028پیش بینی میشود این میزان تا سال 
 داخلی ناخالص تولید به گردشگری و سفر سهم کل: ایران 
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سـهم کل توریسـم و گردشـگری در تولیـد ناخالـص داخلـی )از جملـه اثـرات 
گسـترده تر از سـرمایه گذاری، زنجیره تأمین و تاثیرات ناشـی از درآمد( در سـال 
2017 بـه میـزان 1،018،310. ریـال )٪7.3 از تولیـد ناخالـص داخلـی( بـوده اسـت. 
انتظار میرود این مقدار به میزان 6/7 درصد و مبلغ 1.086.450bn ریال افزایش 

یابـد ) ایـن میـزان 7/5 درصـد از کل تولیـد ناخالـص داخلـی را تشـکیل می دهد.(
پیـش بینـی می شـود ایـن میـزان تـا سـال 2028بـه میـزان 3/8 درصـد افزایـش 
ساالنه داشته باشد و bn 403.371.10ریال برآورد می شود. )7/1 درصد از تولید 

ناخالـص داخلی( 

در سـال 2017، توریسـم و گردشـگری 552،500 شـغل را بـه شـکل مسـتقیم 
تولیـد نمـود )2/1 درصـد کل اشـتغال( و پیـش بینـی شـد کـه در سـال 2018 
بـه 5/5 درصـد افزایـش یابـد تـا 583000 شـغل از طریـق ایـن صنعـت ایجـاد 
گردد. )2/2 درصد از اشـتغال( این شـامل اشـتغال توسـط هتل ها، آژانس های 
مسـافرتی، خطـوط هوایـی و سـایر خدمـات حمـل و نقـل مسـافر اسـت )بـه 

اسـتثنای خدمـات رفـت و آمـد(. 
ایـن مقـدار همچنیـن شـامل، فعالیت هـای رسـتوران و صنایـع تفریحـی کـه به 
طـور مسـتقیم گردشـگران را پشـتیبانی می کنـد نیـز، می شـود. تـا سـال 2028 
ایجـاد شـغل بـه وسـیله صنعـت توریسـم، بـا رشـد 1/3 درصـدی بـه 663.000 

شـغل می رسـد.   

 داخلی ناخالص تولید در گردشگری و سهم توریسم

 بینی پیش(. داخلی ناخالص تولید از ٪2.8) بود ریالbn 391،923 با برابر 2017 سال در داخلی ناخالص تولید در توریسم و گردشگری مستقیم سهم
 از ناشی اقتصادی فعالیت دهنده نشان اول درجه در این. برسد ریال bn 420.904.0 به تا یابد افزایش ٪7.4 به 2018 سال در میزان این که شود می

همچنین این (.وآمد رفت خدمات استثنای به) است مسافر نقل و حمل خدمات دیگر و هوایی خطوط مسافرتی، های آژانس ها، هتل مانند صنایع
 شود. می پشتیبانی میکنند نیز گردشگران را مستقیم طور به تفریحی که صنایع و رستوران های فعالیت شامل ، میزان

درصد از کل میزان تولید  7/2ریال برسد این میزان bn 0.537.128درصدی این صنعت مبلغی افزون بر  2.5 رشد 2028 سال تا که رود می انتظار 
 ناخالص داخلی است.

 داخلی ناخالص تولید به گردشگری مستقیم توریسم و مشارکت :ایران
 

 
. 1،018،310 میزان به 2017 سال در( درآمد از ناشی تاثیرات و تأمین زنجیره گذاری، سرمایه از تر گسترده اثرات جمله از) داخلی ناخالص تولید در گردشگری کل توریسم و سهم
 از کل تولید ناخالص داخلی است( %5/7ریال افزایش یابد) این میزان  1.086.450bnو مبلغ %7/6بود.انتظار میرود این ( داخلی ناخالص تولید از ٪7.3) ریال

 از تولید ناخالص داخلی(  %1/7ریال برآورد میشود.)403.371.10bnباشد.این میزان افزایش ساالنه داشته  %8/3به میزان 2028پیش بینی میشود این میزان تا سال 
 داخلی ناخالص تولید به گردشگری و سفر سهم کل: ایران 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مشارکت توریسم و گردشگری در ایجاد اشتغال
 

 به 2018 سال در که شود می بینی پیش و( اشتغال کل درصد 1/2) کرد تولید 2017 سال در مستقیم طور به را شغل 552،500 گردشگری و توریسم
 مسافرتی، های آژانس ها، هتل توسط اشتغال شامل درصد از اشتغال( این 2/2شغل از طریق این صنعت ایجاد شود.) 583000 تا یابد افزایش درصد 5/5

  .(آمد و رفت خدمات استثنای )بهاست مسافر نقل و حمل خدمات سایر و هوایی خطوط

ایجاد شغل به  2028شود تا سال  می پشتیبانی گردشگران را مستقیم طور به که تفریحی صنایع و رستوران های فعالیت شامل ، مقدار همچنین این
   شغل می رسد.  663.000درصدی به  3/1وسیله صنعت توریسم با رشد 

: مشارکت مستقیم صنعت توریسم و گردشگری در ایجاد اشتغالایران  
 
 

مشاغ تعداد   کل از توریسم اشتغالزایی سهم 
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درآمد(در سال  از ناشی تاثیرات و عرضه زنجیره گذاری، سرمایه از تر گسترده اثرات جمله از)میزان کلی مشارکت توریسم و گردشگری در اشتغالزایی
به  2018درصدی در سال  9/4میزان با رشد درصد از کل مشاغل ایجاد شده( انتظار می رود این  1/6شغل بوده)  1.577.500تولید  2017

 درصد از کل مشاغل ایجاد شده( 2/6شغل برسد)  1.654.500
 شغل ایجاد کند. 1.914.000درصدی در دوره ای ده ساله   5/1توریسم و گردشگری با رشد  2028پیش بینی می شود تا سال 

 درصد از کل مشاغل ایجاد شده (  1/6) 
 توریسم و گردشگری در تولید شغلمجمع کلی مشارکت  ایران:

  

مشارکت توریسم و گردشگری در ایجاد اشتغال
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میـزان کلـی مشـارکت توریسـم و گردشـگری در اشـتغال زایی )از جملـه اثـرات 
گسـترده تـر از سـرمایه گذاری، زنجیـره عرضـه و تاثیـرات ناشـی از درآمـد( در 
سـال 2017 تولیـد 1.577.500 شـغل بـوده اسـت )6/1 درصـد از کل(. انتظـار 
مـی رود ایـن میـزان بـا رشـد 4/9 درصـدی در سـال 2018 بـه 1.654.500 شـغل 

برسـد )6/2 درصـد از کل مشـاغل ایجـاد شـده(
پیش بینی می شـود تا سـال 2028 توریسـم و گردشـگری با رشـد 1/5 درصدی 

در دوره ای ده ساله  1.914.000 شغل ایجاد کند.
)6/1 درصد از کل مشاغل( 

مسافرت: 
مسافرت یکی از مهمترین کلید واژه ها در صنعت توریسم و گردشگری است 
ارسـال مسـافر در سـال 2017 بـرای صنعـت توریسـم مبلـغ 150.859.000.000 
توریسـم  حـوزه  در  مبلـغ  ایـن  میـرود  انتظـار  اسـت.  داشـته  درآمـد  ریـال 

بین الملــــــــــل، با رشد 8/1 درصدی در سال 2018، به bn .5.843ریال برسد.
پیـش بینـی می شـود تـا سـال 2028، درآمـد ایـران از حـوزه توریسـم خارجـی بـا 
رشـد 3/4 درصدی و مجموع کل 10.425.000 مسـافر در دوره ای ده سـاله، به 

مبلغـی بالـغ بـر bn.227.860 ریـال افزایـش یابد.

مسافرت و سرمایه گذاری
 

 مسافرت:
برای صنعت توریسم مبلغ  2017مسافرت یکی از مهمترین کلید واژه ها در صنعت توریسم و گردشگری است ارسال مسافر در سال 

. 5.843به  2018درصدی در سال  1/8ریال درآمد داشته باشد.  انتظار میرود در حوزه توریسم بین الملل این مبلغ با رشد  150.859.000.000
bnریال برسد 

مسافر در دوره ای ده ساله به مبلغی  10.425.000درصدی و مجموع کل  4/3ایران در حوزه توریسم خارجی با رشد  2028میشود تا  پیش بینی
 ریال برسد. bn.227.860بالغ بر 
توریسم بین الملل و گردشگری خارجی : ایران  

 

 
 

 سرمایه گذاری 
  2018درصدی در سال  6ریال درآمد داشته است. انتظار میرود که این مبلغ با رشد 93.473.50bnبه میزان  2017گردشگری و توریسم در سال 

ریال برسد. سهم کلی توریسم و گردشگری در سرمایه گذاری  bn 174.035.0در دهه آینده به  2028درصدی در هر سال تا سال  8/5و رشد 
 درصد خواهد رسید. 2/4 2028درصد و تا سال  4/3 2018خارجی در سال 

 
 

 سهم کلی ایران در سرمایه گذاری توریسمایران: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 مشارکت توریسم و گردشگری در ایجاد اشتغال
 

 به 2018 سال در که شود می بینی پیش و( اشتغال کل درصد 1/2) کرد تولید 2017 سال در مستقیم طور به را شغل 552،500 گردشگری و توریسم
 مسافرتی، های آژانس ها، هتل توسط اشتغال شامل درصد از اشتغال( این 2/2شغل از طریق این صنعت ایجاد شود.) 583000 تا یابد افزایش درصد 5/5

  .(آمد و رفت خدمات استثنای )بهاست مسافر نقل و حمل خدمات سایر و هوایی خطوط

ایجاد شغل به  2028شود تا سال  می پشتیبانی گردشگران را مستقیم طور به که تفریحی صنایع و رستوران های فعالیت شامل ، مقدار همچنین این
   شغل می رسد.  663.000درصدی به  3/1وسیله صنعت توریسم با رشد 

: مشارکت مستقیم صنعت توریسم و گردشگری در ایجاد اشتغالایران  
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درآمد(در سال  از ناشی تاثیرات و عرضه زنجیره گذاری، سرمایه از تر گسترده اثرات جمله از)میزان کلی مشارکت توریسم و گردشگری در اشتغالزایی
به  2018درصدی در سال  9/4میزان با رشد درصد از کل مشاغل ایجاد شده( انتظار می رود این  1/6شغل بوده)  1.577.500تولید  2017

 درصد از کل مشاغل ایجاد شده( 2/6شغل برسد)  1.654.500
 شغل ایجاد کند. 1.914.000درصدی در دوره ای ده ساله   5/1توریسم و گردشگری با رشد  2028پیش بینی می شود تا سال 

 درصد از کل مشاغل ایجاد شده (  1/6) 
 توریسم و گردشگری در تولید شغلمجمع کلی مشارکت  ایران:

  

مسافرت و سرمایه گذاری

Iran
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سرمایه گذاری
گردشـگری و توریسـم در سـال 2017 بـه میـزان bn 93.473.50 ریـال درآمـد 
داشـته اسـت. انتظـار می رفـت کـه ایـن مبلـغ با رشـد 6 درصـدی در سـال 2018 

 bn 174.035.0 و رشد 5/8 درصدی در هر سال تا سال 2028، در دهه آینده به
ریـال برسـد. سـهم کلـی توریسـم و گردشـگری در سـرمایه گذاری خارجـی در 

سـال 2018 ،3/4 درصد و تا سـال 2028 به 4/2 درصد خواهد رسـید.

اجزای مختلف توریسم و گردشگری 
سـهم  از  خروجـی( 92.5٪  و  )ورودی  تفریحـی  سـفرهای  از  حاصـل  درآمـد 
مسـتقیم توریسـم و گردشـگری در تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال 2017  
معادل )641.931.0bn( ریال، در مقایسه با ٪7.5 برای هزینه سفر کسب و 

کار برابـر )51.825.70bn( ریـال، بـوده اسـت. 
پیش بینـی می شـد هزینه هـای سـفرهای تفریحـی در سـال 2018 بـه میـزان 
٪7.3 افزایـش یابـد  تـا bn 688.498.000 ریـال و شـاهد افزایـش ٪2.2 بـه  

مبلـغ bn 853.536.0 ریـال در سـال 2028 باشـیم.
انتظـار مـی رود کـه هزینه هـای سـفر تجـاری در سـال 2018 بـه میـزان 9.1 
درصد، به مبلغ bn .56.528 ریال افزایش یابد و در سـال 2028 با رشـد 6.3 

درصـدی بـه مبلـغ 103.836.0bn ریـال برسـد.
هزینه های گردشگر خروجی، 3/٪78 از سهم مستقیم توریسم و گردشگری در 

مقایسـه با 7/٪21 برای گردشـگر ورودی )به عنوان مثال هزینه های گردشـگران 
بین المللی یا بازدید کنندگاه جشنواره ها( را به خود اختصاص داده است.

پیش بینی می شد درآمد حاصل از تورهای خروجی در سال 2018 با رشد 7/2 
درصدی به مبلغ 581.962.0bn ریال برسـد و تا 2028 با رشـد 2/3 درصد در 

هر سال 729.513.0bn ریال، افزایش یابد.
همچنیـن انتظـار می رفـت درآمـد حاصـل از ورود توریسـت بـه کشـور بـا رشـد 
8/1 درصـدی در سـال 2018 بـه 163.064.0bn ریـال برسـد و تـا پایـان 2028 و 

رشـد سـاالنه 3/4 درصـدی بـه مبلـغ 227.860.0bn ریـال، دسـت یابیـم.
صنعت توریسـم و گردشـگری در بسـیاری از موارد به تولید ناخالص داخلی 

و اشـتغال کمـک مـی کند.
سـهم کل توریسـم و گردشـگری در تولیـد ناخالـص داخلـی تقریبـا سـه برابـر 

بیشـتر از سـهم مسـتقیم آن اسـت. 

مسافرت و سرمایه گذاری
 

 مسافرت:
برای صنعت توریسم مبلغ  2017مسافرت یکی از مهمترین کلید واژه ها در صنعت توریسم و گردشگری است ارسال مسافر در سال 

. 5.843به  2018درصدی در سال  1/8ریال درآمد داشته باشد.  انتظار میرود در حوزه توریسم بین الملل این مبلغ با رشد  150.859.000.000
bnریال برسد 

مسافر در دوره ای ده ساله به مبلغی  10.425.000درصدی و مجموع کل  4/3ایران در حوزه توریسم خارجی با رشد  2028میشود تا  پیش بینی
 ریال برسد. bn.227.860بالغ بر 
توریسم بین الملل و گردشگری خارجی : ایران  

 

 
 

 سرمایه گذاری 
  2018درصدی در سال  6ریال درآمد داشته است. انتظار میرود که این مبلغ با رشد 93.473.50bnبه میزان  2017گردشگری و توریسم در سال 

ریال برسد. سهم کلی توریسم و گردشگری در سرمایه گذاری  bn 174.035.0در دهه آینده به  2028درصدی در هر سال تا سال  8/5و رشد 
 درصد خواهد رسید. 2/4 2028درصد و تا سال  4/3 2018خارجی در سال 

 
 

 سهم کلی ایران در سرمایه گذاری توریسمایران: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 جزای مختلف توریسم و گردشگری
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  تمامی محاسبات بر اساس نرخ ارز انجام شده 1

 
 ٪92.5( داخلی و ورودی) تفریحی سفرهای درآمد حاصل از

 داخلی ناخالص در تولید گردشگری و )سهم مستقیم توریسم
 ٪7.5 با مقایسه در) ریال 641.931.0bn( 2017 سال در

 )ریال51.825.70bn( کار و کسب سفر هزینه برای
 

 به 2018 سال در تفریحی سفرهای های هزینه رود می انتظار
 در ریال وbn 688.498.000تا   یابد افزایش ٪7.3 میزان
 ریال برسدbn 853.536.0به  ٪2.2 افزایش با  2028 سال

 به 2018 سال در تجاری سفر های هزینه که رود می انتظار
 ریال افزایش bn. 56.528به مبلغ  افزایش درصد 9.1 میزان

به مبلغ  درصدی 6.3 افزایش 2028 سال در و یابد
103.836.0bnریال برسد. 

 
 
 
 

 سهم مستقیم از ٪78.3 داخلی، های ارسال مسافر هزینه
 مسافر خارجی برای ٪21.7 با مقایسه گردشگری در و توریسم

 یا و خارجی کننده بازدید های هزینه مثال عنوان به)
 ) المللی بین گردشگری

پیش بینی میشود درآمد ارسال مسافر به خارج در سال 
ریال 581.962.0bnدرصدی به مبلغ  2/7با رشد  2018
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خصـوص  در  کـه  مباحثـی  مهم تریـن  از  یکـی 
قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی قابل طرح 
اسـت، بحـث حـل و فصـل اختافـات می باشـد که 
در بسیاری از موارد با غفلت و بی توجهی طرفین 
قـرارداد مواجـه می شـود. بسـیار رخ می دهـد کـه 
طرفیـن توافـق بـرای حـل و فصـل، اختافـات را بـه 
زمـان حـدوث اختـاف موکـول می کننـد و بدیهـی 
اسـت کـه در زمـان حـدوث اختـاف میزان تفاهم و 

اعتمـاد متقابـل میـان طرفهـای قـرارداد به انـدازه ای 
نیسـت کـه حصـول توافـق در ایـن زمینـه را میسـر 
سـازد، بنابرایـن  بـا سـکوت در مـورد روش حـل و 
فصل اختاف در قرارداد و عدم ایجاد توافق دیگر 
پـس از بـروز اختـاف، طرفین ناگزیر از مراجعه به 

دادگاه هـا می شـوند.
ایـن در حالـی اسـت کـه در بسـیاری از مـوارد، حـل 
و فصـل اختافـات از طرقـی دیگـر، غیـر از مراجعـه 
شـمار  بـه  کارآمدتـر  بسـیار  قضایـی،  محاکـم  بـه 
مـی رود. یکـی از مهـم تریـن ایـن طـرق توافـق بـر 
داوری بـرای حـل و فصـل اختافـات می باشـد کـه 
رواج  بین المللـی  تجـاری  ویـژه در قراردادهـای  بـه 
نیـز  و  دارد.سـرعت، تخصـص  اهمیـت خاصـی  و 
هزینه مناسب تر از جمله مزایای توافق به داوری 
و فصـل  بـرای حـل  بـه محاکـم  رجـوع  مقابـل  در 
بررسـی  بـه  نوشـتار  ایـن  اسـت.در  اختافـات 
برخـی نـکات برگزیـده در مـورد اسـتفاده از داوری 

در حـل و فصـل اختافـات ناشـی از قراردادهـای 
می پردازیـم. بین المللـی  و  داخلـی  تجـاری 

رژیم دوگانه داوری داخلی و بین المللی
نخسـتین نکتـه ای کـه توجه به آن اهمیـت ویژه ای 
دارد و در بسـیاری مـوارد حتـی از سـوی محاکـم و 
قضات با بی توجهی رو به رو می شـود، این اسـت 
کـه قانـون گـذار ایران، داوری در قراردادهای داخلی 
و بین المللـی را مشـمول دو رژیـم قانونـی جداگانـه 
قـرار داده اسـت، بدیـن معنـا کـه  داوری در هـر 
یـک از ایـن دو دسـته قراردادهـا تحـت شـمول و 

حاکمیـت قوانیـن جداگانـه ای اسـت.
داوری در قراردادهـای داخلـی، یعنـی قراردادهایـی 
که طرفین آن هر دو از اتباع ایران هسـتند، تحت 
شـمول مقررات داوری قانون آیین دادرسـی مدنی 
تجـاری  قراردادهـای  در  داوری  مقابـل  در  اسـت. 
بین المللـی یعنـی قراردادهایـی کـه یکـی از طرفیـن 

نکاتی در باب داوری در قراردادهای تجاری 
داخلی و بين المللی

انوشیروان کریمی
مدیرعامل موسسه حقوقی

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا
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از اتبـاع خارجـه باشـند، تحـت حاکمیـت »قانـون 
  ،1376/06/26 مصـوب  بین المللـی  تجـاری  داوری 
قـرار دارد.در همیـن راسـتا مـاده ۳۶-۱  قانـون اخیـر 
بـه صراحـت بیـان مـی دارد کـه »داوری اختافـات 
تجـاری بین المللـی موضـوع ایـن قانـون، از شـمول 
قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی 

و سـایر قوانیـن و مقـررات مسـتثنی اسـت«.

اقسام داوری
همان طـور کـه می دانیـم، داوری بـرای حـل وفصـل 
اختافـات بیـن طرفیـن چـه در قراردادهـای داخلـی 
و چـه در قراردادهـای بین المللـی توسـط اشـخاص 
حقیقـی صـورت مـی گیـرد. بـا وجـود ایـن، طرفیـن 
قـرارداد می تواننـد بـه دو شـیوه بـر حـل و فصـل 
اختافـات توسـط داوری توافـق کننـد. در صورتـی 
کـه طرفیـن صرفـاً رجـوع بـه داوری را در قـرارداد 
خـود مـورد توافـق قـرار دهند، می بایسـت مباحثی 
نظیر داور یا نحوه انتخاب داوران، مقررات شکلی 
رسـیدگی، مـکان داوری و مسـائلی از ایـن دسـت 
را نیـز مـورد اشـاره قـرار دهنـد، در غیـر ایـن صـورت 
تعییـن این مسـائل بسـته بـه مورد، نیازمنـد توافق 
بعـدی یـا رجـوع بـه قوانیـن حاکـم می باشـد. به این 
شـکل از داوری کـه تحـت قواعـد و مقـررات موردی 
گفتـه  مـوردی  داوری  اسـت،  بـه خـود  و مختـص 

می شـود.
همچنیـن  طرفیـن  فـوق،  مشـکات  حـل  بـرای 
می توانند داوری توسط یک نهاد یا سازمان داوری 
قـرار  توافـق  مـورد  خـود،  قـرارداد  در  را  مشـخص 
دهنـد. در چنیـن فرضـی، طرفیـن از توافـق بـر تـک 
تـک جزئیـات فـوق الذکـر بی نیـاز خواهنـد بـود، چرا 
که مسـائلی نظیر انتخاب داور یا قواعد رسـیدگی 
توسـط سـازمان داوری مربوطـه و تحـت شـمول 
قواعـد آن سـازمان قـرار خواهـد گرفـت. داوری از 
طریـق توافـق بـر هر سـازمان و نهاد رسـمی داوری، 

داوری سـازمانی یـا نهـادی نامیـده می شـود.
برخـی از سـازمان هـای داوری بین المللـی عبارتنـد 
از مرکـز داوری اتـاق بازرگانـی بین المللـی )ICC( و 
اتـاق داوری اسـتکهلم و در ایـران مرکـز داوری اتـاق 
بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی ایـران و نیـز 
اتـاق بازرگانـی، صنایـع، معـادن و کشـاورزی تهـران 
کـه هریـک مقـررات داوری مختـص خـود را دارنـد.

توافق بر داوری
طرفیـن یـک قـرارداد می تواننـد چـه قبـل از ایجـاد 
اختـاف و چـه بعـد از آن، در قـرارداد یـا حتـی بـه 

صـورت تراضـی جداگانـه اختـاف خـود را بـه داوری 
ارجـاع دهنـد و حتـی در صـورت عـدم درج شـرایط 
داوری می تواننـد انتخـاب داور را بـر عهـده دادگاه،  
قـرار  ثالـث  شـخص  تشـخیص  یـا  داوری  مراکـز 
دهنـد. البتـه بایـد توجـه داشـت، در صورتـی کـه 
تعییـن داور بعـد از بـروز اختـاف باشـد، موضـوع 
اختـاف کـه بـه داوری ارجـاع شـده اسـت بایـد بـه 

طـور روشـن و مشـخص معیـن شـود.
نـکات فـوق هـم در مقـررات قانـون آيیـن دادرسـی 
مدنی در باب داوری داخلی و هم در قانون داوری 
تجـاری بین المللـی مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه اسـت. 
بـه طـور مثـال در خصـوص زمـان توافـق بـر داوری  
مـاده 454 قانـون آئیـن دادرسـی مدنی به صراحت 
بیـان داشـته اسـت:» کلیـه اشـخاص کـه اهلیـت 
یکدیگـر  تراضـی  بـا  می تواننـد  دارنـد  دعـوا  اقامـه 
منازعـه و اختافـات خـود را بـه داوری یـک یـا چنـد 
َـص قانـون طـرح یـا  نفـر ارجـاع دهنـد« بنابرایـن ن
عدم طرح منازعه در دادگاه را مانع یا پیش نیازی 
اسـت، همـان  نـداده  قـرار  داوری  بـر  توافـق  بـرای 
طور که این حق را شـامل تمامی مراحل رسـیدگی 
می داند. همین موضوع با بیانی دیگر در بند »ج« 
مـاده ۱ قانـون داوری تجـاری بین المللـی نیـز مـورد 

اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.
یکی از نکات مهم که در خصوص توافق بر داوری 
هـم در قواعـد داوری داخلـی در مـاده ۴۵۴ قانـون 
آییـن دادرسـی مدنـی و هـم درماده ۱۱ قانـون داوری 
تجـاری بین المللـی ذیـل قواعـد داوری بین المللـی  
اسـت،  گرفتـه  قـرار  گـذار  قانـون  تصریـح  مـورد 
ایـن اسـت کـه در قراردادهـای بیـن اتبـاع ایرانـی و 
خارجـی تـا قبـل از حـدوث اختـاف بیـن طرفیـن، 
طـرف ایرانـی نمی توانـد بـه نحـوی از انحـاء ملتـزم 
شـود. در صـورت ایجـاد اختـاف حـل و فصـل آن 
را بـه داوری اشـخاصی کـه دارای تابعیـت طـرف 
قـرارداد می باشـند ارجـاع نمایـد، لـذا هـر معاملـه 

و قـراردادی کـه مخالـف ایـن منـع قانـون باشـد در 
قسـمتی کـه مخالـف دارد، باطـل و بـا اثـر اسـت. 
متأسفانه دربرخی موارد در قراردادهای بین المللی 
کـه شـرکت های ایرانـی بـا طـرف خارجـی منعقـد 
می نمایند، از آنجا که درخواسـت و تمایل شـرکت 
خارجـی  مقابـل  طـرف  بـا  همـکاری  بـرای  ایرانـی 
طـرف  موِضـع  دیگـر  بیـان  بـه  یـا  اسـت  بیشـتر 
منـع  ایـن  بـه  توجهـی  می باشـد  قوی تـر  خارجـی 

نمی شـود. قانونگـذار  صریـح 

رجوع به دادگاه در صورت توافق بر داوری
در صورتـی کـه در قـرارداد شـرط داوری گذاشـته 
شـده یـا بعـد از آن بیـن طرفیـن توافقـی مبنـی بـر 
حـل اختـاف بـا ارجـاع بـه داوری شـده باشـد، در 
صـورت حـدوث اختـاف بیـن طرفین اگـر هریک از 
طرفیـن بـر خـاف شـرط داوری مذکـور بـرای اقامـه 
دعـوا بـه دادگاه رجـوع کنـد،  دادگاه قـرار رد دعـوا 
صـادر مـی نمایـد و طرفیـن موظف به حل اختاف 
از طریـق داوری می باشـند. البتـه توافـق بـر داوری 
در مـواردی از بیـن مـی رود کـه از جملـه در مـاده 
۴۸۱ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی مورد تصریح قرار 
گرفته است، این موارد طبق ماده اخیر عبارتند از: 
۱.تراضـی کتبـی طرفیـن دعـوا. ۲.فـوت یا حجر یکی 

از طرفیـن دعـوا

عدم قابلیت ارجاع به داوری
برخـی اختافـات چـه در مـوارد داخلـی و چـه در 
قانون گـذار،  بـه صراحـت  بین المللـی  قراردادهـای 
مـوارد  ایـن  ندارنـد.  را  داوری  بـه  ارجـاع  قابلیـت 
عبارتند از دعاوی ورشکسـتگی،  اصل نکاح، فسـخ 
طرفیـن  توافـق  صـورت  در  نسـب.  و  طـاق  آن، 
بـر ارجـاع ایـن دسـته اختافـات بـه داوری، توافـق 
بـا اثـر بـوده و طرفیـن ناگزیـر از مراجعه بـه دادگاه 

هسـتند.
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نکته مهم دیگر در خصوص موانع یا تشریفات ارجاع به داوری بحثی است 
کـه در مـاده ۴۵۷ قانـون آيیـن دادرسـی مدنـی و نیـز اصـل ۱۳۹ قانـون اساسـی 
مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه اسـت.به موجـب ایـن مقـررات، ارجـاع دعـاوی راجـع 
بـه امـوال عمومـی و دولتـی بـه داوری پـس از تصویـب هیـات وزیـران و اطـاع 
مجلس شـورای اسـامی صورت می گیرد. همچنین در مواردی که طرف دعوا 
خارجـی و یـا موضـوع دعـوا از موضوعاتـی باشـد که قانون آن را مهم تشـخیص 
داده اسـت، تصویـب مجلـس شـورای اسـامی نیـز ضـروری اسـت.باید توجـه 
داشـت کـه بـه موجـب بنـد ۲ مـاده ۳۶ قانـون داوری تجـاری بین المللـی، ایـن 
قانـون نسـبت بـه سـایر قوانیـن جمهـوری اسـامی ایـران کـه بـه موجـب آن ها 
اختافـات خاصـی را نمی تـوان بـه داوری ارجـاع کـرد، تأثیـری نخواهـد داشـت 
و بنابرایـن مقـررات مربـوط بـه موضوعـات غیـر قابـل ارجـاع بـه داوری و نیـز 
تشریفات مذکور در ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۳۹ قانون 

اساسـی، بـر داوری  هـای تجـاری بین المللـی نیـز حاکـم اسـت.

اعتراض به رأی داوری و ابطال آن
یکـی از مباحـث مهـم دیگـر کـه بایـد بـه آن اشـاره کـرد مبحـث اعتراض بـه رأی 
داوری و ابطـال آن و تفـاوت ایـن دو در داوری داخلـی و بین المللـی می باشـد. 
بـه موجـب مـاده ۴۸۹ قانـون آییـن دادرسـی مدنـی در داوری داخلـی در مـوارد 
ذیل رأی داوری باطل است و قابلیت اجرا ندارد و طرفین می توانند از دادگاه 

درخواسـت ابطال آن را بخواهند:
1. رأی داوری مخالف با قوانین موجه، حق باشد.

2. داور نسبت به مطلبی خارج از موضوع داوری رأی صادر نموده است.
3. داور خارج از حدود اختیاراتش رأی صادر نموده و قسمت خارج از اختیارات 

داور، قابل ابطال است.
4. رأی داوری پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5. رأی داوری با آنچه در دفتر اماک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسنادرسمی 
ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد.

6. رأی به وسیله داوران صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

در مقابـل در بحـث قانـون داوری تجـاری بین المللـی مـاده ۳۳ قانـون داوری 
تجاری بین المللی مواردی را که یکی از طرفین می تواند تقاضای ابطال رأی را 

طـرح کنـد، به شـرح ذیل برشـمرده اسـت:
1. یکی از طرفین فاقد اهلیت قانونی باشد .

2. موافقتنامـه داوری بـه موجـب قانونـی کـه طرفیـن بـرآن موافقتنامـه حاکـم 
دانسـته انـد معتبـر نباشـد و در صـورت سـکوت قانـون حاکـم،  مخالـف صریح 

قانـون ایران باشـد.
یـا  داور  تعییـن  هـای  اخطاریـه  ابـاغ  در خصـوص  قانـون  ایـن  مقـررات   .3

باشـد. نشـده  رعایـت  داوری  درخواسـت 
4. درخواست کننده ابطال،  به دلیلی که خارج از اختیارات او بوده موفق به 

ارائه دالیل و مدارک خود نشده باشد.
5. داور خـارج از حـدود اختیـارات خـود رأی داده باشـد چنانچـه موضوعـات 
مرجوعـه بـه داوری قابـل تفکیـک باشـد،  فقـط آن قسـمتی از رأی کـه خـارج از 

حـدود اختیـارات داور بـوده،  قابـل ابطـال اسـت.
6. ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا 
در صـورت سـکوت و یـا عـدم وجـود موافقتنامـه داوری،  مخالـف قواعد مندرج 

در این قانون باشـد.
7. رأی داوری مشـتمل بر نظر موافق و مؤثر داوری باشـد که جرح او توسـط 

مرجع موضوع ماده )6( پذیرفته شـده اسـت.
8. رأی داوری مسـتند بـه سـندی بـوده کـه جعلـی بـودن آن بـه موجـب حکـم 

نهایـی ثابـت شـده باشـد.
9. پـس از صـدور رأی داوری مدارکـی یافـت شـود کـه دلیـل حقانیـت معتـرض 
بـوده و ثابـت شـود کـه آن مـدارک را طـرف مقابـل مکتـوم داشـته و یـا باعـث 

کتمـان آن هـا شـده اسـت.

همچنین ماده ۳۴ سـه مورد را بر شـمرده اسـت که در این صورت رأی داوری 
بدون نیاز به طرح درخواست ابطال از سوی هر یک از طرفین، رأساً توسط 

مرجع قضایی باطل اعام می شـود، این موارد عبارتند از:
1. در صورتـی کـه موضـوع اصلـی اختـاف بـه موجـب قوانین ایـران قابل حل و 

فصل از طریق داوری نباشـد .
2. در صورتـی کـه مفـاد رأی مخالـف بـا نظـم عمومـی یا اخاق حسـنه کشـور و 

یـا قواعـد آمـره این قانون باشـد.
3. رأی داوری صـادره در خصـوص امـوال غیـر منقـول واقـع در ایـران بـا قوانیـن 
آمره جمهوری اسـامی ایران و یا با مفاد اسـناد رسـمی معتبر معارض باشـد،  

مگـر آن کـه در مـورد اخیـر )داور( حـق سـازش داشـته باشـد.
همچنیـن بایـد توجـه داشـت مهلـت اعتـراض بـه رأی داوری داخلـی 20 روز 
پـس از ابـاغ رأی داور اسـت ولـی در داوری تجـاری بین المللـی ظـرف 3 مـاه از 
تاریـخ ابـاغ رأی داوری )اعـم از تصحیحـی،  تکمیلـی و تفسـیری( می باشـد، در 

غیـر اینصـورت تقاضـای ابطـال از طـرف دادگاه مسـموع نخواهـد بـود.
در ایـن نوشـتار تـاش شـد تـا بـا توجـه بـه اهمیـت داوری در حـل وفصـل 
اختافـات، برخـی نـکات گزیـده در خصـوص داوری هـای داخلـی و بین المللـی 
مورد بررسی قرار گیرد.در ایران به ویژه به دلیل تفاوت در رژیم قانونی داوری 
داخلـی و بین المللـی، توجـه بـه بسـیاری از این تمایـزات در انعقـاد قراردادهای 
بین المللی و داخلی از اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار است.  بدیهی است 
کـه پیـش بینـی شـرط داوری در قـرارداد، نحـوه نـگارش و تنظیـم ایـن رای و نیز 
مسـائلی از قبیـل شـروع جریـان داوری، نحـوه اعتـراض بـه آن یـا اجـرای رای 
داوری جملگی دارای ظرائف و پیچیدگی های حقوقی فراوان هستند که لزوم 
استفاده از مشاوره و خدمات حقوقی حقوق دانان و وکای متخصص در این 

زمینـه ازهمـان مراحـل اولیـه انعقـاد قـرارداد را اقتضا می کنند.
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بعـد از بـه سـرانجام رسـیدن برنامـه جامـع اقـدام 
 ،1+5 کشـورهای  و  ایـران  بیـن  )برجـام(  مشـترک 
چشـم انداز گسـترده ای از تأثیـر آن و نیـز اقتصـاد 
جهانـی بـر اقتصـاد ایـران خصوصـاً در حوزه نفت و 
گاز، ترابـری هوایـی و دریایـی و غیـره صـورت گرفت 
که شـاهد آن حضور گسـترده سـران و وزرای دیگر 
در  بویـژه  ایـران  در  سـطح  باالتریـن  در  کشـورها 

پارلمـان بخـش خصوصـی بـود. 
در این بین، شرکت های ایرانی تاش های خود را 
جهت تعامل و پیدا کردن شریک مناسب تجاری 
خـود بـکار بسـتند و از طـرف مقابـل شـرکت هـای 
خارجی سعی می کردند از بازار و موقعیت خاص 

ایران در منطقه حداکثر اسـتفاده را ببرند. 
بـه اختصـار می تـوان از فعالیت هایی کـه در دوران 

پسـابرجام صورت گرفت به موارد زیر اشـاره کرد:
هزینه هـای  کاهـش  موجـب  نفـت  درصنعـت 
اضافـی صـادرات محصـوالت نفتـی، برخـورداری از 
بیمـه هـای بین المللـی و آزادی تـردد نفتکش هـای 

ایـران بـه همـه بنـادر جهـان شـد. 
در زمینـه بانکـی تـاش جهـت جـذب منابـع مالـی 
خارجی، سهولت در تبادل حواله های ارزی، اتصال 
حسـاب های  آزادشـدن  یـورو،  تسـویه  نظـام  بـه 
بانـک مرکـزی، معامـات دالری، گشـایش اعتبارات 
و بـروات اسـنادی ارزی دیـداری و مـدت دار، صـدور 
انـواع ضمانت نامه هـای ارزی، خریـد و فـروش ارز و 

ارسـال حواله هـای ارزی، بـوده اسـت.  
در موضـوع بیمـه، بـه سـبب مهیـا نبـودن برخـی 
زیرسـاخت ها و قوانین و شـرایط، به رغم بازدیدها 
و مذاکراتـی کـه از سـوی سـرمایه گـذاران خارجـی 
مسـتقیم  خارجـی  سـرمایه گذاری  گرفـت  انجـام 
ایـن صنعـت صـورت نگرفـت و خریـد سـهام  در 
شـرکت هـای بیمـه توسـط شـرکت هـای خارجـی 
یـا مشـارکت مسـتقیم آنـان انجـام نگردیـد؛ ولـی 
مطالعـه بازار توسـط سـرمایه گذاران خارجـی ادامه 
داشـت و بعضـی شـرکت هـای خارجـی اقـدام بـه 
ایجـاد دفاتـر ارتباطـی در کشـور نمودند و مشـغول 
مطالعـه بـازار شـدند و انتقـال دانـش بیمـه ای در 

دسـتور کار قـرار گرفـت.
در بخش ترابری هوایی، با نهایی شدن قراردادهای 
بـا دو شـرکت  ایـر  ایـران  خریـد هواپیمـا از سـوی 
بزرگ هواپیماسـازی جهان برنامه ریزی دقیق برای 
ورود هواپیماهای جدید به ناوگان ایران در دستور 
کار قـرار گرفـت و پـس از آن نیـز قـراردادی جدیـد 
بـرای ورود هواپیماهـای ATR بـه ایـران نهایـی شـد. 
در بخش معدن، خصوصا فلزات با رشد اقتصادی 
قابـل توجهـی روبـه رو شـد بـه طـوری کـه تولیـد 
محصـوالت معدنـی نظیـر مـس و آهـن و نیـز زغـال 
سنگ افزایش پیدا کرد که به رشد پنجاه درصدی 

صـادرات ذخایـر معدنـی کشـور منجر شـد.
پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست 
جمهـوری آمریـکا کـه مواضـع او نسـبت بـه برجـام 
در مناظـرات روشـن بـود، وی تصمیـم بـه خـروج 
از برجـام گرفـت و توافـق هسـته ای را فاجعه آمیـز 
خوانـد و معتقـد بـود کـه امریـکا میلیاردهـا دالر بـه 
ایـران پـول داده اسـت کـه مایـه شرمسـاری او و 
امریکایی های زیادی شـده اسـت. در طرف مقابل 
رئیـس جمهـور روحانـی در نطـق تلویزیونـی اشـاره 
کرد که تاریخ نشـان داده ایران کشـوری اسـت که 
بـه تعهـدات خـود پایبنـد اسـت و آمریـکا هیـچ گاه 
بـه تعهـدات خـود عمل نکـرده اسـت. توافق برجام 

شرکت های کوچک و متوسط 
سکان دار اقتصاد ايران

رضا نوری
دکترای زمین شناسی اقتصادی

عضو کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا
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بیـن ایـران و پنـج کشـور اسـت چـرا کـه 1+5، یـک خـود را از دسـت داد. مـا از 
ماه های قبل می دانستیم که ترامپ متعهد به هیچ توافق بین المللی و حتی 

برجـام نخواهـد ماند.
پـس از خـروج آمریـکا از برجـام، نگرانی هایـی از بازگشـت تحریم هـای آمریـکا 
و تاثیـر آن بـه سـرمایه گذاری های شـرکت های اروپایـی نظیـر اتوموبیـل سـازی 
دایملـر و شـرکت نفتـی توتـال کـه پـس از برداشـتن تحریم ها در سـال 2015 با 

شـوق و اشـتیاق فـراوان بـه ایـران برگشـتند، حاصـل گردیـد.
تقریبا تمامی کشورهای اتحادیه اروپا، حامی برجام بوده اند و از خروج آمریکا 
از آن ابـراز تاسـف کـرده  و بـا رهبـری فرانسـه، آلمـان و همین طـور انگلیـس، 
موضعـی در حمایـت از ایـران و در تقابـل بـا خواسـته های آمریـکا گرفته انـد. 
در بیـن کشـورهای اروپایـی، ایتالیـا،  از زمانـی کـه دولـت دسـت راسـتی جدیـد 
در ایـن کشـور روی کار آمـده، چنـدان در دیپلماسـی بین المللـی فعـال نبـوده 
امـا موضع گیری هـای رسـمی ایـن کشـور در یـک سـال اخیـر، همگـی متمایـل 
بـه ایـران بـوده اسـت. ایـن کشـور، در زمـان برجـام، یکـی از حامیـان سرسـخت 
آن بـود. زمانـی هـم کـه اتحادیـه اروپـا تـاش می کـرد بـا وضـع تحریم هـای یـک 
جانبـه علیـه ایـران، آمریـکا را متقاعـد کنـد کـه در برجـام بمانـد،  ایتالیـا در کنـار 
اتریش و اسپانیا ازجمله مخالفان این تحریم های یک جانبه بوده است. این 
کشور، در آن زمان اینگونه استدالل کرد که تحریم های جدید هم در متقاعد 
کـردن دونالـد ترامـپ بـرای ماندن در برجام شکسـت می خـورد و هم به روابط 
بـا ایـران ضربـه می زنـد. زمانـی هـم کـه ترامـپ خـروج از برجـام را اعـام نمـود، 
نخسـت وزیر ایـن کشـور بـر حفـظ برجـام تأکیـد کـرد. ایتالیـا به عنـوان یکـی از 
شـرکای بزرگ ایران، بعد از برجام چندین قرارداد بزرگ با ایران بسـته اسـت. 
در ادامه مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا به انتشار بیانیه ای از سوی کمیسیون 
بسـته  به عنـوان  آن  از  کـه رسـانه ها  بیانیـه ای  منجـر شـد؛  برجـام  مشـترک 
پیشـنهادی اتحادیـه اروپـا نـام بردنـد اما هنوز جزئیاتی از نحـوه اجرا و پایبندی 

کشـورهای اروپـا بـه آن منتشـر نشـده اسـت.
در بنـد 8 ایـن بیانیـه، تعهداتـی بـرای حفظ و ارتقای روابط اقتصـادی با ایران و 
کمـک بـه تـداوم تجـارت خارجـی ایـران باوجـود تحریم هـای آمریکایی گنجانده 
شـده اسـت. از جمله آنها می توان به تضمین تداوم صادرات نفت، میعانات 
گازی و محصـوالت نفتـی و پتروشـیمی از ایـران و همچنیـن حفـظ و اسـتمرار 

کانال هـای مؤثـر مالـی بـرای تعامـل با کشـورمان اشـاره کرد.
از سوی دیگر در بیانیه کمیسیون مشترک برجام، بر تداوم روابط حمل ونقل 
دریایـی به خصـوص در حـوزه کشـتیرانی و بیمـه و همچنیـن روابط حمل ونقل 
زمینـی، هوایـی و ریلـی نیـز تأکید شـده و تقویت پوشـش های اعتبـار صادراتی 

نیز مدنظر قرار گرفته اسـت.
لـزوم توجـه بـه بنگاه هـای کوچـک و متوسـط کـه پـس از اجرایـی شـدن برجـام 
از سـوی پارلمـان بخـش خصوصـی نیـز مـورد تأکیـد قـرار گرفتـه بـود، در بیانیـه 
تشـویق  بیانیـه  ایـن  در  اسـت.  گنجانـده شـده  برجـام  کمیسـیون مشـترک 
سـرمایه گذاری های بیشـتر در ایـران و حمایـت روشـن و مؤثـر از کنشـگران 
اقتصـادی کـه بـا ایـران تجـارت می کنند، به ویژه شـرکت های کوچک و متوسـط 
اشـاره  مـورد  اقتصادهـا محسـوب می شـوند،  از  کـه شـاکله اصلـی بسـیاری 
قـرار گرفتـه اسـت؛ چراکـه ایـن شـرکت ها عمدتـاً منافعـی در آمریـکا ندارنـد 
کـه بـه  واسـطه محدودیت هـای تحریـم دچـار مشـکل شـوند. ضمـن اینکـه 
بخـش عمـده شـرکت های کوچـک و متوسـط اروپایـی، بـه اقتصـاد آمریـکا و 
سـرمایه گذاری های خارجـی ایـن کشـور نیـز ارتباطـی ندارنـد کـه تحـت تأثیـر 

محدودیت هـای وزارت خزانـه داری آمریـکا از همـکاری بـا ایـران منـع شـوند. 
همچنین مقرر شد اعضای برجام مورد اقدام اتحادیه اروپا، به منظور حمایت 
قانـون  به روزرسـانی  فراینـد  اتحادیـه،  ایـن  عضـو  دولت هـای  از شـرکت های 
انسـداد و مجـوز اعطـای وام هـای خارجـی توسـط بانـک سـرمایه گذاری اروپا به 

ایـران را مـورد توجـه قـرار دهنـد.
تجربـه برخـی کشـورهای پیشـرفته نشـان می دهـد، چنانچـه زمینـه حمایت از 
مالکیت معنوی و حضور شرکت های چند ملیتی خارجی در قالب بنگاه های 
فـروش  بـه  و متوسـط در کشـورها فراهـم شـود، نسـبت صـادرات  کوچـک 
بنگاه های کوچک و متوسـط با بنگاه های بزرگ قابل قیاس و در برخی موارد 
حتـی بیشـتر خواهـد بـود، لـذا بـه نظـر می رسـد در ایـران نیـز تسـهیل شـرایط 
حضـور بنگاه هـای چندملیتـی کوچک و متوسـط می تواند بـه افزایش صادرات 
و ارزآوری کشـور منتـج شـود. بـا توجـه بـه تجربـه اغلـب چنیـن کشـورهایی، 
تعـداد بنگاه هـای کوچـک و متوسـط آنهـا نسـبت بـه کل بنگاه هـا بـه مراتـب 
باالست و در برخی از آنها این نسبت بیش از 95 درصد هم می رسد؛ ضمن 
اینکـه بخـش قابـل توجهـی از نیـروی کار ایـن کشـورها نیـز در ایـن بنگاه هـا 
مشـغول بـه کار هسـتند، بـه طـوری کـه در برخـی از آنهـا نسـبت اشـتغال ایـن 
بنـگاه هـا بـه بیـش از 75 درصـد نیـز رشـد داشـته اسـت، لـذا بـه نظر می رسـد 
چنیـن بنگاه هایـی، پتانسـیل باالیـی بـرای جـذب نیـروی کار در ایـران نیـز دارند 
و قابلیـت سـرمایه گذاری بـرای ایجـاد اشـتغال و جـذب نیروهـای تحصیلکـرده 
.)SMEs در آنهـا وجـود دارد )نگاهـی بـه وضعیت بنگاه های کوچک و متوسـط

بـه طـور کلـی می تـوان گفـت شـرکت های کوچـک و متوسـط در اروپـا بـه ویـژه 
در غـرب آن، پتانسـیل مناسـبی جهـت همـکاری بـا شـرکت های ایرانـی دارنـد 
چـرا کـه ایـن شـرکت ها، همـکاری قابـل ماحظـه ای با آمریکا نداشـته و امیدی 
جهـت پیـدا کـردن بـازار در آمریـکا، ندارنـد و از سـوی دیگـر بـا کمـک بانک هـای 
کوچـک و یـا بـا روش هـای غیـر بانکـی بـه امیـد تعامـل بـا شـرکت های ایرانـی 
هستند. لذا توجه به شرکت های کوچک و متوسط ایرانی می تواند تکیه گاه 
محکمـی جهـت پیشـبرد اهـداف اقتصـادی کشـور در دوران پسـاخروج باشـد.
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1- مبانی نظری و تعریف مفاهیم
 گردشگری را می توان به عنوان یکی از مهمترین 
فعالیت هـای انسـان معاصـر دانسـت کـه همـراه با 
به وجود آوردن تغییراتی شگرف در سیمای زمین، 
اوضاع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، روش زندگی 

انسـان ها را دگرگون می سـازد.

 صنعـت گردشـگری در دهه هـای اخیـر رونـد رو 
بـه رشـدی را طـی کـرده و بـه طـور فزاینـده ای در 
اقتصـاد کشـورها اثرگـذار بوده اسـت. بـا توجـه بـه 
رونـد جهانـی شـدن، همـواره اهمیـت گردشـگری 
در حـال افزایـش اسـت و در برنامه هـای توسـعه 
اقتصـادی اجتماعـی کشـورها، به گردشـگری توجه 

پتانسـیل ها  از  اسـتفاده  بـا  تـا  می شـود،  ویـژه ای 
جـذب  بـرای  رقابـت  در  موجـود  ظرفیت هـای  و 
گردشـگر از جایـگاه مناسـبی برخـوردار شـوند. در 
کشـور مـا برنامه ریـزان و تصمیم گیـران در تـاش 

توسـعه صنعـت گردشـگری می باشـند.  بـرای 

 وجـود جاذبه هـای گردشـگری، یکـی از مهم تریـن 
دالیـل مسـافرت مـردم بـه مقصـدی خـاص اسـت. 
بـه  توجـه  بـا  کشـش،  عامـل  به عنـوان  جاذبه  هـا 
دارنـد،  کـه  جذابیت هایـی  و  خـاص  ویژگی هـای 
می توانند گردشگران را از نقاط و سرزمین های دور 
جـذب کننـد. بنابرایـن، توسـعه پایـدار گردشـگری 
برنامه ریـزی  نیازمنـد  آن  خردمندانـه  مدیریـت  و 
اسـت. در ایـن میـان، ایـران بـا وجـود جاذبه هـای 
فراوان فرهنگی، تاریخی و طبیعی هنوز نتوانسته 
اسـت جایگاه خود را به عنوان یک کشـور پذیرنده 
گردشگر در بازار جهانی صنعت گردشگری بیابد، 
از ایـن رو سـهم ناچیـزی از درآمدهـای این صنعت، 

نصیـب کشـور شـده اسـت.

2- شـاخصه های حایز اهمیت جهت برنامه ریزی 
گردشگری

اهمیـت  گردشـگران،  ورود  شـمار  پیش بینـی   

بـرای گردشـگری و فعالیت هـای وابسـته  ویـژه ای 
بـه گردشـگری دارد, چـرا کـه پیش بینـی، شـاخصی 
در  آن،  بـه موجـب  و  بـوده  آینـده  تقاضـای  بـرای 
پـی فراهم کـردن اطاعـات پایـه بـرای برنامه ریـزی و 
سیاست گذاری های پی درپی است. در برنامه ریزی 
گردشگری، پیش بینی تعداد گردشگران بیشترین 
ارتبـاط و کاربـرد را در مبحـث مدیریـت گردشـگری 
دارد، زیـرا یکـی از ابعـاد اصلـی بـرای برنامه ریـزی 
گردشـگری، برنامه ریزی بازاریابی آینده نگر اسـت. 
تعـداد گردشـگران بـا عرضـه و تقاضـای بـازار ارتباط 
بـا  برنامه ریـزان مرتبـط  مسـتقیم دارد. مدیـران و 
گردشـگری، بایـد از یـک سـو در تـاش بـرای رفـع 
نیـاز گردشـگران و ارائـۀ تسـهیات بهتـر بـه آنهـا 
دارد  وجـود  مهـم  ایـن  دیگـر  سـوی  از  و  باشـند 
ماهیتـی  گردشـگری  بـه  وابسـته  محصـوالت  کـه 
اتـاق  انبارکردنـی ندارنـد. چنانکـه  ذخیره شـدنی و 
یـک هتـل کـه یـک شـب رزرو نشـود، صندلـی یـک 
هواپیمـا کـه مسـافری بـرای آن پیـدا نشـده و میـز 
منافعـی  اسـت،  مانـده  خالـی  کـه  رسـتوران  یـک 
است که از دست رفته و امکان ذخیره کردن برای 
آینـده وجـود نـدارد و ایـن خـود لـزوم اطـاع از ورود 
گردشگران را برای مدیران مرتبط با این فعالیت ها 
بـر همیـن اسـاس پیش بینـی  دوچنـدان می کنـد. 

بررسی راهکارهای توسعه گردشگری داخلی با 
توجه به وضع موجود

مهدی نیری
دکترای شهرسازی

عضوکمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا
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درسـت تقاضـای گردشـگران، می توانـد بـه کاهـش 
ریسک در تصمیم گیری و هزینه منجر شود و این 
مهـم بـا اطـاع از تقاضـای گردشـگران بـه منطقه و 

نیازهایشـان در آینـده حاصـل می شـود.

 احسـاس امنیـت، یکـی از نیازهـای روحـی انسـان 
و از مهم تریـن ویژگی هـای کیفیـت فضاسـت. در 
امـروز، عوامـل گوناگـون محیطـی  جوامـع شـهری 
و  بی قانونی هـا  و  بزهکاری هـا  انـواع  بـروز  سـبب 

ناامنـی در شـهرها شـده اند. 

الگـوی  درک  ازطریـق  گردشـگران  رضایتمنـدی   
را  محققـان  ذهـن  رفتارگرایـان،  به تازگـی  رفتـاری: 
در توسـعه گردشـگری بیـش از پیـش بـه شـناخت 
ویژگی هـای فـردی شـهروندان سـوق داده انـد, زیـرا 
الگوهـای  از  به شـدت  گردشـگری  کاربری هـای 
رفتـاری جوامـع تأثیـر می پذیـرد. در ایـن بیـن، درک 
بهتـر الگوهـای رفتاری گردشـگران، بـه ارائه مبنایی 
جاذبـه،  مدیریـت  بـرای  گردشـگری  در  علمـی 
نوسـازی محصـول و بازاریابـی جاذبـه می انجامـد. 
چارچـوب  هاگراسـتراند  مـکان  زمـان  جغرافیـای 
مفید و مفهومی را برای مطالعه الگوهای فعالیت 
فـردی در حـوزه فضایی-زمانـی پیشـنهاد می کنـد. 

مسـیر فضا-زمـان هسـته اصلـی جغرافیـای زمـان 
و  دریافـت  امـکان  آن،  از  اسـتفاده  بـا  کـه  اسـت 
مکانـی  و  زمانـی  رفتـار  اطاعـات  تجزیه وتحلیـل 
گردشـگران وجـود دارد و سـبب پیشـبرد درک مـا 
از رفتـار گردشـگران در هـر دو بعـد تئـوری و عملـی 
کارایـی  سـنجش  روش هـای  از  یکـی  می شـود. 
نظـر  ارزیابـی  منطقـه،  یـک  در  موجـود  خدمـات 
از  )گردشـگران(  اسـتفاده کنندگان  و  بهره بـرداران 
خدمـات گردشـگری اسـت. درواقـع، بـا توجـه بـه 
ارتباط مسـتقیم گردشـگران با خدمات ایجادشـده 
و نیازهای موجود در شهرها و مناطق، آن ها نقش 
مؤثـری در سـنجش کارایـی یـا کمبودهـای خدمـات 
موجـود دارنـد. رضایتمنـدی به صـورت گسـترده در 
ادبیـات توسـعه، یـک متغیـر روشـن و همچنیـن 
و  اجتماعـی  رفـاه  تولیـدی،  تأثیـر خدمـات  نتیجـة 
مالـی قلمـداد می شـود. براین اسـاس، یکـی دیگـر 
گردشـگری  توسـعه  بـرای  راهکارهـا  مهمتریـن  از 
داخلی سنجش رضایتمندی گردشگران از مقاصد 
گردشـگری ایـران  اسـت و پـر واضـح اسـت کـه این 
در  بین المللـی  گردشـگری  توسـعه  بـه  نیـز  رویـه 

آینـده کمـک خواهـد نمـود.

 مشـارکت و همـکاری سـاکنان ازطریـق سـنجش 

نگرش ساکنان و ذینفعان گردشگری، تضمین کنندۀ 
موفقیت اجــــــــرای برنامـــه هـــــای گردشگری پـــــایدار 
است و نبود این مشارکت موجب شکست اجرای 
آن هـا می شـود. بـه همیـن سـبب، سـنجش نگـرش 
اهمیـت  پایـدار،  گردشـگری  توسـعه  بـه  سـاکنان 
بسـیار دارد. بررسـی نگرش ذینفعان گردشـگری به 
فعالیت هـای پایـدار و طبقه بنـدی آن هـا براسـاس 
بـه  مربـوط  فعالیت هـای  بـه  آنهـا  نگرش هـای 
توسـعه گردشـگری پایدار و نیز بررسـی ویژگی های 
جمعیت شـناختی هـر طبقـه از مهمتریـن اقدامـات 

درایـن زمینـه محسـوب می شـود.

بـا  بـه خدمـات گردشـگری   دسترسـی مناسـب 
مهم تریـن  از  یکـی  فضـــایی،  برنامه ریـزی  کمـک 
پارامترهایی است که نقش مهم و تعیین کننده ای 
در  به طورکلـی  و  گردشـگران  اجتماعـی  رفـاه  در 
بـه  توجـه  بـا  دارد.  گردشـگری  حیـات  عرصـه 
اینکـه دسترسـی بـه خدمـات، حلقـه ارتبـاط میـان 
)مراکـز  عرضـه  و  )گردشـگران(  تقاضـا  عنصـر  دو 
و  کارا  گردشـگری  خدمـات  اسـت،  ارائه کننـده( 
بـرای  آن  متناسـب  و  بهینـه  توزیـع  و  مطلـوب 
گردشـگران و سـایر اسـتفاده کنندگان، بـه تـوازن و 
تعـادل سـایر کارکردهـای گردشـگری کمـک شـایان 
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بـا کمـک برنامه ریـزی  بنابرایـن،  توجهـی می کنـد. 
در  قدرتمنـد  ابزارهـای  از  یکـی  به عنـوان  فضایـی 
و مکان هـای  بـه فضاهـا  منابـع  زمینـه تخصیـص 
دارای اولویـت، می تـوان مکان هـای بهینـه خدمـات 

بـه بهتریـن نحـو مشـخص کـرد. را  گردشـگری 
باتوجـه بـه همـه مـوارد شـرح داده شـده می تـوان 
نتیجه گیـری کـرد صرفـا بـا وجـود بناهـای تاریخـی، 
گردشـگری  توسـعه  و...  جغرافیایـی  جاذبه هـای 
وضـع  دقیـق  شـناخت  بـا  و  نمی افتـد  اتفـاق 
موجودبراساس شرایط سیاسی ,اقتصادی و روابط 
بین المللـی و همچنیـن تصمیـم گیـری و سیاسـت 
گـذاری براسـاس داده هـای وضـع موجـود می تـوان 

بـه توسـعه و رشـد صنعـت گردشـگری رسـید.
آوازه  کـه  تاریخـی  جاذبه هـای  وجـود  درایـران 
در شـهرهایی همچـون شـیراز،  دارنـد  بین المللـی 
و...  تهـران  کرمانشـاه،  کرمـان،  یـزد،  اصفهـان، 
جـاذب  اخیـر  دهه هـای  در  تنهـا  نـه  متاسـفانه 
گردشـگرنبوده بلکه حتی شـاهد رکود این صنعت 
منسـجم  برنامه ریزی هـای  فقـدان  دلیـل  بـه 
گردشـگری،  صنعـت  در  هدفمنـد  مدیریـت  و 
بوده ایـم ,لـذا درایـن مقالـه سـعی برایـن شـده تـا 
بـه تشـریح ایـن موضـوع پرداختـه شـود کـه اگرچـه 
توسـعه گردشـگری بـا معنـی و مفهـوم گردشـگری 
بین المللـی تبلـور پیـدا می کند و با سیاسـت گذاری 
صحیح و مدیریت هدفمند منجر به رونق کسب 
و کار و افزایـش درآمـد ارزی و ارتقـا سـطح تبـادل 
فرهنگ هـا می شـود، امـا درحـال حاضـر بـه علـت 
محدودیت هـا ومشـکات اقتصـادی درعرصه هـای 
بین المللـی همچـون تحریم هـای بانکـی و هوایـی، 
وجود یک برنامه منسـجم در توسـعه برنامه ریزی 
شـده جهـت توسـعه گردشـگری داخلـی می توانـد 
باعـث ایجـاد زیرسـاخت های مناسـب درراسـتای 
توسـعه  امـکان  جهـت  مـدت  دراز  برنامه ریـزی 
صنعت گردشـگری بین المللی در آینده نیز گردد.

محدودیت هـای  و  مشـکات  بـه  باتوجـه  درواقـع 
بین المللـی،  گردشـگر  وضـع موجودجهـت جـذب 
الزم است برنامه ریزان و متخصصان این صنعت، 
ایـران را بـه سـمت برنامه ریـزی در جهـت توسـعه 
افزایـش زیـر سـاخت ها در  گردشـگری داخلـی و 
ایـن زمینـه سـوق دهنـد تـا بـا درایـت و برنامه ریـزی 
هدفمنـد بتـوان بـا تـوان حداکثـری از ایـن مرحلـه 

گـذار عبـور نمـود.
از  تابرخـی  شـده  سـعی  ادامـه  در  پایـه  برایـن 
توانمندی ها و نقاط قابل توجه جهت برنامه ریزی 

گـردد. بررسـی  داخلـی  گردشـگری  توسـعه  و 

داخلـی  گردشـگری  پتانسـیل های  از  برخـی   -3
داخلـی  گردشـگری  توسـعه  برنامه ریـزی  جهـت 

 جوامع محلی
غفلـت از جوامـع محلـی در فعالیت هـای صنعـت 
گردشگری خایی اساسی در برنامه ریزی مشارکتی 
به منظـور دسـتیابی بـه توسـعه پایـدار گردشـگری 
گردشـگری  توسـعه  الگـوی  می شـود.  محسـوب 
جامعه محور می کوشـد بخشـی از این خأل اساسـی 
را پر کند. ایجاد محوریت الگوی توسعه گردشگری 
جامعه محـور به دنبـال تعییـن وضعیـت مشـارکت 
و  پایـدار  گردشـگری  زمینـه  در  محلـی  سـاکنان 
همچنین معرفی رویکرد مشارکتی به عنوان راهبردی 
برای توسـعه پایدار گردشـگری در ایران باید باشـد.
و  شـهری  بافت هـای  کـه  اسـت  حالـی  در  ایـن 
محله هـای قدیمـی ایـران، از بعـد امنیـت و آرامش، 
شهره شهرها بوده اند. این مسئله، اگرچه متأثر از 
ساختار اجتماعی و فرهنگی نیز بوده است، نباید 
این گونـه محله هـا  از طراحـی هوشـمندانه کالبـد 
غافـل شـد. غالـب ایـن محله هـا، بـر مبنـای اصـول 
سـاخته شـده اند و زمینـه مناسـبی بـرای تحقیـق 
فراهـم می کنـد، جامع تریـن نظریـه، یعنـی نظریـه 
»پیشـگیری از جـرم، از طریـق طراحـی محیطـی یـا 
CPTED«، به عنوان یک پتانسـیل بسـیار مهم در 
ایـران مدنظـر  طراحـی شـهری محله هـای سـنتی 
برنامه ریـزی  و  آگاهانـه  اسـتفاده  کـه  قـرار گرفتـه 
شده در این زمینه منجر به ایجاد توسعه صنعت 

گردشـگری خواهـد شـد.
و  شـهرها  تاریخـی  بافـت  در  مطلـوب  زندگـی 
حفاظت از آنها، مستلزم برنامه ریزی، ساماندهی، 
احیا و بهسـازی بافت  و تعادل بخشـی میان بافت 
شـناخت  گام،  نخسـتین  اسـت.  جدیـد  و  قدیـم 
تاریخـی  بافـت  در  موجـود  مشـکات  تحلیـل  و 
اسـت. بافـت قدیـم تهـران، یـزد، قزویـن، اصفهـان، 
تبریـز، مشـهد، دامغـان و بسـیاری شـهرهای ایـران 
جزئـی از خاطـره، شناسـنامه و هویـت ایـن شـهرها 
می باشـد و درمقابـل، بافـت جدیـد بایـد نیازهـای 
کنونی را برطرف کند. لذا الزم است  با بهره گیری 
میدانـی  بررسـی  ضمـن  کیفـی،  روش شناسـی  از 
بافـت تاریخـی شـهرها و شـناخت معضـات آنهـا، 
بـه ارائـه راهبردهـا و راه کارهایـی بـرای جلوگیـری از 
بـه محیطـی مطلـوب  و دسـت یابی  آن  تخریـب 
تعـدد  شـهری،  مدیریـت  مشـکات  پرداخـت؛ 
نبـود  تصمیم گیـر،  عامـان  ضعـف  و  دسـتگاه ها 
سرپرسـت مسـتقل بـرای بافـت کهـن، نامناسـب  
و  نواحـی  ایـن  در  شـهری  زیرسـاخت های  بـودن 
بی توجهـی بـه شـناخت، ثبـت، حفاظـت و مرمـت 
جملـه  از  شـهرها  در  محـات  ایـن  تاریخـی  آثـار 
مهمتریـن ایـن مشـکات اسـت. راه کارهـای مرمـت 
بایـد  محـات،  احیـای  و  بهسـازی  و  تاریخـی  بافـت 
براسـاس برنامه هـای جامـع در جهـت شـناخت دقیق 
بافـت از دیـد تاریخـی، فرهنگی و اجتماعی، حفاظت 
کامـل از آن و در ضمـن، متکـی بـر درآمدزایـی باشـد. 
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بـه همیـن دلیـل بایـد ضمـن افزایش نظارت بر بافتهای تاریخی محات تاریخی با 
ثبـت آنهـا در آثـار ملـی، شـرایط مناسـب را بـرای حضـور فعال بخـش خصوصی در 
مدیریـت، برنامه ریـزی و احیـای بافـت نیـز به وجـود آورد و زمینـۀ رونـق اقتصـادی 
و تجـاری را بـا اختصـاص دادن کاربـری مناسـب بـه آنهـا، ماننـد احـداث کارگاه هـا و 
فروشـگاه های صنایـع دسـتی و هنرهـای سـنتی ملی، فراهـم کرد. ایـن اقدامات اگر 
براسـاس برنامـه  و به طـور مسـتمر اجـرا شـود، ضمـن جلوگیـری از تخریـب بافـت، 
آثـار مثبـت فرهنگـی، اجتماعـی، عمرانـی و رفاهـی فراوانـی چـون، جذب گردشـگر و 

ایجـاد اشـتغال مولـد نیـز در پـی خواهـد داشـت.

 پارک بازار 
پـارک بـازار نیـز پدیـده ای جدیـد در عرصۀ شـهر و برنامه ریزی شـهری درجهت 
توسـعه تامیـن خدمـات شـهری و افزایـش گردشـگری بـه صـورت هـم زمـان 
بزرگتـر،  مجموعـه ای  درون  در  تجـاری  فضاهـای  و  بـازار  آن،  در  و  می باشـد 
متشـکل از پارک و فضاهای سـبز تفریحی ویا پاتوق ها در محله های قدیمی 
و بافت هـای سـنتی واقـع شـده اسـت. مجموعـۀ پارک بـازار در حاشـیۀ شـهرها 
ویا در محله های قدیمی و بافتهای تاریخی عاوه بر فعالیت روزانۀ واحدهای 
»جمعـه  به نـام  ویـژه  بـازاری  جمعـه،  روز  در  هفتـه  هـر  آن،  درون  تجـاری 

 پارک بـازار« نیـز میتوانـد  تشـکیل گـردد.

 گردشگری روستایی 
امروزه یکی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و یکی از عوامل برجسته  ی ارتباط 
اجتماعـی و فرهنگـی در جوامـع اسـت, بـا وجـود اینکـه  روسـتاهای ایـران دارای 
پتانسیل های بالقوه ای از نظر محیط طبیعی برای جذب گردشگر می باشند، 
ولـی یـک برنامه ریـزی اصولـی بـرای گردشـگری روسـتا صورت نگرفته اسـت تا 
از رهگـذر آن عـاوه بـر ایجـاد اشـتغال، موجـب توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و 
فرهنگـی ایـن گردشـگری گـردد. درواقـع هـدف از ایـن برنامه ریزی ها دسـتیابی 
بـه اسـتراتژی های توسـعه اکوتوریسـم روسـتایی، از طریـق بکارگیـری فرآینـد 
برنامه ریزی اسـتراتژیک با اسـتفاده از نظرات سـه گروه: مردم، گردشـگران و 
مسـئوالن، می باشـد تـا بـا اسـتفاده بهینـه از جاذبه هـا و جلوگیـری از تخریـب، 
جذب هر چه بیشـتر گردشـگران صورت گیرد. همچنین ایجاد نمایشـگاه های 
جهانگـردی به منظـور نمایـش انـواع مختلـف جغرافیـای فرهنگـی نظیـر انـواع 
صنایـع دسـتی، هنـر، پوشـش محلـی، انـواع غذاهـا، موسـیقی، آداب و رسـوم 
و جشـن های محلـی روسـتا ازجملـه مهمتریـن ایـن اسـتراتژی ها می باشـد کـه 
عاوه بر توسـعه گردشـگران داخلی منجر به ایجاد زیر سـاخت برای توسـعه 

گردشـگری بین المللـی در آینـده خواهد شـد.
یکی از ابعاد بسیار مهم نظریه های توسعۀ پایدار روستایی، توسعۀ اقتصادی 
در کنـار توسـعۀ اجتماعـی و اکولوژیـک اسـت. در ایـن میـان، گردشـگری در 
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جوامـع روسـتایی، نقـش بسـیار مهمـی در توسـعۀ اقتصـادی آن هـا دارد. یکـی 
بـه کارآفرینـی  از مهم تریـن عوامـل توسـعۀ گردشـگری در روسـتاها، توجـه 
گردشـگری اسـت. بدین صـورت کـه کارآفرینـی گردشـگری، بـا ایجـاد اشـتغال، 
بهبـود کیفیـت زندگـی، توزیـع مناسـب درآمـد و بهره بـرداری بهینـه از منابـع، 
نقـش مهمـی در رشـد اقتصـادی روسـتاها و درنتیجـه در توسـعۀ روسـتایی 
دارد. متنوع سـازی اقتصـاد روسـتایی، تنهـا بـا القـا از بیـرون محقـق نمی شـود. 
کارآفرینان محیط های روستایی باید خود فرصت ها و منابع بالقوه و بالفعل 
را بشناسند و با استفاده بهینه از آن ها تنوع اشتغال و اقتصاد را برای محیط 

روسـتایی بـه ارمغـان بیاورند. 
انـواع گونه هـای گردشـگری روسـتایی موجـود در کشـور، گردشـگری  بیـن  در 
خانه هـای دوم نیـز مهم تریـن شـکل آن اسـت. نتایـج پژوهش هـای متخصصیـن  
نشـان می دهـد کـه گردشـگری خانه هـای دوم آثـار مثبـت و منفـی مختلفـی در 
ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی منطقـه برجـای گذاشـته اسـت، مهم تریـن آنهـا بـا 
توجـه بـه دیـدگاه کلـی متخصصـان  درخصـوص گسـترش ایـن نـوع گردشـگری 
در منطقـه، به ترتیـب در بُعـد اقتصـادی، افزایـش شـغل های فصلـی مرتبـط بـا 
گردشگری و در بُعد اجتماعی، افزایش امکانات محلی و افزایش رفتارهای ضد 

اجتماعـی و متضـاد بـا فرهنـگ بومـی می باشـند. 

 ژئوتوریسم
از  بـا هـدف حفاظـت  کـه  اسـت  از گردشـگری مسـئوالنه  شـاخه جدیـدی 
میـراث زمیـن و همچنیـن ارتقـای سـطح زندگی جوامع بومی، حفـظ ارزش  های 
از جاذبه  هـای زمین شـناختی و  بـر اسـتفاده  اقتصـادی،  فرهنگـی و توسـعه 
ژئومورفولوژیکـی تأکیـد می کنـد. مجموعه میـراث ژئومورفولوژیکی، فرهنگی و 
گردشـگری ژئوتوریسـم، در قالب مکان هایی نمایان شـده اسـت که به عنوان 
ژئومورفوسـایت از آن هـا یـاد می شـود. بـه طـور مثـال جهـت هرچـه روشـن تر 
شـدن موضوع  شهرسـتان طبس با وجود فرایند های مختلف زمین شناسـی، 
مجموعـه متنوعـی از ایـن 
را  ژئومورفوسـایت  ها 
در خـود جـای داده 

کویـــــری  بـزرگ  ناحیـه  دو  بیـن  طبـس  منطقـه  قرارگیـری  به دلیـل  اسـت. 
ایــــــــــــران )دشت لوت و کویر مرکزی(، مناطق کویری و بیابانی طبس تقریباً 
در حاشـیه قـرار گرفتـه و بسـیاری از توانمندی  هـای آن هنـوز به صـورت علمـی 
متخصصیـن  توسـط  شـده  انجـام  پژوهش هـای  در  اسـت.  نشـده  بررسـی 
ژئومورفوسـایت های  شهرسـتان،  ژئوتوریسـتی  مناطـق  شناسـایی  ضمـن 
منطقـه نیـز شناسـایی شـده انـد, »رخنمون هـای درنجـال«، »سـرزمین سـیاه« 
بـرای  ژئومورفوسـایت ها  بهتریـن  به عنـوان  افکنه  هـای شـتری«،  و »مخـروط  
کاربری های ژئوتوریسـتی تعیین شـدند و می توان آن ها را به عنوان یک کاالی 
اقتصـادی بـه گردشـگران ارائـه کـرد. ضمـن اینکـه حفاظـت میـراث زمیـن در 
طبـس به صـورت بالفعـل صـورت نمی گیـرد و از منظـر اقتصـادی و اجتماعـی، 

جامعـه بومـی طبـس، سـهم بسـیار اندکـی در گردشـگری دارد.
درواقـع بـا شـنیدن نـام بیابـان، آنچـه بیـش از هـر چیـز دیگـری در ذهـن عـام 
تصـور خواهـد شـد، محیطـی خشـک، بـی آب و عـاری از پوشـش گیاهی اسـت 
کـه بـرای آن ارزش اکوسیسـتمی را متصـور نمی شـوند، در حالی کـه بیابـان 
تفکـر  در  درمقابـل  می باشـد.  زمیـن  کـرۀ  حیـات  در  بوم شـناختی  چالشـی 
سیسـتمی، بیابـان نه تنهـا به دلیـل وجـود گونه هایـی منحصربه فـرد و تـوان 
اکولوژیکـی ویـژه نعمتـی الهـی به شـمار مـی رود، بلکـه قابلیت هـا و ارزش هـای 
اقتصادی-اجتماعـی آن، تـوان باالیـی را بـرای ایـن بوم زیسـت رقـم  زده اسـت. 
ایـن پژوهـش بـرآن اسـت تـا بـا نـگاه بـه جاذبه هـا و قابلیت هـای زیسـتی و 
اقتصـادی بیابان هـا، ذهـن را متوجـه امکان سـنجی جاذبه هـای بوم شـناختی 
قابل سرمایه گذاری در بیابان های ایران و توجه به اکوتوریسم در این نواحی 
کند، زیرا بیابان یک منبع اقتصادی بی مانند و مسـتعد اسـت که در راسـتای 
اهـداف توسـعۀ پایـدار، موجـب حفاظـت زیسـتی و سـودآوری اقتصـادی ایـن 

مناطـق می شـود.

 گردشگری ساحلی
در دهه هـای اخیـر گردشـگری سـاحلی رشـد قابل توجهـی داشـته و مزایـای 
اقتصـادی فراوانـی را بـرای جوامـع میزبـان بـه همـراه آورده اسـت. مدیریـت 
سـازمان های متولـی نقـش مهمـی در فراینـد بکارگیـری موثـر و کارآمـد منابـع 
انسانی و مادی در برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت 
و کنترل در جهت دستیابی به اهداف سازمانی در فرایند توسعه گردشگری 
هـای  اسـتان  سـاحلی  گردشـگری  مقاصـد  دارد.  سـاحلی 
سـاحلی ایـران  بـا مسـائل و مشـکات عدیـده ای 
از جملـه مشـکات مالـی، نبـود بسـترهای 
اولیـه،  زیرسـاخت های   کمبـود  مناسـب، 
تسـهیات و خدمـات تفریحـی ، مشـکات 
و... مواجـه هسـتند. در  زیسـت محیطی 
سـطح این استان ها مدیریت مقاصد 
)طرح هـای  سـاحلی  گردشـگری 
بــــــــــــا  دریــــــا(  سالم سـازی 

بخـــــــش دولــــــــتــــــــی
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شـورای  و  شـهرداری  بخشـداری،  )فرمانـداری، 
روسـتا( و یـا بخـش خصوصـی اسـت لیکـن الزم 
ارزیــــابی  هدفمنـد،  درپژوهش هـــــای  اسـت 
متولـی  سازمــــان هـــــــــای  مدیریتـی  ظـــــــــــرفیت 
مقـــــــــــــاصد گردشگـــــــــری سـاحلی بررسـی گردد 
و ظرفیـت مدیریـت سـازمانی، مدیریـت منابـع 
انسـانی، مدیریـت منابـع مالـی، مدیریـت بحران، 
و  اقتصـادی  مدیریـت  اکولوژیکـی،  مدیریـت 
مدیریـت اجتماعـی مـورد سـنجش قـرار گیـرد تـا 
بـه  سـاحلی  اسـتان های  در  گردشـگری  توسـعه 
بـــــــــــــــاالترین سطــــــح ممکـن ارتقـــــــــــــــــا یـــــابد.

طراحـی و ایجـــــــــاد کمـپ تفریحـی- گردشـگری 
از  یکـی  نیـز  توریسـم پذیر  مناطـق  مسـیر  در 
اقتصادی تریـن و سـریع ترین راهکارهـای افزایـش 
می باشـد.  گردشـگری  توسـعه  بـرای  جذابیـت 
کمپ ها استراحتگاه هایی هستند که در مسیرها 
یـا در مناطـق دیدنـی و خوش آب وهـوا، به عنـوان 
یک سـایت تفریحی- گردشـگری و ارائه خدمات 
و  کاربری هـا  و  می شـوند  احـداث  مسـافران  بـه 
فضاهـای متعـددی دارنـد. اراضـی بسـیار وسـیعی 
درایران وجود دارد که در روزهای تعطیل، هزاران 
گردشـگر و مسـافر را بـرای گردشـگری و اقامـت 
موقـت و گـذران اوقـات فراغـت بـه سـوی خـود 
جـذب می کنـد. مکــان یـــــــــابی کمپینـگ براسـاس 
تاریخـی، مذهبـی، ورزشـی  ویژگی هـای طبیعـی، 
مناطـق  ایـن  اطـراف  در  می گیـرد.  صـورت  و... 

اسـتراحتگاه،  هیچ گونـه  مـوارد،  از  دربسـیاری 
وجـود  خدمـات  و  امکانـات  و  تفریحـی  فضـای 
تفریحـی-  کمـپ  یـک  وجـود  بنابرایـن،  نـدارد، 
گردشـگری و ورزشـی بسـیار ضـروری اسـت. در 
واقـع بهتـر اسـت پـس از بررسـی مبانـی نظـری، 
برنامه ریـزی  سـایت،  بررسـی  و  اقلیـم  تحلیـل 
فیزیکـی و طراحـی کمـپ، انجام گـردد. اقلیم های 
سـرد و کوهسـتانی که برای تفریح های زمسـتانه 
و تابسـتانه بسـیار مناسـب می باشـند از جملـه 
گزینه هـای قابـل بررسـی بـرای کمپ هـا هسـتند، 
دریاچه هـا،  سـمت  بـه  کـه  کمپ هایـی  سـایت 
توپوگرافـی  بـه  کلـی  به طـور  و  کوه هـا  سـدها  
پتانسـیل  دارای  مـوارد  ازجملـه  دارنـد  دیـد  زیبـا 
در  می باشـند.  توسـعه  نـوع  ایـن  بـرای  بـاال 
پارکینـگ،  سـایت ها،  ایـن  فیزیکـی  برنامه ریـزی 
رسـتوران، فضاهـای تجـاری، فضاهـای فرهنگـی، 
ورزشـی و تفریحـی ماننـد، شـهر بـازی، پیسـت 
اسب سـواری، پینت بال، زمین گلف، زمین تنیس، 
زمین بسکتبال، استخــــر سرپـــــوشیده، استخـــــر 
سـرباز، فضـای سـبز، زمیـن بـازی کـودکان، مـوزه 
حیات وحش، کمپ و واحد های مسکونی، واحد 
اطاعـات،  و  پذیـرش  نگهبانـی، فضـای  درمانـی، 
آتش نشـانی، ایسـتگاه تاکسـی، سـاختمان اداری 
و سـالن بولینـگ، زمیـن فوتبـال، جایـگاه اسـکی، 
جایگاه ماهیگیری، محدوده های استقرار چادر و 
آالچیـق، حمـام و سـرویس های بهداشـتی، سـالن 

نظـر  در  اسـت  الزم  و...  داروخانـه  اجتماعـات، 
گرفتـه شـود.

 گردشگران مذهبی
همانگونه که مشخص است گردشگران فرهنگی 
گردشـگرانی هسـتند کـه بـرای زیـارت اماکـن، آثـار 
مذهبـی،  اعمـال  انجـام  مذهبـی،  یادمان هـای  و 
آموزش هـای دینـی و گذرانـدن اوقـات فراغـت در 
مکان هـا و مراکـز مذهبـی جهـان سـفر می کننـد. 
نقش مذهب در توسعه گردشگری مذهبی برای 
گردشـگری داخلـی و خارجـی بسـیار حائـز اهمیـت 
می باشد، گردشگری به زیارتگاه های مختلفی در 
ایـران بسـیار غافـل مانـده اسـت مکان هایـی چـون 
چک چـک در اسـتان یـزد بـه عنـوان مثـال یکـی از 
مذهبـی  گردشـگری  پتانسـیل  دارای  مکان هـای 
جهـت  در  تـاش  چـون  راهبردهایـی  می باشـند. 
احـداث تأسیسـات و تجهیـزات رفاهـی در اماکـن 
زیارتـی، اسـتفاده از فرصت هـای تاریخـی همچـون 
ارسـال  بـرای  فرصتـی  به عنـوان  مهـرگان  جشـن 
پیـام صلـح و دوسـتی ایرانیـان بـه جهـان، تبلیغـات 
از  اسـتفاده  و  گردشـگران  جـذب  بـرای  گسـترده 
و  بهسـازی  بـرای  زیارتـی  مکان هـای  درآمدهـای 
گردشـگری  توسـعه  سـبب  آن هـا،  از  حفاظـت 
مذهبی در شهرسـتان هایی چون اردکان و اسـتان 
یـزد و در نهایـت توسـعه ایـن تجربـه در سراسـر 

ایـران خواهـد شـد. 
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Eneolithic/( عصـر مـس یـا عصـر فرانوسـنگی
عصـر  و  نوسـنگی  بیـن  دوره ای   )Aneolithic
مفرغ اسـت که در آن از سـنگ و ابزارهای مسـی 
اسـتفاده می کردنـد؛ ایـن دوره مرحلـه  گـذار میـان 
صنایـع عصرسـنگ و عصـر مفـرغ اسـت کـه بـا 
دگرگونی های فرهنگی و روابط بازرگانی شـناخته 

می شـود.

این دوره دوره ای در هزاره پنجم و چهارم پیش از 
میـاد اسـت کـه در آن، در فرهنگ هـای نوسـنگی 
آسـیای غربـی و جنـوب شـرقی اروپـا، اسـتفاده از 

ابزارهای مسـی آغاز شـد.
عصـر مـس دوره ای از پیشـرفت فرهنگـی بشـر 
اسـت کـه اسـتفاده از ابـزار نخسـتین فلـزی در 
کنـار ابـزار سـنگی پدیـدار شـد. ایـن دوره انتقالـی 
و  اسـت  از سـامانه سـه عصـری سـنتی  بیـرون 

میـان عصـر نوسـنگی و عصـر برنـز قـرار دارد.
در عصـر مـس همـه مصنوعـات بشـر منحصـراً از 
این فلز ساخته می شد. این عصر از حدود شش 
یا هفت هزار سال پیش از میاد مسیح شروع و 
تقریباً به چهار یا پنج هزار سال قبل از میاد که 

شـروع دوره مفرغ اسـت، ختم می شـود. 
بدنـــــه  مثابـه خـون در  بـه  خـــــام معدنـی  مـواد 
تكميـل هرچـه سريع تـــــــــر  اقتصـــــــــاد هسـتند. 
يكـی  از خام فروشـی  و جلوگيـری  توليـد  چرخـه 

باشـد؛  بايـد  دولت هـا  برنامه هـای  مهمتريـن  از 
ايجـاد ارزش افـزوده و تاميـن خـوراک بـرای صنايـع 
و  بـوده  اولويت هـای دولت هـا  از  داخلـی کشـور 
حرکـت کشـور بـه سـمت خودکفايـی و تکميـل 
چرخـه توليـد در حـوزه صنايـع معدنـی كـه باعـث 
تسـهيل فعاليت هـای اجرايـی در حـوزه معـدن و 

صنايـع  معدنـی شـود، از ضروريـات اسـت.
در کنـار تمـام محدوديت هـا در فضـای تحریـم، 
متخصصـان و دانشـمندان ايرانـی دسـت از کار 
نکشـيدند و موفـق بـه بومی سـازی بخـش قابـل 
توجهـی از دانـش و فنـاوری در حوزه هـای مـورد 
نيـاز کشـور شـدند. بـه عنـوان مثـال ۶۰ درصـد از 
بـه کاررفتـه در کارخانـه گندله سـازی  تجهيـزات 
شـماره ۲ گل گهـر کرمـان، سـاخت داخـل اسـت و 
۴۰درصـد باقيمانـده از سـوی شـرکت های معتبـر 
اروپـای غربـی تاميـن شـده اسـت. يکـی ديگـر از 
نکاتـی که امـروزه سـبب شـده رونـد کار در بخـش 

نگاهی به ماده معدنی مس در ايران ومطالعه 
معدن مس سرچشمه

محمدرضا بهرامن
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معـدن و صنايـع معدنـی سـرعت بيشـتری بـه خـود بگيـرد، افزايـش تعامـل 
آنهـا  دوی  هـر  گونه ای کـه  بـه  اسـت.  بخـش خصوصـی  فعـاالن  و  دولـت 
باهـدف مشـترک يعنـی رسـيدن بـه جايـگاه واقعـی ايـران در بخـش معدن و 
صنايـع معدنـی در حـال حرکـت هسـتند. در ايـن ميـان برای پررنگ تر شـدن 
فعاليت هـای بخـش خصوصـی، دولت نقش قابل توجهـی دارد و مي تواند با 
حمايـت از آنهـا و تاميـن نيازهـای اوليـه، ميـزان بهـره وری فعـاالن ايـن بخـش 

را افزايـش دهـد.
 عرضـه و توزیـع مـواد معدنـی بـه قـدر کافـی در بـازار بـا قیمـت هـای عادالنـه 
از پایـه هـای رشـد پایـدار اقتصـادی اسـت؛ در کشـور مـا، در سـال ١٣٩٦ بـر 
اسـاس آمـار، ميـزان  توليـد از معادن٤٠٠میلیـون تـن بـوده اسـت و ارزش 
تولیـدات معدنـی ایـران در سـال یـاد شـده بیـش از ٩٢ میلیـارد دالر بـوده 
گرديـده؛  درسـال٩٦برآورد  ٣٦٠هزارتـن  نيـز،  مـس  توليـد  وظرفيـت  اسـت 
رتبـه ایـران بـر اسـاس آمـار تولیـد مـواد معدنـی، دهم و بر اسـاس آمـار ارزش 

تولیـدات، هشـتم اسـت.
ایران تا سال 2017،دارای 37 میلیارد تن ذخیره قطعی است كه شامل ٧٠ 

نوع عنصر معدنی و حدود ٦٠ میلیارد تن ذخیره احتمالی است.
گفته می شود %7 منابع معدنی دنیا در کشورمان ایران قرار دارد و ارزش 

آن به صورت سـر انگشـتی حدود 770 میلیارد دالر برآورد شـده اسـت.
مس »اولین فلز مورد استفاده بشر« نام گرفته است؛ بیش از 10هزار سال 
اسـت کـه از مـس در معمـاری، اسلحه سـازی، جواهرسـازی و سکه سـازی 
اسـتفاده می شـود اما مس به  زودی نقش بزرگتری بازی خواهد کرد؛ مس 

سـوخت اساسـی انقاب سـبز آینده است.
 

صادرات مس و محصوالت مسی ايران درسال٩٥
 صادرات مس طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۵۱۸ میلیون دالر به میزان 

۱۷۵ هـزار تـن اسـت کـه در مقایسـه بـا دوره مشـابه سـال قبـل از آن ۱۴۶ 
درصد از لحاظ ارزشی و ۳۳۹ درصد از لحاظ وزنی افزایش نشان می دهد. 
عامـل اصلـی در رشـد صـادرات بهبـود شـرایط فعالیـت شـرکت ملـی صنایـع 
مـس ایـران در تولیـد و صـادرات نسـبت بـه سـال گذشـته اسـت. ایـن در 
حالـی اسـت کـه طـی دوره یـاد شـده در سـال ۱۳۹۵ قیمـت جهانـی مـس از 
۴۵۰۰ دالر تا ۵۲۰۰ دالر در نوسـان بوده و در مقایسـه با دوره مشـابه سـال 

۱۳۹۴ از ۴۵۰۰ دالر تـا ۶۴۰۰ دالر متغیـر بـوده اسـت.

 مس فلز دوست دار محيط زيست
قابلیت هایـی ماننـد قابـل بازیافـت و رسـانا بـودن، مـس را بـه فلـزی مطلـوب 
برای نسل آینده تکنولوژی های دوست دار محیط زیست تبدیل کرده است.
بـه لحـاظ زمیـن شناسـی، کشـورمان ایـران در مسـیر کمربند کوهزایـی آلپ-

هیمالیا قرار دارد و به دلیل موقعیت خاص زمین شناسـی، واجد بسـیاری 
از سیسـتم هـای کانـی زایـی اسـت. امـا نکتـه بـا اهمیـت اینجاسـت که پهنه  
کشـورمان بـه طـور کامـل و در جهـت ژرفـا تـا کنون اکتشـاف نشـده اسـت و 

بنابراین بسـیاری از ذخایر بالقوه ما ناشـناخته مانده اسـت.
بخشی از کمربند کوهزایی آلپ-هیمالیا، شامل زون و یا کمربند کانی زایی 

مس است که خوشبختانه ایران در این مسیر قرار دارد. 
به لحاظ زمین شناسی آدرس این کمربند، یک نوار نسبتا باریک است که 
از شمال غرب )ارومیه( تا جنوب شرق )دختر( کشیده شده است. بنابراین 
کشـور ما به لحاظ کانی زایی مس به طور بالقوه میتواند به عنوان کشـور 
مطرح در تولید این فلز شـناخته شـود. خوشـبختانه نشـانه های بزرگی در 

این باره دیده شـده اسـت. 
وجود دو معدن بزرگ مس سونگون و مس سرچشمه به ترتیب در شمال 
غرب و جنوب شرق کشور، و همچنین تعداد زیادی از اندیس های کانی زایی 
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و معـادن کوچـک در مسـیر خـط بیـن دو معـدن، 
نویـد یـک ذخیـره احتمالـی بسـیار بـزرگ مـس را 
کـه  اسـت  طبیعـی  بنابرایـن  می دهـد.  ایـران  در 
سـرمایه گذاری در جهت اکتشـاف و اسـتخراج این 

منابـع، بسـیار جـذاب می نمایـد.
در سـال 2016 بیـش از 20 میلیـون تـن فلـز مـس 

در دنیـا تولیـد شـده اسـت. 

چهـار رتبـه اول تولیـد کننـدگان سـنگ مـس دنیـا 
بـه ترتیب

شـیلی، پرو، چین و آمریکا هسـتند. در این میان، 
ایران در جایگاه شـانزدهم در دنیا ایسـتاده اسـت 
و رتبـه پنجـم را در آسـیا بـه خـود اختصـاص داده 

است.
 معدن مس سرچشمه

معـدن مـس سرچشـمه بـه عنوان یکـی از معادن 
تیپیـک و مهـم مـس کشـور، در ۱۶۰ کیلومتـری 
جنـوب غربـی کرمـان و ۵۰ کیلومتـری رفسـنجان 
قـرار دارد. ایـن معـدن از طریـق جـاده آسـفالته 
مرتبـط  سـیرجان  و  بابـک  شـهر  رفسـنجان،  بـه 
بـوده و فاصلـه آن تـا بندرعبـاس ۴۳۷ کیلومتـر 
اسـت. ارتفـاع ایـن ناحیـه از سـطح دریـا به طـور 
متوسـط ۲۶۲۰ متـر اسـت و بلندتریـن نقطـه آن 
از سـطح دریـا ۳۲۸۰ متـر ارتفـاع دارد. تغییـرات 
سـالیانه درجـه حـرارت در ایـن ناحیـه از -۱۵ تـا 
+۳۲ درجه سـانتی گراد می باشـد. میزان بارندگی 
در ارتفاعات ۵۵۰ میلی متر در سال گزارش شده 
و سرعت باد در این ناحیه گاهی به بیش از ۱۰۰ 

کیلومتـر در سـاعت می رسـد.
در  کـه  اسـت  فلـزی  اندیـس  یـک  سرچشـمه 
قـرار  کرمـان  اسـتان  رفسـنجان  شـهر  حوالـی 
دارد و فلـز اصلـی بـا ارزش موجـود در آن، مـس 
اسـت. در ایـن معـدن عـاوه بـر مـس، عناصـر بـا 
سـنگ  دارد.  وجـود  نیـز  طـا  و  مولیبـدن  ارزش 
میزبـان ایـن اندیـس سـنگ های ولکانـی_ رسـوبی 
و گرانودیوریـت اسـت و دیرینگـی آن بـه دوران 
پاراژنزهـای  اندیـس،  ایـن  در  می رسـد.  ائوسـن 
کالکوپیریـت، ماالکیـت، کالکوسـیت، کریزوکـوال 

می شـوند. یافـت 
بخـش  در  زمین شناسـی  لحـاظ  از  معـدن  ایـن 
ایـران  تکتونوماگمایـی  کمربنـد  جنوب شـرقی 
رسـوبی   - آتشفشـانی  مجموعـه  در  و  مرکـزی 
اسـتان  در  سـاردوئیه   - دهـج  کمربنـد  از  پاریـز 
کرمـان جـای گرفته اسـت. زمین شناسـی کانسـار 
 Baizn and( توسـط  بـار  اولیـن  سرچشـمه 
 Waterman( و سـپس توسـط )Hubner ۱۹۶۹
and Hamilton ۱۹۷۵( شـرح داده شده اسـت. 
مرکـزی  قسـمت  در  تقریبـاً  کانسـار سرچشـمه 
یـک زون متشـکل از مـواد آتشفشـانی و رسـوبی 
چین خـورده کـه بـا جهـت عمومـی شـمال  غـرب - 
جنوب شـرق از جنـوب ترکیـه تـا بلوچسـتان ادامه 
معـدن  محـدوده  در  شـده  اسـت.  واقـع  دارد، 
گسـل هایی بارونـد شـمالی - جنوبـی وجـود دارنـد 
کـه ایـن حـرکات تکتونیکـی بـه همراه ماگماتیسـم 
می باشـد.  کوارترنـر  زمـان  بـه  مربـوط  منطقـه 
معـدن در دامنـه شـمالی کـوه مامـرز قـرار گرفتـه 

و سنگ های منطقه ازکمپلکس های آتشفشانی 
و  الیگومیوسـن  نفـوذی  توده هـای  -رسـوبی، 
گدازه های داسـیتی کواترنر تشـکیل یافته  اسـت. 
کـه  پیروکاسـتیک هایی  از  ائوسـن  کمپلکـس 
وتراکی بازالتـی  تراکی آندزیتـی  گدازه هـای  توسـط 
دگرسان شـده، ساخته شده است. این کمپلکس 
دچـار چین خوردگـی شـده و طاقدیسـی بـا رونـد 
شـــرقی-غـــــربی در آن به وجـــود آمـــــــده  اســــت. 
پورفیـری  گرانودیوریت  هـای  نفـوذی  توده هـای 
هستند که دایک  های بیشماری در آن ها تزریق 
حـدود  اکثـراً  دایک هـا  ایـن  جهـت  شده اسـت، 
N25W اسـت. منشـأ ایـن گرانودیوریـت احتمـاالً 
ماگمایـی هیبریـد می باشـد. توپوگرافـی محـل نیز 
بـه خوبـی گسـترش یافتـه و بـه علـت فرسـایش 
سـریع سـنگ هوازده، حوضه وسـیعی در اطراف 
نیـز  کانسـار گسـترش یافته اسـت. آب منطقـه 
توسـط رودخانـه سرچشـمه زهکشـی می شـود. 
توده معدنی کانسار سرچشمه به شکل عمومی 
یـک بیضـی بـا ابعاد ۱/۲×۴/۲ کیلومتـر و عمق ۱/۶ 

می باشـد. کیلومتـر 
ایـن محـل از قدیـم به دلیـل جـاری بـودن آب   هـای 
زنگاری رنـگ و تشـکیل رسـوبات آبی رنـگ در کف 
دره هـا و جویبارهـا مـورد توجـه بـوده  اسـت. ایـن 
رسـوبات نمک که سـولفات مس می باشـند، هم 
اکنـون نیـز درکـف آبراهه هـای اطـراف معدن قابل 
مشـاهده می باشـند. ایـن کانسـار بـرای اولین بـار 
توسـط مهنـدس انتظـام در سـال ۱۹۲۸ کشـف 
شـد. او در ایـن منطقـه بـه  دنبـال سـرب و روی 
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بـود کـه مشـاهده سـرباره  هـای مربـوط بـه قرن های گذشـته و آزمایش آن ها 
در منطقـه او را بـه ایـن معـدن راهنمایـی کـرد. اولیـن کارهـای اکتشـافی و 
پی جویی در سال ۱۹۶۶ توسط سازمان زمین شناسی کشور در این منطقه 
انجـام شـد. کارهـای دقیق تـر اکتشـافی بـا حفاری هایـی بـه  طـول ۱۲۰۰۰ متـر 
ادامـه یافـت. عملیـات معـدن کاری در ایـن معـدن از سـال ۱۳۴۵ بـا صـدور 
پروانه اکتشـاف به نام »شـرکت سـهامی معادن کرمان« آغاز شـد. در سـال 
۱۳۴۶ ایـن شـرکت بـه همـراه یـک شـرکت مهندسـی مشـاور انگلیسـی بـه 
تهیـه نقشـه های زمین شناسـی منطقـه بـه مقیـاس ۱:۵۰۰۰۰ و ۱:۱۰۰۰۰ و 
۱:۲۵۰۰ پرداختـه و به دنبـال آن شـبکه حفـاری ۲۰۰ متـری بـر روی نقشـه 
۱:۲۵۰۰ ایجـاد شـد. بـا انحـال مشـارکت شـرکت  هـای ایرانـی - انگلیسـی 
در سـال ۱۳۴۹ ادامـه عملیـات اکتشـافی بـه »شـرکت سـهامی معـادن مـس 
سرچشـمه« سـپرده شـد و ایـن شـرکت توانسـت تـا سـال ۱۳۵۴ عملیـات 
حفاری عمقی در شبکه های ۱۰۰ متری قائم و ۵۰ متری زاویه دار را به انجام 
رسـاند. در سـال ۱۳۵۵، بـه دنبـال تحـوالت پدیـد آمـده در شـیلی، شـرکت 
آناکانـدا )Anaconda( از کمپانی هـای اصلـی بهره بـرداری مـس شـیلی، طـی 
مشارکت با »شرکت ملی صنایع مس ایران« که جایگزین شرکت سهامی 
معـادن مـس سرچشـمه شـده بـود. طـرح ۲۰ سـاله بهره بـرداری از معـدن و 
طراحـی کارخانـه را آغـاز نمـود کـه ایـن برنامه هـا بـا وقـوع انقـاب اسـامی 
متوقـف شـد. ادامـه فعالیت هـا در سـال ۱۳۵۷ توسـط کارشناسـان ایرانـی 
پیگیـری شـد و آنـان توانسـتند طـی سـال های ۱۳۶۰ تـا ۱۳۶۲ بـه ترتیـب 
واحدهای »معدن و تغلیظ«، »ذوب و ریخته گری«، »اسـتحصال مولیبدن« 

و »پاالیشـگاه« را راه انـدازی کننـد )عباسـی کلیمانـی، ۱۳۸۳(.
استخراج در معدن سرچشمه بدین شرح است که پس از عملیات انفجار، 
سـنگ معـدن بـر اسـاس نـوع و مشـخصات مربوطـه توسـط کامیون هـای 
بـزرگ معدنـی بـه محـل مناسـب انتقـال می یابـد و از آنجـا باتوجه به برنامه 
تولیـد معـدن بارگیـری و بـه سنگ شـکن اولیـه )از نـوع ژیراتـوری( منتقـل 
می شـود. پـس از خردایـش، خـاک بـا دانـه بنـدی ٪۱۰۰ زیـر ۸ اینـچ در انبـار 

درشـت بـا ظرفیـت ۱۵۰ هـزار تـن ذخیـره می گـردد.
کارخانه تغلیظ شامل سنگ شکن های ثانویه و ثالثیه، پرعیارکنی، مولیبدن، 
خشـک کن و کارخانه پخت آهک اسـت. خوراک مورد نیاز کارخانه تغلیظ 

با نوار نقاله از انبار درشـت به بخش خردایش که شـامل سنگ شـکن های 
ثانویـه مخروطـی اسـتاندارد و ثالثیـه )سـرکوتاه( اسـت، وارد می شـود و پـس 
از خردایش، بر اسـاس دانه بندی به قسـمت آسـیا ارسـال می گردد. در این 
قسـمت، خـاک بـه همـراه برخـی مـواد افزودنـی دیگـر، در آسـیاهای گلوله ای 
نـرم شـده و بـرای سـایزبندی بـه هیدروسـیکلون ها و از آنجـا بـه سـلول های 

رافر ارسـال می شـود.
محصـول بـا ارزش ایـن سـلول ها کنسـانتره  اسـت کـه بـه سـلول های کلینـر 
از  بـه سـلول های ریکلینـر مـی رود. کنسـانتره مـس – مولیبـدن  و سـپس 
سـلول های ریکلینـر بـه سـمت تیکنـر مـس – مولیبـدن و از آنجـا بـه کارخانـه 
مولیبدن ارسال می شود. کنسانتره مس جدا شده از مولیبدنیت به صورت 
دوغاب وارد تیکنرهای مس شـده و پس از خشـک کردن به انبار کنسـانتره 

یـا بـه محـل اختـاط و آماده سـازی خـوراک کارخانـه ذوب انتقـال می یابـد.
از نظـر تسـهیات زندگـی در معـدن یـک شـهرک بـا ۲۵۰۰ واحـد مسـکونی 
برای خانواده ها با مسـاحتی معادل ۲۸۰۰۰۰ متر مربع زیربنا برای سـکونت 
۲۵۰۰ خانـوار احـداث گردیـده و ۱۵۰ دسـتگاه کاروان مسـکونی بـا تجهیـزات 
کامـل جهـت اسـکان مجردیـن در نظـر گرفته شده اسـت. این شـهرک دارای 
تسـهیات آموزشـی از قبیـل مهدکـودک، کودکسـتان، دبسـتان، راهنمایـی 
بانـک،  ورزشـی،  اسـتادیوم  رسـتوران،  فروشـگاه،  مسـجد،  دبیرسـتان،  و 
سرویس های ایاب و ذهاب جهت کارکنان می باشد همچنین ادارات تأمین 

اجتماعـی و بیمه هـای دیگـر نیـز در ایـن شـهرک دایـر می باشـد.
در  مـس  تولیدکننـده  اولیـن  سرچشـمه  مـس  مجتمـع  حاضـر  حـال  در 
ایـران اسـت کـه تحـت پوشـش شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران قـرار دارد. 
بهره برداری از معدن از سال ۱۳۸۰ براساس طرح توسعه معدن که توسط 
کارشناسـان ایرانـی تدویـن شـده، صـورت می گیرد. میزان کانسـنگ خروجی 
روزانـه از جبهه هـای مختلـف معـدن کـه بـه روش روبـاز اسـتخراج می شـود 
۴۱۰۰۰ تن و سـالیانه حدود ۱۴ میلیون تن با عیار ٪۱ می باشـد. میزان تولید 
نیـز ۱۲۰۰۰۰ تـن در سـال بـوده کـه در طـرح توسـعه بـه ۲۰۰۰۰۰ تـن افزایـش 
یافته اسـت. براسـاس ایـن طـرح ظرفیـت اسـتخراج روزانـه از حـدود ۴۰۰۰۰ 
تـن بـه۸۰۰۰۰ تـن رسـیده و عمـر مفیـد معـدن بـا این طـرح از ۱۵ سـال به ۲۷ 

سـال افزایـش یافتـه اسـت.
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تولیدات مجتمع مس سرچشمه
تولید سنگ خام سولفیدی: 51.36 میلیون تن

تولید فلز مس: 284800 تن
تولید سنگ اکسیدی: 6.15 میلیون تن

تولید فلز مس: 10854 تن
تولیدات جانبی

کنسانتره مولیبدن: 7921 تن عیار 54%
فلز محتوی: 4280 تن

لجن آندی: نا مشخص
ام،  پـی  پـی   2000 حـدود  طـا  موجـود:  عناصـر 
نقـره 8 درصـد، پاتینیـم 12 پـی پـی ام، پاالدیـوم 

75 پـی پـی ام
 

معدن مس سونگون ورزقان:
معـدن مـس سـونگون ورزقـان و کارخانـه تولید 
مـس سـونگون ورزقـان در موقعیـت روسـتای 
تخریـب شـده سـونگون )بدلیـل وجـود منابـع 
شـرقی  آذربایجـان  اسـتان  در  واقـع  معدنـی( 
شـهر  از  کانسـار  ایـن  فاصلـه  و  شـده  واقـع 
تبریـز ۱۳۰ کیلومتـر، و از ورزقـان ۳۰ کیلومتـر 
شـده  تخریـب  روسـتای  محـدوده  در  و  بـوده 
سـونگون ورزقـان واقـع اسـت. ایـن معـدن در 
ارتفـاع  متوسـط  بـا  کوهسـتانی  منطقـه  یـک 
۲۰۰۰ متـر بـاالی سـطح دریـا واقـع شـده و در 
مـس  کمربنـد  روی  بـر  ایـران  باختـری  شـمال 
جهانـی قـرار دارد. ایـن کانسـار بـه صـورت توده 
نفـوذی، بـر روی رشـته کوه هـای ارسـباران )قـره 
بـا  کوه هـا  رشـته  ایـن  گرفته اسـت.  قـرار  داغ( 
۸۰ کیلومتـر عـرض بخشـی از کمربنـد آندزیتـی 
آلپ- هیمالیا می باشـند. رشـته کوه های مزبور 
تالـش،  کوه هـای  انتهـای  از  شـرقی  سـمت  از 
جنوب شهرسـتان گرمی شـروع شـده و با روند 
غربی - شـرقی از سـوی غرب به رشـته کوه های 
قفقـاز در جمهـوری آذربایجـان و ارمنسـتان و 
نیـز آناتولـی در ترکیـه می پیونـدد. در واقـع ایـن 
قفقـاز  کوه هـای  رشـته  دنبالـه  کوه هـا  رشـته 
مرتفـع  تریـن  و  بلندتریـن  می باشـند.  کوچـک 
نقطـه ایـن رشـته کـوه ۲۴۶۰ متـر و پسـت  ترین 
ترتیـب  بدیـن  می باشـد،  متـر   ۱۷۰۰ آن  نقطـه 
حـدود  معـدن  محـدوده  در  ارتفـاع  اختـاف 
۷۵۰ متـر می باشـد کـه سـبب ایجـاد توپوگرافـی 

شـدید و دامنه هـای پرشـیب شـده  اسـت.
کانی هـای  کانسـار شـامل  اصلـی  کانـی سـازی 
مـس و مولیبـدن اسـت و دومیـن تولیدکننـده 

ایـران می باشـد. مـس 

تاریخچه معدن مس سونگون ورزقان
سـابقه معدنکاری در سـونگون به دو قرن پیش 
فعالیت هـای  آثـار  برمی گـردد.  قاجاریـه(  )دوره 
قدیمی به صورت استخراج زیر زمینی در امتداد 
طـول رودخانـه سـونگون در محدوده پرعیار بوده 
اسـت. بهره بـرداری از سـنگ های پرعیـار مـس تـا 

سـال ۱۳۵۱ متناوبـاً انجـام گرفتـه اسـت.
روش هـای  از  اسـتفاده  بـا  اکتشـافی  عملیـات 
نویـن و وسـایل و تجهیـزات جدیـد از سـال ۱۳۲۵ 
شـروع و تـا سـال ۱۳۵۶ ادامـه داشـته اسـت. در 
سـال ۱۳۵۶ وجـود ذخایـر مـس از نـوع پرفیـری 
توسـط کارشناسـان زمین شناسـی کشـور محـرز 
گردیـد. بطـوری کـه در سـال ۱۳۷۰ طبـق عملیـات 
اکتشافی، ژئوشیمی و ژئوفیزیکی توسط شرکت 
اولنـگ و ایتـوک، وجـود آنومالی هـای قـوی مـس و 
مولیبدیـن قطعـی شـد. مطالعـات امـکان  پذیـری 
 SNC مقدماتـی در سـال ۱۳۷۰ توسـط شـرکت
ایتـوک  کانـادا و در سـال ۱۳۷۴ توسـط شـرکت 

انجـام شـد.
نخسـتین گمانه کانسـار در سـال ۱۳۶۸ حفر شد 
و از سـال ۱۳۶۸ تـا سـال ۱۳۷۱ اکتشـافات نیمـه 
تفضیلی توسط شرکت معدنکاری اولنگ و یک 
شرکت انگلیسی با حفر ۷ دهنه تونل اکتشافی 
بـا سـطح مقطـع ۴ مربـع و متـراژ کل ۲۲۲۴/۲۵ 
متـر عملیـات اکتشـافی را ادامـه و نیـز گمانه هایی 
بخـش  در   ۱۳۷۱ سـال  تـا   ۱۳۷۰ سـالهای  طـی 

شـرقی و شـمال شـرقی تـوده کانسـار تـا اسـکارن 
شـمالی ۳۰ حلقـه گمانـه بـه عمـق ۳۰۰۰ متـر حفـر 
گردیـد، تـا پارامترهـای الزم بـرای تخمیـن و بـرآورد 

ذخیـره، توسـط شـرکت  هـای مزبـور فراهـم شـد.
 ذخیـره احتمالـی ایـن معـدن بیـش از یـک میلیـارد 
بـه  توجـه  )بـا  آن  اسـتخراج  قابـل  ذخیـره  و  تـن 
اکتشـافات انجـام گرفتـه( حـدود ۷۹۶ میلیـون تـن 
برآورد شده است که در مجموع کل ذخایر قطعی، 
احتمالـی و ممکـن در محـدوده کانسـار سـونگون 
ورزقـان حـدود ۱٫۷ میلیـارد تـن سـنگ مـس بـا عیار 
۶۱ درصد است.  در این معدن غیر از فلز با ارزش 
مس، مولیبدن، طا، نقره و دیگر عناصر با اهمیت 

بـه صـورت فلـزات همـراه وجـود دارنـد.
عملیـات پیـش باطلـه نیـز از سـال ۱۳۷۲ توسـط 
بـا  همزمـان  و  آغـاز  معـدن،  ترانشـه  شـرکت 
انجـام اکتشـافات تکمیلـی و تفضیلـی بـه کمـک 
شـرکت  و  اولنـگ  پـارس  مشـاور  شـرکت های 

رسـید. پایـان  بـه   ۱۳۷۸ سـال  در   Rıo tinto

 بـا اجرایـی شـدن طـرح تولیـد مـس کاتـدی در 
معدن مس سونگون، ساالنه 100 هزار تن از این 

محصـول تولیـد مـی گـردد.
مـس  کنسـتانتره  فـروش  ارزش   1396 در سـال 
بـود،  تومـان  میلیـارد   500 و  هـزار   2 سـونگون 
عظیـم  شـرکت  مالـی  گـردش  کـه  حالـی  در 
تراکتورسـازی تنهـا بـه یـک  هـزار میلیـارد تومـان 

رسـید.

Iran
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در دومیـن اجـاس مجمـع گفتگـوی کشـورهای آسـیایی )acd( کـه در شـهر 
سیم ریپ کشور کامبوج برگزار شد شهر همدان به عنوان پایتخت گردشگری 
آسـیا پیشـنهاد و بـه تاییـد اعضـاء رسـید. ایـن پیشـنهاد بـه خواسـت مدیـران 
اسـتانی و با توجه به ظرفیت باالی گردشـگری اسـتان همدان و قابلیت های 
آن، در مجمـع ACD ارائـه گردیـد. بـه همیـن واسـطه شـهر همـدان در سـال 
2018 پایتخت گردشـگری کشـورهای آسـیایی اسـت و میزبان نشسـت سران 

گردشـگری کشـورهای عضـو گفتگـوی آسـیایی خواهـد بود. 
اسـتان همـدان جـزء اسـتان هاى غربـى ايـران اسـت کـه از شـمال بـه اسـتان 
زنجـان، از جنـوب بـه اسـتان لرسـتان، از شـرق بـه اسـتان مرکـزى و از غـرب بـه 
اسـتان هاى کرمانشـاه و کردسـتان محـدود مى شـود. بلندتريـن نقطـه اسـتان 
همـدان، قلـه الونـد بـا ارتفـاع ۳۵۷۴ متـر و کـم ارتفـاع تریـن مـکان ايـن اسـتان 
اراضى عَمْرآباد در کنار رود قره چاى در بخش شـرا و پيشـخوار اسـت. اسـتان 
همـدان از نظـر تقسـيمات کشـورى، ۸ شهرسـتان،   ۱۶ شـهر، ۱۸ بخـش و ۶۸ 

دهسـتان دارد و مرکـز آن شـهر همـدان اسـت.
 

موقعيت استان همدان از نظر اقليمی و طبيعی كه آن را جهت فعاليت های 
كشـاورزی و دامـداری مناسـب نمـوده از دیربـاز سـبب شـده اسـت كـه ايـن 
منطقه محل اسـتقرار و نشـو و نمای تمدن های باسـتانی باشـد .وجود تعداد 
قابـل ماحظـه ای از تپه هـای باسـتانی ماقبـل تاريـخ در نقـاط مختلـف اسـتان 
دليل بر اثبات اين مدعا است .نتايج مطالعات و كاوش های تپه گيان نهاوند 
نشـان می دهد كه مردمان سـاكن در اسـتان در 6 هزار سـال پيش، از فرهنگ 
و تمـدن نسـبتاً پيـش رفتـه ای برخـوردار بـوده انـد. قديمی تريـن متـون سـنگ 
نوشـته آشـوری همـدان را تحـت عنـوان آكسـیابه معنـی شـهر كاسـيان نـام 
می بـرد و ايـن امـر نشـان می دهـد كـه پيشـينه مدنيت مركز اسـتان حداقل به 

هـزاره سـوم قبـل از ميـاد بـاز می گـردد.

انجـام حفاری هـای باسـتان شناسـی در تپه هـای گوديـن و سـگاوی نزديـك 
كنـگاور و نيـز نوشـيجان مايـر گوشـه هايی از فرهنـگ وتمـدن اقـوام مـاد را در 
ايـن زمـان بـر مـا آشـكار سـاخته اسـت كـه از جملـه آنهـا می تـوان به نخسـتين 
نمونه هـای خـط و نـگارش و اشـكال اوليـه سـكه و نخسـتين مظاهـر فرهنـگ 
دينـی و معمـاری ايرانـی اشـاره نمـود .براسـاس آنچـه كـه هردوت مـورخ يونانی 
نگاشـته اسـت مادهـا در اواخـر قـرن هشـتم ق.م بـه رهبـری شـخصی بـه نـام 
دياكو توانسـتند به تشـكل سياسـی ونظامی دسـت يافته ونخسـتين دولت 
مقتـدر فـات ايـران را پايـه گـذاری كننـد. دياكـو شـهر همـدان را بـه پايتختـی 
برگزيـد وبـه دسـتور او اسـتحكامات عظيمـی شـامل هفـت حصار تـو در تو كه 
هركدام به رنگی خاص مزين شده بود ساخته شد. دو حصار مركزی يكی با 
الواح سيمين و ديگری با الواح زرين پوشانيده و كاخ ها و خزاين درون حصار 
مركـزی برپـا گرديـد و مـردم پيرامـون ايـن حصـار هـا ی هفتگانـه منـازل خـود 
را برپـا داشـتند. اكثـر محققيـن علـوم تاريـخ وباسـتان شناسـی را عقيـده بـرآن 
اسـت كـه تپـه هگمتانـه همـدان برجـا مانـده همين اسـتحكامات اسـت. شـهر 
همـدان طـی 150سـال حكومـت مادهـا، از نعمـت و آبادانـی فراوانـی برخـوردار 
بـود و بعـد از انقـراض آن دولـت، هـر چنـد مركزيـت نخسـتین را از دسـت 
داد ولـی بـه  عنـوان يكـی از سـه پايتخـت هخامنشـيان مـورد توجـه خـاص بود. 
وجـود كتيبه هـای گنجنامـه، بقايـای سـتون های سـنگی، كاخ هـای هخامنشـی، 
جام هـا و الـواح زريـن و سـيمين بدسـت آمـده از همـدان مربـوط بـه ايـن دوره، 
حاكـی از اهميـت ايـن شـهر و منطقـه در ايـن زمـان اسـت. در سـال 330ق.م 
شـهر همـدان بـه دسـت اسـكندر مقدونـی ويـران گرديـد ولـی بدليل موقعيت 
اسـتراتژيك آن تبديـل بـه مقـر نظامـی وی شـد. در اواخـر دوره سـلوكی شـهر 
همـدان محـل تاقـی و برخـورد متعـدد آنان با اشـكانيان بود تا اينكه سـرانجام 
در سـال 155ق.م مهـرداد اشـكانی ايـن شـهر را متصـرف کـرد. از دوره اشـكانی 
وسـلوكی مجسـمه شـير سـنگی و بقايای يك گورسـتان در شهر همدان و آثار 
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مختصـری از معبـد الئوديسـه در شـهر نهاونـد برجـای مانـده اسـت .در يـك 
كتابچه به زبان پهلوی به نام شهرها كه در زمان قباد )500ميادی ( نگاشته 
شده بنای همدان به يزدگرد اول نسبت داده شده كه اين امر نشان دهنده 

انجـام اقدامـات عمرانـی مهمـی در ايـن زمـان در شـهر مزبـور اسـت.
 2500 سال پیش از این شاهنشاهی هخامنشی نیمی از دنیای باستان را در 
اختیـار خـود داشـت و هگمتانـه بـه عنوان یکی از دو پایتخـت این امپراطوری، 
نگیـن جهـان هسـتی بـود. داریـوش اول )522 تـا 486ق.م( بـر دل صخـره هـای 
الوندکوه مقدس، پس از کتیبه ی بیستون دومین کتیبه خود را برای آیندگان 
بـه یـادگار گذاشـت و پـس از وی فرزنـدش خشایارشـاه اول )486 تـا 466ق.م( 
همـان متـن کتیبـه را بـا انـدک تغییراتـی بـه نام خـود جاودان کـرد. کتیبه ها هر 
کـدام در سـه سـتون ۲۰ سـطری بـه زبان هـای »پارسـی باسـتان«، »عیامـی« و 
»بابلی نو« نوشـته شـده اند. متن پارسـی باسـتان در سـمت چپ هر دو لوح 
قرار گرفته  اسـت و پهنایی معادل ۱۱۵ سـانتیمتر دارد؛ متن عیامی در وسـط 
هـر دو کتیبـه نوشـته شـده و متـن بابلـی نـو در سـتون سـوم قـراردارد. ایـن اثـر 
تاریخـی زیبـا در فاصلـه 5 کیلومتـری جنـوب غربـی شـهر تاریخـی همـدان و 
در انتهـای مسـیر سرسـبز عبـاس آبـاد بـه سـمت الونـد کـوه و در کنـار آبشـار 

گنجنامـه میزبـان عاقمنـدان به تاریخ و طبیعت اسـت.
لشـگر اعـراب بـه سـال 26 هجـری برابـر بـا 645 ميـادی وارد همدان شـدند. از 
اواسط قرن سوم رياست شهر در اختیار علویان قرار گرفت و بنای ارزشمند 
گنبـد علويـان يـادگار ايـن دوره اسـت. در سـال 319هجـری قمـری، مرداويـچ 
زياری بانی آل بويه به قهر بسياری از ساكنان آن را هاك نمود و شيرسنگی 
معـروف را از دروازه هـای شـهر بـه خـاك افكنـد. در سـال 345هجـری قمـری 
شهر براثر زلزله خسارت فراوان ديد وتشنجات مذهبی نيزدرسال 351هجری 
قمـری جـان بسـياری از مـردم را گرفـت .در قـرن 4و 5كشـمكش های فراوانـی 
بيـن سلسـله های حسـنويه، ديلميـان، وكاكويـه درهمـدان كـه يكـی از مراكـز 

عمـده جنـگ و سـتيز ميـان آنهـا بـود، رخ داد .همچنين باباطاهر عارف وشـاعر 
وارسـته مشـهور در اين دوره در شـهر همدان می زيسـت. در سـالهای 387تا 
412 هجری، شـمس الدوله ابو طاهر شـاه خسـرو ديلمی در همدان حكومت 
داشـت و ابوعلی سـينا طبيب و دانشـمند بزرگ ايرانی در اين شـهر منصب 
وزارت او را داشـت. در اواخـر قـرن 5 ايـن شـهر پايتخـت بوييـان جبـال بـود. 
تركمانـان غـز بـه سـال 420 همـدان را تـاراج كردنـد و از نيمـه سـده 5 تركمانـان 
سـلجوقی بـر آن چيـره گشـتند در سـده 6 بـا تجزيـه امپراتـوری آنهـا، همـدان 
پايتخـت سـاجقه عـراق عجـم شـد. يـورش مغـوالن )618 و 621 هجری قمری( 
بسـياری از آبادی ها و شـهرهای اسـتان از جمله همدان را يكسـره دسـتخوش 
ويرانـی سـاخت و كثيـری از اهالـی آن در دفـاع قهرمانانـه درمقابـل سـپاه جـرار 
مغـول جـان باختنـد. اندكـی بعـد شـهركی در حومـه شـمالی شـهر سـابق بـه  
تـا حـدودی اهميـت  ايـن شـهر  ايلخانيـان  نـام همـدان ایجـاد شـد. در دوره 
سـابق را بـاز يافـت و در زمـان وزارت خواجـه رشـيدالدين فضل الـه همدانـی 
)718هجری قمری( شـهر همدان مورد توجه خاص بود. ابنيه اسـامی نظير، 
اسـتر و مردخای، مقبره سـابق باباطاهر، امامزاده اظهر، هود، حیقوق نبی و... 
از ايـن دوره اسـت. در دوره صفويـه شـهر مجـدداً از نعمـت آبادانـی بهره منـد 
گشـت، ايجـاد كاروانسـراها، مـدارس، پل هـا در شـهر همـدان وديگـر نقـاط 
اسـتان از جملـه در تويسـركان بيانگـر توجـه صفويـان بـه امـر آبادانـی شـهرها 

اسـت. در دوره زنديـه همـدان در دسـت اميـران آن خانـدان بـود.
نـام همـدان بـرای اوليـن بـار در سـال 1100ق. م در كتيبـه تيـگات پليسـر اول، 
شـاه آشـور بـه چشـم مـی خـورد كـه آن را امدانـه يـا همدانـا ذكـر كـرده اسـت، 
ولـی در كتيبه هـای عهـد هخامنشـی آن را هگمتـان و در كتـاب هـردوت يونانی 
اكباتـان می خوانيـم. اسـم اصلـی ايـن شـهر هانـگ ماتانـا يـا هاكاماتانـا بـوده كه 
معنـی آن محـل اجتمـاع می باشـد وبـه واژه انجمـن نزديـك اسـت. در تـورات 
اخمشا نوشته شده كه مركب است از هاخای زندی وثانای پالی كه شعبه ای 
از زبـان سانسـكريت اسـت و ثانـا بـه معنـی سـتان فارسـی اسـت كـه محـل و 
مـكان باشـد و اخمثـا را بـه شـهر دوسـتی و محـل دوسـتی ترجمـه كرده انـد، 
زيـرا شـاهان ايـران در فصـل تابسـتان، دوسـتان خـود را بـه ايـن شـهر دعـوت 
می كردنـد. اعتمـاد السـلطنه بـر ايـن عقيـده بـود كـه اسـم ايـن شـهر همـدان 
بـوده، زیـرا »هـم« معنـی اتفـاق و »دان« معنـی ظرفيـت را می رسـاند، يعنـی 

مجمـع متفقين.
اسـتان همـدان بیـش از 1752 اثـر تاریخـی، فرهنگـی و طبیعـی دارد کـه از 
اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. با توجه به همین اهمیت است 
که تعداد 1004 اثر از این آثار در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده اند. همدان 

مهد شهرنشـینی بوده و شـهرتاریخی هگمتانه گواه این موضوع اسـت.

پور سینا نابغه شرق
بنـای آرامـگاه شـیخ الرئیس ابـن سـینا، فیلسـوف، دانشـمند در سـال 1330 
توسـط انجمـن آثـار ملـی ایـران بـا طـرح و نقشـه هوشـنگ سـیحون در محـل 
سـاختمان قدیمـی آن احـداث گردیـد. ایـن اثـر درسـال 1376 باشـماره 1869 
در لیسـت آثـار ملـی ایـران بـه ثبـت رسـیده است.درسـال 1387 بخشـی ازبنـا 
بـه مـوزه طـب اختصـاص داده شـد کـه بیش از30 تابلو نمونه گیاهـان دارویی، 
توضیحـات وخـواص آنهـا، کتـب خطـی و چاپـی نفیـس مربـوط بـه آثـار بوعلـی 
سـینا وتعـدادی ابـزار و ادوات اولیـه پزشـکی از جنـس سـفال و شیشـه بـه 

نمایـش گذاشـته شـده اسـت. مقبره ابوعلی سینا
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افسانه در شهر
مقبره »استر و مردخای« واقع در خیابان شریعتی 
مـکان  دومیـن  المقـدس  بیـت  از  پـس  همـدان، 
»مردخـای«  می آیـد.  شـمار  بـه  یهودیـان  مقـدس 
و »اسـتر« عمـو و بـرادرزاده یهـودی بودنـد کـه بنـا 
بـر متـون تاریخـی در دوره خشایارشـاه اول)486 
هخامنشـی  شاهنشـاهی  دربـار  بـه  466ق.م(  تـا 
بـه  خـود  عمـوی  نفـوذ  بـا  کـه  اسـتر  یافتنـد.  راه 
از  پـس  بـود  یافتـه  راه  شـاه  خشـایار  حرمسـرای 
مدتـی تبدیـل بـه سـوگولی شـاه شـد. در ایـن میـان 
»ماهـان« کـه یکـی از درباریان پر نفوذ هخامنشـی 
بـود، توانسـت شـاه را بـرای از بیـن بردن تعـدادی از 
یهودیان راضی کند؛ اما اسـتر توانسـت شاهنشـاه 
را از دستور خود برگرداند و جان یهودیان را نجات 
دهد. این داسـتان به صورت افسـانه روایت شـده 
اسـت و بـه هیـچ وجـه تاکنـون داده هـای باسـتان 
شناسی و تاریخی که صحت این داستان را تایید 
کنـد بـه دسـت نیامـده اسـت. از آن پـس، یهودیان 
سـال  هـر  فروردیـن  اوایـل  و  اسـفند  اواخـر  در 
)مصـادف بـا ۱۳ – ۱۵ آدار، در گاهشـمار کلیمیـان( 
در سالروز نجات کلیمیان از مرگ، با دعا و گرفتن 
روزه و خوانـدن طومـار »مگیـا«، یـاد آن را گرامـی 

می دارنـد و جشـن پوریـم، را برگـزار می کننـد.
این اثر تاریخی از یک طرف، برای قوم یهود زیارتی 
و قابـل احتـرام اسـت، و از سـویی دیگـر، بـه عنـوان 
یـک اثـر تاریخـی، واجـد ارزش اسـت. بنـای کنونـی 
مقبره استرومردخای در همدان، چندین  بار مورد 
بازسـازی و تعمیـر قـرار گرفتـه اسـت. قدیمی تریـن 
آن تعمیرات در یک مقبره زیرزمینی اسـت که در 
مدخـل روبـروی قبـه طـاق وجـود دارد و دو ضریـح 
خالی چوبی نیز دارد که یکی از آنها خیلی قدیمی 
و بـه دوره سـلطنت مغـول در ایـران مربوط اسـت. 
مصالـح سـاختمانی بنـای ایـن مقبـره از سـنگ و 
آجـر اسـت و بـه سـبک بناهـای اسـامی سـاخته 
شده است. از شکل ظاهری و سبک معماری این 
اثـر، چنیـن بـر می آیـد، کـه سـاختمان فعلـی آن در 
قـرن هفتـم هجـری بـر روی سـاختمان قدیمی تـری 

متعلـق بـه قـرن سـوم هجـری بنا شده اسـت.

عارف عریان
»طغـرل بیـک ابوطالـب« )993 تـا1063.م( در حال 
بنیانگـــذاری یکـی از بزرگتریـن و هنـــــر پرورتریـن 
ایـران در دوران اسـامی بـود  سلسـله های تاریـخ 
کـه در سـرزمین کهـن مادهـا در حـدود سـال های 
1000 میـادی، فرزنـدی بـا نـام »باباطاهـر« بـه دنیـا 

آمـد کـه تبدیـل بـه یکـی از بزرگتریـن عرفـای تاریـخ 
پیـروان  بـه  کـه  بـوده  لقبـی  »بابـا«  ایـران گشـت. 
وارسـته می داده اند و »عریان« به دلیل بریدن وی 
از تعلقـات دنیـوی بـوده  اسـت؛ او کـه نزدیـک بـه 
85 سـال عمـر کـرد و تمامـی عمـرش را بـه مسـلک 
درویشـی و فروتنی که شـیوه ی عرفا بود گذراند و 
بـا سـراییدن دو بیتـی هایـش توانسـت نـام خـود را 

در تاریـخ ادبیـات ایـران و همـدان جـاودان کنـد.
آرامـگاه باباطاهـر بـر فـراز تپه ای در شـمال باختری 
هـای  در طـول سـده  بنـا  ایـن  دارد.  قـرار  همـدان 
متعـدد  بازسـازی های  و  تخریـب  مختلـف شـاهد 
بوده اسـت. قدمت مقبره اصلی باباطاهر به دوره 
سـلجوقیان می رسـد و در قـرن ششـم هجـری یـک 

بـرج هشـت ضلعـی آجـری بـر روی قبـر باباطاهـر 
سـاخته شـد کـه بعدهـا بـر اثـر مـرور زمـان ویـران 
از طـرف شـهرداری  اول  پهلـوی  زمـان  در  گردیـد. 
قدیمـی  بنـای  جـای  بـه  جدیـدی  بنـای  همـدان 
سـاخته شـد کـه مصالـح آن بیشـتر آجـر بـود. در 
جریان همین بازسـازی، لوح کاشـی مربوط به قرن 
هفتـم هجـری، کـه هم اکنون در موزه ایران باسـتان 
نگهـداری می شـود، بـه دسـت آمـد. بـر روی ایـن 
کاشـی فیـروزه ای رنـگ، آیـات قـرآن مجیـد بـه خـط 
کوفـی برجسـته نوشـته شده اسـت. احـداث بنـای 
جدیـد در سـال ۱۳۴۴ خورشـیدی بـا همـت انجمـن 
آثـار ملـی و شـهرداری همـدان و توسـط مهنـدس 

»محسـن فروغـی« انجـام شده اسـت.

آرامگاه استر و مردخای

آرامگاه باباطاهر

Iran
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مجسمه شیر سنگی
 معروف به سنگ شیر یکی از آثار به جا مانده از 
دوره فرمانروایـی پادشـاهان باسـتانی ایـران در ایـن 
منطقه از کشور می باشد، که در شهر همدان قرار 
گرفته است. شهر کنونی همدان مرکز فرمانروایی 
پادشـاهان ماد و پایتخت تابسـتانی هخامنشـیان 
بوده است، با این وجود از آن دوران بقایای اندکی 
باقی مانده و این مجسـمه یکی از مهم ترین آن ها 
و  مادهـا  حکومـت  دوران  در  مـی رود.  شـمار  بـه 
اهمیـت  مجسـمه ها  ایـن  سـاخت  هخامنشـیان 
زیادی داشـت زیرا طلسـم شـهر بودند و به اعتقاد 
آن هـا بایـا و مصیبـت را از شـهر دور می کردنـد بـه 
طـوری کـه ابـن فقیـه همدانـی )سـال 282 هجـری 
ایـن شـیر  البلـدان در توصیـف  قمـری( در کتـاب 
مجسـمه  همـدان،  شـگفتی های  از  می نویسـد: 
شـیری اسـت از سـنگ بـر دروازه شـهر، کـه گفتـه 
می شود طلسمی است برای سرما و آن از کارهای 
بلیناس رومی صاحب طلسـمات اسـت. هنگامی 
کـه قبـاد، او را بـرای طلسـم کـردن آفت هـای شـهر 
روانـه کـرد، گوینـد کـه از بسـیاریِ بـرف و سـرما، در 
همدان، سـوار با اسـبش در میان برف غرق شـد و 
همیـن کـه ایـن طلسـم را بـه صـورت شـیر در آنجـا 
کار گذاشـت، بـرف کاهـش یافـت و کارش بـه شـد.

آتشکده ایی از عصر آهن
»تپه نوشیجان« را می توان قدیمی ترین نیایشگاه 
آریایی ها در داخل مرزهای کشور دانست که در 
بیسـت کیلومتـری شـهر مایـر واقـع شـده اسـت. 
نوشـیجان تپـه از جملـه آثـار خشـتی منحصـر بـه 
فرد بر جا مانده از تمدن های پیش از هخامنشی 
در ایـران اسـت؛ بقایایـی کـه بـه دوره ی عصر آهن 
تمـدن مادهـا  3 )حدود900تـا600 ق.م( و سـپس 
برمـی گـردد، بنابرایـن تپـه نوشـیجان حـدود 2800 
سـال قدمـت دارد. نوشـیجان در لغـت احتمـاالً بـه 
معنـی »جایـگاه نـوش« یـا »جایـگاه انـوش« بـوده 
اسـت و »نوش یا انوش« ظاهراً نام خانمی اسـت 

کـه بـر ایـن منطقـه حکمرانـی مـی کرده اسـت.
تپـه نوشـیجان در سـال 1343 خورشـیدی مـورد 
شناسـایی قـرار گرفـت و در سـال هـای 1346 تـا 
توسـط  شناسـی  باسـتان  فصـل   6 طـی   1356
موسسـه ی ایـران شناسـی بریتانیـا به سرپرسـتی 
مرمـت  و  کاوش  عملیـات  اسـتروناخ«،  »دیویـد 
در تپـه انجـام پذیرفـت. دسـتاورد فعالیـت هـای 
معمـاری  ی  دوره  سـه  شناسـایی  هیئـت،  ایـن 
باسـتانی متعلـق بـه دوران »مادهـا، هخامنشـیان 

و اشـکانیان« اسـت که مهمترین و باسـتانی ترین 
الیـه مربـوط بـه سـکونت اقـوام مـاد در ایـن تپـه از 
نیمـه ی دوم قـرن هشـتم قبـل از میـاد مسـیح تـا 
نیمـه اول قـرن ششـم قبـل از میـاد اسـت. آثار دو 
دوره ی دیگـر در الیه هـای سـطحی تر قـرار داشـته 
کـه پـس از انجـام مطالعـات علمی برداشـته شـده 

اسـت.
مجموعـه نوشـیجان 80 متـر طـول، 30 متـر عـرض 
و مرتفـع تریـن بخـش آن 37 متـر ارتفـاع دارد. آثار 
تپـه  مـاد در  بـه دوره  مکشـوفۀ معمـاری مربـوط 
نوشـیجان بـر اسـاس مسـتندات دیویـد اسـتروناخ 

عبارتنـد از:

1- بنـای قدیمـی جبهـه غربـی موسـوم بـه اولیـن 
آتشـکده

2- تاالر ستون دار موسوم به آپادانا
3- معبد مرکزی یا دومین آتشگاه اتاق ها و انبارها

4- تونل
5- حصار و دژ

اسـتروناخ معتقد اسـت که دژ نوشـیجان یکی از قلعه 
بـوده اسـت کـه  هـای تدافعـی حکومـت مرکـزی مـاد 
جهـت دفـاع از مرزهـای غربـی در مقابـل هجـوم اقـوام 
قدرتمنـد بین النهریـن از جمله حکومت آشـور سـاخته 
شـده اسـت. وجـود دو آتشـکده در ایـن مـکان مؤیـد 
ایـن مطلـب اسـت کـه عـاوه بر اهـداف نظامـی، اعمال 
مذهبـی و نیایـش نیـز در ایـن مـکان صـورت می گرفتـه 
است. همچنین در نوشیجان نمونه هایی از نخستین 
پول های بشری پیدا شده است، که نام این نمونه های 
پولـی سـیگْلو بوده اسـت کـه پول هایـی از جنـس نقـره 
بوده انـد و قدمـت آن هـا بـه دوره مادهـا بـاز می گـردد. 
ایـن پول هـا به شـکل حلقه هـای تو خالی یا حلقه هایی 
مارپیچ از مفتول های نقره ای بوده و گستره کاربردشان 

در جغرافیـای محلـی مادهـا قـرار داشـته اسـت.

مجسمه شیرسنگی

تپه نوشیجان
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گنبد علویان، یادگار سلجوقیان
َسلجوقیـــــان )َساجقـــــه، آل سلـــــجوق(، دودمــانی 
بودنـد کـه در سـده های پنجـم تـا ششـم هجـری 
قمـری )1037 تـا 1194.م(، بـر بخش هـای پهنـاوری 
از آسـیای غربـی و آسـیای صغیـر نظیـر ایـران، روم، 
و  تـرک  و  عـرب  گسـتره های  ارمـن،  شـام،  افغـان، 
دیگـر نقـاط وسـیع، فرمـان می راندنـد، و پایتخـت 
غربـی آنـان شـهر همدان بـود. »گنبد علویان« یکی 
از یادگارهـای متعلـق بـه اواخـر دورۀ سـلجوقیان 
در قـرن ششـم هجـری اسـت کـه توسـط خانـدان 
در  و  احـداث  مسـجد،  عنـوان  بـه  ابتـدا  علویـان 
زیرزمیـن  در  سـردابی  ایجـاد  بـا  بعـد،  دوره هـای 
بـه مقبـرۀ آن خانـدان تبدیـل شـده  اسـت. علـت 
نامگـذاری ایـن بنـا بـه گنبـد علویـان ایـن اسـت کـه 
در گذشـته های دور دارای گنبـد بـوده، گـر چـه در 
اثـر گذشـت زمـان، گنبـد آن فرو ریخته اسـت. این 
گنبد به دالیل متعدد از جمله ویژگی های منحصر 
بـه  فـرد کالبـدی و ظرافت و تزئینات اسـتثنایی آن، 
داشـته  قـرار  ویـژۀ محققـان  توجـه  مـورد  همـواره 
اسـت؛ نقشـه ی بنـا، چهارضلعـی و گوشـه های آن 
دارای لبه هـای ستاره ای شـکل اسـت. ایـن اثـر یکـی 
از شـاهکارهای معمـاری و گچبـری بعـد از اسـام 
تاریـخ  در   ۹۴ شـمارۀ  طـی  و  اسـت  همـدان  در 

۱۳۱۰/۱۰/۱۵ بـه عنـوان یکـی از اولیـن آثـار همـدان، 
در فهرسـت آثـار ملـی بـه ثبـت رسـیده اسـت.

بام همدان
در جنـوب غربـی شـهر همـدان و بـر دامنـه الونـد کـوه، 
تپـه ی کوچکـی قـرار دارد کـه امـروزه تبدیـل بـه یکـی از 

جذاب ترین جاذبه های گردشگری همدان گشته که 
نامـش »تپـه عبـاس آبـاد« اسـت. در گذشـته ایـن تپـه 
معـروف بـه »تپـه نقـاره خانـه« بـوده، از ایـن روی کـه 
هرگاه حاکمی تغییر می کرده با ساز و طبل مخصوص 
بر باالی این تپه مردم را از این مهم آگاه می کردند، بر 

همیـن اسـاس بـه نقـاره خانه شـهرت یافت.

گنبد علویان
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غار علیصدر
غار علیصدر بزرگترین غار آبی جهان است و می توان 
آن را شـاخص ترین، برند گردشـگری اسـتان همدان 
دانسـت. این غار منحصر به فرد برای نخسـتین بار 
در سـال 1342 کشـف شـد و طـی دهـه پنجـاه و بـا 
تـاش »عبدهللا حاجیلـو« )رئیس هیئت کوهنوردی 

همـدان( مـورد بهره برداری گردشـگری قـرار گرفت.
عليصـدر از بسـياری جهـات بـه ویـژه بـه علـت وجـود 
گـذرگاه هـای ممتـد آبـی و درياچـه های وسـيع و قابل 
انـد،  قايقرانـی كـه در سرتاسـر غـار گسـترده شـده 
يكـی از زيباتريـن جلوه هـای طبيعـی ايـران و جهـان 
می باشـد، و پديده ی زمین شناسـی منحصر به فرد 
در نـوع خـود اسـت كـه فقـط در معـدودی از غارهـای 
جهـان هماننـد: »غـار موليـس« در فرانسـه و غارهـای 
»شـواليه« و »بـوكان« در اسـتراليا، چنيـن زيبایی های 
خيره كننده ای وجود دارد. آب دریاچه غار بدون رنگ 
و بـو، و مـزه آن معمولـی اسـت و هیچگونـه حیـات 
جانوری در آن وجود ندارد؛ درجه حرارت آن در طول 
سـال ثابـت و در حـدود 12 درجـه سـانتيگراد اسـت و 
بـه قـدری آب زالل اسـت كـه تـا عمـق 10 متـری بـا نـور 
معمولـی و چشـم غيـر مسـلح به خوبـی قابـل رويـت 
است، و عمق آن در قسمت های مختلف آن از صفر 
تـا 14 متـر در نوسـان می باشـد. آب درياچـه غـار از 
چشـمه هـای زيـر زمينی، ريـزش مـداوم آب از ديوار و 
سقف غار تامين می شود كه منشا آنها به طور كلی 

از محـل ريزش هـای جـوی اسـت.
این غار به فاصله 75 کیلومتری شـمال غربی شـهر 
از روسـتای  همـدان واقـع شـده اسـت و نامـش را 

همجـوار خـود وام گیـری کـرده اسـت.
با توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی استان همدان 

ایـن اسـتان بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن قطب هـای 
فعالیت صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی ایران 
بـه حسـاب می آیـد و در حـال حاضـر بیـش از 150 
رشـته صنایع دسـتی در اسـتان همدان فعال اسـت. 
از جملـه ایـن هنرهـا می تـوان بـه سـفال و سـراميک،  
زيراندازهـا،  چرمـی،  مصنوعـات  چوبـی،  مصنوعـات 
سـنتی،  پای پوش هـای  و  سـنتی  رودوزی هـای 
سنگ تراشـی، بافتنی های سـنتی و ... اشـاره نمودکه 
غالبا بصورت بومی و دارای جایگاه خاصی هسـتند. 
برابـر آخريـن آمارهـای موجـود، تعـداد كارگاه هـای این 
اسـتان 22401 مـورد اسـت کـه تعـداد شـاغلين ایـن 
کارگاه هـا 43646 نفـر می باشـد. تاكنـون 21مـورد از 
رشته های صنايع دستی استان  ثبت ملی شده  اند.
 فرهنگ و ميراث معنوی همدان از غنی ترين ادبيات 
و فولكلور،  بازی های بومی،  هنرهای سنتی، خوراك، 

طـب سـنتی، آيين هـای بومـی،  پيشـه های سـنتی و 
غيره برخوردار اسـت. و همچنین به هنرهای سـنتی 
استان مانند سفال، منبت،  سراجی، مروارید بافی، 
موتابی و بسـیاری دیگر از رشـته های صنایع دسـتی 
و هنـری اشـاره نمـود. از دیگـر ظرفیت هـای فرهنگی 
استان همدان آيين های مذهبی و سنتی مثل:مراسم 
ماه محرم، فال سوزن، فن پخت انواع شيرينی های 
سنتی، ترانه های كار، بازی های سنتی، مراسم آيينی 
نـوروز، ازدواج، پوشـاك، موسـيقی، الاليی هـا، ادبيـات 

و غيره اسـت.

http://hamedan-2018.com/fa/page/
hamedan-2018/introduction
http://hamedan-2018.com/fa/page/
hamedan/histor

غار علیصدر

Italy

M
ondo M

igliore L’estate e L’autunno 2018, N
o.42

55



گویند زرتشـت، چون موسـم اسـپند به ابرکوه رسید، 
بـا دسـت خـود بـذر سـرو بـر ایـن دشـت فشـاند و 
بـر مردمـان نویـد داد کـه درختـی در آن میـان بمانـد 
تـا ببینـد درفـش، فرزنـدش، بهـرام، پادشـاه صبـح دم 

رسـتاخیز را.
کویـر ابرکـوه را کـه درمـی نـوردی، بـه پیرتریـن سـاکن 
کویرهـای جهـان خواهـی رسـید. سـرو پنج هزار سـاله 
ابـر کـوه را اگر مسـن ترین موجـود زنده جهان بنامیم، 
چنـدان بـه بیراهـه نرفته ایـم. سـرو کهنسـالی کـه چه 

چیزهـا کـه ندیـده و چـه چیزهـا کـه نشـنیده اسـت 
کـه اگـر ایـن زندگانـی طوالنی سـخن آغـاز می کرد چه 
حکایت ها می گفت از قهرها و آشـتی ها، از جنگ ها 
و صلح ها و از نفرت ها و عشق ها. سخن می گفت از 
باور پیشـینیان ما، از احترام آنها به زندگی و تقدس 

شـمرده شـدن آن.
سـرو کهنسـال ابرکـوه، ایـن نگیـن سـبز کویـر ایرانیـان 
در تمامـی جهـان بـه عنـوان نمـادی از زندگی و زیبایی 
معرفـی شـده اسـت و ایـن نمـاد زندگـی همـه سـاله 
باعـث جـذب گردشـگرانی از اقصـی نقاط دنیـا به دل 
کویر ایران زمین شـده اسـت. این در حالی اسـت که 
در کشور ما بسیاری حتی از وجود این جاذبه مسلم 

گردشـگری بی خبرند . 
چنـدی پیـش، دانشـمندانی از ژاپـن و روسـیه پـس از 
بازدیـد از سـرو ابرکـوه عمـر آن را تـا 8000 سـال بـرآورد 
کردند ؛ اما الکساندر روف، دانشمند روسی عمر این 
درخت را میان 4000 تا 4500 سال برآورد کرده است. 
حمـدهللا مسـتوفی هـم در کتـاب نزهـت القلـوب که 

اسـت،  شـده  تالیـف  قمـری  هجـری   740 سـال  در 
دربـاره ایـن سـرو آورده اسـت: آنجـا سـروی اسـت کـه 
در جهان شـهرتی عظیم دارد. چنانچه سـرو کشـمیر 
و بلـخ شـهرتی داشـته و اکنـون ایـن از آنهـا بلندتـر و 
بزرگ تر است. حتی برخی مورخان پا را فراتر نهاده و 
معتقدند نهال این درخت را یافت، پسر نوح کاشته 
اسـت. اختـاف نظـر بسـیار و دربـاره چنـد هزار سـال 
سـن ایـن زنـده ترین موجـود تاریخ دنیا هم نمی تواند 
از اهمیـت ایـن جاذبـه گردشـگری کشـورمان بکاهـد. 
مارکوپولـو در خاطـرات سـفرش بـه ایـران می نویسـد: 
»یکی از چند سروی که در ایران دیده ام سرو خوش 
از  آبشـاری سـبز  کـه همچـون  اسـت  ابرکـوه  بـاالی 
آسـمان روی زمیـن تنیـده ابرکـوه فـرو می آیـد و از هـر 
طرف که وارد ابرکوه شویم سرو کهنسال و پرطراوت 
ماننـد چـراغ دریایـی سـبزی مـا را به بنـدر دریای کویر 
و خورشید تابان فرا می خواند.« پیرترین موجود زنده 
دنیا با 25متر ارتفاع، 18متر محیط و 11/5 متر اندازه 
دور تنـه در قلـب ایـران آرام آرام زندگـی می گذرانـد. 

معجزه ای در دل کوير

اطهر نورمحمدزاد
 کارشناس ارشد طراحی شهری
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نگیـن سـبز کویـر ایـران ایـن روزهـا بـه بـار نشسـته 
اسـت تا در عین کهنسـالی نشـانه دیگری از زایش و 

بـاروری بـه نمایش بگـذارد. 
در ایـران باسـتان، کاشـتن درخـت از اهمیـت بسـیار 
باالیـی در طبقـات مختلـف جامعـه برخـوردار بـوده 
اسـت. در نگاره ها و آثار باسـتانی مانند حجاری های 
دوره هخامنشـی در تخـت جمشـید، نمـاد درخـت و 
بـه طـور خـاص، سـرو آورده شـده اسـت. در فرهنـگ 
زرتشـتیان آمـده اسـت: سـرو بـه دلیـل آن که درختی 
همیشه سبز است، همواره در ایران اهمیت خاصی 
داشـته و سـرو پنـج هـزار سـاله ابرکـوه نیـز کـه آن را 
سرو زرتشت می نامند، نمادی از همین امر به شمار 
می رود. غیر از نگاره ها و حجاری ها در پارچه بافی ها 
هـم بـه گونـه ای گیـاه، درخـت و همـان سـرو دیـده 
می شـود. سـروی که نشـانه آزادگی ایرانیان بوده و از 
سـرفروتنی سـر خـم کرده اسـت. برخـی دیگـر سـرو را 
نشان ایستادگی ایرانیان در برابر تندبادهای حوادث 
و خمیدگی سر این سرو را نشانی از آسیب دیدنش 
دیگـر  عـده ای  می کننـد.  قلمـداد  تندبادهـا  ایـن  در 
آن را بـه بازمانـده از سـروی می داننـد کـه در دوران 
مزدکیان نشانه آزادگی آنان بوده و پس از شکست 
مـزدک، پیامبـر اخاقـی دوره ساسـانیان، سـر خـود را 
از شرمسـاری به زیر انداخته اسـت. سـرو خمیده ای 

کـه بعضـی، آن را طرحـی هنـدی مـی داننـد ولـی بـا 
تحقیقات و ردیابی به وجود آن در ایران باستان پی 
مـی بریم.نقـوش مکـرر درخـت و گل در جـای جـای 
تخت جمشید، نشان از عاقه به گل و گیاه در آیین 
هخامنشـیان دارد. در آن دوره سـرو نمـاد اهـورا مـزدا 
بوده که در مکان های بخصوصی در تخت جمشـید 
حجاری شـده اسـت و در نقوش برجسـته آن مکان، 
خصوصا تصاویر حیواناتی مانند هما، سیمرغ، عقاب 
و شـیر که دارای بال های اعجاب انگیز می باشـند، رد 

پـای سـرو سـر خـم کـرده بـه وضـوح نمایـان اسـت.
 سـرو سـر خـم کـرده کـه بـه نـام بتـه جقـه شـناخته 
می شـود، نقشـی اسـت که در تاریخ هنرهای سـنتی 
همیشـه مـورد توجـه بـوده و در تزییـن انـواع صنایـع 
دسـتی بـه ویـژه پارچـه، قالـی و گلیـم، کاشـی سـفال، 
شـال بافی، نســـاجی، خــــاتم، تشـعیر و زربـــــافی در 
اندازه ها و اشکال گوناگون سهم زیادی دارد. همچنین 
به شـکل زیوری اسـت که از پر درنا یا کلنگ یا مرغ 
ماهیخوار می سـاختند و بیشـتر بهادران و دلیران بر 
سـر و بر کاه می گذاشـتند. از زمان مزدکیان به بعد 
حتـی در کاه پادشـاهان، آثـاری از پـر، دیده می شـود. 
و  ویـژه  منزلتـی  بتـه ای  نقـش  بعـدی  دهه هـای  در 
جایگاهـی برتـر پیـدا می کنـد و ماننـد نشـان شـاهی و 
فرمانروایی، زیور کاه شـاهان و شـاهزادگان می گردد 
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و نمـاد قـدرت حاکـم می شـود و تجسـم جاودانگـی و خرمـی پاینـده درخـت سـرو 
می گـردد. چنیـن اسـت در بخـش بزرگـی از نقاشـی ها و پارچه هـای عصـر صفـوی 
بته جقه را زیور کاه و تاج شاهان و شاهزادگان و پس از آن بر لباس های فاخر 
دوره قاجاریه که همان ترمه های معروف است، می یابیم. نماد بته جقه به جز 
در بافته هـای سـنتی مـا، بـه عنـوان المانـی از حضور ایـران و ایرانـی در طراحی های 

گرافیـک نمـود و قابلیت هـای بسـیاری بـرای بیـان ایـن مفهـوم یافته اسـت.
در خصـوص خـود کلمـه، معنـی لغـوی بتـه )بوتـه( یـک دسـته بـرگ اسـت و 
سـاده ترین شـکل آن شـباهت زیاد به برگ دندانه دار دارد. مردم ایران با عشـقی 
که به اختراع انواع مختلف اشـکال هنری و پیچیده دارند، اشـکال گوناگون بوته 
را بـه وجـود آورده انـد و بـر آن هـا نام هـای مخصـوص گذاشـته اند، مثـل بوتـه میـری 
)کاج کوچک(، بوته ترمه ای )کاج متوسط(، بوته خرقه ای )کاج بزرگ(، بوته بادامی 
)کاج بادامـی شـکل( و بوتـه جقـه ای )کاج بزرگـی کـه یـک کاج کوچـک از آن بیـرون 
آمـده اسـت(. بـه هـر رو بتـه جقـه یکـی از نگاره هـا و ارائه هایـی اسـت کـه در طول 
هـزاره تـا امـروز بـه روش هـای گوناگـون زینـت بخـش آثـار هنری ایـران )پتـه دوزی، 
قالـی، ظـروف و...( بـوده  اسـت. البتـه هنرشناسـان تاکنـون در چگونگی پیدایش، 
ماهیـت و رمـز و راز آن اختـاف نظـر دارنـد. ایـن نقـش جاویـدان در طـول زندگـی 
هـزار سـاله اش بـه قـدری تحـول یافتـه کـه هیـچ ارائـه ای در عالم هنر ایران و سـایر 
اقوام تا به این حد متحول نشده  است. به هر شکل بته جقه ساده و نزدیک به 
طبیعت به حیات خود ادامه می دهد، درسـت همان گونه که سـرو کهنسـال در 
دل کویر آرام ریشه در خاک دوانده و محکم و استوار بر جای خود ایستاده و به 
حیات خویش ادامه می دهد. با این حال این سرو پیر هنوز در برابر خشم روزگار 
کمر خم نکرده و با اسـتقامت روزها سـپری می کند، اما همه ما می دانیم که این 
مسـن ترین موجـود زنـده ایـران زمیـن نیاز به مراقبت بیشـتری دارد، تـا این جاذبه 
گردشگری در دل کویر ایران بتواند روزی به عنوان قلب گردشگری تفریحی و یا 

حتی گردشـگری علمی در ژرفای کویر تبدیل شـود.

منابع:
https://seeiran.ir

http://www.beytoote.com
https://fa.wikipedia.org

عطروش،طاهره،بته جقه چیست؟، انتشارات موسسه فرهنگي هنري سي بال هنر،اسفند ۱۳۸۵.
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کامپیونه دیتالیا )به انگلیسـی:Campione d’Italia( شـهری از اسـتان کومو در 
لمبـاردی منطقـه و ناحیـه ای جـدا شـده از خـاک ایتالیـا اسـت کـه درون ایالـت 
تیچینیتوی کشور سوئیس قرار گرفته و توسط کوه ها از بقیه خاک ایتالیا جدا 
شده است. منطقه جدا شده که در حاشیه جنوبی دریاچه لوگانو واقع گردیده 
و کمتـر از یـک کیلومتـر بـا ایتالیـا فاصلـه دارد ولـی بخاطـر وجود پسـتی و بلندی 
 Lanzo( و تپه هـای بسـار مسـیر رفت وآمـد تـا شـهر بعـدی درون خـاک ایتالیـا

d’Intelvi(، نزدیـک بـه ۱۴ کیلومتـر و تـا شـهر کومـو، ۲۸ کیلومتـر، می باشـد.

تاریخچه
نقشه نشان دادن محل Campione محاصره در نزدیکی این مرکز است.

در قرن یکم پیش از میاد این شهر توسط رومی ها برای جلوگیری از هجوم 
هلوتی ها احداث شـد.

در سـال ۷۷۷ میـادی حاکـم محلـی لمبـارد، ایـن شـهر را بـه عنـوان میـراث بـه 
کلیسـای میـان اعطـا کـرد. سـالها بعـد در سـال ۱۵۱۲، ایالـت کومـو بـه جهـت 
قدردانی از سوئیسی ها بخاطر حمایتشان در جنگ اتحادیه مقدس، توسط 

پـاپ جولیـوس دوم بـه خـاک سـوئیس الحـاق شـد.
پس از آنکه در سـال ۱۷۹۸ تیچینو تصمیم گرفت به عنوان بخشـی از خاک 
سـوئیس باقـی بمانـد، مـردم کامپیونـه تصمیـم گرفتنـد همچنـان جـزوی از 
خـاک لمبـارد باقـی بماننـد. حاکـم تیچینیتـو هـم ترجیـح داد کـه آن را بـا شـهر 
ایندمینی معاوضه کند. در خال جنگ اتحاد ایتالیا در سال ۱۸۴۸، کامپیونه 
دادخواسـتی مبنـا بـر الحـاق بـه سـوییس ارائـه داد ولـی از آنجائیکـه بـا روح 

بی طرفـی سـوئیس در جنـگ منافـات داشـت بـا آن موافقـت نشـد.
در سـال ۱۹۳۰، پسـوند دیتالیـا )d’Italia( توسـط بنیتـو موّسـولینی بـه نـام 

کامپیونـه اضافـه گردیـد. ایـن شـهر در خـال جنگ جهانـی دوم به محلی برای 
فعالیت هـای سـازمان سـیا علیـه ایتالیـا تبدیـل شـده بـود.

اقتصاد و مدیریت
کامپیونـه دارای مقـدار قابـل توجهـی از ارتبـاط اقتصـادی و اداری یکپارچـه بـا 
سوئیس است. به دلیل وضعیت خاص حقوقی پول اصلی فرانک سوئیس 
بوده ولی یورو نیز به طور گسترده پذیرفته شده است؛ شهروندان ایتالیایی 
سـاکن در کامپیونـه بایـد پایبنـد بـه قانـون سـوئیس در مـورد عـوارض گمرکـی 

باشند.
بـه موجـب موافقـت نامه هـای دو جانبـه بـا ایتالیایی هـای سـاکن در کامپیونه، 
حـق بهره منـدی از بسـیاری از خدمـات و امکانـات واقـع در کشـور سـوئیس از 

جملـه مراقبـت بیمارسـتانی بـه آنها داده شـده اسـت.
امنیـت ارائـه شـده توسـط پلیـس ایتالیـا بـوده و شـهر همچنیـن دارای یـک 
از آن سـوئیس هسـتند. آمبوالنس هـا  و  امـا آتش نشـانی  کانتـری اسـت. 

کامپيونه ديتاليا شهری از استان کومو
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در حالـی کـه تعـداد زیـادی از گجت هـای امـروزی بـرای بسـیاری از مـا ناآشـنا 
هسـتند، بـازار پوشـیدنی ها اشـتهایی سـیری ناپذیـر بـرای ایـن دسـتگاه ها دارد و 
روز بـه روز نیـز بـر تنـوع ایـن چنیـن محصوالتـی در بـازار افـزوده می شـود. البتـه 
بخـش اعظمـی از محصـوالت پوشـیدنی در حـوزه تناسـب انـدام و سـاعت های 
هوشمند جای می گیرند که همگی هم مجموعه ای از امکانات قابل پیش بینی 
را در خـود دارنـد. امـا تعـدادی از پوشـیدنی ها هـم هسـتند کـه در هیـچ یـک از 
گروه هـای یـاد شـده جـای نمی گیرنـد و معمـوال بـا در نظـر داشـتن اصـول مـد و 
زیبایـی و یـا حـوزه سـرگرمی طراحـی و سـاخته شـده اند. در ادامـه ایـن مطلـب 

قصـد داریـم شـما را بـا تعـدادی از ایـن محصـوالت آشـنا کنیـم.

 Tesla Watch .1
ThinkGeek شرکتی است که به خاطر ساخت محصوالت عجیب و غریبش 
و همچنین جذب سریع کاربران شناخته می شود. این کمپانی اخیرا ساعتی به 
نـام تسـا را معرفـی کـرده کـه ظاهـری مـدرن و در عین حال کاسـیک دارد؛ روی 
بدنه این سـاعت یک کلید »تزئینی« دیده می شـود که برای تنظیم زمان مورد 
اسـتفاده قـرار می گیـرد و دو المـپ ال ای دی عجیـب هـم در حاشـیه نمایشـگر 
آن کار گذاشـته شـده انـد کـه عـاوه بـر ایجـاد ظاهـری عجیـب و غریـب به شـما 

کمک می کنند صفحه سـاعت را در محیط های تاریک ببینید.

Tago Arc .2
ایـن روزهـا سـاعت های هوشـمند یـک ویژگـی قابـل توجـه دارنـد و آن اینکـه 
بافاصلـه پـس از تکـراری شـدن صفحـه اصلـی یـا همـان واچ فیـس می توانیـد 
آن را تغییـر دهیـد. دسـتبند Tago Arc شـرکت Liber8 Technology نیـز کـه 

چنیـن قابلیتـی دارد بـا تاکیـد هرچـه بیشـتر روی مـد سـاخته شـده اسـت.
اسـتفاده کننـدگان از ایـن دسـتبند می تواننـد بسـته بـه حـاالت روحـی یـا براسـاس 
لباسی که به تن دارند طرح های به نمایش درآمده روی این مچ بند را تغییر دهند.

اپلیکیشنی که همراه با این کاالی زینتی ارائه می شود مجموعه ای از طرح های 
پیش ساخته را در خود دارد که برای هرکدام باید مبلغ یک دالر پرداخت گردد 

و عاوه بر این می توانید طرح های مخصوص به خود را نیز به آن بیافزایید.
بـا موفقیـت   Indiegogo ایـن محصـول در سـایت کمپیـن شـرکت سـازنده 
توانسـت سـرمایه مورد نیاز خود را جذب نماید، با این همه اگر دوسـت دارید 
که یکی از این دسـتبندها را داشـته باشـید امکان پیش سـفارش آن، هم اینک 

نیـز وجـود دارد و خـود کاال نیـز نزدیـک بـه کریسـمس عرضـه می شـود.

Digital Tattoo .3
موتـوروال بـا شـرکتی بـه نـام VivaLnk وارد همـکاری شـد تـا دیگر کاربران مجبور 
بـه وارد کـردن چندبـاره گـذرواژه روی تلفـن هوشـمند موتـو اکس خود نباشـند و 
تکنولوژی جدیدی را ارائه نمود که از NFC و نوعی برچسـب دیجیتالی موقت 

بـرای ایـن منظور بهـره می گیرد.
برچسـبی که در تصویر مشـاهده می کنید حدودا تا 5 روز دوام می آورد و پس 
از انجـام امـور روزمـره ای نظیـر دوش یـا تمرینـات بدنـی هـم مشـکلی بـرای آن 

پیـش نمی آیـد.

نگاهی به برخی از عجيب ترين گجت های 
پوشيدنی
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Onyx .4
جسـم دایـره ای شـکل کـه در تصویـر می بینیـد شـبیه بـه تـوپ هاکـی بـه نظـر 
می رسـد و از اسـتانداردهای ارتباطـی وای فـای و همچنیـن بلوتـوث پشـتیبانی 
می کنـد. ایـن دسـتگاه بـه شـما امـکان می دهـد کـه تنهـا با فشـردن یـک دکمه با 

افـراد یـا گروه هـای مـورد نظرتـان صحبـت کنیـد.
 Onyx سـاخته شـده و Orion Labs دسـتگاه مـورد بحـث کـه توسـط شـرکت
نام دارد از شبکه موبایلی شرکت سازنده اش پشتیبانی می کند و بیشتر برای 

کاربران سـازمانی سـاخته شـده است.

Peekiboo .5
در ابتدا مستند سازی از زندگی روزمره افراد از دیدگاه اول شخص با استفاده 
از نوعـی دوربیـن بـه نـام Narrative Clip یـا Memoto انجـام می گرفـت کـه بـا 

گیـره بـه لباس فرد متصـل می گردید.
اما کمی بعد، گوگل گلس نیز به این حوزه ورود پیدا کرد و به کاربران خود امکان داد 

تا فیلم و عکس مورد نظرشان را از منظر و نگاه خودشان بگیرند.
اما نوزادان چطور؟ چطور می توان از دریچه چشمان کوچک آن ها به دنیا نگریست؟ 
استودیویی به نام Electrifoxy تصمیم گرفته که تکنولوژی و مد را با یکدیگر ادغام 

نماید و برای حل این مساله دستگاهی به نام Peekiboo را عرضه کند.
)یـا   EEG حسـگرهای  بـه  مجهـز  می بینیـد  نـوزاد  ایـن  سـر  روی  کـه  کاهـی 

الکتروانسـفالوگرافی( اسـت کـه می توانـد حـاالت کـودک را تشـخیص داده و 
زمانـی کـه دسـت بـه کارهـای جالبـی می زنـد دوربیـن کوچکـی کـه روی آن قـرار 

دارد فعـال می شـود تـا از منبـع و عامـل سـرگرم شـدن کـودک فیلـم بگیـرد.

Belty .6
 Emiota دستگاهی که در تصویر می بینید محصول شرکتی فرانسوی به نام 
اسـت و Belty نام دارد. این کمربند با هدفی فراتر از نگه داشـتن شـلوار شـما 
سـاخته شـده و عـاوه بـر وظیفـه اولیـه اش قـادر اسـت کـه فعالیت هـای بدنـی 
شـما از جملـه قدم هـا و حـرکات دسـتان شـما را بـه صـورت کامـل تحـت نظـر 
بگیـرد و در مـواردی کـه بـرای زمان هـای طوالنـی بـی حرکـت می شـوید بـه شـما 

هشـدار خواهـد داد.
این کمربند زمانی که می نشینید شل می شود و بافاصله پس از بلندشدنتان 
مجـددا محکـم می شـود. امـا بهتریـن و شـاید در عیـن حـال بدتریـن قابلیـت این 
دستگاه آن باشد که اندازه دور کمر شما را مرتباً تحت نظر دارد و این مساله 
برای آن هایی که بیش از اندازه نسبت به تناسب اندام خود حساسیت دارند 

خوشایند نیست.
اما آن دسته از افرادی که واقعا به تناسب اندام خود اهمیت می دهند ترجیح می دهند 

که ابزارهایی مانند این کمربند را کنار گذاشته و در عوض کمی پیاده روی کنند.

امید پند
کارشناس IT، اتاق بازرگانی ایران- ایتالیا

منبع:
www.engadget.com
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مقدمه
صنعـت گردشـگری در سـطح جهانـی بـه یکـی از 
بخش هـای اقتصـادی در حـال رشـد سـریع تبدیـل 
شـده اسـت. گـزارش سـازمان جهانـی گردشـگری 
)UNWTO(، شـاهدی برایـن مدعاسـت؛ طبـق ایـن 
گزارش در سال 2017، %10 اGDP جهانی از طریق 
ایـن صنعـت ایجـاد شـده و سـهم هفـت درصـدی 
گردشـگری از صادرات جهانی بالغ بر 1/6 تریلیون 
دالر می باشـد. در حـوزه ی اشـتغال نیـز از هـر 10 
شـغل، یک مورد در حوزه  گردشـگری گزارش شـده 
بـاور  بـه  هرصـورت  بـه   .)UNWTO، 2018(اسـت

منتقدان، توسـعه ی گردشـگری به ویژه به صورتی 
افسـار گسـیخته ، پیامدهای منفی بسـیاری نیز به 
همـراه دارد. لـذا بـه منظـور جلوگیـری از بـروز آثـار 
منفی و یا دست کم تخفیف شدت آنها و در عین 
حـال فراهـم آوردن بسـتر ظهـور پیامدهـای مثبـت 
پایـدار  توسـعه ی  بـر  صاحب نظـران  گردشـگری، 
گردشـگری نـه بـه عنـوان یـک انتخـاب بلکـه یـک 
ضـرورت )آسـماش و کومـار،  2019( تأکیـد دارنـد. 
چشـمگیر  نظـری  پیشـرفت های  علیرغـم  لیکـن 
ترجمـان  گردشـگری،  پایـدار  توسـعه ی  بـاب  در 
اصـول پایـداری بـه عمـل در بخش هـای مختلـف 
همـراه  بسـیاری  چالش هـای  بـا  مذکـور  صنعـت 
می باشـد. )گراسـی، 2008؛ آگیواه و همکاران،2017( 
بـرای  مناسـب  و  جامـع  ابزارهایـی  معرفـی  لـذا 
پیاده سـازی کامـل اصـول توسـعه ی پایـدار بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت. درایـن میـان رابطه ی پیچیده 
و گاهـی متناقـض توسـعه ی گردشـگری و محیـط 
طبیعـی )بسـت، 2008(، اهمیـت ابزارهـای مذکـور 
را دوچنـدان می کنـد. ازایـن روی در نوشـتار حاضـر، 
بعد زیسـت محیطی در کانون توجه قرار گرفته و 

نگارنـده بـرآن اسـت تـا بـه معرفـی ابـزاری کاربـردی 
پایداری زیسـت محیطی  اصـول  پیاده سـازی  بـرای 
بـرای  اقامتـی  منظورتأسیسـات  ایـن  بـه  بپـردازد. 
مطالعـه برگزیـده شـده اند؛ چراکـه نامشـهود بودن 
اثـرات زیسـت محیطی ایـن بخـش در مقایسـه بـا 
صنایـع تولیـدی موجـب شـده تـا مدیریت ایـن آثار 
کمتر مورد توجه اقامتگاه ها قرار گیرد. این درحالی 
اسـت کـه ایـن بخـش، اثـرات عمـده ای بـر محیـط 
داشته و یکی از بزرگ ترین آلوده کننده ها در میان 
برآوردهـای  طبـق  می باشـند.  خدماتـی  بخشـهای 
انجام شده، هتل ها ساالنه به ازای هر مترمربع از 
فضـای اتـاق، بـه طـور متوسـط 160 تـا 200 کیلوگـرم 
گاز co2 تولیـد می کننـد و مقـدار روزانـه ی مصـرف 
آب بـه ازای هـر مسـافر در یـک هتـل 5 سـتاره، 
بـه طـور متوسـط 170 تـا 440 لیتـر می باشـد و در 
نهایـت یـک هتـل روزانـه بـه ازای هـر مسـافر، بـه 
طـور متوسـط 1 کیلوگـرم مـواد زایـد تولید می نماید 
بـا  دهـه ی گذشـته  دو  2009: 2(. طـی  )اسـلون،  
هدف پیاده سازی اصول پایداری زیست محیطی 
آثـار فوق الذکـر، مفاهیـم متعـددی در  و تخفیـف 

تعهد محيطی تأسيسات اقامتی: گامی به سوی 
توسعه ی پايدار گردشگری

فرانک رنجبر متعلق 
دکترای خط مشی گذاری عمومی
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زمینـه ی پایـداری تأسیسـات اقامتـی ارائـه شـده اند. بـه نظـر می رسـد تعهـد 
محیطـی یکـی از جامع تریـن مفاهیمـی باشـد کـه در ادامـه تشـریح می شـود.

تعهد محیطی در تأسیسات اقامتی
تعهـد محیطـی بـه عنـوان بخشـی از مسـئولیت اجتماعـی سـازمان )CSR (، بر 
آن دسته از عملیات که از توسعه ی گردشگری پایدار حمایت می کند، تأکید 
داشـته و متمرکز بر اقدامات داوطلبانه و اختیاری کسـب وکارهای گردشـگری 

برای اجرای اصول توسـعه ی پایدار می باشـد)رنجبر، 1391: 18(. 
نکتـه ی مهـم در بهره گیـری از تعهـد محیطـی بـه عنوان ابـزاری برای پیاده سـازی 
اصول پایداری زیست محیطی، چگونگی عملیاتی سازی آن می باشد. در این 
راستا رنجبر)1391( در مطالعه ی خود تعهد محیطی را به عنوان اتخاذ مدیریت 
محیطـی درچهـار سـطح مختلـف از سـوی اقامتگاه هـا مفهوم سـازی کـرده و بـا 
بهره گیری از برنامه ی رتبه بندی عملکرد زیست محیطی گرین کی اکوریتینگ  
) HAC،  2002؛ گرین کـی گلوبـال،  2011( بـه تعییـن و تخصیـص مجموعـه ی 
اقدامـات هـر سـطح از مدیریـت محیطـی پرداختـه اسـت. بـه ایـن ترتیـب وی 
تحقـق تعهـد محیطـی اقامتگاه هـا را مشـروط بـه دسـتیابی ایـن تأسیسـات بـه 

یکـی از سـطوح مدیریـت محیطـی بـه شـرح زیـر در نظـر گرفتـه اسـت.
سطح اول شامل بهره گیری از »تکنیک های سبز « با هدف کاهش استفاده 
از منابـع طبیعـی بـوده و معمـوالً بـا نتایـج مسـتقیم اقتصـادی ناشـی از ایـن 
صرفه جویـی همـراه می باشـد. بهره گیـری از المپ هـای کم مصرف، سـیفون ها 
و دوش هـای کـم مصـرف، اطـاع رسـانی بـه مهمانـان مبنـی بـر عـدم تعویـض 
و شستشـوی روزانـه ی حوله هـا، ملحفه هـا و رومیزی هـا در صـورت تمایـل، 
نمونه هایـی از ایـن تکنیک هـا می باشـند. در سـطح دوم، مدیریـت یـک قـدم 
فراتـر رفتـه و بـه طـور رسـمی بـه تدویـن سیاسـت محیطـی می پـردازد و بـا 
انجـام یـک سـری فعالیت هـای برنامه ریـزی شـده چـون پیاده سـازی مدیریـت 
پسـماند، بهره گیـری از انرژی هـای قابـل جایگزیـن از جملـه انـرژی خورشـیدی، 
ارائـه ی دسـتورالعمل هایی مبنـی بـر تفکیـک زباله بـرای مهمانـان در اتاق ها به 
اجرای برنامه ی محیطی می پردازد. در سـطح سـوم، مدیریت محیطی حالتی 
تخصصی تـر بـه خـود گرفتـه و مدیریـت هتـل با تشـکیل یـک واحد تخصصی 
و تدویـن سیاسـت محیطـی زیـر نظـر مدیـر ایـن واحـد، اقـدام بـه پیاده سـازی 
سیسـتم های مدیریـت محیطـی می نمایـد. به این منظور یـک برنامه ی جامع 
در راسـتای کاهـش مصـرف منابـع طبیعـی و تولیـد مـواد زایـد و به طـور کلـی 
مدیریـت اثـرات هتـل بـر محیـط، از سـوی واحـد فوق الذکـر تدویـن می شـود. 
ارائـه ی برنامه هـای آموزشـی مرتبـط بـرای کارکنـان، ارزیابـی سـاالنه ی الگوهـای 
مصرف و هزینه ی انرژی و تدوین رویه ای رسمی برای پاسخگویی به شکایات 
محیطی از هتل از جمله اقدامات این سطح می باشند. در نهایت در سطح 
چهـارم، مدیریـت محیطـی درپیچیده تریـن و کامل تریـن شـکل خـود در قالب 
پیاده سـازی سیسـتم های مدیریت محیطی اسـتاندارد به عنوان مثال کسـب 

گواهینامـه ISO14001  ظاهـر می شـود)رنجبر، 1391: 52 – 54(. 

جمع بندی
در این مقاله تاش شد تا با معرفی تعهد محیطی به عنوان اتخاذ مدیریت 
محیطـی در چهـار سـطح مختلـف از سـوی تأسیسـات اقامتـی و نیـز اقدامـات 
الزم بـرای دسـتیابی بـه هـر سـطح، گامـی بـه سـوی عملیاتی سـازی هرچـه 
بیشـتر اصـول پایـداری زیسـت محیطـی، در عملکـرد ایـن بخـش برداشـته 

شـود. همانطـور کـه مشـاهده شـد بـا حرکـت از سـطح اول بـه سـوی سـطوح 
باالتـر، اقدامـات عمومـی و عملیاتـی، تخصصی تـر شـده و بـار مدیریتـی آنهـا 
افزایـش می یابـد. در عیـن حـال هـر سـطح ضمن در برداشـتن اقدامات سـطح 
قبـل، در برگیرنـده ی اقدامـات پیچیده تـری در مقایسـه بـا آن بـوده و بـه ایـن 
ترتیـب دسـتیابی بـه سـطح باالتـر، موجـب پیاده سـازی هرچـه کامل تـر اصـول 
مذکـور می گـردد. سـادگی عملـی از دیگـر خصیصه هـای ایـن مفهوم می باشـد. 
معرفـی تکنیک هـای مختلـف بـرای هـر سـطح موجـب تسـهیل درک چگونگی 
مدیریت آثار محیطی اقامتگاه ها می شـود. به این ترتیب ویژگی های مذکور، 
تعهـد محیطـی را بـه ابـزاری کاربـردی در دسـتان مدیریـت ایـن بخـش تبدیـل 

می نماینـد.
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جدول 1. اثرات زیست محیطی تأسیسات اقامتی به تفکیک عملیات ]منبع: آنگوئرا1 و همکاران، 2000: 165[

عمده ترین اثرات زیست محیطیتعریفخدمت / فعالیت

مدیریت اداری
مدیریت هتل

پذیرش مسافران

مصرف انرژی، آب ومواد )به طور عمده کاغذ(

تولید مواد زاید

خدمات تکنیکی

تجهیزات برای تأمین آب گرم و گرمایش

تهویه هوا

روشنایی

استخر شنا

فضای سبز

دفع آفات و سم زدایی

تعمیرات و نگهداری

مصرف آب و انرژی

مصرف و تولید طیف وسیعی از محصوالت خطرناک

تولید گازهای گلخانه ای خاک

تولید آب زاید

استفاده از سموم

رستوران

صبحانه، نهار، شام

نوشیدنیها و اسنک ها

مصرف انرژی، آب و مواد اولیه

مواد زاید ناشی از بسته بندی های مواد اولیه

مواد زاید ارگانیک

آشپزخانه

نگهداری مواد غذایی

طبخ غذا

ظرفشویی

مصرف انرژی، آب

مواد زاید ناشی از بسته بندی های مواد اولیه

مواد زاید ناشی از سوخت

مواد زاید ارگانیک

انتشار رایحه های مختلف

استفاده از اتاق ها

استفاده توسط مسافران

محصوالت الزم برای مصرف مسافران

خانه داری

مصرف انرژی، آب و مواد اولیه

مصرف مواد خطرناک

تولید زباله

تولید آب زاید

لباسشویی

شستشو و اتوی رخت مسافران

شستشو و اتوی رومیزی ها و پرده های هتل

مصرف انرژی، آب

استفاده از محصوالت پاک کنندگی خطرناک

تولید آب زاید

Iran
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جدول 2. سطوح مدیریت محیطی و مجموعه اقدامات الزم برای هر سطح ]منبع: رنجبر، 1391[

مجموعه اقدامات الزم برای دستیابی به هر سطحسطوح مدیریت محیطی

سطح اول

بهره گیری از المپ های کم مصرف/ سیفون های کم مصرف/ دوش های کم مصرف

بهره گیری از شیرهای دارای چشم الکترونیک

ــا در  ــا / رومیزی ه ــا / ملحفه ه ــه ی حوله ه ــوی روزان ــض و شستش ــدم تعوی ــر ع ــی ب ــان مبن ــه مهمان ــانی ب ــاع رس اط
صــورت تمایــل

بازیافت و یا استفاده ی مجدد از کاغذها/  مواد پاستیکی و شیشه ای

سطح دوم

پیاده سازی مدیریت پسماند

کنترل دوره ای تأسیساتی چون شیرها و لوله های آب

استفاده از سیستم های آبیاری خودکار برای فضای هتل

عایق کاری در بخش های مختلف ساختمان و نیز بهره گیری از پنجره های دوجداره

بهره گیری از انرژی های قابل جایگزین از جمله انرژی خورشیدی

جایگزینی مواد شیمیایی مورد استفاده در آشپزخانه و فضای رستوران با مواد تجزیه پذیر و دوستدار محیط

بهره گیری از کلید کارت ها و ورودی برق اتاق

ارائه  دستورالعمل هایی مبنی بر تفکیک زباله برای مهمانان در اتاق ها

سطح سوم

دارای بودن سیاست محیطی مکتوب

وجود پست مدیر محیطی

تدوین سیاست مکتوب برای خرید سبز

ارائه  برنامه های آموزشی برای کارکنان در رابطه با رفتار و آگاهی های محیطی

تدوین رویه ای رسمی برای پیگیری و پاسخگویی به شکایات محیطی از هتل

ارزیابی ساالنه سطوح و الگوهای مصرف انرژی در هر بخش هتل و هزینه ی آن

ارائــه  فرصــت بــه کارکنــان بــه منظــور گــزارش فعالیت هایــی کــه بــه طــور بالقــوه بــر محیــط اثــر می گذارنــد و ارائــه  
ــرای کاهــش و یــا حــذف اثــرات ایده هــای خــود ب

سطح چهارم

ــه عنــوان مثــال ISO14001. دریافــت ایــن  داشــتن گواهینامه هــای محیطــی برطبــق مجموعه هــای از اســتانداردها ب
گواهینامــه، مســتلزم رعایــت 4 معیــار کلیــدی بــه شــرح زیــر می باشــد. 

تنظیم سیاست محیطی؛. 1

بررسی عملیات سازمان و شناسایی جنبه های محیطی؛. 2

بسط برنامه های ساختاریافته که شامل تنظیم و دستیابی به اهداف می باشد؛. 3

انجام ارزیابی های دوره ای و اقدامات اصاحی در صورت لزوم. 4
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ورسـاچه يـا ورسـاچی بـه ایتالیایـی:) Versace( شـرکت پوشـاک و خانـه مـد 
ایتالیایـی اسـت کـه در سـال ۱۹۷۸ توسـط جیانـی ورسـاچه تأسـیس شـد.

زندگينامه
جیانی ورساچه در ۲ دسامبر ۱۹۴۶ میادی در رجیو کاالبریا زاده شد. پدر وی 
یـک فروشـنده و مـادرش بـه طراحـی و دوخـت لبـاس می پرداخـت. در نتیجه، 
از همان دوران کودکی جرقه های عاقه جیانی به طراحی لباس روشـن شـد.

جیانـی همه چیـز در مـورد خیاطـی و دوختـن لبـاس را خیلـی زود از مـادر خـود 
آموخـت و توانسـت بـه وسـیله عاقـه و ذوق ذاتـی خـود اولیـن لباس هـا را 
طراحی کند و در مزون مادرش به فروش برساند. در سن ۱۸ سالگی، جیانی 
ورسـاچه فعالیـت جـدی خـود در کارگاه کوچـک مـادرش را آغـاز کـرد. وی از 
۲۲ سـالگی یعنـی زمانـی کـه خیاطـی محلـی وی را بـرای طراحـی یـک مجموعه 
استخدام کرده بود، طراحی لباس را بصورت نیمه حرفه ای آغاز نمود، ولی تا 

سـن ۲۵ سـالگی در زمینـه معمـاری تحصیـل می کـرد.
ورسـاچه اولین موفقیت خود را در سـال ۱۹۷۱ نشـان داد، که طرح هایی برای 
کلکسیون فیوری فیورنتینا، فرستاد. در سال ۱۹۷۲ و در ۲۶ سالگی، جیانی با 
انگیزه فراوان راهی میان، پایتخت مد جهان شد، تا فعالیت حرفه ای خود را 
در آنجا ادامه دهد. پیش از آنکه برند ورسـاچه متولد شـود، جیانی ورسـاچه 
در میان برای چند شرکت دیگر مانند ماریو ولنتینو، کاالهان و کامپلیس به 

طراحی لباس پرداخت.
جیانـی بـه همـراه بـرادر بزرگتـر خـود سـانتو در سـال ۱۹۷۸ شـرکت ورسـاچه را 
در میـان تأسـیس کـرد و اندکـی بعـد دوناتـا خواهـر کوچکترشـان نیـز بـه آنها 
پیوسـت. در اواسـط سـال ۱۹۷۸ ورسـاچه اولیـن بوتیـک خـود را نیـز در شـهر 
میان به وسـیله دال اسـپیگا افتتاح کرد و بافاصله نخسـتین مجموعه لباس 

زنانه ورساچه در مارس ۱۹۷۸ و نخستین مجموعه لباس مردانه این شرکت 
در مـاه سـپتامبر همـان سـال به نمایـش درآمد.

نخسـتین فعالیت هـای ورسـاچه در دنیـای مـد چنـدان اثـر و بازتـاب جهانـی 
نداشت، اما این شرایط زمانی که ورساچه با »ریچارد اودون«، عکاس مشهور 
آمریکایـی، ماقـات کـرد، تغییـر نمود. این ماقات مسـیر معرفی مجموعه های 
متمایـز ورسـاچه روی جلـد مجـات مطـرح مد جهان را همـوار کرد. ویژگی های 
منحصربه فـرد و سـبک خاقانـه و غنـی ورسـاچه بـه تدریـج جایگاه ویـژه ای در 

میـان دوسـتداران دنیـای مد یافت.
خیلـی زود طرفـداران سـبک ورسـاچه زیـاد شـدند، و بوتیک هـای دیگـر بـه این 
نـام در کشـورهای مختلـف شـروع بـه کار کردنـد. او در سـال ۱۹۸۲ موفـق بـه 
دریافـت جایـزه چشـم طایـی بـه خاطـر بهتریـن طراحـی لباس زنانـه در پاییز 
و زمسـتان شـد و در همان سـال،  ورسـاچه مجموعه مشـهور لباس های فلزی 
دینامیـک کـه بعدهـا به یک ویژگی کاسـیک در طراحـی لباس های وی مبدل 
شـد را معرفـی کـرد. در سـال ۱۹۸۶، ورسـاچه مـدال افتخـار جمهـوری ایتالیـا را 

کسـب نمود.
در سـال ۱۹۸۵ ورسـاچه مـارک Instante را در امپراتـوری مـد دنیـا وارد کـرد. 
این مارک مشـابه سـبک او در خیاطی و طراحی زنانه سـطح باال، اما با هدف 
طراحـی بـرای جوان ترهـا و افـرادی کـه توانایـی مالـی کمتـری دارنـد، ایجاد شـده 

بود.
»پیراهن هایـی بـرای اندیشـیدن« نـام نمایشـگاهی بـود کـه به کارهای پیشـین 
ورسـاچه نـگاه می کـرد و در سـال ۱۹۸۹ در میـان برگـزار شـد. در همـان سـال 
ورساچه نخستین مجموعه طراحی زنانه سطح باالی خود رادر پاریس تحت 

عنـوان »آتلیـه ورسـاچه« ارائه کرد.
در سـال ۱۹۸۶ رئیس جمهـور وقـت ایتالیـا لقـب شـوالیه هنـر را بـه جیانـی 

ورساچه
از کارگاه خياطی کوچک تا برندی مجلل و جهانی

Iran

دنیای بهتر / شماره42 - تابستان و پاییز 97



ورساچه اهدا نمود. در سال ۱۹۹۱ کمپانی ورساچه 
ادکلـن ورسـاچه را وارد بـازار کـرد. جیانـی در سـال 
۱۹۹۳ جایـزه اسـکار مـد را بـه خـود اختصـاص داد 
و در سـال ۱۹۹۵ به نیویورک رفت و اولین شـعبه 
ورسـاچه در ایـاالت متحـده آمریـکا را افتتـاح نمـود. 
در همین سـال عنوان خاق ترین طراح لباس را از 

منتقدیـن بلژیـک به دسـت آورد.
طراحی لباس های ورساچه به نوعی بین ظرافت، 
جذابیت و هنر عامیانه حرکت می کرد. ویژگی های 
جواهـر  و  درخشـان  رنگ هایـی  لوکـس،  طراحـی 
ماننـد، خطـوط صـاف و جذابیـت منحصربه فـرد از 
عوامل شهرت برند ورساچه در دنیای مد بوده اند.
بـر همیـن اسـاس، مشـتری های ورسـاچه را افـراد 
کـه  می دهنـد  و  داده  تشـکیل  متفاوتـی  کامـاً 
سـتاره های موسـیقی ماننـد مدونـا و بـون جـووی 
تـا هنرپیشـه های شـیک پوش هالیـوودی را شـامل 
می شـوند. در حقیقـت، ورسـاچه مـد را از طریـق 
سـتاره های  و  هنـر  رول،  انـد  راک  بـا  آن  ترکیـب 
مشـهور، مجـدداً تعریـف کـرد. بـا ادغـام دنیـای مـد 
و سرگرمی، نمایش های فصلی مد ورساچه شبیه 

بودنـد. پـاپ  و  کنسـرت های راک 
دسـتمزد مدل هـای ورسـاچه نیـز بـه قدری بـاال بود 
که نشریات و رسانه ها عنوان »سوپرمدل« را برای 
آن ها برگزیدند. ورسـاچه تحت تأثیر فیلم ها، هنر 
و تاریـخ طراحـی بـه ویـژه اسطوره شناسـی یونـان 
باسـتان قـرار داشـت و دنیـای مـد را بـه صنعتـی 
قدرتمنـد بـا محوریـت سـتاره های مشـهور مبـدل 

کـرد، کـه تـا بـه امـروز نیـز ایـن رونـد ادامـه دارد.
عاقـه و شـجاعت ورسـاچه در ارائـه طراحی هـای 
جدیـد بـا گذشـت زمـان شـکوفاتر شـد و در سـال 

۱۹۸۹ وی بـرای نخسـتین بـار مجموعـه ای را بـرای 
همـان  در  جیانـی  کـرد.  طراحـی  کوتـور«  »اوت 
نیـز  را  اپـرای سـان فرانسیسـکو  لباس هـای  سـال 
بالـه  و  اپـرا  بـرای  لبـاس  طراحـی  نمـود.  طراحـی 
محسـوب  ورسـاچه  جانبـی  عاقه مندی هـای  از 

می شـد.
جیانـی ورسـاچه در پانزدهـم ژوئیـه ۱۹۹۷ هنگامی 
که از پیاده روی صبحگاهی به خانه خود در میامی 
گلوله هـای  اصابـت  مـورد  بازمی گشـت  آمریـکا 
شلیک شده از تفنگ »اندرو کونانان« قرار گرفت 
و روی پله هـای مقابـل خانـه خـود کشـته شـد. بـه 
گفته کارشناسان، امپراتوری ورساچه در آن دوران 
در نقطـه اوج خـود قـرار داشـت. در همـان سـال 
خواهـر جیانـی یعنـی دوناتـا بـه عنوان طراح ارشـد 

شـرکت برگزیده شـد.

در شـرایطی که تنها ۱۹ سـال از تأسـیس ورسـاچه 
می گذشـت، ایـن شـرکت در زمینـه تولیـد پوشـاک 
مردانـه، زنانـه و بچگانـه و همچنیـن تولیـد کیـف، 
کفش، جواهرات گران قیمت، عطر و لوازم خانگی 
فعـال بـود. پـس از مـرگ جیانی، خواهـر وی دوناتا 
هدایـت ورسـاچه را بـر عهـده گرفـت و تـا بـه امـروز 
برتریـن  میـان  در  همچنـان  را  شـرکت  ایـن  نـام 

برندهـای جهـان حفـظ کرده اسـت.
وی در زادروز ۱۸ سـالگی خواهـرزاده اش، نیمـی از 
سـهام متعلـق بـه خـود را بـه او واگـذار کـرد و پـس 
از مرگـش نیـز شـرکت ورسـاچه بـه مالکیـت بـرادر، 

خواهـر و خواهـرزاده اش درآمـد.

شراكت و همكاری ها
بـا المبورگینـی  سـال ۲۰۰۶ ورسـاچه در همـکاری 

Italy

M
ondo M

igliore L’estate e L’autunno 2018, N
o.42

69



مورسـیه الگو  المبورگینـی  سـاخت  بـه  اقـدام  ایتالیایـی  اتومبیل سـازی  غـول 
ایـن  در  نمـود.   LP640 VERSACE مـدل   )Lamborghini Murcielago(
همکاری طراحی بخش داخلی خودرو به ورساچه سپرده شد. حاشیٔه لوگوی 
ورسـاچه بـه عنـوان نمـاد آن هـا در ایـن طراحـی بـه وضوح به چشـم می خـورد و 
نمایی حیرت انگیز و زیبا خلق کرده بود. تنها ۱۰ عدد از این ماشین طراحی و 

در سـال ۲۰۰۸ در رنگ هـای سـفید و مشـکی عرضـه شـد.
بلندپروازی هـای ورسـاچه بـه همین جـا ختـم نشـد. ایـن شـرکت بـا آگوسـتا 
بـرای  ایتالیـا  بالگـرد در  تولیـد  یـک شـرکت   )Agusta Westland( وسـتلند 
ساخت بالگرد مجلل مدل »AW109 Grand Versace VIP« همکاری نمود. 
ورسـاچه طراحـی چـرم داخلـی ایـن بالگـرد و همچنین طراحی )هنـری( خارجی 
آن را بـر عهـده گرفـت. لوگـوی ایـن شـرکت هماننـد المبورگینـی در بخش هـای 

مختلـف محصـول جدیـد نیـز خودنمایـی می کـرد.
بـه  دسـت   H & M مـد  عرصـٔه  غـول  دیگـر  و  ورسـاچه   ۲۰۱۵ سـال  در 
بـا مشـارکت همدیگـر تولیـد کردنـد کـه در  دسـت هـم داده و مجموعـه ای 
فروشـگاه های H & M بـه فـروش رسـید. ایـن مشـارکت سـود فراوانـی بـرای 

آورد. ارمغـان  بـه  ورسـاچه 
همه چیـز بـه اینجـا ختـم نمی شـود. در همیـن سـال ورسـاچه و شـرکت چینـی 
مجلـل  اقامتـگاه  و  بـرج  سـاخت  بـه  اقـدام   )Mind Group( گـروپ  ماینـد 
»Versace Residencies« نمودنـد. برجـی کـه بـا در هـم آمیختـن هنر مجلل 

شـرکت و فرهنـگ سـنتی چیـن همـه را انگشـت بـه دهـان نمـود.
شـرکت سـان لنـد گـروپ )Sunland Group( در همـکاری بـا ورسـاچه اقـدام 

بـه سـاخت هتـل هایـی تحـت برنـد ورسـاچه کـرد کـه جرقه هـای ایـن همکاری 
       Palazzo( از سـال ۱۹۹۷ زده شـده بود.اولیـن هتـل بـا عنـوان پـاالزو ورسـاچه
Versace( در ۱۵ سـپتامبر ۲۰۰۰ در شـهر گلد کُوسـت )Gold Coast( ایالت 
کوئینزلنـد اسـترالیا تأسـیس شـد. دومیـن هتـل پـاالزو ورسـاچه در دبی افتتاح 
شـد و سـومین آن نیـز در شـبه جزیـره ی ماکائـو )Macau( در جنـوب کشـور 
چیـن در حـال سـاخت اسـت. کشـورهای عربـی خاورمیانـه بـازار بسـیار خوبـی 
بـرای محصـوالت ورسـاچه هسـتند. ایـن شـرکت مدتـی قبـل بـرای جلـب نظـر 
جمعیـت میلیـاردی مسـلمانان، اقـدام بـه اسـتفاده از مانکن هـای محجبـه و 

پوشـیده کـرد کـه بـا اسـتقبال خوبـی از سـوی مسـلمانان مواجـه شـد. 
ورسـاچه بـا تغییـر دنیـای تجـارت بـه عرصـه دیجیتـال مارکتینـگ وارد شـد و 
اکنون فروشگاه های آناین این شرکت محصوالت انحصاری آنها را به جهان 

عرضـه می کنـد.
و این گونه همه چیز شروع شد، ادامه داشت و اکنون نیز ادامه دارد. آغازیک 
رؤیـا؛ رؤیایـی کـه از یـک کارگاه خیاطـی همـراه پـدر و مادری عاشـق شـروع شـد. 

خانواده ای که دسـت در دسـت هم دادند و از هیچ، یک دنیا سـاختند.
شـاید تصـور رسـیدن بـه ایـن نقطـه کـه اکنـون ورسـاچه در آن ایسـتاده بـرای 
برخـی غیـر قابـل تصـور باشـد. امـا بایـد باور کرد, بـاور کرد که می تـوان موانع را 
کنار زد و بر دریای پرتاطم مشکات عصای موسایی فرود آورد. عصای اراده، 
عصـای تسـلیم ناپذیـری و عصـای عشـق و عطـش. در کشـور مـا نیـز هسـتند 

کسـانی کـه بـه دنبـال رؤیاهـای خـود می رونـد، و می رونـد تـا می رسـند.
آنها کار می آفرینند، آنها اقتصاد می آفرینند.

منابع:
https:fa.wikipedia.org
blog.bamilo.com
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2. قدیمی ترین شهر شمال ایران- چوب سوزاندنی- شــهرى در 35 کیلومتــرى جنوب 
شرقى کرمان

3. واحد سنجش- بیمار- شهری در انگلستان
4. حال شرعی- شهری روی آب- به تنهایی

5.کیـف انگلیسـی- بزرگتریـن شهرسـتان اسـتان گیـان از لحـاظ وسـعت- عنوانـی بـرای 
حاکـم یـا فرمانـروا در هندوسـتان

6. ضد دخل- عدد یک رقمی- حالت کرختی- خوب نیست
7. رازهای پنهان- کوهی در استان کرمان- نگه دار کباب بر آتش

8. نگیـن کـوه هـای البـرز- روسـتایی از توابـع شهرسـتان گالیکش در اسـتان گلسـتان- از 
قطـب های توریسـتی اسـتان اصفهان

9. گشاده- طویل ترین رود فرانسه- همسر مرد
10. ضد هیچ- سرگرد قدیم- شهری قدیمی در استان فارس- آب میان بافتی

11. جنـگل شـاعرانه- سـرزمینی بکـــر و گمشـــده در دل گیـان جـزء بخـــش رحیـم آبـاد 
شهرسـتان رودسـر- مـرگ از غصـه

12. پنیر انگلیسـی- نوعی شـیرینی- از نام دار ترین فیلسـوفان و نویسـندگان فرانسـوی 
عصر روشنگری

13. واحد پول چین- بیماری اعیان- ظرف رو سیاه
14. زنگ کلیسا- نوعی هوا گرد- بی مانند

15. شبکه رایانه ای- شهر پل خشتی نیاکو

عمودی
1. یکــى از مکان های دیدنى و گردشــگرى شهرســتان جلفا- روســتایى ییاقى با مناظر 

سرسـبز در استان گلستان
2. گوســفند جنگــى- شــهرى در اســتان سمنان- فرمانده سپاه داوود )ع(

3. بی صدا- رخصت- ترشحات دهان
4. نشانه فعل استمراری- مرغابی- فرتوت- دهان کجی- نغمه

5. شـهر هـزار ماسـوله در اسـتان کرمانشـاه- از نقـاط دیدنـی اسـتان مازنـدران- چاشـنی 
ساالد

6. نفس سوزناک- دیوارش بلند است- ششمین شهر پر جمعیت چین
7. ساکت- بینوا- سال قبل- تهیدستان

8. ایـن رشـته کـوه در میـان دو رود آجـی چـای و شـهر چـای قـرار دارد- نـزد ایرانیان اسـت 
و بـس- وطنمان

9. سـمت راسـت- ایـن آبشـار دیدنـی در میـان جنـگل زیبـای لفـور در اسـتان مازنـدران 
واقـع شـده اسـت- کاکل- مظهـر دو رویـی

10. نویسنده- شهر مقبره پیر حیدر- خمیدگی کاغذ
11. شهر سوهان- رشته کوهی در جنوب غربی آلمان- شهری در جنوب غربی آلمان

12. موی اسب- حرف استثنا- ترش و شیرین- برهنه- آغوش
13. داغ ترین قسمت داخلی زمین- پایتخت کره جنوبی- پشت سر هم

14. ضـد حملـه- شـهر یخبنـدان رحیـم آبـاد و عمـارت اکبریـه- مـرد برفـی افسـانه ای کـوه 
هـای هیمالیا

15. از انواع تشک- مقبره اى مربوط به زمان مادها نزدیک مهاباد

جدول کلمات متقاطع
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مواد الزم:
 2 عدد ليمو

 شكر كاستر 120 گرم
 بيسكويت انگشتی270 گرم

 پنير ماسكارپونه 270 گرم
 2 عدد تخم مرغ بزرگ زرده و سفيده جدا

 خامه 150 گرم
 رنده پوست ليمو مقداری

 دسر ليمو ) lemon curd( پنج قاشق غذاخوری

روش تهیه:
آب ليمـو و نصـف شـكر را در يـك كاسـه مخلـوط كنيـد، كنـار بگذاريـد تـا شـكر 
حـل شـود. در كاسـه ديگـر سـفيده تخـم مـرغ را بزنيـد تـا سـفيد و پفـی شـود. 
خامـه را بـه سـفيده زده شـده اضافـه كنيـد. در ظـرف ديگـر باقـی مانده شـكر، 
 lemon ( زرده تخـم مـرغ، پنيـر ماسـكارپونه، رنـده پوسـت ليمـو و دسـر ليمـو
curd( را بـا هـم مخلـوط مـی كنيـم. دو مخلـوط آمـاده شـده را بـا هـم مخلـوط 
كـرده هـم مـی زنيـم. بيسـكويت هـا را در مخلـوط آب ليمـو و شـكر بزنيـد و در 
تـه ظـرف سـرو بگذاريـد و باقـی آن را روی بيسـكويت بريزيـد. روی آن هـا را بـا 
مخلوط خامه و ماسكارپونه بپوشانيد. روی آن را با مقداری رنده پوست ليمو 
تزييـن كنيـد. بـه مـدت يـك شـب در يخچـال قـرار دهيـد و سـپس سـرو كنيـد.

تيراميسو ليمو

دستور تهيه 3 نوع غذا و دسر خوشمزه ايتاليايی

Iran
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مواد الزم:
 ۱ بسته ) ۵۰۰ گرم( رشته ی تورتیلینی پنیری

 ۱ قوطی ) ۴۵۰ گرم( گوجه فرنگی خردشده با سیر و پیاز
 ۱ فنجان اسفناج تازه

 ½ قاشق چایخوری نمک
 ¼ قاشق چایخوری فلفل 

 ۱ و ½ قاشق چایخوری ریحان، خشک شده
 ۱ قاشق چایخوری سیر، خردشده 

 ۲ قاشق سوپ خوری آرد سفید
 ¾ فنجان شیر

 ¾ فنجان خامه ی غلیظ
 ¼ فنجان پنیر پارمزان، رنده شده 

روش تهیه:
1. قابلمـه ای بـزرگ برداشـته و پـر از آب نمائیـد و روی حـرارت قـرار دهیـد. 
رشـته های تورتیلینـی  را درون آب بریزیـد و اجـازه دهیـد بپزنـد و نرم شـوند که 

زمانـی در حـدود ۱۰ دقیقـه کافیسـت.
2. در همیـن حیـن کـه تورتیلینی هـا آمـاده می شـوند، گوجه فرنگـی، اسـفناج، 
نمک، فلفل، ریحان و سیر را در ماهی تابه ای ریخته و روی حرارت مایم قرار 
دهید. اجازه دهید این مواد بپزند، هر از گاهی آنها را هم بزنید تا حباب هایی 

روی آن پدیدار شـود.
3. در کاسـه ای متوسـط، آرد، شـیر و خامـه را مخلـوط کنیـد. ایـن مخلـوط را 
همـراه بـا پنیـر پارمـزان بـه محتویـات ماهی تابـه بیافزائیـد. اجـازه دهیـد خـوب 
حرارت ببینند، سپس حرارت را کم کنید تا ۲ دقیقه بجوشند و غلیظ شوند.

تورتیلینی هـا را آبکـش کنیـد امـا نگذاریـد کـه خشـک شـوند، سـریعا آنهـا را بـه 
محتویـات ماهی تابـه اضافـه کنیـد، خـوب هـم بزنیـد تـا همـه ی تورتیلینی ها به 

سـس آغشـته شـوند و سـرو کنید.

مواد الزم:
 ۴۵۰ گرم گوشت گوساله 

 ۱ فنجان پیاز، خردشده
 ۲ قوطی) ۲۵۰ گرم( سس گوجه فرنگی 

 ۱ قوطی) ۴۰۰ گرم( عصاره ی گوجه فرنگی همراه آب
 ۲ فنجان آب

 ۱ فنجان کوچک پاستا، خام،  به هر شکلی که تمایل دارید
 ۱ قوطی) ۵۰۰ گرم( لوبیا قرمز، خیس خورده و آبکش شده 

 ½ فنجان پنیر پارمزان، رنده شده 
 ۱ قاشق سوپ خوری پودر چیلی

طرز تهيه خوراک تورتيلينی پنيری با گوجه فرنگی و اسفناج

خوراک لوبيا چيتی آسان 
ايتاليايی

روش تهیه:
پیاز و گوشت را درون قابلمه ریخته و تفت دهید.

سـس گوجه فرنگـی، عصـاره ی گوجه فرنگـی، آب، پاسـتا، لوبیـا و ¼ فنجـان از 
پنیـر و پـودر چیلـی را بـه آن بیافزاییـد، هـم بزنید و مخلوط کنیـد. درب ظرف را 
گذاشته؛ حرارت را کم نمائید و اجازه دهید به مدت ۱۰ تا ۱۲ دقیقه بپزند که 

پاسـتا نـرم شـوند، هـر از گاهـی مـواد را هم بزنید.
پیش از سرو مابقی پنیر را به اضافه کنید.
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آمار صادرات و واردات ايران و ايتاليا
 Italy’s Imports from Islamic Republic of Iran

Value in محصوالت 
2016-Q3

 Value in
2016-Q4

 Value in
2017-Q1

 Value in
2017-Q2

 Value in
2017-Q3

 Value in
2017-Q4

 Value in
2018-Q1

 Value in
2018-Q2

355,334573,301859,798812,581775,2881,371,7271,004,9981,148,884نام محصولردیف

234,684480,389809,051702,451664,1781,271,064864,7451,015,612گروه معدنی1

86,63754,1421,71259,96774,90643,02874,44475,774آهن و فوالد2

6,2236,4489,71215,0419,3708,75413,87111,814مواد شیمیایی آلی3

4
میوه خوراکی و آجیل، 
پوست مرکبات یا ملون 

ها 
3,7135,4216,9594,3312,3109,98713,9357,281

3,9542,4902,5954,8885,9177,9186,7285,426پاستیک  مواد مشتقه5

6

مواد معدنی؛ ترکیبات 
آلی یا معدنی فلزات 

 گرانبها،
فلزات نادر خاکی. . .

4632,3342,9443443191,4064,824

گروه مربوط به آهن و 7
2,9332,3875,7354,8574,0175,4826,4614,775استیل

پوست و پوست خام )غیر 8
5,4954,2263,8286,2033,0733,7573,6323,472از پوست خز( و چرم

کاغذ و مقوا؛ مقاالت از 9
801205981,0673,063خمیر کاغذ، کاغذ یا مقوا

پشم، موی طبیعی ؛ نخ و 10
1587887259617871555215519842945پارچه بافته شده

Value  in 
2016-Q 3

Value  in 
2016-Q 4

Value  in 
2017-Q 1

Value  in 
2017-Q 2

Value  in 
2017-Q 3

Value  in 
2017-Q 4

Value  in 
2018-Q 1

Value  in 
2018-Q 2

355,334573,301859,798812,581775,2881,371,7271,004,9981,148,884نامردیف

1
234,684480,389809,051702,451664,1781,271,064864,7451,015,612معدنی گروه

86,63754,1421,71259,96774,90643,02874,44475,774فوالد و آهن2

6,2236,4489,71215,0419,3708,75413,87111,814آلی شیمیایی مواد3

4
 یا مرکبات پوست آجیل، و خوراکی میوه
ها ملون

3,7135,4216,9594,3312,3109,98713,9357,281

3,9542,4902,5954,8885,9177,9186,7285,426مشتقه مواد  پالستیک5

6

 فلزات معدنی یا آلی ترکیبات معدنی؛ مواد
گرانبها،
. . .خاکی نادر فلزات

4632,3342,9443443191,4064,824

2,9332,3875,7354,8574,0175,4826,4614,775استیل و آهن به مربوط گروه7

8

 و (خز پوست از غیر) خام پوست و پوست
چرم

5,4954,2263,8286,2033,0733,7573,6323,472

9
 یا کاغذ کاغذ، خمیر از مقاالت مقوا؛ و کاغذ
مقوا

801205981,0673,063

1587887259617871555215519842945شده بافته پارچه و نخ ؛ طبیعی موی پشم،10

Italy's Imports from Islamic Republic of Iran 

محصوالت
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نام گروه معدنی آهن و فوالد مواد شیمیایی
آلی

میوه خوراکی
و آجیل، 
پوست 

مرکبات یا 
ملون ها 

پالستیک  
مواد مشتقه

مواد معدنی؛ 
ی ترکیبات آل

یا معدنی 
فلزات 
گرانبها،

فلزات نادر 
. . .خاکی

گروه مربوط 
به آهن و 

استیل

پوست و 
پوست خام 

غیر از )
و( پوست خز
چرم

کاغذ و مقوا؛ 
مقاالت از 

خمیر کاغذ، 
کاغذ یا مقوا

پشم، موی 
و طبیعی ؛ نخ
پارچه بافته

شده

Italy's Imports from Islamic Republic of Iran

Value in 2016-Q3 Value in 2016-Q4 Value in 2017-Q1 Value in 2017-Q2

Value in 2017-Q3 Value in 2017-Q4 Value in 2018-Q1 Value in 2018-Q2

الر
ر د

هزا
به 

ش 
ارز

الر
ر د

هزا
به 

ش 
ارز
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الر
ر د

هزا
به 

ش 
ارز

Italy’s Exports to Islamic Republic of Iran

Value in محصوالت
2016-Q3

 Value in
2016-Q4

 Value in
2017-Q1

 Value in
2017-Q2

 Value in
2017-Q3

 Value in
2017-Q4

 Value in
2018-Q1

 Value in
2018-Q2

445,416513,818445,734476,670475,116565,155502,342444,756نام محصولردیف

1

 ماشین آالت، وسایل مکانیکی، 
راکتورهای هسته ای، دیگ های 

 بخار؛
 قطعات آن

270,052282,708240,541267,611270,031275,383291,150273,690

2
ماشین آالت و تجهیزات 

الکتریکی و قطعات آن، ضبط و 
پخش صوت، تلویزیون

27,08137,18742,79437,69836,16148,24824,67929,928

3

نوری، عکاسی، سینما، اندازه 
 گیری،

چک کردن، دقیق، پزشکی و 
جراحی

13,51319,73117,23016,53815,39228,98820,86316,949

8,62917,36813,29819,10418,54920,22119,55813,139گروه آهن و استیل4

13,15417,45015,26712,82214,60018,70215,07812,462پاستیک و محصوالت آن5

 عصاره رنگرزی؛ تانن ها و6
9,5918,8959,7677,5308,2749,7429,8258,540 مشتقات آنها

4,7357,1936,5725,80110,10512,5248,4568,468محصوالت شیمیایی گوناگون7

10,5509,2248,7139,45112,73414,41710,7478,411محصوالت دارویی8

6,7418,71210,5366,66210,39213,48613,7077,030مبلمان وتجهیزات  9

6,6609,2655,4989,6008,2678,9527,5956,874مواد شیمیایی آلی10

Value  in 
2016-Q 3

Value  in 
2016-Q 4

Value  in 
2017-Q 1

Value  in 
2017-Q 2

Value  in 
2017-Q 3

Value  in 
2017-Q 4

Value  in 
2018-Q 1

Value  in 
2018-Q 2

445,416513,818445,734476,670475,116565,155502,342444,756نامردیف

1

ماشین آالت، وسایل مکانیکی، 
راکتورهای هسته ای، دیگهای بخار؛

 قطعات آن
270,052282,708240,541267,611270,031275,383291,150273,690

2

ماشین آالت و تجهیزات الکتریکی و قطعات آن 
27,08137,18742,79437,69836,16148,24824,67929,928، ضبط و پخش صوت ، تلویزیون

3
نوری، عکاسی، سینما، اندازه گیری،

13,51319,73117,23016,53815,39228,98820,86316,949چک کردن، دقیق، پزشکی و جراحی

8,62917,36813,29819,10418,54920,22119,55813,139گروه آهن و استیل4
13,15417,45015,26712,82214,60018,70215,07812,462پالستیک و محصوالت آن5

6
عصاره رنگرزی؛ تانن ها و

9,5918,8959,7677,5308,2749,7429,8258,540 مشتقات آنها

4,7357,1936,5725,80110,10512,5248,4568,468محصوالت شیمیایی گوناگون7
10,5509,2248,7139,45112,73414,41710,7478,411محصوالت دارویی8
6,7418,71210,5366,66210,39213,48613,7077,030مبلمان وتجهیزات9

6,6609,2655,4989,6008,2678,9527,5956,874مواد شیمیایی آلی10

Italy's Exports to Islamic Republic of Iran

محصوالت

0
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نام ماشین آالت، 
وسایل 

مکانیکی، 
راکتورهای 
هسته ای، 
دیگهای 

بخار؛
قطعات آن

ماشین آالت و
تجهیزات 
الکتریکی و

قطعات آن ، 
ضبط و پخش
صوت ، 
تلویزیون

نوری، 
عکاسی، 

سینما، اندازه
گیری،

چک کردن، 
ی دقیق، پزشک
و جراحی

گروه آهن و 
استیل

پالستیک و
محصوالت 

آن

عصاره 
رنگرزی؛ 
تانن ها و

مشتقات آنها

محصوالت 
شیمیایی 
گوناگون

محصوالت 
دارویی

مبلمان 
وتجهیزات  

مواد شیمیایی
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فهرست نمايشگاه های تجاری ايتاليا در سال ميالدی 2019

.N  Sede Denominazione  Data
inizio Data fine Organizzatore

1  Firenze Pitti Immagine Uomo 8-Jan 11-Jan www.pittimmagine.com

2  Milano MI

 WHITE MILANO -
 Presentazione delle

 collezioni uomo e donna di
abbigliamento e accessori

12-Jan 14-gen www.whiteshow.it

3  Riva del Garda
TN EXPO RIVA SCHUH 12-Jan 15-Jan               www.rivadelgardafierecongressi.it

4 Bologna

 MARCA by
 BOLOGNAFIERE –

 Mostra convegno dedicata
 al mondo della marca

commerciale

16-gen 17-gen www.BolognaFiere.com

5  Firenze Pitti Immagine Bimbo 17-Jan 19-Jan  www.pittimmagine.com

6 Verona
MOTOR BIKE EXPO 

 The International
 Motorcycle Show

17-Jan 20-Jan  www.veronafiere.it

7 Vicenza
 VICENZAORO January 

 The Jewellery 
Boutique Show

18-Jan 23-Jan www.iegexpo.it

8 Vicenza
 T-GOLD 

 International Jewellery
Technology Show

18-Jan 23-Jan www.iegexpo.it

9 Rimini

 SIGEP - Salone
 internazionale della

 gelateria, pasticceria,
 panificazione artigianali e

caffè

19-gen 23-gen www.iegexpo.it

10  Milano MI  PTE Promotion Trade
Exhibition 23-Jan 25-gen www.promotiontradeexhibition.it

11  Firenze Pitti Immagine Filati 23-Jan 25-Jan www.pittimmagine.com

12 Bolzano
    KLIMAHOUSE

 Risanamento ed efficienza
energetica

23-Jan 26-gen www.fierabolzano.it

13  Rho MI HOMI 25-Jan 28-gen www.homiMilano.it

14 Piacenza

 EXPOLASER - Fiera
 specializzata sull’utilizzo

 e l’applicazione della
tecnologia laser

30-gen 31-gen www.publitec.it

15 Torino  Automotoretrò 31-Jan 3-Feb www.automotoretro.it
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16 Roma

 ROMASPOSA - Salone
 dell’Abito da Sposa e
 Cerimonia accessori e

servizi per le nozze

31-gen 3-feb www.romasposa.info

17 Bologna
 ARTE FIERA – Fiera
 internazionale d’arte

moderna e contemporanea
31-gen 4-feb www.BolognaFiere.com

18 Roma  BORSA DEL MATRIMONIO
IN ITALIA - BMII 1-feb 2-feb www.borsadelmatrimonioinitalia.it

19 Roma  ROMA INTERNATIONAL
ESTETICA 2-feb 4-feb www.fieraroma.it

20 Roma  EXPO INTERNAZIONALE
VIA PULCHRITUDINIS 2-feb 5-feb www.fieraroma.it

21  Rho MI  MILANO UNICA -
IDEABIELLA 5-Feb 7-feb www.ideabiella.it

22  Rho MI  MILANO UNICA - MODA IN
Tessuti e accessori 5-Feb 7-feb  www.modain.it

23  Rho MI  MILANO UNICA - SHIRT
AVENUE 5-Feb 7-feb  www.shirtavenue.com

24  Carrara Marina
 MS

 COMPOTEC - Rassegna 
 compositi e tecnologie

 correlate
6-Feb 8-Feb  www.carrarafiere.com 

25  Carrara Marina
 MS SEA TEC 6-Feb 8-Feb  www.carrarafiere.com 

26 Verona LEGNO & EDILIZIA 7-Feb 10-Feb  www.veronafiere.it

27 Vicenza
  HIT SHOW 

 Hunting, Individual
Protection, Target Sports

9-Feb 11-Feb www.iegexpo.it

28 Napoli Nauticsud 9-Feb 17-Feb www.anrc.it www. 
 nauticsudofficial.it

29  Milano MI  BIT - Borsa Internazionale
del Turismo 10-Feb 12-feb www.bit.fieraMilano.it 

30  Rho MI theMICAM 10-Feb 13-feb www.themicam.com

31  Rho MI
 MIPEL  - Mostra

 Internazionale della
Pelletteria e Accessorio

10-Feb 13-feb www.mipel.com

32 Pordenone

AQUAFARM 
 Mostra convegno per

 l’acquacoltura, l’algocoltura,
 il vertical farming e

 l’industria della pesca
sostenibile

13-feb 14-feb www.fierapordenone.it
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33  Erba CO FORNITORE OFFRESI 14-Feb 16-feb  www.fornitoreoffresi.com

34  Bergamo BG  AGRI TRAVEL & SLOW
TRAVEL EXPO 14-Feb 17-feb www.agritravelexpo.it

35 Parma Travel Outdoor Fest 15-Feb 17-feb www.fiereparma.it

36 Roma Canapa Mundi 15-feb 17-feb www.canapamundi.com

37 Rimini

 BEER ATTRACTION
 – Fiera internazionale
 dedicata a specialità

 birrarie, birre artigianali e
food

16-Feb 19-Feb www.iegexpo.it

38 Rimini

 BBTECH EXPO - Fiera
 professionale delle

 tecnologie per birra e
bevande

16-Feb 19-Feb www.iegexpo.it 

39  Milano MI FILO 20-Feb 21-feb www.filo.it
40  Rho MI LINEAPELLE 20-Feb 22-feb www.lineapelle-fair.it

41  Rho MI

 TANNING TECH
 Salone Internazionale
 delle Macchine e delle

 Tecnologie per l’Industria
Conciaria

20-Feb 22-feb exhibition@assomac.it 
www.simactanningtech.it

42  Rho MI

 SIMAC Salone
 Internazionale delle

 Macchine e delle
 Tecnologie per le Industrie

Calzaturiera e Pelletteria

20-Feb 22-feb www.simactanningtech.it

43  Rho MI MYPLANT & GARDEN 20-Feb 22-feb www.myplantgarden.com
44  Milano MI THE ONE MILANO 22-Feb 25-feb www.theoneMilano.com 

45  Milano MI
 WHITE MILANO -

 Collezioni abbigliamento e
accessori donna

22-Feb 25-feb www.whiteshow.it

46  Rho MI
 MIDO - Mostra

 Internazionale di Ottica,
Optometria e Oftalmologia

23-Feb 25-feb www.mido.it 

47  Milano MI SUPER 23-Feb 25-feb www.pittimmagine.com 

48 Vicenza
  PESCARE SHOW 

 Salone internazionale della
 pesca sportiva

23-Feb 25-Feb www.iegexpo.it

49  Montichiari BS GOLOSITALIA 23-Feb 26-feb www.golositalia.it

50 Piacenza
 APIMELL – Mostra-mercato
 di apicoltura, dei prodotti e
delle attrezzature apistiche

1-mar 3-mar www.piacenzafiere.it
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51 Parma

 MERCANTEINFIERA
 PRIMAVERA – Mostra

 internazionale di
 modernariato, antichità e

collezionismo

2-mar 10-mar www.fiereparma.it

52  Milano MI MIA PHOTO FAIR 7-Mar 10-mar www.miafair.it

53  Firenze  TASTE: in viaggio con le 
diversità del gusto 9-Mar 11-Mar  www.pittimmagine.com 

54 Vicenza

 KOINE’ - Salone
 Internazionale - Arredi,

 Oggetti Liturgici, Edilizia
 di Culto, Accoglienza

 Professionale, Turismo
Spirituale Accessibile

9-Mar 12-Mar www.iegexpo.it

55 Rimini

 ENADA PRIMAVERA –
 Mostra internazionale
 degli apparecchi da

intrattenimento e da gioco

13-mar 15-mar www.iegexpo.it

56  Rho MI
 MADEEXPO - MILANO
 Architettura, Design e

Edilizia
13-Mar 16-mar www.madeexpo.it

57 Bologna  COSMOPROF
WORLDWIDE BOLOGNA 14-Mar 18-Mar   www.cosmoprof.it

58  Milano MI  ESXENCE SCENT OF
EXCELLENCE 21-Mar 24-mar www.esxence.com

59 Vicenza   ABILMENTE PRIMAVERA 
 La festa della creatività 21-Mar 24-Mar

Italian Exhibition Group SpA 
Via Emilia, 155 
Rimini 47921 

Tel. 0541-744111 
Fax. 0541-744200 

www.iegexpo.it 
info@iegexpo.it

60  Milano MI  TEMPO DI LIBRI MILANO
Fiera dell’Editoria Italiana 21-Mar 25-mar  www.tempodilibri.it

61 Roma ROME BRIDAL WEEK 23-mar 25-mar www.romebridalweek.it

62 Ravenna
  - .O.M.C 

 Offshore Mediterranean
Conference and Exhibition

27-mar 29-mar www.omc.it

63 Napoli

 ENERGYMED-Mostra
 convegno sulle Fonti

 Rinnovabili e l’efficienza
 Energetica nel
Mediterraneo

28-Mar 30-Mar  ANEA - Agenzia Napoletana
Energia e Ambiente

64 Parma  MECSPE - Tecnologie
innovative 28-mar 30-mar www.senaf.it
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نام شرکت/ردیف
 زمینه فعالیت نام کامل مدیرنام خانوادگی

اکتشاف و بهره برداری معادن )تولید و عرضه سنگ های ساختمانی( ارائه مجتبی شاهوردیشایان مرمریت شیراز1
خدمات مهندسی در حوزه معدن

حمل و نقل بین المللیمحمد فروتنسریع بار پرسیا2

حمل و نقل بین المللی کاال و ترخیصسید علیرضا جهانگیریحمل و نقل بین المللی یاسمن3

تولید انواع پوکه های آمپول، ویال، کارپول )کارتریج های دندانپزشکی، انسولین( و سعید طالبیدارو شیشه4
نیز لوله های شیشه ای تیپ 1 بروسیلیکاتی خنثی

نماینده رسمی آسانسور هیدرولیک شرکت )HL( ایتالیاحسین فریدوشبهراد صنعت آسانبر5

واردات و صادرات و شرکت در مزایدات و مناقصات  ماشین آالت صنعتی، محمودرضا افسرافرنگ موتور6
خودروهای سنگین و صنعتی )لیفتراک، کامیون و...(

واردات مواد اولیه غذایی در زمینه خشکبارو غات و حبوباتفرناز مفیدتک نامداران فرمد7

صادرات و واردات سنگ های ساختمانی و خرید ماشین آالت سنگبریعلی فصیح خوشگردشید استون8

تولید فرآورده های داروییپویا فرهتسبحان دارو9

رینگ چرخ آلومینیوم 10
تولید رینگ چرخ آلومینیومی خودرو در انواع مختلف )سایز 13 تا 18 رضا عارفیگسترش گام آفرین

اینچ(

تولیدکننده انواع پودرهای لباسشویی، تولیدکننده مواداولیه صنایع شویندهبابک باباجان زادهپدیده شیمی غرب11

روانکاری صنعتی خاص مورد استفاده در صنایعمحمد مجید هاشمی فردتوسعه تجارت سارویه12

بازرگانی و واردکننده ادوات روشناییمحمدسعید لطیف زادهراد نور13

صادرات و واردات تجهیزات و کاالهای آرایشی و بهداشتیطیبه فوالدیانبازرگانی طلوع خرداد قشم14

داروسازیسید امیر رضویان اردهالیداروسازی دکتر عبیدی15

تأمین کننده انواع یخچال و فریزر فروشگاهی، دستگاه های بستنی ساز، طیبه طایفه رستمیماه تک سرما اسپادانا16
ماشین های آبمیوه و ماشین های کافی شاپ

تولید و توزیع انواع سیمان، سازه های بتنی، دیوارهای پیش تنیده و پیش ساخته و سید محمدحسین عظیمیسیمان مند دشتی17
انجام فعالیت های معدنی، سرمایه گذاری و ...

حامد خسروی چشمه تجهیز آزما بین الملل18
کبودی

فروش سامانه های آموزشی جهت آموزش، واردکننده دستگاه لیزر وزیبایی، آرایشی 
و بهداشتی، دستگاه های صنعتی فوالد نفت

ليست اعضای جديد اتاق ايران و ايتاليا
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نام شرکت/نام ردیف
 زمینه فعالیت نام کامل مدیرخانوادگی

معماری، معماری داخلی و ساختمان سازیکامران موسویپویا هنر معماری19

فناوری و ساخت هواکاران 20
تولید انواع کمپرسورهای هوا و گازکوروش فرجیصنعت

تولیدی بازرگانی نوین آوران 21
دستگاه و ماشین آالت شارژ گازهای برودتی و تست نشت گاز در صنایع محسن خوردبینصنعت

مختلف، ابزارآالت و مواد جوشکاری و اتصاالت

انجام امور پیمانکاری، مدیریت پروژه های داخلی و خارجی ساختمان، غامرضا دوست حقبرسام یادگار گیل22
نازک کاری، بازسازی و ...

کار و تجارت بین الملل 23
واردات و فروش و خدمات پس از فروش کلیه سیستم های تهویه مطبوع و سعید مالک بیگوم قلعهایرانیان زیما

سیستم های برودتی و حرارتی

تولید ورق های پلیمریمحمدرضا صمیمیپلیمرپایا کاسپین24

بازرگانی در زمینه دستگاه های نظافتی و صنعتیمجتبی جهانشاهیکارن تجارت بهین25

تولیدزیورآالت طا و جواهرمحمد حیدرزادهدارینا گلد26

تولید فرآورده های بیوتکنولوژی گیاهی )تکثیر نهال خرما و گردو با فناوری حسن ورشوچیکشت و صنعت رعنا27
کشت درخت گیاهی(

خدمات بازرسی در کلیه کشورها در بخش واردات و صادرات و صنایع رضا حسن پوربازرسی فنی توآر اینسپکشن28
نفت، گاز، پتروشیمی

واردات و صادرات انواع سنگ های ساختمانی تزئینی و صنعتی، استخراج علیرضا تصدیقیآراد کاوان اوتاد29
انواع سنگ های معدنی

واردات تجهیزات تهویه مطبوعهومن عامریپویا نماد تاسیسات30

فروش و ارائه خدمات پس از فروش ابزارآالت بادی و برقی و دستگاه های تست شهاب خسروپوربیاتفن آوران صنعت صبا31
گشتاور و جرثقیل و باالنسرهای بادی در صنایع خودروسازی

ماشین آالت صنعتیفاضل ره انجامفروشگاه بنیامین32

بازرگانی فوالد )واردات - صادرات(محمد حیدریآرین فوالد غرب33

تولید سنگ های ساختمانیستار بلخاریکارخانه سلمان34

مدیریت توسعه صنایع 35
فنی و مهندسی و اجرایی پروژه های صنعت نفت، گاز و پتروشیمیصفرعلی باباییپتروشیمی

لوستر، قطعات مربوطه، ظروف کریستال و اشیاء دکوریحمیدرضا منافی قلعه جوقنگین درخشان اعتماد36
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نام شرکت/نام ردیف
 زمینه فعالیت نام کامل مدیرخانوادگی

برگزاری نمایشگاه و همایش داخلی و خارجی، برگزاری نشست های B2B، نسترن خلیلیتوسعه مدیریت نیکان لوتوس37
تبلیغات و بازاریابی، ارائه خدمات روابط عمومی سازمان ها و شرکت ها

سیستم های نظارت تصویری و حفاظتیسیامک یاسیدورنگر افزار گستر ایرانیان38

تولید و واردات تجهیزات پزشکیابراهیم زندی شهری نژادجهان گسترش تجارت39

واردات کلیه لوازم و تجهیزات سنگبری و معدنی صادرات اسلب،  کوپ مهدی کاظمیبیم پاس40
سنگ به ایتالیا واردات اسلب،  کوپ سنگ از ایتالیا

آهن آالتمهدی علیزادهمهدی علیزاده41

فروش لوازم بهداشتی وساختمانيعلی سیفیسیال کنترل42

واردات مواد و تجهیزات آزمایشگاهیمحمد دادخواه تهرانیفرداد آزما راد43

تولیدی و واردکننده مواد اولیه شیمیاییسیف اهلل صائمیکیمیا نشان سما44

تولید الیاف پلی استرحمیدرضا نجفیالیاف ابریشم ماهان دلیجان45

واردات تجهیزات ماشین آالت صنعتی و دریاییحمید ارشدیبام تیر کیش46

پودر جوشکاریاکبر هادی زادهکاوش جوش47

خرید و فروش محصوالت نفتی و پتروشیمی انجام عملیات بازاریابی و حسین نجفیتوسعه انرژی پاد کیش48
فروش محصوالت پتروشیمی

سپرده گذاری مرکزی اوراق 49
بازار سرمایهحسین فهیمیبهادار و تسویه وجوه

برگزاری تورها، سمینارها و همایش ها برای هیئت های تجاری آرش معینیسفرهای هزار و یک شب50

مهندسی، تامین تجهیزات، نصب و راه اندازی سیستم های برق و ابزاردقیق داوود طاهر خرم آبادیمهندسی رستاک پویا51
در پروژه های صنعتی

سید احمد شجاعت سروش توسعه معادن البرز52
استخراج و فرآوری سنگ ساختمانیالحسینی

تولیدی صنعتی )داروهای انسانی- رزین های شیمیایی(محمد شیریکیمیدارو53

تبلیغات و برگزاری همایشمجید کلهرجهاندوستآراد ایما ماندگار54

پیشرو صنعت آرین ماشین 55
تولید، واردات، فروش و ارائه خدمات پس از فروش تجهیزات صنعتی و علیرضا بورنگایرانیان

داخل انباری
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نام شرکت/نام ردیف
 زمینه فعالیت نام کامل مدیرخانوادگی

بازرگانی در زمینه واردات و صادرات مواد شیمیایی و پلیمریمحمد کیانیبسپار کاوان کویر56

ساخت طا و جواهرمرتضی پورهنگ مرتضی پورهنگ57

ساخت و فروش طا و جواهرامیرحسین پورهنگامیرحسین پورهنگ58

بازرگانی کلیه کاالهای بازارگانی به طور کلی انواع محصوالت ساخته شده، محمدرضا زرگرزادهبازرگانی طب مفید نیکان59
نیمه ساخته، مواد اولیه و ...، داروسازی

واردکننده مواد اولیه صنایع غذاییمحمدحسین راسخی نجفیپایون بین الملل هیراد60

تأسیس و ساخت و اداره نمودن پاالیشگاه روغن موتور صنعتی، ساخت روغن های محمد ابراهیمینفت سپاهان61
موتور و مشتقات آن و تهیه ظروف مربوطه، تخلیه و بسته بندی

تعمیرات و تأمین قطعات انواع ماشین آالت دوار )کمپرسورها و توربین حسن رحیمیفن آوران تجارت پویا62
های گازی(

طراحی و ساخت تجهیزات و کاالهای پزشکیعباس نعمتیپیشرو اقتصاد آتی سپهر63

واردات وتولید قطعات آسانسورلقمان پوربی آزارپیمان باالبان صنعت64

فروش محصوالت چرمیمهدی یوسف فرمهدی یوسفی فر65

سیدمحمدحسین احمدیکوشا ساختمان طنین66
مقاوم سازی و ساخت و ساز و طراحی مدرن نما و محوطه ساختمان، انجام 
تأسیسات برقی و مکانیکی و برودتی و حرارتی، واردات و صادرات کاالهای 

ساختمانی 

تولید انواع کفی و الیی های مخصوص صنعت کفشمحمد رضا اثنی عشریشرکت تولیدی الیی اصل67

تولید انواع سیم و کابل ساختمانی صنعتی و خودروئیسعید ما سلمانیسیم و کابل کاوه تک68

برگزاری دوره های تخصصی آموزشی معماری - طراحی و اجرای پروژه های مجتبی فاطمینقش پارسین هور69
ساختمانی

طراحی و پیاده سازی دیتا سنتر مشاوره و پشتیبانیآزاد معروفیالوان ارتباط70

تولید و واردات قطعات آسانسورآیدین زاهدفوالد آلیاژ میان71

مدیریت تولید برق جنوب 72
بهره برداری از کلیه واحدها و تاسیسات نیروگاه ها و واردات و صادرات و فرید مهر آئینفارس

تامین و خرید هر نوع مصالح مربوطه

مهندسی پل و ساختمان 73
طراحی و ساخت پروژه در رشته های آب، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، محمدتقی ابراهیمیالموت

تاسیسات و تجهیزات
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 زمینه فعالیت نام کامل مدیرنام شرکت/نام خانوادگیردیف

شرکت خدمات مسافرتی جهانگردیمیر مجید اسمعیلیسیحون سفر74

انجمن خاویارمحمد حیدریمحمد حیدری75

تولیدات مواد اولیه داروئیمصطفی مرادیداروئی البرز فارمد76

واردات و صادرات اسانسهای مواد غذاییشهرام حسینی نمینرایحه شهد ایرانیان77

خرید و فروش آهن آالت مرتضی یارمطاقیمرتضی یار مطاقی78

تلکام و تجهیزات مخابراتی و صنعتیحسام مشرفشاهمبتکران شبکه متقارن79

طراحی و ساخت و نصب و راه اندازی خطوط تولید ظروف بسته بندیحمیدرضا غفوریپویش ابزار پارس80

حامد بهزادیبرتر اندیشان سامت آینده81
تولید لوازم بهداشتی مربوط به کودک و واردات

لوازم بهداشتی و آرایشی

واردات و تولید دارو و مکمل غذاییملینا مخمور نجف آبادیهلث پارسیان82

پیام ذاکر شهرکساختمانی و تاسیساتی شهرک83
واردات و توزیع و فروش سیستم های تهویه مطبوع

گرمایشی و سرمایشی

صادرات ساالمبور، وت بلو و رودهسجاد خلیلیسجاد خلیلی84

واردات تجهیزات دندانپزشکی- ایمپلنتسید حسن میر صالحیمهر گستر سام طب85

وارد کننده مواد اولیه لبنی از ایتالیاشهرزاد نهرورتوژ آوای شرق86

صادرات زعفران و واردات مواد غذاییسعید غفارزادهتکنو پان کو87

تولید کننده تجهیزات نظافتیوحید لولوکلرد آمل88

واردات و صادرات mdf و پارکتحسین قلی پورحسین قلی پور89

واردات تجهیزات پزشکی- قلبی و عروقیفرید قربانیمهام ایاز در نیکا90
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مهارت و تواناییتجربهتحصیاتجنسیتمتولدکد

کارشناس ارشد تجهیزات ثابت، مهندس مهندسی مکانیکمرد11363
زبان انگلیسیPiping، کارشناس تأسیسات

کارشناس کنترل و کارمند بخش اسناد کارشناسی ارشد مدیریت صنعتیزن21358
زبان انگلیسی و استانبولیصادراتی

زبان انگلیسیمسئول امور قرارداد و فروشعلمی-کاربردی فناوری اطاعات)IT(زن31366

زبان انگلیسی، ایتالیایی، مدرس و مترجمکارشناسی ارشد مترجمی عربی مرد41366
عربی

مدیر پروژه، مدیر واحدبرنامه ریزی، مسئول کارشناسی ارشد مهندسی صنایعمرد-5
زبان انگلیسیواحد پشتیبانی

کارمند بودجه، دارائی، تسهیات و اعتبارات کارشناسی ارشد مدیریت مالیمرد61359
زبان انگلیسی و ایتالیاییاسنادی

زبان انگلیسی، ایتالیایی، سوپروایزر و مدیرداخلیمهندسی کشاورزیمرد71351
آذری

زبان انگلیسی، ارمنی، طراح و گرافیستکارشناسی ارشد شیمی آلیزن81373
فرانسه

زبان انگلیسی و ارمنیکارمند اداریکارشناسی ارشد شیمی آلی زن91374

زبان انگلیسیمدرس دانشگاهکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیزن101360

زبان انگلیسیمدیر محصول در شرکت ایتالیاییکارشناسی ارشد مهندسی صنایعمرد111361

کارمند اداری اتاق بازرگانی ایران-آلمانکارشناسی ارشدMBAزن121373
زبان انگلیسی،

آلمانی، ایتالیایی

زبان انگلیسیکارشناس برق و کارشناس بازرگانی خارجیمهندسی برق مخابرات و الکترونیکزن131366

زبان انگلیسی، ایتالیاییمترجم کتبی و شفاهیکارشناسی زبان و ادبیات ایتالیاییمرد141362

جويندگان کار
ليست زير شماره کد، نوع تجربه و توانايی عد ه ای از جويندگان کار است که در دبيرخانه اتاق ايران و ايتاليا فرم اشتغال تکمیل کرده اند. اتاق ايران و ايتاليا 

بـدون اينکـه مسـئوليتی بـرای ایـن امـر بپذيـرد، صرفـا جهـت کمـک بـه اشـتغال ایـن افـراد، و اطـاع خواننـدگان مجلـه ارائـه می نمایـد کـه در صـورت درخواسـت 

شـرکت ها از طريـق شـماره کـد، معرفـی گردند.

Italy

M
ondo M

igliore L’estate e L’autunno 2018, N
o.42

85





عضويت در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا

با توجه به تغییرات اقتصاد جهانی و با در نظر گرفتن سطح روابط بازرگانی و تجاری ایران با کشور ایتالیا،  بمنظورتسهیل و تسریع 
مراحل عضویت در این اتاق و ارائه خدمات ویژه به اعضای محترم، تغییراتی به شرح زیر در روند عضویت ایجاد شده است:

• اعضا محترم برای پیگیری مراحل عضویت و یا تمدید عضویت می توانند از طریق سایت www.iiccim.ir  اقدام نموده و صرفا 	
جهت دریافت کارت مراجعه حضوری الزامی خواهد بود. 

• پس از دریافت مدارک از اعضای جدید، اطاعات توسط بخش عضویت  وارد سایت شده و حداکثر ظرف دو هفته، کارت متقاضی 	
صادر می گردد.

• در شرایطی که اعضای محترم نیاز ضروری به کارت داشته باشند در صورت تکمیل مدارک، مراحل عضویت و صدور کارت در مدت 	
کمتر از یک هفته انجام خواهد شد.

• در شرایطی که اعضای محترم به صورت ضروری نیاز به ویزا داشته باشند مراحل ویزا و عضویت به طور موازی انجام خواهد گردید.	

لطفا جهت اطالع از مراحل و مدارک مورد نیاز جهت عضویت به سایت www.iiccim.ir مراجعه فرمایید.

شرح قسمتی از خدمات و فعاليت های اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی ايران و ايتاليا

1. ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اطاعات تجاری، ثبت شرکت در ایتالیا وحل اختافات حقوقی، مالی و بازرگانی بین شرکت های ایرانی و 
ایتالیایی توسط وکای مجرب بین المللی و ایرانی –ایتالیایی در ایتالیا

2. ارائه اطاعات مربوط به تولیدکنندگان و شرکت های ایتالیایی و بالعکس و فراهم کردن اطاعات تجاری روز مرتبط با ایران و ایتالیا

3. معرفی شرکت های ایتالیایی به همتایان ایرانی و بالعکس

4. فراهم نمودن تسهیات الزم جهت اخذ ویزای ایتالیا برای اعضای اتاق که شامل موارد ذیل خواهد بود:

 دریافت وقت به صورت VIP در کنسولگری بدون سپری کردن مدت زمان طوالنی جهت دریافت نوبت

 بررسی مدارک توسط بخش ویزا جهت رفع نواقص مدارک 

 همراهی اعضا در زمان حضور در کنسولگری 

5. برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، همایش ها و نمایشگاه ها در ایران و ایتالیا جهت بررسی مسائل اقتصادی و بازرگانی دو کشور

6. برنامه ریزی جهت بازدید از کارخانجات و واحدهای تولیدی و اقتصادی فعال در سطح کشور به منظور باالبردن آگاهی اعضا و ایجاد ارتباط 
نزدیک با مراکز صنعتی فوق الذکر

7. همکاری و ایجاد تسهیات برای اعضای جویای نمایندگی از ایتالیا و ارائه اطاعات در مورد واردات و صادرات کاالهای مجاز

8. ارائه اطاعات و مشاوره های مالی جهت امکان دسترسی سریع تر به خدمات بانکی معتبر

9. برنامه ریزی به منظور ماقات های تجاری برای هیات های ایتالیایی با طرف های ایرانی عضو در اتاق و بالعکس

10. فراهم نمودن زمینه مساعد جهت شرکت در نمایشگاه های ساالنه ایران و ایتالیا برای اعضای ایرانی و ایتالیایی

11. به روز بودن سامانه کاریابی برای جویندگان کار و شرکتهایی که در جستجوی همکار می باشند.

12. برگزاری کاس های آموزشی در ارتباط با مسائل روز و مورد نیاز بازرگانان

تلفکس: 88750086  )8 خط( تهران، خیابان مطهري، خیابان کوه نور، کوچه هفتم، پالک 1، طبقه چهارم، واحد 44و43، کدپستی 1587694938 

membership@iiccim.ir :ایمیل بخش عضویت                                                                                        www.iiccim.ir :سایت

@iiccim_bot :ربات اطالع رسانی                                                                                                           @iiccim :کانال تلگرام
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اتـاق ايـران-ايتـاليـا برگزار مى كند

سمينار مسائل حقـوقى تجارت ايران و ايتاليا
(محدوديتهاى تحريم)

سخنران: آقاى دكتر داريو گرجى وكيل مقيم ايتاليا

تاريخ: يكشنبه 14 بهمن 1397

زمان: ساعت 13:30 الى 16:30

مكان: اتاق بازرگـانى، صنايع، معادن و كشـاورزى ايران- طبـقه هشـتم

خواهشمند است جهت ثبت نام به سايت اتاق ايران- ايتاليا مراجعه فرمائيد.

www.iiccim.ir



آموزش زبان ايتاليايی

Abbastanza: /ab.basˈtan.t͡sa/کافی

Buon Natale: /ˌbwɔn naˈta.le/  
کریسمس مبارک

Sole: solé آفتاب

Vento : /ˈvɛn.to/, [ˈvɛn̪t̪o] باد

Nebbia: [ˈnebbja] مه

Nuvole: [plural of Nuvola] /’nuvola/ ابر

Pioggia: /’pjɔdːʒa/  باران

Temporale:/tempo’rale/طوفان

Neve:/’neve/برف

Freddo:/’fredːo/ سرد

Caldo:/ˈkaldo̝/ گرم
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Descrizione delle attivita`, dei  servizi e degli scopi della Camera 
di  Commercio ,  Industrie, Miniere e Agricolture Irano   Italiana

1) Servizi  di Consulenza nel campo commeriale con l`Iran

2) Organizzare seminari e conferenze per esaminare i porblemi economici e commerciali esistenti tra 
i due paesi

3)Mettere alla disposizione dei membri tutte le informazioni richieste riguardo le societa` iraniane

4) Presentazione delle  societa` Italiane a quelle  Iraniane in  ordine di  stabilire rapporti commerciali

5) L`invio e l`accogliamento di delegazioni per conoscere e trovare i partners commerciali ideali 

6) Servizi di consulenza per risolvere le discordie tra le societa`
italiane  e quelle iraniane

7) Ricevere Visti commerciali per le societa` membri italiane

8) Offrire le facilitazioni possibili per participare alle fiere internazionali in Iran

9) Organizzare visite alle fabbriche ed unita` attive  di produzione e  quelle commerciali in Iran

N.B.: La Tassa d`Iscrizione annua e` pari a 500 Euro 

Beneficiario: Camera di Commercio Irano-Italiana  
Conto Corrente No: 4649346101
Presso: Bank Mellat  Sarafraz branch
Bank code: 7504/4
BKMTIRTHA039

Iran
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Modulo  d`Iscrizione alla Camera di  Commercio,    
Industrie, Miniere e Agricolture  Irano   Italiana

1. Nominativo  del  richiedente:  2.Nominativo  del  presidente:  

3. Indirizzo completo della sede: 

Recapiti  telefonici  e  di  fax:

4. Dati  di fondazione della  societa`:
  No. della registrazione/ citta`:
 Capitale Sociale:
 Nominativo  dei Membri  del  Consiglio  di  Amministrazione:

C   5. Genere  di attivita`:

A Commercio(  )  B  Produzione (  )  * Ramo  di  attivita`
Rappresentanza ( )  D Servizi  (  )

6. Tipo  di collegamento  commerciale  con  l`Iran  e nominativo  del/i  rapprensentante/i  in caso gia` 
esistente/i:

7. No. d`iscrizione alla Camera  di Commercio della zona:

8. Altre Camere  di Commercio  delle quali  siete  gia`  membri:

9.  Associazioni, Unioni  o Sindacati  di  cui  siete  gia` membri:

10. Persona  da  contattare  in  caso  dell`assenza del  Presidente:

11. Quali  sono  le  vostre  aspettative dalla  Camera  di Commercio, Industrie  e  Miniere  Irano Italiana  
per quanto  riguarda il  collegamento  che  siete  intressati  di  stringere  con  l`Iran:

12. Firma del  Presidente
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Italy’s Imports from Islamic Republic of Iran 

Product 
No Product Name

Val-
ue in 
2016-

Q3

Value in 
2016-Q4

Val-
ue in 
2017-

Q1

Value in 
2017-Q2

Value 
in 2017-

Q3

Value in 
2017-Q4

Value in 
2018-Q1

Value in 
2018-Q2

TOTAL All products 355,334 573,301 859,798 812,581 775,288 1,371,727 1,004,998 1,148,884

1

Mineral fuels, mineral 
oils and products of their 
distillation; bituminous 
substances; mineral . . .

234,684 480,389 809,051 702,451 664,178 1,271,064 864,745 1,015,612

2 Iron and steel 86,637 54,142 1,712 59,967 74,906 43,028 74,444 75,774

3 Organic chemicals 6,223 6,448 9,712 15,041 9,370 8,754 13,871 11,814

4 Edible fruit and nuts; peel of 
citrus fruit or melons 3,713 5,421 6,959 4,331 2,310 9,987 13,935 7,281

5 Plastics and articles thereof 3,954 2,490 2,595 4,888 5,917 7,918 6,728 5,426

6

Inorganic chemicals; organic 
or inorganic compounds of 

precious metals, of rare-
earth metals, . . .

463 2,334 2,944 34 43 19 1,406 4,824

7 Articles of iron or steel 2,933 2,387 5,735 4,857 4,017 5,482 6,461 4,775

8 Raw hides and skins (other 
than furskins) and leather 5,495 4,226 3,828 6,203 3,073 3,757 3,632 3,472

9
Paper and paperboard; 

articles of paper pulp, of 
paper or of paperboard

8 0 12 0 5 98 1,067 3,063

10
Wool, fine or coarse animal 

hair; horsehair yarn and 
woven fabric

1587 887 2596 1787 1555 2155 1984 2945

Product 
code Product label Value in 

2016-Q3
Value in 
2016-Q4

Value in 
2017-Q1

Value in 
2017-Q2

Value in 
2017-Q3

Value in 
2017-Q4

Value in 
2018-Q1

Value in 
2018-Q2

TOTAL All products 355,334 573,301 859,798 812,581 775,288 1,371,727 1,004,998 1,148,884

27

Mineral fuels, mineral oils and 
products of their distillation; 
bituminous substances; mineral . . .

234,684 480,389 809,051 702,451 664,178 1,271,064 864,745 1,015,612

72 Iron and steel 86,637 54,142 1,712 59,967 74,906 43,028 74,444 75,774

29 Organic chemicals 6,223 6,448 9,712 15,041 9,370 8,754 13,871 11,814

8

Edible fruit and nuts; peel of citrus 
fruit or melons

3,713 5,421 6,959 4,331 2,310 9,987 13,935 7,281

39 Plastics and articles thereof 3,954 2,490 2,595 4,888 5,917 7,918 6,728 5,426

28

Inorganic chemicals; organic or 
inorganic compounds of precious 
metals, of rare-earth metals, . . .

463 2,334 2,944 34 43 19 1,406 4,824

73 Articles of iron or steel 2,933 2,387 5,735 4,857 4,017 5,482 6,461 4,775

41

Raw hides and skins (other than 
furskins) and leather

5,495 4,226 3,828 6,203 3,073 3,757 3,632 3,472

48

Paper and paperboard; articles of 
paper pulp, of paper or of 
paperboard

8 0 12 0 5 98 1,067 3,063

51
Wool, fine or coarse animal hair; 
horsehair yarn and woven fabric

1587 887 2596 1787 1555 2155 1984 2945

Italy's Imports from Islamic Republic of Iran 
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Unit: Us Dollar thousand

Italy’s Exports to Islamic Republic of Iran

Product 
No

Product 
Name

Value 
in 2016-

Q3

Value 
in 2016-

Q4

Value 
in 2017-

Q1

Value 
in 2017-

Q2

Value 
in 2017-

Q3

Value 
in 2017-

Q4

Value 
in 2018-

Q1

Value 
in 2018-

Q2

TOTAL All products 445,416 513,818 445,734 476,670 475,116 565,155 502,342 444,756

1

Machinery, mechanical 
appliances, nuclear 

reactors, boilers; parts 
thereof

270,052 282,708 240,541 267,611 270,031 275,383 291,150 273,690

2

Electrical machinery 
and equipment and parts 
thereof; sound recorders 

and reproducers, television 
. . .

27,081 37,187 42,794 37,698 36,161 48,248 24,679 29,928

3

Optical, photographic, 
cinematographic, 

measuring, checking, 
precision, medical or 

surgical . . .

13,513 19,731 17,230 16,538 15,392 28,988 20,863 16,949

4 Articles of iron or steel 8,629 17,368 13,298 19,104 18,549 20,221 19,558 13,139

5 Plastics and articles thereof 13,154 17,450 15,267 12,822 14,600 18,702 15,078 12,462

6

Tanning or dyeing 
extracts; tannins and their 

derivatives; dyes, pigments 
and other colouring . . .

9,591 8,895 9,767 7,530 8,274 9,742 9,825 8,540

7 Miscellaneous chemical 
products 4,735 7,193 6,572 5,801 10,105 12,524 8,456 8,468

8 Pharmaceutical products 10,550 9,224 8,713 9,451 12,734 14,417 10,747 8,411

9

Furniture; bedding, 
mattresses, mattress 

supports, cushions and 
similar stuffed furnishings; 

. . .

6,741 8,712 10,536 6,662 10,392 13,486 13,707 7,030

10 Organic chemicals 6,660 9,265 5,498 9,600 8,267 8,952 7,595 6,874

Product 
code Product label Value in 

2016-Q3
Value in 
2016-Q4

Value in 
2017-Q1

Value in 
2017-Q2

Value in 
2017-Q3

Value in 
2017-Q4

Value in 
2018-Q1

Value in 
2018-Q2

TOTAL All products 445,416 513,818 445,734 476,670 475,116 565,155 502,342 444,756

84

Machinery, mechanical appliances, 
nuclear reactors, boilers; parts 
thereof

270,052 282,708 240,541 267,611 270,031 275,383 291,150 273,690

85

Electrical machinery and 
equipment and parts thereof; 
sound recorders and reproducers, 
television . . .

27,081 37,187 42,794 37,698 36,161 48,248 24,679 29,928

90

Optical, photographic, 
cinematographic, measuring, 
checking, precision, medical or 
surgical . . .

13,513 19,731 17,230 16,538 15,392 28,988 20,863 16,949

73 Articles of iron or steel 8,629 17,368 13,298 19,104 18,549 20,221 19,558 13,139

39 Plastics and articles thereof 13,154 17,450 15,267 12,822 14,600 18,702 15,078 12,462

32

Tanning or dyeing extracts; tannins 
and their derivatives; dyes, 
pigments and other colouring . . .

9,591 8,895 9,767 7,530 8,274 9,742 9,825 8,540

38 Miscellaneous chemical products 4,735 7,193 6,572 5,801 10,105 12,524 8,456 8,468

30 Pharmaceutical products 10,550 9,224 8,713 9,451 12,734 14,417 10,747 8,411

94

Furniture; bedding, mattresses, 
mattress supports, cushions and 
similar stuffed furnishings; . . .

6,741 8,712 10,536 6,662 10,392 13,486 13,707 7,030

29 Organic chemicals 6,660 9,265 5,498 9,600 8,267 8,952 7,595 6,874

Italy's Exports to Islamic Republic of Iran
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13 21-24 feb 2019

AGRITECH 
 Agricultural Machinery, Irrigation system
 & related industries in Iran. AGRITECH
 showcases machinery, equipment and

 products such as conveying equipment,
 Tractors, Agricultural software, Plant

 Protection, Seeds, Fertilizers, Irrigation
equipment

 Tehran 

14 24-27 feb 2019

 IRAN RENEWABLE ENERGY & ENERGY
SAVING EXHIBITION 

 International Renewable Energy & Energy
Saving Exhibition in Iran

 Tehran 

15 2-5 feb 2019 ISFAHAN HOMETECH 
International Exhibition of Home Appliances

 Isfahan 

16 5-8 feb 2019 EXHIBITION OF FOOD INDUSTRIES 
Specialized Exhibition of Food Industries

 Isfahan 

17 8-10 feb 2019
IRAN IREXPO 

 International Real Estate & Investment
Exhibition in Iran

 Tabriz 

18 12-15 feb 2019
BAIEX 

 Exhibition of Bitumen, Asphalt, Insulation and
Related Machineries

 Tehran 

19 12-15 feb 2019

CEMENTEX 
 International Exhibition of Cement, Concrete,

 Manufacturing Technologies & Related
Machineries

 Tehran 

20 12-15 feb 2019

 INTERNATIONAL EXHIBITION OF
 ACCESSORIES, FURNITURE MACHINERY,

EQUIPMENT & RELATED INDUSTRIES 
 International Exhibition of Accessories,

 Furniture Machinery, Equipment & Related
Industries in Iran

 Tehran 

21 12-15 feb 2019

 TEHRAN INTERNATIONAL TOURISM
(EXHIBITION (T.I.T.E 

 Iran Hotel, Travel & Tourism Services &
Equipment International Exhibition

 Tehran 

22 12-15 feb 2019

WOODEX 
 International Exhibition of Accessories &

 Furniture Machinery Equipment & Related
Industries

 Tehran 

23 13-16 feb 2019
ISFAHAN PLAST 

 International Exhibition dedicated to Plastic,
Rubber & Relevant Machinery in Iran

 Isfahan 

24 1-4 march 2019

IRAN BUILDEX 
 International Building Technologies,

 Equipment and Material Exhibition. Facade,
Structure & Innovative Technologies

 Tehran 

Fonte: www.eventseye.com

Iran
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https://www.eventseye.com/fairs/f-agritech-22309-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-iran-renewable-energy-energy-saving-exhibition-22179-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-iran-renewable-energy-energy-saving-exhibition-22179-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-iran-renewable-energy-energy-saving-exhibition-22179-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-isfahan-hometech-20975-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_isfahan_1914.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-isfahan.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-exhibition-of-food-industries-23429-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_isfahan_1914.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-isfahan.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-iran-irexpo-23208-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tabriz_5416.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tabriz.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-baiex-18992-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-cementex-22412-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-accessories-furniture-machinery-equipment-related-industries-22711-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-accessories-furniture-machinery-equipment-related-industries-22711-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-accessories-furniture-machinery-equipment-related-industries-22711-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-accessories-furniture-machinery-equipment-related-industries-22711-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-accessories-furniture-machinery-equipment-related-industries-22711-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-tehran-international-tourism-exhibition-(t.i.t.e)-17738-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-tehran-international-tourism-exhibition-(t.i.t.e)-17738-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-tehran-international-tourism-exhibition-(t.i.t.e)-17738-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-tehran-international-tourism-exhibition-(t.i.t.e)-17738-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-woodex-21268-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-isfahan-plast-22387-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_isfahan_1914.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-isfahan.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-iran-buildex-22177-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
http://www.eventseye.com
http://www.eventseye.com


Le prossime fiere in Iran
(Gennaio- Marzo 2019)

.No Date Name Of Trade Shows City

1 24 jan 2019
IFEX TABRIZ 

 International Exhibition of Home & Office
Furniture Interior Design & Decoration of Iran

 Tabriz 

2 3-6 jan 2019
IRAN NUTEX 

 International Exhibition on Nuts, Dried fruit &
related industries

 Tehran 

3 1-4 jan 2019
ISFAHAN HOME FURNITURE 

 Specialized Exhibition of Home Furniture &
Decoration

 Isfahan 

4 2-5 jan 2019

 INTERNATIONAL EXHIBITION OF
 ADVERTISING, MARKETING AND RELATED

INDUSTRIES 
 International Marketing & Advertizing

Exhibition in Iran

 Tehran 

5 2-5 jan 2019

 ITUF - TRANSPORTATION AND URBAN
SERVICES 

 International Exhibition of Transportation &
Urban Services in Iran

 Tehran 

6 9-12 jan 2019

 INTERNATIONAL EXHIBITION OF
AGRICULTURE & HORTICULTURE 

 International Exhibition of Agriculture &
Horticulture

 Isfahan 

7 11-14 jan 2019
MIDEX 

 Architecture, Modern House & Interior Design
Trade Show

 Tehran 

8 17-20 jan 2019

ISFAHAN TERMOTECH 
 International Exhibition of Refrigerating,

 Heating and Air Conditioning Equipment and
Installations

 Isfahan 

9 23-26 jan 2019
DO-WINTECH 

 Doors & Windows Technology International
Exhibition

 Tehran 

10 23-26 jan 2019
IPCC 

 Paint & Resin, Coatings & Composite
International Exhibition

 Tehran 

11 28 jan- 1 feb 2019
ISFAHAN AUTO 

International Exhibition of Automobile Industry
 Isfahan 

12 Feb. 2019
 CLOTH AND FASHION EXHIBITION OF IRAN

- TABRIZ 
Cloth and Fashion Exhibition of Iran - Tabriz

 Tabriz 
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https://www.eventseye.com/fairs/f-ifex-tabriz-15734-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tabriz_5416.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tabriz.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-iran-nutex-19668-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-isfahan-home-furniture-20977-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_isfahan_1914.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-isfahan.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-advertising-marketing-and-related-industries-23640-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-advertising-marketing-and-related-industries-23640-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-advertising-marketing-and-related-industries-23640-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-advertising-marketing-and-related-industries-23640-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-advertising-marketing-and-related-industries-23640-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-ituf-transportation-and-urban-services-22567-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-ituf-transportation-and-urban-services-22567-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-ituf-transportation-and-urban-services-22567-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-agriculture-horticulture-25823-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-agriculture-horticulture-25823-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-international-exhibition-of-agriculture-horticulture-25823-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_isfahan_1914.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-isfahan.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-midex-20896-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-isfahan-termotech-20985-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_isfahan_1914.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-isfahan.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-do-wintech-14711-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-ipcc-14712-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tehran_444.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tehran.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-isfahan-auto-20976-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_isfahan_1914.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-isfahan.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-cloth-and-fashion-exhibition-of-iran-tabriz-22281-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-cloth-and-fashion-exhibition-of-iran-tabriz-22281-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/f-cloth-and-fashion-exhibition-of-iran-tabriz-22281-1.html
https://www.eventseye.com/fairs/pl1_trade-shows_tabriz_5416.html
https://www.eventseye.com/fairs/cy1_trade-shows-tabriz.html


Piccoli rombi di pasta fillo a strati, cosparsi di 
mandorle, pistacchi e cardamomo. E irrorati di 
zucchero, miele e acqua di rose
Ingredienti per 6 persone: 500 g di pasta fillo, 350 
g di mandorle tritate, 150 g di pistacchi tritati, un 
cucchiaino di cardamomo, 180 g di burro fuso.Per lo 
sciroppo: 50 g di miele , 450 g di zucchero, 300 ml di 
acqua, 2/1 tazzina di acqua di rose

Per lo sciroppo sciogliete lo zucchero con l’acqua, il 
miele e l’acqua di rose. Quando diventa denso e vela 
il cucchiaio, toglietelo dal fuoco e fatelo raffreddare 
in frigorifero. 
Allineate 12 fogli di pasta fillo in una pirofila rettangolare 

a bordi alti, prima imburrata. Pennellateli con burro 
fuso, adagiatevi altre 5 sfoglie e pennellate ognuna 
con il burro. Cospargete con mandorle e pistacchi 
tritati e spolverate con il cardamomo. Ricoprite con 
altre 6 sfoglie e pennellatele con il burro restante. 
Immergete in acqua bollente la lama di un coltello 
tagliente e tagliate la pasta, fino a toccare il fondo 
della teglia, diagonalmente nelle due direzioni, in 
modo da ottenere dei rombi. Infornateli a 180º per 
40 minuti finché risultano dorati. 

Sfornate, versate lo sciroppo in modo che penetri 
bene nelle linee che racchiudono i rombi e servite 
freddo.

Baklava persiana

Iran
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Introduzione:
Questa ricetta, è una specialità della regione del nord 
ovest dell’Iran, Tabriz. Non è una ricetta complicata, 
ma è fondamentale (come per la buona riuscita di 
qualsiasi tipo di kuftè) “lavorare” bene la carne
Per: 5 Persone
Tempo: 60 minuti
Difficoltà: Nessuna
Ingredienti:
• 2/1 chilo carne macinata magra di vitello
• 250 gr. di farina di ceci
• 4 uova
• 2 cipolle tritate e rosolate
• 1 cucchiaino di curcuma
• 1 cucchiaino di zafferano prevalentemente sciolta 
in mezza tazzina d’acqua
• 4 uova sode
• 250 gr. di prugne secche snocciolate e tritate
• 2/1 tazza di noci tritate
• sale-pepe q.b.
Preparazione:
1. In una bacinella capiente rompete le uova, 
aggiungete il sale, il pepe, lo zafferano, un bicchiere 
d’acqua, la farina di ceci e la carne. Amalgamate 
bene il tutto fino ad ottenere un impasto omogeneo; 

se questo vi dovesse sembrare troppo compatto, 
aggiungete un altro po’ d’acqua.
2. In una pentola versate 6-5 bicchieri d’acqua e 
aggiungete la curcuma e la cipolla rosolata, salate 
e pepate a vostro piacere, e portate ad ebollizione.
3. Dividete l’impasto di carne in sei porzioni, ciascuna 
della grandezza di un pompelmo circa e scavatelo a 
forma di nido. In mezzo di ogni nido deponete un 
uovo sodo, un po’ di cipolla rosolata, di prugne tritate 
e noci tritate. Prima di chiudere ogni polpettone, 
versate sempre, nel cavò del nido un po’ di brodo 
bollente. Richiudete ogni polpettone e lisciatene la 
superficie.
Realizzazione:
1. Riponete i polpettoni così fatti nel brodo, e 
lasciate cuocere a fiamma bassa a pentola mezzo 
scoperchiata finché il brodo non si riduca a circa un 
terzo del volume.
Buon appetit

https://persianmama.com/baghali-ghatogh-fava-beans-with-
dill-eggs 
https://www.ilcuoreinpentola.it/ricette/fave-fresche-con-le-

uova/

POLPETTONE DI TABRIZ
(KUFTÈ TABRIZI)
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uova, pistacchi, foglie di menta (molto caldo e secco), 
cipolla (molto caldo e secco), porri, prezzemolo, 
tè, senape, datteri, cachi, cannella, olio, basilico, 
curcuma, zafferano, zenzero, oliva, cumino nero, 
aglio, pepe (molto caldo e secco), nocciole, sedano, 
uva passa, uva nera (ribes), cavolo, noce, rosa (molto 
caldo e secco), piselli, scalogno, miele, cera d’api, 
cocco, ceci, arancio amaro, cardamomo.
Ingredienti freddi:
Spinaci, prugna, melograno, fagiolo, cedro, okra, 
portulaca, formaggio, cetrioli, yogurt, albicocche, 

zucca (semi), zucca, pere, pesche, angurie, nespolo, 
melograno, orzo, mais, rabarbaro, crespino, aceto, 
castagne, coriandolo, ciliegia, limone, lime, arancio, 
amidacei, biancospino. (fonte: sibtayn ed rasekhoonx)
I Khoresht più raffinati ed elaborati contengono tra i 
loro ingredienti melassa di melograno . L’alternativa 
al Khoresht per l’accompagnamento del riso è il Kabab 
che può essere di carne macinata, filetto o pollo.
Il pasto termina con un dolce (shirini) e con un tè.

https://it.wikipedia.org

Kookoo-sabzi

Shekarpireh)dolce( del Khorasan

Juje_kabab

Potato_Tahdig

Iran
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La cucina iraniana è una perfetta 
simbiosi tra tradizione e cultura. 
Come in molti altri paesi dell’area 
il cibo in Iran è una forma 
tradizionale di ospitalità tanto 
che, tradizionalmente, le donne 
calcolano nella preparazione 
qualche porzione aggiuntiva per 
eventuali ospiti.
Un pasto iraniano inizia con un 
abbondante Mazè composto da una 
serie di salse a base di verdure e/o 
yogurt che accompagnano il pane 
tradizionale (naan).
L’ingrediente principale della 
cucina persiana è il riso (Celò e 
Polò) la qualità di riso utilizzato è 
quello tipo basmati che viene cotto 
al vapore dopo averlo tenuto una 
notte a bagno in acqua salata. Il riso 
così ottenuto viene condito (Polò) 
oppure viene accompagnato da 

salse (Khorèsht) molto elaborate. 
Si tratta di stufati di carne conditi 
con frutta, frutta secca, spezie ed 
erbe aromatiche.
L’uso delle spezie nella cucina 
Iraniana è molto sapiente e 
raffinato ed i profumi non coprono 
mai il sapore degli ingredienti 
principali.
Inoltre si classificano gli ingredienti 
in caldo e freddo (intesa non come 
temperatura ma come positivo 
e negativo o yin & yang) ma 
come contenuto calorico questi 
interagiscono con il grado di PH 
presente nel sangue umano cioè 
grado di acidità e basico. Tutta 
la cucina è abbinata in questo 
senso cioè si cerca di abbinare 
un ingrediente caldo con uno 
freddo. Questo per mantenere 
l’equilibrio perciò se si mangia 

solo caldo si avranno i brufoli, 
insonnia, nervosismo ed aumento 
della pressione, oppure se si 
mangiano troppi ingredienti 
freddi senza abbinarci qualcosa 
di caldo (esempio yogurt e foglie 
di menta o tè con i datteri) si 
avrà mal di pancia, sonnolenza, 
pallore e debolezza generale. Sono 
abbinamenti e regole non scritte 
ma conosciute da ogni Persiano. 
Naturalmente derivano dalla 
medicina tradizionale Iraniana e 
studi di scienziati come Ibn Sina, 
Rhazes
Ingredienti caldi:
Fico, uva, arachidi, mandorle, 
frutti di bosco (mora), bacche, 
meloni (tanto la polpa quanto i 
semi), carote, mele, rape, zucca, 
sesamo, fagioli rossi, mango, 
melanzane (molto caldo e secco), 

La cucina iraniana

Italy

M
ondo M

igliore L’estate e L’autunno 2018, N
o.42

99



cominciare dalla contrapposizione 
fra nouvelle couisine e cucina Su 
questo punto è necessaria una 
prima immediata precisazione, 
perché nella redazione di questo 
documento facciamo riferimento 
al concetto di ristorazione presso 
una struttura ad hoc con un servizio 
di assistenza adeguato, cioè alla 
ristorazione con somministrazione 
del cibo da parte di un addetto, 
generalmente denominato 
cameriere. Non è facile, come 
invece potrebbe sembrare, 
enucleare questo servizio, 
perché oltre che nella categoria 
specificatamente classificata come 
tale, si può parlare dello stesso 
modello anche in altri comparti, 
come ad esempio gli agriturismi 
e i bed & breakfast, e ancora con 
riferimento ad altre specificità;

• più rilevante perché per questa 
attività, dentro casa e fuori casa, 
viene spesa la maggiore quota di 
reddito

Proprio perché si tratta di 
un’attività rilevante ed eclettica, è 
necessario introdurre subito alcune 
precisazioni terminologiche di 

massima, per evitare, per quanto 
possibile, sovrapposizioni di termini 
e di concetti.

Enogastronomia comprende come 
concetto tutto il mangiare, secondo 
qualsiasi tipologia e qualsiasi 
modello. In realtà basterebbe dire 
gastronomia perché il concetto 
comprende già il “bere” e non c’è 
bisogno di esplicitarlo. 

Tuttavia proprio perché il “bere” 
è parte del mangiare, usiamo 
preferenzialmente il termine 
gastronomia considerandolo 

omnicomprensivo.

Altra grande distinzione è fra il 
quotidiano mangiare in casa e il 
mangiare fuori casa. Ognuno di 
noi consuma pasti nella propria 
abitazione e in quella di amici, 
ma ognuno di noi consuma, anche 
se più raramente, pasti presso 
imprese appositamente addette 
alla loro predisposizione e alla 
loro somministrazione, cioè presso 
ristoranti, pizzerie, fast food, ecc…

Un’altra grande partizione delle 
ristorazione è la distinzione fra 
servizio autonomamente offerto 
e fruito e servizio di ristorazione 
visto come parte, si potrebbe 
dire pertinenza, del più ampio 
servizio di ricettività. In questo 
caso il mangiare è offerto da una 
struttura che offre anche l’alloggio 
come integrazione del servizio di 
pernottamento, con tutti i vantaggi 
e gli svantaggi che ne derivano.

http://www.albergo-magazine.it
http://www.beniculturali.it
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ristorazione su tutto il territorio nazionale, pari a 
circa un ristorante ogni 300 abitanti; se si considerano 
anche i bar e alcune attività accessorie, per le quali 
comunque la ristorazione è rilevante, le unità di 
ristorazione diventano una ogni duecento abitanti. 
Nessun altro comparto è così capillare e articolato.

La struttura tipica è quella della microimpresa, spesso 
collegata ad una famiglia che collabora, ma esistono 

anche grandi gruppi internazionali che operano in 
franchising, con un proprio marchio che identifica 
uno specifico format ed è testimonianza e garanzia di 
riconoscibilità e affidabilità. Basti pensare a Mc Donald 
oppure all’Hard Rock Café;

• più penetrante perché il “mangiare fuori casa” è 
un’esperienza che tutti provano e della quale tutti 
possono Ogni soggetto, secondo i propri gusti e le 
proprie attitudini, percepisce se un piatto è buono 
oppure no. Più penetrante perché il “mangiare” è da 
sempre considerata la prima necessità e, quindi, il 
bene primario per antonomasia dell’uomo, anche se 
questa funzione è stata nascosta dalle molte altre che 
gli si sono sovrapposte;

• più caratterizzante perché il mangiare in un certo 
modo e secondo certi modelli di riferimento è 
parte essenziale dell’identità delle località. Molte 
destinazioni si percepiscono anche come un prodotto 
enogastronomico;

• più eclettica perché le tipologie di ristorazione 
sono moltissime e articolate in classi e sottoclassi, a 

Italy

M
ondo M

igliore L’estate e L’autunno 2018, N
o.42

101



Il corollario consiste nel fatto che, proprio per 
questo, la ristorazione è sempre e comunque un atto 
potenzialmente turistico.
In concreto, in rapporto ai turisti e al singolo, il 
mangiare è un passaggio essenziale del fare vacanza, 
un momento fortemente esperienziale vissuto sulla 
propria pelle e a proprio vantaggio o svantaggio. Come 
tale, qualifica le destinazioni vacanziere in senso 
positivo o negativo e determina confronti e paragoni. 
È anche uno dei momenti più ricordati,quando 
l’esperienza del soggiorno è già stata vissuta e goduta 
e si ricorda agli amici, magari gustando un piatto molto 
diverso, nella propria abitazione.

Esiste il terzo modo di intendere l’(eno) gastronomia, 
quello di considerarla un prodotto specifico, tanto da 
determinare un viaggio ad hoc mirato alla degustazione 
di certi prodotti. È un fenomeno che è in aumento 
negli ultimi anni e che porta i soggetti che abitano a 
distanze ragionevoli (ove ragionevole può essere anche 
una distanza di 300 km) a gustare certi piatti tipici, 
come ad esempio i testaroli della Lunigiana, la fonduta 
valdostana, la bistecca fiorentina e l’abbacchio o i 
carciofi alla romana.
Tuttavia questo aspetto, talvolta molto promozionato 
dagli enti pubblici, non sempre risulta efficace nella 
realtà, perché il mercato è molto particolare e ha 
proprie regole comportamentali.
Dal lato del turismo si verifica una situazione speculare: 
il punto di forza non è il prodotto specifico, ma la 

caratterizzazione che il mangiare in un certo modo 
attribuisce a tutti i turismi e a tutte le destinazioni.

In questo senso la gastronomia diventa qualcosa che 
va ben al di là dell’atto specifico e assume una propria 
valenza come bene culturale, un bene che è allo stesso 
tempo visual (material) art e performing art.

Il mangiare come caratterizzazione dei vari turismi è 
qualcosa che assume una rilevanza enorme, proprio 
perché è intrinsecamente connesso a tutte le tipologie 
turistiche presenti nei vari territori e si interseca e si 
connette con la vita quotidiana dei residenti, dando 
luogo a fenomeni non indifferenti di “escursionismo 
enogastronomico di prossimità” dei vacanzieri che, 
ad esempio, soggiornano nella riviera romagnola e si 
recano a degustare i cibi locali sulle colline retrostanti, 
mentre a Rimini arrivano escursionisti dalle città 
vicine.
La ristorazione non è (eno)gastronomia

La ristorazione è l’attività più diffusa, più penetrante, 
più caratterizzante, più eclettica e più rilevante del 
Paese, ma pochi se ne sono accorti.
Sono state utilizzate delle qualificazioni che sembra 
opportuno spiegare:

• più diffusa perché i ristoranti sono presenti ovunque 
sul territorio nazionale, in ogni comune e spesso 
in ogni frazione; esistono circa 160.000 imprese di 
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Il cibo italiano è Esperienza. La domanda di turismo 
enogastronomico è cresciuta, si è evoluta e oggi 
desidera  vivere  esperienze  autentiche  legate  alla  
conoscenza  della  cultura  enogastronomica  nelle 
molteplici espressioni che è in grado di offrire: 
cibo, itinerari, tradizioni, produzione, acquisto. 
In Europa sono circa 600 mila i viaggi all’insegna 
dell’enogastronomia e oltre 20 milioni quelli che 
comprendono esperienze enogastronomiche (UNWTO, 
XXI Rapporto Nazionale Turismo). Il 93% dei turisti 
leisure ha partecipato ad attività enogastronomiche 
uniche durante un viaggio effettuato negli ultimi due 
anni (World Food Travel Association).
Il cibo italiano è Condivisione. Il cibo è condivisione, 
non solo a tavola. Il turista enogastronomico ascolta 
e condivide le opinioni di parenti ed amici. Si affida 
ai mezzi di comunicazione tradizionali, ma utilizza 
anche il web per condividere immagini e giudizi su cibi 
e bevande. Il 61% dei viaggiatori condivide le proprie 
esperienze enogastronomiche sui social media e l’87% 
dei viaggiatori considera importante le review nella 
scelta di un ristorante (Tripadvisor).

Gastronomia e turismo: un rapporto da capire
La gastronomia fra quotidianità ed eccezionalità

I tre approcci

La distinzione fondamentale da premettere a qualsiasi 
analisi che vuole confrontare il mondo del turismo con 
quello della ristorazione individua tre approcci:

• enogastronomia: come modo di essere del vivere 
quotidiano;

• enogastronomia:come prodotto turistico; come 
modo di essere dei prodotti turistici;

• enogastronomia:come specifico prodotto turistico.
Nel primo caso si è nella normalità del mangiare 
quotidiano delle famiglie con le loro particolarità e i 
loro piatti abituali, ma si è anche nell’eccezionalità 
del magiare fuori casa nei ristoranti dei dintorni.

Nel secondo caso si è di fronte al mangiare dei turisti, 
che solo per questo è qualificato come turistico. La 
stessa identica pietanza mangiata dall’amico di Andrea 
a Palermo è un fatto turistico per l’amico che viene 
da Milano, mentre non lo è per Andrea perché abita a 
Palermo.

Emerge una prima considerazione e un corollario: 
la ristorazione deriva la sua qualifica di turisticità a 
seconda di chi la consuma: se la consuma un turista è 
un fatto turistico; se la consuma un residente non lo è.
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il patrimonio enogastronomico del 
Paese assume un valore centrale.

Il cibo italiano è, infatti, un 
elemento imprescindibile della 
“esperienza Italia”.
Lo è per la sua capacità di 
rappresentare il Paese e la sua 
cultura, per la sua riconoscibilità e 
attrattività internazionale, per la 
capacità di generare condivisione e 
racconto.

Il patrimonio enogastronomico 
è parte essenziale del paesaggio 
culturale italiano.
Secondo l’UNTWO è proprio 
l’unicità del patrimonio culturale 
intangibile a determinare sempre 
di più il fattore discriminante della 
competitività turistica. L’Italia, 
da questo punto di vista, parte 
certamente da una posizione di 
vantaggio, proponendosi ai mercati 
internazionali con un’offerta 
pressoché unica, in grado di legare 
food,  cultura  e  ambiente  in  un  
mix  che  inscindibile: sostenere  
questa  offerta  significa  non  solo 
generare valore per i territori, 
ma anche rispondere appieno alle 
esigenze dei più moderni flussi 
turistici interessati all’autentico e 
al tipico.

Il  cibo  è  la  porta  di  accesso  più  
immediata  di  un  territorio,  è  la  
prima  esperienza  con  la  quale  
il viaggiatore contemporaneo 
cerca un contatto con la cultura e 
le tradizioni del luogo. La grande 
varietà dei paesaggi italiani e della 
loro storia riflette la numerosità 
dei “gate di accesso gastronomici”, 
tutti dotati di notorietà worldwide: 
per il mercato turistico, un vero 
giacimento di opportunità.
Il valore attrattivo di questo asset è 
tutto giocato sul concetto di “vivere 

all’italiana”: mangiare italiano 
è, in tutto il mondo, uno stile da 
imparare, vivere, raccontare. 
Anzitutto perché universalmente 
riconosciuto come stile di vita 
“sano”. E’ per questo che l’Anno del 
Cibo Italiano intende parlare non 
solo ai segmenti più strettamente 
leisure della domanda turistica, ma 
anche alle vaste platee interessate 
dalla ricerca ormai globale di stili 
di vita salutari. La qualità del cibo 
italiano ed il valore indiscusso della 
Dieta mediterranea, patrimonio 
Unesco, rappresentano infatti, 
grandi attrattori per i milioni di 
persone che desiderano, sognano e 
comprano un viaggio in Italia.

Dati e fatti essenziali sul turismo 
enogastronomico in Italia

Il cibo italiano è Patrimonio. Nel 
2016, l’Italia si è confermata il 
primo Paese per numero di prodotti 
agroalimentari e vinicoli di qualità 
con riconoscimento Dop, Igp e 
Stg conferiti dall’UE (Fondazione 
Qualivita). Iscrizioni nella Lista del 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

e nella Lista del Patrimonio 
Immateriale Culturale Unesco: i 
Paesaggi vitivinicoli delle Langhe-
Roero e del Monferrato, l’Arte 
del pizzaiolo napoletano, la Dieta 
Mediterranea e la Pratica agricola 
della vite ad alberello di Pantelleria 
(Unesco). Inoltre, 169 Strade dei 
sapori e circa cento musei del gusto 
(Università di Bergamo e World 
Food Travel Association).
Il cibo italiano è Attrattività. Il cibo 
italiano è un fattore caratterizzante 
dell’immagine turistica del nostro 
Paese, capace di far nascere un 
desiderio forte che si traduce 
in una motivazione al viaggio e 
all’esperienza enogastronomica 
per turisti e visitatori italiani e 
stranieri. Secondo World Food 
Travel Association più di due terzi 
dei viaggiatori acquista e porta 
con se prodotti enogastronomici 
da consumare e regalare. Uno 
straordinario veicolo per il brand 
Italia. Cibo (48%) insieme alla 
bellezza delle città (49%) e alle 
opere d’arte ed ai monumenti (48%) 
sono una delle principali ragioni di 
un viaggio in Italia (Enit-Ipsos).
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“Il cibo è parte integrante del patrimonio culturale 
italiano e dell’immagine del Paese nel mondo.
Per questo motivo - dichiara il Ministro dei beni e delle 
attività culturali e del turismo, Dario Franceschini
– insieme al Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali abbiamo fortemente voluto che il
2018, dopo le positive esperienze del 2016 Anno dei 
Cammini e del 2017 Anno dei Borghi, fosse l’Anno 
del Cibo Italiano, con una serie di iniziative capaci 
di promuovere la ricchezza, l’eccellenza e la varietà 
della nostra tradizione enogastronomica”.

“Con il 2018 Anno del Cibo Italiano - afferma il 
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 
Maurizio Martina - ribadiamo il valore identitario 
dell’agroalimentare per il Paese. Un legame profondo 
con la storia e le tradizioni dei nostri territori. Lo 
facciamo attraverso iniziative e progetti che abbiamo 
presentato oggi e che, da Nord a Sud, coinvolgono 
tutti i protagonisti del settore. Perché le nostre 
eccellenze  enogastronomiche non  rappresentano solo  
un’enorme  risorsa  economica, come confermano i 
dati dell’export agroalimentare con il record dei 41 
miliardi di euro nel 2017, ma anche una straordinaria 
occasione per raccogliere e promuovere una grande 
eredità culturale. Il cibo diventa così, ancora una volta, 
un mezzo per conoscere, condividere, confrontarsi. Lo 
abbiamo visto con Expo Milano
2015, dove siamo stati protagonisti del dibattito 
internazionale sulla questione alimentare globale. 
Lo sperimentiamo ogni giorno nelle realtà locali 
con i distretti del cibo, uno strumento nuovo di 
programmazione territoriale nel quale crediamo 
molto. Lo affermiamo con l’impegno che mettiamo 

nel sostenere le candidature dei nostri territori e delle 
pratiche agricole e alimentari nella Lista dei Patrimoni 
mondiali dell’Unesco. Una chiave fondamentale 
anche dal punto di vista turistico. Basti pensare 
all’enoturismo, uno straordinario settore in crescita. 
Tutto questo è l’Anno del Cibo Italiano, che non deve  
finire,  in  termini  di  politiche  di  internazionalizzazione  
e  promozione,  il  prossimo  dicembre.  Il mondo ci 
guarda e ha fame d’Italia. Rispondiamo con il nostro 
saper fare. Con l’orgoglio del nostro sistema Paese.”
Il turismo e il cibo: la visione dell’Italia

Oltre un miliardo e duecento milioni di viaggiatori 
internazionali: è questa la cifra astronomica di un 
mondo in movimento, che cresce oltre ogni crisi. 
Prima ancora che economico, si tratta di un enorme 
fenomeno umano e sociale che sta assumendo 
tendenze nuovissime, come emerge proprio da tutte 
le più recenti analisi: a muovere i viaggiatori sono 
sempre di più la ricerca di esperienze coinvolgenti, la 
curiosità ed il desiderio di conoscenza per la cultura e 
la tradizione, l’attenzione all’autenticità, alla 
sostenibilità e al benessere.
Questo scenario sta comportando anche in questo Paese 
(attraverso il Piano strategico del Turismo, approvato  
il   17  febbraio   2017  dal   Governo   e   l’obbiettivo  
generale  di  crescita   dell’offerta)  un rinnovamento 
profondo dei modelli di offerta turistica, in direzione 
della sostenibilità e dell’intelligente adattamento 
alle nuove tendenze della domanda e della qualità 
dell’accoglienza.
Una strategia che cerca di valorizzare proprio gli asset 
dell’offerta turistica in grado di rispondere con più 
efficacia al mondo del turismo che cambia. Tra questi, 
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in Iran e nel 1995 era stata la 
prima per il proprio paese a 
raggiungere massimo punteggio. 
La sua specialità sono le superfici 
di Riemann, una sella per esempio, 
e come si deforma e in certi 
casi non si deforma proprio e 
resta topologicamente stabile, 
e le proprietà di una geometria 
“iperbolica” “dinamica”, 
“algebrica” che non mi azzardo 
a spiegare: la capiscono solo 
le poche decine di matematici 
che la praticano nel mondo. Dal 
comunicato stampa dell’Unione 
internazionale, capisco solo che 
classifica le forme per “genere” e 

si occupa di spazi astratti – detti 
“spazi di moduli” – che si possono 
paragonare a un tavolo da biliardo 
deformato dalle palle dei giocatori 
lungo delle curve geodesiche, 
come quelle che si disegnano sulla 
superficie tutt’altro che piatta 
della Terra. Sennonché nel caso 
di Maryam, quelle deformazioni 
sono costrette a certe regolarità 
e avvengono su tutti i tavoli da 
biliardo possibili e immaginabili. 
La sua principale scoperta è un 
teorema che ne generalizza altri, 
da qui la sua eccezionalità. 
«È come perdersi in una giungla, 
raccogliere tutte le conoscenze a 

tua disposizione e cercare di usarle 
per inventarti qualche trucchetto. 
Con un po’ di fortuna, te la puoi 
cavare». Ecco in poche parole 
cos’è la matematica secondo la 
ricercatrice iraniana.
 
La giungla di Mirzakhani, ovvero 
il suo ambito di studio, era la 
matematica pura e in particolare le 
superfici di Riemann e la geometria 
dello spazio di moduli.
 
Nel suo metodo di studio non 
c’erano grandi segreti, dice lei, 
ma secondo Steven Kerckhoff, 
suo collaboratore e professore a 
Stanford «ciò che la differenzia 
dagli altri ricercatori era la capacità 
di mettere insieme pezzi disparati 
in maniera originale».

La Mirzakhani però non è riuscita ad 
abbattere il cancro, a soli 40 anni, 
nel 2017, ci ha lasciato a causa di 
un cancro al seno.

“Una luce si è spenta oggi. Mi si 
spezza il cuore… se ne è andata 
troppo presto”  è il pensiero 
scritto su Instagram da Firouz 
Naderi, scienziato del NASA Jet 
Propulsion Laboratory. Una mente 
che mancherà certamente a 
tutti noi, addetti ai lavori e non, 
amanti della scienza; ma così 
come in vita Maryam è stata fonte 
di ispirazione, soprattutto per le 
giovani generazioni del suo paese, 
ora sta a noi ricordarla affinchè il 
suo esempio continui a motivare 
i ragazzi, gli unici fautori di un 
futuro migliore.

www.focus.it
www.sciencecue.it
www.corriere.it
www.enciclopediadelledonne.it
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DALL’IRAN A STANFORD. Nata nel 1977 a Teheran, 
voleva fare la scrittrice ma ha capito subito che il suo 
destino aveva in serbo qualcos’altro.
 
Negli anni del liceo si è guadagnata due medaglie 
d’oro alle Olimpiadi internazionali della matematica 
e dopo la laurea a Teheran è partita per gli Stati Uniti 
per un dottorato ad Harvard nel 2004 quando era 
già Professoressa associato a Princeton per diventare 
poi Professoressa all’Università di Stanford. Dopo un 
periodo di ricerca al Clay Mathematics Institute e 
l’insegnamento a Princeton, dove dal 2008 viveva 
insieme al marito e alla figlia, è diventata professoressa 
all’Università di Stanford, in California.

Al momento dell’assegnazione della medaglia Fileds, 
nel 2004, ha dichiarato: «È un grande onore. Spero 
che questo incoraggi giovani scienziate e matematiche 
donne. Sono sicura che nei prossimi anni molte altre 
donne vinceranno questo tipo di premi».
Dal 1936 l’Unione Internazionale di matematica si 
riunisce a congresso ogni quattro anni e assegna a 
un massimo di quattro non ancora quarantenni la 
medaglia per “Scoperte eccezionali” detta medaglia 
Fields, in oro come quella del premio Nobel, ma 

accompagnata da un assegno molto più modesto. 
Di solito passa inosservata, ma nel 2014 è stata 
commentata dai media di tutto il mondo e sui social 
media dai presidenti di India, Brasile e Iran. Per la prima 
volta il riconoscimento andava a un latino-americano, 
Artur Avila, direttore di ricerca al CNRS e all’università 
Paris, a un indiano, Manjul Bhagarva dell’università 
di Princeton, e a una donna, l’iraniana Maryam 
Mirzakhani, professore all’università di Stanford. 
La medaglia Fields è un riconoscimento tanto 
importante da essere comunemente definito il “Nobel” 
per la matematica. Viene assegnata ogni quattro anni 
a un massimo di quattro candidati sotto i 40 anni di 
età e dal 1936, anno in cui fu istituita, nessuna donna 
l’ha mai vinta.
Fascino e intelligenza si mescolano nel viso di Maryam, 
nei suoi occhi orientali carichi di speranza, modestia, 
umiltà e coraggio. Il coraggio di chi, grazie alla sua 
determinazione e all’ottimo lavoro svolto, è riuscito ad 
abbattere i muri del pregiudizio diventando la prima 
donna al mondo ad essere insignita del più prestigioso 
riconoscimento per la matematica, 
la medaglia Fields.
Tutti erano già pluridecorati. Maryam aveva vinto 
per due volte le “Olimpiadi” quando studiava ancora 

Chi era Maryam Mirzakhani
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Il sudoku (giapponese: sūdoku, nome completo Sūji 
wa dokushin ni kagiru, che in italiano vuol dire “sono 
consentiti solo numeri solitari”) è un gioco di logica 
nel quale al giocatore o solutore viene proposta una 
griglia di 9×9 celle, ciascuna delle quali può contenere 
un numero da 1 a 9, oppure essere vuota; la griglia 
è suddivisa in 9 righe orizzontali, 9 colonne verticali 
e in 9 “sottogriglie” di 3×3 celle contigue. Queste 
sottogriglie sono delimitate da bordi in neretto e 
chiamate regioni. Le griglie proposte al giocatore 
hanno da 20 a 35 celle contenenti un numero. Lo 
scopo del gioco è quello di riempire le caselle bianche 
con numeri da 1 a 9 in modo tale che in ogni riga, in 
ogni colonna e in ogni regione siano presenti tutte le 
cifre da 1 a 9, quindi senza ripetizioni. In tal senso 

lo schema, una volta riempito correttamente, appare 
come un quadrato latino. 
Il gioco fu inventato dal matematico svizzero Eulero da 
Basilea (1707-1783). La versione moderna del gioco fu 
pubblicata per la prima volta nel 1979 dall’architetto 
statunitense Howard Garns all’interno del Dell 
Magazines con il titolo “Number Place”. In seguito fu 
diffuso in Giappone dalla casa editrice Nikoli nel 1984 
per poi diventare noto a livello internazionale soltanto 
a partire dal 2005 
Ogni Sudoku è una soluzione unica che può essere 
raggiunta logicamente senza indovinare. Immettere 
alcune cifre 1-9 negli spazi vuoti. Ogni riga deve 
contenere uno di ciascuna cifra. Quindi per ogni 
colonna, come per ogni quadrato 3x3.

sudoku
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dell’albero di Natale e la scelta di un abete.
In ogni caso, in Italia, la tradizione dell’abete è arrivata 
a fine ‘800, dato che l’albero di Natale era ormai di 
moda presso tutte le corti europee e nell’alta nobiltà. 
La Regina Margherita, moglie di Umberto I di Savoia, 
decise quindi di farne allestire uno al Quirinale, dove 
abitava la famiglia reale.
La novità fu apprezzata e copiata ben presto da tutte 
le famiglie italiane.
Se vuoi sapere cosa simboleggia l’abete non perderti:

PERCHÉ L’ALBERO DI NATALE HA LA PUNTA DRITTA?
Se provi a digitare questa domanda sui motori di 
ricerca, troverai delle risposte molte sarcastiche (e 
di cattivo gusto). In realtà, la punta dell’albero di 
Natale rappresenta la stella cometa ed è quindi stata 
realizzata dritta per ricordare la forma allungata della 
stella che guidò i Re Magi e allo stesso tempo per 
inserirsi perfettamente nella cima dell’abete.
La tradizione della punta dritta, in ogni caso, si può già 
rintracciare nell’antichità, quando i Greci sventolavano 
rami con una pigna sulla punta per onorare la dea 
Artemide.

https://www.studentville.it/divertirsi/albero-di-natale

https://it.wikipedia.org
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d’inverno, festeggiavano l’arrivo della stagione fredda 
piantando un albero con mele, noci, datteri e fiori 
di carta e poi bruciavano un ceppo nel focolare per 
i dodici giorni consecutivi. Dal modo in cui il ceppo 
bruciava, si poteva dedurre come sarebbe stato l’anno 
successivo: le scintille simboleggiavano i giorni lunghi, 
la cenere invece veniva sparsa nei campi come rito 
propiziatorio.
Il ceppo natalizio, con le sue scintille, si è oggi tradotto 
nelle luci dell’albero e anche nel simbolo della candela 
che si usa per addobbare strade, case e alberi. La 
tradizione germanica si è comunque legata a quella 
cristiana: le classiche palle colorate che appendiamo 
all’albero di Natale traggono origine da una leggenda 
legata alla nascita di Gesù. Si narra, infatti, che a 
Betlemme ci fosse un artista talmente povero da 
non potere offrire nulla in dona a Gesù Bambino; non 
sapendo cosa fare, si recò a visitare il neonato e si 
improvvisò giocoliere, divertendo il nascituro. Da qui, 
la tradizione di appendere le palle colorate, come 
simbolo delle risate di Gesù Bambino. 
Leggi qui nel dettaglio tutte le tradizioni: 

PERCHÉ L’ALBERO DI NATALE È UN ABETE?
Anche in questo caso, la tradizione dell’abete deriva 
dai Paesi nordici, dove questo tipo di albero è molto 

comune. Si dice che il primo vero albero di Natale 
sia nato a Tallin, in Estonia nel 1441, quando un gran 
abete fu eretto nella piazza del municipio. Anche Riga 
si vanata di essere una delle città ad aver allestito 
il primo albero di Natale. Tuttavia, la tradizione più 
diffusa vuole che l’albero abbia avuto origine nel 
1570 in Germania, quando, come abbiamo visto nel 
paragrafo precedente, si iniziarono a decorare abeti 
con mele, noci, datteri e fiori di carta. Fu poi la 
duchessa di Brieg, sempre in Germania, a lanciare, 
secondo la leggenda, la tradizione dell’albero di 
Natale. Nel 1611, la duchessa, che stava preparando 
gli addobbi per il Natale, non sapeva come riempire un 
angolo del salotto rimasto vuoto: per questo motivo, 
uscì in giardino e trovò un piccolo abete che fece 
trasferire nel salone.
A queste leggende pagane, si è affiancata quella 
di origine cristiana, secondo cui si deve l’usanza 
dell’abete a San Bonifacio (675-754). Missionario in 
Germania settentrionale, l’uomo vide alcuni pagani 
che adoravano una quercia per preparare il sacrificio 
del principe Asulf al dio Thor. San Bonifacio li fermò, 
abbatté la quercia, al cui posto apparve un abete, 
che, essendo un sempreverde, a detta del santo, era 
l’albero della vita e  rappresentava Gesù. Tante sono 
comunque le leggende nate per spiegare l’origine 
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Tradizionalmente l’albero di Natale 
si fa, in quasi tutte le città, l’8 
dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione. Fanno eccezione 
Milano, dove l’albero di Natale 
viene addobbato il 7 dicembre, 
giorno dedicato al patrono 
Sant’Ambrogio, la Puglia – si inizia il 
6 dicembre per San Nicola – mentre 
all’estero, come a New York, 
l’albero viene accesso il primo 
dicembre.
L’usanza di addobbare l’albero l’8 
dicembre è legata principalmente 
alla tradizione cristiana: in questo 
giorno si festeggia simbolicamente 
il concepimento di Gesù, quindi si 
dà avvio ai preparativi per la sua 
nascita, che i cattolici festeggiano 
appunto il 25 dicembre. Inoltre, 

essendo un giorno di festa, è 
congeniale a tutta la famiglia 
riunirsi per addobbare l’albero.
Tuttavia, se non si vuole seguire 
la tradizione cristiana, la data più 
appropriata per l’allestimento 
sarebbe il 21 dicembre, quando 
ricorre il solstizio d’inverno: in 
antichità, infatti, il Natale era una 
festa pagana, nata proprio per 
celebrare l’arrivo dell’inverno e il 
nuovo ciclo solare.
PERCHÉ L’ALBERO DI NATALE VIENE 
ADDOBBATO E PERCHÉ SI FA?
La tradizione dell’albero di Natale 
nasce nei paesi del Nord, al di 
fuori della tradizione cristiana, 
così come quella di addobbarlo. 
In particolare, i popoli germanici, 
proprio a partire dal solstizio 

PERCHÉ L’ALBERO DI NATALE SI FA L’8 
DICEMBRE?
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letteralmente significa “luogo di 
riunione”) fu probabilmente la 
capitale della Media, che fu presa 
dall’imperatore Ciro il Grande nel 
549 a.C. I Greci ascrissero la sua 
fondazione a Deioce (il Daiukku 
delle iscrizioni cuneiformi), 
tuttavia Erodoto asserisce che 
fu lo stesso Astiage a edificarla 
come espressione del potere 
regale dei Medi. Si narra che 
Astiage abbia circondato il suo 
palazzo all’interno della città con 
7 cinte di mura lucenti, ciascuna 
dipinta di un colore diverso e, 
infisse ai baluardi delle due cinte 
più interne, lastre d’argento e 
d’oro. Sotto il dominio persiano, 
Ecbatana, che si trova ai piedi del 
monte Elvend, divenne la residenza 
estiva dei re. Fu poi conquistata da 
Alessandro Magnonel 331 a.C. e lì 
morì Efestione, grande amico del 
re macedone. Successivamente 
divenne la residenza estiva anche 
dei re dei Parti.
La città rivestì una notevole 
importanza durante l’Impero 
achemenide, diventando una 
delle cinque capitali del regno 
(con Babilonia, Susa, Persepoli 
e Pasargade) e divenendo anche 
residenza del satrapo di quella 
regione.
Ecbatana è oggi la moderna 
Hamadan (in persiano moderno)

Seduta su un altopiano, Hamedan 
è graziosamente fresca in agosto, 
ma incline a nevicare e gelare da 
dicembre a marzo. In estate l’aria 
è spesso nebbiosa. La grotta di Ali 
Sadr, le iscrizioni di Ganjnameh, il 
mausoleo di Avicenna, la collina di 
Hegmataneh, la cupola alawiana, 
la moschea di Jameh e la chiesa 
gregoriana di Santo Stefano sono 
tra le principali attrazioni di 
Hamedan.

Hamadan, la grotta ipogea più 
bella al mondo
Queste grotte ipogee sono 
presentate come le più belle al 
mondo, per via del vasto lago 
sotterraneo che ogni anno attrae 
centinaia di migliaia di turisti
Le grotte di ”Ali Sadr” si trovano 
una settantina di chilometri a nord 
di Hamadan e hanno circa 700 mila 
visite ogni anno. I visitatori sono 
attratti da un prodigio naturale 
costituito da chilometri di cunicoli 
navigabili in massicce barche di 
plastica rosse o verdi trainate da 
pedalo’: indossando giubbotti di 
salvataggio, il giro classico e’ di 
circa 4.000 metri con percorsi a 
piedi in parte su pontili per 600 
metri.
I cunicoli fra una grotta e l’altra, 
sono stretti solo un paio di metri 
e a volte così bassi che bisogna 
fare attenzione a non sbattere la 
testa. Le grotte sono uniche per 
via del lago e famose per l’ossigeno 
puro che vi si respira, l’acqua 
dal ph perfettamente neutro, e’ 
cristallina e priva di qualsiasi forma 
di vita a causa di un particolare 
minerale che vi e’ contenuto. In 
netto contrasto con il panorama 
circostante che sembra un tavoliere 

di campi di grano e terra bruciata 
dal sole, nel sottosuolo vi sono 
delle sorgenti. Ma non c’e’ nessun 
piano per imbottigliare l’acqua del 
lago sotterraneo.
Ad alimentare il circuito dei 
visitatori sono le attrattive della 
vicina Ecbatana, già capitale 
della confederazione dei Medi, 
conosciuta dalle fonti classiche, 
che è la moderna Hamadan. 
La città e’ dominata dall’alto 
monte Alvand, sulle cui pendici 
l’imperatore Achemenide Dario I e 
suo figlio Serse fecero scolpire due 
monumentali iscrizioni a sentinella 
di quella che fu anche la loro 
capitale nella Medi. Ad Hamadan 
c’e anche il mausoleo di Avicenna.
L’Organizzazione per il Patrimonio 
Culturale, l’Artigianato e il Turismo 
dell’Iran ha annunciato a maggio 
che “l’Iran prevede di costruire 
duemila nuove eco-lodge… oltre 
la metà delle quali sarà inaugurata 
entro la fine dell’attuale anno 
civile iraniano (20 marzo 2019) e il 
resto arriverà nel 2021”.

https://it.wikipedia.org/wiki/Ecbatana
https://www.ilfarosulmondo.it/iran-
riprende-turismo-hamedan/
http://www.discoveriran.it/hamadan-
grotta-ipogea/
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L‘Organizzazione per il Patrimonio Culturale, 
l’Artigianato e il Turismo dell’Iran vede un futuro 
luminoso per la provincia di Hamedan che ha attratto 
un numero considerevole di visitatori nei primi quattro 
mesi dell’attuale anno civile iraniano (iniziato il 21 
marzo). Oltre 2 milioni di viaggiatori, tra cui circa 
4.300 stranieri, hanno visitato Hamedan durante il 
periodo, secondo quanto riferito da Ali Khaksar, un 
funzionario provinciale del turismo.

Grazie ad abbondanti siti culturali, storici e naturali, 
clima rigido, sviluppo di infrastrutture turistiche 
e una nuova campagna pubblicitaria, la provincia 
centro-occidentale sta diventando più popolare. La 
sua capitale, che porta lo stesso nome, è attualmente 
considerata come la “capitale del turismo asiatico 
nel 2018”, un privilegio che è stato approvato nel 

secondo incontro dei ministri del Turismo dell’Acd 
svoltosi in Cambogia, nel giugno 2017. Hamedan ha 
ospitato anche un vertice sul turismo del Dialogo sulla 
cooperazione in Asia dal 27 al 29 agosto, che dovrebbe 
fornire ampie opportunità per la promozione del 
turismo.
Hamadan:
Conosciuta nei tempi classici come Ecbatana, Hamadan 
era una delle più grandi città antiche del mondo. 
Pietosamente poco rimane dall’antichità, ma parti 
significative del centro città sono dedicate agli scavi. 
Ecbatana fu la capitale della Media e successivamente 
residenza estiva dei re achemenidi che governarono la 
Persia dal 553 al 330 aC.
Ecbatana in persiano antico Hangmatana, scritto 
γβάτανα/Agbatana in Eschilo e in Erodoto e altrove 
κβάτανα/Ekbatanae e Agàmtanu da Nabonide; 

la città di Hamadan come la Capitale 
del Turismo dei paesi Asiatici 
Iran, riprende il turismo ad Hamedan
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Se in questi anni Firenze conferma la tendenza 
generale, arrivando a registrare 4.700 mln di presenze 
grazie proprio agli stranieri, la Toscana ne registra ben 
27.200 mln ma in gran parte grazie al mercato italiano.
Nella storia del turismo moderno gli anni ’80 segnano il 
passaggio dalla villeggiatura alla vacanza organizzata. 
Non diminuisce la durata complessiva della vacanza 
ma viene ripartita nel corso dell’anno, variando così la 
stagionalità dei flussi.
Secondo UNWTO, nel 1985 l’Europa è sempre la prima 
destinazione al mondo con 203, 2 mln arrivi, seguita 
da America (72,5 mln), Africa (10,2 mln), Pacifico-Asia 
Orientale (32,5 mln), Medio Oriente (7,2 mln).
In Italia si assiste ad un andamento altalenante degli 
arrivi degli stranieri ma si registra anche una notevole 
crescita del mercato interno: tra 1975-85 le presenze 
passano da 291.780 mln a 337.402.732 mln proprio 
grazie agli italiani. Una tendenza confermata anche 
in Toscana, dove tra 1980-90 si arrivano a toccare 
oltre 28 mln di presenze, mentre il calo di stranieri 
condiziona Firenze che in dieci anni passa da 4.700 
mln a 4.200 mln.
E’ negli anni ’90 che il turismo diventa un bene 
irrinunciabile, affermandosi veramente come 
fenomeno di massa a livello globale. Cominciano a 
diversificarsi le motivazioni di viaggio, e si afferma il 
concetto di “turismi”.
Secondo i dati UNWTO, l’Europa continua ad essere la 
prima destinazione: nel 1995 gli arrivi toccano quota 
310,8 mln ma iniziano a crescere sensibilmente anche 
le altre destinazioni. In questi anni l’Italia perde il 
podio delle mete più desiderate, finendo al 4^ posto 
(oggi occupa il 5^). Tra 1985-95 le presenze in Italia 
calano da 337.402.732 a 286.494.792. Sono gli anni 
della crescita del settore extralberghiero, con il boom 

del fenomeno degli agriturismi.
Continua invece il trend positivo per la Toscana che, 
tra 1990-2000, arriva a registrare 37.150 mln di 
presenze. Con il ritorno degli stranieri, torna a crescere 
anche Firenze che tocca i 6.870 mln di presenze. Nel 
capoluogo toscano inizia ad affermarsi il fenomeno del 
turismo sommerso.
A partire dagli anni 2000 il turismo ha continuato a 
diversificarsi mentre si è affermata la tendenza del 
viaggio auto-organizzato, grazie all’arrivo di Internet 
e al fenomeno delle case-vacanza. Il calo di capacità 
di spesa a livello mondiale ha modificato la tipologia di 
vacanza, con una diminuzione di tempi di permanenza 
e l’affermarsi delle offerte low cost, sia nei trasporti 
che nei soggiorni.
Il 13 dicembre 2012 UNWTO ha registrato la quota di 
1 miliardo di turisti nel mondo: nel 2017 l’Europa è 
ancora la prima destinazione al mondo, con 671,3 mln 
arrivi, ma prosegue la crescita delle altre destinazioni, 
a cominciare da Pacifico-Asia Minore (323,7 mln), 
America (206,6 mln), Africa (62,1 mln) e Medio Oriente 
(58,3 mln).
“La storia del turismo moderno ci mostra come questo 
settore rappresenti ormai una grande opportunità: 
oggi è la 3^ attività socio-economica dell’UE e genera 
il 10% del PIL e il 12% dell’occupazione totale – ha 
concluso Alessandro Tortelli, direttore di CST Firenze, 
nel suo intervento – Questo fenomeno è in continuo 
mutamento, sia per l’affermarsi di nuove tendenze 
che per la nascita di problematiche ad esso legate: 
per questo è sempre più importante governarlo se 
vogliamo che Europa, Italia, e le singole regioni, 
accrescano il proprio appeal come destinazioni”.

http://centrostudituristicifirenze.it
http://www.idaic.it
https://it.wikipedia.org

Iran

دنیای بهتر / شماره42 - تابستان و پاییز 97



dal turismo ha tratto non solo ricchezza economica ma 
anche un patrimonio di idee ed un modello di vita.
L’Italia in particolare è stata da sempre una meta 
ambita grazie al clima mite e per le antichità classiche. 
La Liguria è da sempre gettonata perché aveva una 
bella stagione che durava tutto l’anno, l’Adriatico solo 
quella estiva a causa del clima. Anche stazioni balneari 
nuove (Forte dei Marmi, Viareggio) avevano solo 
presenze estive perchè spesso lanciate da personaggi 
famosi. La Costiera Amalfitana è sempre stata meta 
di turismo d’elite come Capri. La Sicilia invece era¨ 
meta solo invernale a causa del caldo eccessivo che in 
estate non richiamava molti turisti da fuori.  La Puglia 
da sempre è stata meta di un turismo di tipo religioso 
grazie a cattedrali, basiliche e santuari, testimoni 
di un percorso artistico influenzato da dominazioni 
e signorie, che custodiscono spoglie e reliquie che 
li rendono importanti mete di pellegrinaggio: basti 
pensare a San Giovanni Rotondo, la città dove visse 
e morì Padre Pio; oggi la Puglia è un’attraente meta 
turistica per migliaia di visitatori ogni anno grazie ai 
porti turistici, grazie ai centri cittadini attivi estate 
ed inverno mete ideali per una gita in famiglia, grazie 
alla natura e al verde, grazie alle dune sabbiose del 
Salento immerse nella natura incontaminata del mare 
cristallino.
In ogni caso nella storia del turismo vanno considerate 
anche moderne iniziative come la B.I.T., una fiera tutta 
italiana dedicata al sistema turismo internazionale in 
cui gli operatori del settore possono farsi conoscere e 
i turisti possono avere una panoramica completa sulle 
offerte.
Attualmente prevale la concezione del turismo 
responsabile e sostenibile che si trova in qualche modo 
a opporsi al turismo tradizionale il quale in genere pone 

l’enfasi sull’evasione e il relax del turista a scapito di 
una interazione culturalmente profonda e sostenibile 
con l’ambiente in senso ampio. 

La storia del turismo moderno in Italia e nel mondo
E’ con l’inizio del Novecento che in Italia si comincia 
ad occuparsi di turismo: nel 1919 nasce ENIT, 
Ente Nazionale del Turismo, che l’anno successivo 
contribuirà a fondare CIT – Compagnia Italiana del 
Turismo, nata per promuovere l’Italia all’estero. E’ 
del 1947 anche l’apertura della prima sede di Alpi, 
agenzia di viaggi che prenderà poi il nome di Alpitour.
Con la fine della guerra e l’aumento della mobilità 
delle persone si assiste ad un forte sviluppo del turismo 
in tutto il mondo: l’Italia inizia ad essere considerata 
un’importante meta dagli stranieri, che prediligono 
località balneari e montane.
In questo periodo UNWTO, Organizzazione Mondiale 
del Turismo, inizia la pubblicazione annuale dei dati 
sul turismo nel mondo: tra 1950-1975 l’Europa è la 
prima destinazione per arrivi, passando da 16,8 mln 
a 151,5 mln, seguita da America (USA+Canada) con 47 
mln, Pacifico-Asia Minore (6,5 mln), Africa (3,5 mln), 
Medio Oriente (3 mln).
Negli anni ’70 il turismo in Italia è identificato con la 
villeggiatura: i soggiorni sono concepiti come lusso 
e hanno una durata media di 20/30 giorni mentre i 
flussi risultano fortemente stagionali, e concentrati 
nel periodo estivo. Le destinazioni preferite sono 
mare (58,6%), città d’arte (16,4%) e montagna/collina 
(11,4%).
Secondo i dati UNWTO, nel 1970 l’Italia è il primo 
paese al mondo per turisti: tra 1960-1975 le presenze 
nel nostro paese passano da 132.336 mln a 291.780 
mln, grazie soprattutto agli stranieri.
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La storia del turismo si intreccia con la storia dell’uomo 
e del suo desiderio di conoscenza. Intorno al 450 a.C. 
già Erodoto descrive l’Egitto dopo le esondazioni del 
Nilo: dice che le città si trasformavano in isole e tutti 
erano costretti a spostarsi con aiuto di imbarcazioni; 
all’epoca chi si spostava via terra lo faceva in genere 
a piedi o con il mulo o l’asino. Laddove invece si era 
impossibilitati a costruire strade, si usavano cammelli e 
dromedari. Le strade erano più frequenti in pianura, in 
Grecia ad esempio ce n’erano poche visto le difficoltà 
causate dal territorio impervio mentre a Cretasi ha 
notizia che ne venne costruita una pavimentata.  
Grandi viaggi vennero intrapresi fin dal XVIII secolo, 
basti pensare ai pellegrinaggi medioevali, e alle 
esplorazioni iniziate nel XV secolo.  
Nel XV secolo un pugno di navigatori europei aprì le 
rotte che portarono alle grandi scoperte geografiche, 
mettendo in contatto le civiltà da un capo all’altro 
del globo; questo incontro pose le basi per la nascita 
delle società di oggi, determinando una fase storica 
fondamentale. Fra di essi si ricorda il veneziano 
Niccolò de’ Conti, che viaggiò attraverso l’India 
approdando sulle coste meridionali della Cina; altri 
si incamminarono con prospettive più ampie, come 
gli intraprendenti Portoghesi: nel 1415 presenze 
erano a Ceuta in Marocco, nel 1418 a Madeira, nel 
1434 doppiarono il capo Bojador sulla costa nord-
occidentale dell’Africa, dieci anni dopo il Capo Verde.
Al di là delle scoperte geografiche, la storia insegna 

come in un primo tempo il viaggiatore proveniva da 
famiglie aristocratiche e viaggiava prettamente per 
motivi di studio, magari accompagnato dalla propria 
servitù. Ciò che oggi si chiama turismo, cioè il viaggio 
organizzato e di massa, ha invece una data di origine 
certa ed un inventore ben determinato: il 5 luglio 
1841, Thomas Cook, sfruttando le nuove possibilità 
offerte dal treno, organizzò un viaggio di 11 miglia 
da Leicester a Loughborough: ben 570 persone vi 
parteciparono e il successo fu tale da spingere lo 
stesso Cook ad organizzare pacchetti turistici sempre 
più articolati, dando inizio all’industria turistica 
modernamente intesa.
Con l’industrializzazione, il turismo diventò alla 
portata di più persone, ma restavano ancora pochi 
quelli che si potevano permettere una vacanza.  
Che il turismo fosse una importante fonte di entrate, si 
scoprì quindi quasi immediatamente, inoltre il turismo 
portava denaro anche attraverso la tassazione dei 
servizi correlati al turismo, basti pensare alle tasse di 
soggiorno o alle attuali tasse aeroportuali, oltre che 
indirettamente attraverso gli incassi dei fornitori di 
servizi.
Guardando all’Italia, si comprende l’evoluzione 
durante la storia del turismo della riviera adriatica, del 
termalismo, delle città d’arte, delle regioni del sud, 
del viaggiare in Italia; in una parola si legge la crescita 
del Paese non soltanto sul piano turistico ma su quello 
sociale, si legge il profilo di una nazione che in passato 

Storia del Turismo
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allora ci segnala l’esistenza di perturbazioni nella 
magnetosfera.
Le grandi tempeste solari ci hanno già colpito
Forse il più famigerato colpo sparato dal sole verso 
la Terra è stata l’eruzione di Carrington del 1859. Il 
bagliore propagò luce “boreale” verso sud, fino alle 
Hawaii.
“Fece saltare le linee telegrafiche in tutto il mondo“, 
ha detto McIntosh.

Gli scienziati hanno stimato che una grande eruzione 
solare comparabile a quello del 1859 paralizzerebbe 
la nostra moderna rete elettrica; e potrebbero 
volerci 2.000 miliardi di dollari solo il primo anno 
per ricostruire i grandi sistemi energetici.

Nel 2012, la Terra è stata sfiorata da una tempesta 
solare grande quanto l’evento di Carrington.
“Se l’eruzione fosse avvenuta soltanto una settimana 
prima, la Terra sarebbe stata nella linea di fuoco”, 
ha detto l’astrofisico Daniel Baker dopo aver 
pubblicato, nel 2013, uno studio sulla tempesta.

Ma altre eruzioni solari hanno influenzato più 
recentemente la Terra. Nel 1989, 6 milioni di 
persone in Quebec sono rimaste senza corrente 
per nove ore a causa di un’eruzione solare. 
Nell’ottobre e novembre 2003 ci sono state anche 
le tempeste solari di Halloween, quando sono 
avvenute contemporaneamente 17 eruzionisul Sole. 
La Nasa ha detto che gli aerei subirono variazioni di 

rotta, le strumentazioni dei veicoli spaziali furono 
disattivate e in Svezia la corrente saltò per circa 
un’ora. Quell’anno, l’aurora boreale fu vista anche 
in Texas e Florida.

E solo l’anno scorso, quando i tre uragani Irma, 
Harvey e Maria si stavano abbattendo sui Caraibi e 
sul Golfo del Messico, la Terra è stata colpita dalla 
più grande eruzione solare mai osservata nell’ultimo 
decennio.Mentre le nubi degli uragani complicavano 
la trasmissione delle onde radio, il sole raddoppiava 
l’effetto rendendo momentaneamente inefficaci i 
radioamatori (fondamentali per i soccorsi).
Sta arrivando la grande tempesta?
Mentre la maggior parte dell’attività solare resta 
ancora misteriosa, sappiamo che quella grande 
palla arancione opera seguendo un ciclo di undici 
anni di alta e bassa attività. Recentemente, il 
sole è diventato più tranquillo con ogni ciclo. Al 
momento, siamo al minimo solare registrato in 100 
anni. McIntosh prevede che il prossimo ciclo sarà più 
debole del 25% rispetto a questo. Ma un sole quieto 
non è un sole calmo.

“Le maggiori tempeste geomagnetiche arrivano 
quando il Sole è molto debole”, ha detto.
Una grande tempesta solare potrebbe gettare nel 
caos la vita moderna, dato che senza corrente, le 
acque di scarico possono risalire nelle città. E cosa 
succederebbe se il Gps che dipende dai satelliti 
sta comandando su strada una macchina a guida 
autonoma durante una grande tempesta solare?
“Odio essere come il ragazzo che gridava ‘al lupo’”, 
ha detto McIntosh, “ma se succedesse qualcosa di 
tremendo, potremmo affrontarlo?”.
Nel 2014, il fisico Pete Riley stimò che le probabilità 
che si verifichi una grande tempesta delle dimensioni 
di quella capitata a Carrington che colpisca la Terra 
nel prossimo decennio sono di circa il 12%. Più di una 
possibilità su dieci.
McIntosh ha detto che esiste solo un modo per 
resisterea una tempesta solare di quelle dimensioni: 
“Correre al riparo per via elettronica, spegnere 
tutto e provare ad aspettare che passi. E sperare 
che una volta finita, sia ancora tutto a posto”.

it.businessinsider.com
www.repubblica.it

Italy

M
ondo M

igliore L’estate e L’autunno 2018, N
o.42

117



di fuoco che schizzano fuori all’improvviso dal Sole. 
Gli scienziati non sono ancora sicuri su quale sia la 
causa di queste esplosioni, ma sanno che queste sono 
collegate al campo magnetico solare. I ricercatori 
possono osservare le esplosioni circa quindici minuti 
dopo che queste enormi palle di fuoco si staccano 
dal sole, il tempo in cui il segnale raggiunge la Terra 
dal sole.
“Il problema è che non possiamo controllare questa 
grande palla di spazzatura al centro del sistema 
solare”, ha detto a Business Insider l’astrofisico 
Scott McIntosh che dirige l’High Altitude Observatory 
presso il National Center for Atmospheric Research, 
aggiungendo che lo strato superiore dell’atmosfera 
terrestre è “terribilmente” influenzato dalle 
emissioni magnetiche solari, che possono 
sconvolgere il nostro delicato equilibrio moderno 
basato sulla tecnologia e i fili metallici.

“È una cosa reale, anche se non la sperimentate 
ogni giorno”, ha detto. “Ma la vostra banca forse 
sì, quasi certamente lo fa la vostra società di 
fornitura elettrica e sicuramente il vostro operatore 
telefonico”.
Le tempeste solari possono provocare danni ingenti
Di solito, gli esperti spaziali possono garantire tra le 
17 e le 36 ore di preavviso quando una nube formata 
da queste pericolose particelle si dirige verso la 
Terra. Realizzano quindi dei modelli per capire dove 
potrebbero verificarsi ripercussioni e dei disturbi 
magnetici. È un lasso di tempo importante dato 
che l’elettromagnetismo fa funzionare molta delle 
nostre tecnologie. Quando l’equilibrio magnetico 
della Terra viene spostato, i fili e i cavi metallici 
non funzionano normalmente e i satelliti possono 
addirittura uscire dalla loro orbita geostazionaria.
McIntosh ha detto che il governo Usa è così 
preoccupato da queste minacce da portare avanti 
un progetto per costruire più supertrasformatori 
che siano in grado di resistere alle tempeste 
geomagnetiche.
“Tutta la vostra infrastruttura è a rischio”, ha detto. 
Cosa particolarmente vera a elevate latitudini e nei 
luoghi in cui le rocce sono vecchie e aride, come gli 
Stati Uniti nordorientali. In quei luoghi, la corrente 
non può muoversi molto bene nel terreno, quindi ci 
sono più probabilità di malfunzionamenti della rete 
elettrica.
McIntosh rabbrividisce al solo pensiero di quello che 

potrebbe provocare un enorme tempesta solare: 
“Riuscite a immaginarvi Washington o New York 
senza corrente per sei o otto mesi all’anno a causa 
di un evento solare che non era stato correttamente 
previsto?”.
Gli analisti spaziali che controllano l’attività solare 
da un osservatorio situato nelle Hawaii fanno del loro 
meglio per evitare questo scenario fatale. Avvisano 
i fornitori di energia elettrica che si trovano nelle 
zone vulnerabili ogni volta che ritengono che l’indice 
Kp (che misura l’attività geomagnetica) possa 
superare la soglia cruciale. Di solito raccomandano 
di abbassare il voltaggio lungo le linee elettriche 
per qualche giorno al fine di evitare che saltino i 
trasformatori.
Di solito gli analisti federali dicono che, in media, 
avvisano le società elettriche dei pericolosi effetti 
collaterali in arrivo una volta al mese. Di solito, 
tutto avviene all’insaputa della popolazione.
Anche l’aurora boreale può essere il segno che 
una tempesta solare sta giocando con il campo 
magnetico terrestre. Generalmente, questo 
spettacolo è riservato a chi risiede presso i poli. Ma 
quando questo spettacolo di luci inizia a scivolare 
e diffondersi anche verso latitudini più temperate, 
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• Le tempeste solari – durante le quali il Sole emette 
materia dalla sua corona, generando il cosidetto 
‘vento solare’, le cui particelle ad alta energia 
vanno ad impattare il campo magnetico terrestre 
– possono turbare l’equilibrio del campo magnetico 
terrestre.
• Una tempesta solare abbastanza potente potrebbe 
portare i satelliti fuori dall’orbita e paralizzare la 
rete elettrica.
• Il sole è stato estremamente tranquillo negli ultimi 
tempi. Ma questo non è per forza un buon segno.
Standocene sulla Terra a 149,6 milioni di km di 
distanza, potremmo non notare come si comporta 
il Sole. Ma c’è sempre una possibilità che possa 
mandarci un cattivo tempo spaziale.
Gigantesche eruzioni sulla superficie solare possono 

emettere nello spazio grandi quantità di particelle 
magneticamente cariche. Se queste particelle 
entrassero in contatto con il campo magnetico 
terrestre, provocherebbero alcuni effetti dannosi.

Se una tempesta solare penetra nell’atmosfera 
terrestre, può inviare particelle solari sul pianeta 
e indebolire lo scudo protettivo del nostro campo 
magnetico. Le tempeste solari più forti possono 
innescare effetti a catena nei nostri sistemi 
elettrici e di riscaldamento, arrivando addirittura a 
distruggere l’infrastruttura elettrica, fatto che può 
mandare in tilt le comunicazioni elettroniche, cosa 
già successa più volte in passato.
Le più pericolose tempeste solari sono provocate da 
espulsioni di massa coronale, in pratica grandi palle 

Una grande tempesta solare potrebbe 
mandare in tilt le reti elettriche, i Gps e i 

vostri smartphone
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e i problemi  relativi agli embarghi che si risolvano il 
prima possibile e che la collaborazione con l’Europa 
continui dopo il 5 novembre in diversi casi, comprese 
le vendite e il commercio di petrolio; le comunicazioni 
bancarie restino attive e i promessi si avverino; allo 
stesso tempo, gli attivisti economici perseguano la 
politica di pazienza e  si affrontino i problemi del 
paese.
In seguito Mauro Conciatori ha fatto il suo discorso. 
Evidenziando le attuali momenti difficili, ha riferito 
l’entusiasmo dell’Italia per continuare le sue 
collaborazioni con l’Iran, come già sempre è stata, 
e ha specificato molto delicato il ruolo della camera 
di commercio Iran – Italia e la sua carica importante 
per diffondere l’informazione ed anche un’analisi 
economica precisa del mercato ed anche aiutare 
ad avvicinarsi le opinioni delle due parti. Lui ha 
sottolineato la somiglianza dell’economia di due paesi 
la cui è basata sulle piccole e medie imprenditori. 
Inoltre ha considerato ottimo e produttivo l’incontro 
del primo ministro italiano, Conte, e il presidente 
della Repubblica Islamica dell’Iran, Hassan Ruhani, 
nell’assemblea generale delle Nazioni Unite.  E 
ha spiegato che il suo ruolo come il responsabile 
dell’ambasciata italiana, in questo momento  è cercare 
di sostenere la dinamica positiva nelle relazioni di due 
paesi in tuttti i modi possibili. In fine ha ringraziato il Sig. 
Pourfallah, il presidente della camera di commercio 
irano- italiana e ha espresso la  sua soddisfazione per 
la partecipazione a questa cerimonia.
In fine l’ambasciatore d’Italia a Teheran ha detto che 
l’Unione Eropea spera che nella seconda fase degli 
embarghi, l’Iran prosegua due importanti questioni: 
primo, osserva l’accordo nucleare e continua le sue 
collaborazioni con  l’Agenzia nucleare.

Secondo, approva FATF e perfeziona gli standard 
bancari delle banche iraniane in conformità con gli 
standard internazionali.

La cerimonia è stata terminata con il consegno 
delle targhe ai membri attivi dal Sig. Shafei , il Sig. 
Conciatori e l’insieme al Sig. Pourfallah e sig.ra. 
Shahabi. Gli invitati dopo il pranzo e un amichevole 
colloquio hanna lasciato la sede e la cerimonia  è stata 
terminata alle ore 15:30.
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La cerimonia dell’inaugurazione del nuovo 
appartamento della camera di commercio Iran - Italia 
si è tenuta la domenica pomeriggio del 2018/10/14 
con l’intervento del presidente della camera, il Cav. 
Pourfallah, l’ambasciatore d’Italia a Teheran, il Sig. 
Conciatori, il presidente della camera di commercio, 
industire, miniere e agricultura dell’Iran, il Sig. Shafei 
ed alcuni membri attivi della camera.
Questa cerimonia è stata iniziata con un discorso del 
Sig. Pourfallah, avendo spiegato la modalità di restauro 
ed arredamento del nuovo ufficio della camera e poi è 
stata continuata con le parole del Sig.  Shafei. 
Gholam Hussain Shafei ringraziando gli impegni dell’ 
Ing.Pourfallah, il presidente della camera irano - 
italiana e l’inieme dei collaboratori e il consiglio di 
amministrazione, ha assegnato la camera di commercio 
irano - italiana come una delle migliori camere e la 
più illustre dell’Iran e ha ringraziato la presenza e lo 
straordinario sostegno dell’ambasciatore d’Italia.
In seguito ha sottolineato che la camera di commercio 

Iran - Italia è il migliore esempio di successo tra tutte 
le altre camere comuni soprattutto a livello di alto 
rapporto con l’ambasciata dell’Italia. Ed ha affermato 
che la  condizione dell’ Iran e dell’Italia è ottimo e 
questi due paesi sono molto vicini dal punto di vista 
culturale, economico e storico e tra tutti altri paesi 
europei, l’Italia ha una fuzione concreta  con l’Iran.
Shafei ha parlato delle condizioni e sanzioni unilaterli 
applicati da parte degli Stati Uniti contro l’Iran e ha 
detto: »Donald Tramp si è ritirato unilateralmente non 
solo dall’accordo nuclreare con l’Iran ma anche dagli 
altri accordi internazionali e il mondo deve trovare 
una risposta a questa domanda che cosa saranno le 
conseguenze di mettere al rischio la credibilità del 
Consiglio di Sicurezza? 
Lui ha continuato che è stata appropriata la reazione 
dell’Unione Europea riguardo all’uscita degli Stati 
Uniti e il salvataggio dell’ accordo  e l’Iran ha fatto 
tutto il possibile per proteggere quest’accordo.
Shafei ha espresso il suo desiderio riguardo  le questioni 

La cerimonia dell’inaugurazione del 
nuovo appartamento
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L’assemblea generale ordinaria annuale della camera 
di commercio Italo – Iraniana (CCII) si è svolta nella 
camera di commercio Italo - Iraniana a Roma alle ore 
14:00 precisa.
Secondo la procedura abituale e in seguito della 
presenza del segretario generale italo - iraniana  
nell’assemblea generale annuale della camera 
di commercio Iran- Italia a Teheran; la segretaria 
generale della camera di commercio Iran- Italia, 
Signora Shahabi, ha participato a quella assemblea 
generale della camera di commercio Italo-Iraniana che 
è stata svolta a Roma con la presenza del presidente 
della camera, Sig. Alessandro, il segretario generale, 
Sig. D’Agata ed alcuni membri della camera italo - 
iraniana, l’insieme all’ambasciatore della Repubblica 
Islamica dell’ Iran, “ Dott. Mozaffari”.

All’ inizio della seduta, Sig. Alessandro dopo aver 
dato il benvenuto  agli ospiti, ha espresso la sua  
insoddisfazione per le condizioni internazionali attuali 
che regolano  l’ economia mondiale, 
ed  ha considerato come  il compito delle camere: 
dare le informazioni al tempo giusto e creare una 
collaborazione concreta tra i membri . Anche lui ha 
chiesto dalle banche ed dagli imprenditori  commerciali 
di trovare delle soluzioni per entrare nel mercato dell’ 
Iran senza aspettare le  decisione dell’ UE su questione 
dell’ Iran.

In seguito il dott. Mozaffari ha chiesto qualche domanda 
sulle decisioni del governo italiano relative alle 
conseguenze dell’uscita degli Stati Uniti dall’accordo 
nucleare e dopo aver salutato le autorità della camera 
per motivo della conclusione del suo mandato in Italia, 
ha ringraziato per le collaborazioni della camera ed 
altri enti dipendenti.

In seguito, la segretaria generale della camera Iran - 
Italia, Ing. Shahabi, nel suo discorso ha considerato 
l’uscita unilaterale degli Stati Uniti dall’ accordo 
nucleare come un atto arbitario e privo della legalità 
internazionale. Ha voluto il sostegno delle banche 
private e la collaboraione delle piccole e medie 
imprese con uomini d’affari iraniani. Secondo lei, 
il rafforzamento dell’industria del turismo è una 
strategia adeguata per l’entrata del capitale ed inoltre 
è utile per creare i nuovi posti di lavoro.  

In seguito il bilancio dell’ anno 2017 è stato consegnato 
dal Dott. D’Agata e il budget dell’ anno successivo 
“2018” è stato approvato dai participanti. 
Poi tutti i presenti hanno espresso le loro  soluzioni  
e la loro proposte per trovare una via d’uscita dagli 
emberghi degli Stati Uniti.
L’ assemblea è stata terminata alle ore 17:00 , con il 
ringraziamento di Dott. Alessandro da tutti  gli ospiti 
presenti.

L’assemblea Generale della Camera 
di Commercio Italo- Iraniana
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italiana e camera di commerio irano italiana.  Lui ha 
annuciato dei correnti colloqui tra la socita Irania e 
Italiana per trovare il suo Joint venture e svolgere le 
fiere specializzate a Teheran, la produzione in Iran e 
l’esportazione in Italia. Lui ha affermato di una buona 
collaborazione dell’ ambasciata Italiana per facilitare 
le facende. 
Ing. Ashraf, il segretario generale della camera 
d`Iran, ha sottolineato la cultura ricca di due paesi, 
affermando le parole dell’ ambasciatore riguardo 
dell’ annullamento di 1400 beni “Made in Italy”, ha 
espresso la sua preoccupazione per cancellare i degli 
accordi tra due paesi ed ha detto che ce’ la possibilita’ 
di sostituirli con alternative.
Lui ha dimostrato il suo desiderio della collaborazione 
con piccoli e medie imprenditori.
Dott. d`agata “il Segretario generale della camera 
di commercio Italo- Iraniana”, ha sottolineato 
la coincidenza della ventisettesima assemblea 
generale ordinaria annual della camera di commercio 
Irano- Italiana con 20a  anniversario della camera di 
commercio italo Iraniana, ricordando che la relazione 
commerciale tra due paesi durate gli embarghi era 
sempre stato nella posizione giusta.  Poi ha citato la 
situazione critica dell’ Iran, la deliberata violazione 
dell’accordo da parte degli Stati Uniti, che usa il 
dollaro come una leva fortissima, ha annunciato 

la scelta di una piccola banca in Italia al fine degli 
scambi commerciali tra due paesi via EURO, la quale 
concentra particolarmente sull’ Iran.
In fine della prima seduta, Cav. Poufallah ha conferito 
una targe a Dott. Beit Jam, per esprimere il suo 
ringraziamento e riconoscimento nei confronti di sua 
lunga e sincera collaborazione in questi ultimi 30 anni. 
Questa targa e’ stata consegnata dall’ ambasciatore e 
il Signor, Shafei.

Nella seconda parte che e’ stata piu breve della prima, 
Ing. Shahabi “membro del consiglio e il segretario 
generale della camera Irano-Italiana” ha iniziato il suo 
discorso annunciando l’attivita’ corrente della camera 
nell’anno 1396(2017-2018).
In seguito il bilancio consigliato dell’ anno 1396 
e il budget dell’ anno successivo “1397” e’ stato 
annunciato dal Signor, Bahraman, il Tesoriere ed il 
membro del consiglio, e il rapporto dell’ inspettore, il 
Signor Vakili, e poi e’ stato risposto alle domande delle 
participanti. 

L’ assemblea e’ stata terminata alle ore 18:30 e con 
i voti dei presenti, Dott. Vakili viene scelto come 
ispettore legale primario e l’ing. Hamze Nejad come 
ispettore alternato e Keyhan e’ stata stabilita come la 
gazzetta ufficiale.

Iran
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Italiana hanno partecipato in tutti gli eventi invitati 
dall’ambasciata Italiana, dalla Camera di Commercio 
d’ Iran, dalla camera di commercio d’ Italia a Roma, 
dai ministeri ed vari societa’. 
In fine di questo riassunto, augurando di ottenere I 
migliori record enocomico tra due grandi paesi Iran e 
Italia e di continuare gli utili programma commerciali 
lontano da qualsiasi discussioni politiche, mi sento in 
dovere di ringraziare per l’aiuto e la collaborazione 
cordiale dell’ ambasiata d’Italia a Teheran, Camera 
di commercio, Industrie, Miniere ed Agricultura dell’ 
Iran, Il consolato d’Italia a Teheran, ed anche tutti i 
cari colleghi e membri della camera di commercio 
d’ Iran- Italia che ci hanno contribuito a raggiungere 
questi successi.
Tanti auguri di buon successo per Iran- Italia”

In questa riunione, anche il presidente della camera, 
Signor Pourfallah, ha dichiarato l’attivita’ della camera 
dell’anno scorso e ha annunciato l’apertura del tavolo 
della camera Irano – italiana nelle citta’: Mashhad, 
Shiraz, Yazd, e Tabriz.
In seguito del discorso, Sua Eccellenza, Signore 
Conciatori, apprezando il lavoro fatto dalla camera 
di commercio Irano Italiana, e ringraziando i signori  
Pourfallah, Shahabi, Ashraf e Dott. Esfahbodi, ha 
confermato l’aumento del numero dei visti commerciali  
rilasciati ed anche l’aumento delle fiere svolte.
Sua eccellenza ha contiunato il suo discorso affermando 
i punti principali, influenti, ed interessati per due 
paesi, tra cui, tre punti dell’investimento e commercio 

commune, della formazione di Joint Venture, e della 
collaborazione strategico sono delle piu’ importanti.
Signor Conciatori ha ribadito che c’era un forte 
aumento dell’ interscambio nel 2017 abbiamo superato 
5 miliardi, italia e’ la prima parte commerciale dell’ 
Iran ed Iran e’ stato diventato il secondo fornitore del 
petrolio per Italia.
Un master credit agreement e’ stato fimata fra due 
paesi, che ci permettera’ di fare tre cose: dobbiamo 
convincere gli atttori produttivi italiani e iraniani a 
finalizzare I loro contratti, inoltre dobbiamo convinere 
le banche italiane a finanziare questi progetti, e bisogna 
che le autoria’ iraniane mettano le loro garanzie sopra 
questi progetti.
Lui ha espresso la sua preoccupazione  per l’ uscita 
degli stati uniti dall’ accordo nucleare, la cui ha 
modificato l’equazione di costi, benefici ed i rischi, 
la recente volatilita’ del tasso di ricambio di Rial sul 
mercato reale, e un recente decreto del ministero 
iraniano ha vietato l’importazione in Iran di oltre 
1400 beni.  Un punto positivo importantissimo e’ che 
l’Europa continua a sostenere l’accordo nucleare che 
l’Iran continua ad applicarlo.
In fine ha sperato di continuare la collaborazione con 
piccoli e medie imprenditori e di sfruttare delle piccole 
banche Italiane.
Dott. Esfahbodi, Vice ministro dell’ industria, miniere 
e commercio, ha ricordato che nel Expo 2015, L’iran e’ 
riuscito ad ottenere il secondo posto nel mondo come 
il numero dei participanti nella fiera. E che questo e’ 
stato realizzato grazie al sostegno dell’ ambasciata 
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Miniere ed Agricultura Irano- 
Italiana”:
Eccellenza Dott. Conciatori, 
Onorevole l`ambasciatore d`Italia 
a Teheran
Egregio Ing. Ashraf il segretario 
generale della camera d`Iran
Egregio Signor Carmelo Ficarra 
Consigliere, Sezione Economico/
Commerciale
Egregio Signor Augusto Di Giacinto, 
Direttore di ICE a Teheran
Dott. Esfahbodi, Vice ministro dell’ 
industria, miniere e commercio 
e il presidente della fiera 
internazionale.
Cari Ospiti
Membri onorevoli di camera d’Italia 
a Teheran

E’ un grande onore per me 
ed i membri del consiglio di 
amministrazione della camera 
Irano-Italiana che vi diamo il 
benvenuto nell’ assemblea generale 
dell’anno 1396 (2016-2017)
Si presenta un riassunto dei 
risultati ottenuti in questa camera 
nell’anno sopraccitato. Il rapporto 
dettagliato verra’ presentato ai 
cari membri nella seconda parte di 
questa assemblea.
Nel periodo considerato i nostri 
membri registrati sono arrivati a 
1026 (societaria e personale)
Nel anno di riferimento i nostril 
membri attivi sono arrivati a 1026 
societa’ e persone.
In questo periodo abbiamo ospitato 
6 delegazioni d’italia.
In quest’anno abbiamo spedito 
8 delegazioni in Italia, oppure 
abbiamo partecipato nella loro 
spedizione.
Nell anno di rifermento, con 
l’aiuto dell’ambasciata italiana 
e la collaborazione del consulate 
d’italia siamo riusciti ad ottenere 
il visto per affari per 785 persone 

dei membri della camera di 
commercio Irano-Italiana.
Nell anno di riferimento essendo 
aumentati I membri e la necessita’ 
di un servizio migliore e veloce 
per loro e la necessita’ di tenere 
le assemble in un spazio dedicato, 
siamo riusciti ad acquistare un altro 
appartamento per la camera Irano-
Italiana accanto al vecchio ufficio.
Bisogna dire che la camera 
Irano- Italiana fu la prima camera 
commune nel livello delle camere 
la cui e’ stata acquistata 25 anni 

fa, con l’aiuto dell’ consiglio di 
amministrazione all’epoca, in una 
delle migliori zone di Teheran ed e’ 
stato arredato con un buon prezzo 
di 9 Miliardi IRR ed e’ stato arredato 
dai loro memberi con un budget di 
4 miliardi IRR.
Le triple assemble sono state 
tenute regolarmente e con 
la participazione dei membri 
interessati.
Il direttore, il consiglio di 
amministrazione, ed il segretario 
generale della camera Irano- 

Iran
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Assemblea generale ordinaria annuale si e’ svolto con 
la presenza Ing. Ahmad Pourfallah “ il president della 
camera di commercio Irano- Italiana”, Eccellenza 
Conciatori” Onorevole l’ambasciatore d’Italia a 
Teheran”, Ing. Ashraf “ il segretario generale  della 
camera “Irano- Italiana”, Dott. D’agata “ il segretario 
generale della camera di commercio Italo-Iraniana” 
ed un gruppo di funzionari in camera di commercio 
d’Iran.
Verbale della seduta:
1- Rappresentazione del rapporto  operazione della 
camera di commercio Irano-Italiana nell’anno 1396 
(2017-2018), controllo e decisione.
2- Rappresentazione dello stato patrimoniale e bilancio 

dell’ anno 1395, controllo e decisione
3- Rappresentazione del rapporto ispettore 
4- Rappresentazione bilancio consigliato dell’ anno 
1397 e adozione di una decisione
5- Selezionare ispettore legale primario e ispettore 
alternato
6- Determinare il giornale ufficiale 
7- Altri articoli da propostare nella assemblea generale
In questa cerimonia il presidente della camera di 
commercio Irano- Italiana durante il suo discorso ha 
apprezzato la collaborazione dei membri della camera 
d’Iran-Italia.
Il discorso del Signor Cav. Ahmad Pourfallah, Il 
presidente della camera di commercio, Industrie, 

La ventisettesima assemblea 
generale ordinaria annuale della 

camera di commercio Irano- Italiana
(03 Luglio 2018)
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