
ــوان  ــه عن ــا ب ــه در دنی ــا ک ــگاه ایتم نمایش
ماشــین آالت  نمایشــگاه های  المپیــک 
به عنــوان یــک  نســاجی شــهرت دارد و 
رویــداد شــاخص، از قدمــت افــزون بــر نیم 
ــخت افزارها و  ــن س ــش آخری ــرن در نمای ق
ــک  ــرای تک ت نرم افزارهــای ســاخته شــده ب
فرآیندهــای تولیــد درصنعــت نســاجی 

ــت. برخوردارس
کمیتــه  ایتمــا،  نمایشــگاه  بانــی   
از  متشــکل  اروپــا  ماشین ســازان 
کشــورهای؛  ماشین ســازان  انجمن هــای 
ــد،  ــا، هلن ــان، ایتالی ــه، آلم ــک، فرانس بلژی
اســپانیا، ســوئد، ســوئیس وانگلســتان بوده 
ــر  ــددوره اخی ــی چن ــزاری آن ط ــن برگ لیک
ــپرده  ــه MP International س ــه موسس ب
شــده کــه تشــکیالتی حرفــه در زمینــه  
برگــزاری نمایشــگاه و کنفرانــس اســت 
ــی 2001 و 2002  ــال متوال ــه دو س به طوری ک
موفــق شــد تــا جایــزه Enterprise50 را بــه 
خــود اختصــاص دهــد.  قابــل ذکــر اینکــه 
برگــزاری  تاکنــون   MP International
بیــش از300 رویــداد عمــده را در ســطح 
داخلــی و بین المللــی درکارنامــه  خــود 
ــه ثبــت رســانیده، درعیــن حــال از ســال  ب
 CITME 200٨ در برگــزاری ایتمــای آســیا و

ــت. ــته اس ــکاری داش هم
بــه هرتقدیــر CEMATEX یــا انجمــن 
ایتمــا  بنیان گــذار  اروپــا  ماشین ســازان 
محســوب می گــردد کــه مشــتمل بــر 
٩ کشــور  از  ماشین ســازان  انجمن هــای 
ــن  ــت. ای ــازار آزاد اس ــاد ب ــا در اقتص اروپ
  SYMATEX ترتیــب؛  بــه  انجمن هــا 
بلژیــک، UCMTF فرانســه، VDMA آلمان، 
AMTEX  ،هلنــد GTM ،ایتالیــا ACIMIT
 Swissmem ســوئد،   TIMAS اســپانیا، 
ســوئیس و BTMA انگلســتان هســتند.

رسالـت ایتمـا در حـوزه  صنعـت نساجـی
سرفصل اهداف ایتما به این شرح است:

 حفــظ و تقویــت جایگاهــی معتبــر بــه عنــوان نمایشــگاه پیشــگام در صنعــت ماشــین آالت بــه 
هــدف جلــب شــرکت کنندگان و بازدیدکننــدگان از اقصــی نقــاط جهــان

 ترویج و تقویت صنعت ماشین سازی مرتبط با انجمن های عضو 
 تدارک عرصه ای نه فقط منطبق با اهداف اعضا ذی نفع ، بلکه در جهت منافع مشتریان

ــاختن  ــرآورده س ــرای ب ــت ب ــا در صنع ــن تکنولوژی ه ــی جدیدتری ــور معرف ــی به منظ  فرصت
ــاجی  ــته نس ــان رش ــش آفرین ــی نق ــای تمام نیازه

 عرضه  طیفی کامل از ماشین آالت و تکنولوژی های نساجی در راستای رسانیدن و ابقای ایتما به 
جایگاه جامع ترین نمایشگاه نساجی دنیا 

 میسر نمودن بهترین قیمت ها هم برای غرفه گذاران و هم برای بازدیدکنندگان 
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ــه بهبــود شــرایط ســازندگان آســیایی ماشــین آالت نســاجی  ــه هــدف کمــک ب ــر اینکــه رویــداد دیگــری را ب ــازه ای اتخــاذ کــرد مبنــی ب در ســال CEMATEX1999 تصمیــم ت
 CEMATEX ،2010 راه انــدازی نمایــد. مقــارن بــا ســال 2001 ، ایتمــا آســیا در شــهر ســنگاپور متولــد شــد و بــا ایتمــا آســیای 2005 در چهارســال بعــد ادامــه یافــت. در ســال 2008 و

یــک نمایشــگاه ترکیبــی را در شــانگهای چیــن )ITMA CITME+ASIA (بــا همیــاری چهــار شــریک چینــی یعنــی  CCPITTEX،CTMA و CIEC برگــزار کــرد.

ایتما 1٩51 
لیل - فرانسه

ایتما 1٩55 
بروکسل -  بلژیک

ایتما 1٩5٩  
میالن - ایتالیا 

ایتما 1٩٦3 
هانوور - آلمان

ایتما 1٩٦7 
بازل - سوئیس

ایتما 1٩71 
پاریس - فرانسه

ایتما 1٩75 
میالن - ایتالیا

ایتما 1٩7٩ 
ایتما 1٩٨3 هانوور - آلمان

ایتما 1٩٨7 میالن - ایتالیا
پاریس - فرانسه

ایتما 1٩٩1 
هانوور- آلمان

 ایتما 1٩٩5 
میالن- ایتالیا

ایتما 1٩٩٩
پاریس - فرانسه

ایتما 2003 
بیرمنگام -  انگلستان

ایتما 2007 
مونیخ - آلمان

ایتما 2011 
بارسلونا - اسپانیا

ايتما 2015 
ميالن - ایتالیا

ايتما 201٩ 
بارسلون - اسپانیا

تاریخچـه نمایشگاه هـای ایتمـا
اولیــن نمایشــگاه ایتمــا توســط CEMATEX در ســال 1951 اجــرا شــد و از آن 
پــس بــا موفقیــت چشــمگیری هــر چهارســال یکبــار به ترتیــب زیــر ادامــه یافت: 
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ایتمـا از منظـر رسانـه نساجـی امـروز
ایتمـا بیرمنگـام 2003

اکتبــر 2003، شــهر بیرمنــگام میزبانــی ایتمــا را برعهده 
داشــت. در ایــن نمایشــگاه 1,275 غرفه گــذار از 40 
کشــور، در مســاحت 100 هــزار مترمربــع و در قالــب 18 
ســالن حضــور یافتنــد. حــدود 125 هــزار بازدیدکننــده 
از 127 کشــور در آن شــرکت جســتند درحالی کــه  

67درصــد اروپایــی و الباقــی از آســیا بودنــد. 

ایتمـا مونیـخ 2007
13 تــا 20 ســپتامبر 2007، شــهر مونیــخ میزبــان 
شــانزده  از  پــس  بــود.  ایتمــا  دوره  پانزدهمیــن 
ســال، ایتمــا بــار دیگــر بــه آلمــان بازگشــت. در ایــن 
ــور در  ــذار از 41 کش ــًا 1,451 غرفه گ ــگاه مجموع نمایش

ــن  ــه جدیدتری ــه ارائ ــع ب ــزار مترمرب ــاحت 102 ه مس
دســتاوردهای پرداختنــد کــه عمــًا 13.8 درصــد رشــد 
ــده از  ــر 118 هــزار بازدیدکنن ــغ ب را نشــان مــی داد. بال
151 کشــور در ایــن رویــداد حضــور یافتنــد کــه تقریبــًا 
63درصــد از اروپــا و 22 درصــد از آســیا بودنــد. 
بیشــترین تعــداد بازدیــد مربــوط بــه کشــورهای 
آلمــان، ایتالیــا، هنــد، ترکیــه، برزیــل، فرانســه، 
ــد.   ــام گردی ــک اع ــران و بلژی ــپانیا، ای ــوییس، اس س
ایــن دوره بــرای نخســتین بــار شــاهد اســتقبال 
ــود و 64  ــت ب ــجات بی باف ــش منوس ــترده از بخ گس
ــش  ــود را نمای ــتاوردهای خ ــوزه دس ــذار در ح غرفه گ
دادنــد. کــه در قیــاس بــا دوره قبــل دو برابــر بــه نظــر 

می رســید.

ــا 377 غرفــه  ــا ب ــز، ایتالی ــه لحــاظ غرفه گــذاری نی ب
جایــگاه اول را کســب نمــود و بعــد از آن آلمــان 
بــا 399 غرفــه قــرار گرفــت. البتــه هنــد بــا 107 
ــا 58  ــن ب ــذار و چی ــا 91 غرفه گ ــه ب ــذار و ترکی غرفه گ
ــارج  ــن شــرکت کننده خ ــره مهم تری ــذار، در زم غرفه گ

می شــدند.  محســوب   CEMATEX از 
ــرکت های  ــامل ش ــی ش ــذاران ایران ــن غرفه گ همچنی
ــارت  ــوره کار، مه ــتو ماس ــا، پاس ــا، بوری ــام کوش آرش

ــد. ســمنان بودن

ایتما بارسلونا 2011
بارســلونا  توریســتی  شــهر  ســپتامبر   29 تــا   22
ــا،  ــد ایتم ــود. شــصتمین ســال تول ــا ب ــان ایتم میزب
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ــین آالت  ــگاه ماش ــن نمایش ــش بزرگتری اوج درخش
نســاجی بــود، رویــدادی کــه از ســال 1951 تــا حــال 
ــش  ــگاه پی ــته، در جای ــات برجس ــب توفیق ــا کس ب
نشســته  نــوآوری  ارائه دهنــدگان  قافلــه  قــراول 
و الهــام بخــش فعــاالن عرصــه نســاجی گشــته 
ــژه،  ــداد وی ــن روی ــت ای ــانه پاسداش ــه نش ــت. ب اس
ــا  ــگاه، ب ــن نمایش ــی ای ــب اصل CEMATEX صاح
ــازه، یعنــی »شــش دهــه  ــوه ای ت لحــاظ نمــودن جل
ــوی آن را طراحــی  ــر لوگ ــار دیگ ــوآوری«، ب مشــوق ن
نمــود . لوگــوی شــصت ســالگی ایتمــا، شــامل لوگوی 
نمایشــگاه بــه عــاوه ســمبل عــددی »60« بــود. بــر 
اســاس آمــار، ایتمــا از ســوی بیــش از 100هــزار 
بازدیدکننــده از 138 کشــور جهــان مورد اســتقبال 

ــت.  ــرار گرف ق
ــن  ــه نوین تری ــه ارائ ــور ب ــذار از 45 کش 1,350 غرفه گ
ــن از 63  ــد. 159 انجم ــود پرداختن ــتاوردهای خ دس
کشــور مختلــف از جملــه حامیــان ایتمــا اعــام شــدند 
و ایــن درحالــی بــود کــه 53 همــکار مطبوعاتــی از 19 
ــا را  کشــور ظــرف چهارســال پوشــش رســانه ای ایتم

برعهــده داشــتند. 
ــن  ــوی مهم تری ــان از س ــاجی جه ــزرگ نس ــداد ب روی
و  نســاجی  دنیــای  دســت اندرکاران  و  انجمن هــا 
ــازمان و  ــت. 154س ــرار گرف ــت ق ــورد حمای ــاس م لب
تشــکیات از 62 کشــور کــه هــر یــک در بخش هــای 
مختلــف زنجیــره ارزش نســاجی و لبــاس و صنایــع 

ــون:  ــازمان هایی همچ ــد . س ــط بودن مرتب

EURATEX؛ کنفدراسیون اروپایی پوشاک و نساجی   
IAF؛ فدراسیون بین المللی لباس 

IFAI؛ انجمن بین المللی پارچه
ITMF؛ فدراسیون بین المللی تولیدکنندگان نساجی

IWTO؛ سازمان بین المللی نساجی پشم 
بــرای اولیــن بــار ایتمــا کوشــید تــا گامــی بــرای ترویج 
بخــش نــخ و الیــاف بــردارد و از ایــن رو ایتمــا فصــل 
تــازه ای را بــا موضــوع نــخ و الیــاف بــرای شــصتمین 

دوره خــود در ســال 2011 بــاز کــرد.
ــد و  ــا بودن ــذاران از اروپ ــد از غرفه گ ــش از 70درص بی
ــار  ــا را در اختی ــن فض ــا بزرگتری ــان ایتالی ــن می در ای
داشــت کــه از ایــن لحــاظ پــس از ایتالیــا بــه ترتیــب 
آلمــان و ســوئیس قــرار داشــتند. الباقــی 30درصــد، 

ایتمـا از منظـر رسانـه نساجـی امـروز
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ــدا  ــه ابت ــد درحالی ک ــی بودن ــورهای غیراروپای از کش
ــه  ــارا ب ــترین فض ــن بیش ــن و چی ــگاه ژاپ ــد و آن هن
خوداختصــاص داده بودنــد. مســئله تمرکــز بــر صنعت 
ــاک،  ــاجی و پوش ــت نس ــعه پایدارصنع ــه توس از جنب
ــوزش  ــق و آم ــون تحقی ــک پاوی ــدارک ی ــه ت منجــر ب
از ســوی CEMATEX شــد. در نمایشــگاه میــان 
ــن و  ــق، که ــاجی موف ــروز، نس ــاجی ام ــات نس مج
ــذار  ــوان غرفه گ ــز به عن ــمنان نی ــارت س ــرکت مه ش

حضــور داشــتند.

ایتما میالن 2015 
ــه  ــرکت های غرف ــداد ش ــان تع ــای 2015 می در ایتم
گــذار در ایــن نمایشــگاه 1,650 شــرکت بــود کــه 

ــت  ــدی داش ــد 20درص ــای 2011 رش ــه ایتم ــبت ب نس
و همچنیــن تعــداد 123 هــزار بازدیدکننــده از 147 
ــد.  ــل آوردن ــه عم ــد ب ــگاه بازدی ــن نمایش ــور از ای کش
آمــار  بیشــترین  میــان  ایتمــای  نمایشــگاه  در 
ــاص  ــی اختص ــرکت های ایتالیای ــه ش ــذاری ب غرفه گ

ــت.  داش
ــبز  ــای س ــرژی و فناوری ه ــره وری ان ــه به ــه ب توج
ــط  ــرژی و محی ــازی ان ــه بهینه س ــتر ب ــه بیش و توج
ــتقبال  ــه مورد اس ــود ک ــواردی ب ــه م ــت از جمل زیس
بازدیدکننــدگان ایتمــای قــرار گرفــت. براســاس آمــار، 
18 درصــد از بازدیدکننــدگان نمایشــگاه از کشــور 
ایتالیــا، 9 درصــد کشــور هنــد ، 8 درصــد کشــورترکیه، 
7 درصدکشــور آلمــان بودنــد و پــس از آنها کشــورهای 

فرانســه، ایــاالت متحــده، ایــران، برزیــل، پاکســتان و 
اســپانیا کشــورهایی اعــام شــدند. در ایتمــا میــان، 
ــه خــود جلــب  ــژه ای را ب بخــش چــاپ توجهــات وی
بخــش  ایــن  بــه  مربــوط  ســالن های  و  نمــود 
ســالن های  پرمخاطب تریــن  جــزو  صنعــت  از 

ــد.  ــگاه بودن نمایش
گرایــش و توســعه در صنعــت چــاپ دیجیتــال، 
بــدون تردیــد آینــده متفاوتــی را بــرای صنعــت 
نســاجی، پوشــاک و مــد در پــی خواهــد داشــت.  در 
نمایشــگاه میــان مجــات نســاجی امــروز، نســاجی 
و  مهــارت ســمنان  و شــرکت های  موفــق، کهــن 
ــوان غرفه گــذار حضــور  ــه عن شــیمیایی ماهــور نیــز ب

ــتند. داش
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جاذبه هـای توریستـی بارسلـونــا

Placa de Catalunya | پالسا د کاتالونیا
پاســا د کاتالونیــا یــا میــدان کاتالونیــا یکــی از 
جاذبه هــای گردشــگری بارســلونا می باشــد. ایــن 
میــدان درســت در پاییــن پســیج د گراســیا و در باالی 

ــرار دارد.  ــا ق ــان رامب خیاب

Montjuic | آب نمای جادویی
آب نمــای  بارســلونا  جاذبه هــای  از  دیگــر  یکــی 
جادویــی ایــن شــهر اســت. تماشــای ایــن نمایــش 
ــد؛  ــادو می مان ــد ج ــاً  مانن ــا واقع ــاده آب ه فوق الع
ــور و موســیقی. ایــن آب نمــا در ســال  جادویــی از ن
۱۹۲۹ بــه عنــوان یکــی از جاذبه هــای نمایشــگاه 
جهانــی بارســلونا ســاخته شــد و اکنــون تبدیــل بــه 
ــده  ــهر ش ــن ش ــای ای ــن جاذبه ه ــی از اصلی تری یک
ــگر از  ــون گردش ــدود 2/5 میلی ــاالنه ح ــت و س اس
آن بازدیــد می کننــد. در زمســتان، نمایش هــای 
ــا در بعــد از ظهرهــای جمعــه و شــنبه  ــور تنه آب و ن
ــتانی،  ــای تابس ــی در غروب ه ــوند. ول ــزار می ش برگ
ــور و موســیقی از پنجشــنبه شــروع  ــای ن نمایش ه

ــد.  ــا شــنبه ادامــه دارن شــده و ت

 Sagrada Familia | کلیسا ساگرادا فامیلیا
در صــدر جاذبه هــای دیدنــی بارســلونا، کلیســای زیبا و 
ارزشــمند،  ولــی هنــوز ناتمام ســاگرادا فامیلیا قــرار دارد 
کــه حــدود ۱۰۰ ســال پیــش توســط آنتونــی گائــودی 
طراحــی شــده اســت. وی ۱۵ ســال آخــر عمــر خــود 
ــل  ــود. مراح ــرده ب ــا ک ــن کلیس ــی ای ــرف طراح را ص
ــت،   ــده اس ــی ش ــیار طوالن ــا بس ــن کلیس ــاخت ای س
ــاخت آن  ــه   س ــه بودج ــت ک ــن اس ــم ای ــل آن ه دلی
همیشــه از منابــع شــخصی تامیــن می شــده اســت.

 Gracia | گراسیا
ــلونا  ــی از بارس ــتم بخش ــرن بیس ــا ق ــه ت ــن منطق ای
ــک  ــای باری ــف خیابان ه ــه  لط ــت. ب ــمار نمی رف به ش
و میدان هــای کوچــک گراســیا، در اینجــا حس بســیار 
متفاوتــی در بیننــده ایجاد می شــود. گراســیا منطقه ای 
جــوان، زیبــا و بین المللــی بــا دانشــجویان و هنرمندان 
اســت، بنابرایــن بارهــا، کافه هــا و مغازه هــای مســتقل 

فراوانــی در آن وجــود دارد.

 Fundacio Joan Miro | موزه  خوان میرو
خــوان میــرو نیــز درســت ماننــد گائــودی از هنرمندان 
ــر  ــوزه  او تصوی ــد از م ــه بازدی ــود ک ــا ب ــزرگ کاتالونی ب
می دهــد.  نشــان  بارســلونا  روح  از  واضح تــری 
مــوزه  خــوان میــرو توســط ایــن هنرمنــد در دهــه  ۶۰ 
ــار  ــی از آث ــه بزرگ ــوزه، مجموع ــا شــد. در درون م برپ
ایــن هنرمنــد، از جملــه تندیس هــا، طراحی هــا و 
ــوزه  ــن م ــاوه در ای ــود دارد. به ع ــی های او وج نقاش
ــتم و  ــرن بیس ــر ق ــری از هن ــگاه های معاص نمایش
ــی  ــای گروه ــف پروژه ه ــواع مختل ــت ویکم و ان بیس

ــورد.  ــم می خ ــه چش ــز ب ــی نی و آموزش

Barcelona Cathedral | کلیسای جامع بارسلونا
کلیســای جامــع صلیــب مقــدس و ســنت اویالیا که 
بــه کلیســای جامــع مشــهور می باشــد و مقــر اســقف 
اعظــم بارسلوناســت. ســاخت این کلیســا باشــکوه در 
۱۲۹۸ شــروع شــده و تکمیلــش تــا ۱۵۰ ســال طــول 
کشــیده اســت. قدمــت کلیســای جامــع در بارســلونا 
بــه حــدود ۸۰۰ ســال پيــش می رســد. البتــه در 
قرن هــای ۱۴ و ۱۵ و قــرن ۱۹ هــم بخش هايــی از آن 

بازســازی يــا تكميــل شــده اســت. 

Tibidabo | تیبیدابو
بازدیــد از تیبیدابــو به خصــوص بــرای کــودکان خیلــی 
جالــب می باشــد. چــرا کــه چنــد پــارک تفریحــی در 
ایــن منطقــه قــرار گرفته انــد. عــاوه بــر ایــن،  تیبیدابــو 
در ارتفــاع ۵۱۲ متــری شــهر قــرار گرفتــه و همیــن امر 
باعــث می شــود کــه نمــای زیبایــی از شــهر بارســلونا را 

بتــوان از ایــن ارتفاعــات مشــاهده کــرد. 

Las Ramblas | خیابان رامبال
ایــن خیابــان ۱.۲ کیلومتــری از میــدان مرکــز بارســلونا 
شــروع می شــود و تــا بنــای یادبــود کریســتوفر 
کلمبــوس ادامــه دارد. ایــن خیابــان بــه خــودی خــود 
شــاید جذابیــت چندانــی نداشــته باشــد،  ولــی بازدید 
ــه درک روح شــهر بارســلونا کمــک  ــان ب از ایــن خیاب
مــی کنــد. البتــه بعضــی اوقــات نــام ایــن خیابــان را 
ــای  ــان فرعی ه ــن خیاب ــه ای ــد،  چراک ــع می بندن جم
مختلفــی دارد کــه هریــک نام هــای گوناگــون دارنــد.

Gothic Quarter |  گوتیک کوآرتر
ایــن محلــه همــان شــهر قدیمــی بارســلونا اســت که 

قدمــت آن بــه قــرون وســطی بــاز می گــردد. 
ایــن منطقــه در حــول شــهر رومــی قدیمــی بارکینــو 
ــلونا  ــش در بارس ــن بخ ــه قدیمی تری ــرد ک ــد ک رش

بــود. 
محلــه ی گوتیــک بارســلونا کلیســا، قصــر، بــازار 
از  بخش هایــی  و  دارد  فراوانــی  موزه هــای  و 
دیوارهــای قدیمــی و رومــی باقــی مانــده اســت. بــا 
پــای پیــاده از اینجــا بازدیــد کنیــد چراکــه بعضــی از 
ــه بســیار باریــک هســتند و  خیابان هــای ایــن محل

ــد. ــا رد ش ــه از آن ه ــیله ی نقلی ــا وس ــوان ب نمی ت
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 Casa Mila | عمارت کازا میال
ــم  ــدررا )La Pedrera( ه ــاختمان ال پ ــن س ــه ای ب
می گوینــد، زیــرا نمــای ســاختمان کمــی شــبیه نمای 
معــدن ســنگ اســت. ســاختمان کازا میــا در ســال 
۱۹۱۲ تکمیــل شــده و یکــی دیگــر از آثــار مهــم گائودی 
اســت و چهارمیــن و آخریــن ســاختمان گائــودی در 
بــه   )Passeig de Gracia( د گراســیا  پســیج 
شــمار مــی رود. معمــاران نوآوری هــای معاصــر ایــن 
ســاختمان ماننــد نمــای بیرونــی ســنگی و پارکینــگ 

ــد.  ــین می کنن ــی آن را تحس زیرزمین

 La Boqueria | بازار البوکریا
ایــن بــازار کــه یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی 
بارسلوناســت، هــم چشــم اندازی نمادیــن و هــم 
ــرون  ــی رود. از ق ــمار م ــه ش ــی ب ــه ای آموزش تجرب
وســطی یــک بــازار بوکریــا در بارســلونا وجــود داشــته 
ــن مــکان خــاص فقــط حــدود ۲۰۰  ــه ای اســت. البت
ســال شــاهد تجــارت و کســب وکار بــوده اســت. 
ســقف زیبــا و متمایــز آهنــی و شیشــه ای کــه در ایــن 

ــت. ــده اس ــا ش ــال ۱۹۱۴ بن ــازار در س ب
ایــن بــازار از شــبکه ای از غرفه هــای دائمــی تشــکیل 
ــبزیجات،  ــوه، س ــا می ــن غرفه ه ــت. در ای ــده اس ش
گوشــت ســرد، پنیــر و همچنیــن فراورده هــای زیتــون 
بیضــی  به شــکل  بــازار  می رســد. کل  به فــروش 
ــد.  ــرار دارن ــز آن ق ــان در مرک ــه ماهی فروش ــت ک اس

 Casa Batllo | عمارت کازا بالیو
ــرای کارت  ــودی کــه ب ــار آنتونــی گائ یکــی دیگــر از آث
پســتال ها بســیار مناســب اســت، ایــن بلــوک 
ــر  ــاختمان از صف ــن س ــه ای ــت. البت ــی اس آپارتمان
ــه بازســازی ســاختمانی  ســاخته نشــده اســت، بلک
اســت کــه در اوایــل قــرن بیســتم انجــام شــده 
اســت. بخــش بیرونــی شــامل ســقف هایی کــه 
ــزرگ  ــی ب ــای اژدهای ــبیه فلس ه ــفال های آن ش س
هســتند. داخــل و بیــرون کازا بالیــو نیــز ماننــد آثــار 
ــداد  ــا تع ــوج دار ب ــت م ــان حال ــودی از هم ــر گائ دیگ
ــه  ــده ب ــی خیره کنن کمــی خطــوط مســتقیم و توجه

ــت.  ــوردار اس ــات برخ جزئی

Picasso Museum | موزه پیکاسو
مــوزه پیکاســو در منطقــه بــورن قــرار گرفتــه اســت. 
ــلونا  ــهر بارس ــوزه در ش ــن م ــوزه معروف  تری ــن م ای
اســت.  پیکاســو، هنرمنــد معــروف، در شــهر مــاالگا 
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شرکت ایوار پس از تجربه  موفق دوره های پیشین،
با همکاری جامعه متخصصین صنایع نساجی ایران و مجله نساجی امروز برگزار می کند: 

تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه نساجی جهان )اسپانیا - بارسلون(
 به همراه بازدید تفریحی از کشورهای ایتالیا، فرانسه، بلژیک و هلند

) با امکان حضور اعضای خانواده(

کسب اطالعات و ثبت نام
خط ویژه: ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ - 021 - موبایل: ۲ و ۹۰۱ ۲۲۰۰ ۰۹۱۰ 

www.eavar.com |  ۳۱۹ داخلی ۳۱۷ الی
جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران: ۱۳۶۳ ۶۶۳۸ - 021

مجله نساحی امروز: ۶۸۲۰ ۶۶۹۰ - 021

خدمات در نظر گرفته شده :
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش

- خدمات اخذ ویزای شنگن از کشور اسپانیا
- صدور بیمه مسافرتی

- اقامت در هتل های 4 ستاره همراه با صبحانه
- بلیط ورودی نمایشگاه
- همراهی لیدر از تهران

- ترانسفرهای بین شهری

- برگزاری ۲ نوبت گشت تفریحی در شهر پاریس، ۲ نوبت در رم، 
۱ نوبت بارسلونا و ۱ نوبت آمستردام 

- برگزاری ۳ نوبت ترانسفر نمایشگاهی
- برگزاری گشت بین راهی شهر بروکسل

- ترانسفر هوایی از بارسلون به رم
- ترانسفر هوایی از بارسلون به پاریس

- ترانسفر هوایی از پاریس به آمستردام
* کلیه  گشت ها و ترانسفرها با اتوبوس لوکس اختصاصی
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شرکت ایوار پس از تجربه  موفق دوره های پیشین،
با همکاری جامعه متخصصین صنایع نساجی ایران و مجله نساجی امروز برگزار می کند: 

تور بازدید از بزرگترین نمایشگاه نساجی جهان )اسپانیا - بارسلون(
 به همراه بازدید تفریحی از کشورهای ایتالیا، فرانسه، بلژیک و هلند

) با امکان حضور اعضای خانواده(

کسب اطالعات و ثبت نام
خط ویژه: ۹۱۰۰ ۹۱۰۰ - 021 - موبایل: ۲ و ۹۰۱ ۲۲۰۰ ۰۹۱۰ 

www.eavar.com |  ۳۱۹ داخلی ۳۱۷ الی
جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران: ۱۳۶۳ ۶۶۳۸ - 021

مجله نساحی امروز: ۶۸۲۰ ۶۶۹۰ - 021

خدمات در نظر گرفته شده :
- بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ترکیش

- خدمات اخذ ویزای شنگن از کشور اسپانیا
- صدور بیمه مسافرتی

- اقامت در هتل های 4 ستاره همراه با صبحانه
- بلیط ورودی نمایشگاه
- همراهی لیدر از تهران

- ترانسفرهای بین شهری

- برگزاری ۲ نوبت گشت تفریحی در شهر پاریس، ۲ نوبت در رم، 
۱ نوبت بارسلونا و ۱ نوبت آمستردام 

- برگزاری ۳ نوبت ترانسفر نمایشگاهی
- برگزاری گشت بین راهی شهر بروکسل

- ترانسفر هوایی از بارسلون به رم
- ترانسفر هوایی از بارسلون به پاریس

- ترانسفر هوایی از پاریس به آمستردام
* کلیه  گشت ها و ترانسفرها با اتوبوس لوکس اختصاصی

برنامه سفر ایرالیننرخ اقامت در اتاق یک تختهنرخ اقامت در اتاق دوتختهتاریخ سفر

۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۱۲۹۰ یورو

۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۱۹۹۰ یورو

۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۲۶۹۰ یورو

۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۱۹۹۰ یورو

۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۳۰۹۰ یورو

۳/۹۹۰/۰۰۰ تومان + ۴۰۹۰ یورو

۲۹ خرداد الی ۲ تیر ۱۳۹۸
)۵ روز و ۴ شب(

۲۹ خرداد الی ۶ تیر ۱۳۹۸
)۹ روز و ۸ شب(

۲۹ خرداد الی ۹ تیر ۱۳۹۸
)۱۲ روز و ۱۱ شب(

۴شب بارسلون

۴شب بارسلون، ۴شب رم

۴شب بارسلون، ۴شب پاریس،
 )بروکسل(، ۳شب آمستردام
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تکرار تجربه موفق بزرگترین تورهای بازدید از ایتما در المپیک 
ماشین آالت و مواد اولیه صنایع نساجی و پوشاک در بارسلون 201٩


