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 چکیده 

 یامپراتور یاما با فروپاش؛ شد لیتبد ییقدرت اروپا كیبه  یالدیهابسبورگ در قرن پانزدهم م یامپراتور یریگشکلبا  شیاتر

تا  1938. از سال افتیکاهش  یمرکز یکوچك در اروپا یجمهور كیآن به  یگسترهاول،  یجنگ جهان انیهابسبورگ در پا

دهه به  كیبه مدت  شیدوم، خاك اتر یدر جنگ جهان نیشکست متحد ازخاك آلمان بود. پس  مهیضم شیاتر 1945سال 

در  یشناخته شد. در همان سال قانون تیبه رسم شی، استقالل اتر1955سال  دهمعاه یبا امضا کهآندرآمد تا  نیاشغال متفق

درآمده  ییاروپا هیاتحاد تیوبه عض 1995از سال  شی. اتردیمبدل گرد طرفیب یکشور کشور به نیکه ا دیرس بیبه تصو شیاتر

 .است

 جادیندانش اشهرو یبرا ییباال یزندگکه سطح  استافتهیتوسعه  یستیالینظام اقتصاد بازار سوس كی شیاقتصاد اتر 

 تیسطح مالک ریاخ یهاسال یهایسازیشدند و با خصوص یمل شیاتر عیاز صنا یاریبس یالدیاست. تا دهه هشتاد مکرده

 شد. كیاروپا نزد هیاتحاد گرید یهادولت تیسطح مالک نیانگیبه م شیحکومت در اتر

 ظرفیت های تولیدی و صادراتی اتریش:

 با توجه به بررسی های انجام شده، اتریش ظرفیت و توانمندی باالیی در زمینه تولید و صادرات کاال های ذیل را دارد: 

 انواع ماشین آالت و تجهیزات 

  سنگین و لوازم یدکی آنماشین آالت 

 آهن آالت، فوالد و کاالهای فلزی 

 تجهیزات پزشکی و محصوالت داروئی 

 مواد مصنوعی و محصوالت ساخته شده از آن 

 انواع کاغذ و چوب 

 تجارت خارجی اتریش

است. از این رو تجارت خارجی برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار  اتریش کشوری صنعتی با بازار مصرف داخلی محدود

است و هر ساله تالش می نماید هر چند ناچیز به میزان صادرات این کشور در سبد مبادالت خارجی بیافزاید. رشد پی در پی 

شاهد  (و پس از بحران اقتصادی جهانی 2009بغیر از سال )سال گذشته 10 ین کشور باعث گردید تا اقتصاد اتریش دراقتصادی ا

میلیارد یورو بود.  141/92بالغ بر  2016رشد صعودی صادرات کاال و خدمات به شرکای خارجی خود باشد. این شاخص در سال 

میلیارد یورو  289/54 شور در سال گذشته مجموع تجارت خارجی آن بالغ برمیلیارد یورویی این ک 147/62با توجه به واردات 

 گردید.

 یاقتصاد منابع

 شیبزرگ اتر عیاز صنا یاریبس 1980است. تا دهه  یناخالص داخل دیسرانه تول هیکشور ثروتمند جهان بر پا نیدوازدهم ش،یاتر

 یاقتصادها گریبا د سهیقابل مقا یدر سطح یش بخش دولتباعث کاه یسازیخصوص ر،یاخ یهاحال در سال نیشدند. با ا یمل

درصد از  90که حدود  نیبا وجود ا شیاست. اتر شیاتر یبخش اقتصاد مل ترینمهم یالمللنیب یشده است. گردشگر ییاروپا

 یکشور داراقابل کشت شرق  نیدارد. زم یکار را در بخش کشاورز یرویدرصد ن 8فقط  کند،یم دیرا خود تول اشییغذا ازین

 .کندیم دیاز غالت و انگور تول یاست که محصول خوب یزیخاك حاصلخ
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 اقتصادی ایران و اتریشروابط 

ی در روابط دو کشور حاکم شده است و فضای حاکم بر روابط دو کشور به یکی از بهترین در دوره پس از برجام، فضای جدید

دوران آن در طول تاریخ روابط دوجانبه تبدیل شده است. تفاهمنامه های زیادی در دوره دو ساله اخیر بین سازمان ها و وزارتخانه 

ی همکاری به نحو مطلوبی فراهم گردیده است. های دو کشور امضاء شده و ارتباطات خوبی شکل گرفته و زیرساخت ها

قراردادهایی نیز در حوزه های مختلف از قبیل فوالدی، بیمارستان سازی و کشاورزی نیز به امضاء رسیده و در مراحل مختلف 

ت اجرایی قرار دارند. قویترین گروه محصوالت ارائه شده در مجموعه صادرات اتریش به کشورمان، ماشین آالت و محصوال

الکتریکی و الکترونیکی می باشند. واردات اتریش از کشورمان نیز بیشتر مربوط به گروه مواد غذایی، فرش دستباف، گلیم، قالیچه، 

 و نفت خام بوده است. مواد خام، کاالهای تزیینی، اشیاء شیشه ای، مواد شیمیائی، مواد خام معدنی
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 الف( اوضاع کشوری

 نگاه یک در اتریش

 (Republic Osterreich)  جمهوری اتریش نام رسمی

سازمان ملل متحد، اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا، سازمان همکاری اقتصاد و توسعه،  عضو

 کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، شورای اروپا

 رالجمهوری فد حکومت

 کیلومترمربع 83870 مساحت

 خط ساحلی ندارد خط ساحلی

جغرافیایی اتمختص   شرقی قهیدق 20درجه و  13 دقیقه شمالی و 20درجه و  47 

 نفر 8169929 جمعیت

 درصد 0/1 رشد ساالنه جمعیت

 وین پایتخت

پولتن،  تلینتس، گراتس، زالتسبورگ، اینسبروك،الگن فورت، ویالش، ولس، سانک شهرهای عمده

 دورن بیرن

 درصد( 96آلمانی )رسمی؛  زبان

 کاتولیك رومی، پروتستان مذهب

 سال 73/9 به زندگیامید 

 

سیبه زبان فار شینام اتر  

 شیبرگرفته از دو واژه اؤستر )شرق( و رَ شیاؤستررَ یعنیآن  یآن کشور است. نام آلمان ینام آلمان یتلفظ فرانسو شیاتر

 .است یشرق یپادشاه ینام به معن نیست که در مجموع ا( ای)قلمرو و پادشاه
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. در اسناد دوره گفتندیگاه نَمْسه( م رانیکشور را َنمْسا )و در ا نینام ا ران،یاز جمله ا ،یاسالم هایسرزمیندر  شتریپ

 خواندند،یم ینَمْساو ای ینَمْسَوزبان  زیرا ن یزبان آلمان یاشاره دارد؛ حت شینَمسه به کشور اتر ای نَمسااز آن، واژه  شیقاجار و پ

نمسا(  ژهیونمسا و پروس )و به یهایبود، امپراتور امدهیوجود نبه کپارچهیآلمان  یچراکه در آن دوره که هنوز کشور امپراتور

 مردمان بودند. نینماد ا جه،یو درنت زبانیآلمان یکشورها نیآورترو نام نیترپرقدرت

ینام م نیرا با ا هایخارج هاروسگنگ.  ی( است و به معنایاسالو تردقیق انیبه ب دیاش ای)و  روسی نمسااصل واژه 

 شاتری—آن دوران  زبانیکشور آلمان ترینمهمو باالخره در اشاره به مردم  زبانیصرفاً در مورد مردم آلمان جیتدربهو  خواندند

، němčina ی، چکнемски ی، بلغارнеме́цкий یه روسنمونه: ب یبرا) یاسالو هایزبان در هم اکنون. رفت به کار —

 یاسالو ریغ یهازبان یو حت (німецька ینیاوکرا، nemščina ییایاسلوون، nemčina ی، اسلواکniemiecki یتانلهس

 یعرب یهازبان در نمسا. واژه رودیم به کارآن  هیشب ایواژه  نی، ا(nemţeşte ییای، رومانnémet یمانند مجار) یشرق یاروپا

 ادهاستف نَمساآن، از واژه  یهمانندها ای شیاتر یجابه ی. هنوز هم در زبان عربستآن ا یهم برگرفته از نام روس یو فارس یو ترک

 .شودمی

 :شیکشور اتر خچهیتار

 یامپراتور یاما با فروپاش؛ شد لیتبد ییقدرت اروپا كیبه  یالدیهابسبورگ در قرن پانزدهم م یامپراتور یریگشکلبا  شیاتر

تا  1938. از سال افتیکاهش  یمرکز یکوچك در اروپا یجمهور كیآن به  یگسترهاول،  یجنگ جهان انیهابسبورگ در پا

دهه به  كیبه مدت  شیدوم، خاك اتر یدر جنگ جهان نیشکست متحد ازخاك آلمان بود. پس  مهیضم شیاتر 1945سال 

در  یشناخته شد. در همان سال قانون تیبه رسم شی، استقالل اتر1955سال  دهمعاه یبا امضا کهآندرآمد تا  نیاشغال متفق

درآمده  ییاروپا هیاتحاد تیوبه عض 1995از سال  شی. اتردیمبدل گرد طرفیب یکشور کشور به نیکه ا دیرس بیبه تصو شیاتر

 .است

 :ییایجغراف تیوضع

در غرب با  است و در شمال با آلمان و چك، شدهواقع یمرکز یدر اروپا لومترمربعیک 83835با مساحت  شیاتر یجمهور

 است. مرزهم یاسلواکو در شرق با مجارستان و  یو اسلوون ایتالیدر جنوب با ا ،نیاشتاختنیلو  سیسوئ

 یهااز سده شیمحل تا پ نیا حالنیباا. گرددیبه عصر مس برم یدر محل گراتس امروز یسکونتگاه انسان نیتریمیقد

 .نبوده است یمسکون وستهیطور پهب انهیم
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 اتریش یهاالتیابر  یامقدمهو  شهرها نیتریمیقدبرخی از معرفی 

 گراتس

 

 كیوجود  انگرینما یشناسباستان یهاافتهی ینام شهر و برخ دژ کوچك است. ی( هم به معن'gradec'گرادتز ) ییایاسلوون واژه

 استوار شد. ییبه برج و بارو لی( در محل است که بعدها تبدهایاسلوون ژهیو)به یجنوب یشده توسط اسالوهادژ کوچك ساخته

 لیشهر را تبد نیبابنبرگ ا ییتحت فرمانروا یهادوره دوك نیرفت و در ا به کار 1128بار در سال  نیگراتس نخست یآلمان نام

 نمودند. یمرکز مهم بازرگان كیبه 

 کنسبرویا
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 یهادر کوه «نیا»شهر در دره  نیا .است یغرب شیدر اتر رولیفدرال ت التیو مرکز ا شیترکشور ا یاز شهرها یکی نسبروكیا

)دره  «نیبر فراز ا یپل» یبه معنا «Inn» که همراه با دیآیپل م یبه معن «Bruck» آلمانیبروك از واژه  واژه. ددار یآلپ جا

 .( استنای

 زبانیم 1976و  1964 یهاشهر در سال نیا .شهرت دارد ایدر دن یزمستان یهامرکز ورزش كیعنوان به نسبروكیا

 .بود یزمستان كیالمپ یهایباز

 تیجمع

 .نفر بوده است 117٬916برابر با  یالدیم 2007در آغاز سال  نسبروكیا تیجمع

 زالتسبورگ

 

 است شیزالتسبورگ در غرب اتر التیو مرکز ا شیشهر بزرگ اتر نی( چهارمSalzburg) زالتسبورگ

 شهر زادگاه ولفگانگ آمادئوس موتسارت است نیآلپ قرار دارد. ا یهااست که در دامنه کوه یدانشگاه یشهر بورگزالتس

 بود. 2014و  2010 یزمستان یهاكی. زالتسبورگ نامزد المپشودیشهر برگزار م نیزالتسبورگ هرسال در ا یقیموس جشنواره

 فورتکالگن
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ز ا شیب تیشهر با جمع نیکشور است. ا نیفدرال کرنتن ا التیو مرکز ا شیاتر یرهااز شه یکی (klagenfurt) فورتکالگن

 فورت در آغازکالگن تیشهر قرار دارد. جمع نیدر ا زیفورت ناست. دانشگاه کالگن شیشهر بزرگ اتر نینفر، ششم 90٬000

 استنفر بوده  92٬404برابر با  یالدیم 2006سال 

 ییایجغراف تیموقع

 یوورترز اچهیدر یکیشهر در نزد نیاست. ا مترمربع 120٫11متر و مساحت شهر برابر با  446 ایفورت از سطح درکالگن ارتفاع

از  شیب یاز جنگل با بلندا دهیکوه پوش نیدارد. چند ایتالیو ا یبا کشور اسلوون یکیفاصله نزد زیاست و ن شدهواقعو رود گالن 

 .است شدهمیتقسبخش  15به  ورتکالگنف .اندهمتر شهر را در برگرفت 1٫000

 نهیشیپ

است.  ماندهیباقاز آن  یکه امروزه فقط کم کردند رانیشهر را و یوارهایفرمان ناپلئون، د ریز ی، سربازان فرانسو1809سال  در

نگ اقتصاد شهر شد. در طول ج یدر گالن مرتبط ساخت و باعث ارتقاآن تیشهر را به سانکت فا نیآهن ا، خط راه1863در 

 1٬132شدند و  رانیو یکلبهساختمان  443نفر از مردم،  612 شدهکشتهشد و افزون بر  نبار بمبارا 41شهر  نیدوم، ا یجهان

 .کردند پابرجاست هیکه شهروندان آنجا را تخل یبر فراز محل یادبودیاکنون لوح . همدندید بیآس گریساختمان د

 یزبانیم یاز نامزدها یکیفورت . کالگنافتیمجاورش، گسترش شهر  4شهر با جذب  نی، مساحت ا1973سال  از

 .بود 2006 یزمستان كیالمپ

 نتسیل

 

 است. شیدر کشور اتر تیشهر پرجمع نینام سوم (Linz) نتسیل

 ایجغراف

 واقع بر کرانه رود دانوب. شیاتر یدر شمال شرق 200٬000 تیاست با جمع یشهر نیا

 ( است.Oberösterreich) یشمال شیاتر التیشهر مرکز ا نیا



 

12 
 

 خچهیتار

 رنگیفاد رستانیبه نام دب یرستانیبه دب نتزیدر شهر ل تلری. آدولف هدندینامیم ایکردند و آن را لنت ادیبن هایرا روم نتزیل

(Fadingergymnasiumم )رفتی. 

 ستیتازه ن یطرح ،یکز فرهنگمر كیشهر به  نیا لیاروپا بود. طرح تبد یفرهنگ تختیپا ،یالدیم 2009در سال  نتسیل شهر

در  واشیشهر پ»از پنج  یکی نتسیداشت تا شهر ل در نظردوم،  یدر زمان جنگ جهان ،یآلمان ناز یشوایپ تلر،یبلکه آدولف ه

 باشد.« سوم شیرا

 اشتاتزنیآ

 

( Železno: ییایاسلوون()به Željezni grad()به کروات: Kismarton: ی)به مجار(Eisenstadt: ی)به آلمان اشتاتزنیآ

 یداشت. در دوران امپراتور تینفر جمع 12٬856، 2010 هیشهر در ژانو نیا الند است.بورگن التیا تختیو پا شیدر اتر یشهر

 .مجار بوده است زادگانبیشهر محل اقامت نج نیهابزبورگ ا

 الخیف

 .شده استواقع شیکشور اترنفر در  58٬480 تیدر استان کرنتن با جمع (Villach: ی)به آلمان الخیف شهر

 الندبورگن

یتا جنوب التیا نینقطه ا نیتریکشور قرار دارد. شمال نیشرق ا هیالیمنتهاست و در  شیاتر التیا نیترتیجمعکم الندبورگن

 .باشدیم لومتریک 166آن  نیتر

نقاط  یفاصله در برخ نیا هستند.آن کوتاه و کم فاصله  یبه غرب یاست و نقاط شرق یعرضکم التیالند ابورگن التیا

 .باشدیم اشتاتزنیالند شهر آبورگن التی. مرکز ارسدیهم م لومتریک 5به 

 کرنتن

 یهزارنفر 14 یتی. اقلاندزبانیآلمانمردم آن  تیاست. مرکز آن شهر کالگنفورت است. اکثر شیکشور اتر یهاالتیاز ا یکی کِرنتِن

 .کنندیصحبت م ییایاستان به زبان اسلوون نیدر ا

و هزاران نفر گردشگر  شودیشهر کالگنفورت برگزار م التیا نیدر مرکز ا یساحل بالیدر ماه جون مسابقات وال سالههمه

یم کنندگانشرکتاست که  یمنطقه مسابقات مردان آهن نیدر ا یمسابقات معروف جهان گرید از .کنندیممنطقه سفر  نیبه ا
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ت رقاب گریکدیبا  یمائیپکوهو  یسواردوچرخهشنا، ماراتون،  یهانهیدر تمام زم وستهیپ طوربهعت سا 10 زمانمدتدر  یستیبا

 ورگی. رهبر سابق کرنتن کندیمرا جذب  یگردشگران فراوان سالههمهمنطقه  نیآلپ در ا یهاو کوهستان بایز یهااچهیکنند. در

 کشته شد. یرانندگ سانحه كیدر  2008( بود که در سال Jörg Haider) دریها

 خچهیتار

 شد. یکفران یاز امپراتور یبود که بعداً جزئ ایبه نام کارانتان یاسالو یمیقد نیرنشیام كیمحل  یالدیم 745منطقه در سال  نیا

 شیاوبراسترا

 التیا نیا است. نزیکشور است و مرکز آن شهر ل نیدر شمال ا التیا نی. اباشدیم شیکشور اتر التیا 9از  یکی شیاوبراسترا

 .باشدیم ییباال شیاتر یبه معنا شیاست. اوبراسترا شیبزرگ کشور اتر التیا نیچهارم

 شیدراستراین

کشور قرار دارد و  نیا یاست و در شمال شرق شیکشور اتر یهاالتیاز ا یکی (Niederösterreich: ی)به آلمان شیدراستراین

 .باشدیمرکز آن شهر زانکت پولتن م

 زالتسبورگ

 یشهر زالتسبورگ است. شیزالتسبورگ در غرب اتر التیو مرکز ا شیشهر بزرگ اتر نی( چهارمSalzburg) التسبورگز

 شهر زادگاه ولفگانگ آمادئوس موتسارت است. نیآلپ قرار دارد. ا یهااست که در دامنه کوه یدانشگاه

 یزمستان یهاكیالمپ یگ نامزد برگزار. زالتسبورشودیشهر برگزار م نیزالتسبورگ هرسال در ا یقیموس جشنواره

 برنده نشد. یبود ول 2014و  2010

 رمارکیاشتا

کشور قرار دارد و مرکز آن  نیا یاست و در جنوب شرق شیکشور اتر یهاالتیاز ا یکی (Steiermark: ی)به آلمان رماركیاشتا

 .باشدیشهر گراتس م

 رولیت

ز آن است. مرکشده لیتشک یشرق رولیو ت یشمال رولیاز دو قسمت ت التیا نیاست. ا شیکشور اتر یهاالتیاز ا یکی رولیت

 معروف است. یدانشگاه پزشک ژهیوخود به یهابه خاطر دانشگاه نسبروكیاست. شهر ا نسبروكیشهر ا

 یهاکاناز م رولیت االتیو الندك اشاره کرد. ا تهیپواتز، رو ن،یاشتابه کوف توانیم التیا نیبزرگ ا یشهرها گرید از

 و سنت آنتون. شگلیا تزبوهل،یآن عبارت است از: ک یاصل یاسک یهاستیاست و پ بازانیاسک یمحبوب برا

 نیارتفاع دارد. ا 3٬798و  شدهواقع« هوهه تاورن»گلوکنر نام دارد که در کوهستان گروس الت،یا نیکوه ا نیبلندتر

 کوه بلند است. نیمتر( دوم 3٬905« )اوتلر»پس از قله  یجنوب رولیکوه در کل منطقه ت
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 فورآرلبرگ

از لحاظ مساحت است، با  شیکوچك اتر التیا نیفورآرلبرگ دوم نکهیاست. با وجود ا شیفدرال اتر التیا نیتریغرب فورآرلبرگ

گ مرز رفورآرلب التیکه با ا شیاتر التیمرز است. تنها اهم نیاشتا ختنیو ل سییبا سه کشور آلمان، سو التیا نیحال ا نیا

 .باشدیم رولیت التیمشترك دارد، ا

 نیو

 نیشهر بزرگتر نی. اشودیمحسوب م شیگانه کشور اترنه یهااز استان یکیو  شیکشور اتر تختیپا (Wien: ی)به آلمان نیَو

زبان اروپا  یمانشهر آل نیبزرگتر نیو ،یالدیم ستمیاروپا است. تا قبل از شروع قرن ب هیشهر بزرگ در اتحاد نیو نهم شیشهر اتر

 داشت. تینفر جمع ونیلیشهر دو م نیا ولا یاز شروع جنگ جهان شیبود. پ

 خچهیتار

 نیمتفق یدوم قوا یاست. بعد از جنگ جهانشده لیتبد شیاتر تختیبه پا جیبنا و به تدر حیمس الدیاز م شیپ 5شهر در قرن  نیا

 شهیهم یقبول کرد برا شیکردند. بعد از آن که اتر میفرانسه تقسو  سیانگل کا،یآمر ،یآن را به چهار قسمت تحت کنترل شورو

 شهر خارج شدند. نیاز ا 1955در سال  یشورو یروهاین وندد،ی)ناتو( نپ یشمال كیآتالنت مانیطرف بماند و به پ یب

 نیمتفقچهارگانه  یدر دوران اشغال آن توسط قوا نیحاکم بر و یاورسون ولز در مورد فضا یمرد سوم با باز لمیف

 نوشته است. نیرا گراهام گر لمیف نیا لمنامهیاست. ف

 استیس

مانند  یجهان یهااز سازمان یبرخ یالمللنیکه دفتر سازمان ملل متحد در آن قرار دارد و دفاتر ب استیشهر دن نیسوم نیو

 .استافتهیشهر استقرار  نیدر ا یاتم یو سازمان انرژ OSZEاوپك، 

به عنوان  ونسکویاز جانب سازمان  یالدیم 2001کشور در سال  نیبه درخواست دولت ا بنا نیشهر و یمرکز بافت

 .استدهیبه ثبت رس یجهان یفرهنگ راثیم

 یگذار نام

( نی)بر وزن چ «نیو»نام شهر  یاست. در زبان آلمان( گرفته شدهVienne) یاز نام آن در زبان فرانسو یدر زبان فارس «نیَو» نام

 شهر جهان است. نیترتیفیشهر در حال حاضر با ک نی. اشودیتلفظ م

 ییایجغراف تیموقع

مساحت دارد و هم اکنون  مترمربعلویک 415شهر  نیرود دانوب قرار دارد. ا یکیو در نزد شیکشور اتر یدر شمال شرق نیو

 .باشندیم یرانینفر ا 70،000در حدود  ت،یجمع نیکه از ا رسدینفر م 1،700،000آن به  تیجمع

 یردشگرگ

که  کنندیم دیاز آن بازد ستیتور ونیلیم 7از جهانگردان است و در سال حدود  یادیعده ز یرایسال پذ یدر همه روزها نیو

 است.نفر بوده ونیلیم 5/3در حدود  یزیچ تیجمع نیا 2004بر اساس آمار، در سال 
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 یسایکل نیترساله بزرگ 900 یبا قدمتاستفان سنت یسایکلاست.  نیمعروف و یهااز موزه یکی یسیملکه س موزه

 یکیاست.  گانیعموم را یشود. ورود برا یمحسوب م كیشاهکار دوره گوت كیو در مرکز شهر قرار دارد و  رودیشهر به شمار م

 یان طاعون در قبرهایاسکلت قربان یایآن است که بقا (Katakomben یسردابه )به آلمان سایکل نیا یقسمت ها نیاز جالب تر

 شود. یم یآن جا نگه دار یدست جمع

است و در بنا شده یالدیم 1700است که در دوره باروك و حدود سال  نیو یجاها نیتریدنیاز د زیشونبرون ن قصر

شون به  یاست. در زبان آلمان یرانیا یبه سبك معمار زیآن ن یمشهور بوده و معمار یرانیقرار دارد که به سالن ا یآن سالن

یبزرگ و مجهز بوده که در نوع خود ب اریگلخانه بس كی یشونبرون دارا نیچشمه است. همچن یو برون به معنا بایز یمعنا

. صدها گونه رز در کاشتندیدر آن درخت انار م شیاند تا آنجاست که تا صد سال پکه در آن کاشته یاهانیاست و تنوع گ رینظ

 .شوندیاره کاشته مدوب یقصر کاشته شده که به صورت فصل نیباز ا یفضا

 شونبرون قصر

ال رودولف اول در س نشانیاز اول شیپادشاهان اتر یاز ششصد سال محل زندگ شیب یاست و ط شیاتر یقصر سلطنت هافبورگ

 بوده است. 1918کارل اول در سال  نشانیتا آخر 1273

، است که در آن آثار رافائل نیو یها موزه نیاز معروف تر یکیبود اکنون  یسلطنت یمهمانسرا یکه زمان نایآلبرت موزه

 شود. یم ینگه دار لهیو اگون ش متیو البته گوستاو کل کاسویآنجلو، سزان، پ کلیما ،ینچیرامبراند، داو

 یدر آن نگهدار لهیو اگون ش متیاز گوستاو کل یاست و آثار مهم یمختلف یها یشامل موزه ها و گالر ریدیبلو قصر

 شود. یم یمکان نگهدار نیدر ا متی( اثر کلیه )نقاشمعروف بوس یشود. تابلو یم

 .و موزه دکتر لئوپلد را نام برد كیموزه تکن ت،یباغ وحش، قصر گلور توانیم نیو یدنینقاط د گرید از

 جاذبه های گردشگری کشور اتریش

 برونکاخ شون

 

است و بوده شیاتر تختیپا نیدر و شین اترپادشاها یاقامتگاه تابستان (Schloß Schönbrunn: یبرون )به آلمانکاخ شون

 است.به بهره برداری رسیده  1960کشور است که تا سال  نیا یاز آثار مهم فرهنگ یکیاکنون 
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ه ب نیدر و یستیمهم تور یهااز جاذبه یکیاست شده نییاتاق دارد که به سبك روکوکو تز 1400از  شیکاخ که ب نیا

 .باشدیکشور م نیپادشاهان ا یو آرزوها قیعال ها،قهیشان دهنده سلها نها و باغ. کاخدیآیشمار م

 باغ

وحش باغ نیتریمیقد نیاست. همچنو شکل داده شده یمختلف طراح یهاوجود دارد که به سبك یهاکاخ باغ نیا یبنا در

 است.شده سیتاس 1752باغ قرار دارد که در سال  نیدر ا ا،یموجود دن

 هافبرگ

 

که در گذشته، مثأل در دوره قاجار، نمسه  شیاطر یسلطنت یاز قصرها یکی (Hofburg Palace: یسی)به انگلهافبرگ  قصر

، از جمله شاهان سلسله هابزبُرگ شیاتر خیاشخاص تار نیاز قدرتمندتر یم. اقامتگاه برخ 1279کاخ از  نیشد. ا یگفته م

(Habsburgفرمانروا ،)شیجمهور اتر سیمجارستان بوده است. امروزه سکونتگاه رئ-شیاطر ای یهنگر-شیاتر یامپراطور انی 

 همزدیبخش قصر که در قرن س نیتر یمیقد ای سیمختلف چون جناح سوئ یاست از بخش ها یبیاست. قصر هافبرگ ترک

هنردوست  برادر، لهلمیدوك و یمجموعه آرک یرایو پذ ینقاش یهم گالر یکه مدت یاصطبل شاه ایساخته شده، استالبرگ 

 سوم شد. ناندیامپراتور فرد

به بعد شد((،  1889( از سال Kunsthistorisches Museum)هنر  خیموزه تار یمجوعه هسته اصل نیهم

 .شود یم دهیکاخ د یدر صحن ورود یساوو نیوجیو جز آن. مجسمه شاهزاده  لیکائی، جناح لئوپولد، جناح سنت منبرگیآمال
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 ارنست هاپل ورزشگاه

 

 تریبا عنوان ورزشگاه پر 1992از سال  شیپ ش،یاتر نیدر و (Ernst-Happel-Stadion: یهاپل )به آلمانارنست  ورزشگاه

(Praterstadionشناخته م )کارگران ساخته شد و در  ادیالمپ نیدوم یبرا 1931و  1929 یهاسال نیورزشگاه ب نی. اشدی

در آن برگزار خواهد  2008 وروی یهارقابت ییام داد. مسابقه نهان رییتغ ،یو اربه دنبال مرگ ارنست هاپل و به افتخ 1992سال 

 شد.

 یفوتبال باشگاه یهایکشور است. باز نیفوتبال ا یمل میو خانه ت شیورزشگاه اتر نیترارنست هاپل بزرگ ورزشگاه

 یکو اس نیاویآستر یکاف یعنی ن،یبرتر و یهامیاز ت یکیکه توسط  یالمللنیو مسابقات ب یداخل یهایمحدود است به باز

 یهامسابقات جام باشگاه یزبانیم یدو باشگاه برا نیا یاصل یهاکه ورزشگاه ستا نیکار ا نیا لی. دلشودیبرگزار م نیدویراپ

ورت ورزشگاه ص نیدر ا زین نیدویراپ یکو اس نیاویآستر یکاف نیب یداخل یکوچك هستند. شهرآوردها اریبس وفایاروپا و جام 

 .دریگیم

ام ج نالیف یزبانیشده و مجاز به م یبنددرجه وفایستاره پنج یهاجزو ورزشگاه ،نفر است 49٬825ورزشگاه،  شیگنجا

 است. بوده اروپا یهاقهرمانان باشگاه

 کنستانس اچهیدر

 

نمود  انیب ی. ودیمال در کتابش ذکر گرد یپمپ یعنی یآلمان دانانیجغراف لهیبه وس یالدیم 43ابتدا در حدود  اچهیدر

 نمود. انیاونتروس( را ب) وسیآکروناوبرس( و الکوس وتوس )مثل الکوس  ینیالت یدارد و نامها انیجر اچهیدر دو در نیرود را

 ساخته شده است یخچالیدوره  یدر ط نیرا خچالی لهیبه وس اچهیشود. در یم دهینام زین نیسواب یایدر نیهم چن اچهیدر نیا

گونه ها همانند تروت  یبرخ یشود ول یم دیص یتن ماه 1200 انهیرا کاهش داده است. سال اچهیق درعم نیاما رسوبات کوه را
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 اچهیدر مورد مکان مرز در در شیو اتر آلمان س،یسو یکشورها نیدر ب یتوافق یرفته است. از نظر قانون نیاز ب یآلودگ لیبه دل

به گونه  اچهیمعتقد است که در شیدارد، اتر اچهیدر وسط در مرز یریدر مورد قرارگ یدید سیکه سو یوجود ندارد. در حال

ر د یا هجداگان ی. توافق نامه هاستیرابطه برخوردار ن نیدر ا یمبهم دی. آلمان از عقاردیمشاع و مشترك مورد استفاده قرار گ

ه با موارد در رابط نیاز ا یکی. ردیاست که تنش ها باال گ یعیانجام شده است. طب یرانیکشت ایو حمل و نقل  یریگ یمورد ماه

 یمورد دوم خانواده ها نیدر خور برگنز است. در ا یریگیحقوق ماه گریاست که لنگر انداخته اند، مورد د یقیقا یخانه ها

 باشند. یاز خور م یعیوس یدر بخش ها یریگیحق استفاده از ماه یدارا ییدارند که آن ها به تنها دهیعق یشیاتر

 یااچهیدر شود،یم دهینام زین (Bodensee: یبودن )به آلمان اچهیدر ای یبودِنز یدر آلمان کنستانس که اچهیدر

در شرق آن است.  شیدر جنوب، آلمان در شمال و اتر سیسوئ یمرز با کشورهاو هم مترمربعلویک 539به مساحت  یکوهستان

کنستانس در کنار شهر کنستانتس  اچهی. درشودیم هیتغذ نیمتر عمق دارد و توسط رود را 252طول و  لومتریک 68 اچهیدر نیا

. شودیم میتقس (Überlinger See: ی)به آلمان یز نگریو اوبرل (Untersee: ی)به آلمان اچهیدرنییپا ای یاونترز یبه دو بازو

 .شودیم دهیمنا (Obersee: ی)به آلمان اچهیباالدر ای یاوبرز اچه،یدر اصلی ٔ  بدنه نیهمچن

و  یریگیماه نی. همچنشودیدر آنها کشت م وهیبوده و درختان م زیکنستانس حاصلخ اچهیل درسواح خاك

به کنستانس،  توانیم اچهیاطراف در یهاشهرها و شهرك ترینمهم. از دیآیشمار ممنطقه به عیصنا ترینمهماز  یسازشراب

 اشاره نمود. سییسو درو رورشاخ  شیدر اتر گنزیدر آلمان، بر ندویو ل هافنشیفردر

 اچهیآلپ بوجود آمده است. در یدامنه شمال یو در پا نیرودخانه را لهیاست که به وس یا اچهیکنستانس در اچهیدر

ترس آن( ییباال اچهیدراوبرس )شامل  یاز سه توده آب اچهیدر نیوجود دارد. ا زیو کانادا ن لندیوزین ینام در کشورها نیبا هم یها

 یکیزددر ن شیو اتر سیآلمان، سو نیب اچهیدر نیشده است. ا لیاست تشک نیرا لکانا انیکه جر نیری( و سینییپا اچهیدر)

 آلپ قرار دارد.

 یو مذهب ینژاد ،یتیجمع بیترک

بوده و  همگون اریبس یو زبان یکشور به لحاظ نژاد نیا باشد. ینفر م ونیلیم میاز هشت و ن شیب در حال حاضر شیاتر تیجمع

 یم لیها تشک یرا خارج شیاتر تیدرصد از جمع 10. حدود دیآ یبه شمار م شیدرصد از مردم اتر 90 یرزبان ماد یآلمان

باشند که حدود  ی، مجار و ترك م(صرب، اسلوون، کروات اك،یبوشنسابق ) یوگسالوی یاز کشورها ینیدهند که اغلب مهاجر

قرار گرفته اند  یرسم ییکشور مورد شناسا نیا یاساس که در قانون یانیدهند. مذاهب و اد یم لیدرصد را تشک میچهار و ن

 انی. شا(درصد 0/8) ریدرصد(، سا 2/2ارتدوکس )(، درصد 2/4(، اسالم )درصد 9/4درصد(، پروتستان ) 8/73) كیعبارتند از کاتول

 شناخته شده است. تیبه رسم شیدر اتر 1912اسالم از سال  نیتوجه است که د

 زبان رسمی

و  سیآلمان، سوئ یزبان مانند کشورها یآلمان یاز کشورها یقرار گرفته که شمار یادر منطقه شیشد، اتر همانطور که گفته

 یشیاتر یاست و به آن زبان آلمان یزبان آلمان ز،ین شیاتر یمقدمه، زبان رسم نی. با اباشندیآن م یگیدر همسا نیاشتاختنیل

 لغات یبرخ یاست که در تلفظ و معن یبه آلمان هیشب یشیزبان اتر .ندیگوی( مÖsterreichisches Deutschاستاندارد )

 تفاوت است. یدارا
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( هستند و Austro-Bavarian language) یرنیبا شیگو یدارا شود،یم سیکشور تدر نیکه در مدارس ا یزبان

لبرگ و فورار یهاالتیدر ا قابل فهم باشد. البته یاستاندارد مسلط است، به سخت یکه به زبان آلمان یشخص یممکن است برا

 .زنندی( حرف مAlemannische) شیساکنان آنها به زبان آلمان رول،یاز ت یبخش

 شیو گو یرنیبا شیگو کنند؛یصحبت م یاصل شیاست، اما مردم آن به دو گو یزبان آلمان ش،یاتر یزبان رسم

فاصله  اریاستاندارد بس یکه از زبان آلمان کنندیصحبت م شیآلمان شیبا گو رول،یاز ت یفورارلبرگ و بخش نی. تنها ساکنشیآلمان

 ر است.تساده شیهستند که فهم آن به نسبت آلمان یرنیبا یشیاتر ای یرنیبا شیگو یدارا شیاما بخش اعظم مردم اتر؛ دارد

 واحد پولی

خوانده  «رویاو» ،یدر زبان آلمان ( است کهEUR: زوای کد ،€، نماد: Euro: یسیو انگل ی)به آلمان وروی ش،یاتر یواحد پول رسم

 .شودیم متقسی( ¢، نماد: Cent: یسیوانگل یبه صد سنت )به آلمان وروی. هر شودیم

 سواد

 .سال این کشور، باسواد هستند )توانایی خواندن و نوشتن را دارند( 15از جمعیت باالی  %98بطور کلی 

 آب و هوای اتریش

 یهاشامل کوهستان شیاتر یهانیاست. زم ینسبتاً معتدل یآب و هوا یقلب اروپا، دارا با قرار داشتن در شیاتر یکشور جمهور

 است. یجزئ یهاتفاوت یکشور دارا نیدر نقاط مختلف ا شیاتر یو هوا آب .شودیها و دشت مبا ارتفاع بلند و کوتاه، تپه

ها زمستان ینواح نیاست. در ا رفتهیپذ یاقاره یاز آب و هوا یشتریب راتیتأث شیاتر یو شرق یپست شمال ینواح

نوب ج یها در نواحبارش باران در تمام طول سال بطور متوسط است. تابستان زانیم نیتر است و همچنها گرمسردتر و تابستان

 کرد. سهیمقا یاترانهیمد یهاتوان آن را با تابستانیو م باشدیتر مو گرم تریطوالن شیاتر یشرق

 نیا ییآب و هوا طیشرا جهی. درنتشودیاحساس م شتریب یمعتدل اطلس یآب و هوا راتیتأث ش،یرات یغرب ینواح در

 نیبارش باران در ا زانیاما م؛ ها نسبتاً گرم استها خنك و تابستاناست؛ زمستان شیاتر یشرق یتر از نواحمعتدل یکم هیناح

 یهاگونه ستگاهیز شیمناطق، غرب اتر نیدر ا ییآب و هوا طیشراو  ییایجغراف یهای. با توجه به گوناگونباشدیم شتریب ینواح

 و جانوران متنوع است. اهانیاز گ یاریبس

هوا در زمستان،  یدما شودیشده که باعث م یآلپ یباعث بوجود آمدن آب و هوا ش،یکشوراتر ییایجغراف طیشرا اما

درجه  5متر ارتفاع، هوا  300هر  یدارد. به ازا یمحدوده بستگهوا کامالً به ارتفاع  یباشد. دما یاز مناطق پست شرق ترنیپائ

ه و کرد رییآب و هوا ممکن است به سرعت تغ د،یاگر در ارتفاعات باش ،یکه در هر فصل دی. مراقب باششودیسردتر م گرادیسانت

 به بار آورد. ییهاانیز

 روز ملی

 نیکشور و همچن نیرا اشغال و ا شیو فرانسه، اتر سی، انگلیروشو ریاتحاد جماه کا،یآمر یروهایدوم ن یجنگ جهان انیدر پا

« معاهده کشور» یبا امضا 1955ماه مه  15در  شیسال بعد، اتر 10کردند.  میآن را به چهار بخش تقس تختیپا نیشهر و

(State Treatyزم )یروهاین نیو آخرشد  ییهمان سال اجرا هییژو 27معاهده در  نیفراهم کرد. ا داستقالل خو یرا برا نهی 

و  افتی انیدوم پا یپس از جنگ جهان شیکشور اتر ساله 10را ترك کردند و اشغال  شیخاك اتر 1955اکتبر  25روز  یخارج

 .افتیاستقالل خود را باز ،یدائم یطرف یکشور با اعالم ب نیا
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 بیرا تصو یدائم یطرف یقانون ب شی( مجلس اتریدیخورش 1334)چهارشنبه سوم آبان  1955اکتبر سال  26روز  در

 ثبت شد و دولت شیاتر یبه عنوان روز مل یخارج یروهایبدون حضور ن شیروز آغاز استقالل اتر نیروز به عنوان اول نیکرد و ا

 دارند. یم یگرام یمل روزاکتبر را به عنوان  26هر سال روز  شیو مردم اتر
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 ب( اوضاع سیاسی و اجتماعی

 یاسیساختار س

شده است که  میتقس التیا 9به  شی. اترباشدیآن فدرال م یاست و نظام ادار یپارلمان یدموکراس شیاتر یجمهور یاسیس نظام

 باشند. یمجزا م یالتیمجلس ا یدارا یهمگ

 :هیمجر قوه

را  هیرقوه مج( استاندارانگانه ) 9 االتیا یروسا نیو همچن نهیکاب یدولت اعم از صدراعظم و اعضا أتیجمهور فدرال، ه سیرئ

 دهند. یم لیتشک

 جمهور: سیرئ

 سیرئ اراتیاخت ترینمهمشود.  یدو دوره شش ساله انتخاب م یمردم و حداکثر برا میمستق یجمهور با رأ سیرئ ش،یاتر در

 رانیخاص، انتخاب صدراعظم، انتصاب وزرا و دب طیانحالل پارلمان در شرا ایو  یلیتعط ایو  لیجمهور عبارتند از: دعوت به تشک

لح، مس یروهایکل ن یفرمانده ،یدولت یالقاب و نشان ها یاعطا ،یمجلس مل صوباتم حیصدراعظم، توش شنهادیبه پ نهیکاب

 سیئر شریف ی. آفایالملل نیمعاهدات ب یانتصاب سفرا و امضا ،یمحاسبات و دادگاه قانون اساس وانید یاعضاانتصاب قضات، 

. با توجه دیرس انیبه پا یو یجمهور استیدوره ر 2016 یبود که در ماه جوالدمکرات  الیاز حزب سوس شیجمهور سابق اتر

نقض قانون  لیانتخابات در دور دوم بدل جهیو ابطال نت 2016 یو م لیآور یجمهور در ماهها استیدو دور انتخابات ر یبه برگزار

مستقل  امزددکتر فان در بِلن ن یکه آقا دیر گردبرگزا 2016دسامبر  4 خیدور سوم انتخابات در تار ،یدادگاه قانون اساس یاز سو

کشور در کاخ  نیا یجمهور استیر یسال بر کرس 6 یو برا دیرس یروزیدرصد آراء به پ 53/7حزب سبزها با  تیو مورد حما

 کرد. ادیسوگند  2017 هیژانو 26در  یزد. و هیهافبورگ تک

 و دانشگاه اقتصاددان، استاد بازنشسته مدار،استیس (Alexander Van der Bellen: یفَنْ دِرْ بِلِنْ)به آلمان اَلِکسانْدِرْ

آغاز  2017سال  هیژانو 26را از روز  شیاتر جمهورسیرئ نیکار خود به عنوان دوازدهم یاست. و شیمنتخب اتر جمهورسرئی

 ...کرد

 یاسیس یزندگ

و در  2016در ماه مه سال  یرا برعهده داشت. و شیحزب سبز اتر یرهبر 2008تا سال  1997الکساندر فن در بلن از سال  

 ستیپوپول یبا شکست نوربرت هوفر نامزد حزب راستگرا دیسال به طول انجام كیبه  كیو فشرده که نزد یانتخاباتجنجال كی یپ

ز جهان بس جمهورسیرئ نیانتخاب شد. از الکساندر فن در بلن به عنوان نخست ورکش نیا جمهورسیبه عنوان رئ شیاتر یآزاد

 استاست نام برده شدهمردم انتخاب شده میمستق یکه با را

 ۲۰۱۶سال  یجمهور استیر انتخابات

زدان نام گریبه رقابت با د حزب تیو با حما شیاتر یجمهور استیفن در بلن به عنوان نامزد مستقل انتخابات ر 2016سال  در

 خیروند انتخابات در تار نیتریطوالن د،یسال به طول انجام كید و انتخابات که عمالً در چهار مرحله برگزار ش نیپرداخت. ا

 بوده است شیدوم اتر یجمهور

 یاسیس یهادگاهید
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 .کندیم یبانیپشت برالیل الیسبز و سوس یاسیس یکردهایفن در بلن از رو الکساندر

 .کندیم تیاروپا حما یازسفدرال زیو ن ااروپ هیمنتشر ساخت، او ازاتحاد 2015در سال  یکه و یکتاب هیپا بر

 صدراعظم اتریش

 2020 هیاز ژانو شیو صدراعظم اتر یشیاتر استمداریس( 1986اوت  27( )زاده Sebastian Kurz: یکورْتْس )به آلمان انیزِباست

سال  کشور از نیخارجه ا ریو وز شیحزب خلق اتر یاز اعضا یصدر اعظم بود. و زین 2019تا مه  2017دسامبر  شتریاست. او پ

 است.بوده 2017تا  2013

 است.دولت در اروپا بوده سیرئ نیترشد. کورتس جوان شیصدراعظم اتر یسالگ 31، در سن 2017دسامبر  18در  یو
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 ج( اوضاع اقتصادی

 اقتصاد اتریش در یک نگاه

است. کرده جادیشهروندانش ا یبرا ییباال یزندگکه سطح  استافتهیتوسعه  یستیالینظام اقتصاد بازار سوس كی شیاقتصاد اتر

حکومت در  تیسطح مالک ریاخ یهاسال یهایسازیشدند و با خصوص یمل شیاتر عیاز صنا یاریبس یالدیتا دهه هشتاد م

 شد. كیاروپا نزد هیاتحاد گرید یهادولت تیسطح مالک نیانگیبه م شیاتر

 اقتصاد اتریش

 مرور اجمالی

 یورو واحد پول

سال مالی  سال میالدی 

 آمارها

تولید ناخالص داخلی  $ ۵٫۳۸۵  (۲۰۱9) (PPP) میلیارد 

€ سرانه تولید ناخالص داخلی ۴۰9۳۶  (۲۰۱۶) 

٪۸٫۶۵خدمات:  ;٪۳٫۳۲صنعت:  ;٪۷٫۱کشاورزی:  تولید ناخالص داخلی هر بخش  (۲۰۰9) 

۶٫۲٪ (CPI) تورم  (۲۰۱۲) 

٪۲٫۶ جمعیت زیر خط فقر  (۲۰۱۲) 

شاخص جینی  ۲۶ (۲۰۰۷) 

۴۳۴٫۴ نیروی کار  (۲۰۱۲) میلیون 

روی کار نی  

 بر پایه شغل
٪۶۷خدمات:  ;٪۵٫۲۷صنعت:  ;٪۵٫۵کشاورزی:   (۲۰۰۵) 

کاریبی  ۴٫۴٪ (۲۰۱۲سپتامبر )   

 (۲۰۰۶) ماهانه ,۵۳9۵$/۳99۷€ میانگین حقوق ناخالص

ن حقوق خالصمیانگی  € ۰۴۳٬۲ /$ ۷۵۸٬۲  (۲۰۰۶) ماهانه ,

 صنایع اصلی

آالت، وسایل نقلیه و قطعات وسایل نقلیه، مواد ساخت و ساز، ماشین

غذایی، فلزات، مواد شیمیایی، الوار و مصنوعات چوبی، کاغد و صفحات 

 کاغذی، تجهیزات مخابراتی، توریسم

رتبه آسانی انجام کسب و کار  بیست و نهم 

 تجارت

$ صادرات ۱٫۱۶۳  (۲۰۱۲) میلیارد 

 کاالهای صادراتی

آالت و تجهیزات، وسایل نقلیه و قطعات وسایل نقلیه، مواد ماشین ,

ت، مواد شیمیایی، الوار و مصنوعات چوبی، کاغد و صفحات غذایی، فلزا

 کاغذی، تجهیزات مخابراتی، توریسم، تولیدات نساجی، آهن و استیل

 شرکای اصلی صادرات
٪۴٫۳۱ آلمان   

 ۷ ایتالیا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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٪۷٫۴ فرانسه   

٪۵٫۴ سوئیس    

٪۴٫۴ ایاالت متحده آمریکا   (۲۰۱۲) 

$ واردات ۵٫۱۷۰  (۲۰۱۲) میلیارد 

 کاالهای وارداتی
آالت، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، فلزات، نفت و تجهیزات و ماشین

 محصوالت نفتی؛ مواد غذایی

 شرکای اصلی واردات

٪۱٫۴۲ آلمان   

٪۶٫۶ ایتالیا   

٪۱٫۵ سوئیس    (۲۰۱۲) 

$ استقراض ناخالص خارجی 9٫۸۰۸ (۲۰۰9لیارد )سپتامبر می   

 امور مالی عمومی

های عمومیبدهی  ۶٫۷۴٪  GDP (۲۰۱۲) از 

$ درآمدها ۷٫۱9۱  (۲۰۱۲) میلیارد 

 (۲۰۱۲) میلیارد ۲۰۴$ مخارج

$ ذخایر خارجی ۵٫۲۶ (۲۰۱۲میلیارد )دسامبر    

سیا سازمان جهاننامهها: اطالعاتمنبع اصلی داده  

دالر آمریکا به -ذکرشده موردهای مگر- مقدارهاهمه   است 

 

 اقتصاد اتریش با جزئیات

 نگاهی به شاخص های اقتصاد کالن اتریش

 میلیارد یورو 20 میزان ذخایر ارزی

درصد از تولید ناخالص داخلی 74 -میلیارد یورو بدهی دولتی  204 میزان بدهی خارجی  

 عمده ترین تولیدات کشاورزی
میوه و انواع  -سیب زمینی  -گوجه فرنگی  -چغند قند  -جو  -گندم 

 سبزیجات

لیدات معدنیعمده ترین تو روی -گرافیت   منیزیوم -مس  -سنگ آهن  -زغال سنگ  -سرب  -   

 عمده ترین تولیدات صنعتی
 -ماشین آالت سنگین و لوازم یدکی  - انواع ماشین آالت و تجهیزات

انواع کاغذ و چوب -تجهیزات پزشکی و محصوالت دارویی   

9/6 سرمایه گذاری مستقیم خارجی 2017دالر در سال نه ممیز شش( میلیارد )    

5/5 نرخ بیکاری پنج ممیز پنج( درصد)    

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/au.html
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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 (GDP)تولید ناخالص داخلی 

همانگونه که آمارهای ذیل نشان می دهد نه تنها این شاخص مهم اقتصادی طی سالهای گذشته همواره رشدی صعودی داشته 

درصد را تجربه  3رشدی معادل  2018ریش در سال بلکه پیش بینی ها نیز حاکی از ادامه این روند می باشد. پیش بینی شده ات

 یورو است(خواهد کرد. )ارقام میلیارد 

Quarterly GDP at market prices 2018 

Evolution: Annual GDP Austria 

Date 
Quarterly 

GDP 

Quat. GDP 

Growth (%) 
Quat. GDP Annual Growth (%) 

2018Q3 112,656M.$ 0.3% 2.4% 

2018Q2 114,538M.$ 0.3% 2.8% 

2018Q1 117,417M.$ 0.9% 3.2% 

< GDP Austria 2017  

Date Annual GDP GDP Growth (%) 

2017 420,000M.$ 2.6% 

2016 390,961M.$ 2.0% 

2015 382,258M.$ 1.1% 

2014 442,587M.$ 0.7% 

2013 430,203M.$ 0% 

2012 409,652M.$ 0.7% 

2011 431,515M.$ 2.9% 

2010 392,623M.$ 1.8% 

2009 401,187M.$ -3.8% 

2008 432,334M.$ 1.5% 

2007 389,230M.$ 3.7% 

https://countryeconomy.com/gdp/austria?year=2017
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2006 336,279M.$ 3.5% 

2005 316,486M.$ 2.2% 

2004 301,220M.$ 2.7% 

2003 262,146M.$ 0.9% 

2002 214,038M.$ 1.7% 

2001 197,473M.$ 1.3% 

2000 197,338M.$ 3.4% 

1999 217,466M.$ 3.6% 

1998 218,557M.$ 3.6% 

1997 213,045M.$ 2.1% 

1996 237,343M.$ 2.3% 

1995 241,235M.$ 2.7% 

1994 203,970M.$ 2.4% 

1993 190,384M.$ 0.5% 

1992 195,506M.$ 2.1% 

1991 174,435M.$ 3.4% 

1990 166,867M.$ 4.3% 

1989 133,263M.$ 3.9% 

1988 133,592M.$ 3.3% 

1987 121,771M.$ 1.4% 

1986 97,375M.$ 2.3% 
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1985 68,624M.$ 2.5% 

1984 67,007M.$ 0.1% 

1983 71,033M.$ 3.0% 

1982 70,111M.$ 2.0% 

1981 70,122M.$ -0.1% 

1980 80,924M.$ 1.7% 

1979 74,000M.$ 5.4% 

1978 62,000M.$ -0.2% 

1977 52,000M.$ 5.1% 

1976 43,000M.$ 4.6% 

1975 40,000M.$ -0.4% 

1974 35,000M.$ 3.9% 

1973 30,000M.$ 4.9% 

1972 22,000M.$ 6.2% 

1971 18,000M.$ 5.1% 

1970 15,000M.$ 7.8% 

1969 14,000M.$ 5.9% 

1968 12,000M.$ 4.4% 

1967 12,000M.$ 2.4% 

1966 11,000M.$ 5.0% 

1965 10,000M.$ 3.4% 
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Evolution: GDP per capita Austria 

Date GDP per capita GDP P.C. Annual Growth 

2017 47,607$ 6.4% 

2016 44,733$ 1.0% 

2015 44,297$ -14.5% 

2014 51,801$ 2.1% 

2013 50,748$ 4.4% 

2012 48,616$ -5.5% 

2011 51,441$ 9.6% 

2010 46,959$ -2.4% 

2009 48,095$ -7.4% 

2008 51,954$ 10.7% 

2007 46,922$ 15.4% 

2006 40,673$ 5.7% 

2005 38,477$ 4.4% 

2004 36,872$ 14.2% 

1964 9,200M.$ 6.2% 

1963 8,400M.$ 4.2% 

1962 7,800M.$ 2.6% 

1961 7,300M.$ 5.6% 

1960 6,600M.$ 
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Date GDP per capita GDP P.C. Annual Growth 

2003 32,291$ 21.9% 

2002 26,483$ 7.9% 

2001 24,554$ -0.3% 

2000 24,632$ -9.5% 

1999 27,209$ -0.7% 

1998 27,399$ 2.5% 

1997 26,737$ -10.3% 

1996 29,821$ -1.8% 

1995 30,351$ 18.0% 

1994 25,726$ 6.5% 

1993 24,153$ -3.7% 

1992 25,068$ 10.8% 

1991 22,622$ 3.6% 

1990 21,827$ 24.4% 

1989 17,548$ -0.5% 

1988 17,633$ 9.6% 

1987 16,093$ 24.9% 

1986 12,886$ 41.8% 

1985 9,091$ 2.3% 

1984 8,883$ -5.7% 
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Date GDP per capita GDP P.C. Annual Growth 

1983 9,417$ 1.6% 

1982 9,268$ -0.1% 

1981 9,281$ -13.5% 

1980 10,732$ 9.4% 

1979 9,807$ 19.5% 

1978 8,208$ 19.5% 

1977 6,868$ 20.8% 

1976 5,684$ 7.5% 

1975 5,287$ 14.7% 

1974 4,610$ 16.9% 

1973 3,944$ 35.7% 

1972 2,908$ 21.5% 

1971 2,393$ 19.3% 

1970 2,006$ 6.8% 

1969 1,878$ 16.2% 

1968 1,616$ -0.3% 

1967 1,621$ 8.3% 

1966 1,497$ 9.2% 

1965 1,371$ 8.0% 

1964 1,269$ 8.8% 
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Date GDP per capita GDP P.C. Annual Growth 

1963 1,167$ 7.0% 

1962 1,091$ 6.2% 

 

 (GDP per Capita)سرانه تولید ناخالص داخلی 

داشته است. )ارقام به  این شاخص مهم اقتصادی نیز همانند تولید ناخالص داخلی طی سالهای گذشته همواره رشدی صعودی

 یورو است(

 (CPI)میانگین شاخص نرخ تورم مصرف کننده 

 سال ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷

2/2 1 0.9 1.7 2 2.4 3/3 CPI ٪ 

 

۲۰۱9کننده شاخص نرخ تورم مصرف  نیانگیم  (CPI) 

 inflation (monthly basis) inflation   inflation (yearly basis) inflation  

 january 2018 - december 2017 -0.67 %   january 2018 - january 2017 1.77 %  

 february 2018 - january 2018 0.29 %   february 2018 - february 2017 1.76 %  

 march 2018 - february 2018 0.58 %   march 2018 - march 2017 1.85 %  

 april 2018 - march 2018 0.19 %   april 2018 - april 2017 1.85 %  

 may 2018 - april 2018 0.19 %   may 2018 - may 2017 1.94 %  

 june 2018 - may 2018 0.19 %   june 2018 - june 2017 2.04 %  

 july 2018 - june 2018 -0.19 %   july 2018 - july 2017 2.14 %  

 august 2018 - july 2018 0.00 %   august 2018 - august 2017 2.24 %  

 september 2018 - august 2018 0.76 %   
september 2018 - september 

2017 
2.03 %  

 october 2018 - september 

2018 
0.28 %   october 2018 - october 2017 2.22 %  

 november 2018 - october 

2018 
0.19 %   

november 2018 - november 

2017 
2.21 %  

 december 2018 - november 

2018 
0.09 %   

december 2018 - december 

2017 
1.92 % 
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 (Unemployment Rate)نرخ بیکاری  

 سال ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳ ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ ۲۰۱۶ ۲۰۱۷

 نرخ رشد بیکاری 4.6% 4.9% ٪ 5.3 ٪ 6/6 ٪ 5.7 6.1% ٪ 5/5

Unemployment Austria November 2018 

  Total Men Women  

Unemployment Rate  4.7% 5.0% 4.3% 

Unemployment less 
than 25 years  

8.8% 9.2% 8.4% 

Unemployed over 24 

years  

4.1% 4.4% 3.8% 

 

Austria Trade Last Previous Highest Lowest Unit 

یتراز تجار  -510.70 -214.00 581.00 -1256.00 EUR 

Million 

یحساب جار  850.00 961.00 6171.00 -2353.00 EUR 

Million 

ناخالص  دیبه تول یحساب جار

یداخل  

2.00 2.50 4.50 -5.10 percent 

 EUR 61.00 14528.00 12629.00 14528.00 واردات

Million 

 EUR 59.00 14017.00 12415.00 14017.00 صادرات

Million 

یخارج یبده  580026.00 583571.00 633042.00 129499.00 EUR 

Million 

هیسرما  -2364.00 7461.00 7461.00 -4752.00 EUR 

Million 

 EUR 53.00 104.00 57.00 76.00 حواله ها

Million 

https://countryeconomy.com/unemployment/austria?sector=Unemployment&sc=T
https://countryeconomy.com/unemployment/austria?sector=Male+unemployment&sc=M
https://countryeconomy.com/unemployment/austria?sector=Female+unemployment&sc=F
https://countryeconomy.com/unemployment/austria?sector=Unemployment+less+than+25+years&sc=LAB-25-
https://countryeconomy.com/unemployment/austria?sector=Unemployment+less+than+25+years&sc=LAB-25-
https://countryeconomy.com/unemployment/austria?sector=Unemployed+over+24+years&sc=LAB-2599-
https://countryeconomy.com/unemployment/austria?sector=Unemployed+over+24+years&sc=LAB-2599-
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 ظرفیت های تولیدی و صادراتی اتریش:

 با توجه به بررسی های انجام شده، اتریش ظرفیت و توانمندی باالیی در زمینه تولید و صادرات کاال های ذیل را دارد: 

 انواع ماشین آالت و تجهیزات 

  سنگین و لوازم یدکی آنماشین آالت 

 آهن آالت، فوالد و کاالهای فلزی 

 تجهیزات پزشکی و محصوالت داروئی 

 مواد مصنوعی و محصوالت ساخته شده از آن 

 انواع کاغذ و چوب 

 صنایع غالب در استان های اتریش به شرح ذیل می باشند:

 نام استان صنایع و محصوالت

شین آالت، صنایع وابسته به خودرو، تجهیزات فوالد و صنایع وابسته، طراحی و مهندسی ما

 و ماشین آالت کشاورزی

 اتریش علیا 

 استان سالز بورگ  ، چوب و کاغذITو  ICTصنایع مرتبط با 

 استان فورآلبرگ فلزات پایه، ماشین آالت و دستگاه های مکانیکی، صنعت نساجی و انواع لباس

 استان کرنتن و کاغذ ماشین آالت و دستگاه های مکانیکی، صنایع چوب

صنایع ماشین آالت سنگین، تراکتور و وسایط نقلیه موتوری، آهن و فوالد، ماشین آالت و 

کاالهای الکتریکی و شاخه های صنعتی که روی مواد خام در جهت بهبود تولیدات کار می 

 کند.

 استان اشتیرمارك

 ستان تیرلا  شیشه و چوب صنعت توریسم، حمل و نقل، بخش سالمت و صنایع

 استان بورگن لند ماشین آالت و کاالهای الکتریکی، پالستیك و مصنوعات آن، الیاف مصنوعی و غیرطبیعی

 استان اتریش سفلی  ماشین آالت و دستگاه های الکتریکی و مکانیکی، تراکتور و وسایط نقلیه موتوری

 

یگردشگر یها یورود  2165.60 2949.18 5421.70 961.33 Thousa

nd 

طال ریذخا  280.00 280.00 407.48 279.99 Tonnes 

یخارج میمستق یگذار هیسرما  9032.00 577.00 55085.00 -24174.00 EUR 

Million 

نفت خام دیتول  13.00 13.00 25.00 11.00 BBL/D

/1K 
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 اطالعات تکمیلی

 شیمقررات مربوط به واردات کاال به اتر

و ضوابط واردات هر گونه محصول  طیاطالع از شرا یاست و برا ییاروپا هیهماهنگ شده اتحاد یتجار ستمیاز س یبخش شیاتر

مراجعه کرد:  لیبه آدرس ذ TARICبه نام  ییاروپا هیاتحاد یتوان به سامانه جامع مشترك گمرک یم شیبه اتر

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en 

به  و مقررات مربوط نیاست که قوان یجامع گمرک یبانك اطالعات كی نیاروپا ا هیاتحاد یگمرک یهاجامع مشترك تعرفه سامانه

وط مرب یگمرک یهامربوطه را بر اساس نام کشورها و تعرفه یاطالعات گمرک یاست که تمام ییاروپا یواردات و صادرات کشورها

 شودیاز محصوالت را شامل م به هرکدام

 است یقابل دسترس لیسامانه اطالعات ذ نیدر ا 

 یگمرکیعموم مقررات 

 یحیترج نرخ 

 ازیمورد ن یها مجوز 

 یمربوط به تجارت خارج یآمار اطالعات 

 عضو یکشورها یو صادرات یاقالم ممنوعه واردات ستیل 

 یصوالت کشاورزو مح یحوزه کشاورز یابیبازار یهامربوط به بنگاه اطالعات 

و در آغاز سال به  گرددیمشخص م هیاتحاد یاز سو انهیبه طور سال یگمرک یهاموجود در سامانه جامع مشترك تعرفه یکد ها 

رات صاد نهیو امکانات موجود در زم یتجار یها استیبازار، س راتییهمگام با تغ انهیسال راتییتغ نی. اگرددیاعضا ابالغ م یتمام

 نیب دیکل كیکد شامل  نیاز ا ی. بخشگرددیو منتشر م میتنظ دیبه اقالم جد هیاتحاد انهیالس یازهاین نیچنو واردات و هم

بخش از کد شش  نی. اردیگیمورد استفاده قرار م کشور( 200از  شی)ب ایدر سراسر دن یگمرک یهاتعرفه یاست که برا یالملل

 دهد یم لیتشک را یرقم 10کد  كی گر،یو با چهار رقم د ردیگیرقم نخست را در بر م

 فصل است 96و  یگروه اصل 21شامل  TARICجامع  ستمیس نیقوان

 :شیواردات به اتر ازیمدارک مورد ن 

 دیمواقع فاکتور خر یو در تمام باشدیاست وابسته به کشور مبدا و محصول مورد نظر م ازیواردات مورد ن یبرا یچه مدارک نکهیا

 یاظهار نامه گمرک میبه تنظ ازمندین ورو،یاز ده هزار  شتریب یسفارش ها یارائه گردد. برا ستیبایم قرارداد ینسخه اصل ایو 

است  یفاکتور مهم زیحمل و نقل ن نهیهز نیدرج شده است. همچن TARICجامع  ستمیس 3.3.3جداگانه است که در بخش 

 داده شده مندرج باشد لیحتما در مدارك تحو دیکه با

توان  یم 3.3.2آن و گروه محصوالت را در فصل  زانیثالث تعلق گرفته اند که م یبه کشورها یگوناگون یرکگم یها تیمعاف

 ،ییشده اعم از مواد غذا ادی یهاکه در مورد گروه باشندیم یمجوز واردات جداگانه ا افتیبه در ازمندیاز اقالم ن ی. برخافتی

 .باشدینم یمجوز جداگانه ا افتیبه در دازمنین رانیا از نیلیات یو پل یمحصوالت کشاورز

 یاندک راتییو به جز تغ کندیم تیاروپا تبع هیاتحاد نیاز قوان شیبه اتر یو خوراک ییمربوط به واردات محصوالت غذا مقررات

 عمل ییاروپا ونیسیکم 2006 هیژانو 20مصوبه  یبر مبنا یبر آن وارد آمده است، به طور کل 2017و  2014 یکه در سال ها
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و  رییتغ یدنیحوزه آب آشام فیها، محدوده وظادر ساختار وزارت خانه راتیی، با تغ2017 و 2014 یتنها در سال ها. گرددیم

 دیقانون خارج گرد نیدارو ها از محدوده متن ا یبرخ

 یو شامل تمام باشندیم یشیو آرا یو محصوالت بهداشت یدنیآب آشام ها،یو انواع خوراک ییقانون، موادغذا نیعملکرد ا محدوده

 نیاروپا در هم هیاتحاد ونیسیمصوبات کم هیمصوبه بر پا نی. اگرددیم یو بسته بند عیو توز یفرآور د،یتول ،یمراحل، طراح

 مصوبات عبارتند از نیشده است. ا دییو تا میحوزه تنظ

EC 852.2004 

EC 853.2004 

EC 854.2004 

EC 882.2004 

EC 178.2002 

و امکان  هیاعضا اتحاد یجهت همگام راتییتغ نیشدند و عمده ا شیدر اتر 1979در قانون  یاساس راتییسبب تغمصوبات  نیا

، اتیمحتو حیو دقت در توض یدر مورد بسته بند نیاند. همچن رفتهیمورد نظر، صورت پذ یهادر حوزه یصاردات و واردات داخل

 ییمواد غذا یاست که به موجب آن تمام هیاتحاد نیقوان نیتر رانهیختگاز س یکی وپا،ار هیاتحاد 2006مورخ سال  1924مصوبه 

دهنده محصوالت  لیو مواد سازنده و تشک اتیاز محتو یکامل و درست حاتیتوض ستیبایم ه،یشده در اتحاد عیتوز یو بهداشت

 ارائه دهند. یشیو آرا یبهداشت ،ییغذا

 وانیدر روند رشد ح یهورمون راتییهرگونه تغ ره،یو غ یداممحصوالت  مچونه یوانیح یهایدر مورد خوراک نیهمچن

مورد نظر  اهانیتا گ ردیگیبه دقت مورد کنترل قرار م زیخوراك دام ن نیممنوع بوده و همچن یکیوتیب یآنت یداروها قاتیو تزر

 دییکه به تا یحصوالتذکر شده است که م هیمصوبات اتحاد نیدر متن ا نیدر خود نداشته باشند. همچن یاهیگ یهایماریب

 هاستیو خوراک ییمواد غذا یقانون بررو نیا ینخواهند داشت. هرچند تمرکز اصل عینرسند، امکان توز شیوزارت بهداشت اتر

 خصوصو به  هیمربوطه به حوزه تغذ یدیتول یها، واحد هاهمچون، لوازم مورد استفاده در آشپزخانه زین یحال موارد جانب نیبا ا

یو خوراک یی. در بحث مواد غذارندیگیقرار م قیدق یمورد توجه و بررس زین یشیآرا و یمواد بهداشت نیو همچن هایبسته بند

 شیاتر یاستاندارد داخل نیبه رجوع به قوان ازیاقالم ذکر شده است ن نیاروپا در مورد ا هیدر مصوبات اتحاد یمشخص نیکه قوان ها

 ریو در سا دینما یرا فراهم م هیشده از خارج اتحاد دیگفته شده، امکان ورود محصول تول یاستانداردها او همگام بودن ب ستین

 شودیارجاع داده م 2006قانون  میموارد به ضما

 است لیبه شرح ذ باشند،یاروپا متفاوت م یکه با استاندارد ها هایو خوارک ییدر بخش مواد غذا شیخاص اتر نیقوان فهرست

 Ordinance on margarine products and mixed fat products (Fed Gaz 378/1993) 

 Ordinance on various sugars – sugar ordinance (Fed Gaz II 472/2003) 

 Ordinance on cocoa and chocolate products – chocolate ordinance (Fed Gaz II 

628/2003) 

 Ordinance on honey – honey ordinance (Fed Gaz II 40/2004) 

 Ordinance on jams, jelly, marmalade, and chestnut cream – jam ordinance (Fed Gaz 

897/1995 

 Ordinance on fruit juices and some other similar products – fruit juice ordinance (Fed 

Gaz II 83/2004) 
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 Ordinance on some particular kinds of concentrated milk and dry milk (Fed Gaz II 

45/2004) 

 Ordinance on coffee- and chicory extracts (Fed Gaz II 391/2000) 

 Ordinance on casein and caseinate for human consumption (Fed Gaz 106/2006) 

 باشندیم لیمجاز به شرح ذ یاروپا نسبت به استفاده مواد افزودن هیاتحاد نیقوان 

 EU-27 FAIRS Report 

 (Fed Gaz 548/1996) 

 (Fed Gaz 42/1998), which is based on CELEX-Nr. > 388L0388, 391L0071  یتمام ستی)ل 

(مجاز یهایافزودن  

 (Fed Gaz II 383/1998, II 132/2000, II (یخوراک یو قند ها یخوراک یرنگ ها)   

 315/2000 . II 193/2001, II 14/2003, II 265/2004, 364/2005) 

 (Fed Gaz 466/1994) 

 (Fed Gaz II441/2002, II 552/2003, II 434/2004, II 166/2005, II 130/2006) regulates 

 Federal Gazettes (Bundesgesetzblaetter) 

 با آدرس شیفدرال اتر یاتاق بازرگان یوبگاه بخش تجارت خارج 

https://www.advantageaustria.org/ir/zentral/business-guide-oesterreich/exportieren-nach-

oesterreich.en.html 

 حیتوض یگوناگون به زبان فارس یهارا در حوزه رانیمربوط به واردات از ا نی، قوان”Import Regulations“ رمجموعهیز در

 داده است.

 مجوزها(: ،ینون گذارقا) یو خوراک ییجهت واردات و صادرات مواد غذا شیاتر یها و ادارات دولتسازمان ستیل

 شیاتر یساز تالیجیو د یامور اقتصاد وزارت

https://www.bmdw.gv.at/Seiten/default.aspx 

 دوم اداره

Stubenring 1 

A-1011 Wien 

Phone: +43 (1) 71100 - 5766 Fax: + 43 (1) 715 96 51 

 شیاتر یو گردشگر داریمنابع پا وزارت

https://www.bmnt.gv.at 

(Division III/2) 

Stubenring 1 

A-1011 Wien 



 

37 
 

Phone: + 43 (1) 71100 - 2759 Fax: + 43 (1) 71100 - 2937 

Agrarmarkt Austria (AMA) (Agricultural Market Austria)- 

https://www.ama.at/Intro 

 Dresdnerstr. 70 

A-1200 Wien 

Spargelfeldstr. 191 

A-1220 Wien, Austria 

Phone: + 43 (5) 0555 - 3500 Fax: + 43 (5) 0555-25802 

 اروپا هیاتحاد نیقوان یوبگاه و بانك اطالعات 

http://europa.eu.int/eur-lex/en/ 

 شیاتر نیقوان یبانك اطالعات وبگاه

http://www.ris.bka.gv.at 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1979_140/ERV_1979_140.pdf 

 و سالمت ییاز مصرف کنندگان، حوزه دارو و موادغذا تیقانون حما

 تجارت خارجی اتریش

است. از این رو تجارت خارجی برای این کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار  اتریش کشوری صنعتی با بازار مصرف داخلی محدود

است و هر ساله تالش می نماید هر چند ناچیز به میزان صادرات این کشور در سبد مبادالت خارجی بیافزاید. رشد پی در پی 

شاهد  (و پس از بحران اقتصادی جهانی 2009بغیر از سال )سال گذشته 10 ین کشور باعث گردید تا اقتصاد اتریش دراقتصادی ا

میلیارد یورو بود.  141/92بالغ بر  2016رشد صعودی صادرات کاال و خدمات به شرکای خارجی خود باشد. این شاخص در سال 

میلیارد یورو  289/54 شور در سال گذشته مجموع تجارت خارجی آن بالغ برمیلیارد یورویی این ک 147/62با توجه به واردات 

 گردید.

 یاقتصاد منابع

 شیبزرگ اتر عیاز صنا یاریبس 1980است. تا دهه  یناخالص داخل دیسرانه تول هیکشور ثروتمند جهان بر پا نیدوازدهم ش،یاتر

 یاقتصادها گریبا د سهیقابل مقا یدر سطح یش بخش دولتباعث کاه یسازیخصوص ر،یاخ یهاحال در سال نیشدند. با ا یمل

درصد از  90که حدود  نیبا وجود ا شیاست. اتر شیاتر یبخش اقتصاد مل ترینمهم یالمللنیب یشده است. گردشگر ییاروپا

 یکشور داراقابل کشت شرق  نیدارد. زم یکار را در بخش کشاورز یرویدرصد ن 8فقط  کند،یم دیرا خود تول اشییغذا ازین

 .کندیم دیاز غالت و انگور تول یاست که محصول خوب یزیخاك حاصلخ

یم یدیتول عیاقتصاد صنا یاصل گاههی. تکدهدیم لیرا تشک یمهم یآلپ اقالم صادرات یهادر مراتع شرق و کوه اتیلبن دیتول

 یاهمحصوالت آهن و فوالد، فرآورده ،یترابرو لوازم  آالتنیاست که شامل ماش یدیتول عیاقتصاد، صنا یاصل گاههی. تکدهد

 یروین دیامکان بالقوه تول نیو همچن تیزیآهن و منمتشکل است از سنگ ،یعیبو کاغذ است. منابع ط مانیس ،ینفت
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آلپ هم در تابستان و هم در زمستان  یها. کوهباشدیواقع م شیدر اتر زین یمرکز یاروپا یهاجنگل ترینمهمو  كیدروالکتریه

به حفظ  شی. اتردهدیرا به خود اختصاص م یاز درآمد ارز خارج یسهم مهم سم،یو تور کندیرا به خود جلب م دکنندگانیبازد

 .پردازندیهاپسبورگ بودند م یجزو امپراتور یکه زمان یمرکز یاروپا یبا کشورها یروابط اقتصاد

 سال گذشته )میلیارد یورو( ۱۰حجم مبادالت خارجی اتریش در 

 جمع کل حجم صادرات حجم واردات لسا

2007 114 115 229 

2008 120 117 237 

2009 98 94 192 

2010 114 109 223 

2011 131 122 253 

2012 132 123 255 

2013 131 126 257 

2014 130 128 258 

2015 133 131 264 

2016 135 131 266 

2017 147 141 289 

 

 ۲۰۱۷در بخش صادرات در سال شرکای تجاری اتریش  ترینمهم

 سهم کشور از مجموع صادرات صادرات به میلیارد یورو نام کشور ردیف

 %30.5 40.05 آلمان 1

 %6.7 8.73 آمریکا 2

 %6.4 8.38 ایتالیا 3

 %5.5 7.17 سوییس 4

 %4.1 5.33 فرانسه 5

 %3.7 43.79 جمهوری چك 6

 %3.3 4.37 مجارستان 7

 %3.1 %4.1 انگلستان 8

 ٪3 3.93 لهستان 9

 %2.5 3.31 چین 10
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 ۲۰۱۷شرکای تجاری اتریش در بخش واردات در سال  ترینمهم

 سهم کشور از مجموع واردات به درصد واردات به میلیارد یورو نام کشور ردیف

 %37.2 50.39 آلمان 1

 %6.2 8.38 ایتالیا 2

 %5.9 7.95 چین 3

 %5.3 7.18 سوییس 4

 %4.3 5.87 جمهوری چك 5

 %3.7 5.02 آمریکا 6

 %2.7 3.64 فرانسه 7

 %2.6 3.51 هلند 8

 %2.6 3.51 مجارستان 9

 %2.4 3.31 لهستان 10

 

 میلیارد یورو 289 رقم تجارت خارجی

 میلیارد یورو 141 میزان صادرات

 میلیارد یورو 147 میزان واردات

موازنه تجارت 

 خارجی
 میلیارد یورو -6

ی کاالها ترینمهم

 صادراتی 

آهن فوالد و محصوالت فلزی -انواع ماشین آالت و تجهیزات سنگین و لوازم یدکی مورد نیاز   - 

انواع کاغذ و چوب-مواد مصنوعی و محصوالت و مشتقات  -تجهیزات پزشکی و دارو   

کاالهای  ترینمهم

 وارداتی
یزات مخابراتی و ارتباطیتجه -کاغذ و چوب  -نوشیدنی و تنباکو  -قطعات یدکی خودرو  -خودرو   

شریك اول  10

 تجاری
چین -لهستان -انگلستان -مجارستان -جمهوری چك -سوییس -فرانسه -ایتالیا -آمریکا -آلمان  
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 روابط اقتصادی جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اتریش (د

تجارت دو جانبه با 

 جمهوری اسالمی ایران
(2019هزار یورو )سال  484میلیون و  145  

هزار یورو 643میلیون و  15 میزان صادرات ایران  

هزار یورو 841میلیون و  129 میزان واردات ایران  

تراز تجاری با جمهوری 

 اسالمی ایران
هزار یورو به نفع اتریش 198میلیون و  114  

اقالم صادراتی  ترینمهم

 ایران

الت فرآوری شده محصو -مواد خام  -مواد شیمیایی  -مواد غذایی  -سوخت و انرژی  - 

 نوشیدنی و تنباکو

اقالم وارداتی به  ترینمهم

 ایران

مواد شیمیایی  -محصوالت فرآوری شده  -ماشین آالت و تجهیزات صنعتی   -مواد غذایی  -

 مواد خام

درصد 80منفی  درصد رشد تجارت دو جانبه  

تاریخ برگزاری آخرین 

اجالس کمیسیون مشترك 

 اقتصادی دو کشور

4/18/1820  

دستگاه ایرانی مسئول 

کمیسیون اقتصادی دو 

 کشور

 وزارت صنعت معدن و تجارت

موافقتنامه های پایه 

 اقتصادی دو جانبه

موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات  -موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری 

یادداشت تفاهم گمرکی -مضاعف  

 لیست موافقتنامه ها

یادداشت همکاری در زمینه انرژی های  -مکاری در زمینه مدیرت منابع آب یادداشت تفاهم ه

های حمل و نقلیادداشت تفاهم همکاری -یادداشت همکاری در زمینه معدن  - تجدید پذیر - 

یادداشت تفاهم همکاری در زمینه کشاورزی -یادداشت همکاری در زمینه تجهیزات پزشکی   

 

ی در روابط دو کشور حاکم شده است و فضای حاکم بر روابط دو کشور به یکی از بهترین در دوره پس از برجام، فضای جدید

دوران آن در طول تاریخ روابط دوجانبه تبدیل شده است. تفاهمنامه های زیادی در دوره دو ساله اخیر بین سازمان ها و وزارتخانه 

ی همکاری به نحو مطلوبی فراهم گردیده است. های دو کشور امضاء شده و ارتباطات خوبی شکل گرفته و زیرساخت ها

قراردادهایی نیز در حوزه های مختلف از قبیل فوالدی، بیمارستان سازی و کشاورزی نیز به امضاء رسیده و در مراحل مختلف 

ت اجرایی قرار دارند. قویترین گروه محصوالت ارائه شده در مجموعه صادرات اتریش به کشورمان، ماشین آالت و محصوال

الکتریکی و الکترونیکی می باشند. واردات اتریش از کشورمان نیز بیشتر مربوط به گروه مواد غذایی، فرش دستباف، گلیم، قالیچه، 

 و نفت خام بوده است. مواد خام، کاالهای تزیینی، اشیاء شیشه ای، مواد شیمیائی، مواد خام معدنی

 ۲۰۱9خست در پنج ماه ن شیاتر یخارج یآمار مبادالت بازرگان

درصد رشد  5.4نسبت به مدت مشابه سال قبل با  2019در پنج ماه نخست  شیواردات اتر ش،یاساس گزارش مرکز آمار اتر بر

 2018 لآوری – هینسبت به ژانو شیارزش صادرات اتر یفاصله زمان نیاست. در هم دهیرس وروی اردیلیم 53.82همراه بوده و به 



 

41 
 

 یکسر وروی اردیلیم 1.77، 2019 لآوری – هیفاصله ژانو شیبوده است. لذا، اتر وروی اردیلیم 52.04درصد رشد داشته و  4.6 زین

 (اعالم شد. وروی اردیلیم 1.32، 2018در مدت مشابه در سال  یتجار یداشته است. )کسر یتجار

ه سال قبل از آن با بوده که نسبت به مدت مشاب وروی اردیلیم 37.64اروپا  هیاتحاد یواردات کاال از کشورها ارزش

و به رقم  افتهی شیدرصد افزا 4.5 زین ییاروپا هیعضو اتحاد یبه کشورها شیروبرو بوده است. صادرات اتر یدرصد 4 شیافزا

 (وروی اردیلیم 0.95اروپا  هیبا اتحاد یتجار یکسر)است.  دهیرس وروی اردیلیم 36.69

 وروی اردیلیم 16.18درصد رشد داشته و  8.9 یست سال جاردر پنج ماه نخ ییاروپا ریغ یاز کشورها شیاتر واردات

 است. دهیرس وروی اردیلیم 15.35درصد رشد نموده و به  5.1 زیکشورها ن نیبه ا شیبوده است. صادرات اتر

 2019بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سوی مرکز آمار اتریش، حجم مبادالت تجاری بین ایران و اتریش در سال 

 119درصد به  18/5هزار یورو رسیده است. از این میزان، واردات اتریش از کشورمان با رشدی معادل  76یلیون و م 421به 

 9/2هزار یورو رسیده است. در همین دوره زمانی، صادرات اتریش به جمهوری اسالمی ایران نیز با رشدی معادل  342میلیون و 

 هزار یورو بوده است. 734میلیون و  301 درصد

در مقایسه با سال های قبل رقم قابل توجهی را ثبت نمود. مجموع مبادالت  2016ناسبات تجاری دو کشور در سال م

رشد را به  ٪26حدود  2015هزار یورو بود که در مقایسه با سال  346میلیون و  378بالغ بر  2016تجاری دو کشور در سال 

می باشد که به نوبه خود تحول مهمی در روابط  2016ایران در سال  درصدی صادرات 664ثبت رساند. نکته حائز اهمیت رشد 

 97به  2016میلیون یورو بود که این رقم در سال  14حدود  2015و  2014میزان صادرات ایران طی سال های  دوجانبه بود.

 میلیون یورو رسید.

 (رومیلیون یو) 2017لغایت  2013 جدول حجم روابط تجاری بین دو کشور طی سالهای

 موازنه تجاری جمع صادرات اتریش واردات اتریش سال

2013 80.5 184.5 193 176- 

2014 14.3 221.6 235.9 207/3- 

2015 13 287 300 274- 

2016 96.6 281.7 378.3 185/1- 

2017 119.432 301.734 421.076 182- 

 

 نتشرم جهانی بانك که است ثابت قیمت به خالص داخلیتولید نا شاخص، ترینمهمبرای مقایسه اقتصادهای کشورهای جهان، 

به قیمت ثابت سال ) 2016مطابق آخرین آمارهای بانك جهانی درباره شاخص تولید ناخالص داخلی کشورها در سال . کندمی

دارد و ژاپن با میلیارد دالر قرار  9504میلیارد دالر بزرگترین اقتصاد جهان است و پس از آن چین با  16920آمریکا با ( 2010

 میلیارد دالر سومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا است 6047

 .های چهارم تا دهم قرار دارندآلمان، فرانسه، انگلستان، هندوستان، برزیل، ایتالیا و کانادا در رتبه
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وان کرده میلیارد دالر عن 540را ( 2010به قیمت ثابت سال ) 2016بانك جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

 لژیك،ب چون اروپایی کشورهای از بزرگتر ایران اقتصاد  بدین ترتیب،  و کشورمان را در رتبه بیست و سوم جهان قرار داده است

 است مجارستان و رومانی چك، پرتغال، یونان، فنالند، ایرلند، دانمارك، اتریش، نروژ،

 تری نسبت به ایران دارندتایلند و مالزی هم اقتصادهای کوچكهمچنین کشورهایی چون نیجریه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، 

میلیارد دالری تولید ناخالص داخلی  81 افزایش از صندوق بین المللی پول همچنین براساس جدیدترین آمار منتشر شده،

 .دخبر دا 2017ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 

 شیو اتر رانیا یگسترش مبادالت تجار

درصد رشد کرده  9 رانیداشته و حجم صادرات آنها هم به ا شیدرصد افزا 19 شیبه اتر رانیحجم صادرات ا 2017در سال  

 است

 سییسفر ر یاقتصاد یخسروتاج در خصوص اهداف و دستاوردها یدولت، مجتب یخبر گاهیمهر به نقل از پا یگزارش خبرگزار به

فعال دو کشور  یکوچك و متوسط با حضور شرکت ها عیترش صناگس یهم برا یآموزش یهادوره گفت: شیبه اتر یجمهور

دوره ها مد نظر بوده است. گزارش  نیطرح ها در ا یاقتصاد یهیتوجکوچك و متوسط و طرح  عیاز صنا تیبرگزار شده و حما

 قرار داده شده است یرانیا یشرکت ها اریشده و در اخت هیدوره ها ته نیا جیهم از نتا ییها

کشور در حوزه  یها یروین یتوانمندساز نهیدر زم یمدارس حرفه ا یهم در حوزه راه انداز یمذاکرات خوب نکهیا انیبا ب یو

درو قطعات خو دیموفق در حوزه تول یاز کشورها یکی شیقطعات خودرو انجام شده است، گفت: اتر دیتول نیو همچن دیرشد تول

 دارد رانیبه ا یو تکنولوژ انتقال دانش یحوزه برا نیدر ا یخوب یها تیاست و ظرف

 یتکنولوژ انتقال

انجام  ریپذ دیها پاك و تجد یو انرژ ستیز طیمح نهیکارا در زم یها یدر حوزه تکنولوژ مذاکرات نیتاج افزود: همچن خسرو

 ردیحوزه شکل بگ نیدر ا یشیاتر یو طرف ها یرانیا یشرکت ها نیب یخوب یهمکار میدواریشده است و ام

 تیداه یجمهور استیر یمعاونت فن یعنیدر کشور  یدیکل یاز بخش ها یکی نکهیا انیعت، معدن و تجارت با بصن ریوز معاون

در  یمختلف یداشته اند پروژه ها یشیاتر یبا شرکت ها یرانیا یکه شرکت ها ییبخش را بر عهده دارد، گفت: در مالقت ها نیا

 مورد توجه قرار گرفته است یال تکنولوژها انتق پروژه نیکردند و در قالب ا فیتعر نهیزم نیا

 در حوزه معدن یهمکار 

مهم در معدن  یاز پروژه ها یکیهم  دارند و اکنون یتوان مناسب یشیاتر یدر بخش معدن هم شرکت ها نکهیبا اشاره به ا یو

از توان آنها  میتوان یمعادن م ییو شناسا صیو تشخ یشناس نیزم نهیدر زم آنها در حال انجام است، گفت: یاز سو گلگهر

شرکت  قیها از طر یهمکار نیاقتصاد کشور دارد. ا ندهیدر آ یم که بخش معدن نقش مهمیتوجه داشته باش دیو با میاستفاده کن

 در حال انجام است یشیبا طرف اتر یبخش خصوص یرانیا یو شرکت ها درویا دور،یمیا یها

 یدر بخش انرژ یهمکار

چه در حوزه مشارکت با طرف  ییهم در سه سال گذشته پروژه ها یها در حوزه انرژ یهمکار نهیزمدر  نکهیا انیتاج با ب خسرو

ا طرح ها ب نیاز ا یاریشده است، گفت: بس فیتعر زاتیآالت و تجه نیماش نیتام نیو همچن یو چه انتقال تکنولوژ یرانیا

 .میدار ییکشور اروپا نیحوزه با ا نیدر ا یمناسب یو تفاهمنامه ها ستدر حال انجام ا یشیاتر یشرکت ها یهمکار
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 و رشد بخش حمل و نقل تیتوسعه ترانز 

ت شرک شیاتر نکهیهم با توجه به ا یلیحمل و نقل خصوصا در بخش حمل و نقل ر یها رساختیدر حوزه ز نکهیا انیبا ب یو

با شرکت  یرانیا یت: شرکت هاشکل گرفته است، گف یخوب یها یدارد همکار نهیزم نیدر ا یا شرفتهیصاحب نام و پ یها

 یساخت ها ریاست. بهبود ز رانیبخش هم از اهداف مهم ا نیدر ا یژهستند و انتقال تکنولو یدر حال همکار یشیاتر یها

 حوزه مورد توجه است نیهم در ا یتیتزانز

 سمیدر بخش تور یهمکار 

نرم  یها رساختیاست که از ز نیو هدف ا میدار یبخو یها یهم همکار سمیو تور یدر حوزه گردشگر نکهیا انیبا ب خسروتاج

 سمیتور ،یخیو تار یفرهنگ سمیتور ؛یعیطب سمیتور یگفت: در حوزه ها م،یبخش استفاده کن نیا تیتقو یکشور برا نیا یافزار

 یومیم سمپوزه یبرگزار شد و در جوال رانیدر ا یومیسمپوز یعیطب سمیانجام شده است. در حوزه تور ییها یزیبرنامه ر یصنعت

 ردیهم انجام بگ شیکار در اتر نیهم برگزار شد و قرار است ا رانیدر ا شیاتر ییغذا والیشود. فست یبرگزار م شیدر اتر

 میکشور دار نیبا ا یخوب یها یو توسعه و هم در حوزه آموزش همکار قیهم در حوزه تحق یعال التیافزود: در حوزه تحص یو

 مشغول به کار هستند شیدر اتر یرانینفر از پزشکان ا هزار 2به  كیو هم اکنون نزد

 یراهبرد یها یهمکار

کوچك و متوسط دارد به  عیصنا نهیدر زم یخوب یها تیظرف شیاتر یراهبرد یها یدر حوزه همکار نکهیا انیبا ب خسروتاج

 نیه اکشورمان به توسع ازین باتوجه به دهد، گفت: یم لیکوچك و متوسط تشک عیکشور را صنا نیا عیدرصد صنا 97که  یطور

 میکن تفادهاس یآنها به خوب اتیاز تجرب میخواه یحوزه م

اقتصاد آنها هم متخصص  یفعل ریدارد و وز ییکشور برنامه ها نیهم ا تالیجیاقتصاد د دیجد یها تیافزود: در حوزه ظرف یو

 هستند رانیبا ا یحوزه است و عالقه مند به همکار نیهم

و  یمال نیتام تیمشکالت را برطرف و وضع میاروپا بتوان هیبا کمك اتحاد یمال یبانیدر بخش پشت میدواریمافزود: ا خسروتاج

 میرا درست کن یمراودات بانک

 19 شیبه اتر رانیحجم صادرات ا 2017دو سال گذشته روند مبادالت رو به گسترش بوده و در سال  یدر ط ،یبه گفته و 

به  شیبا اتر یدرصد رشد کرده است. در حال حاضر حجم مبادالت مال 9 رانیآنها هم به ادرصد رشد داشته و حجم صادرات 

بوده است و هنوز تا  وروی اردیلیم كیبه  كیحجم نزد نیسال قبل ا 10است که  یدر حال نیو ا دهیرس وروی ونیلیم 450حدود 

 .میبه نقطه مطلوب فاصله دار دنیرس

 ۲۰۲۰-۲۰۱۶ شیفدرال اتر یو جمهور رانیاج.ا.  یاقتصاد یها ینقشه راه همکار

 یاقتصاد یها یتوافق نمودند تا سند نقشه راه همکار نیبه تهران، طرف شیجمهور اتر سییسفر سال گذشته ر انیجر در

سند که در  نی. اندینما نیتدو 2020 تیلغا 2016ساله از سال  5دوره  كی یرا برا شیفدرال اتر یو جمهور رانیج.ا.ا نیمابیف

 دیردگ میتنظ یقاتیو تحق یدر بخش علم یو همکار سمیتور رساخت،ینقل و ز وحمل  ،یانرژ ،یکارگروه تجارت، تکنولوژ شش

 وقت صنعت، رینعمت زاده وز یدو طرف، توسط جناب آقا یوزرا نیمعاون استیبر یپس از چند دور مذاکره کارشناس تایکه نها

 .دیامضاء گرد شیفدرال اتر یجمهورو اقتصاد  قاتیوقت علوم، تحق ریوز لهنرتریم نهولدیر یو آقا رانیمعدن و تجارت ج.ا.ا

دو کشور نیب یمشترک اقتصاد ونیسیکم تیوضع نیآخر  

و دولت  رانیا یاسالم یدولت جمهور نیب یمشترك اقتصاد ونیسیهفت دور کم ن،یدر و 5+1با گروه  رانیاز توافق ا شیپ تا

بوده است. پس از توافق برجام،  1382برابر با آذرماه  2003آن در دسامبر سال  نیآخربرگزار شده که  شیفدرال اتر یجمهور
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برگزار  رانیکشور به ا نیجمهور ا سییر 1394سال  ورماهیسفر شهر انیجر دردو کشور  یمشترك اقتصاد ونیسیکم نیهشتم

و قرار است پروتکل آن  دیزار گردبرگ نیو در 1397ماه  نیمشترك در فرورد ونیسیاجالس کم نینهم یشد. نشست مقدمات

سددو کشور بر ربطیذ یوزرا یبه امضا 1397ماه  ریدر ت نیجمهور محترم به و سییسفر ر انیدر جر . 

شیو اتر رانیا یاقتصاد یها یدر ارتباط با همکار یمالحظات  

متخاصم  یاز کشورها یبرخدر  یهستند و منافع کمتر (SME) کوچك و متوسط ،یشیاتر یشرکتها تیاکثر نکهیتوجه به ا با

 یتوان گفت طرف ها یبا کشورمان خواهند داشت. لذا م یهمکار یبرا ینسبت به تحوالت منف یکمتر یریرپذیدارند، لذا تاث

 .مدنظر قرار دهند داریو پا مئنمط یکیرا به عنوان شر شیتوانند اتر یم یرانیا

از  یرایبا بس سهیباشند در مقا یم زین ییباال یرسطح فن آو یکه عمدتا دارا یشیکوچك و متوسط اتر یشرکتها

 یبرا یمناسب یتوانند شرکا یجهت م نیدارند، لذا از ا یو دانش فن یانتقال فن آور یبرا یکمتر تیحساس ،ییاروپا یکشورها

 .کشورمان باشند یاقتصاد یبنگاه ها یهمکار

است رانیا یفعاالن اقتصاد تیاولو شیروابط با اتر توسعه  

 یامتشکل از اعض شیو اتر رانیمشترك ا یدر قالب نشست مشترك اتاق بازرگان یتجارت خارج یاقتصاد (شیهما)روم ف جلسه

از  2019اکتبر  3پنج شنبه  خیدر تار یشیشرکت کوچك و متوسط اتر 160از  شیب ندگانیو نما شیو اتر رانیا یاتاق بازرگان

 فستویکر یجلسه را آقا نیا تیریبرگزار شد. مد شیفدرال اتر یازرگاناتاق ب یساختمان مرکز 2در سالن شماره  9:30ساعت 

، اخذ برعهده داشت. پس ثبت نام رانیدر ا شیسفارت اتر یاقتصاد زنیو را رانیو ا شیاتر یاتاق بازرگان یشیاتر سیرئ ریگروبما

 یهایآغاز و سپس سخنران ریبماگرو یآقانشست توسط  یو معرف ییامدگوبا خوش شیسالن، برنامه هما لیکارت ورود و تکم

 انجام شد لیبه شرح ذ یرانیو ا یشیاتر یطرف ها

 یمعرف ضمن یکرد. و یسخنران شیفدرال اتر یاتاق بازرگان یکل بخش تجارت خارج ریمعاون مد ستر،یزاگما كیپاتر یآقا ابتدا

است و  شیاز پانصد هزار شرکت اتر شیب یحقوق -یقانون ندهیاتاق نما نینکته که ا نیبر ا دیو تأک شیفدرال اتر یاتاق بازرگان

را  ییهااز برجام چالش کایافزود خروج آمر کند،یم یندگیرا نما یرانیهزار شرکت ا کصدیاز  شیز بین رانیا یمتقابال اتاق بازرگان

بر  کایآمر یهامیتحر نکهیبر ا دیضمن تاک یبه همراه داشته است. و رانیبا ا یشیاتر یروبه رشد شرکت ها یروابط تجار یبرا

 زانیو تالش مشترك م یخواست تا با سع یشیو اتر یرانیا نیاز طرف ند،ندار یقانون تیاروپا مشروع هیدر محدوده اتحاد رانیضد ا

 رانیا یو تجار یموجود روابط اقتصاد تیوضع یبرنامه امروز را بررس یها را به حداقل برساند. او هدف از برگزار میتحر نیا ریتأث

حفظ برجام و روابط  یدر حال تالش برا نانهمچ شیکرد که ما در اتر دیآن دانست و در ادامه تأک ندهیها و آچالش ش،یو اتر

 .میاگردهم آمده نجایخاطر ا نیهمو امروز هم به میمذاکرات هست قیاز طر رانیخود با ا

 شیاتر یجمهور یو امور اقتصاد یسازتالیجید از وزارت فدرال یندگینما به ك،یفرانس وس یآقا شیهما نیادامه ا در

دارند.  گریدکیبا  یانهیرید یروابط تجار شیو اتر رانیاست که ا نینشست ا نیا یبرگزار لیاز دال یکیخود گفت  یسخنران یط

است و  ژهیو یتیاهم یما دارا یاقتصاد یها یافزود همکار ش،یبه اتر 2018در سال  رانیجمهور ا سیبا اشاره به سفر رئ یو

 شیاتر یو امور اقتصاد یسازتالیجیبا وزارت د یرانیا ینهادها نیوجود شش کارگروه مشترك ب تیاهم نیا یهااز نشانه یکی

 یهامیخاطر تحربه 2019سال  ستشش ماهه نخ یط رانیو ا شیاتر یبا ابراز تأسف از کاهش روابط اقتصاد كیاست. وس

ا به ر شیمهم خواند، چرا که اتر شیاتر یارائه و آن را برا یحاتیو کارکرد آن توض ستکسنیمتحده، در مورد ا االتیا کجانبهی

طرح که  نیارائه کرد. ا (Go- International) در مورد طرح یحاتیکرد. در ادامه توض یصادرات محور معرف یعنوان کشور

و  شیاتر ین به طور مشترك اتاق بازرگانآ یو مجر شودیم شیکوچك و متوسط اتر یهاشرکت یسازیالمللنیمربوط به ب

 رسانیاری هامیدر دوره تحر تواندیم شیو اتر رانیا یحفظ روابط تجار یاست، برا شیاتر یو امور اقتصاد یسازتالیجیوزارت د

ش ادامه بر نق یو انیهمچنان فعال باشند. در پا توانندیمتوسط هستند که م وکوچك  یهاشرکت میباشد چرا که در دوره تحر
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 یرانیا ین اقتصادفعاال نیتبادل نظر و گفتگو ب نیاست تا ا یکرد و گفت نشست امروز فرصت مناسب دیگفتگوها در سطح باال تأک

 بمانند یهمچنان باق یشیو اتر

. کرد یسخنران یرانیو از تاجران موفق ا شیو اتر رانیمشترك ا یاتاق بازرگان سیرئ یدکتر پدرام سلطان یادامه آقا در

 تیاهم و نستکسیا ستمیس زیها و نو نقش آن یدر مورد مراودات بانک شیو اتر رانیا یاقتصاد یضمن اشاره به روابط طوالن یو

 یخصوص یهاشرکت نیارتباط ب یبر یچارچوب فیتعر شنهادیبا پ یکرد. سلطان رائها یجامع ا حاتیتوض یبخش خصوص یآن برا

 را پابرجا نگاه داشت رانیو ا شیهمچنان روابط اتر توانیآن م قیه از طراست ک یراه نیگفت ا یرانیو ا یشیاتر

 ییایجغراف تیو وضع یعیمنابع طب زانیم زیو ن تیاز جمله جمع رانیبرجسته ا یهایژگیو یبه مرور برخ یادامه و در

 نجایاشاره کرد و گفت ما ا رانیاد ااقتص هیبر عل کایآمر جانبهكی یهامیپرداخت و پس از آن به تحر یمراودات تجار یمناسب برا

ا . او بمیها باشآن یدر پ دیوجود دارد که با ییهافرصت ها،میتحر نیا یو ورا مینیرا بب هامیتحر نیا یورا میتوانیو م میهست

 یرانیو ا یشیرتا تاجران ات میکنیخواهد آمد، گفت ما تالش م زین یباشد، باران یکه هر جا ابر یسیانگل یالمثلاشاره به ضرب

ه حوزه پرداخت ک یرانیا یتجار ئتیه بیترک یبه معرف یسلطان ادامه. در رندیقرار بگ گریکدیدر ارتباط با  هامیهمه تحر یورا

حضار را  شیسخنان خو یانیدر بخش پا ی. دکتر سلطانندیگریو مدرن را در برم یسنت یاقتصاد -یمختلف و متنوع تجار یها

 یعموم ریت موجود را که با تصویآشنا شده و واقع كیاز نزد رانیبا ا دیتوانیسفر م نیت کرد و گفت در ادعو رانیبه سفر به ا

 نندیبب كیمتفاوت است را از نزد اریموجود بس

 یدر سخنران نیدر و رانیا یاسالم یرضا مدد، کاردار موقت سفارت جمهور دیحم شیهما نیاز ا یگریبخش د در

اعالم کرد  ،یشیو اتر یرانیا رتبهیو سفر مقامات عال شیو اتر رانیمدت ا یموفق و طوالن یخیو تار یرضمن اشاره به روابط تجا

از سفر  ریمس نیباشد و در ا یم شیو اتر رانیا یکامل از روابط تجار تیاآماده حم نیدر و رانیا یاسالم یکه سفارت جمهور

 خواهد آورد استقبال و مساعدت الزم را بعمل رانیبه ا یشیاتر ئتیه

را به اشتراك  یدیمف یمجموعه اطالعات و داده ها نتیدر قالب پاورپو یشیو اتر یرانیا یطرف ها شیهما نیبخش دوم ا در

 گذاشتند

 خیه تارضمن اشاره ب ،یخود به زبان آلمان یدر سخنران شیو اتر رانیا یاتاق مشترك بازرگان رکلیبد، دب انیع یعل ابتدا

 ران،یا گانیو تعداد پرشمار همسا تیجمع رینظ رانیا ییایو جغراف یمردم شناخت یهایژگیو یو برخ یرانیمدت ا یتمدن طوالن

 انریتجارت با ا یبرا ژهیو یازیغرب و جنوب به شمال به عنوان امت شرق به یتجار یدورهایدر تقاطع کر رانیاز قرار گرفتن ا

 ونیلیم 25از  شیجوان ب یتیرو به رشد است و ما جمع رانیما اقتصاد ابوده است، ا میتحت تحر رانیگفت هرچند ا یکرد. و ادی

 یهاتیآن اشاره کرد و در ادامه از مز یهاها و برنامهچالش زیو ن رانیاقتصاد ا یهادر ادامه به سرخط ی. ومیدار رانیخانواده در ا

 فیارائه کرد و در انتها وظا رانیبا ا یاقتصاد تیعالف یبرا ییهاهیگفت و توص رانیبا ا یها در مراوده تجار و امکان یاقتصاد

 را برشمرد شیو اتر رانیا نیب یتوسعه روابط اقتصاد یموجود برا

حجم  یو خود را ارائه نمود. یدر تهران، سخنران شیسفارت اتر یاقتصاد زنیرا ریگرابما ستوفیکر یدر ادامه آقا اما

شور دو ک یو تجار یروابط اقتصاد ریو با ابراز تاسف از کاهش چشم گ یختلف معرفرا از وجوه م شیو اتر رانیا یمراودات اقتصاد

 عینا، تنوع صکردهلیتحص تیبا اشاره جمع ریگرابما ینمود. آقا حیرا تشر رانیبا ا یجارارتباط ت یای، مزا2019 ریاخ کسالی یط

 یاقتصاد یایو... را بعنوان مزا رانیموفق در خارج از ا یرانیمهاجر ا یهاتیجمع نیو همچن ییایجغراف ژهیو تیموقع زیو ن رانیدر ا

راه  موجود در یهاچالش زیو ن انهیم یایدر منطقه آس رانیا طیشرا یمعرفدر ادامه به  ریگروبما یکرد. آقا یمعرف رانیارتباط با ا

 پرداخت رانیتجارت با ا

 شتریب یکرد. و یسخنران شیآژانس تجارت اتر یگذارهیبخش سرما ریمد ك،یچنچ اکوبی یآقا ر،یبماگر یاز آقا پس

 شیکه اتر است نیا شیاز اتر یعموم ریگفت تصو شانیکند. ا حیتشر یرانیتاجران ا یرا برا شیاتر یتجار تیکرد که وضع یسع

هم  هانیاز ا شتریبه مراتب ب ییمزا شیاست، اما اتر ینیو یهایز خوراکیو ن یو تابستان یزمستان یهاکشور فرهنگ و ورزش
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به عنوان  FACC ییهوا عیصنا و BMW اشاره کرد و از شیبزرگ فعال در بخش صنعت اتر یهااز شرکت یادارد. او به نمونه

مناسب است و اقتصاد  یگذار هیسرما یبرا شیموضوع پرداخت که چرا اتر نیکرد. در ادامه به ا ادیادعا  نیا یبرا ییهانمونه

در حوزه  شیاتر یاقتصاد شرفتهیپ عیکوتاه صنا یدانست. پس از آن به معرف یشیز اقتصاد اتربار یژگیدر قلب اروپا را و یقو

 شیدر اتر یشرکت و کارخانه مهم جهان 370از  شیپرداخت و اشاره کرد که ب كیو الکترون یسازلیاتوموب ،یپزشک ك،یمکان

 اشاره کرد رهیبوش و غ نگ وسامسو ا،یبه نوک توانیها مو تجارت دارند که از جمله آن دیتول کزمر

 انیانریو ا رانیتجارت با ا یایکرد و از مزا یسخنران شیدر اتر یدادگستر لیخانم الساندرا ناوارو چالوپا، وک یاز و پس

 متفاوت است اریوجود دارد، بس رانیکه از ا یبا تصورات عموم یواقع تیموضوع اشاره کرد که وضع نیگفت و به ا

و امورخارجه  ییوزارت فدرال اروپا، همگرا یتجار یرسانمسئول بخش خدمات و اطالع نگر،یتزیر کهیادامه خانم اولر در

و برجام توسط  رانیاز ا تیحفظ آن و حما یاز برجام به تالش اروپا برا کایضمن اشاره به خروج آمر یکرد. و یسخنران شیاتر

رانسه ف تیبا مرکز تیاز ابتدا مطرح کرد و هدف از آن را که در نها لیرا به تفص نستکسیسازوکار ا جادیاروپا اشاره کرد و روند ا

 یهاو حوزه نستکسیا یهاتیفعال حیدانست و در ادامه به تشر کایو معامله با دالر آمر کایآمر یهامیشد را احتراز از تحر جادیا

 آن سخن پرداخت ییکارا

عنوان به رانیا شانیکرد. ا یسخنران Adrian Capital ندهیبه عنوان نما تسریآندرئاس شوا یآقا شانیاز ا پس

ود. خواهد ب نهایاز ا شیقطعا ب رانیا تیکرد و گفت که اهم یمعرف یمرکز یایآس یکشورها انیاروپا در م یبازار برا نیبزرگتر

مانع دانست که  ینترمهمرا  هامیپرداخت و وجود تحر رانیبا تجارت با ا اطموجود در ارتب یهاچالش یدر ادامه به بررس یو

 یدر مراودات وجود دارد. و لیتسه یبرا یبخش دولت شتریب یو همراه یبه همکار زین ،یرانیها و بازرگانان اتالش شرکت یسوا

 پرداخت 2019سال  یمد نظر برا یها تیفعال یدر ادامه به معرف

دوجانبه یودر اتاق مجاور بصورت گفتگ یرانیا یشرکت ها ندگانینما شیهما نیخاتمه ا در  B2B یشرکت ها ندگانیبا نما 

بعمل آوردند یو فن یمذاکرات تخصص یشیاتر  

۲۰۱9سال  انینقل تا پاوبا تهران در حوزه حمل نیو یهمکار شیافزا  

 2019سال  انیتا پا ینقل شهروو حمل هارساختیز نهیبا تهران در زم نیو یهمکار نکهیبر ا دیبا تاک رانیدر ا شیاتر ریسف

 یبرا یزیراثرگذار باشد و در حال برنامه هارساختیتاکنون نتوانسته در بخش ز کایآمر یهامیتر خواهد شد، گفت: تحرگپررن

 .میهست رانیبا ا عتریسر یجلوحرکت رو به

 با شهردار تهران کشور نیمقامات ا ریاخ كیپلماتید یدارهایدر خصوص د رانیدر ا شیاتر ریسف« استفان شلتس» 

حضور  نیدر و گریکدیگسترش ارتباطات با  یکشور برا نیاظهار داشت: چند ش،یاجالس شهرداران جهان در اتر هیدر حاش

 .بود نیو-تهران نیب قیروابط دوستانه عم جادیآن هم ا نیکردند که اول دارید یمهم اریو درباره مسائل بس افتندی

ا ب یم مشترك؛ برجام بوده است، ادامه داد: ما منافع مشترکبرنامه جامع اقدا زبانیم نیو نکهیا یادآوریدر ادامه با  او

قامات م گریحضور د جهی. در نتمیمند هستعالقه اریبس شیو اتر رانیا نیدوستانه ب یفضا یو به حفظ و نگهدار میتهران دار

 .بود ریدر اجالس اخ یرانیمقامات ا ریدعوت از سا یبرا شیدولت اتر یاز اهداف اصل یکی ن،یمانند شهردار تهران در و یرانیا
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یمدیریت شهری در اتریش (ح   

 

 بانک اطالعات مدیریت شهری کشور اتریش
  

                

     

   

               

      

   

           
 

 یمناطق شهر

 شودیم مآداب و رسوم، خوراك و پوشاك مرد ،یزندگ وهیتفاوت در ش جادینباتات سبب ا ینشو و نما تیتفاوت آب و هوا و وضع

و  یاسیس ،یاز نظر اقتصاد شیاتر یشهرها ترینمهم. خوردیچشم مبه شیبه وضوح در سراسر خاك اتر یگونگونه نیکه در ا

 (.Graz( و گراتس )Lins) نزی(، لInnsbruck) بروكنزی(، اSalzburg(، سالتسبورگ )Vienna) نیعبارتند از: و یفرهنگ

و در  شودیاداره م یالتیحکومت ا كیتوسط  هاالتی. هر کدام از اردیگیرا دربرم التیا 9فدرال است،  یجمهور كیکه  شیاتر

 1995کشور از سال  نیشش سال است. ا یجمهور استیفدرال قرار دارد که مدت هر دوره ر جمهورسیها شخص رئرأس آن

 در آمد. (EUاروپا ) هیاتحاد تیبه عضو

 بورگن التیا( الندBurgenlandمرکز ا )التی Eisenstadt (1 

 نییپا شیاتر التیا (Lower Austriaمرکز ا )التی St.Polten (2 

 نیو التیا (Viennaمرکز ا )التی Wien (3 

 التیا ( کرنتنCarinthiaمرکز ا )التی Klagenfurt (4 

 كرماریاشتا التیا (Styriaمرکز ا )التی Graz(5 

 شیاتر التیا ( باالUpper Austriaمرکز ا )التی Linz (6 

 التیا ( سالزبورگSalzburgمرکز ا )التی Salzburg (7 

http://www.iuea.ir/find.php?item=1.518.884.fa
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot5
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot4
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot3
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot2
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot1
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot10
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot9
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot8
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot7
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot6
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot13
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot12
http://iuea.ir/find.php?item=1.556.1005.fa#ot11
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 رولیت التیا (Tyrolمرکز ا )التی Innsbruck (8 

 التیا ( فورآرلبرگVorarlbergمرکز ا )التی Bregenz (9 

 یشهر یزیربرنامه

است.  یکیها با هم مفهوم آن کنی. لشودیم فیتعر یمتفاوت یهادر قالب ش،یمختلف اتر یهاالتیدر ا یشهر یزیربرنامه نیقوان

به  ستیبای( میو جامعه محل التی)دولت فدرال، ا یشیمسئوالن اتر هیمربوط هستند، کل یکه به حکومت مرکز ینیاز قوان ریغ

در نظر  ییفضا یزیراز برنامه یاعنوان مجموعهگاه به یامنطقه یزیررنامهب ،یحالت نیطور هماهنگ با هم عمل کنند. در چن

 .گرددیشامل م زیرا ن یبخش یهایزیرکه خود برنامه شودیگرفته م

 یو بخش امدهیدولت فدرال ن فیبه صراحت در زمره تکال یدر قانون اساس یهر اقدام ش،یفدرال اتر یقانون اساس 11طبق اصل  

 یزیربرنامه تیو دولت فدرال صالح هاستالتیا فیاز جمله وظا نیسرزم شیدر مقابل آما گردد،یمحسوب م هالتایا فیاز وظا

 یهاها و جادهآزادراه ،یامنطقه نیب یهاجاده ،یلیونقل رها، حملفرودگاه تیمسئول الح نیرا ندارد. با ا یشهر یجامع فضا

( در هاالتیرو هر دو )دولت فدرال و ا نیدولت فدرال است. از ا یهاتیه مسئولدر زمر یبا ارزش معمار یفدرال و حفظ بناها

 .است یو دولت فدرال ضرور یالتیمسئوالن ا انیم یکارهم نیمشارکت دارند و ا یشهر ییفضا یزیردر برنامه یواقع به نوع

 2030تا سال  شی( اترییفضا یزیر)برنامه نیسرزم شیآما یوهایسنار

 مکنم ویسنار چهار

 Alles Wachstumرشد  ویسنار •

 Alles Sicherheit تیامن ویسنار •

 Alles Wettbewerbرقابت  ویسنار •

 Alles Risiko سكیر ویسنار •

 یرشد و توسعه شهر

 یشهردار 2351و  هاالتیا ایلند  9 ،یبه طور مرکب به عهده دولت فدرال مرکز ش،یدر اتر نیسرزم شیبرنامه آما هیته تیمسئول

 هاالتیقانون، ا نیمشخص شده است. در چارچوب ا یباال در قانون اساس یهااز ارگان كیهر  اراتیاست. حدود اخت هاکمون ای

را  یامنطقه یزیرخود برنامه طهیدر ح هایو شهردار ندینمایرا مشخص م یاو فرامنطقه یاهمنطق یزیربرنامه یموارد قانون

 .کنندیم نیتدو

هر سه نهاد باال شناخته  یاز سو شیدر اتر نیسرزم شیپرداختن به آما تیاهم یالدیم ستمیدهه شصت قرن ب در

 دینهاد جد فهیمنجر شد. وظ شیاتر نیسرزم شیبه نام کنفرانس آما یدینهاد جد لیبه تشک 1971امر در سال  نیشد و هم

گشت. در سال  نیآن تدو شیرایو نیاول 1981در سال  ریقلمداد شد که با ده سال تأخ شیاتر نیسرزم شیطرح آما شیپ هیته

 نوشته شد.« اوروك»توسط نهاد  شیاتر نیسرزم شیدوم آما شیرایو 1991

 ،شیاتر نیسرزم شیآما یهاطرحشیپ هینهاد عبارتند از: ته نیا یاصل فیشد. وظا سیتأس 1971 هیفور 25در  اروك

و  یاو منطقه یشهر یفضا یزیربرنامه هیته ،یفقا یهایآهنگخصوص در همکشور به ییسازمان فضا تیریبرنامه مد هیته

 .ینگرندهیو آ ندهیآ یهاینیبشیخصوص پبه
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از پروژه  یوساز سبز که بخشساخت وهیش یدر حال اجرا ش،یاتر تختیپا ن،یو یشهردار یشهرساز مسئوالن

 هیوساز سبز اتحادساخت قاتیتحق لوتیپا یاهاز پروژه یکیشهر که  نیهستند. در ا د،یآیشمار مبادوام در اروپا به یسازخانه

 نیو یفرد ارائه شود. شهردار کامالً منحصر به یاوهیبه ش ندهیآ یاز شهرها یاهیشده تا طرح اول یسع شود،یاروپا در آن اجرا م

و سرعت  ینزما یهاتیرا با توجه به محدود یکرده است جنبه توسعه شهر یوساز خود سعساخت دیجد یندهایفرا فیدر تعر

 یردارشه یوساز و توسعه شهرساخت شناسانمدنظر قرار دهد. کار تیاولو كیعنوان امروز، به یدر زندگ یو فناور یرشد تکنولوژ

 نهیو استفاده به دکربنیاکسیانتشار د ،ییآب و هوا راتییهمچون تغ یبه موارد ندیفرا نیدر ا ستیزطیو متخصصان مح نیو

ن یاند. در اکرده ییاجرا «یشهر سمیمتابول»وساز سبز خود را با موضوع که مدل ساخت یطور. بهتوجه خاص دارند نیاز زم

یاجرا م« SUME»موسوم به  یشهر سمیکننده طرح متابول، هماهنگ«شرمر ستوفیکر» نظرری( که زیشهر سمیپروژه )متابول

 لیا پتانسب ییعنوان فضادارند، به یه با مناطق مسکونک یو فاصله کم نییتراکم پا لیدلشهر به هیشده تا از حاش یسع شود،

 شود. دهاستفا یاحومه یهاشدن به شهرك لیتبد

 یریکارگبا به یشهر یاز نظر فضا ندهیسال آ 40در  نیشهر و ،یکارشناس یهالیدست آمده از تحلبه جیاساس نتا بر

و استادانه و  قیدق یطراح کردیو با رو یدستاورد نیچن رشد خواهد کرد. با توجه به درصد 54 ن،یاز زم مترمربعلویک 100

 یساز شهردارو. مسئوالن بخش ساختافتیدرصد کاهش خواهد  80رشد تا  زانیم نیا نهیوساز سبز، هزاصول ساخت یریکارگبه

 اند:جداگانه را مد نظر قرار داده کردیخود، سه رو یتوسعه شهر در پروژه نیو

 ونقلحمل یزیربرنامه .1

 یانرژ نهیصرف بهم .2

 یو معمار یمانند طراح یفیتوجه به اصول ک .3

طور خاص هو ب گریکدیآنها با  بیشهرها و ترک یدر توسعه آت کردیسه رو نیا ریتأث یشده است تا به چگونگ یپروژه سع نیا در

 ینکات مهم شود،یم یشهر سمیپژوهشگران که مربوط به متابول قاتیتوجه خاص شود. در آن بخش از تحق یشهر سمیمتابول

 راتیتأث تواندیوساز و توسعه شهرها مو معقول در ساخت دهیسنج قداماتگفت، ا توانیآن م یمشخص شده که بر مبنا

 دنبال داشته باشد.به یو مثبت ریچشمگ یطیمحستیز

 سمیوآمد، بهبود متابولرفت کنترل

 یوآمدهازائد است. حذف رفت یوآمدهاکنترل رفت یص براخا یطیشرا جادیا یاتوسعه نیاز موارد درخور توجه در چن یکی

 یاستفاده از خودرو زانیاز م یتوجهتا به مقدار قابل کندیمناطق کمك م نیساکنان ا یامکانات الزم برا فیو تعر موردیب

تفاده، گاز اس یکمتر یسبب خواهد شد انرژ یاینیبشیپ نیکاسته شود. تحقق چن یونقل عمومحمل ستمیس یو حت یشخص

 گرفته شود. زیشهر ن یگسترش افق یمنتشر و جلو یکمتر کربندیاکسید

 یافراقاره مشارکت

و  ییکایو آمر ییایآس ،ییکشور اروپا 9از  یقاتیتحق مؤسسه نیاروپا با مشارکت چند یبلندمدت برا یشهر سمیمتابول پروژه

در حال اجراست. بخش عمده  ندهیآ یشهرها یطراح یمناسب برا یبا هدف ارائه مدل لوت،یپا یشهرها یهایاز شهردار یتعداد

مردم،  یطیمحستیز یسطح آگاه یدر کنار ارتقا نیهوا و کره زم یکردن آلودگکم وپروژه بر کاهش مصرف  نیا یعلم قاتیتحق

تا به  تر انجام شده استباقبهتر، موارد سازگار و قابل انط جیبه نتا یابیدست یدر راستا قات،یتحق نیا قتیاستوار است. در حق

 .ابدیبهبود  ینیشهرنش یسطح زندگ بیترت نیا
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 یشهر تیریمد

و  یعموم ،یمدن یعنوان نهادهابه هایداشته است و شهردار ندهیفزا یروند ریدر جهان در چند دهه اخ هایشهردار فیوظا

یحکومت وهیروند در اکثر کشورها، فارغ از ش نیت که ااس نی. نکته جالب توجه ارندیگیرا بر عهده م یشتریب فیوظا ماًیدا یمحل

 ،كیتراف یزیربرنامه ،یآثار باستان ینگهدار ،یبه ارائه خدمات شهر شیدر اتر هایشهردار اس،اس نیقابل مشاهده است. بر ا شان

 .پردازندیم یو انتظام یگو رانند ییو اداره امور مربوطه به مسائل راهنما ییابتدا یهامدرسه جادیا ست،یزطیحفاظت از مح

 اشاره نمود: ریبه موارد ز نیدر و هایشهردار یموارد عملکرد ترینمهماز جمله  توانیکل م در

 .اندختهیو اقتصاد با هم در آم ی(، فناوریو تجرب یاست که در آن علوم )انسان کپارچهی ندیفرا كی ،یشهر تیریمد •

 ( بر خوردار است.weinholdingشرکت ) یی( و اجراAIT) یعلم یاز دو بازو یشهردار •

 یکرف هیرا تغذ یشهردار شیو پا ییاجرا یزیرتوسعه و برنامه یزیربرنامه ،یاستراتژ نیتدو هی( در سه الAITمؤسسه ) •

 .کندیم

 یشرکت را بر عهده دارد، در پنج محور اصل 100از  شیب یراهبر فهی( که وظweinholding) نگیشرکت هلد •

 . پنج محور عبارتند از:کندیم تیریشود، مد نیتأم یبه شکل اقتصاد یکه منافع اجتماع یبه نحورا  یخدمات شهر

 هاساختمان تیریمد .1

 یخدمات فرهنگ تیریمد .2

 ونقلتدارکات و حمل تیریمد .3

 یطیمحستیخدمات ز تیریمد .4

 یارسانه تیریمد .5

 یشهر تیریمد یمال نظام

 ،یجار یهابودجه نی. محل تأمشوندیم لیتشک یاهیو سرما یش جاراز دو بخ ،یمحل یهانهادها و حکومت یهابودجه

از  یگذارهیبالعوض سرما یهاهستند که از محل کمك یاهیسرما یدرآمدها ،یاهیبودجه سرما نیو محل تأم یجار یدرآمدها

 یراب یهم منبع درآمد یتایمال یمنابع( درآمدها كیاصل تفک تیشده است )رعا نیحاصل از فروش تأم دیعوا زیجانب دولت و ن

 التیبالعوض، فروش خدمات، خالص قرض استقراض، تسه یهااز محل کمك شیدر اتر هایهستند. درآمد شهردار هایشهردار

 .شودیم نیتأم گریاز منابع د یو در موارد یبانک

 یر اساس درصدب کنند،یم یزندگ یکه در محدود شهردار یشیشهروندان اتر كیکایبر درآمد شخص  یمحل عوارض

 .باشدیم شیدر اتر یشهر تیریمد یمنابع مال گریاز جمله د زین رسدیانجمن شهر م بیکه به تصو

 یشهر یهاینوآور

اما ؛ هوشمند است ی( شهرهاتالیجی)د یهایفناور نهیجزء ملل برتر در زم یباال در نوآور یهالیبا داشتن پتانس شیاتر کشور

 یهادگاهید نیب نیملت و دولت و همچن ،یقاتیمؤسسات تحق نیاست: ب یبه شهر هوشمند، همکار دنیدر راه رس یاصل یبناسنگ

 دیولدر ت یشگامیبودن خود در عرصه پ نانیو مورد اطم هاتیبه لطف موفق یشیاتر یهامختلف در مبحث شهر هوشمند. شرکت

 یهافعال در بخش یشیشرکت اتر 160از  شیب تیبرخوردار هستند. فعال یخوب اریمحصوالت خالقانه و خدمات از شهرت بس

 «تیامن»و « ارتباطات هوشمند واطالعات  یفناور رساختیز»، «هوشمند ستیزطیمح یو فناور یانرژ»، «هوشمند ییایپو»

 است. تیواقع نیا دیخود مو
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اده از استف نیهمچنشهر هوشمند هستند.  كی نییتع یارهایمع ترینمهمو ثبات از  یکوهن، نوآور دیبو دهیبر عق بنا

شهر  هستند. در خصوص یبندرده نیبرجسته در ا یفاکتورها گریاز د زیمنابع ن نهیبه تیریمد یاطالعات و ارتباطات برا یفناور

ه ب کنندهنییاز عوامل تع ستیزطیمخرب بر مح راتیتأث زانیم نیهمچون سطح رفاه و دارا بودن کمتر یگریعوامل د ن،یو

محسوب  یشهر یدر زندگ ینوآور یبرا یجهان یهااز مثال یکینفر  ونیلیم 1/7بالغ بر  یتیبا جمع نیر واند. شهحساب آمده

 .شودیم

همچون  ییارهایشهر هوشمند جهان را بر اساس مع 10مربوط به  یبندرتبه نیاول Fastco Existکوهن در مجله  دیبو

فهرست را از آن خود کرد. کوهن پس از  نیرتبه نخست ا شیاتر تختیپا یو ثبات منتشر کرد که در کمال شگفت ینوآور

ه بار ب نیاول یهوشمند در سراسر جهان انجام داد توانست برا یشهرها ینوآور رامونیکه سال گذشته پ یاگسترده قاتیتحق

 كی نییتع یارهایمع ترینمهمو ثبات از  ی. بنا بر عقده کوهن، نوآورابدیهوشمند در سطح جهان دست  یشهرها یبندرتبه

برجسته  یفاکتورها گرید از زیمنابع ن نهیبه تیریمد یاطالعات و ارتباطات برا یاستفاده از فناور نیشهر هوشمند هستند. همچن

 نینام ا رایز رسد؛یبه نظر م باوررقابلیغ یشهر جهان اندک نیعنوان هوشمندتربه نی. انتخاب وروندیبه شمار م یبندرده نیدر ا

که در تمام  شودیتنها شهر جهان محسوب م نیو نی. با وجود اخوردیشهرها به چشم نم نیدر فهرست هوشمندتر شهر معموالً

سبز، باال بودن  یهایکامل از فناور یمندکامل را کسب کرده است. شهر نوآورانه، بهره ازیدر نظر گرفته شده امت یارهایمع

و  کندیم ییخودنما زیمتما اریهوشمند جهان بس یدر فهرست شهرها نیو كیو ارائه خدمات دولت الکترون یزندگ تیفیک

ا شهر جهان ت نیبه عنوان هوشمندتر نیو تیآنها موقع یشده است با اجرا ینیبشیدر دست دارد که پ ییهاآن طرح یفرماندار

 حفظ شود. یالدیم 2050سال 

-Action Plan 2012و  Smart Energy Vision 2050،Roadmap 2020به  توانیها مطرح نیجمله ا از

بزرگ آغاز  عیداران و صاحبان صنارا با سهام یامذاکرات گسترده نیشهر هوشمند و زانیرو برنامه رانیاشاره کرد. مد 2015

را  یمومونقل عحمل ستمیصفر بسازند، س یندگیبا درصد آال وشمنده یهاساختمان دیبتوانند نسل جد قیطر نیاند تا از اکرده

 یبندرده نیدتریدر جد یگرید یقی. در تحقرندیهوشمند را به کار گ یشهرها یاروپا برا یهایفناور نیمند کنند و آخرهوش

 یتنها شهرها یجهان یبند. در ردهشودیم یشهر اروپا معرف نیبه عنوان نوآورتر نی، شهر وthinkknow2 ییایآژانس استرال

شهر را به طور  1540هر ساله اطالعات  2thinkknow ییایاسترال یآژانس نوآور قرار دارند. نیقبل از و وركیویبوستون و ن

جهان  یشهرها نیاز نوآورتر یقرار داده و فهرست یینها یبندشهر را در رتبه 445 تیآنها در نها انیکرده و از م سهیمقا یجهان

"Innovation Cities Global Index" مانند  ی. عواملشوندیم یابیشاخص ارز 162حوزه و  31. در مجموع کندیم هیته

 لیرا تشک لیوتحلهیاساس تجز ،یآورو فن التیمثل تحرك، تحص یانسان یهارساختیشبکه و ز یبازارها ،یفرهنگ یهاییدارا

 یدر نوآور دیجد یهادهیا زیآمتیموفق یاجرا یرا برا طیشرا نیبهتراست که  ییانتخاب شهرها ،یابیارز نی. هدف ادهندیم

سوم قرار گرفته  گاهیدر جا وركیویپس از بوستون و ن نیشهر و 2012 یبنددارا هستند. در فهرست رده یالمللنیب ای یامنطقه

شهر اروپا  نیبه عنوان نوآورتر نیو شهرمطالعه،  نیبه دو رده باالتر صعود کند. طبق ا 2011با سال  سهیاست و توانسته در مقا

 پس از آن قرار دارند. یو لندن با فاصله کم خیمون س،یرپا یشده است که شهرها یمعرف

 یشهر یزندگ تیفیک

 یاز شهرها یکیبه عنوان  یسال متوال نیچهارم یرا برا «نیو» یی( شهر اروپاMercerمرکر ) یقاتیو تحق یبندرتبه مؤسسه

 یسال متوال نیچهارم یبرا (Vienna) نیو ییکرد. به گزارش بازار خبر، شهر اروپا یمعرف یزندگ تیفیسطح ک نیجهان با باالتر

( Mercerمرکر ) یقاتیو تحق یبندشد. مؤسسه رتبه یمعرف یزندگ تیفیسطح ک نیالترجهان با با یاز شهرها یکیبه عنوان 

 شیاتر تختیپا نیو ،یشهر یهارساختیو ز یزندگ یاستانداردها شیافزا ،یاسیهمچون ثبات س یزیمتما اتیخصوص یبا بررس
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شاخص به  39 ییایهرساله با ارز سهمؤس نیکرد. ا یمعرف یزندگ تیفیسطح ک نیشهر جهان با باالتر نیعنوان بهتررا به 

آموزش و  ،یتیامن ،یبهداشت، اجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یطیمح ستیز ی. فاکتورهاپردازدیجهان م یشهرها یبندرتبه

 مؤسسه هستند. نیا یابیمورد ارز یارهایعم ترینمهم یخدمات شهر گرینقل، مسکن و دوپرورش، حمل

 یابر یادیز یهاجاذبه ،یو فرهنگ غن ستیزطیمح یباال تیفیهمچون ک یبا دارا بودن عناصر شیکشور اتر تر،یعبارت کل به

 تیفیاز لحاظ ک یزندگ یو گذران اوقات فراغت و استاندارد باال دیامکانات خر ت،یامن ختنیکشور با درهم آم نیعرضه دارد. ا

 در مقام دوم جهان قرار دارد. یزندگ

 ینیکارآفر یهااستیس

شروع به تجارت  نهیرا در زم ی(، روند رو به رشدGEM) ینیکارآفر تیوضع نهیدر زم یالمللنیب یاسهیمقا یبررس نیترجامع

 .کندیگزارش م شیدر اتر

درصد  6/9کشور با نرخ  نیشده است. ا یتجارت معرف یجذاب برا یبه عنوان مکان شیجامع، اتر یبررس نیا مطابق

از آن خود  ییکایو آمر ییایآس ،ییاروپا افتهیتوسعه یکشور صنعت 24 انی(، مقام پنجم را در مTEA)ینیکارآفر یهاتیفعال یبرا

پنجم ارتقا  به مقام 2007توانسته از مقام هفدهم در سال  ییکنندگان اروپاشرکت نیدر ب شیاتر گر،ید یاسهیکرده است. با مقا

 کند. دایپ

انجام شده است.  شیدر اتر یمصاحبه تخصص 37و  یمصاحبه تلفن 4800از  شیب GEM، 2014 یگزارش جهان یبرا

در حال  یهااز شرکت یبانیپشت ،یفکر تیاز مالک یقانون تیحما ،یقو یکشور را در سازمان ده نیا یباال ییتوانا ن،یمتخصص

 198000از  شی. در مجموع بدهندیقرار م دیمورد تمج هاکتشر یآموزش یهاو دوره یتیهدفمند حما یهارشد، برنامه

درصد  74کشورها  نیاند که اقتصاد احضور داشته ینیکارآفر تیوضع یبررس نیترجامع نیدرا ایکشور دن 69کننده از شرکت

 اند.را به خود اختصاص داده ایدرصد درآمد دن 87جهان و  تیجمع

خود ارائه دهند  یوکار را به عنوان پرژه درسطرح کسب كی دیبا باشدیسال م 19تا  15 نیکه سن آنها ب یآموزاندانش

 یو خدمات دیرا تول یآموزان، محصوالتتجربه کنند. دانش ،یسال درس كیکسب وکار کوچك را در مدرسه خود به مدت  كیو 

-1997 یلی. از سال تحصدهندیوکار را خودشان انجام مبوط به کسبمر یهایریگمیو تمام تصم دهندیارائه م یرا در بازار محل

 دو برابر شده است. شیکوچك در اتر یوکارهاکسب نیتعداد ا 1996

 دهدیوکار شرح مکسب كی یرا برا عیوقا دادیرو یکه چگونگ باشدیم یشرکت واقع كیاز  یمدل ،یشرکت مجاز كی

 یهامدل در تمام کالج نی. اکندیم انیوکار را بکسب یهاو تنوع فرهنگ گرید شرکت با شرکت كیارتباط  یچگونگ نیو همچن

. شودیم هیتوص یادر تمام مدارس حرفه یاهداف آموزش بازرگان یو برا باشدیم یاجبار شیوکار در اترو مدارس کسب یبازرگان

مورد در سطح  3500از  ریتعداد غ نیدارند که اوجود  یمجاز یهاشرکت نیمورد از ا 850 جیدر حال حاضر به طور را شیدر اتر

 .باشدیم یجهان

به وجود آمده است که  1999در دانشگاه کالگن فورت از ژوئن سال  (IUGوکار)کسب جادیو ا ینوآور تیریمد یکرس

 ینوآور تیریمد یاصل نهیهر دو زم قاتی. موضوعات آموزش و تحقشودیمحسوب م شیدر اتر ینیکارآفر تیریمد یکرس نیاول

شد.  نیتدو یو سازمان« از عمل تا عمل» یانتشار دانش فن یبرا Technolontakte. پروژه شودیوکار را شامل مکسب جادیو ا

که به  باشدیم یدر حال سازمانده شیدر اتر یدیجد یدوره آموزش ،یاز طرف وزارت فدرال کار و امور اقتصاد یمال تیبا حما

 یوکارهاکسب ریکه از سا دهدیفرصت را م نیعالقمند ا یوکارهاپروژه به کسب نیف است. امعرو« مالقات شرکت به شرکت»

مشابه در کشور  یهادر رشته توانندیم یشیاتر نانیمشترك، کارآفر یهای. بر اساس توافق همکاررندیبگ ادیرا  یموفق موارد
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عبارت است از:  گرددیاعمال م شیدر اتر ینیکارآفر یتیحما یهااستیکه به واسطه اتخاذ س یامکان گریآلمان شرکت کنند. د

 باال. یژها با تکنولوگسترش شرکت یبرا یمال نیمرحله زودتر، تأم كیتر و در کوچك یهاشرکت یبرا یمنابع مال به یدسترس

مشاغل درصد از کل  1/66دارند و  یفراوان ریتأث ش،یدر اقتصاد اتر (SMEکوچك و متوسط) یهاو شرکت ینیکارآفر

 11با  یوکارکسب شیوکار متوسط در اترکسب فیاند. تعرنموده جادیکشور ا نیدر ا 2009در صنعت و خدمات را در سال 

بانك  تی، سقف مسئول1998در دسامبر  SME ی. با اصالح قانون ارتقااستاروپ هیکه باالتر از حد متوسط اتحاد باشدیکارمند م

و  ستیدو OHT. عالوه بر آن بانك افتی شیدالر افزا ونیلیم 700دالر به  ونیلیم 450 از Burges وکار کوچكکسب نیتضم

 شیترا یاز طرف دولت مرکز یندگیبه نما ینموده است. وزارت فدرال امور مال بیاعتبارات تصو نیتضم یدالر برا ونیلیم یس

 كی یسقف اعتبار برا 2000سال  یام دهد. طدو بانك را انج نیا یهانموده که در صورت موجود نبودن منابع، ضمانت نیتضم

 است. دهیهزار دالر رس 1600هزار دالر به  650و از  افتهی یشتریب شیوام تنها، افزا

 ینیکارآفر یارتقا یدر راستا شیدولت اتر یهابرنامه

 :باشدیم ریبه شرح ز ینیو گسترش کارآفر جیترو نهیدر زم شیاقدامات دولت اتر اهم

ها در مدارس و دانشگاه ینیکارآفر قیتشو یبرا یاژهیتوجه و ش،ی: در کشور اترنیجامعه کارآفر كی یآموزش برا .1

درصد  47، 1998قرار گرفته است. در سال  قیمورد تشو زیوکارها ندر کسب شتریصورت گرفته است و به موازات آن، آموزش ب

که  یآموزاندانش شیاند. در مدارس اترنانشان فعال بودهکارک یبرا یاهآموزش حرف نهیکوچك و متوسط در زم یهااز شرکت

وکار کوچك کسب كیخود ارائه دهند و  یوکار را به عنوان پرژه درسطرح کسب كی دیبا باشدیسال م 19تا  15 نیسن آنها ب

یارائه م یازار محلرا در ب یخدماتو  دیرا تول یآموزان محصوالتتجربه کنند. دانش یسال درس كیرا در مدرسه خود به مدت 

 نیتعداد ا 1996-1997 یلی. از سال تحصدهندیوکار را خودشان انجام ممربوط به کسب یهایریگمیو تمام تصم دهند

 دو برابر شده است. شیکوچك در اتر یوکارهاکسب

 دهدیشرح مکار وکسب كی یرا برا عیوقا دادیرو یکه چگونگ باشدیم یشرکت واقع كیاز  یمدل ،یشرکت مجاز كی

 یهامدل در تمام کالج نی. اکندیم انیوکار را بکسب یهاو تنوع فرهنگ گریشرکت با شرکت د كیارتباط  یچگونگ نیو همچن

. شودیم هیتوص یادر تمام مدارس حرفه یاهداف آموزش بازرگان یباشد و برایم یاجبار شیوکار در اترو مدارس کسب یبازرگان

مورد در سطح  3500از  ریتعداد غ نیوجود دارند که ا یمجاز یهاشرکت نیمورد از ا 850 جیبه طور را در حال حاضر شیدر اتر

 .باشدیم یجهان

به وجود آمده است  1999در دانشگاه کالگن فورت از ژوئن سال  (IUGکسب و کار) جادیو ا ینوآور تیریمد یکرس

 تیریمد یاصل نهیهر دو زم قاتی. موضوعات آموزش و تحقدشویمحسوب م شیدر اتر ینیکارآفر تیریمد یکرس نیکه اول

 یو سازمان« از عمل تا عمل» یانتشار دانش فن یبرا Technolontakte. پروژه شودیکسب و کار را شامل م جادیو ا ینوآور

 یم یسازمانده در حال شیدر اتر یدیجد یدوره آموزش ،یاز طرف وزارت فدرال کار و امور اقتصاد یمال تیشد. با حما نیتدو

 ریدهد که از سایفرصت را م نیعالقمند ا یوکارهاپروژه به کسب نیمعروف است. ا« مالقات شرکت به شرکت»باشد که به 

 یهادر رشته توانندیم یشیاتر نانیمشترك، کارآفر یهای. بر اساس توافق همکاررندیبگ ادیرا  یموفق موارد یوکارهاکسب

 کنند. مشابه در کشور آلمان شرکت

ا ها بگسترش شرکت یبرا یمال نیمرحله زودتر، تأم كیتر و در کوچك یهاشرکت یبرا یبه منابع مال یدسترس

 از Burges وکار کوچكکسب نیبانك تضم تی، سقف مسئول1998در دسامبر  SME یباال: با اصالح قانون ارتقا یتکنولوژ

اعتبارات  نیتضم یدالر برا ونیلیم یو س ستیدو OHTآن بانك  رعالوه ب. افتی شیدالر افزا ونیلیم 700دالر به  ونیلیم 450
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نموده که در صورت موجود نبودن  نیتضم شیاتر یاز طرف دولت مرکز یندگیبه نما ینموده است. وزارت فدرال امور مال بیتصو

 650و از  افتهی یشتریب شیزانها، افوام ت كی یسقف اعتبار برا 2000سال  یدو بانك را انجام دهد. در ط نیا یهامنابع، ضمانت

 است. دهیهزار دالر رس 1600هزار دالر به 

 یراب نیو تضم یگرمهیب قیکوچك و متوسط از طر یهاشرکت ی. به منظور بهبود ساختار مالهیاصل سرما نیتضم

کارها وبکس یبرا هیماسر کنندهنیتأم یهاگروه یورشکستگ سكیر ن،یتضم نیشده است. ا یها طراحشرکت نیحفظ اعتدال ا

 .دهدیرا پوشش م

در حال  یوکارهاکسب یبرنامه گردآور نیاجرا شده است. هدف از ا 1996وکار: از اواخر سال فرشتگان کسب یبورس برا برنامه

 كینمونه  ی. براباشندیم تیریو تجربه مد هیسرما یاست که دارا یگذارانهیو سرما هیسرما یگسترش است که در جستجو

وکار کسب 49 یدالر برا ونیلیم 34بوده و جمعاً  گذارهیسرما 55دارد که شامل  دوجو شیکار در اتروشبکه فعال فرشته کسب

 فراهم کرده است.

موجود اجرا شد.  یوکارهاو گسترش کسب دیجد یوکارهاکسب ی: به منظور کمك به اجراهیاول یمال نیتأم برنامه

 یمال نیدرخواست انتخاب کرده و آنها را تأم 200از  شیب نیباال را از ب یکسب و کار با تکنولوژ 15تا  10برنامه هر ساله  نیا

 .کندیم

 :یو استفاده از تکنولوژ ینوآور ی: برنامه ارتقاها SMEها توسط و استفاده بهتر از پتنت یو نوآور قیبه تحق یدسترس .1

FINT مل کمك به که شا دهدیرا پوشش م ییهاتیبرنامه فعال نیاSME یدارند و برا یو نوآور رییبه تغ ازیاست که ن ییها 

کمك به  یوتحول برا رییتغ قیاز طر تیلوح فشرده با عنوان موفق كی. دهدیم هرا توسع ینوآور یبرا دیجد یهاآنها روش

 د.دهند و مشکالت را حل کنن صیرا تشخ رییبه تغ ازیشده است تا ن هیته نهیزم نیدر ا نانیکارآفر

 یاست. برا افتهیبا ارزش هستند، اختصاص  ینظر اقتصاد ملکه از  یبهبود ابداعات ایتوسعه  یهانهیهز ی: برایقاتیتحق فیتخف

 یاز طرف وزارت فدرال کار و امور اقتصاد نامهیگواه كی قیاز طر دیشده با لیتکم ایشده  یارزش ابداعات طراح فیتخف نیا

 ها داده شود.ف به شرکتیخفت نیواقع شود تا ا دییمورد تأ

 یالمللنیرقابت ب اسیدر مق قیوکار و کاربرد تحقکسب یایعلم و دن انیمشترك م یهای: به منظور بهبود همکارKPlusبرنامه 

 یارهایبر اساس مع یروش انتخاب رقابت كیدوره محدود تحت  كی یو برا باشندیم جادی. لذا مراکز مهارت در حال ادیاجرا گرد

 ی. براباشندیالزم م یدر حال گرفتن مجوزها زیشده و دو مورد ن جادیا KPlusده مرکز  ون. تا کنشوندیم تیشرکت حما یفیک

 در حال انجام است. زین یغاتیمراکز، تبل نیا شیافزا

تاق ا ی( از سوWIFIوکار )کسب یارتقا یجوان(: برا یها)شبکه شرکت YEN: برنامه یتیخدمات حما دگاهیبهبود د .2

شبکه در حال  نیشد. ا جادیجوان ا نانیها و کارآفرشرکت جادکنندگانیبه ا یارائه خدمات مجاز یبرا نیو صنعت و یبازرگان

مراکز مشاوره، انشارات » یتیحما یاقدامات اضاف نهیرا در زم یو اطالعات باشدیمموجود  نترنتیا یبر رو ادیحاضر با اطالعات ز

 .دهدیارائه م...« و 

شده  جادیا 1997ها در دسامبر داده گاهیکه به صورت پا باشدیاروپا م هیاتحاد یبرنامه کمک كی EU_Info_Broker:امهبرن

 یمالحظه از طرف وزارت فدرال کار و امور اقتصادقابل یمال تی( با حماشیاتر یصنف هیاست و توسط مرکز اطالعات اروپا )اتحاد

مثال  ی)برا هاتیانواع حما نیها و همچن SMEجوانان،  ق،یتحق ،یانرژ لیاز قب یاالتبرنامه به سئو نیاست. ا افتهیتوسعه 

 .دهدیها و ...( پاسخ موام یسهامداران، اهدا
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قانون  نیشد. ا بیتصو 2000 اتیتحت قانون رفورم مال (NEUFOGوکارها)کسب یانداز: قانون کمك به راهیامور دولت بهبود

 یاندازراه یرا برا یگذارهیسرما یهااتیو مال میانتقال مستق اتیالزحمه، باطل کردن تمبر، مالحق ،هااتیاز انواع مال تیمعاف

 .کندیوکارها فراهم مکسب

 یهاتیتعهدات و مسئول توانندیکارمند م 50از  شیبا ب انیکارفرما 1999 هی: از ژانویکار طیبهبود استخدام و شرا .1

 مهیب یهاکه توسط شرکت یریشگیبا استفاده از مراکز پ یدر محل کار را به طور مجان یشت شغلو بهدا یمنیا نهیخود را در زم

 ریپذرا انعطاف یقبل زمان کار شترازیصورت گرفته است، ب «یقانون زمان کار»که در  الحاص كیاند اجرا کنند. شده ریحوادث دا

 ساخته است.

 یخوداشتغال قیاز طر یاندهیبه طور فزا ندهیکار در آ یایمشاوره: دنآموزش و  قیجوان از طر نانیاز کارآفر تیحما .2

 ند،یها درآشرکت یسنت یساختارها یبه جا نییمراتب پاکوچك و مستقل با سلسه یواحدها یهاخواهد شد. اگر شبکه نییتع

ها کوچك و متوسط را شرکت یایمزا نیو کار در بازار نو یسازیرشد خصوص بهروند رو  نی. همچنافتیخواهند  یادیز تیاهم

که  یدارد به طور یبستگ یو سازمان یرقابت در سطح فرد یسازبه فعال یادیشرکت تا حد ز كی. توسعه دیارتقا خواهد بخش

راه یبرا هاتیفعال تیتقو نیبنابرا؛ کند نیآنها را تضم یکند و توسعه و حضور اقتصاد جادیا یرقابت یهاتیآنها مز یبتواند برا

رح ط یادیجوان موارد ز نانیکارآفر یبوده است. برا شیاتر یاقتصاد یهااستیو آشکار در س حیموضوع صر كیها  SME یزاندا

ند عبارت ااز آنه یشده است که بعض جادیمؤسسات ا ریسا ای یبازرگان یهاها، اتاقو بخش هاالتیو برنامه وجود دارد که توسط ا

 .یاطالعات ینارهایراهنما و سم یهاکتابچه ها،ستیلچك ییراهنماخاص، مشاوره و  یاز: شروع به کارها

 جوان قرار دارد: نانیسه دسته اقدام مورد توجه کارآفر یالتیسطح ا در

 نی. ادهدیآنها قرار م اریرا در اخت التیتسه یمال یهاجوان که به صورت کمك نانیکارآفر یبرا یتیحما یها( برنامهالف

 .باشدیشرکت م یدازانراه یبرا التیتسه

برجسته که  یفن یهابا مهارت د،یجد یهایتکنولوژ نهیوکارها در زمکسب یاندازاز راه تیحما یبرا یمال نیتأم یها( برنامهب

 .کندیپرداخت م یمال یهاو ... به صورت کمك یمتخصصان خارج یرا برا هانهیهز

و اعتبارات  یوکار را به صورت مالکسب یاندازراه یبرا مهیحق ب توانیم که به موجب آن کنندگانسیتأس یانداز برا( طرح پسج

 طلب نمود. یگذارهیسرما

 یشهر ونقلحمل

 یبه راحت دیبرو دیاز شهر که بخواه یاشده است و شما به هر نقطه یخوب و منظم طراح اریبس ن،یو یونقل شهرحمل ستمیس

 :باشدیم یشامل پنج بخش کل ستمیس نیاست. ا ریپذامکان

1 )U-Bahn ( )متــرو که با عالمت  ایاوبانU شودیمشخص م. 

بنفش،  U2قرمز،  U1 ری. مسشودیرنگ خاص مشخص م كیشماره و  كیبا  ریمترو است که هر مس ریپنج مس یدارا ن،یو شهر

U3 ینارنج، U4  سبز وU6 مترو است. در داخل  یهاستگاهیاها و و داخل واگن هاستگاهیمترو در ا یرهایاست. نقشه مس یاقهوه

که  یشیو صفحه نما شودیکه با آن خط تقاطع دارند اعالم م یو خطوط ستگاهیآن ا نام ستگاه،یبه هر ا دنیها قبل از رسواگن

 نیچن. همدهدیرا نشان م دیشو ادهیاز آن پ دیتوانیکه شما م یو سمت درب کندیرا درج م ستگاهیدر هر واگن قرار دارد نام آن ا

جمعه، شنبه و  ی. در روزهادهدیسوار شدن نشان م یقرار دارد که زمان انتظار شما را برا ییتابلو U-Bahn یهاستگاهیدر ا

 .دهدیتمام شب به کار خود ادامه م نیمترو و یرسم لیتعط یروزها
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2 .Strassenbahn (که از خیبان( )اتوبوس برقاشتراسن )نییتع یرهایصوص به خود و در مسمخ یهالیر یو از رو هاابانی 

. در گرددیحرف مشخص م ایعدد  كیکه هر خط با  باشدیخط مختلف م 29 یدارا Strassenbahn. کنندیشده حرکت م

ت. نصب شده اس ستگاهیا یپالك در کنار تابلو كیآن خط با  عددممکن است چند خط توقف داشته باشند که  ستگاهیهر ا

قبل و بعد از آن را مشخص کرده است و  یهاستگاهیهر خط و نام ا رینصب شده که مس ییتابلوها گاهستیعالوه بر آن در هر ا

. در دیسوار شدن را محاسبه کن یزمان انتظار برا دیتوانیجدول م نیحرکت نوشته شده است که با کمك ا یبندجدول زمان

نصب  ییتابلوها زین Strassenbahn. در داخل شودیده مزمان نشان دا نیا شگرینما یبه کمك تابلوها هاستگاهیاز ا یبعض

یخطوط اعالم م ریو تقاطع آن با سا ستگاهینام ا ستگاهی. عالوه بر آن، قبل از هر ادهدیم شیرا نما هاستگاهیشده است که نام ا

 .شودیروشن م شگریصفحه نما كی یبر رو ستگاهینام هر ا Strassenbahnاز  یبعض. در شود

3 .S-Bahn ( )یشهر نیآنها ب ریو ادامه مس کنندیاطراف مرکز شهر حرکت م یرهایکه در مس ریالسعیسر یقطارها ایشنل بان 

قطارها  نیا ستمی. سشوندیخوانده م OBBحرکت کنند به طور مخفف  یالمللنیب یرهایدارند و اگر در مس یاست و عالمت خاص

بل از ق زین ستگاهیها نصب شده است نام هر او داخل واگن هاستگاهیدارد که در ا یااگانهجد ریمانند مترو بوده و نقشه مس زین

 هیتهو ستمیس یقطارها دارا نی. اشودیها نشان داده مداخل واگن یشگرهاینما یرو نکهیو هم ا شودیبه آن هم اعالم م دنیرس

 هستند. یبهداشت سیمواقع، سرو یبهتر و در بعض

در  ایتر و را در نقاط خلوت رهایذکر شده در باال هستند و ادامه آن مس لهیسه وس یهاستگاهیا یانتها اتوبوس که معمواًل در. 4

 .48Aبه طور مثال  گردد،یمشخص م Aعدد و در انتها با حرف  كیکه هر خط با  کنندیحرکت م ریمس 44داخل شهر در 

 ریمس یهاستگاهینام ا شیجهت نما ییتابلو ستگاهیست و در هر اا Strassenbahn ستگاهیمانند ا زیها ناتوبوس ستگاهیا یتابلو

از  یو در بعض شودیاعالم م ستگاهینام ا ستگاه،یبه هر ا دنیاتوبوس نصب شده است. قبل از رس دنیرس یو زمان انتظار برا

دکمه توقف که  یکس ستگاهیبه ا دنیاگر قبل از رس ستم،یس نی. در ادهدیستگاه را نشان مینام ا شگر،یها صفحه نمااتوبوس

 .کندیهم منتظر نباشد اتوبوس توقف نم یمسافر ستگاهیاتوبوس قرار دارد فشار ندهد و در آن ا یدربها كینزد

 5شب تا  مهیبعد از ن قهیدق 30شب است، از ساعت  12باال تا ساعت  یهاستمیاتوبوس شب چون ساعت کار هر کدام از س .5

که اتوبوس شب توقف دارد عالمت  ییهاستگاهی. در اکنندیساعت تردد م مین یبا فاصله زمان ریمس 20شب در  یهابامداد اتوبوس

N یم ریکه از آن مس یو شماره آنها با شماره اشتراسن بان کنندیاشتراسن بان حرکت م ریکه معموال در مس خوردیبه چشم م

 N71از اتوبوس  شبمهیبعد از ن دیتوانیم د،یکنیاستفاده م 71ان مثال اگر شما معموالً از اشترسنب ی. براباشدیم یکی گذرد

 دیهر خط اشتراسن بان، اتوبوس شب وجود ندارد و شا یکه لزوماً برا دیبه خاطر داشته باش یول د،یاستفاده کن ریدر همان مس

 اشتراسن بان حرکت نکند. ریوجود داشته باشد که اصالً در مس یاتوبوس

 یشهر سمیتور

مسافرت  یو سالزبورگ برا نیو یدنید یهاو جدا از جاذبه باشدیم نگنیش مانیو عضو پ یمرکز یاروپا یاز کشورها یکی شیاتر

است  هیهمسا سیسوئ ا،یتالیچك، آلمان، مجارستان، ا یجمهور یبا کشورها رایز باشد؛یمناسب م اریاروپا بس یبه انواع مقصدها

 است. انیرانیاز ا اریکه مقصد بس

 ییمایاز خطوط معتبر هواپ ییاروپا یداخل یو با داشتن پروازها نیو -تهران میبا داشتن پرواز مستق شیاتر ییمایهواپ

 پرواز دارد. نیهر روزه از تهران و و باًیباشد که تقر یم نگنیدر حوزه ش انیرانیجهت مسافرت ا

 یادر است برنامه روزانه خود را به گونهآن در اروپا نمونه است، هر کس قا یونقل شهرحمل ستمیکه س نیشهر و در

 دنی. رسکند دایپ یزمان ممکن دسترس نیتردر کوتاه -یشخص لیبدون استفاده از اتومب -کند که به هر نقطه از شهر  میتنظ
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مورد  هینقل لهیکه وس دهندیتابلوها نشان م زین ستگاهیو در ا خواهدیوقت م قه،یدق 5تراموا کمتر از  ایمترو، اتوبوس  ستگاهیبه ا

 سوار شد. دیرا چه موقع با یمترو بعد ایاتوبوس  ای دیخواهد رس ستگاهیبه ا ینظر در چه ساعت

 دنی. سر وقت به قرار رسستیفاصله ن یعموم هینقل لهیحرکت دو وس نیب قهیدق 5از  ادتریوآمد، زپررفت یهاساعت در

ه در ک ییبا بلندگوها زیامر ن نیا د،یآ شیپ یشهر هینقل لیکت وساکوتاه در حر یحت یریاست و اگر تأخ یعاد یامر ن،یدر و

 .دیرس دنصب شده است به اطالع مسافران خواه ستگاهیا

است که  یابه گونه یرسان. اطالعماندیاعتراض نم یو جا کندیم فایخود را به نحو احسن ا فهیکه هر کس وظ دانندیم همه

وجود  هانهیدر همه زم یرساناطالع نیکرد و ا یکشور رانندگ نیدر ا دیکه چگونه با داندیم شیاز ورود به اتر شیپ یمسافر حت

 دارد.

 یبرنامه حرکت خود را رو تواندیباشد در همان پرواز م نیعازم و ،یشیاتر یمایهواپ یاز پروازها یکیکه در  یمسافر

را هماهنگ خواهد کرد و برنامه حرکت اتوبوس به داخل  یپرواز بعد ،یشیاتر ییمایکند. مهماندار هواپ یزیربرنامه زین نیزم

بطه در را یمسافر قرار خواهد داد. فراتر از آن اگر پرسش اریدر اخت ییبا کمال خوشرو ودکه از او خواسته ش یدر صورت زیشهر را ن

یود مخ فهیوظ ،یشیاتر یمایاپهو یپاسخ مورد نظر، تمام خدمه پرواز افتنی یبرا یباشد، حت یگریپرواز د یبا پرواز و هماهنگ

ه عازم مرکز ک یالهیسوارشدن به وس ای یبه پرواز بعد دنیرس یراانتظار ب زیکنند. در فرودگاه ن دایکه پاسخ مورد نظر را پ دانند

نه وشده است. با ورود به فرودگاه هرگ نییتع قاًیدق زیمشخص و ساعت حرکت ن هامتیاست. ق ینیبشیشهر است، از قبل قابل پ

 یعاد یکردن هتل، امر دایپ واست  افتیاطالعات قابل در یهاو چه از باجه یباشد چه به صورت چاپ ازیکه مورد ن یاطالعات

 ،یرانندگ یباشد، با ارائه گواه لیبه اتومب اجیانجام خواهد شد. اگر احت یاضاف نهیاست که از همان فرودگاه، رزرو آن بدون هز

در  شیمدرن به نما یو زندگ یخیاز قدمت تار یازهیکه آم یخواهد شد. در شهر افتیرد درخواست درمو لیاتومب دیبالفاصله کل

 .کندیم لیتبد یادماندنیبه یحیشهر به تفر نیوآمد عابر را در ادارد که رفت یمشخص گاهیجا زین ادهیاست، عابر پ آمده

اند شده یبازساز بایکه همه به گونه ز ییهاکاخ رسد،یدرختان کهن که قدمت هر کدام از آنان به صدها سال م انیم در

با مرکز شهر فاصله دارد و  ستگاهیفقط چند ا زی. جنگل نبردیاز آن لذت م ادهیکه عابر پ دهندیم یطیرا به مح یآرامش خاص

سواران دوچرخه ریت و مسهمراه اس یمنیبا آرامش و ا نیدر و زین یسوارکرد. دوچرخه حس مایهر لحظه بر س توانیآن را م مینس

 مشخص شده است. یبا خطوط

 یااست سکه یو کاف ردیمورد استفاده قرار گ تواندیم گانیکه را شوندیم دهید ییهامشخص، دوچرخه ییهامکان در

ا سرعت ب هالیبازپس گرفت. هر چند اتومب توانیدر دستگاه انداخت و با دوچرخه در شهر گردش کرد. هنگام بازگشت، سکه را م

که قصد  یعابر دنیبا د یحت هالیکه از کجا گذر کند و بالفاصله اتومب داندیم ادهیعابر پ یدر حرکت هستند ول ییمجاز باال

 .کنندیرا دارد، توقف م ادهیعابر پ یکشعبور از خط

 انیمدرن در م یدگاز زن ینماد کنند،یم یگوشیآزادانه باز یها که به دور از هر خطرپارك انیکودکان در م یباز

 گذارده است. شیبا آرامش هماهنگ کرده است به نما یقدمت و زندگ عت،یرا که خود را با طب یمیو قد بایز یشهر

یب زیمردم ن هیدر روح بایز عتی. طبشودیم دهیدر اروپا د یادارد که در کمتر نقطه یگریشهر، نبض د نیدر ا یزندگ

 که جزو یبه عنوان منش ونسکویسازمان  یدر برخورد با جامعه از سو نینش شهروندان ونبوده است که م لیدلیو ب ستین اثر

 است. دهیقلمداد شده، به ثبت رس تیبشر راثیم
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مورد نظر وجود دارد.  تیهر کس بل یکرد و برا هیته تیبل هینقل لهیسوارشدن به وس یبرا توانیم ستگاهیهر ا در

و  کنندیم افتیدکمه در كیساالنه خود را با فشار  یحت ایماهانه  ،ینظر روزانه، هفتگ مورد تیاقشار مختلف، بل ای انیدانشجو

 خود را ارائه دهد. تیبل دینبا کسچیه ه،ینقل لیدر تمام وسا

باشد، عالوه  تیبدون بل یکس هایاز بازرس یکیدارد و اگر در  یمیسوارشدن، تبعات وخ تیکه بدون بل دانندیم همه

تخلف از  کنند،یم فایخود را به نحو احسن ا فهیکه همه وظ یداده خواهد شد. در کشور زین سینام او به پل ه،میبر پرداخت جر

 یشهر در حداقل ممکن است و در شهر نیدر ا یشخص لی. استفاده از اتومبستین رفتهیپذ زیرفاه مردم است ن یکه برا یمقررات

 است. یخاص طیتابع شرا زین یرانلینداده است، اتومب تیهویآسفالته و ب یهاابانیخود را به خ یجا ،یمیقد یهاکه ساختمان

خود  لیاتومب توانندیم رسند،یشهر م نیبه ا لیکه با اتومب یوجود دارد که کسان ییهانگیپارک ،یاصل ستگاهیهر ا در

را به  یشخص لیداشتن اتومب ن،یو ینزدونقل مثالحمل سیرا در آنجا پارك کنند و پس از بازگشت، از آن استفاده کنند. سرو

 جمهورسیرئ یحت ای رانیاست. بارها وز دیزا یامر ،یشخص لیشهر، داشتن اتومب نیا درمردم برده است و  یهاخواسته ستیآخر ل

یا دور مر نیها، مرکز وسبز از پارك یااست. حلقه یگرید ثیخود حد زین نیو یاند. ترامواکه سوار تراموا شده دید توانیرا م

 یبازساز ییبایگذشت که به طرز ز توانیم ییهاساختمان یجلو از ریمس نی. در امودیسوار بر تراموا پ توانیحلقه را م نیو ا زند

 اند.شده

و  ستندیقابل جداکردن ن رونیاز ب خورند،یبه چشم م نیدر کنار موزه شهر و ریمس نیپارلمان که در ا ای نیو دانشگاه

 .بالدیبه آنها م نیکه و شودیگذر م زین ییهااز کنار ساختمان بایز ریمس نی. در اماندیهمه آنان خود به موزه م یرونیب ینما

ولفگانگ آمادئوس موتزارت اعالم شده بود و در  شیو اپراست. سال گذشته، سال فرزند معروف اتر یقیشهر موس نیو

کشور  نی. بزرگداشت گذشتگان را در هر گوشه از اخوردیبه چشم م شیترفرزند معروف ا نیاز ا ینماد یااز هر گوشه نیشهر و

 یهااخکه از کنار ک یحکومت به عابران ینشسته بر صندل ایهنوز سوار بر اسب  نمجارستا –شی. امپراتوران دولت اتردید توانیم

همه اثر عکس  نیاز ا كیاز کدام  داندیبه دست نم نیکه دورب یدر حال یژاپن ستیو چهره تور فروشندیفخر م گذرندیآنان م

 است. یدنید رد،یبگ

 تیهویشهر را ب نیا هاابانیو خ شوندیقلمداد م یفرهنگ راثیجزو م زیآن ن یهاکه اکثر خانه یشهر نیچن در

ه دفتر عه بوجود دارد. ساکنان هر محل با مراج یمقررات مخصوص زیهستند ن یشخص لیاتومب یکه دارا یساکنان یاند، برانکرده

چسبانده  نیماش شهیکه به ش کنندیم افتیرا در یمحل اقامت خود و ارائه آدرس محل سکونت، برچسب كیدر نزد یشهردار

 نیدر ا یگرید لیمنزلش پارك کند. اگر اتومب كینزد یهاابانیمجاز است در خ لهیوس نیکه دارنده ا دهدیو نشان م شودیم

 هالیگفت که کنترل اتومب توانیم نانیو با اطم شودیم مهینباشد، بالفاصله جر یبرچسب نیچن یاها پارك کرده باشد و دارمکان

هرکس پارکبان خود است. با  ست؛ین یخبر زیبه اسم پارکومتر وجود ندارد و از پارکبان ن یزیچ نی. در وشناسدیشب و روز نم

 نیتركینزد ،یدر سر هر چهارراه اصل ییهاکرد که عالمت مراجعه یعموم یهانگیبه پارک توانیدر داخل شهر م لیاتومب

از خاطرات به زین یمیقد یهاخانهاز قهوه یکیقهوه در  دنینوش نی. در شهر ودهدیدارد، نشان م یخال یرا که جا نگیارکپ

که  یر فراوانند که جوانانقدها مردان مسن که هر کدام مشغول خواندن روزنامه هستند هم آنخانهقهوه نیاست. در ا یادماندنی

یو صندل یمی. فضا، قددیشن توانیها را در فنجان مچرخاندن قاشق یاست که صدا میمال قدروگو هستند. صداها آنمشغول گفت

 لیدتب بایز یااست که نشستن در آنجا را به خاطره دهیبخش ییها فضاخانهقهوه نیموضوع به ا نیگذشته است و هم ادآوری ها

 ،یو هنگام عبور از کنار هر ساختمان گردانندیرا در شهر م نگردانکه آرام، جها دیرا د ییهاعبور درشکه توانی. از پنجره مکندیم

 زند،یآسوده قدم م یبا خاطر ادهیبسته است و عابر پ هالیاتومب یبه رو هاابانیشهر خ انی. در مکنندیاز آن را نقل م یاخاطره

هزاران  زبانیکه هر روز م ی. در شهرتها شده اساگر جهانگرد باشد محو ساختمان ایو  دوزدیشم مچ بایز یهانیتریبه و
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 اریاطالعات مورد نظر را در اخت داندیخود را موظف م سیاست. هر پل یعاد یامر زیجهانگرد است، توجه به خواسته آنان ن

 اریاخت رتلفن، اطالعات الزم را د ای میسیو خواسته شود، خود با باز ا کهنیکننده قرار دهد و اگر پاسخ را نداند، بدون اپرسش

 یزیربرنامه زیآسوده است چون همه چ الشیخ زیآهن نراه ستگاهیا ایبه فرودگاه  دنیرس ی. جهانگرد برادهدیکننده قرار مپرسش

 لیکه مسئول رساندن آن به فرودگاه و تحو داد« کت»به نام  یسیسرو لیدان را تحوجامه توانیآهن مراه ستگاهیشده است. در ا

و سالم در  حیدان را صحجامه توانیم نانیاست که با اطم قیقدر دقهمان ییمایبار به هواپ لیتحو مسئولآن به بار است. 

 نیا یادماندنیبا خاطرات به د،یآیم نیکه به و یگرفت. گردشگر لیبه مقصد مورد نظر تحو دنیپس از رس یشیاتر یمایهواپ

به  یمیقد یهاکه ساختمان ماندیم یآن به پارک یاست که همه جا یبازگشت دوباره به شهر یو در آرزو کندیشهر را ترك م

که آرام  دید توانیرا م یشهر کند،یپرواز م نیکه بر فراز و یشیاتر یمایراحت هواپ ی. در صندلانددهیبخش یخاص ییبایآن ز

 گذارده است. شیبه نما عتیرا با طب ستیزطیمح یدرختان و جنگل هماهنگ انیدر م

است. در دور  انیدر جر یشهر به آرام نیدر ا زیاروپاست. همه چ یصنعت یایآرام در در رهیجز ،یآفتاب یدر روز نیو 

 یدود یلیاتومب چیدارد. از ه یصنعت ینشان از شهر کشد،یکه به آسمان زبانه م یکم یها فقط بخارها از دودکش کارخانهدست

با  ستیزطیمح یشهر است. هماهنگ نیا یهااز مشخصه ط،یمح ییبایبا ز راه. آرامش و سکوت همشودیبه فضا متصاعد نم

 ستگاهیشهر پارك است و سرسبز. جنگل فقط چند ا نیا یدرك کرد. همه جا نیبهتر از و توانینقطه اروپا نم چیرا در ه عتیطب

و  ییبایز افکندیشهر که نظر م یبه هر سو ادهی. عابر پستیاز زباله ن یاثر ،یجنگل یهابا مرکز شهر فاصله دارد و در جاده

 است. یونیلیم یشهر یکیکه در نزد کندیطراوت است و فراموش م

است.  سالزبورگ یبایکنند، شهر ز دنید شیدارند از کشور اتر لیتما نگنیش یزایکه با داشتن و یدوم کسان مقصد

شهر، زادگاه ولفگانگ  نیآلپ قرار دارد. ا یها. سالزبورگ در دامنه کوهباشدیم شیو در غرب اتر شیاترشهر بزرگ  نیچهارم

 یهاكیالمپ ی. سالزبورگ، نامزد برگزارشودیشهر برگزار م نیهرسال در ا ،سالزبورگ یقیآمادئوس موتسارت است. جشنواره موس

 رابلویجامع سالزبورگ، قصر م یسایبه کل توانیشهر م نیا یدنیاماکن دبرنده نشد و از جمله  یبود ول 2014و  2010 یزمستان

 اشاره کرد.

 یپسماند شهر تیریمد

. از آنجا شودیم یزباله به دقت، جداساز ش،یاتر یهااز خانه یدر جهان را دارد. در اکثر قابل توجه افتینرخ باز نیترباال ش،یاتر

محله خود کسب اطالع کرد. عدم  یشهردار ایشهر  یشخصاً از شورا دیوجود دارد، با زباله یدر جداساز یامنطقه ییهاکه تفاوت

 را به دنبال داشته باشد. ینقد ییهامهیو جر یقانون یهاتیزباله ممکن است شکا یجداساز نیقوان تیرعا

زار ه صدیاز س شیبو آب گرم  یشیسامانه گرما نیکه در و یسوززباله یهاکارخانه حیصح یزیرو برنامه تیریمد با

 نیهزار تن زباله در ا 250معتقد است ساالنه  نیو ی. گئورگ بارش؛ مسئول بخش سازمان انرژگرددیم نیتأم ،یواحد مسکون

 نی. او همچنمیکنیم نیتأم نیرا در شهر و یمنزل مسکون هزار 330از  شیب یشیاو ما با آن سامانه گرم شودیکارخانه سوزانده م

 یکارها یصورت بتون برامخلوط شده و به مانیبا آب و س دیآیدست مها بهزباله نیاز پسماند ا تیکه آنچه در نها داردیاظهار م

ه استفاد هامارستانیب یهاکنندهآب سرد خنك هیهت یشده برا دیتول یدر تابستان، انرژ نی. همچنشودیاستفاده م یساختمان

فلزات و کاغذ که توسط مردم در  ك،یپالست شه،یتن زباله ش ونیلیم 1حدود  ن،یو ینفر ونیلیم 2به  كی. در شهر نزدشودیم

گفت:  نیهمچن نیو ی. بارش، مسئول بخش سازمان انرژشودیم افتیآن دوباره باز شتریو ب یآوراند جمعشده كیمحالت تفک

خود را به آنجا ببرند. در  یهاتوانند زبالهتا مردم ب میزباله در محالت مختلف دار یآورجمع ستگاهیا 2500 نیما تنها در شهر و

 لباس هم وجود دارد: یو حت كیفلزات، پالست شه،یکاغذ، ش یبرا كیهم ظرف مختلف تفک یاهر محله
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 .شودیم ختهیزباله، کاغذ، مقوا، روزنامه، کاتالوگ، کتاب و روزنامه ر یهامخزن نیباطله: در ا کاغذ

 یاسبز و قهوه د،یسف یهابه رنگ هایکرد. بطر یها جداسازبنا به رنگ آن دیرا با یاشهیش یهای: بطریاشهیش یهایبطر

 ییگرو نهیکه هز ییهای. بطرختیبار ر انیز یهابرداشت و داخل مخزن زباله شیشاپیپ دیرا با هایبطر یموجود هستند. درها

 .شوندینم ختهیر شهیش یهامخزن نیداشته باشند، به داخل ا

 یشده از مواد مصنوع لیتشک یهایبندمربوط به بسته یهاها، زبالهمخزن نی: در ایمصنوع یهایبندمربوط به بسته یهازباله

 نیچن...( و همریش یهاقهوه، کارتن یهادارنده )تتراپاك، بستهنگه یها...(، بسته یمواد مصنوع لون،ینا ،یکیپالست یهاشهی)ش

 .ازنداندیرا م هایو بطر هاشهیش یدرها

 یتر مصرف شده فلزنوشابه( و قطعات کوچك یها یقوط وم،ینمونه آلومن ی)برا یفلز یهایبند: بستهیفلز یهایبندبسته

 ساتیأسبه ت دیاجاق گاز، وان حمام( با ،ی)بخار یتر فلزنوع زباله تعلق دارد. قطعات بزرگ نی( به اچیو پ خیم ،یظروف فلز م،ی)س

 داده شوند. لینخاله تحو یهادانیم ایبزرگ  یخانگ یهازباله یآورمراکز جمع افت،یباز

نادرست، به  هیدر صورت تخل رایداده شوند؛ ز لیبه شکل جدا، تحو دیبار با انی: مواد زبارانیشده مواد ز كیتفک یآورجمع

 یجال و کودها یهاروها، رنگکم مصرف، دا یهاالمپ ها،یانواع باطر توانیدسته م نی. در اآورندیوارد م انیز ستیزطیمح

 یشورا بارانیمواد ز یآوربه مرکز جمع ای شوندیم یداریکه در آنها خر ییهابه مغازه ای توانیممواد را  نیرا گنجاند. ا ییایمیش

 داد. لیشهر تحو

سبز رنگ باشد(،  ای یاقهوه ندتوایمربوطه م التی)که بنا به ا یعیزباله طب یها: در مخزنیعیزباله طب یهادر مخزن یعیطب زباله

آشپزخانه را  یکاغذ یهاباغچه و دستمال یهازباله ،یچا یهاسهیقهوه و ک یایبقا وه،یم یهاپوست جات،یو سبز وهیم یایبقا

 .زندیریم

سبز باشد.  ای اهیها سمخزن نیگوناگون، ممکن است رنگ ا یهاالتی: در اشودیم ختهیمتفاوت ر یهاها به مخزن زبالهزباله ریسا

 لیوسا گار،یخاکستر و ته س ك،یکش و الست یاینمونه بقا یبرا کنند،یم یآوررا جمع گریمتفاوت د یهاهمه زباله نجایدر ا

 و ... وشكپ ،یبهداشت یهازباله ،یچرم

 شیاتر یهادر دانشگاه ینیکارآفر یهابرنامه

 وجود دارد: شیدر کشور اتر نهیزم نیدر ا یبرنامه کل سه

برنامه فعال  نی: هدف از ا«کنندیم یاندازوکار راهدانشمندان کسب کنند،یم سیوکار تأسدانشمندان کسب»برنامه  .1

و  سیآغاز شده که از تأس 1986برنامه در سال  نیاست. ا یو کاربرد نوآور ینوآور ریدر مس یکردن اقتصاددانان دانشگاه

 کنند. یم تیدالر حما 23000تا سقف  انیدانشگاه یهاطرح یاندازراه

نو و  یهادهیاز ا تینو، حما یانتقال تکنولوژ اقتصاد روان، جادیبرنامه ا نیهدف از ا«: وکارتا کسب دهیا یرقابت»برنامه  .2

و  دیشروع گرد 2000برنامه در سال  نی. اباشدیم سیتأس یهاشبکه جادیوکارها و اکسب یرقابت یزیرانتقال آن به بازار، برنامه

 .باشدیدالر م ونیلیچهار م حدودآن  یمال تیحما زانیم

 ادجیا ییوکار، توسعه تواناها به بحث کسبتعداد دانشگاه یبرنامه افزودن دائم نیمرکز: هدف از ا سیبرنامه تأس .3

 از انتقال تیحما شرکت، جادیا یبرا یبرا قاتیتحق ریخارج از دانشگاه، بهبود مس یها و مدارس عالمؤسسات از طرف دانشگاه

است.  یو بازرگان یمهندس یهادر دانشگاه ینیرشته کارآفر شتریب سیتدر ،یوزشمختلف آم یهااستفاده از روش ،یتکنولوژ
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 یهانهیمرکز بماند و هز نیحداکثر دو سال در ا تواندیم« فکر نو دارد ای دهیکه ا یکس» نیفرد کارآفر ،ینیبه کارآفر قیجهت تشو

 خواهد شد. نیسال توسط وام بدون بهره تأم میو ن كی یبرا یشخص

 شیاتر یهادر دانشگاه ینیکارآفر

 :شودیانجام م ینیکارآفر نهیو مشاوره در زم قاتیآموزش، تحق ش،یدر اتر ریشده در ز دیق یهادانشگاه هیکل در

انشگاه کارل، د ن،یو یدانشگاه اقتصاد ز،نیکپلر ل وهانسیگراز، دانشگاه  یکرنر، دانشگاه کالگن فورت، دانشگاه صنعت دانشگاه

 فرانسز، کراز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تریشمعرفی پایتخت ا (خ



 

62 
 

شهر  اهگیمرحله، جا نیچند یگذشته و ط انیسال یاست که ط ییاروپا یها تختیپا نیاز مهم تر یکی (شیاتر تختیپا) نیو

و اوکلند، در مقام با  خیجلوتر از زور 2018و  2017 یرا از آن خود کرده است و از جمله در سال ها یزندگ تیفیدر ک ایاول دن

( را مترمربعلویک 200)از آن  یمیوسعت دارد که حدود ن مترمربعلویک 415شهر  نیااست.  ستادهیشهر جهان ا نیتر تیفیک

منطقه و کل  23 یدارا نیبرخوردار است. و یژگیو نیدر اروپا از ا یو شهر تختیدهد و کمتر پا یم لیسبز تشک یجنگل و فضا

. تعداد باشدیهزار نفر زن م 968هزار نفر مرد و  920تعداد  نینفر است که از ا ونیلیم 1.9آن در حال حاضر حدود  تیجمع

 ییشهر به تنها نیاست و ا ورویهزار  47بالغ بر  نیدستگاه است. درآمد سرانه مردم و 921128بالغ بر  نیو یهاکل آپارتمان

، 2018 سالاقامت شبانه در  ونیلیم 14با ثبت  نیهمچن نی. وکندیم نیرا تام شیاتر یناخالص داخل دیچهارم تول كیاز  شیب

 گرفته است. یقاره جا نیدر اروپا و در زمره ده شهر اول ا ریمهم گردشگر پذ یاز شهرها یکی

 اروپا: یالملل نیشهر ب نیو

 دو،یونیتوان به سازمان ملل متحد،  یآنها م نیمستقر هستند که از جمله مهم تر نیدر شهر و یفراوان یالملل نیب یهاسازمان

 مقر سازمان اوپك اشاره کرد. و یاتم یانرژ یالملل نیسازمان ب

 779است و ساالنه  یالملل نیب یها شیهما یبرگزار یها برامکان نیو جذاب تر نیاز مهم تر یکی نیهمچن نیو

هتل  431آورد. یهزار نفر را در آن فراهم م 250حضور  نهیزم ب،یترت نیکه بد شودیدر آن برگزار م یالملل نیبزرگ ب شیهما

 یدرصد مربوط به هتل ها 39ستاره و  5 یدرصد آن مربوط به هتل ها 5هزار تخت که  66وجود دارد.  نیدر و ریو مهمان پذ

 قرار دارد ریتر و مهمان پذ نییبا ستاره پا یهتل ها اریدر اخت هیسه و چهار ستاره است و بق

که وارد  یهر شرکت خارج بایمستقر هستند. تقر نیچهارم در و كیحدود  ش،یهزار شرکت ثبت شده در اتر 575 از

 یمنتقل م نیدفاتر خود را به و یشرکت خارج 150. بطور متوسط ساالنه دینما یم سیتاس نیدر و یدفتر شود،یم شیاتر

 شهر هستند. نیدر ا یتجار یندگیمان فاترد نیشتریب یو ژاپن دارا ایتالیآلمان، ا ی. کشورهاندینما

مستقر هستند را  نیکشور که عمدتا در و نیدر اقتصاد ا یخارج یسهم شرکت ها ،یدر گزارش شیاتر یمرکز بانك

 آورده است. دیهزار نفر را پد 100از  شیاشتغال ب یهانهیبرآورد کرده که زم وروی اردیلیم 75ساالنه حدود 

 یدفاتر شرکت ها رشیپذ یشهر برا نیا ازاتیاز امت گرید یکی ،یشرق یاروپا یبه شهرها نیو یکینزد نیهمچن

 نیدر و ،یشرق یاروپا یبا کشورها یتجار یهمکار یتا کنون دفاتر خود رابرا یشرکت خارج 1200از  شیاست. ب یخارج

 60فاصله دو شهر تنها )روپاا یها تختیپا نیتر كینزد نوانبع سالوا،یو برات نیو یشهرها یکیکرده اند. بعالوه نزد سیتاس

چك،  یبه کشورها یکیعالوه بر اسلواك، نزد نکهیشده است. ضمن ا نیو یاقتصاد یهایتوانمند تیاست(، باعث تقو ومتریلیک

 نیا یرارا ب یشتریشده که منافع ب نیو خصوصا و شیآن کشور با اتر یاقتصادها شتریب ییباعث همگرا ،یمجارستان و اسلون

 ن آورده است.شهر به ارمغا

 :یو دانشگاه یعلم یها شاخص

 شی. باست خیو مون نیزبان اروپا و جلوتر از برل یآلمان یشهر دانشگاه نیجهان و بزرگ تر یمقاصد علم نیاز مهم تر یکی نیو

 4و  یدانشگاه خصوص 5 ،یدهند در ده دانشگاه دولت یم لیتشک انیو پنج درصد آنان را خارج ستیهزار دانشجو که ب 200از 

شهر در  نیدر ا یو خصوص یهزار نفر در مراکز دولت 57 نی. همچنباشندیم لیصمشغول به تح نیو یو حرفه ا یمرکز فن

 .شودیم نهیهز قاتیدر بخش تحق وروی اردیلیم 20از  شیهستند و ساالنه ب قیدر حال تحق یو صنعت یمختلف علم یهانهیزم
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هستند.  قیهزار نفر در حال تحق 20از  شیب یریشرکت با بکارگ 350بهداشت و درمان،  قاتیدر بخش تحق فقط

 .دینما یم قاتیخود را صرف آموزش و تحق یناخالص داخل دیدرصد از تول 3از  شیب شیاست اتر یگفتن

 و نقل: حمل

. شودیس انجام ممترو، تراموا و اتوبو یهاشهر در شبکه نیمطمئن ا اریحمل و نقل بس قیاز طر نیسفر در و ونیلیم 961 ساالنه

از حمل و  یبخش) .کنندینفر از اتوبوس استفاده م ونیلیم 202نفر از تراموا و  ونیلیم 305نفر از مترو،  ونیلیم 453رقم  نیاز ا

یانجام م نیو یحمل و نقل سه گانه شهر ستمیبا س یبیو بصورت ترک OEBB شیاتر یسراسر هنراه آ قیاز طر ن،ینقل و

 (.شود

و اتوبوس  لومتریک 220تراموا  لومتر،یک 83است شامل مترو با  لومتریک 1149از  شیب ن،یو یو نقل عموم شبکه حمل طول

 .لومتریک 845

 خط اتوبوس. 128خط تراموا و  28خط مترو،  5وجود دارد شامل  نیدر و یخط حمل و نقل عموم 161 تعداد

 ستگاهیا 1053مربوط به مترو،  ستگاهیا 109است که  ستگاهیا 5359سه شبکه مترو، تراموا و اتوبوس،  یهاستگاهیکل ا تعداد

 .ردیگیاتوبوس را در بر م ستگاهیا 4197تراموا و 

آخر هفته  یبامداد و در روزها 12.30صبح تا  5دوشنبه تا جمعه( از ساعت )هفته  یهمه روزها نیو یحمل و نقل عموم خطوط

 .کندیم یبامداد خدمات رسان 2تا 

صبح به مسافران در  5بامداد تا  12.30همه روزه از ساعت  Nachtbusموسوم به  نیشبانه و یاتوبوس ران خط 24 نیهمچن

 دهد. یخدمات م یخطوط شهر یبرخ

 نیدر ا هینقل لهیوس كینفر،  373و به ازاء هر  ندینما یتردد م نیهزار خودرو در و 709شامل  هینقل لهیهزار وس 870از  شیب

 قالده است. 61107از  شیب نیو ید سگ هاشهر وجود دارد. تعدا

 .گذاردیم ینفر کشته را برجا 20مجروح و  6717که  شودیثبت م نیدر و یکیحادثه تراف 5400متوسط ساالنه  بطور

 :یو عموم یرفاه یها شاخص

از آنان  یمین وجود دارد که یو خصوص یدولت یمربوط به بخش ها ن،یکودکان در و یهزار کودك در مرکز نگهدار 100 حدود

و از خدمات مربوطه بهره مند هستند. عالوه بر کودکان در سه سطح صفر تا سه سال، مهد کودك  شودیاداره م یتوسط شهردار

 خدمات زیو مادران باردار ن ازمندانیبه افراد ناتوان، ن ،ییدوره ابتدا نیمحصل یها سه تا شش سال و خدمات پس از مدرسه برا

 .ودشیمربوطه ارائه م

هزار مورد آن  47نسخه انواع کتاب در آنها وجود دارد که  ونیلیم 1.3فعال است و  نیکتابخانه بزرگ در و 39از  شیب

سول و کن یبلو ر ،ید یو ید ،ید یس ،یریو تصو یصوت زاتیاست. عالوه برکتاب، امکان گرفتن تجه یآلمان ریغ یهابه زبان

 ها وجود دارد.هم از کتابخانه یباز

که توسط  ردیگیشهر را در بر م نیاز مساحت ا یمیوجود دارد که حدود ن نیبزرگ در و اریپارك و باغ بس 42از  شیب

نظر دولت فدرال اداره هستند مانند  ریوجود دارد که ز نیدر و زین یمعروف و بزرگ ی. البته پارك هاشوندیاداره م نیو یشهردار

 و ... . رتنشونبرون، اوگارتن، فولکس گا یپارك ها
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 480استفاده عموم وجود دارد که تا کنون  یبرا نیو یهاانیایپارك دوچرخه در خ نالیترم 121از  شیدوچرخه در ب 1500

ز و استفاده ا وروی كیاشتراك و ثبت نام فقط  نهی. هزندینما یامکان استفاده م نیطرح ثبت نام کرده و از ا نیهزار نفر در ا

 است. یمجان نالیخروج از ترم زپس ا ساعتکیهر دفعه تا  یدوچرخه برا

 شهروندان یرو ادهیمربوط به پ یگسترش فضاها یبرا یزیو برنامه ر یمسئول طراح نیو یشهردار 49واحد  نیهمچن

و در معرض استفاده قرار  یطراح یجنگل یپارك ها و فضاها هیو در حاش نینقطه از شهر و 11از  شیاست که تا کنون در ب

 گرفته است.

 عبارتند از: رهایمس نیا

• City hiking path 1 - Kahlenberg 

• City hiking path 1a - Leopoldsberg 

• City hiking path 2 - Hermannskogel 

• City hiking path 3 - Hameau 

• City hiking path 4 - Jubiläumswarte 

• City hiking path 4a - Ottakring 

• City hiking path 5 - Bisamberg 

• City hiking path 6 - Zugberg-Maurer Wald 

• City hiking path 7 - Laaer Berg 

• City hiking path 8 - Sofienalpe 

• City hiking path 9 - Prater 

 :ستیز طیمح

از مناطق  نیو ازیاز آب مورد ن یدهند. بخش عمده ا یم لیرا تشک نیدرصد مساحت شهر و 5حدود  هااچهیو در هارودخانه

 شیتر نسبت به مناطق پ نییدر سطوح پا نیقرار گرفتن و لیو بدل شودیم نیمارك تام ایریو اشت یسفل شیاتر یکوهستنان

رکت به ح ریسرعت آب در مس لیبدل نکهیوجود نداشته ضمن ا نیانتقال آب به و یبرا یقو یبه استفاده از پمپ ها ازیگفته، ن

 اهم شده است.فر زیبرق ن دیو تول یامکان استحصال انرژ ن،یطرف و

که آن هم معموال در  شودیحفر چاه انجام م قیاز طر نیاز و یکوچک یبخش ها ازیاست فقط آب مورد ن یگفتن

 .شودیشده در سطوح باالدست انجام م ینیب شیاز مقدار پ شیاستفاده ب ایها و لوله راتیبه تعم ازیخاص مانند ن یهازمان

 نیاست. همچن لومتریک 2400بالغ بر  زین نیطول دارد و شبکه فاضالب و مترلویهزار ک 3از  شیب نیو یآبرسان شبکه

 تریل اردیلیم میاز ن شیقرار دارد که روزانه ب نیو نگیمریفاضالب اروپا در منطقه س هیمراکز تصف نیاز مدرن تر یکیو  نیمهم تر

 .دینما یم هیرا تصف نیو یاز پساب شهر

هزار تن زباله  200از حدود  یوجود دارد که روزانه بخش عمده ا نیدر و نگیرمیو س تالئویاشپ یمرکز زباله سوز دو

 .دینما یم افتیرا باز یشهر

 شود. نهیهز نیو فاضالب در و هیآب، تصف ساتیدر بخش تاس وروی اردیلیم 1.3از  شیب 2020است تا سال  قرار

شده است و در بخش  هیتعب یهردارش یاز سو نیشهر و یجا یسطل زباله در جا 3598از  شیذکر است ب انیشا

. است یشهر یهاانواع زباله افتیامحاء و باز ،یجمع آور شرفتهیامکانات و مراکز پ نیاز بهتر یکی یدارا نیو ،یشهر یهازباله

خطرناك از جمله  یهازباله یجمع آور یمرکز برا 50 نطوریاست. هم هشد هیتعب نیزباله در و یمرکز جمع آور 2500از  شیب
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دستگاه  261توسط  یهزار سطل آشغال از منازل و مراکز تجار 100از  شیشده است. روزانه ب ینیب شیپ هامارستانیسماند بپ

خاك گلدان،  یجمع آور یراب كیولوژیزباله ب ی. بعالوه سطل هاگرددیم یجمع آور MUT یت ویام  شرفتهیپ یهاونیاز کام

از  شی. بشودیاستفاده م تیفیبا ک یکودها دیتول یوجود دارد که از آنها برامناطق شهر  یپژمرده در برخ یدرخت و گل ها

 هستند. تیمشغول به فعال نیزباله و تیریمهندس در بخش مد 1500

 یهااز زباله یشده، برخ ینیب شیپ یبا توجه به قراردادها یمربوطه شهردار مانکاریپ ،یزیبر اساس برنامه ر بعالوه

رسوده، ف یها و لوازم برقدهد مانند دستگاه یم لیو استفاده مجدد تحو افتیمربوطه، بمنظور باز یکت هارا به شر افتیقابل باز

 لیتحو گنیمریو س تالئویدر اشپ یامحاء به مراکز زباله سوز یندارند، برا افتیکه قابل باز ییهازباله ریچوب و مبلمان و ... . سا

که  شودیم نیتام زین نیاز شهروندان و یادیه بر استحصال برق، آب گرم بخش زعالو یکه از آن دو مرکز زباله سوز گرددیم

 .آورد یبه ارمغان م یشهردار یرا برا یخوب اریدرآمد بس

 :یاجتماع یها شاخص

 یهزار نفر خارج 734از  شیب یعنی هیو بق یشیسابقه اتر ینفر دارا 1.132.873حدود  نیو نینفر ساکن ونیلیم 1.9حدود  از

 .هستند

 شامل: نیو میمق انیخارج

 نفر 296000 اروپا و افتا هیاتحاد •

 110.402 صربستان •

 76523 هیترک •

 55361 آلمان •

 52997 لهستان •

 35509 یرومان •

 26903 مجارستان •

هزار نفر سکنه  105مثال از حدود  یمتفاوت است. برا نیگانه و 23در مناطق  انیذکر است نسبت تعداد خارج انیشا

 یخارج جوزف اشتاد()نیو 15منطقه  نیدرصد از ساکن 53 ایهستند و  یهزار نفر خارج 47ولداو(، حدود لئوپ)نیو 2منطقه 

 هستند.

شهر ثبت  نیشده در ا مهینفر ب 1.047.033از  شی. بشودیشهر ثبت م نیمرگ در ا 16.887تولد و  20.038 ساالنه

 شهر حضور دارند. نینفر شاغل در ا كیهزار نفر افراد وابسته به  845شده اند و 

 * نیدر شهر و زن و مرد بیگانه و ترک 23مناطق  تیجمع مساحت،

Municipal district Surface in ha Total Men Women 

Vienna 41.487,00 1.888.776 920.765 968.011 

1. Innere Stadt 286,9 16.450 7.887 8.563 

2. Leopoldstadt 1.924,20 105.574 52.031 53.543 

3. Landstraße 739,8 90.712 43.865 46.847 

4. Wieden 177,5 33.319 16.197 17.122 
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5. Margareten 201,2 55.640 27.613 28.027 

6. Mariahilf 145,5 32.069 15.725 16.344 

7. Neubau 160,8 32.467 15.817 16.650 

8. Josefstadt 109 25.662 12.799 12.863 

9. Alsergrund 296,7 42.547 20.484 22.063 

10. Favoriten 3.182,20 201.882 100.739 101.143 

11. Simmering 2.325,60 101.420 49.831 51.589 

12. Meidling 810,3 97.624 47.849 49.775 

13. Hietzing 3.771,50 54.265 25.545 28.720 

14. Penzing 3.376,30 92.752 45.021 47.731 

15. Rudolfsheim-Fünfhaus 391,8 79.029 39.942 39.087 

16. Ottakring 867,3 104.627 51.886 52.741 

17.Hernals 1.139,10 57.546 28.361 29.185 

18. Währing 634,7 51.647 24.097 27.550 

19. Döbling 2.494,40 72.650 33.888 38.762 

20. Brigittenau 571 87.239 43.127 44.112 

21. Floridsdorf 4.444,30 162.779 78.804 83.975 

22. Donaustadt 10.229,90 187.007 89.789 97.218 

23. Liesing 3.206,80 103.869 49.468 54.401 

 

 2019 در سال نیو یتیجمع یها شاخص

Demographic information Total Men Women 

Population * 1.867.582 909,124 958,458 

Foreign citizens * 559.327 286.214 273.113 

Residents with migration background * 759.563 375.212 384.351 

Natural change 4.152 3.005 1.147 

Live births 20.576 10.593 9.983 

Deaths 16.424 7.588 8.836 

Net migration 16.791 8.517 8.274 

Inflows 98.926 53.709 45.217 

Outflows 82.135 45.192 36.943 

Naturalisation 3.899 1.824 2.075 

Persons born in Austria 1319 649 670 

Persons born abroad 2580 1175 1405 

Life expectancy at birth 80,75 78,42 82,87 

Life expectancy at the age of 60 years 23,43 21,57 24,99 

 2019 سال در نیو یگردشگر



 

67 
 

Provincial capital 
Tourist overnight stays 

Total From Austria From abroad 

Vienna 15,512,730 2,830,823 12,681,907 

Salzburg 3,043,552 715,228 2,328,324 

Innsbruck 1,643,872 429,948 1,213,924 

Graz 1,161,095 491,700 669,395 

Linz 784,677 371,651 413,026 

Klagenfurt 431,370 205,455 225,915 

Bregenz 379,247 120,77 258,477 

St. Pölten 137,703 85,584 48,119 

Eisenstadt 54,640 33,084 21,556 

 

 :نیدر و یزندگ تیفیک یها شاخص

Ranking Title Year      

1 of 231 Mercer - Quality of Living Ranking 2019      

1 of 140 Economist - The Global Liveability Index 2018      

1 of 153 Roland Berger - Smart City Index 2019      

1 of 101 QS World University Rankings by Subject 2019: Performing Arts 2019      

1 of 25 the market Compare - Europe's greenest capital cities 2019      

1 of 69 State Of The World's Cities - UNO: 2012      

5 of 25 Monocle Quality of Life Survey 2019      

4 of 114 Global Talent Competitiveness Index: 2019      

4 of 55 Reputation Institute - Ranking-City RepTrak 2018      

5 of 100 Arcadis - Sustainable Cities Index 2018      

5 of 150 Global 150 Cities Index 2017      

5 of 31 Government and Social Media – University of Düsseldorf: 2014      

6 of 100 Arcadis - Sustainable Cities Mobility Index 2017      

6 of 10 up Cities-Top 10 Start 2015      

19 of 500 2thinknow - Innovation Cities Index 2018      

17 of 44 Mori Foundation - Global Power City Index 2018 2018      

25 of 135 A.T. Kearney - Global Cities Ranking 2019      

 

 :نیو یشهردار 

آنان بصورت خالصه  یها تیو حوزه فعال نیاست که عناو تیفعال نهیمورد زم 140دپارتمان بزرگ و  8 یدارا نیو یرشهردا

 عبارتند از:

 :قاتیآموزش و تحق .1

https://mobilityexchange.mercer.com/Insights/quality-of-living-rankings
http://www.eiu.com/topic/liveability
https://www.rolandberger.com/en/Publications/Smart-City-Strategy-Index-Vienna-and-London-leading-in-worldwide-ranking.html?country=DE
https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2019/performing-arts
https://www.comparethemarket.com/energy/information/europes-greenest-capital-cities/
https://monocle.com/film/affairs/quality-of-life-survey-top-25-cities-2019/
https://www.reputationinstitute.com/research/2018-city-reptrak-report
https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-index-2018/citizen-centric-cities/
https://airshare.air-inc.com/airinc-global-150
https://www.arcadis.com/en/global/our-perspectives/sustainable-cities-mobility-index-2017/
https://tech.co/news/top-startup-cities-where-entrepreneurs-want-to-meet-up-2015-02
https://www.innovation-cities.com/worlds-top-100-cities-for-innovation-2018/13973/
http://mori-m-foundation.or.jp/english/ius2/gpci2/index.shtml
https://www.atkearney.com/global-cities/2019
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 .یمرتبط با خدمات شهر یقاتیتحق یاز طرح ها تیمشارکت و حما نیها و همچنآموزش معلمان مهد کودك ها، کتابخانه شامل

 نه:تجارت و رسا .2

 یامور اصناف و آموزش رانندگ ها،نامهیها، ارائه انواع گواهرستوران ییمواد غذا کنترل

 :خیفرهنگ و تار .3

و بزرگداشت آنها در سطوح مختلف،  یبرگزار یبرا یزیسال قبل تا کنون و برنامه ر 100معاصر از  یخیتار یبه مناسبت ها توجه

 ها.تئاتر، امور مذاهب و آرامستان ،یقیها، موسموزه وها،یحفظ و مراقبت از آرش

 :یو سرگرم ستیز طیمح .4

زش و گسترش ور یرو ادهیپ ،یدوچرخه سوار یرهایمس ،یکنترل آلودگ ،یخانه، انرژ هیو اداره شبکه آب و فاضالب، تصف کنترل

 یهمگان

 :یبهداشت و خدمات اجتماع .5

 .هامهیها، واکسن، امور بانوان و بداروخانه ها،مارستانیرفاه کودکان، مهد کودك ها، پزشکان، ب یبرا یزیر برنامه

 :یشهر یحمل و نقل و طراح .6

 ،یشهر یطراح ها،ابانیها و خجاده تیریمد ،یشهر نیحمل و نقل مسافر نگ،یمربوط به خودرو، موتور، دوچرخه، پارک امور

 عالئم و ... . ،یآسفالت، خط کش

 مسکن و کار: ،یزندگ .7

 یاجاره ا یهاخانه ،ییدانشجو یها(، اجاره خانهGemeindewuhnung)یوابسته به شهردار یاجاره ا یاهخانه تیریمد

 آدرس محل سکونت و... . یثبت اجبار ،یبخش خصوص

 :یادار ها و امور استیس .8

 ،یسازمان امور ادارالملل،  نیارتباطات، روابط ب یتکنولژ ،یحقوق زن و مرد، مهاجرت و شهروند یانتخابات، تساو ،یشهر دولت

 مطبوعات و آمار.

 یشهردار یهااز خدمات دپارتمان یکیبه اضافه شماره، معرف  MA شوندیبا پ ت،یفعال یهاحوزه نیذکر است هر کدام از ا انیشا 

 اداره امور 15MA .است یشهردار یها و امور ادار استیمجموعه بخش س ریو آمار، ز یامور اقتصاد 23MAمثال  یاست. برا

است.  یمجموعه واحد بهداشت و خدمات اجتماع ریامور مهدکودك ها، ز 11MAو  انوانامور مربوط به ب MA 57 ون،یناسیواکس

واحد  14MAاست،  یشهر كیحمل و نقل و تراف تیریها و ساخت و ساز، وابسته به واحد مدراه تیریمد MA 28 نیهمچن

و  یآور جمع ییاروپا یسنترها تاید نیتر شرفتهیو پ نیاز بزرگ تر یکی یارتباطات است که دارا یاطالعات و فناور یتکنولژ

مرکز شامل  نیآورد. امکانات ا یبا مردم را فراهم م یهزار پرسنل شهردار 30ارتباط  نهیاست و زم نیو نیارائه اطالعات به ساکن

 چاپگر است. 9200و  وتریکامپ 21400سرور،  2700سنتر،  تاید كی

از نقاط شهر  یاریدر بس نیمدارس قرار گرفته است. همچن اریدر اخت یشهردار یاز سو نتریپر 5000و  وتریمپکا 17800 بعالوه

 به ثبت شدن فراهم شده است. ازیبدون ن گانیرا نترنتیامکان استفاده از ا ن،یو
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 تحول در اقتصاد اتریش در عرصه های مختلف (ه

 شیاتر یتالیجیتحول د یهابرنامه

رصد  تیاست. با توجه به اهم شیکردن موفق کشور اتر یتالیجید یبرا شیدولت فدرال اتر یبرنامه ابتکار كی تالیجید شیاتر

 نی، در اندهیهر کشور در موضوعات آ یروش حکمران یبررس یبرا یموضوع به عنوان مدل نیتحوالت برنامه محور و نگاه به ا

جامعه، اقتصاد و  یعنیآن  یاصل تیاولو 3به همراه توجه به  شیاتر یتالیجید ولتح یهادر خصوص برنامه یگزارش اطالعات

 در حال انجام مورد اشاره قرار گرفته است. یهاپروژه نیعناو نیو همچن یعموم تیریمد

 : ابتکار عملتالیجید شیاتر

 شتریت که باس نیاست. هدف ا شیکردن موفق کشور اتر یتالیجید یبرا شیدولت فدرال اتر یبرنامه ابتکار كی تالیجید شیاتر

 یکننده و گسترش بخش رونق، فرصت ها نیشناخته شود و تضم تالیجیدر حوزه د شرویکشور پ كیبه عنوان  شینقش اتر

 کشور باشد. نیمدت در ا یدر طوالن یزندگ تیفیک نیو همچن یشغل

 ابتکار عمل نیا یها تیاولو

 الف: جامعه 

 همه نسل ها. یبهتر برا یزندگ تیفیک 

، سن و یلیصرف نظر از سوابق تحص -که همه افراد در سراسر کشور  گرددیحاصل م نانیه از اطالعات و آموزش، اطماستفاد با

خود  یزندگ تیفیبهبود ک یکه شهروندان برا شودیحاصل م نانیاطم نی. لذا اشوندیشدن بهره مند م یتالیجیاز د - تیجنس

ها در از آن یتعداد نیدر حال انجام است که عناو یمتعدد یهاراستا پروژه نیو در ا گردندآماده  دیجد یهایمتناسب با فناور

 :باشندیم ریحوزه به شرح ز نیا

 یبریسا تیامن یابتکار مل .1

 هاموزه نیآنال رساختیز .2

 یخانوادگ ینرم افزار ها .3

 مدارس یدرس یکتاب هاب یکردن طرح ابتکار یتالیجید .4

 شدن در آموزش و پرورش یتالیجیطرح جامع د .5

 در خارج از کشور شیاتر یهایندگیاسناد نما نیدرخواست آنال .6

 خودکار یهاهیگسترش رو .7

 نترنتیدر ا یریپذ تیمسئول .8

 به شهروندان ییقضا یهاهیرو یبستر ارائه خدمات برا .9

 کارآمد و خدمات محور یاتیمال یها تیمسئول .10

 gv.at تیبرنامه وب سا .11

 تالیجید یمهارت ها .12

 یکیترونشارژ الک یهاستگاهیثبت ا .13

 تالیجید"کودك مراکز " .14

 کوتاه امیپ قیهشدار حوادث مهم از طر ستمیس .15
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 هایارائه خدمات به خارج ینرم افزارها .16

 2030پهن باند  یاستراتژ .17

 رشد، شغل و رونق. یبرا دیجد یها فرصت

قابت ر شتریهر چه ب تیقوت یبرا یتالیجیتحول د نهیخود در زم یدر طول دوره آمادگ شیاتر یتجار یشرکتها یدوره را برا نیا 

 یبط مشده مرت تیتثب یرا به شرکت ها تالیجیعرصه د شگامانیمنظور، پ نیا یدر نظر گرفته شده است. برا شیاتر یریپذ

در  یدیجد یو شغل ها شوندیرقابت آماده م یشرکت ها برا بیترت نیها شوند. به ا تدانش درون شرک شیسازند تا باعث افزا

یم ریها به شرح زاز آن یتعداد نیدر حال انجام است که عناو یپروژه محور یراستا تعداد نیو در ا دندگریم جادیا شیاتر

 :باشند

 یمال یهایو نوآور FinTech یروتمرکز بر  .1

2. SME تالیجید 

 گسترده یپورتال خدمات تجار .3

 "بار  كیفقط "پروژه  .4

 محاسبات با عملکرد باال .5

 یهوش مصنوع یاستراتژ .6

 یگردشگر یبرا یساز یالتیجید یاستراتژ .7

 هازباله یهاداده تیری/ مد یکیالکترون ستیز طیمح .8

 حمل و نقل خودکار ندهیآ .9

 ها SMEشدن  یتالیجید یبرا یقو یشرکا یمعرف .10

 به مشاغل ITانتقال تخصص  یبرا " تالیجید یهااردوگاه" جادیا .11

 یعموم تیریمد 

 محور. کیکشور پدرساالر به کشور شر کیاز  رییتع

 كیاز  دیبا یسنت یادار یهاهیتوسعه، رو نیا یاز ماندگار نانیاطم یاروپا است. برا یهانیجزء بهتر شیاتر یعموم تیریمد

تا حد امکان ساده و کاربر  یدر نظر دارد خدمات ادار شیشوند. دولت اتر لیتبد لیمدل دولت موبا كیبه  یکیالکترون یالگو

هروند مبتکرانه و ش یعموم تیریمد كی یدر اروپا برا ییو الگو شگامیکشور پ كی روند به عنوان نیدر ا شیپسند باشند. اتر

 .باشندیم ریها به شرح زآن نیدر حال انجام است که عناو ریز یهاراستا پروژه نیدر هم خواهد شد. لیتبد محور

 در مورد مبارزه با فساد یکیالکترون یریادگی .1

 یعموم تیریمد یاستخدام برا یاستراتژ .2

 اطالعات در سطح دولت فدرال یام فناورادغ .3

 یعموم یها و دادرسدر دادگاه یکردن مراحل دادرس یتالیجید .4

 هازندان شتریب تیامن یاطالعات برا یفناور .5

 ELAKفدرال  یکیپرونده الکترون تیریمد ینوساز .6

 بودجه یندهایکردن فرآ یکیالکترون .7

 در ارتش یتالیجیآموزش زبان د .8
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 VTAارتش در  لتایجید ییرایپذ تیریمد .9

 نیو آنال تالیجید میمبارزه با جرا .10

 زنان یشهرها برا یسازدر مناسب شیبلند اتر همت

چه با  ،ینیکه هر روز در زمان مع گرفتیانجام م یدر گذشته کامال به منظور برآوردن اهداف مردان شیاتر یشهرها یزیربرنامه

 بودند و ییدر حال جابجا یهر مقصد ایخانه و محل کار و  نیب ،یعمومحمل و نقل  لیو چه با وسا یشخص لیاستفاده از اتومب

 .شدیداده نم یتیاهم بایتقر کودکانزنان و  "محور شهر " یازهایبه ن

 یاز شهرها یکیدر آسپرن،  یشیروز از زنان و دختران اتر هی یعکس با موضوع زندگ شگاهینما كی، 1991در سال  

 نان بود.آ یازهایبه زنان و ن شتریو توجه ب شیتفکرات مردساالرانه اتر رییآن تغ جهینت برگزار شد که شیاتر تختیپا نیو

که هر روز در  گرفتیانجام م یکامال به منظور برآوردن اهداف مردان یشهر یهایزیربرنامه ش،یجامعه آن روز اتر در

در  یهر مقصد ایخانه و محل کار و  نیب ،یمومحمل و نقل ع لیو چه با وسا یشخص لیچه با استفاده از اتومب ،ینیزمان مع

ه بدون استفاد دیها و خرچون مراقبت از بچهبدون درآمد هم یکه سرگرم کارها یدکانزنان و کو یازهایبودند و به ن ییحال جابجا

 .شدینم یتوجه چیبودند، ه ادهیپ یو با پا هینقل لیاز وسا

 جادیزنان و ا یبرا تیاحساس امن شیافزا یدر راستا یعموم یو شکل گرفتن مباحث شگاهینما یاز برگزار پس

 یهاتیزد که موفق یدموکرات حاکم، دست به پژوهش الیها در جامعه، سازمان زنان حزب سوسآن شتریحضور ب یهانهیزم

 شدیانجام م لیمبکه با اتو ییهاییدو سوم از جابجا بایتقر کهحزب نشان داد  نیا یهایداشت. بررس یزنان در پ یبرا یاریبس

 یچرا که برا آمدیماندگار به حساب م تیموفق كی یافشاگر نیبه زنان اختصاص داشت. ا هایروادهیبه مردان و دو سوم از پ

 برساند. اثباتمردان و زنان در شهر را به  یگرفتن زنان در جامعه و تفاوت زندگ دهیبار توانست ناد نینخست

شد که  1992به زنان در سال  یشهر زانیرمعطوف کردن برنامه یبرا یجنبش کوچک و رییمنجر به تغ هاافتهی نیا

دوره گسترش  كیدر  نیزمان و نی. در ادانندیم "شهر آرمان كی جادیا ریکوتاه در مس یگام"نظران آن را از صاحب یبرخ

و قراردادها  نییسال تع كیدر طول  دیهزار آپارتمان جد 10بر ساخت  یمبن دیجد یآن هدف یقرار گرفت و دولت مرکز عیسر

ساخت و ساز به عمل  یهاشرکت در پروژه یاز زنان برا یدعوت گونهچیه یاعطا کرده بود ول یمعمار یهابه شرکت ییایو مزا

 .کردندیم فیشهر را تعر دیو در اصل تنها مردان ساختار جد امدین

هر در شمال ش یپروژه مسکن اجتماع كی یبرا ییشنهادهایئه پبه وجود آمده، به منظور ارا راتییحال پس از تغ نیا با

شد. عالوه  یفقط از زنان معمار دعوت به همکار داد،یم لیروزمره زنان تشک یآن را زندگ یطراح یاساس اریو مع تیکه محور

 یشیاطرح آزم نیا ك،یاستراتژ زانیرمتراکم گره خورده بود، برنامه یهابا خانه ینحوبه  نیو ندهیکه مشخصاً آ ییاز آنجا نیبر ا

 نیمر که چنا نیبهتر دانستند و با توجه به ا جیبه نتا یابیتوجه به زنان در دست تیاثبات اهم یبرا یرا فرصت مناسب یابتدائ

 د.بهره را بردن نیشتریعملکرد مناسب از آن ب وباال  تیفیبا در نظر گرفتن ک ست،یدر دسترس ن شهیهم یاژهیو طیشرا

-Frauen-Werk) "شهر -کار-زنان"ها تحت پروژه آن یتوسط زنان و برا یواحد 357 یامجموعه جادیاقدام ا نیا جهینت

Stadt حاصل شد که الزم است مردان و زنان  دهیعق نیپروژه در اصل از ا نی. ادیرس انیبه پا 1997( بود که ساخت آن در سال

به نفع  یشهر یهایو طراح هایزیربرنامه شتریکه ب یاباشند و در جامعه خورداربر یبرابر یهااز فرصت یشهر یزیردر برنامه

مختلف و معمول  یبه الگوها یروزمره زنان و توجه جد یازهاین یساخت و ساز خود را بر مبنا یهامردان انجام گرفته بود، طرح

کالسکه در هر طبقه و  ینگهدار یها، از محلزنان رموردنظ یهاجنبه یهدف با توجه به تمام نیکاربران زن قرار داد. ا یزندگ

استاندارد و ارتفاع  یهامنعطف راهروها، اتاق بیباهم گرفته تا ترک هاهیتعامالت همسا شیافزا یگسترده برا یهاپلهراه جادیا
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ورود به  و وبوسشدن از ات ادهیبه محل پ یپروژه حت نیمحقق شده است. در ا ابانیمشاهده راحت خ یمناسب ساختمان برا

 توجه شده است. زیساختمان ن

از زنان مشارکت  یمواجه شد چرا که برخ زین یاریبس یهابا چالش "شهر -کار-زنان"به ذکر است که پروژه  الزم

و هر چند  شدیم دهید یدر بخش ارائه خدمات عموم یهامقاومت زیاز موارد ن یبودند. در بعض تجربهیب اریکننده در آن بس

 یبرخ ی. گاهشدیم دهید آشکار از مخالفت ییهاموج ترنییدر سطوح پا یکامل دولت برخوردار بود ول تیر از حماپروژه مذکو

 یتا از اجرا دادندیشده نشان م بیتصو نینداشتند خود را مخالفان قوان یبا جنبش جار یکه خود مخالفت ندگانیاز نما

ته شناخ تیبه رسم ریدر مس هاانهاز کمك رس یریگزنان توانستند با بهرهکنند. سرانجام  یخال محول شده شانه یهاتیمسئول

 یکردهایو رو شاتیحاکم بر گرا یاجتماع یهاآموزش و پرورش، در کشمکش قیاز زنان و از طر تیحما شگامانهیشدن اقدامات پ

 کنند. تیتثبخود در جامعه را  گاهیشوند و با اعمال فشار بر افراد با نفوذ جا دانیم روزیموجود پ

 لفیاهیمار"هدف  نیکردن آن بود. به منظور تحقق ا ریاز زنان در سطح شهر و فراگ تیحما انیجر جادیا ،یبعد گام

منطقه  26، در 2006تا  2002 یهاانتخاب شد. در فاصله سال یشیمنطقه آزما كیساکن به عنوان  هزار 28شلوغ با  یا، محله"

 ییراهنما یهاچراغ افت،ی شیافزا یابانیخ یهاییبود روشنا ییبه عنوان مناطق استرس شناسا هایمحله که بر طبق نظرسنج نیا

 روهاادهیاستراحت نصب شد، پ یبرا ییهامکتیو ن هایصندل دیمکان جد 9شد، در  هیتعب ادهیمخصوص عابران پ یو رانندگ

 ییچرخدار و جابجا یهایصندل ،کالسکه کودکان عبور یراحت یگسترده شد و پنج منطقه بدون مانع برا لومتریک كیحدود 

دانستند و در پاسخ به  یها و دسترسفرصت یبرابر نیرا تضم یاقدامات نیچن جادیشد. طراحان هدف خود از ا جادیافراد مسن ا

 تواندیمناسب م مکتین كیعنوان کردند که  دندیدینم هامکتین روها،ادهیبود و نبود پ انیم یاآن دسته از مخالفان که رابطه

 کند. جادیماندن در آن ا ایآمدن از خانه و  رونیفرد مسن در ب كیدر عالقه  یتفاوت بزرگ

نشستن و گفت گو  یبرا یمناطق جادی، ا1999در سال  "مارگارتن  "مجدد دو پارك در منطقه  یطراح گرید یسو از

. عالوه شدیها محسوب مآن یبرا یریچشمگ تیزنان، مز یشده برا یمناسب ساز نتونیو بدم بالیوال یهانیافزودن زم زیو ن

به  نسبت شتریها را بهمراه بود که آن تیاحساس امن شیبا افزا روهاادهیپو  هاابانیها، خپارك ییروشنا تیبهبود وضع نیبر ا

 کرد. بیحضور در اجتماع ترغ

ها به پارك یتیجنس تیحساس یهاستورالعملبه بعد د 2005شد و از سال  جادیا گریچهار پارك د زین 2000سال  در

الجرا او الزم یکل یهامتخصصان به دستورالعمل یدانش محل لیتبد یعنیروند  نیسراسر شهر ابالغ شد که ا یو اماکن عموم

 از زنان در کل کشور بود. تیحما یاصل انیجر یاجرا ریدر مس آلدهیبلند و ا یگام ،یو مسئوالن شهر هایشهردار یبرا

 شیاتر ییایمیو ش ییدارو عیصنا یمعرف

قرار داده  یو نوآور یخود را در دانش فن تیاولو لیدل نی. بهمستیبهره مند ن ینیزم ریاست که از منابع ز یکشور کوچک شیاتر

 انیم شغل و ارزش افزوده در جادیبخش به لحاظ ا نیاست. ا شیدر اتر شرفتهیمهم و پ عیاز صنا ییو دارو ییایمیش عیاست. صنا

. صنعت جذاب و شودیم یصادرات یروانه بازارها شیاتر ییایمیش عیصنا داتی. دو سوم تولردکشور قرار دا نیا شرویده بخش پ

 شرفتیپ نهیزم نیدر ا شیسبب شده است، اتر ،یقاتیتحق یهایو توانمند یشرق یدر حال رشد اروپا یکشور به بازارها یکینزد

 داشته باشد. یفراوان یها

ال در س عیصنا نیدارند. درآمد کشور از ا تیفعال شیاتر ییایمیش عینفر کارمند در صنا 42839شرکت با حدود  252

 شیاتر ییایمیواردات مواد ش وروی اردیلیم 18.7حجم صادرات و  وروی اردیلیم 19بوده است.  وروی اردیلیم 16.5بالغ بر  2014
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کشور را  نیدرصد صادرات ا 34 ش،یاتر ییایمیش عیبخش صنا ترینمهم هگایادر ج كیپالست عیبوده است. صنا 2014در سال 

 درصد قرار دارند. 13با  ییایمیدرصد و مواد ش 14با  داتیتول یبرا كیبعد، پالست یهابه خود اختصاص داده و در رتبه

، Henkl یت هابخش است. شرک نیدر ا شیشرکت اتر ترینمهمحجم عملکرد،  وروی اردیلیم 8.3با  Borealis شرکت

Ring Holding قرار دارند. یبعد یهادر رده 

 هیاتحاد نیواردات از ا وروی اردیلیم 12.9و  ییاروپا هیصادرات به اتحاد وروی اردیلیم 12.2 ش،یاتر ییایمیمجموع تجارت مواد ش از

 ایمحصول از آس نیدالر واردات ا ونیلیم 993و  ایبه آس شیاتر ییایمیصادرات مواد ش وروی اردیلیم 1.5 نی. همچنشودیانجام م

 بوده است. 2014در سال 

 :ییدارو عیصنا

درآمد  وروی اردیلیم 2.7 حدود 2014دارند. در سال  تیفعال شیاتر ییدارو عیشرکت در صنا 220 بیهزار نفر و در ترک 18

 1.5است. شرکت ساندوز با  شیات دارو اترصادر وروی اردیلیم 7.5واردات و  وروی اردیلیم 6.7دارو بوده است.  داتیکشور از تول

حجم عملکرد شرکت باکستر که با  نیاول و دوم قرار دارند. همچن فیدر رد وروی اردیلیم 1.150و شرکت هربا با  وروی اردیلیم

 اعالم شده است. وروی ونیلیم 519دارد،  یهمکار رانیا

 :یوتکنولوژیب

است.  وروی ونیلیم 198نفر کارمند حضور دارند. ارزش محصوالت آن بالغ بر  1660شرکت با  116 ش،یاتر یوتکنولژیبخش ب در

 اریبس ییدارو عیصنا شیهستند. اتر کمیو  ستیدر حال رشد در قرن ب یبخش ها ترینمهم انیدر م ییو دارو یعیعلوم طب

 یهاو درمان صیتشخ ،ییدارو باتیدر دو محور ترک شیاتر یقاتیتحق و انیدانش بن یدارد. شرکت ها شرفتهیمجهز و پ

کوچك  عیاز صنا یاریبس اند. افتهی( سامان دیسف یوتکنولوژی)ب ییغذا یها و مکمل ها میقرمز( و محور آنز یوتکنولوژیب)دیجد

 لیدارند، تشک تیفعال یوتکنولوژیکه در بخش ب شیدانشگاه اتر 15از  یکی یاز سو ،ییدارو عیدر بخش صنا شیو متوسط اتر

 هستند. شیدر اتر یوتکنولوزیب یهانیاز مهمتر سیباکستر، امگن و نوارت یهاشده است. شرکت 

 یپزشک زاتیتجه ،ییایمیش ،ییدارو یشرکت ها شرکت عمده از 34به اطالعات و مشخصات کامل  یمنظور دسترس به

 .دییگزارش مراجعه فرما نیا وستیبه پ شیاتر یساز مارستانیو ب

 شیاتر یساز مارستانیو ب یپزشک زاتیتجه ،ییایمیش ،ییدارو یفهرست شرکت ها 

https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/498007564_139811141051.pdf 

 ICTاطالعات  یدر ارتباطات و فناور شیشرکت ها و موسسات معتبر اتر یاطالعات بانک

 شیاطالعات در اتر یارتباطات و فناور گاهیجا

و  یجوامع انسان یاجزاء زندگ نیاز پر رونق تر یکیچند دهه گذشته در مقام  یاطالعات، ط یارتباطات و فناور یتکنولوژ

 یاست که م یو دانش فن یتکنولوژ یرشته، سنگ بنا نیو موتور محرکه رشد و توسعه بوده است. ا یاقتصاد جهان نیهمچن

را دربر گرفته و  ییاروپا هیاتحاد یناخالص داخل دیدرصد تول 5در حال حاضر  ICTجوامع کمك رساند.  ییایتواند به تحرك و پو

در  یو نوآور قاتیتحق ،یگذار هیبه مدد سرما شیدرصد است. بخش ارتباطات در اتر 20بالغ بر  ،یسهم آن در حوزه بهره ور

 ICT یها تیفعال قیکشور از طر هارزش افزود درصد 8.6کشور است  نیاقتصاد ا یمهم و اساس یحال رشد بوده و از بخش ها

ثروت  وروی اردیلیم 36.6ساالنه  شیبخش ها دارد. در اتر ریسا یدر توسعه و بهره ور یسهم عمده ا ICT. بعالوه دیآ یبدست م
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یرا در بر م شیارتباطات در اتر یهزار نفر شاغالن تکنولوژ 290. شودیم جادیا ICT یاز سو میمستق ریو غ میبصورت مستق

بخش در اروپا بنحو  نیرا در ا شیاتر گاهیارتباطات، جا یتکنولوژ قاتیبر در بخش تحقمعت یشرکت ها ی. وجود برخردیگ

عالقمندان قرار  اریحوزه در اخت نیدر ا یشیشرکت اتر 110گزارش مشخصات  نیا وستیداده است. در پ شیافزا یریچشمگ

 گرفته است.

 طالعات:ا یارتباطات و فناور یبر تکنولوژ دیبا تاک شیو توسعه در اتر قیتحق

 یو نوآور یو اقتصاد، حمل و نقل، تکنولوژ قاتیمستقل، سه وزارتخانه علوم، تحق یقاتیها و مراکز تحقعالوه بر دانشگاه شیاتر در

 قاتیو آژانس توسعه تحق AIT شیاتر یو توسعه در کشور نظارت دارند. موسسه تکنولوژ قیبر امر تحق قاتیو آموزش و تحق

و  قاتیو علوم، تحق یو نوآور یحمل و نقل، تکنولوژ یهانظر مشترك وزارتخانه ریو ز یولتدرصد د که به طور صد GFF شیاتر

 طیحمل و نقل، مح ،یاطالعات، انرژ یارتباطات و فناور یمانند تکنولوژ ییهارا در حوزه یقاتیتحق یهایاستگذاریاقتصاد س

 .ندینما یم تیموارد هدا ریو سا یعیعلوم طب ،یعلوم انسان ست،یز

 :شیارتباطات در اقتصاد اتر عیصنا گاهیجا

اقتصاد  یمهم و اساس یدر حال رشد بوده و از بخش ها یو نوآور قاتیتحق ،یگذار هیبه مدد سرما شیارتباطات در اتر بخش

عه در توس یسهم عمده ا ICT. بعالوه دیآ یبدست م ICT یها تیفعال قیارزش افزوده کشور از طر درصد 8.6کشور است  نیا

 جادیا ICT یاز سو میمستق ریو غ میبصورت مستق ثروت وروی اردیلیم 36.6 نهساال شیبخش ها دارد. در اتر ریسا یو بهره ور

 .ردیگیرا در بر م شیارتباطات در اتر یهزار نفر شاغالن تکنولوژ 290. شودیم

بخش در  نیرا در ا شیاتر گاهیجا، FFGارتباطات مانند  یتکنولوژ قاتیمعتبر در بخش تحق یشرکت ها یبرخ وجود

تا  10 نیمربوطه ب قاتیدر بخش تحق شیها، سهم اترتراشه زیمثال در بخش ر یداده است. برا شیافزا یریاروپا بنحو چشمگ

 درصد است. 15

 یفمختل یارتباطات در قالب ها یتکنولوژ نهیها و شرکت ها در زمدولت، دانشگاه یاز سو یها و ابتکارات مختلف طرح

طرح موسوم به کومت ّ  نیو همچن  ICT For the Futureّ ندهیآ یتوان به ّ ارتباطات برا یکه از جمله م شودیانجام م

Competence Center For Excellent Technologyّ  نهیها هزمجموعه نیدر ا وروی اردیلیم 1.5از  شیکرد. ب اشاره 

ارتباطات  هنیمورد نظر خود در زم یطرح ها شبردیپ یبرا یقاتیاز امکانات تحق ها مشترکاو دانشگاه یقاتیشده است تا مراکز تحق

 .ندیاستفاده نما

 یحضور موفق زیارتباطات ن یهمزمان در خارج از کشور در صادرات تکنولوژ ICTفعال در حوزه  یشیاتر یها شرکت

 رساختیتوان به توسعه ز یکه م شودیارائه م یشیاتر یشرکت ها یدر بخش ارتباطات از سو یمتنوع داتیدارند. خدمات و تول

 یها ستمیانواع نرم افزارها وس ها،یهادمهیزات مختلف، سنسور و نیتجه دی(، تولwebconomy) نترنتیاقتصاد ا نترنت،یا

 خودکار اشاره کرد.

 اتیتحقق در بخش شیاتر گاهیجا تیبه تقو کروسافتیو ما پسیلیف ون،ینینفیا منس،یچون ز یبزرگ یحضور شرکت ها بعالوه

 ارتباطات کمك نموده است. یو تکنولوژ

 :ICTو توسعه اشتغال با رشد  انعطاف
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 یاداقتص یها تیفعال ییدر کارا یمهم ریتك نفره است که تاث یاشتغال شرکت ها شیافزا ش،یدر اتر ICTاز اهداف توسعه  یکی

ارتباطات شکل گرفته است که  یتکنولوژ یها تیاز ظرفشرکت تك نفره با استفاده  266910در حال حاضر  شیاتر دارد. در

 هستند. تیفعالمشغول به  نینفر از آنان در و 60416فقط 

 :یاقتصاد یهاارتباطات در شرکت ها و بنگاه یفناور

 وتریدارد. کامپ یاقتصاد یهاها و خدمات شرکت ها و بنگاه تیتوسعه فعال یبرا یاطالعات و ارتباطات نقش اثرگذار یتکنولوژ

 یدرصد شرکت ها 96از  شیدرصد دارد. ب 99بالغ بر  ینفوذ نكیوارد شده و ا یشیاتر یاز سال ها قبل در شرکت ها نترنتیو ا

 نترنتیاز ا یشیاتر یدرصد از شرکت ها 77. کنندیپر سرعت استفاده م نترنتیاز ا ارکنان،صرف نظر از حجم و تعداد ک ،یشیاتر

 .رندبیاستفاده م لیپرسرعت موبا

 :تالیجید شیاتر

 كیروناست. دولت الکت كیتحقق کامل دولت الکترون یو راهبرد دولت فدرال برا یهماهنگ تهی، کم" تالیجید شیاتر " رساختیز

سهولت مراودات مردم با دولت و  یبرا كیمراجعه به سامانه دولت الکترون قیمردم از طر یادار یکارهایدر واقع انجام تمام

دهد. در حال  یرا مد نظر قرار م یاعتماد و سرعت عمل در انجام مراودات ادار ت،یفی، کارابتک نیدهد. ا یمان مبالعکس را ساز

ه سامان نیروز به روز با ا زیسامانه استفاده کرده و مردم ن نیارتباط با دولت از ا یبرا یشیاتر یدرصد از شرکت ها 93حاضر 

 .ندینما یبرقرار م یشتریارتباط ب

 :یو نوآور قیدر تحق یساز تالیجید

 قاتیاز تحق یاریرا به خود مرتبط ساخته است. بس یدر جوامع انسان یاز جوانب زندگ یبخش عمده ا یساز تالیجید امروزه

 را شاهد بوده است. یفراوان راتییقرار گرفته و تغ یساز تالیجید میمستق ریگذشته تحت تاث انیسال یط یعلم

 یروندها ،یبطور گسترده ا یاطالعات و هوش مصنوع یگستردگ ،یاجتماع یها(، شبکهITارتباطات ) دیجد یتکنولوژ

 قرار داده است. ریرا تحت تاث یقاتیو توسعه شرکت ها و موسسات تحق قیتحق

 شیتردر ا یعلم قاتیتحق جیاز نتا ریاستفاده فراگ یهانهیفراهم کردن زم یباز، برا یچونّ اطالعات و دسترس یمیمفاه

 یندهاشهروندان و رو وندیاست که پ سریارتباطات م یتکنولوژ قیاز طر یفرصت نی. بستر استفاده از چنشودیم تیو حما غیتبل

 .ردیگیمورد توجه قرار م  Citizen Scienceّ لبّو در قا کندیم لیرا تسه یاستفاده علم

 یخدمات و تکنولوژ نهیکه در زم شیاتر یقاتیشرکت و موسسات تحق 110و مشخصات حدود  ی، اساموستیپ لیفا در

 ست.ا دهیگرد یمعرف یاقتصاد نیعالقمندان و مخاطب یاستفاده و بهره بردار یدارند، برا تیاطالعات فعال یارتباطات و فناور

 ICTاطالعات  یدر ارتباطات و فناور شیشرکت ها و موسسات معتبر اتر یبانك اطالعات 

https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/237550740_139811141507.pdf 

 شیدر اتر ییبه طرح توسعه روستا ینگاه

 یاز سو 2014دسامبر  12 خیدر تار ی( بطور رسمRDP= Rural Development Plan)شیدر اتر ییتوسعه روستا طرح

سال است که از سال  7طرح  نیا ی. دوره اجرادیرس بیبه تصو شیاتر ییروستا یها رساختیز تیبه منظور تقو ییاروپا هیاتحاد

 وروی اردیلیم 3.94مبلغ،  نیاست که از ا دهیگرد ینیب شیآن پ یاجرا یراب وروی اردیلیم 7.8ادامه داشته و  2020 تیلغا 2014

https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/237550740_139811141507.pdf
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منابع و  نهیبه تیریمد یشده برا ینیب شیدرصد اعتبار پ 71 .شودیم نیتام یاز اعتبارات مل هیو بق هیاتحاد عیمنا قیاز طر

 یدر قالب قراردادها شیاتر یکشاورز ناطقدرصد از م 80 رایز ابدی یاختصاص م ستیز طیمح تیکشاورزان به رعا قیتشو

مدرن تحت آموزش قرار  یاصول کشاورز تیرعا ابداعات و تیتقو یهزار نفر برا 600 نیرود. همچن یکشت م ریبه ز یکشاورز

 .ردیگیدر دستور کار قرار م یکشاورز نگیهزار هولد 20از  شیدر ب یگذار هیبه منظور سرما یگرفته و اقدامات

 :ییدر بخش توسعه روستا شیمهم اتر یو چالش ها طیشرا 

کل مساحت کشور  درصد 32است.  ییصد آن روستادر 80که  ردیگیرا در بر م مترمربعلویهزار ک 84به وسعت  یمناطق شیاتر

درصد آن در روستاها  66است که  شیاتر تینفر جمع ونیلیم 8.9. ردیگیدرصد را جنگل ها در بر م 44و  یرا مزارع کشاورز

 است. ییاروپا هیدر اتحاد هانیتر نییاز پا یکی شیدر اتر یکاری. نرخ بکنندیم یزندگ

توان اندك در برابر  لیآن را بدل یبهره ور لیدل نیکه بهم شودیارع کوچك دنبال ممز یاز سو شیدر اتر یکشاورز

و  یدر مناطقه کوهستان شیاتر یکشاورز یها نگیدرصد هولد 87دهد.  یکاهش م یبزرگ کشاورز یها نگیمزارع و هولد

مناطق  نیاز کشاورزان در ا تیاست. حما همراه یموانع، با مشکالت ریو سا ییایخاص جغراف طیشرا لیمرتفع استقرار دارند که بدل

 .هاستیاز دشوار یکیآنان  یزندگ طیشرا نیبمنظور تضم

 بخش است. نیدر ا هایاز دشوار گرید یبرخ یطیمح ستیز یهایو آلودگ ینیرزمیز یآب ها تیفیک ،ییروستا تیجمع کاهش

 رفع مشکالت یبرا شیاتر ییطرح تحول روستا شنهاداتیپ

آب  طیو شرا یستیز طیاهداف مح یبر رو یگذار هیبر سرما یادیز دیتاک RDP ،یبخش کشاورز یریابت پذرق تیتقو بمنظور

  مشاغل سبّز از جمله ّجادیو ا ییتعادل در توسعه روستا ،ییتجارت در مناطق روستا ،ییغذا عیصنا یریدارد. رقابت پذ ییو هوا

 بخش است. نیاقدامات در ا ریسا

 نیبا توجه به ا كیجهت توسعه زراعت ارگان نیاست. بهم RDP یاز اهداف اصل یداز فرهنگو چشم ان یمنابع مل حفظ

طرح مورد اهتمام قرار  نیدهد در ا یم لیتشک كیرا محصوالت ارگان شیاتر یکشاورز داتیدرصد تول 20 نكیکه هم ا تیواقع

 گرفته است.

قصد  شیاست. اتر RDPاهداف  ریاز سا یستیز طیحو اقدامات م كیشامل زراعت ارگان داریپا یکشاورز تیریمد نیتام

 را بهبود بخشد. یستیز طیاقدامات مح قیآب و خاك از طر تیریمد ك،یارگان داتیدارد تنوع تول

 شیاتر ییاهداف طرح توسعه روستا یهاهیاز پا یکی یو جنگلدار یاقتصاد مرتبط با کشاورز تیحفظ و تقو اء،یاح

 هیبه سرما اقیعدم اشت ایو  ییروستا تیکه کاهش جمع شودیانجام م یطرح در مناطق نیا هایگذار هیاز سرما یاست. برخ

 در آنها مشاهده شده است. یگذار

هزار نفر در آنها به آموزش  600فراهم شده که  یقاتیو تحق یو موسسات آموزش یکشاورز یهاهیاتحاد انیم یطرح همکار 645 

 مشغول خواهند شد.

 شیدر اتر یو جنگلدار یاورزبخش کش یریپذ تیرقا

 600. رندیگیآب و هوا و سالمت دام ها قرار م ست،یز طیدرصد کل( تحت پوشش اقدامات مربوط به مح 13) یهزار دامدار 20

 .شودیبخش با مشارکت دامداران به اجرا گذاشته م نیدر ا یطرح همکار
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 یخطر در کشاورز تیریو مد ییمواد غذا یابیپروسس، بازار دات،یمرتبط با تول یهاسازمان

ارزش افزوده در  جادی. اردیگیقرار م تیمورد حما ییمحصوالت مواد غذا تیفیک شیبه منظور افزا یکشاورز نگیهزار هولد 45

بخش مورد توجه قرار گرفته  نیدر ا یدیتول یهاعرضه و گروه رهیکوتاه کردن زنج ،یمحل یبازارها تیتقو ،یمحصوالت کشاورز

 است.

 یو جنگلدار یمرتبط با کشاورز ستمیاکوس تیمحافظت و تقو ،اءیاح

بال را دن كیبخصوص زراعت ارگان ستیز طیآب و مح تیریکه اقدامات مد یبه کشاورزان یپ یدرصد منابع مورد نظر در آر د 61

 .ابدی یاختصاص م ندینما

 منابع و آب و هوا یور بهره

 ییدر مزارع و مناطق روستا ریپذ دیتجد یهایانرژ دیو تول یکاهش انواع آلودگ ،یانرژ یبهره ور یبر رو یگذار هیسرما تیاولو

 .ردیگیقرار م تیمورد حما شتریمشکالت ب یاندك و مناطق دارا جیبا نتا یگذار هیاست. سرما

 شده است. ینیب شیآن پ تیدر بخش جنگل و توسعه و تقو یگذار هیطرح سرما 1000

 ییدر مناطق روستا یو توسعه محل یاجتماع یهمبستگ

سعه تجارت، تو قیاز طر ییدر مناطق روستا یزندگ تیفیرشد بعالوه بهبود ک نیاشتغال و تضم جادیا یبخش بر رو نیدر ا تمرکز

 .شودیم نهیهز ییروستا یهاتوسعه انجمن یبرا RDPدرصد منابع  5.5و مشارکت است. یو همکار ینوآور

 قابل دسترس است: لیذ یها تیمراجعه به سا قهیراز ط نهیزم نیدر ا شتریاطالعات ب ضمنا

• Ec.europa.eu/agriculture 

• Enrd.ec.europa.eu 

• Bmlfuw.gv.at 

شیاتر یو جنگلدار یفدرال کشاورز وزارت •  
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 معرفی مراکز مهم و خدمات این مراکز در اتریش (ی

 AAIG شیاتر ییهوا عیانجمن صنا یمعرف

آلمان  BDLI چون یموسسات فیتوان آن را در رد یاست که م شیاتر ییهوا عیانجمن صنا ترینمهم AAIG یصنعت گروه

 .فرانسه دانست GIFAS و

دهد و  یرا به خود اختصاص م شیاتر ییهوا عیدرصد از حجم عملکرد صنا 85از  شیساالنه ب AAIG موسسه

 تیحضور داشته و فعال تخصص آن یهاتهیاز کم یاریاروپاست. در بس ییو هوا یدفاع عیانجمن صنا ای ASD همزمان عضو

 .است ییهوا عیصنا ییاروپا یمقررات و دستور العمل ها هیآن منطبق با کل یها

هزار نفر کارمند دارند و حجم  5000 شیهم ب یهستند رو AAIG که عضو شیاتر ییهوا عیصنا یها شرکت

 یصادرات ی. بازارهاشودیم یصادرات یازارهاآنان روانه ب داتیدرصد تول 95است و  وروی اردیلیم 1.8عملکرد ساالنه آنها حدود 

 ,GE نگ،یبوئ)متحده االتیدرصد ا 24و فرودگاهها،  ییمایپهوا یشرکت ها رباس،یدرصد اروپا عمدتا ا 50انجمن  نیا

Sikorsky یامبرائر، شرکت ها ر،یبومبارد)یجنوب یکایدرصد کانادا و آمر 8، (هاو فرودگاه ییمایهواپ یشرکت ها و 

مناطق جهان است.  ریدرصد سا 6و  (هاو فرودگاه ییمایهواپ یشامل شرکت ها)ایدرصد آس 8ها(، و فرودگاه ییمایهواپ

 .شودیمصرف م شیشرکت در اتر نیدرصد از محصوالت ا 4 نیهمچن

 35 رندهیموسسه خود در برگ نیاست. ا ییهوا عیمطرح جهان در خدمات صنا یاز کشورها یکیجهت  نیبد شیاتر

خدمات  قات،یو تحق یمشاوره، مهندس ك،یو پالست تیچون کمپوز ییو در بخش ها ییهوا عیفعال در صنا یشیشرکت اتر

 یها تمسیوس ییارتباطات هوا ،یموسسات صنعت ،یزقطعات فل ،ینیزم زاتیساخت، تست و تجه یتکنولژ ،یداخل ونیدکوراس

 مانند ییاست. شرکت ها (UAS) نیدون سرنشب ییهوا یها ستمیکوچك، موتور و س یمایهواپ نیو همچن كیالکترون

FACC, Diamond, Amag, TTTech, Test Fuches, Schibel, Isovolta, Frequentis فعاالن  نیاز مهم تر

 .هستند یصنعت با شهرت جهان نیا

و  یا مهیب یهاموافقت نامه میاز امکان تنظ ،ییو خدمات هوا یصنعت داتیمرتبط با تول یانجمن عالوه بر خدمات اصل نیا

 .برخوردار است زین یآموزش یهابرنامه نیهمچن

 معرفی پلتفرم اتحادیه آژانس های تجاری اتریش

هزار عضو دارد. اتحادیه یاددشده از منافع  13حدود  Commercial agent اتحادیه فدرال آژانس های تجاری اتریش

 .کندنمایندگان تجاری اتریش حمایت می
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کنند. در واقع این آژانس کاال از سوی شرکت های خارجی به بازار اتریش را تسهیل می فروش ،آژانس های تجاری

 این. کنندمی اقدام اتریش بازار در کاالها آن فروش و بازاریابی به صادرکننده شرکتهای از نمایندگی به قراردادی  ها با امضای

 .کندفعالیت می اتریش اقتصادی فدرال اتاق نظر زیر اتحادیه

توانند با پرداخت مبلغی به مشخصات و نشانی شرکت های واسطه ای فروش دسترسی پیدا کت های صادرکننده ایرانی میشر

 .نموده و با آنها مکاتبه و ارتباط برقرار کنند

توانند یك آگهی تبلیغاتی از فعالیت خود تنظیم و از طریق پلتفرم این نهاد به شرکت های ایرانی می

توانند در پلتفرم بارگیری کرده و به اطالع شرکت های واسطه ای فروش برسانند. همچنین می handelsagenten.at  نشانی

 .ها دسترسی پیدا کنند commercial agentهای تبلیغاتی یادشده به آگهی

 توانند به تبلیغ شرکت خود در نشریه ای که توسط اتاق فدرال اقتصادی اتریش به نامشرکت های ایرانی می

contact گردد، به تبلیغ شرکت و کاالی خود بپردازند. این نشریه تخصصی عامل گر های اقتصادی در اتریش منتشر می

 .گرددمی توزیع کشور از خارج در همچنین و اتریش  بار در سال در سراسر 4  نسخه 10500باشد که با تیراژ می

 سرمایه گذاری خارجی در اتریش: مشوق ها و موانع

میلیارد دالر به  372درصدی روبرو گردید و از  73، با کاهش جدی 2019ود سرمایه خارجی به اتحادیه اروپا در سال میزان ور

میلیارد دالر رسید. دلیل اصلی این کاهش اصالح قانون مالیات ها در ایاالت متحده بود. با این حال میزان جذب سرمایه  100

نداشته است و بسیاری از سرمایه گذاران از کشورهای عربی، روسیه، اوکراین،  خارجی در همین زمان در اتریش کاهش چندانی

 .سنگاپور، ژاپن و کشورهای اروپای شرقی توجه بیشتری به این کشور پیدا کردند

اتریش به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه که محل تالقی اروپای شرقی و غربی به شمار می آید، همواره مورد توجه 

 از ویژه به کشور این در خارجی  ن اروپایی بوده است، با این وجود آمار نشان از روند نزولی میزان جذب سرمایهسرمایه گذارا

اجالس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد،  2019تا به امروز دارد. طبق گزارش ساالنه سرمایه گذاری  2013 سال از اروپا

رسید که  2018 سال در دالر میلیارد 7.6 به 2017 سال در دالر میلیارد 9.6   میزان جذب سرمایه مستقیم خارجی اتریش از

تا به امروز عالقمندی کمتری به  2017درصدی را نشان می دهد. همچنین باید توجه داشت که اتریش نیز از سال  31کاهش 

رجی اتریش در سال سرمایه گذاری در خارج از اتریش و خروج ارز و سرمایه از کشور داشته است. سرمایه گذاری خا

 .است بوده دالر میلیارد 5.94 .2018

های تشویقی و معافیت های مالیاتی به ویژه برای دولت اتریش به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی با ارائه بسته

  .سرمایه گذاری در حوزه فناوری و نوآوری، امکان بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورده است

های تشویقی گوناگونی را به سرمایه تریش بر اساس موضوعات در سطح ملی و در سطح اتحادیه اروپایی بستها

 :گذاران خارجی اعطا می دارد

 :گیرندهای ذیل قرار میعمده کمک های اعطایی به سرمایه گذاران خارجی در گروه 
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 کمك های بالعوض 

 وام های کم بهره 

  تی(مانند گارانتی صادرا)گارانتی 

  به ویژه برای استارتاپ ها()اعطای کمك جهت تامین سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت 

 های مالیاتیبخشودگی 

 تامین سرمایه اولیه با تمرکز بر کارآفرینی  

های ارائه شده تشویقی برای سرمایه گذاران خارجی در اتریش، افراد و شرکت های سرمایه گذار در عالوه بر تهمیدات و بسته

های حمایتی اتحادیه اروپایی نیز بهرمند گردند. منابع مالی این بخش از سوی بنیاد توسعه منطقه توانند از بستهن کشور میای

 .گرددتهیه می ای اروپا

درصد از  14 حداقل یکی از موارد مهم کمك های دولتی به شرکت ها در این کشور این است که چنانچه شرکتی 

ا در حوزه پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری متمرکز نماید، از سوی دولت اتریش تا سقف یك های سالیانه خود رهزینه

  .میلیون یورو کمك هزینه دریافت می نماید

در راستای جذب سرمایه گذاری و به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی کشورهای حامی استارتاپ ها، اتریش 

  .گوناگونی را به استارت اپ ها ارائه می نماید های کمکیدر سطح کشوری و ایالتی بسته

 :های تشویقی و مراکز اعطا کنندهبسته

 :در حوزه پژوهش، فناوری و نو آوری 

موسسه اصلی دولتی اتریش،  :Austriaan Research Promotion Agencyآژانس توسعه و ترویج پژوهش اتریش -

 .باشدهای نوآوری و فناوری میها برای شرکت های نو آور در زمینهرسیههای تشویقی و بوها و بستهاعطا کننده کمك هزینه

بانك فدرال سرمایه گذاری و ترویج فعالیت های  :Austria Wirtschaftsservice موسسه خدمات اقتصادی اتریش-

وض یاری می اقتصادی اتریش، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را در قالب اعطای وام های کم بهره وکمك های بالع

 .رساند

  :کمک هزینه و تامین مالی برای استارتاپ ها 

سال قبل از دریافت درخواست بسته  5بایست در فاصله حداکثر های این بخش، استارتاپ ها میجهت دریافت کمك هزینه

های نوآوری و مالی کمکی، تاسیس شده باشند و طبق تعریف در اندازه شرکت های کوچك و متوسط قرار گیرند و در حوزه

های ساالنه درصد هزینه 70فناوری به ویژه با تمرکز بر توسعه زیرساخت های دیجیتال فعال باشند. در این بسته حمایتی، 

 و هاهزینه کمك  گردد.استارتاپ ها دیده است که در قالب کمك های بالعوض و وام های کم بهره به این شرکت ها اعطا می

ت ها، شرک دیجیتال های زیرساخت نوسازی شرکت، تاسیس همچون هایی بخش بر ها استارتاپ به اعطایی تشویقی هایبسته

 .پذیردهزار یورو صورت می 400هزار تا  10باشد که بین های خدماتی شرکت ها و تبلیغات میکمك به توسعه حوزه
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 تامین مالی صادرات

 ارائه امکان تامین مالی حوزه صادرات برای شرکت  کنترل بانك اتریش همراه با :تامین مالی کنترل بانک اتریش

ها کمك به تاسیس دفتر نمایندگی در اتریش و دیگر کشورهای جهان می نماید. اعتبارات تامین شده از سوی 

کنترل بانك امکان باز پرداخت در دو مدل بلند و میان مدت دارند. شایان ذکر است که عمده حمایت ها و تامین 

گیرد که تمرکز بر صادرات محصوالت اتریشی کنترل بانك اتریش تنها به شرکت های تعلق می اعتبارات از سوی

 .دارند

 این صندوق نیز همچون کنترل بانك اتریش با هدف صادرات محصوالت و تولیدات  :صندوق صادرات اتریش

شرکت های کوچك و  اتریشی در مسیر تامین اعتبارات شرکت ها را یاری می نمایند. حوزه تمرکز این صندوق،

درصد از صادرات شرکت ها در سال مالی  30وام های پرداختی این صندوق تا حداکثر سقف  .باشندمتوسط می

 .باشدپیش از درخواست وام می

هزار یورو که به یك یا مجموعه چند استارتاپ به صورت سالیانه تعلق  200در سطح کشوری، کمك بالعوض تا سقف 

با تمرکز بر  2030تا  2021در نظر گرفته شده بود و از  2020 - 2014ه تامین مالی برای دوره سال های برنام نیا .گیردمی

های حوزه محیط زیست تمدید خواهد شد با سقف اعتباری جدیدی استارتاپ های فعال در حوزه دیجیتال سازی و فناوری

 .هزار یورو 300بالغ بر 

های دولت مرکزی، ایالت ها نیز بر اساس نیاز های منطقه ای و ایالتی بسته های تشویقیدر کنار منابع مالی و بسته

 :تشویقی گوناگونی را ارائه می دهند

 :گردندکمک های پرداختی منطقه ای و ایالتی به سه دسته تقسیم می

  بزرگ های شرکت برای نیاز مورد سرمایه مجموع از ٪ 10تامین مالی 

  متوسط های شرکت برای نیاز مورد هسرمای مجموع از ٪ 20تامین مالی 

  یاز برای شرکت های بزرگن مورد سرمایه مجموع از ٪ 30تامین مالی 

 ها و تامین اعتبارات حوزه گردشگریکمک هزینه

  .بانك اتریشی هتل و گردشگری: این بانك به ارائه وام های کم بهره با امکان پرداخت طوالنی مدت اقدام می نماید

 گیرد وین بانك به ویژه به شرکت های کوچك و متوسط فعال در حوزه صنعت گردشگری تعلق میوام های اهدایی ا

درصد میزان سرمایه مورد نیاز این شرکت ها را برای توسعه و ترویج صنعت گردشگری اتریش تامین می  100تا 

 .نماید

  ،د سرمایه گذاری خارجی در درص 60طبق آمار منتشره از سوی وزارت فدرال اقتصاد و دیجیتال سازی اتریش

باشد و به دنبال این شرکا و سرمایه گذاران اتریش متعلق به کشورهای آلمان، روسیه، ایاالت متحده و هلند می

قدیمی در اتریش، کشورهای ایتالیا، سوییس، فرانسه، لوکزامبورگ، بریتانیا، امارات متحده عربی و کانادا از دیگر 

های صنعتی و ها عمدتاً به فعالیت در حوزهباشند. این سرمایه گذاریدر اتریش میعالقمندان و سرمایه گذاران 
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 ساخت و اداری های فعالیت داروسازی، و بیوشیمی مستغالت، و امالك ، فناوری،علمی ونوآوری، بیمه، تجارت

 .باشدمی معطوف  نقل و حمل تجهیزات

 را در  27بانك جهانی توانست رتبه  2020ه بندی سال اتریش از نظر ایجاد فضای مناسب جهت تجارت نیز در رتب

را کسب کرده بود با این حال در مقیاس توان  26کشور کسب کند، هر چند که در سال پیش از آن رتبه  190میان 

 .مالی این کشور، همچنان رتبه بسیار خوبی به شمار می آید

 ه های اصلی جذب سرمایم سیاسی با ثبات از ویژگیاقتصاد پایدار و پویا، موقعیت ژئوپلتیك بسیار مناسب و نظا

آبی تصویر این  -خارجی در اتریش به شمار می آیند، با این حال تحوالت سیاسی دوره دولت ائتالفی فیروزه ای

کشور را خدشه دار نمود و سبب ایجاد عدم اعتماد برای سرمایه گذارانی شد که به تازگی به دنبال ورود به بازار 

ها بار ند. در دوره دولت ائتالفی جدید میان حزب فیروزه ای و سبزهای اتریش، هرچند سرمایه گذاریاتریش بود

باشند با این حال اتریش همچنان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی به ویژه در دیگر با شیب ضعیفی رو به رشد می

قانونی، بوروکراسی دست و پاگیر و  حوزه استارتاپ ها و مدل های نوین تجارت به دلیل ضعف در زیرساخت های

 .های گوناگون، از بسیاری از کشورهای اروپایی فاصله داردپیچیده و همچنین قوانین گاه متناقض در حوزه

  سال به روز رسانی نمود و اهم مواد متن  71پس از  2011اتریش قانون نظارت بر سرمایه گذاری خارجی را در سال

توان گفت تا کنون به مفاد باشد و میمی 2011ربوط به متن قانون تصویبی در سال م( 2020ژوئن )قانونی کنونی 

 .این قانون عمل نشده است

  های معنوی به ، جهت حفظ سرمایه2019تیم خانم دکتر شرامبوك وزیر اقتصاد و دیجیتال سازی اتریش، در سال

 2011اضافه نمودن متممی را به قانون های استراتژیك و صنایع حساس، های زیستی و دستگاهویژه در حوزه

پیشنهاد نمود که تصویب آن تا کنون به طول انجامیده است و با فروش سهام یکی از شرکت های مهم و پیشرو در 

صنعت واکسن که در دوران بحران شیوع ویروس کرونا برروی واکسن کرونا پژوهش های جدی انجام داده بود و از 

موجب این  به ی خریداری شد، دولت را در تصویب این متمم مصمم ساخته است. سوی یك شرکت بزرگ امریکای

پیش نویس پیشنهادی، وزارت اقتصاد و دیجیتال سازی جمهوری اتریش، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در 

به  بایستدرصد یك شرکت اتریشی باشند، این تصمیم و خرید می 20بیش از صورتی که عالقمند به خرید سهامی

تایید این وزارت خانه، دفتر صدراعظمی و وزارت حفاظت از آب و هوا، محیط زیست، انرژی و حمل و نقل، نو آوری و 

های فناوری حساس به ویژه دارو، بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی و مخابرات فناوری برسد. این محدودیت در حوزه

انون نسبت به قانون اروپایی نظارت بر سرمایه گذاری شود. این قدرصد سهام محدود می 10و صنایع دفاعی به 

تواند شرایط را برای سرمایه گذاران خارجی در اتریش سخت تر نماید. باشد و میخارجی در اروپا سختگیرانه تر می

  .(EU 2019/452 رجوع شود به متن قانون اروپایی)

 :گرددولتی اتریش به شرح ذیل اشاره میبه برخی از مزایای سرمایه گذاری در اتریش به نقل از منابع د

 اتریش درمیان چهارکشور ثروتمند اتحادیه اروپایی به شمار می آید. 

 ها از میانگین اروپایی وقدرت خرید اتریشی OECD باالتر است. 

 از زیرساخت های مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است. 

 سیستم اداری نوین و پویایی دارد. 

 ستاندارد کیفیت زندگی در جهان برخوردار استاز باالترین ا. 

 ثبات سیاسی و نظام حقوقی قابل اعتماد و با ثبات 
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 مالیات های شرکتی پایین (در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD) 

 عدم دریافت مالیات بر ثروت یا تجارت 

 های تشویقی به شرکت ها و واحد های صنفی نوآوراعطای بسته 

 شرکت اروپایی 480ش از محل دفتر مرکزی بی 

 شرکت بزرگ بین المللی 1000بیش از دفتر نمایندگی رسمی 

 شبکه حمل و نقل هوایی و ریلی پویا 

  کشور جهان به لحاظ سهولت در تجارت 190میان  در 22رتبه 

 باالبودن سطح زندگی و دارابودن زیرساخت های شهری و روستایی بسیار مناسب 

 سال است( 50تا  35هرچند میانگین سنی نیروی کار ماه بین ) برخورداری از نیروی کار ماهر 

 های زیستیمحیط بسیار مناسب برای سرمایه گذاری در حوزه دارو و فناوری 

  مقاصد گردشگران در اروپا به ویژه در فصل زمستان ترینمهمیکی از 

 سطح باالی سرمایه گذاری دولتی در حوزه توسعه و پژوهش 

 ردی و پایین بودن نرخ جرمثبات سیاسی و امنیت ف 

 معایب سرمایه گذاری خارجی در اتریش

 قوانین دست و پاگیر، پیچیده و گاه متناقص اداری 

 پایین بودن میزان ریسك جهت تامین مالی سرمایه 

 قوانین محدود کننده مهاجرت 

 وابستگی تجاری به آلمان 

 ماری در این حوزه از سوی اتریش صورت پذیرفته های بیشوابستگی بسیار به اروپای شرقی و مرکزی: سرمایه گذاری

 .است که سبب ضعف حوزه بانکی شده است

 بازار داخلی محدود 

 نیروی کار گران قیمت 

 ۲۰۱9 شاخص های عمده اقتصادی

 ٪ 2 / 6  نرخ رشد درآمد ناخالص داخلی

 € میلیون  370 درآمد ناخالص داخلی

 € 39000 سرانه تولید ناخالص داخلی

 ٪ 5 / 5 ارینرخ بیک

 ٪ 2 / 2 نرخ تورم

 ٪ 37 / 1 نرخ صادرات
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 جایگاه اتریش در جدیدترین گزارش رتبه بندی نوآوری اتحادیه اروپایی

، از سوی کمیسیون اتحادیه اروپا منتشر شد، اتریش جایگاه 2020ژوئن  23بندی نوآوری اروپا که در تاریخ در گزارش رتبه

، جایگاه نهم را به 2019بندی مذکور در سال ن اتحادیه کسب کرده است. اتریش در رتبههشتم را در میان کشورهای عضو ای

 .بندی جدید یك رتبه جایگاه خود را بهبود بخشیده استرو در رتبهدست آورده بود و ازاین

 :اندهای ذیل موردبررسی قرارگرفتهبندی شاخصدر این رتبه

 منابع انسانی 

 های ویژه در حوزه نوآوریم پژوهشهای موجود برای انجاسامانه 

 سیاسی مناسب برای ترویج و پشتیبانی از نوآوری-فضای اقتصادی 

 های سیاسیتأمین مالی و پشتیبانی 

 های شرکتیگذاریسرمایه 

 های مطروحه حوزه نوآوری در یك سالتعداد طرح 

 های حوزه نوآوریسازی برای همکاریها و امکان شبیههمبستگی زیرساخت 

 های معنوی و دانشیهسرما 

 تأثیر بر اشتغال 

 تأثیر نوآوری بر میزان فروش واحدهای صنفی 

 :اندبندی این گزارش، کشورهای اروپایی در چهار گروه نسبت به میانگین اروپایی قرارگرفتهبراساس دسته 

گذشته ها در سال پنج کشور عضو اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری آن گروه نخست: رهبران نوآوری؛ •

 اند از: دانمارك، فنالند، لوکزامبورگ، هلند و سوئددرصد میانگین اروپایی بوده است، عبارت 125

ها در کشور عضو اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری آنکه شامل هفت گروه دوم: نوآوران قدرتمند؛ •

اتریش، بلژیك،  :تند ازدرصد از میانگین اروپایی بوده است. این کشورها عبار 125تا  95بین  2019سال 

 .استونی، فرانسه، آلمان، ایرلند و پرتغال

تا  50ها بین شامل سیزده کشور عضو اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری آن گروه سوم: نوآوران میانه؛- •

اند از: کرواسی، قبرس، جمهوری چك، درصد میانگین اروپایی بوده است. این کشورها عبارت 95

 .، لتونی، ستونی، مالت، لهستان اسلواکی، اسلوونی و اسپانیامجارستان، ایتالیا

ها در دو عضو نسبتاً جدید اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری آن روه چهارم: نوآوران در حال رشد؛گ •

 .بلغارستان و رومانی :اند ازدرصد میانگین اروپایی بوده است. این کشورها عبارت 50، کمتر از 2019سال 

ا کونل، مشاور دبیر کل اتاق فدرال اقتصادی اتریش در خصوص جایگاه اتریش در حوزه نوآوری گفت: ما خانم ماریان

باید تالش نماییم در دوره بعدی این پژوهش در گروه نخست یعنی در میان رهبران نوآوری قرار گیریم. وی همچنین افزود: 
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توان با افزایش میزان وانایی رقابت در بازارهای جهانی را مینوآوری پایه اصلی رشد اقتصادی در جهان امروز است و میزان ت

 .های روز افزایش دادنوآوری و تسلط بر فناوری

های اتریشی درصد از شرکت 63سایت خود نوشت: در حال حاضر مرکز آمار اتریش در خصوص این گزارش در وب

د. هرچند این میزان شرایط خوبی را برای دارن روز هایریفناو به بیشتر دسترسی و نوآوری بر تمرکز گوناگون، های ٔ  درزمینه

تواند، این میزان را با همراهی و پشتیبانی دولت های بالقوه اتریش در حوزه نوآوری میوجود تواناییاتریش فراهم آورده، بااین

ایم و در خوبی درك نمودهرا به سازی افزایش دهد. ما در اتریش مهم بودن این مسئلهویژه وزارت فدرال اقتصاد و دیجیتالبه

 .بندی ارتقاء یابیمتوانستیم تا گروه دوم این دسته 2016تا  2014های فاصله بین سال

در خصوص این گزارش اعالم کرد: ما با وزارت  FFG های پژوهشی اتریشانجمن تأمین مالی و حمایت از طرح

سازی و تمامی مراکز پژوهشی و آموزشی در اتریش در اد و دیجیتالونقل، فناوری و نوآوری و همچنین وزارت اقتصفدرال حمل

ی المللی بهترین شرایط را برای رشد در حوزه نوآورارتباط مستقیم هستیم تا بتوانیم با استفاده از منابع داخلی، اروپایی و بین

نویسد: رتبه اتریش در گزارش می برای اتریش فراهم آوریم. این انجمن همچنین در ادامه در خصوص جایگاه اتریش در این

های نوآوری بسیار حائز اهمیت های کوچك و متوسط و پایبندی آنان به توسعه زیرساختویژه در حوزه شرکتاین گزارش به

جایگاه اتریش  Horizon 2020 برداری از منابع بسته مالی حمایتی اتحادیه اروپا موسوم بههست و امیدواریم بتوانیم با بهره

افزاید: نتایج این گزارش هم یك تشویق است و هم ارتقاء بخشیم. آقای کالوس پساینر، ریاست انجمن مذکور در ادامه میرا 

یك زنگ خطر برای ما؛ زیرا جایگاه ما در رتبه هیجدهم اروپا و در گروه دوم، نشان از این دارد که هنوز تا رسیدن به 

 .داریم قبول اتریش فاصله بسیاراستانداردهای قابل

سازی اتریش پس از انتشار این گزارش در نشست خبرگزاری آپا خانم دکتر شرامبوك، وزیر فدرال اقتصاد و دیجیتال

 .گفت: توان باالی اتریش در نوآوری و فناوری، بازار اشتغال داخلی را توسعه خواهد داد

نیز منتشرشده  2019ارش شاخص جهانی نوآوری بندی نوآوری کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، گززمان با گزارش رتبههم

کشور کسب کرده است. رتبه اتریش براساس گزارش شاخص  129است. در این گزارش اتریش جایگاه بیست و یکم را در میان 

 .، تغییری نداشته است2018جهانی نوآوری، نسبت به سال 

 :شرح ذیل اشاره گردیده استدر گزارش شاخص جهانی نوآوری، به فاکتورهای قوت و ضعف اتریش به 

 :نقاط قوت

 ثبات در قوانین 

 های جاری در حوزه نوآوریمتمرکز نمودن هزینه 

 سرمایه انسانی و پژوهشی 

 تحصیالت تکمیلی 

 توانایی لجستیکی 

 :نقاط ضعف
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 آسان نبودن شرایط برای شروع تجارت 

 های بانکیعدم سهولت دریافت وام 

 ریگذاپیچیدگی درروند و قوانین سرمایه 

 پایین بودن نرخ رشد سرانه درآمد ناخالص داخلی نسبت به دیگر کشورهای پردرآمد. 

 شیدر اتر یگذار هیسرما یقیاعالم بسته تشو

 2020که در فاصله اول سپتامبر  یگذاران هیبه سرما شیدولت اتر ش،یو اقتصاد اتر یساز تالیجیاساس اعالم وزارت فدرال د بر

درصد  14تا  7 زانیبه م ند،ینما یگذار هیکشور سرما نیدر ا وروی ونیلیم 50هزار تا  5 نیب یمبالغ 2021 هیفور انیتا پا

 .کندی)مشوق( پرداخت منهیکمك هز

یم یدرصد 14مشمول مشوق  یو پزشک یستیعلوم ز ست،یز طیمح ،یساز تالیجید یهادر حوزه یگذار هیسرما

 .بهره مند خواهد شد یدرصد 14از مشوق  زین ریپذدیتجد یهایدر حوزه انرژ یگذار هیسرما نی. همچنشود

 طیر شراد یگذار هیشرکتها به سرما قیتشو یدولت برا یاز سو وروی اردیلیم كیمبلغ  ش،یاتر ییدارا ریگفته وز به

 انیپاوانند تا بت یتیبسته حما نیشده شرکت ها با استفاده از ا ینیب شیاست. پ افتهیکرونا اختصاص  یریاز همه گ یرکود ناش

یبوده و بالعوض م اتیمعاف از مال یپرداخت یکمك ها نی. اندینما جادیا دیجد یهزار فرصت شغل 300، حداقل 2021سال 

 .ردیصورت پذ 2021مارس  1حداکثر تا  ستیبایشرکت ها م یبه چرخه مال هی. ورود سرماباشند

 روسیو یریاز همه گ یرکود ناش طید شراو بهبو یرشد اقتصاد تیبا هدف تقو ،یگذار هیسرما قیتشو یکمک بسته

 میشامل کمك مستق یبسته کمک وروی اردیلیم 42مجموعا  2020آگوست  15 خیتا تار شیاست. دولت اتر دهیکرونا ارائه گرد

 اعالم نموده است. لفمخت التیو تسه یاقتصاد یهاو بالعوض به شرکتها و بنگاه

 رمزارزها مروری بر ساختار قانونی اتریش در مواجهه با

با توجه به رواج روزافزون ارزهای دیجیتالی و رمز ارزها و احتمال فراگیری بیشتر آن، دولت ها به دنبال اتخاذ تمهیدات 

رمزارزهای  ترینمهمشود در حال حاضر ارزش صد نوع از باشند. برآورد میمراقبتی و اعمال کنترل بر تبادل این ارزها می

میلیارد یورو  730یلیارد یورو برسد که با احتساب انواع شناخته نشده آن، ارزش بازار آنها بالغ بر م 300دیجیتالی به بیش از 

 .شودتخمین زده می

در حال حاضر قانونگذاران حوزه پولی و بانکی در سطح جهان نسبت به چگونگی مواجهه با این پدیده نوظهور اتفاق 

ت و چالش های عمده این حوزه همچون مساله نوسانات قیمت پایه خطرا به  انتونظر ندارند. از دالیل این عدم هم صدایی می

و غیرقابل کنترل بودن بازار، تجارت غیر کارشناسانه، حمالت سایبری، پول شویی و تامین مالی تروریسم نام برد که شاید 

ی در مواجهه با ارز دیجیتالی الملل بین ریقانونگذا  های بدنهدغدغه ترینمهممساله جرایم سازمان یافته و جرایم اینترنتی از 

که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با رمز ارزها در ارتباط هستند کامال روشن نیست اما هرچند ابعاد واقعی جرایمی .باشد

 [1].میلیارد یورو به سیستم بانکی دارد 7بالغ بر ها حاکی از ورود حجمیگمانه زنی

https://economic.mfa.ir/portal/newsview/610137/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7#_ftn1
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مورد توجه دولت اتریش بوده لکن همواره نگاهی محتاطانه به آن   2008تغییر و تحوالت حوزه بالکچین از سال   

و رمزارزهایی از این دست در اتریش منع قانونی  Bitcoin ،Ethereum ،Ripple داشته است. هر چند برای خرید و فروش

نی نیز از سوی مراجع قانونگذاری و نظارتی اتریش در این زمینه وجود ندارد، در عین حال ساختار و چارچوب های دقیق قانو

 .تدوین نشده است

آیین نامه ای را در خصوص رویکرد این سازمان در زمینه خدمات  2019در سال  سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش

 :باشدشرح ذیل می ر. ش به لینك( که اهم موارد ذکر شده در آن به) درمزارزها در وبگاه خود منتشر کر

 خدمات ارائه شده در حوزه Fintech  که خاصیت فناوری و یا پژوهشی دارند، نیازمند دریافت هیچگونه مجوز

باشند. البته زمانی که این خدمات به حوزه پرداخت ها مربوط شوند، نیازمند دریافت جداگانه ای برای فعالیت نمی

 .باشنددر اتریش و قانون ارائه خدمات بانکی می مجوز در چارچوب آیین نامه فعالیت بانك ها

  چنانچه ارزهای جایگزین اعم از دیجیتال و غیره برای دریافت خدمات و یا کاال در خارج از اتریش نیز مورد استفاده

 باشندقرار گیرند، مشمول مقررات و چارچوب های بانکی معمول می

 ای دیجیتال و سخت افزار های مورد استفاده در معادن در صورتی که سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت ه

بایست از کانال مالی رمزارزها و یا خرید رمزارزها به عنوان سرمایه شرکت مورد استفاده قرار گیرند، این سرمایه می

 .رسمی و بر اساس قوانین بانکی کشور انجام پذیرد

 های دیجتال و یا غیر دیجیتال از رمزارزها استفاده می پالتفورم های آنالین، در صورتی که برای خرید و فروش کاال

بایست ثبت شده و با نمایند، مقادیر دریافتی بر اساس نرخ تبدیل رمزارز مورد نظر در زمان و تاریخ مشخص، می

 .توجه به قوانین پرداخت ها و بانکی کشور به اطالع نظام مالیاتی و سازمان نظارت بر بازارهای مالی کشور برسد

  شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، تامین اعتبارات و یا شرکت های بیمه در صورتی که مبالغ دریافتی و یا

پرداختی را در قبال ارزهای دیجیتال و رمزارزها ارائه می نمایند، نیازمند یك حساب یورویی جداگانه در یکی از 

ین حسابی از دریافت مجوز جداگانه از بانك باشند و تنها درصورت داشتن چنشعب بانك های تجاری کشور می

 .باشندمرکزی اتریش و سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش معاف می

  چنانچه افراد، رمزارزها را به نام خود خرید نمایند و به نام خود به فروش برسانند، نیازمند اعالم و دریافت مجوز

اتحادیه اروپایی در خصوص مالکیت کاالهای دیجیتالی، خرید و  2015باشند، زیرا در قالب آیین نامه جداگانه نمی

 .باشدفروش شخصی جهت استفاده از نوسانات بازار بالمانع می

 هایی که در حوزه رمزارزها قانون گذار اتریش تا اطالع ثانوی هیچ تصمیمی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری

 .باشدزمند دسترسی به ابزار جامع اروپایی میصورت گرفته، ندارد و تغییرات در این حوزه نیا

دالیل ذیل از جمله چالش های حقوقی اساسی سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش و موانع اصلی در مسیر به 

 :رسمیت شناخته شدن رمز ارزها ذکر شده است

 شوندرمزارزها هنوز از سوی هیچ نهاد قانونی و یا بانك های مرکزی صادر نمی. 

 ند عملکرد و الگوریتم های تولید این ارزها یکسان نبوده و در دسترس عموم قرار نداردرو. 

 برای نظارت و رصد بر تبادالت وجود نداردهیچ سازمان و واحد نظارتی رسمی. 
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 اامکان بازیابی اطالعات افراد و چرخه خرید و فروش و تطبیق آنها با سامانه پول رایج و رسمی اتحادیه اروپایی و ی 

 .دیگر ارزهای شناخته شده وجود ندارد

بر همین اساس، سازمان مذکور رویکردی فن آور محورانه و فرابانکی به آن داشته و به این پدیده با عنوان فن آوری خنثی   

ا مالی و ی کشور به عنوان یك ابزاربرخورد می نماید. در واقع از نگاه قانونگذار اتریشی، رمزارزها در هیچ یك از تعاریف رسمی

 یونکمیس هاینامه آیین شود و لذا حتی به عنوان ضمانت نیز قابل استفاده نیستند و بر مبنای مشتقات آن تعریف نمی

که به عنوان کاال تعریف باشند و لذا مادامیبه عنوان کاال قلمداد شده و در همان چارچوب قابل مبادله می اروپایی اتحادیه

 .گیرندت سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش قرار نمیشوند، در محدوده نظارمی

های مالی و قضایی در عین حال، بدان معنا نیست که مبادالت رمزارزها کامال خارج از حوزه نظارتی این سازمان و دیگر سازمان

 :ی به شرح ذیل قرار گیرندتواند مشمول یك یا چند مورد از مواد قانونباشند، بلکه با توجه به نوع فعالیت، میاتریش می

 آیین نامه فعالیت بانک ها در اتریش 

 قانون مدیریت بر صندوق های سرمایه گذاری جایگزین 

 قانون ارائه خدمات بانکی و پرداخت ها 

 قانون نظارت بر سرمایه اتریش 

 کنهای اولیهو همچنین عرضه تو  “Initial Coin Offering"   تا کنون فعالیت هایی در خصوص عرضه اولیه سکه

"Initial Token Offering“ های صورت پذیرفته است. با این وصف هنوز مجوزی برای ارائه خدمات رمز ارزها و فناوری

صادر نشده است. سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش در اقدامی فوق العاده در آگوست  “Fintech" نوین حوزه مالی

د، همچنان امکان وجو این با  واسطه رمزارزها در بورس اوراق بهادار وین داده است. اجازه خرید و فروش سهام را با 2020

تواند در ازای دریافت رمزارز، تبدیل این رمزارزها به پول رایج به طور مستقیم وجود ندارد و بورس اوراق بهادار وین صرفا می

 .سهام و اوراق بهادار به افراد واگذار نماید

 :ساله مالیات بر درآمد رمزارزهامواجهه حقوقی با م 

به طور کلی، سرمایه کسب شده از جایگاه فروش رمزارز، به عنوان سرمایه و دارایی فرد حقیقی یا حقوقی به شمار می آید و 

 باشد. مالیات در این بخش برایدرآمدهای حاصل از تولید رمزارزها و یا نگاهداری از آنان در سرور، مشمول پرداخت مالیات می

در دورن کرونا این مالیات همچون دیگر )باشند درصد می 25درصد و برای شرکت های فعال در این بخش  55افراد حقیقی 

 (.مالیات های شرکتی کاهش نیافت

 :در خصوص اخذ مالیات در این بخش توجه به دو نکته مهم است

 یی سرمایه گذاری اعالم گردند، در این نخست آنکه در صورتی که رمزارزها از سوی مودی مالیاتی به عنوان دارا

طرح جدید دولت )درصد خواهد بود.  25درصد و برای شرکت ها  5.27صورت، مالیات بر آن برای افراد حقیقی 

فدرال برای تشویق سرمایه گذاران که در ماه آگوست از سوی وزارت فدرال اقتصاد و دیجیتال سازی جمهوری 

رصد از سرمایه اولیه به سرمایه گذار در صورت سرمایه گذاری تا پایان ماه مارس د 14تا  7اتریش مبنی بر پرداخت 

 (گردد، شامل این حوزه نیز می2021
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  در صورتی که فروشنده، دلیل فروش را افزایش سرمایه اعالم ننماید و تنها دلیل فروش را شخصی اعالم کند، به

ا ارائه مدارك خرید و فروش رمزارز مورد نظر، از کاهش و یا ماه پس از فروش، ب 12تواند تا عنوان فرد حقیقی می

 .معافیت مالیاتی برخوردار شود

 مالیات بر ارزش افزوده رمز ارزها 

رجوع شود به آیین نامه )شود تبدیل رمزارزها به پول رایج مانند یورو و غیره و بالعکس شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی

اما خرید و فروش کاال و یا خدمات از طریق رمزارزها، شامل مالیات بر ارزش افزوده مانند دیگر  (2015اکتبر  22اروپایی مورخ 

 .باشدکاالها می

 قوانین حوزه تبادالت پولی و بانکی و مبارزه با پولشویی

ه آن نوع فعالیت ها تمامی فعالیت های تجاری و اقتصادی مرتبط با رمزارزها، تنها درصورتی که ب( 2020تا به امروز )سپتامبر 

به طور مستقیم در قوانین مبارزه با پول شویی سازمان نظارت بر بازارهای مالی و یا اتحادیه اروپایی باشند، نیازمند دریافت 

 .باشدبه دریافت مجوز جداگانه نمیباشند و در صورتی که فعالیت خاص در این قوانین ذکر نشده باشد، لزومیمجوز می
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 اتریش اخبار اقتصادی (ن

 شیضعف صادرات در اقتصاد اتر نیگزی، جایداخل یرشد مثبت تقاضا

کشور است  نیا یبه روند رشد اقتصاد یداخل یاز کمك تقاضا ی، حاک2019 یدر ماه م شیاتر یبانك مرکز ریپژوهش اخ جینتا

 موجود در صادرات را جبران کند یکه توانسته در مجموع کمبود ها

 دیجد یهایگذار استیو س ینوسانات موجود در تجارت جهان لیبه دل 2019نخست  در چهار ماه شیاتر اقتصاد

 نیا اب کاهش رشد قرار گرفته است. ریخودرو و فلزات در مس عیدر حوزه صنا ژهیبه و یگمرک یهاتعرفه رییمتحده و تغ االتیا

و  هایکاست ساختمان، توانسته است قابل توجه در بخش ساخت و ساز و یگذار هیسرما نیو همچن یوجود، رشد مصرف داخل

 جبران کند شیاتر یمشکالت را در رشد اقتصاد

. کندیم ینیب شیپ 2019سه ماهه دوم سال  یرا برا یناخالص داخل دیتول یدرصد 0.3رشد  شیاتر یمرکز بانك

درصد کاهش  0.1، نشان دهنده 2019 هیبانك در ماه فور نیا یمنتشر شده از سو یهاینیب شینسبت به پ ینرخ رشد اقتصاد

 یدرصد 0.4رشد  ،یتجارت جهان طیبه شرط بهبود شرا ،یسه ماهه سوم سال جار یبرا نیدر روند رشد بوده است و همچن

 شودیم ینیب شینسبت به سه ماهه اول پ

 میخواه شیدر پ ورویرا در حوزه  یو بدون شك تابستان سخت شودیم كینزد یبه نقطه بحران یتجارت جهان طیشرا

سو  كیاز  تیعدم تفاهم در مجلس عوام انگلستان بر سر موضوع برگز نیو همچن نیمتحده و چ االتیا انیم یداشت. نزاع تجار

حوزه  یرارا ب یموجبات عدم ثبات اقتصاد ایو اسپان ونانی ا،یتالیهمچون ا ییاروپا یاز کشورها ینابسامان برخ یاقتصاد طیو شرا

 ندهیآال یاستاندارد ها تیشده به سبب عدم رعا جادیو معضالت ا نیچ یافت رشد اقتصاد گرید یاز سو فراهم کرده است. وروی

 صادرات با چالش روبرو کرده است یهاحوزه نیتر یاتیو ح نیتر یدر صنعت خودرو، صادرات اروپا را در اصل

از  شیرشد نسبت به سه ماهه پ صددر 0.4با  2019اروپا در سه ماهه نخست سال  یدرآمد ناخالص داخل یواقع رشد

رت خاص صو یلیو به دال یرشد تنها به صورت مقطع نیتوجه داشت که ا دیبا یداشته است، ول یخوب اریآن، هر چند رشد بس

رسد با  ی. به نظر مباشدیقابل اعتماد نم ندهیدر آ یاقتصاد طیشرا یهاینیب شیو پ یاقتصاد یزیبرنامه ر یاست و برا رفتهیپذ

یصنعت خودرو در اروپا م ریگ بانیحوزه خودرو همچنان گر یهاندهیمربوط به آال یه به آنکه مساله عدم تطابق استاندارهاتوج

صنعت شاهد  نیدر ا زیدوم سال ن ماههکه در سه  شودیم ینیب شیاند، پ دهیدر مدت زمان کوتاه نرس یقطع یو به راه حل باشد

 رود. یم زین شتریب امکان افت یحت م،ینباش یریرشد چشمگ

امکان  داریپا طیشرا نیکه البته ا کندیم ینیب شیرا پ یداریپا طیسال نخست شرا مهین یپول برا یالملل نیصندوق ب

نفت  نینو همچ یانرژ یهانهیهز شیتابستان افزا انیپانابهنگام شود و تا  راتییفارس دستخوش تغ جیدارد با توجه به بحران خل

 یاز معادالت نفت رانیحذف ا لیبرجبران کمبود نفت به دل یصادرکننده نفت، سع ی. هرچند کشورهاودشیم ینیب شیخام پ

ته داش دنبالرا به  یاروپا زمستان گران یتواند برا یفارس م جیچند جانبه در منطقه خل یاسیس یحال تنش ها نیدارند، با ا
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جود دارد. و زیروزانه ن راتییبوده است و امکان تغ یگوناگون اترییشده دست خوش تغ جادیا طیدر شرا زین شیباشد. صادرات اتر

داند،  یم اردیتابستان پا انیروند را تا پا نیا شیاتر یاست و بانك مرکز افتهیگذشته کاهش  یهادر ماه شیاتر داتیصادرات تول

ر از خب یداخل یوجود شرکت ها نی. با اافتیکاهش خواهد  کسانی بیتابستان همچنان با ش انیتا پا صادراتکه  یمعن نیبد

د رس یفراهم خواهد آمد. به نظر م یروند کاهش نیا رییها امکان تغآن افتنیکه با تحقق  دهند یم یدیسفارشات جد افتیدر

 .ردیرشد مثبت قرار گ ریبتواند در مس زین شی، صادرات اتریتجارت جهان طی، با بهبود شرا2019اول  مهین انیتا پا

 طیدر سه ماهه نخست دارد که با ثبات در شرا یصنعت داتیتول شینشان از افزا شیمرکز آمار اتر البته اطالعات 

و کارنامه  دداده خواهند ش لی، به مصرف کنندگان تحو2019سال  انیتا پا داتیتول نیا یتمام شتر،یسفارشات ب افتیو در یجهان

 داشته ییایموانع، همچنان رشد پو یش خدمات با وجود تمامخواهد کرد. بخ افتیدر ینمرات قبول گرید یبار شیصادرات اتر

در  کسانینسبت به مدت زمان  ش،یدر اتر ییاروپا ری، تعداد گردشگران غ2019است و به طور خاص، در سه ماه نخست سال 

اهد بوده تعداد گردشگران را ش شیدرصد افزا 4.6 ،ییدرصد رشد داشته است و در بخش گردشگران اروپا 3سال سال گذشته 

اخالص درآمد ن یکرده است. در سه سال گذشته بار اصل ییمانند گذشته کمك بسزا شیاتر یرشد، به آورده اقتصاد نیکه ا میا

کمبود درآمد صنعت را جبران  یبه خوب استامسال، بخش خدمات توانسته  یبر حوزه صنعت استوار بوده است ول شیاتر یداخل

و چه در  یداخل یکم فراهم سازد. بخش خدمات، چه در بازار ها بیهرچند با ش یاقتصاد اردیرشد پا یرا برا طیکرده و شرا

 خوب عمل کرده اند اریبس هیو به خصوص در محدوده اتحاد یخارج یبازار ها

است و از همه  شیدر سه ماهه نخست، روند خوب عرضه و تقاضا در داخل اتر شیاقتصاد اتر شرانیپ یاصل موتور

 متیثبات در ق جادیها شده است و ا التیا یدر تمام بایتقر ریفراگ ییبخش ساختمان، سبب اشتغال زا یهایگذار هیمهمتر سرما

ساله گذشته  20در بخش ساخت و ساز، در  یگذار هیسرما زانیاست. م ادهد شیحوزه افزا نیرا در ا یداخل یساختمان، تقاضا

ادامه  2022سال  انیتا پا یکمتر بیروند متعادل شده و با ش نی، ا2020 سال انیرود تا پا یسابقه بوده است و انتظار م یب

 کند دایپ

داشته  2019را در سه ماهه نخست سال  یرشد نسبتا خوب ،یشیاتر یبا تمرکز بر استفاده از کاالها زین یمصرف بازار

 شیسبب افزا یه رشد عرضه و تقاضا داخلبخش به همراه داشته است. روند رو ب نیرا در ا ییدستمزد و اشتغال زا شیاست و افزا

 0.4رشد را به  نیتواند ا یدر سه ماهه سوم م یتجارت جهان طیصورت بهبود شرا درسه ماه دوم و  یدرصد برا 0.3 داریپا رشد

 برساند درصد

 شیآن بر اقتصاد اتر رینفت و تاث یجهان متیق شیافزا

اه ترند سازد؟ وبگ یرا، همانند گذشته با چالش روبرو نم شیها از جمله اتراز کشور یاریاقتصاد بس گرینفت، د متیق شیافزا چرا

عربستان در هفته  ینفت ساتیو تاس شگاهیپس از حمله به پاال یجهان ینفت در بازارها متیشاخص ق یناگهان شیبا توجه به افزا

لش را با چا یتواند اقتصاد جهان یم زانیچه متا  انهیبه وجود آمده در منطقه خاورم یموضوع پرداخته که تنش ها نیگذشته به ا

رو تمام شده روب متیق شیمحصوالت را با افزا نیکه ا ینیبه محصوالت چ یواردات یهاتعرفه شیافزا گرید یروبرو سازد؟ از سو

 تواند باشد؟ یم یقتینشانگر چه حق یدوره کنون ربه همراه دارد، د یسازد و خبر از رکود اقتصاد جهان یم

در اصل قطعات  یول باشند،یم یمنطقه ا یگذرا، تنها نشانگر تنش ها یهانشانه نیکه ا باشد نیا لیتحل نیبهتر دیشا

مانند رسد که ه یبه نظر نم زینفت ن متیق شیخواهد کرد. افزا لیرا به انبار باروت تبد انهیکه خاورم باشندیپازل بزرگتر م كی

 اروپا داشته باشد. یبر بازار انرژ یریفارس، تاث جیدر خل یلقب یهاگذشته و به خصوص همانند زمان جنگ 
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 راتیتاث راتییتغ نیکشورها، ا گریبا د کایآمر یدر امتداد نبرد اقتصاد یگمرک یهاتعرفه شیبه افزا یاجمال ینگاه با

 دی/. درصد از تول3 بالغ بر یریتا کنون تنها تاث 2017داشته اند و از سال  شودیم یینسبت به آنچه در مطبوعات بزرگنما یکمتر

احبان ص یتمام گرید یاست. از سو زیناچ اریرکود بس تیاعالم وضع یبدون شك برا زانیم نیکه ا داشته است یناخالص جهان

قبل  ژهیگذشته به و یمساعد تر از سالها اریبس طیاز کشورها شرا یاریمشکالت روبرو نبوده اند و در بس نیبا ا عیمشاغل و صنا

و به  مناطق نیرا در ا یرشد اقتصاد وانیو تا تنامیبه و ریمس رییعرضه و تقاضا با تغ رهیزمان، زنج نی. در همباشدیم 2017از 

 زیتقاضا و به دنبال آن عرضه نفت را ن زانیخود م یامر به خود نیهمچنان با رشد مثبت نگاه داشته است که ا نیچ یبرا ژهیو

 روبرو کرده است. شیبا افزا

 1970 ویبه سنار هیبازار نفت، همچنان شب یدر باز رانیا تیگونه است که نگاه ما به اهم نیدر حال حاضر امساله  

اروپا را با چالش روبرو  80و  70که در دهه  در اروپا ینفت و کمبود منابع انرژ شیاز مساله افزا یو ترس جامعه جهان باشدیم

نفت جهان عرب در آن زمان بود. در آن زمان  میه داشت که آن، مساله تحربا خود به همرا زین یگرید لیساخت، بدون شك دل

 جهیو نت میآور یم ادیدر بازار نفت را به  رانیا ریکرد. ما تأث یدوان شهیر زین شینفت، رکود در اتر یجهان متیق شیبه دنبال افزا

 .گرددین باز مبازار، به آن زما نیدر ا رانیاز نقش ا یکه هنوز ترس جامعه جهان میریگیم

 یحرانب طیدانست و بدون شك شرا تیکم اهم ستیتوان و نبا یکرده است. تنش ها در تنگه هرمز را نم رییزمان تغ اما

مورد  انرژی از ٪ 20روزانه  (،EIAمتحده ) االتیا ی. طبق آمار وزارت انرژشیسال پ 40نسبت به  یاساس یاست اما با تفاوت ها

با  زیاروپا به خصوص در حوزه واردات ن یهانهیصورت بسته شدن تنگه هرمز، هز در. کندیعبور ممنطقه  نیجهان از ا ازین

منبع  ترینمهم، همچنان یداخل یمصرف یانرژ زانیاز م یدرصد 40نفت با داشتن سهم  روبرو خواهد شد. یریچشمگ شیافزا

 شودیم نیتام رانیدرصد از ا 4تنها  زانیم نیرود. از ا یبه شمار م شیخانوار در اتر شیو گرما یکننده چرخ صنعت داخل نیتام

 رانیدر صورت حذف ا یبا چالش جد شیگذشته، اتر یهانفت در ماه تیکشور ها و ثبات قم گرید دیتول شیکه با توجه به افزا

 یجارش انفیسبب افزا تواند یتنها به صورت کوتاه مدت م رانیو تنش ها با ا یکنون طیاز معادالت نفت روبرو نخواهد بود. شرا

 خواهد داشت. ینیدوباره عقب نش ینفت شود که پس از مدت کوتاه متیق

تانکر  كی فیتوق دیندارد و نبا یبستگ رانیا میفراموش کرد که بستن تنگه هرمز تنها به تصم دینبا زیمساله را ن نیا 

با اسکورت  یگوناگون یو بار ینظام یهایزانه کشترو رایدانست، ز رانیمنطقه توسط ا یخط مش نیرا نشان دهنده تام یسیانگل

 .کنندیمنطقه عبور م نیاز ا مچنانه سیمتحده و انگل االتیا ییایدر یروین

روبرو  یرا با مشکالت شیکه اقتصاد اتر یطیصورت، شرا نیدر ا ی، حتدیبا شینفت افزا متیکه ق یدر صورت یحت

 یانرژ مصرف زانیبا کنترل م شرفته،یپ یروز، سبب شده است تا کشورها یفناور یها شرفتینخواهد آمد. پ شیپ گریسازد، د

 یناخالص داخل دیدرصد از تول 38 نیسنگ عیداشته باشند. صنا یلیسف یهایبه انرژ یکمتر ازین نیگزیجا یو ابداع روش ها

درصد از درآمد ناخالص  6نها ت زین یدرصد و کشاورز 56داد و پس از آن خدمات  یم به خود اختصاص 1976را در سال  شیاتر

 شیداشته و پس از آن خدمات با افزا یدرصد 29سهم  نیسنگ عیکه هم اکنون صنا یداد در حال یم لیرا تشک شیاتر یداخل

 یبوده اند، جا شیدر اتر یلیفس یهایانرژ یکه مصرف کننده اصل نیسنگ عیرو صنا نیاند، از ا دهیدرصد رس 70به  ریچشمگ

 عیرو صنا نیکرده اند و از ا ازترین یب یلیفس یهایرا نسبت به گذشته از انرژ شیاتر یخدمات داده و درآمدهاخود را به بخش 

 شیوابسته به نفت در اتر ریغ یناخالص داخل دیتول 1996اند. در سال  کاهش داده یقابل توجه زانیرا به م ودخ یمصرف انرژ

 است. دهیرس وروی ونیلیم 66که امروز به  یبود در حال وروی ونیلیم 4.21

 کوچک و متوسط یتوسعه شرکت ها نهیدر زم شیاتر اتیتجرب
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را  یبمناس طیتوانسته است تا شرا شیاتر یساز تالیجیوزارت فدرال اقتصاد و د یراهبر یهابا استفاده از برنامه شیاتر دولت

مدرسه، دانشگاه و بازار کار فراهم آورد  انیم میجهت ارتباط مستق انیمشاغل و کارفرما نیو همچن انیو دانشجو نیمحصل یبرا

 آغاز به کار کند. ازیدر مشاغل مورد ن ،یزمان نهیهز نیبتواند با کمتر یکار متخصص در هر سطح یرویتا ن

 70واحد ها توانسته اند  نیدهند و ا یم لیکوچك و متوسط تشک یرا شرکت ها یشیاتر یدرصد از شرکت ها 99.6آمار  طبق

 شیاتر یبرا ژهیشرکت ها بو نی. ارندینفر را به خدمت گ ونیلیم 2از  شیفراهم آورده و ب شیرا در اتر یشغل یها درصد فرصت

. در گرددیم نیشرکت ها تام نیا قیاز طر شیاتر یدرصد درآمدها 63. طبق آمار درا به ارمغان آورده ان یدرآمد قالب توجه

محبوب  اریبس” One Person Enterprises. -OPE“ تك نفره  یصنف یانوع شرکت ها، واحد ه نیا یانواع ساختار انیم

 .باشندیتك نفره م یها شرکت ها SMEدرصد  36 شودیداشته است. گفته م یاریبس شیافزا ریاخ یبوده و در سالها

در حوزه صنعت  نیمشاغل یکوچك و متوسط، برا یمرتبط با شرکت ها یآموزش یهادوره نیشتریاساس ب نیا بر

 یخوب اریها با استقبال بسدوره نی، ایراه ساز ژهیدر بخش ساخت و ساز به و نیهمچن باشدیآالت و مخابرات م نیلزات و ماشف

اهش ک یریکوچك و متوسط را به طور چشمگ یشرکت ها نهیهز زانیها مدوره نیا النیفارغ التحص گرید یروبرو بوده اند. از سو

 یهاسامانه، مدارك ارائه شده و دوره نیا یکپارچگینسبت به انتخاب افراد روبرو هستند و  یرکمت یخطا زانیبا م رایداده اند ز

 ساخترینبود ز لیکار به دل یرویتا تجمع ن استفراهم اورده  یبه طور شیاتر یها التیا یرا در تمام طیاستاندارد، شرا یآموزش

 .ابدیبزرگ کاهش  یدر شهرها ازیمورد ن یها

 :باشندیم لیسهم به صورت ذ كیبه تفک شیها در اتر SME تیفعال حوزه

  درصد 24تجارت 

 درصد 20 یمهندس یو شرکت ها یعلم ،یخدمات حرفه ا 

 درصد 14ها و رستوران یهتل دار 

 درصد 11 یساختمان یساخت و ساز و شرکت ها 

 درصد 7 یصنعت داتیو تول یدیتول یشرکت ها 

 SMEموسوم به.  یساز تالیجیکوچك و متوسط وزارت اقتصاد و د یرکت هانسل اول و دوم ش یساز تالیجید یهابرنامه 

Digital 1.0  وSME Digital 2.0 آغاز  وروی ونیلیم 7.6بالغ بر  یبا بودجه ا 2017وجود دارند. برنامه نسل اول از سال  زین

. به دیارائه نما یساز تالیجید و تالیجید یابیشرکت خدمات جهت بازار 6700از  شیشده است و توانسته است تا کنون به ب

با  2020از مارس سال  شودیم ینیب شیکرده است که پ یبرنامه را معرف نیپروژه دولت نسل دوم ا نیا لیبد یب تیموفق لیدل

 آغاز به کار کند. وروی ونیلیم 4بالغ بر  یبودجه ا

ورده را فراهم آ یچك و متوسط امکانات گوناگونکو یبه شرکت ها یکمک یهادر قالب بسته زین شیفدرال اتر یاتاق بازرگان 

محصوالت و  یمعرف ،یو خارج یداخل یابیشرکت ها در حوزه بازار یبرا گانیرا یهاتوان، به مشاوره یاست که از آن جمله م

و  یحقوق یگوناگون جهت ارائه اطالعات و آموزش ها یآموزش یهادوره یاتاق، برگزار یخدمات شرکت ها در بانك اطالعات

 شیفدرال اتر یکه اتاق بازرگان باشدیم یا هیاول یو مشاوره در امور ثبت شرکت از خدمات ییراهنما یبه شرکت ها و حت یاتیمال

 .دینما یشرکت ها ارائه م نیبه ا

داخل  طبق آمار توانسته است در” WIFI International“ ش،یفدرال اتر یالملل اتاق بازرگان نیب یو کارآموز یآموزش موسسه

 نیمشاغل و همچن جادیدهد که سبب ا میرا تعل یکار حرفه ا یرویو ن نیکارآموز، کارآفر 5000از  شیب انهیسال شیو خارج از اتر

 مرکز شده است. نیا تیدر مناطق حوزه فعال دیمشاغل جد جادیا یبرا یشیو اتر یمحل نانیکارآفر قیتشو
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 اقتصاد یمجمع جهان ۲۰۱9زارش در گ شیاقتصاد اتر یریرقابت پذ گاهیبهبود جا 

ه، نسبت به سال گذشت شیاتر گاهیجا ،یاقتصاد یریرقابت پذ تیاقتصاد در خصوص وضع یگزارش مجمع جهان نیدتریجد در

 است دهیرس 21و به رتبه  افتهیرتبه ارتقاء  كی

ال نسبت به س شیاتر گاهیجا ،یاقتصاد یریرقابت پذ تیاقتصاد در خصوص وضع یگزارش مجمع جهان نیدتریجد در

شده، ثبات در اقتصاد کالن، دارا  یمثبت بررس یشاخص ها انیاست. در م دهیرس 21و به رتبه  افتهیرتبه ارتقاء  كیگذشته، 

 هایتالش بر استفاده از نوآور نیقابل اعتماد و همچن یو دولت یموممناسب و خوب، موسسات و ادارات ع یها رساختیبودن ز

نمره را در حوزه  نیتر فیداشته باشد و در مقابل ضع یتوانسته است تا معدل خوب شیدر مجموع اتر ،یدر تعامالت اقتصاد

 آورده است. ستو رشد شرکت ها بد یاحوال عموم ییایشرکت ها و پو یمال نیتام تال،یجید یهااستفاده از شبکه

خود  یرتبه اقتصاد ریت در سال اختوانسته اس رفته،یکشور صورت پذ 141 سهیکه از مقا دیجد یدر رده بند شیاتر

 هینخست قرار گرفته است. در حوزه اتحاد گاهیرا گرفته و در جا کایآمر یسنگاپور جا دیجد یرتبه بند نیرا ارتقاء دهد. در ا

 گاهیااز لحاظ ج ییاروپا یکشورها نیبهتر 7 گاهیو آلمان با داشتن جا 5با رتبه  سیی، سو4هلند با رتبه  یکشورها ز،ین ییاروپا

 یکشورها گریرتبه سقوط کرده است. د 4ذکر است که آلمان نسبت به گزارش مشابه سال گذشته،  انی. شاباشندیم یاقتصاد

 دانمارك و فنالند. ا،یتانیبر وئد،قرار دارند عبارتند از س 11تا  8 یهاگاهیدر جا بیکه به ترت حوزه قاره اروپا

 افتهی رییتغ هاگاهیجا ازیاندك در مجموع امت یمتراکم است و گاه با تفاوت اریکشور نخست بس 20 نیها برتبه تفاوت

ثبات  یاز معدل باال شیدارد. اتر یفاصله جد هیهمسا یبا کشورها یرتبه اقتصاد ثیهمچنان از ح شیوجود اتر نیاند. با ا

 شی، اترنی. عالوه بر اشودیم یناش نیینرخ تورم پا نیو هدفمند بودجه و همچن بکه در توسعه مطلو بردیاقتصاد کالن بهره م

ت را به دس یخوب جینتا ،یقانون تیدر امن نیو همچن یآبرسان ایها، راه آهن، برق مانند جاده یسنت یها رساختیز تیفیدر ک

 یخوب اریدر رتبه بس زین یدادگستر ستمیس لاستقال ای تیحقوق مالک ریو سا یاز حقوق معنو تیدر حما نیآورده است. همچن

 قرار گرفته است. ییاروپا یاز کشورها یارینسبت به بس

 یلالمل نیب ی، تعداد محدود پروازهایو ادار یمقررات عموم ادیز نهیاز هز یناش شیاتر یبر رتبه اقتصاد یمنف ریتاث

 نینشاغل و در آمدها و همچم یباال بررو اتیباند باال و مال یبا پهنا تالیجید یهاعدم استفاده از شبکه ایکمبود و  ش،یبه و از اتر

و علوم  یتالیجید یهاکه مهارت در حوزه یافراد ژهیبه و ،یکار حرفه ا یرویو ن طیشرا واجدعدم در دسترس بودن کارگران 

و مهمتر از آن  یدر استفاده از کارگران خارج ریدست و پا گ یقانون یها تیبوده است. عدم تحرك و محدود ،دارند كیانفورمات

کار مهاجر نداشته باشد و  یرویاز ن نهیاستفاده به شیاتر یو اقتصاد یتا بدنه صنعت شودیسبب م ،یرگران ماهر محلکمبود کا

دولت  یبار برا كیبه  شتریب یداخل ریدست و پاگ نیقوان نیهم لیآنکه به اقتصاد و صنعت کمك برسانند به دل یافراد به جا نیا

 شده اند. لیتبد شیاتر

ودن ب نییپا گرید یتر هستند و از سو نییپا ییبه طور کل از متوسط اروپا زیشرکت ها ن یمال نیتام یها شاخص

 با خود همراه داشته است. زیرا ن هایگذار هیکاهش سرما ،بازار و عدم تحرك در بازار بورس و اوراق بهادار هیسرما

 یشیبزرگ اتر یشور بود. شرکت هاک نیا یو بخش خصوص یشیاتر یشرکت ها یموفق و پربار برا ی، سال2019 سال

نفر در  ونیلیم 1.84از  شیدرآمد ب انهیکوچك و متوسط، ماه یاز شرکت ها گرید یاریو بس OMVمانند، شرکت نفت و گاز 

 دیرس وروی اردیلیم 483.27شرکت ها به  نیرا فراهم کردند و مجموع درآمد ا شیاتر

، در 2018در سال  یتعداد افراد استخدام نیو همچن انهیسال النیاز نظر درآمد و ب ،یشیاتر یدر بخش خصوص رشد

و  یتجار طیهرچند شرا درصد رشد داشته است. 5، 2017بوده است و نسبت به سال  ریسال اخ 15خود در  طیشرا نیبهتر
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مرتبط با  ستیبایرکود را م نینبوده است، ا 2018پس از سال  درکورد خو نیدر بهتر ر،یاخ یهادر ماه شیدر اتر یاقتصاد

ست دان یگمرک یهاتعرفه راتییو تغ کایو آمر نیچ انیم ینبرد تجار نیکشورها و همچن یبرخ هیمتحده عل التیا یها میتحر

 افکنده است هیسا زین شیکه به تبع آن، بر روند رو به رشد اقتصاد اتر

به  یاقتصاد یهاهیپا تیبه تقو ر،یاخسال  10را که در  یشیشرکت برتر اتر 500 ستینامه ترند در وبگاه خود ل هفته

 داشته اند را منتشر کرده است تیو صادرات فعال یدر حوزه تجارت خارج ژهیو

 باشدیم لیبه شرح ذ یحجم مبادالت و تراز تجار بیشرکت برتر به ترت ده

 -OMV1 شینفت و گاز اتر شرکت

و به عنوان موفق  ردیپورشه باز پس گ نگیاله از هولدس 3نخست را پس از دوره  گاهیتوانست، جا 2018شرکت در سال  نیا 

 به ثبت برساند گرید ینام خود را بار یشیشرکت اتر نیتر

 - Porsche Holding GmbH2پورشه  نگیهولد شرکت

 دوم قرار گرفته است گاهیدر جا ستیل نیشرکت در سالزبورگ است و در ا نیا یخاص(: دفتر اصل یسهام) 

 - Strabag SE3 اشتراباگ یعمران شرکت

 ،یاز سدساز شیها تیحضور دارد و محدوده فعال شیدر اتر یخصوص مهیو ن یبزرگ دولت یعمران یهاشرکت در اکثر پروژه نیا 

 باشدمی …و  یورزش یها ومیاحداث پل و راه، استاد

 - REWE International AG4 ییو دارو یبهداشت ،ییپخش محصوالت غذا شرکت

 باشدیم یمرکور، آدگ و پن پا،یب ال،یمانند ب شیدر اتر یاصل یوپر مارکت هاشرکت دارنده س نیا 

 - Voestalpine AG5 نیفوالد فوست آلپ شرکت

حال همچنان به عنوان  نیروبرو بود، با ا یتیریبه خصوص در رده مد یاریبس یهایو بلند یشرکت سال گذشته با پست نیا 

 قرار دارد ستیل نیپنجم ا گاهیدر جا یشیاتر یشرکت ها ترینمهماز  یکی

 - SPAR6اشپار  یپخش و سوپرمارکت ها شرکت

 شیر اترد یشیو آرا یبهداشت ،یشرکت پخش بزرگ محصوالت خوراک نیو ششم یشیشرکت پخش بزرگ اتر نیشرکت دوم نیا

 است

 - Borealis AG7 سیبورئال یمصنوع افتیال داتیشرکت تول -7

 باشدیم OMVسهام آن متعلق به  گریدرصد د 36و  یمبادله از ابوظب یشرکت امارات شرکت متعلق به نیدرصد سهام ا 64

 - Bentler International AG8خودرو بنتلر  یدکیپخش لوازم  شرکت

منتقل  شیسال به اتر 14است که کار خود را از آلمان شروع کرد و پس از  شیدر اتر یشرکت بزرگ صنعت نیشرکت سوم نیا

 شد

 - Signa Retail GmbH9 تلیر ناگیس پخش شرکت
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 باشدیبنکو م یآقا یشیفرد اتر نیشرکت متعلق به ثروتمندتر نیا

 - Mondi Group10 یموند گروه

 صنعت یهایکاغذ روزنامه و بسته بند ،یبسته بند داتیتول شرکت

است، به عنوان  یمعن نیه اب نیاست. ا انیفروش خالص از حساب سود و ز TOP 500در فهرست  یرتبه بند یبرا یدیکل اریمع

 یو برا رهیاز گمرك و غ صیترخ یهانهیو به عنوان مثال بدون در نظر گرفتن هز حمل و نقل یهانهیو هز اتیمثال، بدون مال

 و تعداد کارکنان در هر پروژه بوده است و ساز ساخت یهاتعداد پروژه ،یساختمان یشرکت ها

دهد و  شیافزا وروی ونیلیم 4.2 زانیخود را نسبت به سال گذشته به م یتا درآمدهاتوانسته است  ست،یل نیپانصدم ا گاهیجا

 برسد. ییوروی ونیلیم 175 به تراز انهیدر حال حاضر در حجم معامالت سال

 ته اندقرار گرف یمورد بررس زین ستیل نیا هیدر ته اتیسود قبل از بهره و مال نیبر فروش خالص، تعداد کارکنان و همچن عالوه

 ۲۰۱9سال  ۲۵: هفته نامه ترند شماره منبع

 داشته است یریچشمگ شیافزا یسال جار لینسبت به آور ش،یخانوار اتر شیو گرما ییروشنا نهیهز

 نسبت لیدر ماه آور یخانگ یانرژ متیمحاسبه شده است، ق شیاتر ی( که توسط آژانس انرژEPI) یانرژ متیاساس شاخص ق بر

درصد نسبت به ماه مارس  1.1 یحت هانهیهز نیاست و ا افتهی شیدرصد افزا 7.4 زانیگذشته به م در سال کسانیبه مدت زمان 

 درصد بوده است 6.3از  شیب لیمارس تا آور یهادر ماه راتییتغ گریاست به عبارت د افتهی شیافزا زین

در  یاکثر منابع انرژ متیق: “آپا گفت شیاتر یبا آژانس خبر یخبر یتراپمن در گفتگو تریپ یعامل آژانس انرژ ریمد

 رو بوده اندروب متیق شیبا افزا لینفت چراغ و گازوئ سوپر، نیتنها بنز” مانده است.  یثابت باق ماهانه یبا روند رشد عاد سهیمقا

یژوئن( م 20) تریدر هر ل وروی 1.27مصرف کننده در حال حاضر به طور متوسط  یبرا شیسوپر در اتر نیبنز متیق

 یها متیکه ق شودیو گفته م رسد یبه فروش م تریدر هر ل وروی 1.20به طور متوسط  شیدر اتر لیحال حاضر گازوئ . درباشد

 باالتر است یو کرواس ایتالیآلمان، ا ،یاسلوون یدر کشورها یدو محصول سوخت نیا

 افتهی شیصد افزادر 7.1( در سال گذشته CPI) یخانگ یو مصارف انرژ یمصرف کننده در حوزه انرژ متیق شاخص

 است

 7تا حود  یسال جار زییدر آغاز پا یانرژ نهیفارس، هز جیو منطقه خل انهیتحرکات در خاورم شیبا افزا گرددیم ینیب شیپ

 روبرو شود شیدرصدنسبت به سال گذشته با افزا

 پرسه ی: وبگاه روزنامه دمنبع

 ریخا یدهه ها یرفت در ط یبه شمار م ییاروپا یکشورها نیرتریاز فق یکیدوم  یکه بعد از جنگ جهان یبعنوان کشور شیاتر

 یسفناکا تیدوم در وضع یجنگ جهان انیدر پا شیشده است. اقتصاد کشور اتر لیجهان تبد یکشورها نیاز ثروتمندتر یکیبه 

در اقتصاد  یان نزولدور نیبود. پس از ا دهیبخش صنعت، عمال به صفر رس دیو تول هنابود شد یبطور کل یساخت ریز عیبود و صنا

 1948مستقل و خودکفا برنامه مارشال را در سال  یدر چارچوب شیاتر یاقتصاد یکشور به منظور بازساز نیا نیمسئول ش،یاتر

 نمودند. یزیطرح ر
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 یمجموعه کشورها تیبه عضو ییاروپا یاز کشورها یکیتوانست بعنوان  شیاتر 1995از دوران مذکور و در سال  پس

 برخوردار بوده است. یا ژهیو تیاز اهم ریپانزده سال اخ یده ال یکشور ط نیاقتصاد ا یامر برا نیکه ا دیاروپا در آ هیعضو اتحاد

 تورم است. زانیم نیبا کم تر ایدن یکشورها نیاز جمله با ثبات تر شیدر حال حاضر اتر

 یریگیپ تیبطور مشترك مسوول شیفدرال اتر یو وزارت امور خارجه جمهو تالیجیو د یامور اقتصاد یهاوزارتخانه شیاتر در

نقش پررنگ بخش  کند،یم زیکشورها متما ریرا از سا شیاتر یپلماسیکه ساختار د یرا بر عهده دارند. نکته مهم یتجار استیس

نهاد  ترینمهمعنوان که به «شیاتاق فدرال اتر» کهیطورکشور است. به نیا یارتج یپلماسید تیریو مد یدر طراح یخصوص

 کشور را تحت کنترل خود دارد. نیا یامور مربوط به بخش خصوص یتمام شود،یکشور شناخته م نیا یو تجار یاقتصاد

و  شیاتر تیبه جمع تیدهد. با عنا یم لیکوچك و متوسط تشک یاز همه، شرکتها شیرا ب شیاتر یاقتصاد ساختار

ا کوچك و متوسط ر یتالش نمود تا بنگاهها شیاتر ،یکاریرصد بد زانیم نیو همچن تیدرآمد سرانه آن به تناسب جمع زانیم

ك و کوچ یبنگاهها جیرا فیتعر دهد. شیدرآمد سرانه را افزا ،یکاریب زانیگسترش دهد تا بتواند عالوه بر کاهش م یادیتاحد ز

نفر  250ان آن کمتر از که تعداد کارکن ییاروپاست که براساس آن بنگاهها هیاتحاد فیهمان تعر ش،یدر اتر (SMEs)متوسط 

نفر باشد، بنگاه  50آن کمتر از  انکه تعداد کارکن ییبنگاهها ف،یتعر نی. مطابق ادیآ یباشد، بنگاه کوچك و متوسط به حساب م

 313700گردند. بر اساس اطالعات موجود تعداد  ینفر بنگاه متوسط محسوب م 250تا  50 نیبا کارکنان ب ییکوچك و بنگاهها

 دهد. یم لیکوچك و متوسط تشک یرا بنگاهها شیاتر یدرصد از کل شرکتها 99/6در حدود  یعنیشرکت 

از  یااقتصاد مجموعه نیآن. ا یمطالعه یجهان و نحوه یدرباره یلیتحل یهااست از گزاره یامجموعه یشیاتر اقتصاد

داشته  گریمسائل د نیاز ا یدگاهیچه د نکهیز ا. فارغ استین خیاز تار ریرناپذییتغ یرهایتفس ای یگذاراستیاحکام ناظر بر س

 یبرا یشیاز کاربرد چارچوب اتر یضرور یامؤلفه هادگاهید نیکه ا ندیصراحت بگوبه شیاترالزم است اقتصاددانان مکتب  م،یباش

 دیه تنها عقاست نتوان میخواه شیبهتر از پ یحت م،یبهتر عمل کن یزسیم زِیتما نیا حیدر تصر میاگر بتوان ؛ وستندین لیتحل

و  دیجدا کردن عقا قِ یکه از طر یکار م؛یدست آوربه زینشان را و موافقت دییبلکه تأ میخودمان را به گوش مخاطبان برسان

ندارند و مکررًا  یشیبا اقتصاد اتر یارتباط چیکه لزوماً ه یمسائل یدرباره شودیممکن م یاز مواضع بخصوص مانیهاشهیاند

 تاراندیصورت با ما همدل باشند، م نیا ریدر غ توانستندیم دیارا که ش یکسان

 یدر سال جار شیخوب اقتصاد اتر عملکرد

 در محدوده سه درصد باشد شیامسال اتر یکرد نرخ رشد اقتصاد ینیبشیپول پ یالملل نیب صندوق

 یکنون مطلوب تیاسته است از وضعکشور خو نیپول از مقامات ا یالملل نیصندوق ب ترز،یبه نقل از رو سنایگزارش ا به

بر  یکشور کوچك مبتن نیدر جامعه استفاده کند. رشد اقتصاد ا انیکمك به ادغام پناهجو ژهیانجام اصالحات الزم و به و یبرا

کشور موثر بوده است.  نیا یرشد اقتصاد تیکشور در تقو نیعمده ا یتجار یشرکا یاقتصاد تیتجارت بوده و بهبود وضع

وثر بر رشد م گریاز عوامل د یکیبه عنوان  زیبرگشته اند ن یعیکه پس از بحران بزرگ به حالت طب یشیاتر یبانك هاصندوق از 

 نام برده است.

زار عدم انطباق در با شیاز افزا ییکشور گفته است نشانه ها نیکار ا تیحال صندوق با هشدار نسبت به وضع نیدرع

 یزبان یادغام در جامعه و مهارت ها یبرا یکه با مشکالت یشیاتر ریاتباع مهاجر غ یابر ژهیشده است، به و انینما شیکار اتر

 نیا یناخالص داخل دیبه تول یو رساندن نسبت بده شیمناسب اتر یتالش ها دافزوده است با وجو نیمواجهند. صندوق هم چن

 اروپا باالتر است. هیشده توسط اتحاد یهدف گذار یدرصد 60نسبت هنوز از سطح  نیدرصد در سال گذشته، ا 78.4کشور به 
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 شیبورس اتر بازار

ازار در ب نیبورس در جهان است. ا یبازارها نیتر یمیاز قد یکی شیتبادل سهام در اتر یبه عنوان تنها بازار برا نیبورس و بازار

تنها بورس اوراق بهادار  تیریعالوه بر مد نیاست. بورس و دهیگرد سیتاس یعرضه اوراق قرضه دولت یبرا یالدیم 1771سال 

 بر عهده دارد. زیکشور را ن نیا یاداره بازار بورس گاز و بورس انرژ فهیوظ ش،یاتر

از شاخص  یاریشاخص همچنان بس نی. اباشدیم نیبورس و یشاخص ها ترینمهماز  یکی ATX شیبورس اتر شاخص

 ادشدهیشرکت  ستیبی. اسامشودیم یشرکت را شامل م 20شده و هم اکنون سهام  فیتعر متیبه عنوان شاخص ق ییاروپا یها

 باشدیشرح م نیبه ا

برق(،  دکنندهی)شرکت تول Verbund زن،یفایالملل را نیارسته، بانك ب ی، گروه بانکOMV ینفت شرکت

Voestalpine ،)فوالد( Andritz (یصنعت زاتیکننده تجه دیتول،) Telekom Austria (، لی)اپراتور موباBAWAG 

Group (، شیاتر ی)گروه بانکVienna Insurance ،CA Immo (، یدر بخش ساختمان ساز ل)فعاLenzing (دکنندهیتول 

 Wieneberger)فعال در بخش مسکن(،  Immofinanz، (یا مهی)فعال در امور ب UNIQAپوشاك و منسوجات(، 

و مواد  وهیکننده آبم دی)تول Osterreichische Post ،Agrana Beteiligungsو آجر(،  یساختمان زاتیتجه دکنندهی)تول

، Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment)فعال در بخش مسکن(،  Sparkassen Immobil(، ییغذا

Zumtobel تول(و  ییروشنا زاتیتجه دیLED ) وBUWOG .)فعال در بخش مسکن( 

بازار بورس شناخته شده است.  نیو چهارم یبازار سهام در سطح جهان به عنوان س 79با  سهیدر مقا شیاتر بورس

 دیدرصد از تول 36دالر برآورده شده که  اردیلیم 148از  شی، ب2018در مارس  شیارزش سهام ارائه شده در بازار بورس اتر

 گرددیمبادله م شیسهام در بازار بورس اتر وروی اردیلیم 6. به طور متوسط ماهانه حدود باشدیم یناخالص داخل

گذاران  هیسرما انیدر م ییحال درخشش باال نیدر ع و شودیبا ثبات شناخته م یاسیاز نظر س شیبورس اتر بازار

 20حدود  ATXسال شاخص سهام  نیاز خود نشان داد. در ا یعملکرد خوب 2017در سال  شیاتر ندارد. بازار بورس در یجهان

سهم را  نیشتریب OMV یبانك و شرکت نفت زنیفایارسته و را ینکها. با(آلمان ایدو برابر بازار بورس فرانسه )درصد رشد داشت 

 کرده اند فاءیشاخص سهام نقش ا یریدر شکل گ 40از  شیشده مجموعا ب ادیعملکرد خوب داشته اند. سه شرکت  نیدر ا

اوادت رخود را به م یاز درآمدها یبخش اصل یشیاتر یشرکتها ،یمورگان استنل یو پول یموسسه مال لیاساس تحل بر

اواخر سال گذشته با ورود  در است شیمربوط به داخل اتر شانیدرصد از درآمدها 13خود وابسته هستند و صرفا  یالملل نیب

 جیکه به تدر شدیکشور ابراز م نیدر خصوص ثبات در بازار بورس ا ییدهایترد لگرانیتحل یاز سو ،یبه دولت ائتالف یحزب آزاد

 رفع شد. ینگران نیاروپا، ا هیاتحاد هیعل ادشدهیحزب  انهیجو زهیبا روشن شدن مواضع کمتر ست

رقم آن مربوط  نیشتریداشته است. گرچه ب یروند نزول یالدیم 2018سال  یاز ابتدا ATX شیبازار بورس اتر شاخص

 نیشتریاست. ب دهیثبت گرد 2011در نوامبر  زیآن ن یخیرکورد تار نیثبت شده و کمتر 2018 هیدر ژانو شیبه شاخص بورس اتر

 بوده است 1680 آن نیو کمتر 3688رقم 

 س،یئفرانسه، سو ا،یتالیآلمان، انگلستان، ا کا،یامر یمختلف از کشورها یسهام شرکت ها ،یشیاتر یبر شرکتها عالوه

 عرضه شده است. نیدر بازار بورس و زین وانیو تا هیژاپن، روس ن،یلوکزامبورگ، چ ك،یبلژ ا،یهلند، اسپان
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در  نیانگیهر فرد به طور م شیاست. در اتر افتهی شینسبت به سال گذشته افزا ییدرآمد خانوار اروپا ریاخ در سال

تا کنون به طور  ریهر فرد در اروپا در سال اخ ،ییاروپا نیانگیم یهاامکان پرداخت داشته است. در اندازه وروی 24067سال 

درصد را  3.5رشد بالغ بر  زانیم نیا ن،یو شرفتهیموسسه مطالعات پ داشته است. به گزارش اریدر اخت وروی 14739متوسط 

کشور به کشور و منطقه به منطقه کامال متفاوت  ه،یو درآمد ها در محدوده اتحاد دیقدرت خر زانیکرده است. هرچند م تیتثب

 است.

ت، با اس ستادهیجدول ا در صدر د،یقدرت خر نیشتریبا ب نیختنشتایل ،ییاورپا یکشورها دیقدرت خر یرده بند در

 29842و نروژ با  32988با  سلندی، ا35096، لوکزامبورگ با 42067با  سییدر سال. پس از آن سو وروی 67550درآمد  نیانگیم

 هفتم گاهینسبت به سال گذشته در جا رییبدون تغ وروی 24067با  شیباشند. اتریدو تا ششم م یهادر رده 26273و دانمارك با 

یم نیو اکرا یکوزوو، مولداو یکشورها بیجدول به ترت انی. در پاباشدیرتبه باالتر م كی 23799نسبت به آلمان با  و باشدیم

 دارند. اریدر سال در در اخت وروی 1830که هرکدام کمتر از  باشند

 ش؛یاتر یدولت و فعاالن بخش اقتصاد نهیبا کاب شیاتر یاتاق بازرگان نشست

 30) 2019نوامبر  22و  21 یدر روزها ندهیدولت آ یبرا هایزیو برنامه ر شیاتر یوند رشد اقتصاد: رتینشست با محور نیا

 برگزار شد. نیدر و شیاتر یدر محل اتاق بازرگان (1398آبان و اول آذر 

کود رروند مقابله با  یو المان برگزار شد، دو کشور به بررس شیاز اتر یجلسه که با حضور کارشناسان اقتصاد نیا در

 یادروابط اقتص قیتعم یبرا نینو یروش ها نیمتحده و همچن االتیا یگمرگ یهاتعرفه راتییمقابله با تغ نیرو و همچن شیپ

 نیپرداختند. در ا نیو چ هیروس ژهیو به و یشرق یاروپا یارتباط با کشورها یبرا ندهیا یهابرنامه نیدو کشور و همچن یو تجار

 یهایهمکار یچالش ها یدو کشور به بررس یبازرگان یاتاق ها یروسا نیصاد دو کشور و همچنجلسه دو کارشناسان علم اقت

 کردند. دیروابط تاک قیدو کشور پرداخته و به تعم یاقتصاد

 :باشندیم لیمطرح شده در جلسه از قرار ذ یبحث ها تیمحور

 یهمکار یهاموافقت نامه میدو کشور با تنظ یهانهیها و هز اتیکاهش مال 

 دو کشور یدر روابط تجار یادار یکاهش مراحل بوروکراس 

 یدانشگاه نیب شتریب یامکان همکار جادیبا ا یدر حوزه صنعت و نوآور ژهیبه و هایهمکار قیتعم 

 در دو کشور. هیصاحبان سرما یکوتاه و بلند مدت برا یهایگذار هیامکان سرما 

 از مشاغل؛ یاریدستمزد بس شیافزا

خواهد  شیدرصد افزا 2.5تا  2.2 نیب شیدر اتر یالدیم ندهیسال آ هیمشاغل و خدمات از اول ژانو از یاریبس دستمزد

در مشاغل گوناگون صورت تعلق  شتریاستخدام کارآموزان ب یبرا یکمك مال یو صنعت یصنف یبه واحد ها نیو همچن افتی

 وروی 1150کارآموزان  یو برا وروی 1700 یخدماتمشاغل  یبرا یافتیحداقل دستمزد در دیخواهد گرفت. طبق دستورالعمل جد

 است. افتهی شیدرصد افزا 2.5نسبت به گذشته تا  زانیم نیکه ا باشدیم

 یدر فضاها اتیمصرف دخان تیشاپ ها پس از ممنوع یها و کافاز جمله رستوران یخدمات یدرآمد واحدها کاهش

 ش؛یدر اتر یعموم
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در  یعموم یهامکان گریها و درستوران ات،یمصرف دخان تیدر آمدن قانون ممنوع هفته از به اجرا 5از  شیاز گذشت ب پس

 نیو همچن شیفدرال اتر یبه اتاق بازرگان ییهاهییدر آنها ممنوع اعالم شده است، با نوشتن شکوا اتیکه مصرف دخان شیاتر

 نیب دیشدن قانون جد ییاجرا لیبه دل یصنف یهاواحد  نیا شودیشده اند. گفته م انونق نیدر ا رییخواستار تغ ش،یپارلمان اتر

مدت زمان،  نی. در اباشندیروبرو م یاز آنان با خطر ورشکستگ یاریدرصد از درآمد خود را از دست داده اند و بس 25تا  15

 بازدداشت شده اند. اتینکردن مصرف دخان تیرعا لینفر به دل 25شهر  نیدر ا ن،یو سیطبق آمار پل

 ۲۰۱9نوامبر  ۲۸. نیو یاتاق بازرگان : روزنامهمنبع

 شوند؛یم سیتاس نیدر و دیشرکت جد 8000 ن،یانگیطبق آمار به طور م انهیسال

را داشته اندو تنها در  دیجد یفرصت شغل هزار 630 دیتول ییتوانا ،یهزار واحد صنف 8 نیا ش،یگفته مرکز آمار اتر به

 د.استخدام کرده ان دیکارآموز جد 13728سال گذشته 

درآمد  وروی اردیلیم 97بوده است که با خود  یهزار شرکت و واحد صنف 140 زبانیم نی، و2019ماه اکتبر  انیپا تا

چهارم درآمد ناخالص  كی ن،یو التیاز درآمد ناخالص ا زانیم نیآمار، ا نیرا به همراه داشته اند. طبق هم التیا نیناخالص ا

 دهد. یرا به خود اختصاص م شیاتر

 ۲۰۱9نوامبر  ۲۸ – شیوبگاه مرکز آمار اتر :منبع

 ( درصد کاهش روبرو است.درصد مین) ۰.۵با  ۲۰۱۸با سپتامبر  سهیدر مقا ۲۰۱9در سپتامبر  دیتول شاخص

 0.5با  2018با نوامبر  سهیدر مقا 2019نوامبر  27شده در  لیتعد دی، شاخص ساالنه تولشیمحاسبات مرکز آمار اتر براساس

 است. افتهی شیدرصد افزا %0.2شده  لیتعد یدر فصل دیکه شاخص تول یرو بوده است، در حالدرصد کاهش روب

 ٪0.4در بخش صنعت  (اروپا هی)بر اساس شاخص اتحاد یشده فصل لیتعد دی، شاخص تول2019با آگوست  سهیمقا در

واسطه: +  کاالهای ،٪3.6: + یرژبوده است: ان لیبه شرح ذ گرید یدر بخش ها دیتول راتییتغ نیاست. همچن افتهی شافزای

 .٪1.7 -: مصرفی مواد ،٪0.3-: یگذار هسرمای ،0.4٪

 اروپا در سال گذشته هیاتحاد یو صادرات بخش کشاورز دیتول شیافزا

اروپا به خارج از  هیاتحاد یو صادرات کشاورز داتی، مجموع حجم تول2019نوامبر  27مورخ  ورواشتات،یآمار منتشره از  طبق

 درصد رشد داشته است. 0.6درصد و  2 تیبه ترت هیدتحا نیا

درآمد  یکسر ،یو صادرات کشاورز داتیدر تول شیافزا نیبا ا ،یکاهش صادارت محصوالت دام شودیگفته م نیهمچن

بالغ بر  2018در سال  ییاروپا یجبران کرده است. آمار فروش محصوالت کشاورز یرا در حوزه دام و کشاورز هیناخالص اتحاد

، مصرف متوسط )کاالها و 2018دارد. در سال  2017با سال  سهیدر مقا %0.6 شیبوده است که نشان از افزا وروی اردیلیم 435

که ارزش افزوده  یبوده است. در حال وروی اردیلیم 253بالغ بر  ای یمحصوالت کشاورز دیاز ارزش تول %58.2خدمات( معادل 

ارزش ناخالص  2018+(، در سال %3.8مصرف متوسط ) شیبا افزا یمحصوالت کشاورز هجیبوده است. در نت وروی اردیلیم 181.7

 اروپا به همراه داشته است. یبرا 2017( را نسبت به سال -%3.5) یکمتر

ر عضو را د یکشورها هیکل یکشاورز دیتول نیشتریاروپا(، فرانسه ب هیاز کل اتحاد ٪18) وروی اردیلیم 77.2با  فرانسه

 وروی اردیلیم 53) ایو اسپان (وروی ٪12 ای وروی اردیلیم 8، آلمان )(٪13 ای وروی اردیلیم 57) ایتالیت و پس از آن اداش 2018سال 
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 18) یو رومان( ٪6 ای وروی اردیلیم 25، لهستان )(٪6 ایوروی اردیلیم 28، هلند )(٪7 ای وروی اردیلیم 30) سانگلی ،(٪12 ای

 (.٪4 ای وروی اردیلیم

 

 کننده دیتول متیشاخص ق کاهش

، بالغ 2018با ماه اکتبر  سهیدر مقا بیترت نیو بد دیرس 102به  2019در اکتبر  دیبخش تول یکننده برا دیتول متیق شاخص

و  %1.1 بیترتکننده به  دیتول یشاخص بها راتیینرخ ساالنه تغ 2019است. در سپتامبر و آگوست  افتهیکاهش  درصد 1.4بر 

وجود  نیکننده همچنان ادامه داشته است. با ا دیتول متیق یروند نزول زین 2019 امبرماه نو انیو تا پابود. درحال حاضر  0.8%

به  سال گذشته 5طبق آمار در  شودیثابت مانده است و گفته م رییشاخص بدون تغ نی، ا2019ماه نوامبر  یانیدر دو هفته پا

 است. دهیخود رس زانیم نیکمتر

بود که به طور  یواسطه ا یو کاالها یها در بخش انرژ متی، کاهش ق2019ص در اکتبر شاخ نیکاهش ا یاصل لیدل

 ،٪5.4: یانرژ) 2019در ماه سپتامبر  نیاز ا شیسبت به ماه مشابه سال قبل داشته است. پن کاهش ٪1.4 و ٪6.3متوسط 

ها به ثبت حوزه نیدر ا توجهی قابل شکاه با( ٪0.7واسطه:  یاالهاک ،٪4.2: یانرژ) 2019 آگوست و( ٪- 1 واسطه: کاالهای

 اژیوآل آهن،فوالد"گروه محصوالت  یبرا 2019ها در ماه اکتبر سال  متیق ش،یطبق گزارش مرکز آمار اتر نیاست. همچن دهیرس

 پالپ، و چوب"محصوالت  یبرا ژهیواسطه بو یدر حوزه کاالها متیافت ق نیشتریاست. ب افتهی کاهش( ٪ 6.1) "آهن  یها

رشد  نیشتریب است. افتهی شیاافز ٪1.3 یمصرف ی، کاالها2018با اکتبر سال  سهمقای در. است بوده درصد( ٪4.6) مقوا کاغذ،

 نیتام"در حوزه  ها متقی. است شده مشاهده ٪ 6.3با  منجمد شده یگوشت و محصوالت گوشت" متیدر ق ییدر بخش مواد غذا

 است. افتهی شافزای+(  ٪0.4) زین " یانرژ

 شیدر اتر ۲۰۱9در ماه نوامبر  یکارینرخ ب شتریب کاهش 

 یکاریآمار ب نیهستند. طبق ا کاریب شیهزار نفر در اتر 366در حال حاضر  ش،یآپا به نقل از اداره کار اتر یگزارش آژانس خبر به

در  یکاریکه نرخ ب باشندیم یگریو زنان، دو گروه د هایشیاست و پس از گروه جوانان، اتر افتهیکاهش  اریدر گروه جوانان بس

 یهزار فرصت شغل 71از  شی، ب2017ماه نوامبر  انیدر پا شودیاست. گفته م افتهیگذشته کاهش  هدر ما ژهیآنان به و انیم

 شده است. یافراد معرف نیبه ا شیاداره کار اتر یاز سو دیجد

، 2019روز نوامبر  نیست. در آخرداشته ا یشتریدر نوامبر امسال نسبت به نوامبر سال گذشته کاهش ب یکاریب

رو طبق شاخص  نیدرصد نسبت به سال گذشته با کاهش روبرو بوده است. از ا 2.8که در حدود  بودند کارینفر ب 635962

را نسبت به مدت زمان مشابه  یدرصد 0.3 درصد بود که کاهش 7.3 یالدیماه گذشته م انیدر پا یکارینرخ ب ش،یدر اتر یکاریب

در گزارش جامعه روند  یاکتبر سال جار 29که درگزارش  ییاروپا نیانگینسبت به م زانیم نیدهد. ا یشان مسال گذشته ن

 انیدر م شیاتر جهت، نیکه از ا تر است نییدرصدپا 0.8منتشر شد،  وروستاتی یموسسه آمار یدر اروپا از سو ییاشتغال زا

نرخ کاهش  نیتر عیسر ،یسفل شیاتر شودی. گفته مردیگیر مقرا یکارینرخ ب نیششم کمتر گاهی، در جا28 وروی یکشورها

 یکاریبر کاهش نرخ ب یکه به سرعت سع باشندیم شیاتر یها التیا گرید ا،یعل شیو اتر نیرا داشته است و پس از آن و یکاریب

هزار  20ا گذار باشد و ت ریتاث نیموجود در و یشغل یو تعداد فرصت ها یکاریبر کاهش نرخ ب تیشود، برگزیم ینیب شیدارند. پ

 هم سازد.فرا ش،یو اتر نیاز انگلستان به و یالملل نیب یها و شرکت هاسازمان یبرخ ییجابه جا لیرا به دل دیجد یفرصت شغل

 متعلق به زنان است. شیدر اتر یو بانک یبخش مال یتیریمد یدهم پست ها کی 
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اشته د یتیریمد یپست ها گریدولت و د نهیتعداد زنان در کاب شیر افزاب یسع اریبس ریسال اخ 40در  شیاتر یآنکه دولت ها با

 ی. البته به طور قانونردیگیبه زنان تعلق نم یاقتصاد یها تیریمد یاتیح یکه پست ها شودیم دهیوجود همچنان د نیاند، با ا

 زنان حفظ گردد. یبرا یمشاغل دولت ددرص 30شده است تا حداقل  یسع

 یشود و در سالها تیزنان رعا یدرصد پست ها برا 30 نییشده است تا قانون تع یسع یتیریو مد یاسیس یباال یپست ها در

تالش دارد. در بخش پست  یجا اریدرصد بس 30به  دنیوجود همچنان تا رس نیرا داشته است، با ا یخوب "نسبتا رشد  ریاخ

درصد  10دولت، همچنان از  نهیدر کاب ژهیبه و یدولت یها پست گریدر د یول دهیدرصد رس 28به  بایتقر ،یو بانک یحوزه پول

 فراتر نرفته است.

 ۲۰۱9سال  انیدر پا لیو گازوئ نیبنز متیق شیافزا

اشته د شیدر ماه اکتبر و نوامبر افزا نیبنز ژهیبو یلیفس یسوخت ها متیق ش،یمرکز آمار اتر یآمار منتشر شده از سو طبق

 نیانگیم متیداشته است و به ق شیسنت افزا 3نسبت به اکتبر  تریدر هر ل زلیسوخت د متیر قدر ماه نوامب شود،یاست. گفته م

در هر  شیسنت افزا 6سوپر بدون سرب داشته است که با  نیرا بنز شیافزا نیشتریفروخته شده است. ب تریدر هر ل وروی 1.208

 ادامه داشته باشد. 2020 هیاه فورروند رشد تا م نیا شودیم ینیب شیاست. پ دهیرس وروی 1.24به  تریل

 اروپا هیاتحاد ونیسیکم یاقتصاد یها تیکوچک و متوسط در صدر اولو یشرکت ها طیبهبود شرا مساله

 یدیجد استیکوچك و متوسط اروپا ر یهاانجمن شرکت ها و بنگاه SME United یمجمع عموم استی، ر2020 هیژانو از

مجمع  نیا استیبه ر 2016که از سال  شیفدرال اتر یکولر، معاون اتاق بازرگان کهیخانم اولکر استیخواهد داشت و دوره ر

 رسد. یم انیانتخاب شده بود به پا

ارزش افزوده و  نیشتریکه ب باشندیانجمن م نیشرکت کوچك و متوسط عضو ا ونیلیم 24در اروپا  شودیم گفته

 یصنف یاواحد ه انیم شتریاتصال ب یبرا یساز تالیجیهم آورده اند. دقاره فرا نیا یرا در سراسر اروپا برا یفرصت شغل نیشتریب

انجمن در  نیمورد توجه ا یاز موارد اصل دار،یو منابع پا هایبر اساس انرژ هااهداف شرکت  شبردیو پ هانهیکاهش هز ،یو تجار

و  تیامن ت،یمتوسط رمز موفق کوچك و یآپا گفت: شرکت ها یبوده است. خانم کولر در مصاحبه با خبرگزار ریسال اخ 4

 به آنان خواهد شد. یشتریو هم اکنون توجه ب باشندیاقتصاد اروپا م یداریپا

 درآمد کسب کرده است. وروی اردیلیم ۱۴ ، رقم۲۰۱9در تابستان  شیاتر یصنعت گردشگر یخصوص بخش

، با رشد 2019در تابستان سال  شیاتر یصنعت گردشگر ن،یو یاقتصاد یموسسه پژوهش ها یگزارش منتشر شده از سو طبق

. از ماه مه تا اکتبر، ابدیدرست  وروی اردیلیم 14بالغ بر  یتوانست رکورد سال گذشته خود را شکسته و به درآمد ،یدرصد 3.1

 داشته است. شیدرصد افزا 3.5نسبت به سال گذشته  کهنفر بود  ونیلیم 26تعداد ورود گردشگران 

 روبرو بوده است. شیدرصد افزا 4.6با  نیدر اروپا، درآمد در و یشهر یردنبال رونق مداوم گردشگ به

 شیدر اتر ستیز طیمح یبزرگ برا ی: زنگ خطریشهرک ساز یبرا ش،یدر اتر یزراع یهانیزم یکاربر رییتغ

 رییشده و با تغ یزیفوتبال بتون ر نیزم 20بالغ بر  یروزانه مساحت ش،یاتر یو گردشگر داریآمار وزارت فدرال منابع پا طبق

ران کربن و آب با دیاکس یجذب د یبرا ،یزراع یهانیزم نی. اابدی یم رییتغ یصنعت یهابه استفاده یزراع یهانیاز زم یکاربر

سطح  یزیر و بتون باشدیدر ارتباط م هانیزم نیبا ا میبه طور مستق شیاتر ینیرزمیز یها آبو شبکه  باشندیم یاتیح اریبس
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در  شیروند، اتر نیدر ا شودیخواهد شد. گفته م شیاتر عتیاز طب یرفتن بخش بزرگ نیو از ب یسبب خشك سال هانیزم نیا

 .ندینما یخارج م یعیطب چرخهاز  یکاربر رییرا با تغ یزراع یهانیاست که زم ییصدر جدول کشورها

 یروش از دست داده است که برابر با تمام نیهزار هکتار را به هم 150بالغ بر  یمساحت شیسال گذشته اتر 25است در  یگفتن

رو خواهد بود که حزب سبز ها  شیاز مسائل مهم دولت پ یکی. چالش ذکر شده باشدیاستان بورگنلند م یزراع یهانیزم

 آن را بر عهده خواهند گرفت. تیریمد

 شیاتر یمال یاداره نظارت بر بازارها یها تیاولو 

، FMA ییاجرا ئتیه یمنتشر کرد. اعضا 2020سال  یخود را برا یها تی( امروز اولوFMA) شیاتر ینظارت بر بازار مال اداره

، 2024 یال 2020 دوره یمدت برا انیم سكیر زانیو م لیو تحل هیآپا افزودند: بر اساس تجز شیاتر یدر مصاحبه با خبرگزار

به همراه خواهند  شیاتر یرا برا یبزرگ یچالش ها دهنیآ یمورد توجه قرار خواهد که در سالها شیاتر یاز بازار مال ییبخش ها

از نقاط جهان و بحران چند  یاریدر بس یاسیس یهایری، درگیتجار یجنگ ها دیتشد"دهد که  یهشدار م FMAداشت. 

 .دکنیم دیرا تهد شیآن اتر یجهان و در پ روپا،ا یمال یکه بازار ها است شیدر پ یکیتیرکود ژئوپل كی، خطر ییجانبه گرا

 ها عبارتند از: تیاولو

 یساز تالیجیاستفاده از د •

 و فروش دیخر یها رساختیز یبرا نینو شنهاداتیپ •

 در دولت یو فساد مال ییمقابله با پولشو •

 یو خارج یداخل یاز مصرف کننده در مقابل بازارها تیحما •

 یابیو بازار یمال یازهاین نیتام یو کمك به شرکت ها برا یاریهم •

 

 .داندیم با کاهش همراه ۲۰۲۰سال  یرا برا ینرخ رشد اقتصاد ش،یترا یمرکز بانک

درصد کاهش  میبا ن 2019نسبت به سال  2020را در سال  شیاتر یکرد نرخ رشد اقتصاد ینیب شیپ شیاتر یبانك مرکز 

طبق آمار اتاق  گذار بوده است و ریتاث شیجهان بر اتر یکشورها گریهمانند د ،یروبرو شود. کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان

تعداد مربوط به  نیشتریکرده اند که ب یاعالم ورشکستگ یشیاتر ت، سه هزار شرک2019در سال  ش،یفدرال اتر یبازرگان

 .باشدیسالزبورگ و کرنتن م یهااستان

د رش هاینیب شیکرده است. پ ینیب شیاز رشد را پ ی، نرخ باالتر2022و  2021 یسال ها یبرا ش،یاتر یبانك مرکز

 شیپ نیرا در نظر گرفته اند. همچن 2022و  2021 یسالها یبرا یدرآمد ناخالص داخل یو شش دهم درصد كیو  میو ن كی

با مازاد بودجه همراه  2022و  2021 یسال ها یکه تراز بودجه برا کند دایکاهش پ یدولت به گونه ا یتا نرخ بده شودیم ینیب

 باشد.

 ییاروپا یدر کشورهااز کاهش نرخ بهره  شیاتر ینگران

 گرینسبت به د یشیبوجود آورده است. از آنجا که شهروندان اتر شیرا در اتر ییهاینگران ییاروپا ینرخ بهره بانك ها کاهش

 شیافزا تواند منجر به یم یو کاهش سود بانک ادیز ینگینقد نیا برخوردارند، ینسبتا از پس انداز قابل توجه ییاروپا یکشورها

 کاهش لیبه دل یغرب یدر اروپا ژهیبو ییاروپا اعالم کرد: شهروندان اروپا هیاتحاد یو مال یولپ رهیدا دیپژوهش جدتورم شود. 
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 هیرمابه س میمتصور است: نخست آنکه تصم شانیدانند و دو راه برا یخود را در معرض خطر م ینگیو نقد هیسرما یسود بانک

کمتر  یانکحساب ب یجار یهانهیهز لیبانك روز به روز به دل طتوس شانیهاسپرده باشند که نیمنتظر ا نکهیا ایو  رندیبگ یگذار

را داشته  ریاثت نیشتریب شیهلند و لوگزامبورگ و پس از آن اتر ك،یبلژ یبر کشورها یو کمتر شود. برآورد شده کاهش سود بانک

 خواهد داشت. نهیمز نیشکل را در ام نیکشور کمتر نیا ونانیدر  یسپرده بانک زانیبودن م نیپائ لیاست. به دل

 کشور نیبه ا یشرق یخودرو از اروپا یدکیبا ورود قطعات  شیبازار اتر اشباع

 متیبا ق ،یشرق یاروپا یاز کشورها یدکیکرد. قطعات  یسپر یرا به سخت 2019، سال شیخودرو در اتر یدکیبازار قطعات  

 30خودرو،  یاصل یدکیقطعات  یحت شودیشده اند. گفته م شیدر اتر یدکیبازار قطعات  ینازل، سبب چالش برا اریبس یها

 ونتیو توسط کام ینیقطعات به صورت زم نیاز ا یاریبس شودی. گفته مگرددیم ضهعر شیبه اتر ییدرصد ارزانتر از بازار اروپا

 فروشنده. ایهستند  رکاریتعم ایو افراد وارد کننده  شوندیوارد م شیکوچك به اتر یها

 ۲۰۲۰در  یینامه واردات و صادرات اروپا نییآ لیمتک

در محدوده  ییواردات و صادرات هرگونه کاال و خدمات اروپا 2020اروپا در سال  هینامه واردات و صادرات اتحاد نیاساس آئ بر

بار را  زانید و مخواهد بود، به شرط آنکه شرکت ها به طور کامل مبدا و مقص اتیهمانند گذشته بدون مال 2020 اروپا در سال

 به اجرا در خواهد آمد. هیدر دسترس خواهد بود و از فور 2020 هیاز ژانو یمتمم قانون نیا اتیاطالع دهند. جزئ

 بودجه نهیدر زم شیاتر ندهیعمل دولت آ تیمحدود

، دولت یاز درآمدهاو با توجه به منابع کسب شده  یدولت قبل یزیبا توجه به نوع بودجه ر ش،یاتر ندهیدولت آ شودیم گفته

، 2019سال  یبرا شیدولت اتر یو نظارت مال یزیبودجه ر یدارد. شورا راتییامکان تغ ورو،ی ونیلیتنها در حدود چند صد م

 .کندیم ینیب شی، تنها چهار دهم درصد پ2020سال  یدر حد شش دهم درصد و برا یکم اریبودجه بس شیافزا

 شینسل پنجم در اتر نترنتیا

ت سر را پش یزیمنسجم مراحل برنامه ر اریبرنداشته است اما بس یبزرگ ینسل پنجم هنوز قدم ها یتوسعه فناور یبرا شیاتر

مورد  یشیبه طور آزما شیاتر التیا 4در  2020از ماه مارس  یفناور نیا یشیدوره آزما نیتا اول شودیم ینیب شی. پگذاردیم

 مجهز خواهد شد. یتکنولوژ نیبه ا شیاتر ی، تمام2020سال  انیپااز  ت،یفقو در صورت مو ردیقرار گ یبهره بردار

کوچك  یدر روستا یحت نترنتیدرآمد خواهد داشت و سرعت ا وروی ونیلیم 240دولت بالغ بر  یبرا یفناور نیا

 انیدر م را یاجرا نینخست یفازها (یدرا) Dreiمگنتا و  یها اپراتور.افتیدست خواهد  یخوب یبه استاندارد ها زین شیاتر

 اغاز کرده اند. یشیبه طور آزما 2019کارمندان خود از ماه نوامبر 

 یهمراه بوده است به طور نیمتحده و چ االتیا انیم یتجار یهایریشبکه نسل پنجم، با درگ یدر راه انداز ریتاخ

 است و سبب شده است تا اپراتور کرده شیبه اتر ینیچ یمخابرات زاتیاز ورود تجه یریجلوگ یتمام تالش خود را برا کایکه آمر

 دیالبته شرکت مگنتا که اسم جد نند،یبرگز راتیکننده تجه نیرا به عنوان تام ییاروپا گرید یشرکت ها Dreiو  A1 یها

 .باشدیم نیچ یبا شرکت هووا یهمکار یبرا یاست، همچنان در حال بررس شیشرکت تلکام اتر

 شیاتر یو آب و هوا یانرژ یبرنامه مل میتنظ

، برنامه یو فناور یو وزارت فدرال حمل و نقل، نوآور ییبه همراه وزارت فدرال دارا شیاتر یو گردشگر داریفدرال منابع پا وزارت

. دیرس بیبه تصو رانیوز یدر شورا 2019دسامبر  18کرده اند و چهارشنبه  میو تنظ هی( را تهNEKPو آب و هوا ) یانرژ یمل
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جامع است که نقشه راه  یطرح NEKPاست.  بندیپا سیپار ستیز طیمعاهده حفاظت از مح فاقاطعانه به اهد شیدولت اتر

که قرار است به موجب آن با صرفه  دینما یرا مشخص م شی( اترGHG) شیاتر یگلخانه ا یانتشار گازها یدرصد 36کاهش 

 ،یالدیم 2019سال  انیتا پا تشود. قرار اس دیتول 2016نسبت به سال  یکمتر CO2تن  ونیلیم 14.2، در حدود ییجو

 به بروکسل ارسال شود. یانیاعالم نظر پا یطرح برا نیا اتیجزئ

 از آلمان یاستقالل اقتصاد یبرا شیاتر تالش

 با وده است.آلمان ب یعنیبرادر بزرگتر  ریهمواره تحث تاث ییایجغراف یوستگیو پ یاشتراکات فرهنگ ،یهم زبان لیبه دل شیاتر

ورود  یطیشرا نیبعمل آمد و در چن شیبه اقتصاد اتر یتنوع بخش یبرا یادیز یبه اقصاد آلمان، تالش ها یهدف کاهش وابستگ

 یرویاستا، نر نیبه آلمان بود. در ا شیاتر یاقتصاد یکمك به کاهش وابستگ یفرصت برا نیربهت هیشرق اروپا به اتحاد یکشورها

 یبه سرعت شرکت ها شیدر آن کشور ها بود. اتر شیاتر یگذار هیسرما یفرصت برا نی، بهترمتیارزان ق یعیکار و منابع طب

قطعات خودرو، ماشن آالت  دیتول ،یو جهانگرد یهتلدار ،یجنگلدار ،یکشاورز مه،یب ،یمانند بانکدار ییهانهیموفق خود در زم

کرد. هم اکنون و بر  قیپا تشوحوزه شرق و مرکز ارو یدر کشورها یگذار هیسرما یها را برااز رشته گرید یاریو بس یصنعت

بهتر است. طبق گزارش منتشر شده توسط  اریبس شیاتر یاقتصاد طیآلمان شرا یرغم مشکالت اقتصاد یخالف گذشته، عل

سه برابر آلمان اعالم شده و کارشناسان  یدر سال جار شیاتر ی، نرخ رشد اقتصادWIFO شیاتر یاقتصاد یموسسه پژوهشها

 هستند. نیخوش ب ندهیسال آ یبرا شیاتر یاقتصاد طیشرا موسسه به نیا یاقتصاد

آلمان بوده  یعنیبرادر بزرگتر  ریهمواره تحث تاث ییایجغراف یوستگیو پ یاشتراکات فرهنگ ،یهمزبان لیبه دل شیاتر 

مونه ن ترینمهمه متولد آلمان بوده اند ک یشیمقامات اتر ایو  شیمتولد اتر خیاز مقامات بزرگ آلمان در طول تار یاریاست. بس

 انیخارج تیبزرگترن جمع زیآمد. هم اکنون ن ایبه دن شیاتر " نیابرنائو ام " یشهر مرز رکه د باشدیآلمان م نیشیرهبر پ تلریه

کرد که تبعات آن  لیتبد یا رانهیرا به و شیدوم عمال اتر یجنگ جهان یداده اند. خسارت ها لیتشک هایرا آلمان شیاتر میمق

به  یتگبه وابس ریرفع مشکالت خود ناگز یبرا شیاتر یآلمان غرب شرفتیآن کشور را مشغول خود کرده بود. با رشد و پ تا سالها

. در آمدند یبه شمار م شیدولت اتر یگذار استیس یاصل یبه عنوان الگوها خیو مون نیآن کشور شد. در دوران جنگ سرد برل

 ینمادر آلما عیصنا ودآمده است و با ور یبه شمار م شیاتر یاقتصاد كیشر نیرت یو جد نیگذشته آلمان به عنوان اول یهادهه

به  یقیگوناگون و عم یهایوابستگ شیاقتصاد کوچك اما موفق اتر ش،یدر اتر عیصنا نیو توسعه ا دیو تول شیاتر یبه شهرها

 یلم تیاز نظر امن یبه همراه داشت ول را شیاتر یبه آلمان موجبات رشد و توسعه اقتصاد یکرد. اگر چه وابستگ دایآلمان پ

وجب آلمان م یبود که رشد اقتصاد یبه آلمان به گونه ا شیاتر یعنوان قابل قبول نبود. وابستگ چیبه ه ییهایوابستگ نیچن

 یدر حد یالدیم 90در دهه  یوابستگ نی. اشدیم شیاتر یآلمان موجب رکود اقتصاد یو رکود اقتصاد شیاتر یرشد اقتصاد

 به دنبال داشت. شیاقتصاد اتر یتا هفت دهم درصد را برا شآلمان، به سرعت کاه یدرصد کاهش نرخ رشد اقتصاد 1که  بود

 نیبعمل آمد و در چن شیبه اقتصاد اتر یتنوع بخش یبرا یادیز یبه اقصاد آلمان، تالش ها یهدف کاهش وابستگ با

بود.  به آلمان شیاتر یاقتصاد یکمك به کاهش وابستگ یت برافرص نیبهتر هیشرق اروپا به اتحاد یورود کشورها یطیشرا

یاطورامپر نهیریسلطه د لیبود و به دل هیهمسا یو شرق یمرکز یاروپا یاقرار داشتن در مرکز اروپا با کشوره لیبه دل شیاتر

 یعیکار و منابع طب یرویبا آنها داشت. ن یادیز یاز شرق، مرکز و جنوب اروپا اشتراکات فرهنگ یادیز یبر بخشها هابسبورگ

 ییهانهیموفق خود در زم یها تبه سرعت شرک شیدر آن کشور ها بود. اتر یگذار هیسرما یفرصت برا نی، بهترمتیارزان ق

از  گرید یاریو بس یقطعات خودرو، ماشن آالت صنعت دیتول ،یو جهانگرد یهتلدار ،یجنگلدار ،یکشاورز مه،یب ،یمانند بانکدار

 ،یرقش یگذاران در اروپا هیسرما ترینمهماز  یکی شیکرد. هم اکنون اتر قیتشو یدر آن کشورها یگذار هیسرما یاها را بررشته

 چك و ... اشاره کرد. ،یآلبان ،یشمال هیمقدون ،یرومان ،یتوان به اسلواک یم انیکه از آن م باشدیم یو مرکز یجنوب
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ناخالص  دیدرصد تول 60آپا،  یدر مصاحبه با خبرگزار شیفدرال اتر یاتاق بازرگان سیرئ "ماهرر هارالد " یگفته آقا به

 هیسهم مهم سرما انگریدر خارج کشور است که ب شیاتر یگذار هیاز سرما یدرآمد ناش نیمربوط به صادرات و همچن شیاتر یمل

به دنبال داشته و در  یلموسکامال م جیبه آلمان نتا یدر کاهش وابستگ شیاتر ات. اقدامباشدیم شیاتر GDPدر  یخارج یگذا

به دنبال داشته است  شیرا در اتر یدرصد کاهش نرخ رشد اقتصاد 0.3درصد کاهش رشد در آلمان تنها  كیپنج سال گذشته 

 شیاتر یرشد اقتصاد کاهشدر آلمان موجب هفت دهم درصد  یدرصد کاهش رشد اقتصاد كی شیپ یکه در سالها یدر حال

زارش بهتر است. طبق گ اریبس شیاتر یاقتصاد طیآلمان شرا یرغم مشکالت اقتصاد یف گذشته، عل. هم اکنون و بر خالشدیم

سه برابر آلمان اعالم  یدر سال جار شیاتر ی، نرخ رشد اقتصادWIFO شیاتر یاقتصاد یمنتشر شده توسط موسسه پژوهشها

 هستند. نیخوش ب ندهیال آس یبرا شیاتر یاقتصاد طیبه شرا موسسه نیا یاقتصادشده است و کارشناسان 

که رکود  بردیبه سر م یطیاتفاق افتاده که هم اکنون آلمان در شرا یطیاز آلمان در شرا شیاقتصاد اتر ینسب استقالل

 االتیا یمربوط به نبرد تجار یتنش ها شیبا نگاه به افزا یاز کارشناسان اقتصاد یاری. بسکندیم دیکشور را تهد نیاقتصاد ا

درصد  60از  شیب اقتصاد آلمان یاحتمال رکود را برا یخودرو ساز عیدر صنا عیار سریو تحوالت بس تیوپا، برگزمتحده با ار

 و چهار دهم درصد بوده كی یآلمان در سال جار یکه رشد اقتصاد یدر حال هاینیب شیپ ی. بر اساس برخکنندیم ینیب شیپ

صنعت خودرو  2020و از ماه مارس  ددرصد برس میآلمان به ن یرشد اقتصاد 2020شده در دو ماه نخست سال  ینیب شیپ

اما اکثر کارشناسان  کنندیم ینیب شیپ بهتریکم 2020را در سال  طیشرا یموسسات آلمان یآلمان وارد رکود شود. البته برخ

 .نندیبینم یمناسب طیمتفق القول، اقتصاد آلمان را در شرا

 از شرکت یاریبس یبرا ندهیو ابهام در آ تیجهان، برگز ین رونق اقتصادو کم شد یگذار هیسرما یجهان یمنف رشد

 هیادبا اتح کایآمر یگذشته، جنگ تجار کسالیبه انگلستان در  یآلمان یاز شرکت ها یاریها و کاهش قابل توجه صادرات بس

از  .باشدیدر آلمان م یرکود اقتصاد ینیب شیاز عوامل پ کایاروپا در آمر دیلتو ینامعلوم تعرفه واردات خودروها تیاروپا و وضع

 اروپا به استفاده از هیدر صنعت خودرو است. توجه اتحاد نیادیمشکل اقتصاد آلمان مربوط به تحول بن ترینمهم گرید یسو

 یخودروها یهایآنها، مشتر بودن نهیو کم هز انیمشتر یبرا یبرق یخودروها تیسو و جذاب كیاز  یکیالکتر یخودروها

مان ز ازمندین یکیالکتر یآن به خودرو ها لیدرون سوز و تبد یخودرو ها دیخط تول یناگهان رییرا کاهش داده است. تغ یاحتراق

. داشتد خواه یآلمان یخودروسازها یبرا ییباال اریبس نهیهز مانند تسال ییرقابت با شرکتها یباال برا یو به دست آوردن فناور

در  یخود اعالم کرده است که در سال جار ریاسن آلمان در گزارش اخ -سبورگیدو موسسه مطالعات صنعت خودرو دانشگاه

 است. دهیخود رس زانیم نیسال گذشته به کمتر 22شده است که در طول  دیدستگاه خودرو تول ونیلیم 4.7آلمان تنها 

 راتییتغ رایز رد،یگیمه مسرچش زیآلمان ن یدرون یهانامه نییو آ نیقوان راتییصنعت خودرو در آلمان از تغ مشکالت

 و مرسدس بنز سبب کاهش در فولکس واگن یدر سال گذشته، به طور خاص برا هاندهیآال یو دسته بند یریاندازه گ نیادیبن

مدل  6 راتییتغ نیشرکت ها شد. پس از ا نیا یدیتول یخودروها لیتحو یبرا ازیمدت مورد ن شیسفارشات و افزا افتیروند در

را نخواهند  ییاروپا یاز کشورها یرفت و آمد در محدوده آلمان و برخ ایو  دیرکت فولکس واگن آلمان مجوز تولش یاز خودروها

 نیا یاصل یه صنعت خودرو و از شرکایکننده قطعات و مواد اول نیکه تام یگرید یشرکت ها راتییتغ نیداشت. به دنبال ا

 لیکارمند را تعد 3000به  كینزد ندهیسال آ یور مثال شرکت بوش برابا بحران روبرو شده اند. به ط زیشرکت ها بوده اند ن

 خواهد کرد.

عات کنندگان قط دیتول ترینمهماز  یکیبه عنوان  شیقاعدتا اتر افتهیخودرو در آلمان کاهش  دیکه تول یطیشرا در

لمان آ یتر از گذشته از رکود اقتصادکم اریبس شیبر اساس آمار اعالم شده اتر یدچار رکود شود ول دیبا زین یآلمان یخودروها

 است. رفتهیپذ ریتاث
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 حوزه است. نکته نیدر ا شیو استفاده از تجربه اتر یشرق یاروپا یبه بازارها یآلمان به دنبال دسترس انیم نیا در

 یشتریسود ب شیرات ،یشرق یو مونتاژ به اروپا دیتول یاست که از انتقال صنعت خودرو آلمان برا نیا انیم نیذکر در ا انیشا

 دارد. یشرق یدر اروپا یقو اریشروع کرده است و شبکه بس شیسال پ 20حدود  ازکار را  نیا شیاتر رایتا آلمان ز بردیم

چك و لهستان  یجمهور ،یمجارستان، اسلواک یدر حال رونق است و کشورها یشرق یآالت در اروپا نیماش صنعت

در  ادیز یگذار هیسرما لیبه دل شیبر اتر یمثبت ریتاث ش،یافزا نیداده اند و ا شیزابخش اف نیخود را در ا یناخالص مل دیتول

 کرده است. یخنث زیرا ن شیآن بر اقتصاد اتر ریآلمان و تاث یسو زبوجود آمده ا یتواند تالطم ها یبخش دارد و م نیا

 1990سهم در دهه  نیتوجه داشت ا دیبا یول باشدیآلمان م ش،یاتر یدرصد از صادرات صنعت 30همچنان مقصد حدود  اگرچه

 یشیاتر ی، شرکت هاشیسال پ 20است.  افتهیکاهش  زین گرید یدر بخش ها شیاتر یآلمان برا تیدرصد بود. اهم 40 باًیتقر

 .باشدیدرصد م 9سهم کمتر از  نیکردند و امروز ا دیتول نخود را در آلما یچهارم از درآمد خارج كی

به شمار  شیبه اتر ینگیورود نقد یبرایبوده است و منبع مهم شیاتر یآلمان برا نیگزیاچك ج یاکنون جمهور هم

 یهایچك و در اغلب کشورها یدر جمهور یشیاتر یو بانک یپول مه،یامر حضور موسسات ب نیا یاصل لیاز دال یکی. دیآ یم

یه مشوند. گفت لیآن کشورها تبد یبرا یخوب یاقتصاد یبه شرکا ه،که توانسته اند در ده سال گذشت باشدیم یشرق یاروپا

 چك دست آورده است. یسوم سود خود را از جمهور كیاز  شی، ب2018، در سال "ارسته  "بانك  شود

محصوالت ساخت و ساز  نیفروشگاه تام نیو اشپار و همچن الیمانند ب یشیاتر یا رهیرنج یسوپرمارکت ها نیهمچن

بزرگ تر مانند  یدر بخش شرکت ها یخود کسب کرده اند. حت یشرق یاروپا یهاشعبه باوهاوس، بخش اعظم سود خود را از

 ید هاشرکت و در آم نیشده توسط ا جادیا یشغل یفرصت ها عدادت ،یشیاتر یشرکت ها نیاز بزرگتر یکیاشتراباگ به عنوان 

 یبحران اقتصاد داشته است. شیدرصد افزا 5از آن  شیپ ینسبت به سال ها 2019و  2018در سال  یشرق یآن در اروپا

اده کرده خود استف فعآن زمان به ن طیبتواند از شرا شیوارد کرد، سبب شد تا اتر یشرق یرا بر اروپا یکه فشار اصل ریاخ یسالها

 آمده اند. شیها امروز، به کمك اتر رساختیز نیکه ا دینما جادیا ندهیآ یتجار یهایهمکار یرا برا یمناسب یها رساختیو ز

 یو کشورها شیبا اتر شتریب یهایهمکار جادیبر ا یاست و سع دهیزنگ رکود در آلمان را شن یصدا زین ی، اسلواکشودیم گفته

 دارد. هیهمسا

 یشرق یاروپا یکار در کشورها یرویو آلمان سبب کمبود ن شیمهاجرت کارگران از شرق اروپا به اتر گرید یسو از

 شی. افزاباشدیم شیرو به افزا یتر عیاروپا با نرخ سر هیکار، دستمزدها نسبت به بق یرویکمبود ن نیا شده است و به دنبال

از  یناش یساخت ها ریتواند ز یاست که م یمساله ا قایدق نیو ا شودیم رهاکشو نیا یبرا دیقدرت خر شیدستمزد، سبب افزا

 .بخشد یشتریکشورها را رونق ب نیدر ا شیگسترده اتر یهایگذار هیسرما

است چرا  یگذار خارج هیو جذب سرما یداخل یهایگذار هیسرما زانینسبت به آلمان م شیعلل رکود کمتر اقتصاد اتر گرید از

 هیسرما مینسبت تقس گرید یاست. از سو شتریدرصد ب 2 با آلمان سهیدر مقا شیدر اتر یگذار هیسرما زانیکه هم اکنون م

 90ساالنه  دیبا شیبه سطح اتر دنیرس یآلمان برا شودیو گفته م باشدیم 50 – 50 شیدر اتر زین یو خصوص یدولت یگذار

 کند. یگذار هیسرما وروی اردیلیم
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 یباد یهاروگاهین قیاز طر ازیبرق مورد ن نیتام

ولت آمده خواهد کرد. در برنامه د نیتام یباد یهاروگاهین گاهیخود را از جا ازیمورد ن برقی، تمام2030تا سال  شیاتر دولت

استا ر نیکند و در ا دیتول ریپذ دیو تجد داریخورد را از منابع پا ازیمورد ن یانرژ یتمام ستیبایم شی، اتر2040است که تا سال 

 گردد. نیتام قیطر نیاز ا ستیبای، م2030تا سال  یباد یهاروگاهیبا توسعه ن ازیمورد ن یکیترالک یدر قدم نخست، انرژ

 یساز تالیجید شیاهش کارمندان بانک ها و افزاک یبرا شیتالش اتر 

سبب  امر نیقرار گرفتند. ا یساز تالیجید یبرا شیتالش دولت اتر ریبودند که در مس ییبخش ها نیبانك ها از نخست حوزه

 آمار بانكحوزه شده است. طبق  نیدر ا نیمردم به مراجعه به بانك ها و به دنبال آن، کاهش تعداد کارمندان و شاغل ازیکاهش ن

 ا،یآستر یشعب بانك ها انیدرصد کاهش داشته است و در م 25 شیتا کنون تعداد شبعب بانك ها در اتر 2000از سال  ا،یآستر

 درصد بوده است. 40از  شیب زانیم نیا

در گزارش ماه دسامبر گذشته، به مساله کاهش تعداد شعب بانك ها اشاره کرده است و در  زین شیاتر یمرکز بانك

 .باشدیم شتریب اریکاهش تعداد شعب بس زانیم ،یشیاتر یبانك ها گرید انیدر م زن،یفایورد بانك رام

پرداخته  کنندیاستفاده م یبانک( نیآنال)بر خط  و ینترنتیبانك که از خدمات ا انیبه آمار مشتر نیگزارش همچن نیا

 داشته اند یبار به شعب بانك ها مراجعه حضور كیه تنها بانك ها در سال گذشت انیدرصد از مشتر 59گزارش،  نیاست. طبق ا

 بانك استفاده کرده اند. ینترنتیاوقات تنها از خدمات ا یو در باق

 شیبه مستاجران در اتر ژهیو التیتسه

 نیااز  د،یدولت جد یشنهادیصاحبخانه پرداخت خواهد شد. طبق برنامه پ یپس از سو نیاز ا یمعامالت امالک یهابنگاه نهیهز

 صاحبخانه پرداخت خواهد شد. یبنگاه از سو نهیپس هز

 خواهد بود. یسال سخت شیاتر ی، برا۲۰۱9همچون سال  ۲۰۲۰ سال

در  د،یافزا یحال م نیداند، با ا یم شیاتر یبرا یرا سال سخت 2020سال  ش،یاتر یرابرت هولزمان، از مقامات بانك مرکز 

اقتصاد  طیراو ش یبه نبرد تجار یبستگ زیرود و همه چ شیبهتر پ تواندیم طیشرا ،یدر بخش تجارت خارج شتریب ییایصورت پو

که  2020در سال  یاقتصاد جهان طیپول در مورد شرا یالملل نیسال صندوق ب انیپا ژهیبا اشاره به گزارش و یدارد. و یجهان

 بانیگر رگید یتواند بار یم طیشرا نینسبت به سال گذشته داشته است، گفت: ا یریکاهش چشمگ یدر آن رشد اقتصاد جهان

 ن،یچ و اروپا و کایآمر انیم یتجار مناقشات شیو افزا نیچ یمتحده و نرخ رشد اقتصاد االتیانتخابات ا ژهیشود. بو شیاتر ریگ

داد و خبر  2020سال  ژهیو طیشرا یبرا شیاتر ینامه عملکرد بانك مرکز نییاز آ یگذار باشد. و ریتاث طیشرا نیتواند بر ا یم

 کوچك و متوسط که در بخش صادرات فعال باشند، تعلق خواهد گرفت. یبه شرکت ها یقیتشو یهاافزود بسته

تان انگس یبرا انیو ز قرار خواهد داد ریاروپا را به شدت تحت تاث یاقتصاد ندهیآ تیافزود: برگز نیهولزمان همچن یآقا

 .دیضرر خواهند د ییجدا نیدو طرف از اهر  یخواهد بود ول شتریو اروپا ب شیبدون شك از اتر

 (یالدیم ۲۰۲۴تا  ۲۰۲۰)شیاتر یاقتصاد تیانداز وضع چشم

ماه  ید 30) یالدیم 2020 هیژانو 20 خیکه در تار WIFO شیاتر یمدت موسسه مطالعات اقتصاد انیم ینیب شیپ براساس

امر به  نیدرصد خواهد بود. ا 1.25 نیانگیطور مبه  ندهیسال آ 5 یط شیاتر یرشد اقتصاد زانیاست، م افتهیانتشار  (1398

 همراه خواهد بود. ریمس نیبه ناچار با ا زین شیاتر یداخل تصاداست که اق یکاهش سرعت رشد اقتصاد جهان لیدل
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اشاره  2024تا سال  شیاتر یاقتصاد فیگزارش خود به رشد ضع نیدتریدر جد ش،یاتر یمطالعات اقتصاد موسسه

 نکهیبا ا دولت یبرنامه اقتصاد د،یافزا یم نیگزارش همچن نیدرصد نخواهد بود. ا 1.25از  شیب نیانگیه طور مب انهیدارد که سال

 که به سبب کاهش ییهانهیجبران هز یرا برا یو راه حل حیتوض چیحال ه نیامورد توجه بوده، با  اری، بسیبخش خصوص یبرا

 نداده است. شودیها بر دولت وارد م اتیمال

در بخش  ستیز طیو حفاظت از مح هاندهیکه دولت به منظور کاهش آال ییهانهیاست که هز یپرسش باق نیا یجا 

درصد، در  20به  25بر درآمد از  اتیمال زانیکاهش م نیهمچن تا چه حد قابل جبران خواهد بود؟ حمل و نقل در نظر دارد

 یرو بخش اعظم مازاد بودجه صرف جبران کاهش ناش نیکرد، از اخواهد  اعمالبر دولت  یبار مال وروی اردیلیم میو ن كیحدود 

سال  انیتا پا یشرکت یها اتیاعمال کاهش مال یدولت برا یقطع میکه در صورت تصم نیمضافا ا خواهد شد. اتیمال نیاز ا

 خواهد بود. ازیکاهش درآمد ن نیجبران ا یبرا زین گرید وروی اردیلیم 4به  ،2022

در  انهیسال ی، دولت با کاهش درآمد2023سال  انیاعالم شده تا پا یها اتیبرنامه کاهش مال یبا اجرا جهیدر نت 

به راهکار  ،یشرکت اتیبر درآمد و مال اتیکاهش مال یمنف ریجبران تاث یروبرو خواهد شد. دولت برا وروی اردیلیم 5.5حدود 

 آورده است. یرو یطیمح ستیو ز كیاکولوژ یها اتیمال افتیدر

 یها تیدولت را کاهش دهد، محدود یجار یهانهیبودجه، هز یاز کسر یریجلوگ یکند که برا یاگر دولت سعحال  

 یبه طور خاص، سع ها و احزاب قرار خواهد گرفت. گروه گریرا با خود به همراه خواهد آورد که بدون شك، مورد انتقاد د یگرید

به طور کامل قطع  ایرا کاهش داده  شودیم یطیمح ستیز طیدن شراش بدتررا که سبب  یدولت یهانهیخواهد شد تا کمك هز

 .ردیاروپا تعلق گ هیو اتحاد شیاتر یطیمح ستیز یها استیهمراه با س یهابه پروژه هانهیکمك هز نیگردند و ا

 نیگانیم شینموده که با توجه به نرخ زاد و ولد و افزا ینیب شی، در گزارش خود پشیاتر یموسسه مطالعات اقتصاد 

وبرو ر یریبا رشد چشمگ ندهیدر آ یاجتماع نیتام یهانهی، سهم هزیریپ نیافراد در سن ازیو ن شیدر اتر یبه زندگ دیسن ام

درصد از منابع دولت را به خود اختصاص  45 یعنی وروی اردیلیم 84، بالغ بر 2018 سال انیدولت تا پا یهانهیهز نیا خواهد بود.

رو تا  نیرشد کنند تا امکان پرداخت آن فراهم باشد. از ا یبا روند رشد درآمد ناخالص اسم ستیبایم اهنهیهز نیداد که ا یم

 .دتجاوز کنن هانهیدرصد هز 48از سقف  دینبا هانهیهز نی، ا2024سال 

 زانیکاهش داده و م 1.2به  1.4از  یرا در مورد رشد اقتصاد 2019 زییخود در پا یقبل ینیب شی، پادشدهیموسسه  

 فیکاهش به سبب ضع نیا شودیزده است. گفته م نیتخم 1.4تا  1.2 نیب نیانگیبه طور م ،2024تا  ندهیآ یسالها یآن را برا

 متحده خواهد بود. االتیا یوارده از سو یو فشارها یشرقو  یمرکز ی، اروپاورویشدن اقتصاد در حوزه 

 یآلمان و جمهور س،یسوئ) شیاتر یتجار یاصل كیه شرس یرود که رشد اقتصاد یانتظار م ندهیپنج سال آ یط 

 انیکاهش در م نیشتریب ینیب شیپ نیا شودی. گفته مابدیدرصد کاهش  1.5در حوزه صادرات به طور متوسط تا  ژهیبه و (چك

 بوده است. 2009سال  یشرکا پس از رکود اقتصاد نیا

در بازار،  تیعمدتا به سبب عدم قطع یتصاد جهانمهم اق یها بخشیدر حال حاضر در تمام یکاهش رشد اقتصاد 

و  کایو امر نیچ انیم یو نبر تجار یاسیس یچالش ها نیاتفاق افتاده است. همچن یگذار هیکاهش فروش و کاهش سرما

ودن به وابسته ب لیبه دل زین شی. اقتصاد اترباشندیکاهش م نیا یفاکتور ها نیتر یاروپا، از اصل هیترامپ عل یناگهان ماتیتصم

صادرات در محدوده اروپا متمرکز خواهد  جهینبوده و در نت یقائده مستثن نیاز ا یاقتصاد جهان نیاروپا و همچن یاقتصاد منطقه ا

که در سال  یداتیتا با تمه شودیم یعس انیم نیوجود دارد. در ا زیامکان کاهش در حجم تبادالت در محدوده اروپا ن یشد و حت

 دولت نیشود. همچن یریتورم بر خانوار جلوگ ریو به دنبال آن از تاث ابدیاست، درآمد خانوار کاهش ن شده دهیگذشته چ یها
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ورو در یهزار  24 یتا سقف درآمد)از خانوار کم درآمد  یافتیدر اتیمال زانی، م2023سال  انیدارد تا در برنامه خود تا پا یسع

 را کاهش دهد. (سال

به طور  (یچهاردهم درصد) رشد درآمد خانوار شی، انتظار افزا2024سال  انیا پاها ت استیس رییدر صورت عدم تغ 

درصد درآمد ناخالص  60و به کمتر از  افتیخواهد  کاهش زین یدولت یهایو به دنبال آن بده 2024تا  2021از سال  انهیسال

 .دیخواهد رس یداخل

درصد  كیدوره، درصد افراد خود اشتغال  نی. در ارسد یدرصد م 7.6به  7.4از  2024سال  انیتا پا یکارینرخ ب 

کار در حدود  یروین نیتأم زانیم شودیم ینیب شی. پباشدیم دیشغل جد 38000 جادیا یبه معنا نیکه ا افتیخواهد  شیافزا

و گفته  شودیم شتریب یزنان شاغل، کارگران مسن تر و کارگران خارج شتریب شیباعث افزا نیدرصد در سال رشد کند و ا كی

 درصد برسد. 24، به 2024سال  انیتا پا یتعداد کارگران خارج زانیم شودیم

 یمال یو سازمان نظارت بر بازارها شیاتر یدر بانک مرکز یاصالحات ساختار 

 هروزیف-یدولت آب یاز سو ش،یاتر یمال یو سازمان نظارت بر بازارها شیاتر یساختار بانك مرکز یکه برا یو اصالحات راتییتغ

و  یبانك مرکز یهایطرح، همکار نیالزم االجرا شده است. به سبب ا یبود، از هفته گذشته به طور رسم دهیرس بیبه تصو یا

ر ب ش،یاتر دیدولت جد یانیپا ماتیوجود پس از تصم نی. با اافتیسابق ادامه خواهد  یف اکم یمال یسازمان نظارت بر بازارها

همچنان موجب بحث  شیحزب سبز ها و حزب مردم اتر یاعضا انیکه م رفتیاهد پذصورت خو یراتییتغ ،یاساس طرح قبل

به  فیوظا فیدوگانه و تعر یها نظارتاصالحات کاهش  نیبه طول انجامد. هدف ا 2020تا تابستان  شودیم ینیب شیاست و پ

 .باشدیتر م قیطور دق

 شیکاهش نرخ تورم در اتر 

درصد به  2از  2019سال  انیدر پا 2018نسبت به سال  شیم کرد: نرخ تورم در اتراعال شیاتر یاقتصاد یپژوهش ها موسسه

برق  ژهیبو یانرژ نهیداشته است و در مقابل هز شیدرصد افزا 3اجاره مسکن تا  متیق ش،ی. به گزارش مرکز آمار اتردیرس 1.5

 کاهش داشته است. 3.7

 (نینوآفر یشرکت ها)و استارتاپ ها  انیبندانش  یشرکت ها یبرا ییاروپا یاز مراکز اصل یکی ن،یو 

 2019که در دسامبر  ی، در گزارش” Global Talent Competitiveness Index“استعدادها  یریرقابت پذ یجهان شاخص

شهر  114گزارش  نیکرده است. ا یابیارز یمساعد اریبس طیرا در حوزه استارتاپ ها در شرا نیو شهر و شیاتر د،یبه چاپ رس

متحده  االتیر اد یس یبلکه واشنگتن د ستند،ین نیبرل ای ایفرنیکال گرید اشهر ه نیکرده است. بهتر یسراسر جهان بررسرا در 

 اند. ستادهیاول تا سوم ا یهاگاهیهستند که در جا ییو پس از آن کپنهاگ و اسلو شهرها

متحده، ده شهر نخست را در  االتین در اکه به دنبال بوستو باشندیم ییاروپا یشهرها گریاز د خیهمراه با زور نیو

در  خیبه عنوان مثال، مون ستند،ینخست ن یهاگاهیدر جا گریآلمان برعکس گذشته، د یداده اند. شهرها لیفهرست تشک نیا

دقت شده است که  یشاخص اصل 5شهر ها به  نیبه ا یده ازیاند. در امت تهقرار گرف 32 گاهیو فرانکفورت در جا 20 گاهیجا

وسعه و ت یبرا یدولت ریو غ یدولت یها رساختیها، امکانات و ز تیفعال یو نوآور تیجذاب ،یالملل نیارتند از: پژوهش، نگاه بعب

 بانك ها. یهمکار
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 OMV نفت و گاز دیتول ریچشمگ شیافزا 

شرکت  نیا ،2019سال  یانی، در سه ماه پا(OMVاو ام فا ) ش،ینفت و گاز اتر یشرکت مل تیفعال خیبار در تار نینخست یبرا

بازار  یجهت جبران خطرات احتمال دیتول شیافرا نیا شودیکرده است. گفته م دیهزار بشکه نفت و گاز در روز تول 500از  شیب

 .ستا رفتهیصورت پذ ینفت و گاز جهان

 ۲۰۲۰ هیژانو ۱۶پرسه  ی: دمنبع

 شیاتر یلما یسازمان نظارت بر بازارها استیانتخاب ادوار مولر به عنوان ر 

 .دیانتخاب گرد FMA شیاتر یمال یموسسه نظارت بر بازارها استیبه عنوان ر ش،یدولت گذار اتر ییدارا ریمولر، وز ادوارد

 یسبز دولت همسو ن یهابا برنامه OMV یشینفت و گاز اتر شرکت

سوال برده است و  ریرا ز ریپذ دیسبز و تجد یهایبسته دولت در حوزه انرژ ،یدیاو ام فا، در گزارش جد یدولت مهین شرکت

ت و در دول یاجتماع یهاگزارش در شبکه نیا سقوط خواهد کرد. یبه لحاظ اقتصاد یلیبدون سوخت فس شینوشته است: اتر

در  ،یشیاتر یاو ام فا و حزب سبز ها انیم یریدرگ نیا شود،یکرد و گفته م جادیا هیفور 7را در روز جمعه  یبحث داغ یائتالف

 میت کنبه زمان حرک دیگفت: ما با شیاتر هیپرس یشرکت در مصاحبه با روزنامه د نیا استیر لهیز ری. رانردیباال گ ندهیآ یهاماه

ورت ص یبه زود راتییرسد که امکان تغ یاست و به نظر نم یلیفس یتر و نه آرام تر. جهان هنوز وابسته به سوخت ها عینه سر

 ردیپذ

 کرده اند رهیذخ پول نقد یاریبس ریمقاد شیاتر یها بانک

مك به ک یو برا بوده است یبانک یسود منف مقابله با یبرا پول نقد در بانك ها یادیز ریانبار کردن مقاد لیدل شودیگفته م 

حال، همچنان تبعات به جا  نیبا ا گذردیم یادیمدت زمان ز 2008سال  یبانك ها بوده است. هرچند از زمان رکود اقتصاد

و  پول نقد را انبار کرده یهنگفت ریبانك ها مقاد انداخته است. هیآن زمان بر اقتصاد اروپا سا یو پول یمال یها استیس مانده از

اروپا مبارزه  یو پول یغلط مال یها استیتا با س کنندیرا از چرخه بازار خارج م هیسرما بانك ها نیاست که ا یبدان معن نیا

مساله  یبررس یبرا یا ژهی، نشست و2020 لیاروپا در ماه آور هیاتحاد دغدغه ادامه دهند. خود بدون اتیکنند و بتوانند به ح

 دهد رییتغ یبانک یدر حوزه سود ها ژهیخود را به و یو بانک یپول یها استیرسد س یبرگزار خواهد کرد و به نظر م یسود بانک

 ردک انینما شیرا در اقتصاد اتر یضیمر یهانشانه نیکرونا اول روسیو

 خچهیخود را در تار یکارنامه تجار نیدر در سه ماه گذشته، بدتر ،یشیاتر نیشرکت فوست آلپ ژهیو به و شیصنعت فوالد اتر 

 تیکاهش قم نیو همچن یکاهش تقاضا در صنعت خودرو ساز لیکاهش، به دل نیا شودیداشته است. گفته م شرکت نیا اتیح

که  نیشرکت فوست آلپ نگ،یشرکت بوئ 737 یسر یماهایهواپ دیگر با توقف تولید یبوده است. از سو یفوالد در بازار جهان

 را را فسخ کرده است. شیقرارداد بزرگ خود با اتر 5 شرکت بود، نیا ازیفوالد مورد ن یاز فراهم کنندگان اصل یکی

 3000از  شیته است و ببه همراه داش یالملل نیدالر خسارت ب اردیلیم 10که تا کنون  کرونا روسیو یدمیاپ نیهمچن

در  نیچ یاز شرکا یکیبه عنوان  نیکرده است و فوست آلپ ریدرگ زیرا ن نیکرده است، صنعت فوالد چ رینفر را در جهان درگ

 .قرارداد ها روبرو شده است یو معلق کردن برخ دیجد یدرخواست ها افتیاز جمله قطع در یدیحوزه فوالد، با مشکالت جد
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 شیورود به بازار اتر یدر پ ییایتانیبر ی: شرکت هاتیبرگز

شرکت  وجود نیشود، با ا لیتبد ییاروپا یو بانک یهمچنان نتوانسته است به قطب مال شیاز اروپا، اتر ایتانیوجود خروج بر با

عداد شرکت ت یدالیدارند. تنها در سال گذشته م نیبه انتقال به و میتصم ییایتانیبر یشرکت ها ژهیبه و ایتانیاز بر یاریبس یها

، با توجه به درخواست 2020در سال  شودیم ینیب شیبرابر شده است. پ 3گرفته اند  شیبه اتر نبه نقل مکا میکه تصم ییها

 هیطبق گزارش آژانس سرما نینقل مکان کنند. همچن نیبه و زین گریشرکت د 17 ،یشیاتر یهابه وزارت خانه یارسال یها

به شمار  شیدر اتر یگذار اصل هیسرما 5 نیدر ب ال،س 35پس از  ییایتانیبر یو شرکت ها گذاران هی، سرماABA شیاتر یگذار

 .ندیآ یم

 ۲۰۲۰ هیدر ژانو یکارینرخ ب یدرصد ۲.9 کاهش

 2.9 یکارینرخ ب ش،یاتر یاست. طبق آمار اتاق بازرگان افتهیبهبود  یکارینرخ ب ش،یدر اتر یرشد اقتصاد یوجود روند نزول با

حوزه ساخت و ساز  دریمناسب اقتصاد طیکاهش شرا نیا لیدل شود،یاست. گفته م دهیهزار نفر رس 421ست و به ا افتهی کاهش

یو طبق گمانه زن ابدیکاهش  گریدرصد د 0.9تا  یکاری، نرخ ب2020سال  انیتا پا شودیم ینیب شیبوده است. پ یو گردشگر

به  برگو فورال کاریتعداد افراد ب نیشتریب نیآمار، و نیطبق ا نیهمچنخواهد بود.  یتخصص یهادر حوزه شتریبهبود ب نیا ،یها

 تعداد را به خود اختصاص داده اند. نیکمتر تینسبت به جمع

 باشندیمشغول به آموزش م یو حرفه ا یفن یدر مراکز آموزش ،یشیساله اتر ۱۵درصد از دانش آموزان  ۴۰

 2019در سال  یو حرفه ا یفن یتعداد نوجوانان فعال در مراکز آموزش ش،یترفدرال ا یاتاق بازرگان یآمار منتشره از سو طبق

 شیدر حال حاضر ب شودیتعداد افزوده شده است. گفته م نیدرصد به ا 1.1 زین 2020 هیکرده است و در ماه ژانو دایپ شیافزا

که در  یه اند و در مقابل تعداد افرادشرکت نمود یو حرفه ا یفن یآموزش یهادر دوره یشیساله اتر 15هزار نوجوان  110از 

 است افتهیدرصد کاهش  18ها دارند ورود به دانشگاه یبرا میو تصم کنندیمتوسطه شرکت م یهادوره

ت اطالعات شرک یآالت و حوزه فناور نیو ماش یفلزات، تراشکار عیصنا ژهیبو یصنعت یهاتعداد در رشته نیشتریب

 قرار گرفته اند یبعد یهادر گروه مهیبانك و ب ك،یلجست تیری، حمل و نقل و مدو پس از آن حوزه تجارت کرده اند

 داد جهان قرار یمال یها ستمیس نیو کارآمد تر نیرا در گروه بهتر شیاتر یمال ستمیپول، س یالملل نیب صندوق

قرار  یگوناگون یها شیو آزما لی، تحلیپول، مورد بررس یالملل نیصندوق ب یاز سو 2019در سال  شیاتر یو بانک یمال حوزه

به دنبان آن با توجه به شاخص  نیآورده است و همچن یخوب اریو ثبات اقتصاد کالن نمره بس سكیگرفت و به لحاظ درصد ر

 دوق شد.صن نیافتخار ا پلمیموفق به کسب د زیبه اقتصاد خرد و کالن با ثبات ن یابیجهت دست یو قانون گذار استیس یها

 باد در اروپا در حال رشد است یانرژ استفاده از نرخ

 شیمساله سبب شده تا اتر نیباد در اروپا به سرعت در حال رشد است و ا یروین ژهیبه و ریپذ دیتجد یهایاستفاده از انرژ روند

 .ردیقرار نگ یباد یکننده و مصرف کننده انرژ دیکشور نخست تول 10، در جمع 2020 هیدر آمار منتشره در فور

شده از  نییهدف تع زانیبه م عضو یدر کشورها یباد یهایانرژ دیمصرف و تول زانیم نیبرآوردها، همچن اساس بر

 یهانیتورب تیظرف مگاوات به 13200، در حدود 2019است و با آنکه تنها در سال  دهینرس 2019اروپا در سال  هیاتحاد یسو

 2020چهاردهم در سال  گاهیبه جا 2018نهم در سال  گاهی، از جا2020سال  ازدر آغ شیاتر انیم نیاضافه شده است. در ا یباد

 کرده است. )پرسه( داینزول پ
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 هفته نامه ترند()است  دواریام ۲۰۲۱سال  انیتا پا یاقتصاد جهان طینسبت به بهبود شرا ایآستر بانک

کاهش رشد  لیاز دال یکینوان متحده به ع االتیدر ا ی، کاهش رشد نرخ اقتصادهیفور 16گزارش منتشر شده در روز  طبق

کرونا هنوز  روسیو یتبعات اقتصاد نیاشاره شده است. همچن 2019آخر سال  یهاکوتاه مدت تورم در ماه شیو افزا یاقتصاد

، به روند 2021سال  انیتا پا دیبا شیاتر یدرآمد ناخالص مل ،یکنون طیبا شرا جهاما با تو ست،ین ینیب شیبه طور شفاف قابل پ

 شود. كینزد 2018رشد خود در سال  رو به

زده شده است  نیتخم %1.3بالغ بر  ورو،یعضو  یکشورها یبرا ینرخ رشد اقتصاد نیانگیم ن،یگزارش همچن نیا در

 نیگزارش همچن نی. اباشدیباالتر م ییاروپا نیانگیدهم درصد از نرخ م 4همچنان در حدود  شیاتر یکنون طیکه با توجه به شرا

 افتیکاهش خواهد  %0.1 تا 2020سال  انیتا پا یکارینرخ ب شودیاست و گفته م هداد شیبازار کار در اتر طید شراخبر از بهبو

 دیخواهد رس %7.3 و به

 نیمسکن و اجاره در و نهیهز شیروند رو به افزا ادامه

داشته  شیافزا %2.5 ،2018 نسبت به سال 2019در سال  نیاجاره مسکن در و نهیمتوسط هز ش،یگزارش روزنامه پرسه اتر به

 یزانیکمتر از م %0.5همچنان  زانیم نیوجود ا نیاست. با ا شیاز نرخ رشد تورم در اتر شتریدرصد ب كی شیافزا نیاست. ا

 تیقم نیباالتر نیو یشهردار كی، منطقه 2019در سال  .باشدیمدت زمان م نیا یبرا شیزده شده توسط مرکز آمار اتر نیتخم

 روكنسبیا بیمسکن به ترت هیته نهیاز لحاظ هز شیاتر یشهرها نیداشته است. پس از آن گران تر وروی 19.3 یمتراجاره را با 

 (هپرس) بوده اند. وروی 15.5 و سالزبورگ با وروی 16.2 با تزبولی، ک17.6 با

 نیو یکرونا بر صنعت گردشگر روسیو ریتاث

توان  یرا م شیکرونا در اتر روسیبار و انیز یاقتصاد ریتاث نیشتریب ش،یاتر یاقتصاد یپژوهش ها موسسه یهایطبق گمانه زن 

 ینیرا اتباع چ شیاتر یگردشگران خارج %2.2دانست. با آنکه در سال گذشته تنها  شیگردشگران در سراسر اتر زانیدر کاهش م

و با  اند کردهیم دیخر وروی 1400 نیانگیبه طور م نیدر و ژهیبه و شیدر اتر ینیچ شگرانوجود گرد نیدادند، با ا یم لیتشک

بخش از  نیا ،یالدیم دیکشور، در سال جد داتیتمه گریو د شیاتر ییمایسفر و قطع شدن پرواز خطوط هواپ یها تیممنوع

 (WIFO - شیرات یاقتصاد یموسسه پژوهش ها) حذف شده است. شیگردشگران اتر یجامعه آمار

 خواهد داد شیرا افزا یاجتماع یحوزه مددکار نیشاغل یایحقوق و مزا شیاتر یائتالف دولت

 یحوزه مددکار نیشاغل یایحقوق و مزا شیافزا شنهادی، پ2020، در سال آغاز سال WIFO شیاتر یاقتصاد یپژوهش ها موسسه

 یدااقتص ی: طرح موسسه پژوهش هاسدینو یخصوص م نیدر ا شیارائه کرد. روزنامه استاندارد اتر شیرا به دولت اتر یاجتماع

سه ماه دوم سال  انیتا پا شتریب یهایمناسب انتخاب شده است و پس از بررس یشنهادیدولت به عنوان طرح پ یاز سو شیاتر

 یندگز لیاتومب رکارانی، چرا تعمنکهیطرح با شعار ا نیحوزه را اعالم خواهد کرد. ا نینوع عملکرد دولت در ا یینها جهی، نت2020

مساله  نیا گرید یدارند. از سو باشند،یفعال م دکانکه در آموزش و پرورش کو یو افراد یاجتماع نسبت به مددکاران یمرفه تر

 یبند مینوع مشاغل را به تقس نیا باشند،یساعته در روز م 24 یپوشش ها ازمندیبه مددکار، ن ازمندیاز افراد ن یاریکه بس

 یایو مزا یافتیدولت در بهبود در ستیبایم یالملل نیب یهاافزوده است که بر اساس استاندار شیسخت در اتر اریمشاغل بس

نوع مشاغل در نظر گرفته بوده است که در طرح  نیا یبرا وروی اردیلیم 2.5 تا کنون دولت .دینظر نما دیحوزه تجد نیا نیشاغل

 .ابدی شیافزا یکمك دولت اردیلیم 5به  ستیبایم زانیم نیا دیجد
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 ۲۰۲۰ یاقتصاد تیخص شفاففهرست شا ۳۶ گاهیدر جا شیاتر 

ممنوعه  یاتیالم یهازگاهیگر اهیس ستیرا به ل ایتانیبر مانیکا ریاز اروپا، جزا ایتانیاروپا تنها با گذشت دو هفته از خروج بر هیاتحاد

 یشتریب قاتیحقت زین هیاروپا درخواست کرده است تا در مورد ترک هیاز اتحاد شیاتر ییدارا ریاروپا افزود. گرنوت بومل وز هیاتحاد

 یرساروپا توانسته است با بر هیاتحاد .ردیقرار گ اهیس ستیکشور در ل نیبا اروپا، ا هیترک یو در صورت عدم همکار ردیصورت پذ

 پرده بردارد. یاتیپرونده فرار مال 120از  شیکشور، از ب 95 یاتیو مال یمال ستمیس

قرار دارد.  36 گاهیدر جا شیدهم و اتر گاهیسوم،امارات در جا هگایدر جا سیسوئ دوم، گاهیدر جا کایفهرست آمر نیا در

شش و  یهاگاهیدر جا تیکه به ترت شوندیم دهید زیمانند هلند و لوگزامبورگ ن ییاروپا یکشورها گرید ستیل نیدر ا نیهمچن

 هشتم قرار گرفته اند

 خواهد بود شی، سال استارتاپ ها در اتر۲۰۲۰ سال

 شتریکرده است. ب دایپ شیافزا 2018درصد نسبت به سال  9از  شیب ،2019وزه استارتاپ ها در سال شرکت زنان در ح زانیم

حضور زنان در سال گذشته سبب  شیافزا نی. اباشندیفعال م یو امور و خدمات اجتماع ستیز طیشرکت ها در حوزه مح نیا

به حوزه استارتاپ وارد شوند. طبق آمار در سال  ست تاشده ا انیفرما شیو خو هتك نفر یاز فعاالن و شرکت ها یاریبس قیتشو

 خواهد شد جادیا شیاستارتاپ ها در اتر شیبه دنبال افزا دیجد یفرصت شغل 7000از  شی، ب2020

 شیدر اتر یو هتل دار یکار متخصص در حوزه گردشگر یرویکمبود ن

 یمتخصص در حوزه گردشگر یرویجبران کمبود ن یبرا یفور یبه همراه دولت، به دنبال راه حل شیفدرال اتر یاتاق بازرگان 

وند تر از ر عیسر اریروند بس نیداشته است و ا یشیروند افزا ریاخ یدر سال ها شیگردشگران عالقمند به اتر زانی. مباشدیم

و  شیب اترمساله در غر نیا ژهیگردشگران بوده است. به و نیبه ا یخدمات رسان هتمناسب ج یرساختهایز شیتوسعه و افزا

که رفت و آمد مردم  شودیم ادیکه در فصل تابستان و بهار، تعداد گردشگران آنقدر ز شودیم دهیسالزبورگ به وضوح د التیدر ا

 .گرددیبا مشکل روبرو م یمحل

 با یو اتاق بازرگان ،اقتصادیکار، گردشگر یهانشست مشترك وزارت خانه ش،یاتر یروز گذشته در محل اتاق بازرگان 

کار  یروهایجبران ن یبرا یدولت و اتاق بازرگان یشنهادیجلسه طرح پ نیمربوطه برگزار شد و در ا یحضور هاراد ماهرر و وزرا

 دیمطرح گرد یحوزه گردشگر ازیمورد ن

 به خود اختصاص داد ۲۰۱9در اروپا را در سال  یخدمات فرودگاه نینخست بهتر گاهیجا نیفرودگاه و

نداشته است  یریاز آن رشد چشم گ شیپ ی، نسبت به سالها2019در محدوده اروپا در سال  ییهوا یفرهارشد س زانیبا آنکه م 

به لحاظ خدمات به مسافران قرار  ییفرودگاه اروپا نینخست بهتر گاهی، در جا2019توانست تا در سال  نیوجود، فرودگاه و نیبا ا

 زین نیسال فرودگاه و نیاروپا در رفت و آمد بوده اند و در ا یهافرودگاهمسافر در  اردیلیم 2.43 ،2019. طبق آمار در سال ردیگ

 .ابدیاروپا دست  هیبزرگ اتحاد یهانخست فرودگاه گاهیبه جا %17.1مسافر با رشد  افتیتوانست به لحاظ رشد در تعداد در

 (پرسه)

 (شیاتر ییاراوزارت فدرال د)ییمقابله با پول شو ییاروپا دستورالعمل بیتصو در صدد شیاتر

 ییکشور اروپا 35 یکه قبال از سو سمیترور یمال نیو تام ییمقابله با پول شو یبرا ییشده دستورالعمل اروپا یبه روز رسان نسخه

 .ردیگیقرار م یشدن مورد بررس ییاجرا یبرا بیجهت تصو زین شیقرار گرفته است، در اتر دییمورد تا
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 کرونا روسیو وعیبال شبه دن شیاتر یدرآمد ناخالص داخل کاهش

 نیاست در ا یروبرو است. گفتن یاز درآمد ناخالص مل وروی ونیلیم 569با کاهش  کرونا روسیگسترش و لیبه دل شیاتر صنعت

 برابر است با وروی ونیلیم 569مورد محاسبه قرار نگرفته است.  شیبر اقتصاد اروپا و اتر ایتالیسقوط اقتصاد ا راتیآمار، هنوز تاث

سال  یبرا یرشد اقتصاد شودیم ینیب شیرو پ نیاز ا .2020سال  یشده برا ینیب شیپ خالصدرآمد نا زانیدرصد م 0.15

 کند دایپ یدیکرونا کاهش شد روسیو ریتحت تاث زین 2020

 یشیاتر یدرصد شرکت ها ۸۰کار ماهر در  یروین کمبود

کار ماهر  یروین دیبا کمبود شد شیروزنامه کرونه گفت: اتر در مصاحبه با شیاتر یساز تالیجیاقتصاد و د ریشرامبوك وز خانم

یدر روند استخدام افراد ماهر روبرو م یبا مشکالت جد یشیاتر یدرصد شرکت ها 80توان گفت طبق آمار  یروبروست و م

جذب  ستمیس کار ماهر به سرعت وارد یرویجذب ن یاز کشورها برا گرید یاریمانند بس ستیبایم شیافزود: اتر ی. وباشند

 شود. یده ازیامت ستمیس قیطر یمهاجر و کارگران حرفه ا

 رانیا یو اقتصاد ی: مشکالت تجارنستکسیا

با  رانیا متحده و ادامه تجارت االتیا یها میفرار از تحر یبا اروپا که برا رانیا یتنها کانال ارتباط تجار (نستکسیا) نهیگز حال

 یاسیس یبحث ها یمساله اصل یادیکه مدت ز یشده است. ابزار كینزد یه بهره برداراروپا شکل گرفته بود به مرحل هیاتحاد

 یاروپا شکل گرفته است قرار نبود هدف هیو خواست اتحاد تیابزار که به خالق نیمشترك بود. ا جلسات یو اروپا در تمام رانیا

ر کنار د دانمارك، فنالند، هلند، نروژ و سوئد ك،یماه نوامبر سال گذشته شش کشور بلژ انیجز نجات برجام داشته باشد. در پا

 .وستندیکانال پ نیبه ا رانیبا ا یتجار یهمکار یفرانسه، آلمان و انگلستان برا

 میحراز ت ینه. خسارات ناش ایکند  یریجلوگ رانیتواند از سقوط اقتصاد ا یم نستکسیا ایسوال وجود دارد که آ نیا

حال تهران هنوز  نیتحت فشار هستند با ا اریبس یپزشک یمردم در حوزه مراقبت ها ژهیو است به ادیز اریها در حال حاضر بس

 گریامکان فروش نفت را د یکه روز کردیوجه فکر نم چی. حکومت، به هاسترا صادر نکرده  یضرور یمجوز وادرات دارو ها

 300به روزانه  زانیم نیت و در حال حاضر افروخ یبشکه نفت م ونیلیم 2.5روزانه تهران  شیپ میسال و ن كینداشته باشد. 

رسد.  یبه فروش نم یو قانون ممرسو یکانال ها قیاز طر زین زانیم نیا یاست و حت افتهیهزار بشکه در روز کاهش  500تا 

 یدیکامل جد طیبا توجه به شرا ستیبای، دولت م2020مارس  21از  شده دولت امکان اجرا نخواهد داشت بیبودجه تصو

 امکان اتکا بر درآمد حاصل از فروش نفت را نخواهد داشت. گریو د ردیل و اداره کشور را به دست گکنتر

وابسته است، اروپا  کایکه اقتصاد اروپا به آمر ییدهد و از آنجا یخود ادامه م یاعمال فشار حداکثر استیبه س کایامر

 دینرس جهیبه نت زین رانیکمك به ا یماکرون برا یاردیلیم 15ار خط اعتب یندارد. حت رانیبه ا یا ژهیگونه کمك و چیامکان ه زین

 یداشته باشد. در حال حاضر مدلها یهمکار رانیبا ا یتجار اسیتواند در مق یم نستکسیا ایکه آ ستین مشخص

 رانیا نستکسیبر سر راه ا یاصل حاصل نشده است. مشکل یو مشخص ژهیو جهینت در نظر گرفته شده است، اما هنوز یمختلف

 میمذاکرات مستق زیدر بر سر م زیمتحده ن االتینظارت است، ا ئتیدر ه ایتانیکه بر یهستند. تا زمان هاییبلکه خود اروپا ستین

سخت  نستکسیا قیاز طر هایهمکار طیاروپا شرا هیاز اتحاد سیحضور خواهد داشت. احتماالً بعد از خروج انگل میمستق ریغ ایو 

 خواهد شد. رممکنیغ دیشا ایتر و 
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 است یو شهرساز یمعمار نهیدر زم رانیخواستار توسعه روابط با ا شیاتر

مله بحث از ج یمختلف یهانهیتهران در زم یگسترش ارتباط با شهردار یبرا یخوب اریاجالس فرصت بس نیافزود: ا شیاتر ریسف

 اریفرصت بس نیشهروندان و همچن یشهر برا شتریهرچه ب یریپذیبه منظور دسترس ینقل عموموحمل نهیو تبادل نظر در زم

 بوده است. یو شهرساز یاردر حوزه معم یمندرشد و بهره یبرا یمهم

که  میدر تالش هست کرد: حیاست، تصر یو شهرساز یمعمار نهیدر زم رانیخواستار توسعه روابط با ا شیاتر نکهیبر ا دیبا تاک او

 در مجامع رانیافزود: به عالوه ا شیاتر ریسف .میگسترش ده ندهیدر آ یو شهرساز یارمعم یهانهیرا در زم رانیارتباطاتمان با ا

 نیقرار دارد و ا یباالتر گاهیدر جا هیهمسا یمطرح است و نسبت به کشورها یو شهرساز یمعمار نهیدر زم یبه خوب یالمللنیب

 شیبرگزار شده که باعث افزا رانیدر ا یخوب یو معمار یشهرساز یهاشگاهی. نماکندیم داینمود پ زین المللنیدر مجامع ب یبرتر

 .تر استشدهمردم ما شناخته یبرا رانیا نیحوزه شده است و عالوه بر ا نیدر ا شیو اتر رانیتعامل ا

ته گرف ادیرا  هامیکنار آمدن با تحر یهاکه برآنها اعمال شده، روش ییهامیبا توجه به تحر رانیکرد: کشور ا دیتاک او

 یباطمتفاوت و در ارت اریدر سطوح بس شیو اتر رانیا نیبنابرا؛ میریبگ ادیرا  ینکات مهم نهیزم نیدر ا رانیاز ا میتوانیست و ما

 خواهند کرد. یارهمک گریکدیبا  كینزد اریبس

 هامیبه رغم تحر رانیبا ا یشیاتر یهاشرکت تیفعال ادامه

روبرو  مترو یهارساختیز نیتام نهیدر زم یبا مشکالت کایآمر یهامیاز تحر سوال که تهران پس نیدر پاسخ به ا شیاتر ریسف

اظهار  کند، رانیبه ا یکمک نهیزم نیدر ا تواندیم شیاتر ایرا ندارند، آ رانیها امکان انعقاد قرارداد با ااز شرکت یاریاست و بس

 رانیتعامل با ا یبرا شیاما اتر شود،ینم یاتیها عملپرداخت در اکثر موارد رایز م،یقرار دار یسخت اریبس طیداشت: اکنون در شرا

ود خ یهاتیمطرح است به فعال میکه پس از تحر ییدهایبا وجود تهد یشیاتر یهاشرکت جهیدر نت همواره در تالش بوده است،

 .دهندیادامه م

 ۲۰۱9سال  انیتا پا ینقل شهروو حمل رساختیدر حوزه ز رانیبا ا شیاتر یهمکار شیافزا

 اثرگذار باشد و به هارساختیسال گذشته تاکنون نتوانسته در بخش ز یشدن ط ییاز زمان اجرا کایآمر یهامیادامه داد: تحر او

 یهایهمکار میو حاضر میخود هست یرانیبا همکاران خوب ا عتریسر یجلوحرکت روبه یبرا یزیردر حال برنامه هامیرغم تحر

 .شودیتر مپررنگ 2019سال  انیامر تا پا نیو ا میرا ادامه ده ینقل شهروو حمل یرساختیحوزه ز

 شیدر بخش سالمت اتر یرانیا ۲۰۰۰/ میکمک کن رانیاشتغال در ا شیبه افزا یستیز طیمح یهاتیبا فعال میدار قصد

 میسودآور باش هایرانیا یبرا میخواهی/ مکنندیکار م

 گریکدیهاست که با سده رانیو ا شی( با اشاره به آنکه اتررانیا یاسالم یدر جمهور شیاتر ریاشتفان شُلتس )سف 

 نیا نکهیدارند و ا رانیا یو اقتصاد یاسیس ،ییایجغراف ،یفرهنگ یاز مرزها شیکه مردم اتر یارتباط دارند، درخصوص شناخت

 700 شیقرار دارد، گفت: اتر یاسانهر یهایبر نظام حاکم بر فضاساز مسلط یاسیس یفضاها ریشناخت تا چه اندازه تحت تاث

 ارتباط گرفت. رانیبا ا بارنیاول یبرا شیسال پ

 :نهیزم نیهم در

 گران نشد/... شمیابر متیق شیاست/ فرش نسبت به افزا ینیفرش ماش یما در بازار فعل بیرق نیتر سخت
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را آغاز  داریروابط پا شیپ سال 160است.  یرینظیب خیتار ها،نیداد. تمام ا یهمکار شنهادیبه ما پ لیشاه اسماع شیسال پ 500

 د دارد.ما وجو یکشورها نیب یهمکار جادیدر پس ا یغن خیتار كی نیما مستقر شد بنابرا كیپلماتید ندهینما نیو اول میکرد

 ادیشور دو ک نیروابط ب یهااز رنسانس یکیبه عنوان  توانیم نیمذاکرات برجام در و یبرآنکه از برگزار دیبا تاک او

 یاریما عالقه بس نیبنابرا؛ میپرداخت کرد یرا ما با خوشحال ندیفرا نیانجام شد؛ پول ا نیمذاکرات در و نیکرد، اظهار داشت: ا

گوناگون است. امروز  یهادر بخش یهمکار جادی. هدف ما امیسودآور باش هایرانیا یبرا میخواهی. ممیبه حفظ و ادامه برجام دار

 رقم خورده است. داریپا سمیکه در حوزه اکوتور میهست هایهمکار نیاز ا شکل نیشاهد آخر

هزار  900کار هستند. هر سال  ازمندین اریبس رانیشغل است چراکه جوانان ا جادیخاطرنشان کرد: هدف ما ا شُلتس

 شی. اترمیکمك کن رانیل در ااشتغا شیبه افزا ستیز طیدوستداران مح یهاتیبا فعال میخواهی. مشوندیجوان وارد بازار کار م

 است رانیا یبرا یانکته نیداشتند. ا یطوالن ینفر از آنها ماندگار ونیلیم 40داشت که  دکنندهیبازد ونیلیم 150سال گذشته 

 كی تواندیم رانیدارد. ا تینفر جمع ونیلیم 80 رانیدارد و ا تینفر جمع ونیلیم 9 شیدارد. اتر تیجمع شیبرابر اتر 10که 

 شیو اتر رانیا نیب هایدست همکار نیاست. ا یاتیتدارك و توجه به ضرور ازمندین هیقض نیاما ا؛ داشته باشد یورود ونیلیم

 مسئله گام بردارد. نیا لیدر جهت تسه تواندیم

 ریوجود دارد، درخصوص تصو یبزرگ یرانیجامعه ا نیبا اشاره به آنکه در و رانیا یاسالم یدر جمهور شیاتر ریسف

 شیدر بخش سالمت اتر یرانی. دو هزار نفر امیدار رانیاز ا یخوب اریبس ریگفت: ما تصو رانیدرخصوص ا شیمردم اتر ینذه

مشغول به  شیدر اتر یاریبس یهایرانیو ا هانی. تکنسکنندیکمك م شیترجامعه ا تیبه موفق هایرانیمشغول به کار هستند. ا

 کار هستند.

در توسعه جوامع منطقه داشته است.  یجهان است که نقش بزرگ یهاتمدن نیتریمیداز ق یکی رانیگفته او، ا به

 شد. ییگرفته و بعد در منطقه ما اجرا ادیروش را  نیا هایاختراع شد. روم رانیدر ا بارنیاول یاریآب ستمیس

 کایو آمر رانیا یاحتمال یریاز درگ شیدر اتر یاقتصاد یهاینگران شیافزا

 ینگران شیو افزا شیاتر ینگاشت شده است به اوضاع اقتصاد رمیکه توسط ژاکوب ز یمقاله ا یط شیه چاپ اترپرس ید روزنامه

 خواهد آمد: یمقاله در پ نیپرداخته که برگردان ا کایو آمر رانیا یاحتمال یریکشور از درگ نیا یها

 ندهیدو سال آ یاقتصاددانان برا داشته و یافت محسوس 2018نسبت به سال  شیاتر یکه اوضاع اقتصاد یطیشرا در

د موجب رکو شیاز پ شیتواند ب یم یبزرگ منطقه ا یرینکرده اند هرگونه جنگ و درگ ینیب شیپ یرشد قابل توجه زین

 یارداتو یانرژ متیق دیشد شیموجب افزا رانیبا ا کایآمر یریگردد. هرگونه درگ شیآن به اتر تیو سرا یالملل نیب یاقتصاد

هد شا یجنگ نیاست که در صورت رخداد چن ینیب شیقابل پ گرید یخواهد شد. از سو انهیصادرات به خاورم و کاهش شیاتر

در  یادیز یاجتماع تمشکال یدر کنار فشار اقتصاد زیمساله ن نیکه ا میاروپا باش یاز پناهندگان به سو یدیراه افتادن موج جد

 درست خواهد کرد. شیاروپا و اتر

شده بود، وارد  جادیا نیچ متحده با االتیا یکه به سبب نبرد اقتصاد یمساله رکود اقتصاد شدیکه تصور م یحال در

 انیم یو تنش ها هایریدرگ کند،ینم دیاروپا را تهد ندهیآ یکاریکه خطر رکود و ب دیرس یدوره آرامش شده است و به نظر م

پس از  یجهان یبازارها شودیکرده است. گفته م جادیا یاد جهاناقتص یرا برا هایناز نگرا یدیدور جد ران،یمتحده و ا االتیا

احترام  یمراسم ادا (البته). کنندیدست و پنجه نرم م یدیجد یهایو نگران تیبا عدم قطع ،یرانیکشته شدن( ژنرال ا)شهادت 

 فت.به شمار ر اهیس یروز همتحد االتیا یمردم برگزار شد برا یونیلیبا حضور م یمانیبه سردار سل
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 اریدر منطقه بس هایرو سطح نگران نیمسدود خواهد کرد و از ا زیرا ن یاقتصاد یشاهراه ارتباط انهیخاورم یها تنش

، به عنوان مثال بورس دیدر آغاز بحران مشاهده گرد یجهان یآن را از سقوط سهام در بازارها هیاول راتیشده است که تاث عیوس

 .دیواحد رس 13000ر یاز ساعات به ز یدر برخ ،DAXآلمان، 

 فلز گرانبها که نیا متیق یطال داشته است. روند صعود متیبر ق یمتفاوت ریتاث هایتنش ها و نگران نیوجود ا نیا با

 یروبرو بوده است و همانطور که انتظار م یشتریباز هم با رشد ب ریاخ یداشته است با تنش ها یصعود ریس ریاخ یهادر ماه

 5از  شیب ریاخ عیوقا شمال پس از یایهر بشکه نفت برنت در متیقرار داد. ق لشعاعتحت ا زیزار نفت را نتنش ها با نیرفت، ا

دالر معامله  70 متیاز بازارها، هر بشکه نفت به ق یاریدر بس ه،یژانو 6دوشنبه  یداشت و در اواخر ساعات کار شیدرصد افزا

 شد.

نفت، سبب  متیق شی. افزاکندیم دیرا تهد یجهان یهد کرد و بازارهاخوا شترینفت، تالطم در بازار را ب متیق شیافزا

از  یکیمساله،  نیا شودیدهد. گفته م یمردم را کاهش م دیمصرف کننده خواهد شد که به سبب آن قدرت خر متیق شیافزا

 باشد.یدر حال حاضر م یصنعت یکشورها یاصل یهاینگران

 یقدرت نظام كیدر حال حاضر به عنوان  رانیش ها در منطقه و عملکرد اتن شیکه افزا شودیسوال مطرح م نیحال ا

 یرارا ب یقابل جبران ریتواند تبعات غ یم ط،یصادرکننده نفت، در صورت بدتر شدن شرا یاز کشورها یکیدر منطقه و  یجد

در حال حاضر تنها  رانیباشد. ادر اروپا به همراه داشته  ژهیبه و انهیخاورم یمصرف کنندگان انرژ نیمنطقه و همچن یکشورها

هشتصد هزار  ونیلیکه سه م 2018در سال  دیتول زانیکه نسبت به م کندیم دیو صد هزار بشکه نفت در روز تول ونیلیدو م

بشکه  ونیلیم 9.9است و از  ادهد شینفت خود را افزا دیتول کایداشته است. در مقابل، آمر یریبشکه در روز بود کاهش چشمگ

را تا  یجهان ینفت در بازارها زانیو هفتصد هزار بشکه در روز رسانده است که سبب شده کمبود م ونیلیه دوازده مدر روز ب

از بازار  رانیروزانه، حذف ا دیتول زانیم شیافزا یبرا یعربستان سعود یبا آمادگ شودیم ینیب شیجبران کند. پ یادیز زانیم

 نفت به طور کامل جبران شود. وشندگانفر

کننده نفت گردد و با توجه  دیتول یکشورها گرید ریبانگیگرینظام یهایریکه درگ شودیآغاز م یزمان یاساس کلمش

خواهد ب رانیگرفت و امکان دارد ا یهمچنان جد دیرا با نهیگز نیا ،یعربستان سعود ینفت ساتیبه تاس شیبه حمله چند ماه پ

 کشورها را هدف قرار دهد. گرید ساتیتاس ایو  ساتیتاس نیخود ا یابتین یهاگروه قیاز طر

 گریمتحده و د االتیاست. هرچند ا یرانیا یروهایموجود، مساله بسته شدن تنگه هرمز توسط ن یاصل ینگران گرید از

ز حال در صورت برو نیخواهد داشت، با ا رانیا یبرا یریکرده اند که بسته شدن تنگه هرمز تبعات جبران ناپذ دیکشورها تاک

را به گروگان خواهد  یبشکه نفت در روز است، اقتصاد جهان ونیلیم 16 انهکه محل گذر روز یو تبادل آتش در منطقه اجنگ 

 گرفت.

 د؛یبه امضاء رس یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم سییحضور وزیر امورخارجه و ر با

 شیبا اتر رانیا یو گردشگر یهنر ،یفرهنگ ،یتفاهمنامه علم ادداشتی

 ترکمان،یمیابوذر ابراه یبه امضا شیبا اتر رانیا یو گردشگر یهنر ،یفرهنگ ،یتفاهمنامه علم ادداشتی، 98م اسفندماه چهار در

 .دیفدرال اتریش رس یجمهور ریو استفان شولتس، سف یسازمان فرهنگ و ارتباطات اسالم سییر

 یـ هنر یفرهنگ یهایتفاهمنامه همکار دداشتای ران،یسفر الکساندر شالنبرگ، وزیر امور خارجه اتریش به ا انیجر در

ابوذر  یفدرال اتریش با حضور محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه به امضا یایران و دولت جمهور یاسالم یبین دولت جمهور
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زارت وفدرال اتریش در تاالر آینه  یجمهور ریو استفان شولتس، سف یاسالم طاتسازمان فرهنگ و ارتبا سییر ترکمان،یمیابراه

 امور خارجه امضاء شد.

 یهادوجانبه در زمینه یهایاین یادداشت تفاهم که با هدف تقویت و تحکیم مناسبات دوستانه و توسعه همکار در

تهیه و تنظیم شد، دو کشور به منظور آگاه کردن اقشار مختلف مردمی به ویژه جوانان دو کشور  یو گردشگر یـ هنر یفرهنگ

و  یتبادل هنرمندان، اساتید، پژوهشگران و متخصصان میراث فرهنگ طحافزایش س ،یـ هنر یهای فرهنگنمایشگاه ییبا برپا

 .دو کشور به تفاهم رسیدند یگردشگر ،یـ هنر یبین مؤسسات فرهنگ یهمکار

 از بحران کرونا یناش یجبران خسارات اقتصاد یبرا شیدولت اتر داتیتمه

 تهبا بحران روبرو ساخ زین کشورها را نیقرار داده بلکه اقتصاد ا ریرا تحت تاث ییوپاار یکرونا نه تنها سالمت کشورها روسیو

هفته  انیدر پا شیشتافته است. صدراعظم اتر یبه کمك بدنه اقتصاد طیشرا نیو آلمان در ا سیهمچون سوئ زین شیاتر است.

شکل  نیاندازه و به ا نیکه تا کنون در ا میو هستروبر یبحران ینه دولت گفت: ما با مساله ایکاب یاعضا گریگذشته با حضور د

از  ،لر.کوگشیمعاون صدراعظم اتر کند. رینبوده که ما را شگفت زده و غافلگ یبحران مساله ا نیگاه رخ نداده است. البته ا چیه

سخنان  ود.ناگوار خواهد ب شیاقتصاد اتر یبرا روسیو نیا وعیش یامدهایخصوص گفت: پ نیدر ا زین شیاتر یحزب سبزها

مساله  ییاروپا یکشورهایزمان تمام نیرسد که تا ا یبه نظر م و دیتوان شن یم زین ییاروپا یکشورها گریرا در د یمشابه

 قلمداد کرده اند. یشناخت ستیبحران ز كیتر از  یجد اریکرونا را بس روسیو

نفر را ممنوع اعالم کرد  5از  شتریت بهرگونه اجتماعا شی، دولت اتر(1398اسفند  25) 2020مارس  15 کشنبهیروز  

خود ادامه دهند.  تیها اجازه دارند به فعالو داروخانه ییمواد غذا یهاصرفا فروشگاه ،یفرمان حکومت نیا رویپ نیو همچن

 درون یسفرها ،ضیمراقبت از افراد مر یو برا یزندگ حتاجیما دیخر یبرا ایحضور در محل کار و  یبرا توانندیشهروندان تنها م

خواهد  دایدرصد کاهش پ 80خدمات تا  در حوزه ژهیبه و شیاتر درآمد مشاغل در ،شده ینیب شیپ کوتاه داشته باشند. یشهر

 خود را محدود خواهند کرد. تیدرصد از فعال 100تا  90 نیب زیو تورگردانان ن ییمایکرد. خطوط هواپ

درصد  65 به همراه خواهد داشت. یجبران ناشدن یها بیگوناگون اقتصاد و تجارت آس یموج شوك در بخش ها نیا

 لیتعط زیکه مدارس ن ییفرستاده اند و از آن جا یکارمندان خود را به دور کار 2020مارس  16 خیتار از یشیاتر یاز شرکت ها

 ژهیو یمراقب ها ازمندیکارمندان ن نیاز ا یکودکان بخش رایرا به همراه آورده ز یشتریافراد مشکالت ب یمساله برا نیشده اند، ا

، کارمندان سوپرمارکت ها، خدمه و کارکنان هامارستانیتنها خدمه ب گریبه عبارت د؛ باشندیدر ساعات روز م یآموزش یمرب ایو 

 دارند. یو رفت و آمد به بهانه شغل تی، اجازه فعالیعموم تیو امن یمانند خطوط مترو و حمل و نقل شهر یشهر یها رساختیز

 ،یعلف طیداده تا در شرا رییخود را به طور کامل تغ تیآهنگ فعال دات،یدر حوزه تول ژهیبه و یم بدنه اقتصاداعظ بخش

صاحبان  یرا برا یادیز یهاانیضرر و ز ،آهنگ رییتغ نینخست قرار دهد. بدون شك ا تیسالمت کارمندان خود را در اولو

و اروپا  شیمنطقه و جهان که با اتر یکشورهایتمام یضه و تقاضا، براعر چرخهآورد و به دنبال آن  یفراهم م عیمشاغل و صنا

 سازد. یزا را فراهم م بیآس یطینامناسب و مح یطیبوده اند، شرا یو تجار یدر ارتباط اقتصاد

 یکمک یهابسته کرد و یریگ میکشور، به سرعت تصم یاز سقوط اقتصاد یریجبران و جلوگ یبرا شیدولت اتر 

 نمود: یچند نوبت معرف را در یمناسب

 یمعرف یاقتصاد اتیکمك به شرکت ها جهت ادامه ح یرا برا ییوروی اردیلیم 4 یدولت بسته کمک ،مرحله نخست در

 نیکه ا ییشرکت ها ینگردند. برا یو اعالم ورشکستگ روین لیناچار به به تعد ،هنگفت انیضرر و ز لینمود تا شرکت ها به دل

 ست.را ارائه نموده ا یدر سقف و سطوح مختلف یکمك مال یهابرنامه زین نیو یالتینباشد، دولت ا یآنها کاف یبسته دولت برا
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 .ابدیکاهش  ،باشندیم تیکه ناچار به ادامه فعال یافراد در مشاغل تیتا حد امکان ساعات فعال گرددیتالش م نیهمچن

خش ب متعهد شده زینباشد و دولت ن کاریدر اداره کار به عنوان ب به ثبت افراد ازیدوره ن نیا انیتا پس از پا شودیامر سبب م نیا

 افراد را متقبل شود. نیبه ا یپرداخت یهانهیاعظم هز

 نیتا بتوانند با کمتر باشدیبه دنبال کمك به شرکت ها م ینگیحجم از نقد نیا قیبا تزر ش،یدولت اتر گرید یسو از

 یب یحت ایکم و  اریبس یهابا بهره یدولت یاز وام ها توانندیور کنند. شرکت ها مبحران عب نیاز ا یو پرسنل یتلفات مال زانیم

ه ک یبخش ترینمهم معاف خواهد کرد. اتیشرکت ها را به طور کامل از مال نیا ندهیکسال آی یبهره برخوردار شوند و دولت برا

 یککم یاست که صندوق ها یحوزه گردشگر بدان توجه شد، شیاتر یکمك به بدنه اقتصاد یدولت برا یفور یدر نشست ها

 آن هیشرکت ها پرداخت خواهد شد و بق بهکمك به سرعت  نیاز ا وروی ونیلیم 400شده است.  هیحوزه تعب نیا یبرا یا ژهیو

 خواهد شد. یبند تیاولو تیبر اساس زمان درخواست شرکت ها و بسته به نوع درخواست و حوزه فعال

 یبرا یشدن وعده دولت ائتالف ییکند و امکان اجرا دایپ شیسال افزا انیدولت در پا یهایبده شودیم ینیب شیپ

 یثرنخست دولت کمك حداک تیوجود اولو نیبا ا ها وجود نداشته باشد. اتیحوزه مال طیبهبود شرا یبرا ییربنایز راتییتغ جادیا

خصوص اظهار داشت: اگر شرکت  نیدر ا ییدرال داراف ری. گرنوت بلومل وزباشدیعبور از بحران م یبرا یشیاتر یبه شرکت ها

 کمك و جبران خسارات وارده استفاده یبرا یمنابع دولت گریاز د ،داشته باشند زین یشتریبه پول و کمك ب ازین یشیاتر یها

است به درخو ازمندیدوره، چه بسا ن نیشدن ا یالندر نظر گرفته و در صورت طو ندهیماه آ كی یبرنامه را برا نیدولت ا خواهد شد.

 باشد. یالملل نیب یوام ها

و  نیثبت شده در و یشرکت ها یبرا ییوروی ونیلیم 35 یبسته کمک ،یتیحما یدر اقدام زین نیو یشهردار همزمان

شرکت ها و حقوق  یجار یهانهیپرداخت هز یکوچك و برا یبه شرکت ها شتریب یبسته کمک نیکرد. ا یحومه را معرف

کوچك و متوسط در نظر گرفته شده  یشرکت ها ینگیبه نقد كکم یبسته برا نیاز ا وروی ونیلیم 12هد بود. کارمندانشان خوا

 نشده. ینیب شیمشکالت پ یبرا وروی ونیلیم 3و  انیفرما شیکوچك و خو یشرکت ها یبرا وروی ونیلیم 20است، 

دولت  یکمك ها گریالم کرد که در کنار داع شیاتر ییفدرال دارا ریبلومل، وز یدولت، آقا 2020مارس  16 جلسه در

یم انیبانك، مشتر یورشکستگ یدر نظر گرفته شده که در صورت یبانک یهایگارانت یهم برا وروی اردیلیم 2شرکت ها،  یبرا

 یمکارهبه درخواست دفتر صدراعظم و با  یبسته کمک نی. اندینما افتیها پول در كاز بان وروی اردیلیم 2تا سقف مجموعا  توانند

 نیا یجلسه معرف انیشده است. در پا یو فراهم آور یزیبرنامه ر شیو انجمن تجارت و اصناف اتر شیفدرال اتر یاتاق بازرگان

خواهد خروج از بحران ن یدولت برا یکمک بستهو تنها  نیبسته آخر نیکورتز اظهار داشت: ا انیصدراعظم سباست ،یبسته کمک

بسته  نیدر کنار ا نیجبران خسارات به مردم و اصناف خواهد کرد. همچن یتالش خود را برا تمام ازیبود و دولت در صورت ن

در  یاترییتغ نیو همچن یچند بند قانون بیتصو ازمندیمخصوص دوره بحران کرونا ن نیجهت اجرا قوان شیپارلمان اتر ،یکمک

 .دیخواهد رس بیبه تصو 2020مارس  18چهارشنبه  یروز کار انیچند بند تا پا نیکه ا باشدیم نیقوان یبعض

 یبرا یمشابه یتیحما یهاارائه و اختصاص بسته یبرا طیشرا یابیو ارز یدر حال بررس یالتیا یدولت ها ریسا همزمان

 .باشندیمنطقه خود م یکمك به شرکت ها

 شنهادیبسته پ نیبود ابه یبرا ،یدولت ائتالف یتیبسته حما زانیبودن و کم بودن م یمخالف با انتقاد از سطح احزاب

 ارائه نموده اند: لیبه شرح ذ ییها

مراحل  ستیبایو م باشدیبحران م نیخروج از ا یبرا وروی اردیلیم 50تا  40بالغ بر  یبودجه ا ازمندین شی( حزب نئوس: اتر الف

 کمك ها به حداقل برسد. نیا افتیدر یادار
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روزها مشغول به  نیکه در ا یحزب درخواست کرد تا افراد نیا استیواگنر ر یدموکرات ها: خانم راند الی( حزب سوس ب

برابر  2آنان تا  یافتیدر نیبا حقوق برخوردار شوند و همچن یماه مرخص 2سال از  انیدر پا باشندیبه مردم م یخدمات رسان

 .ابدی شیدوره افزا نیا یبرا

 اردیلیم 8 حداقل ،از شرکت ها تینموده عالوه بر حما شنهادیپ ،دولت ینبودن بسته کمک ی: با انتقاد از کافیج ( حزب آزاد 

 اختصاص دهد. آنها یهادانش آموزان و خانواده ،انیفرما شیخو ،به هنرمندان نهیبه عنوان کمك هز وروی

ور سهمه جانبه و بدون سان یعموم یو اطالع رسان یفعل طیدر مورد شرا شتریب تیاز دولت خواستار شفاف نیمخالف همچن احزاب

 اند. دهیگرد

 دولت یتیبسته حما زانیبه روند و م یشیاتر یشرکت ها دیشد انتقاد

خود را نسبت به نوع عملکرد دولت  یتینارضا ش،یاتر یفدرال جمهور یبه اتاق بازرگان یبا ارسال نامه ا یشیاتر یها شرکت

 و دست و دهیچیپ نیروند کند است و قوان اریکم است، بس اریکمك ها بس زانیکه م باشندیاعالم نمودند. شرکت ها معتقد م

رناك از کرونا خط شیاتر یبروکراس یوالی: هسدینو یخود م نیدر خبرنامه آنال زینئوس ن بنامه حز نی. به دنبال اباشدیم ریپاگ

دارد، ن ی: دولت سواد اقتصادسدینو ینامه م نیدر خصوص ا زیدموکرات ها ن الیحزب سوس یبخش اقتصاد یاتر است، سخنگو

 شیکوچك و خو یدولت به شرکت ها یکمک ستهب زین یقابل جبران خواهد بود. حزب آزاد ریدولت، غ یگر یو ناش یسواد یب

 خواند. یم ییرسوا كیرا  انیفرما

 وروی 1000 رندیگیکوچك و تك نفره قرار م یکه در گروه شرکت ها یافراد یفدرال قرار است به تمام یبازرگان اتاق

 30شناخته شده اند و روز  طیدرصد از آنان واجد شرا 82هزار درخواست ارسال شده اند و تنها  99تا کنون  کند یکمك نقد

 شده است. تپرداخ انیبه حساب متقاض وروی ونیلیم 50مارس 

 دهد یم شیافزا وروی ونیلیم ۸۵به  ۳۵از شرکت هاغ را از  یمال تیبسته حما نیو 

پرداخت  یرا برا وروی ونیلیم 85به ارزش  یمال یتیبسته حما ن،یو یفدرال و اتاق بازرگان یزرگاناتاق با یبا همکار نیو یشهردار

 فراهم آورده است. یصنف یو واحد ها انیفرما شیکوچك، خو یبه شرکت ها یآن

 :باشدیم لیذ یبسته متشکل از بخش ها نیا

 یرشه یاتیمهم و ح یساخت ها ریبه ز یکمك آن یبرا وروی ونیلیم 50 •

 کوچك یصنف یتك نفره و واحد ها یکمك به شرکت ها یبرا وروی ونیلیم 20 •

 نیو یاتاق بازرگان یپرداخت حقوق کارمندان شرکت ها از سو یبرا نهیکمك هز وروی ونیلیم 15 •

 شیگاز در اتر یشاخص بها کاهش

 شودیگفته م نیاست. همچن افتهی درصد کاهش 46از  شیب یالدیسال گذشته م لینسب به آور شیگاز در اتر یبها شاخص

 است. افتهیدرصد کاهش  15 زین شیگاز نسبت به ماه پ متی، ق2020در مارس 
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 هشدار داد ندهیمصرف در ماه آ ییوروی اردیلیم ۸نسبت به کاهش  WIFO شیاتر یمطالعات اقتصاد موسسه

 یها تیشده است. ممنوع لیفدرال تحو یرگانبه اتاق باز یمال یکمك ها افتیهزار درخواست جهت در 98از  شیب تاکنون

کاهش مصرف  ندهیدر ادامه در ماه آ نیسبب کاهش فروش و همچن شیها در اترعبور و مرور و بسته بودن بخش عظم فروشگاه

در حال ها فروشگاه یبرا تیامکان ادامه فعال نیزود تر شودیداشت. گقته م هدبا خود به همراه خوا وروی اردیلیم 8را به ارزش 

 .باشدیم وعیکنترل رشد ش زانیبه م یزمان هم بستگ نیماه ژوئن شده است، البته ا لیحاضر موکول به اوا

 از دولت شتریب یمال یکمک ها افتیدر یبرا شیاتر ییمایشرکت هواپ درخواست

 ییمایشرکت هواپ یاز سو نیرا کرده است و همچن یدولت یکمك ها یدو برابر شیدرخواست افزا شیاتر ییمایهواپ شرکت

شود. آمار  یدولت ییمایشرکت هواپ نیسهام ا شتریب یبخش یدولت وارد کار شده و حت شودیم ینیب شیپ ز،یلوفتهانزا آلمان ن

را متحمل  انیضرر و ز نیشتریب ،ییهوا یدر حوزه حمل و نقل مسافر ژهیو به ییحمل و نقل هوا یکه شرکت ها دهد ینشان م

 ، پرواز نخواهد کرد.2020 یماه م 3حالت تا  نیدر بهتر شیاتر ییمایشده اند. شرکت هواپ

 سقوط ری، در مس۲۰۲۰در سه ماهه نخست سال  شیاتر بورس

سه ماهه دوم  انیتا پا شودیم ینیب شیدرصد کاهش داشته است. پ 37، 2020در سه ماهه نخست سال  نیبورس و شاخص

ضرر در ارزش شاخص  اردیلیم 22معادل با  نیبورس و یبرا یدرصد 37ش کاه نیا .ابدیدرصد کاهش  49تا  نیشاخص بورس و

افظ مح یدستکش ها دیش شاخص بورس روبرو بوده است، شرکت تولیدوره با افزا نیکه در ا یبورس بوده است. تنها شرکت

 نیس اوراق بهادار وسهام ها در بازار بور گرینسبت به د ینسبتا بهتر طیدرصد در شرا 5 شیبوده است که با افزا تیسپمر

 برخوردار است.

 باشندیم نهیکمک هز ازمندین زیو استارتاپ ها ن سیتازه تاس یماهرر: شرکت ها هارالد

اق ات سییدولت را ندارند. هارالد ماهرر ر یتیحما یهاامکان استفاده از بسته یشیبه شش هزار شرکت اتر كیحال حاضر نزد در

یو استارتاپ ها م سیتازه تاس یشرکت ها نیشرکت ها و همچن نیا یبرا یدنبال راه حل به ش،یاتر یفدرال جمهور یبازرگان

 یبه زود باشند،یمهم م اریمن بس یو برا باشندیم شیاقتصاد اتر ندهی: استارتاپ ها آشتماهرر در ادامه اظهار دا ی. آقاباشد

 نیا یبرا شیاتر یابی. ماهرر در حال حاضر از آژانس کارکرد میفراهم خواه زیشرکت ها ن نیا یبرا یراه حل ندهیروز آ 10عرض 

 درخواست کمك کرده است. شانیشرکت ها و کارمندها نیصاحبان ا

 بانک ها به شرکت ها ییاعطا یاز وام ها یپرداخت بخش یبرا یدولت کمک

. ستین ریامکان پذ ندهیآ سال 3 ای 2تا  دیاز شرکت ها شا یاریبس یشرکت ها از بانك ها، برا یافتیدر یبازگرداندن وام ها 

 ژهیکمك به شرکت ها به و یبرا یبه دنبال راه حل ش،یدر اتر یتجار ی، با بانك ها2020 لیآور 10در جلسه  شیدولت اتر

رکت ش هیاز مشکالت اول یاریکرونا بانك ها توانسته است بس روسیو وعیبحران ش غاز. از آباشدیکوچك و متوسط م یشرکت ها

امکان نگاهداشتن کارمندان  یداخل یگوناگون با صاحبان مشاغل و شرکت ها یو با اعطا وام ها ندیحل نما یطور موقتها را به 

 یته و از سوداش یاریکرونا، منتقدان بس یاقتصاد عاتمقابله با تب یدولت برا یتیبسته حما میفراهم آورند. روند تقس یرا تا حد

ز جلسه ا جهینت نیشرکت ها سخت تر کرده است. اول نیا یرا برا طیشرا ش،یاتر یحقوق ستمیدر س دهیچیپ یبروکراس گرید

ها را به  کتشر یافتیدر یاز وام ها یبخش 2025 سال انیتا پا ستیبایکه دولت م است نیا یتجار یامروز دولت با بانك ها

 به بانك ها پرداخت کند. یصورت مقطع
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یاهدا م یتردد در شهر، کوپن تاکس یشهروندان در معرض خطر برا گریسال و د ۶۵ یبه افراد باال نیو یشهردار

 کند

کوپن  وروی 50 یسال سن دارند، هفته ا 65 یباال ایخاص دارند و  یهایماریکه ب یو ذهاب افراد ابیا یبرا نیو یشهردار

 یاز خطوط حمل و نقل عمومدسته از افراد از استفاده  نیداده است تا ا شنهادیپ یشهردار نی. همچندینما یاهدا م یتاکس

دارند،  مارستانیبه مراجعه به ب ازیکه ن یافراد یبرا ز،ین نیدر و 31100 یران یکسراستا شرکت تا نی. در همندینما یخوددار

 مارستانیانتقال به ب نهیهز ،یپرداخت شیف افتیبا در توانندیافراد م نیپلوس فراهم کرده است که ا یرا با عنوان تاکس یامکان

 .ندینما افتیخود در یخدمات درمان مهیا از بر

 تالیجیبه کمک وزارت اقتصاد و د یشیاتر دکنندگانیها و تولکمک به فروشگاه یفروش محصوالت برا نیآنال بازار

 شد یراه انداز شیاتر یساز

 و دکنندگانیت تولاز محصوال یاریو فروش بس دیامکان خر یفور یدر اقدام شیاتر یساز تالیجیفدرال اقتصاد و د وزارت

مچون ه ییشرکت ها یمنف ریمقابله با تاث یاقدام برا نیفراهم آورده است. ا یدولت تیوبسا قیرا از طر یشیفروشندگان اتر

اظهار  خصوص نیدر ا یونیزیدر مصاحبه تلو شیاتر یساز تالیجیاقتصاد و د ریشده است. خانم شرامبوك وز شیآمازون بازار اتر

 بازار را توانندیمردم هستند که م نیا یکنون طیما همواره به کمك اقتصاد کشور آمده است و در شرا یداشت: مصرف داخل

 نجات دهند.

 است یاقدام درست شیها در اترفروشگاه یباز شدن مرحله ا ایآ

، اما داند یرست مد یرا اقدام شیاتر یهافروشگاه یباز شدن مجدد مرحله ا نیو شرفتهیموسسه مطالعات پ ریکوخر، مد نیمارت

جهت عرضه و فراهم  یاقدام با مشکالت جد نیا ه،یهمسا یمشابه در کشورها یمعتقد است، در صورت عدم تقارن و رفتارها

 اردیلیم 4بالغ بر  یانیسبب ز نیانگیبه طور م شیها در اتراست بسته بودن فروشگاه یمحصوالت روبرو خواهد شد. گفتن یآور

 یتمام طیو توجه به شرا تیبه دولت هشدار داده است که عدم رعا نیهمچن یشده است. و شید اتردر هفته به اقتصا وروی

گروه  یدر دسته بند ستیبایم ولتد شودویآنان م انیرفتن رقابت و عدالت م نیکنندگان، سبب از ب دیفروشندگان و تول

 داشته باشد. یشتریها دقت بمحصوالت و فروشگاه

 خود را ادامه خواهند داد تیها از اواسط ماه فعال: هتل ها و رستوراناعالم کرد شیاتر دولت

 در تابستان گشوده خواهند بود. زین یتابستان یو استخر ها حیمراکز تفر شودیها گفته مهتل ها و رستوران ییاز بازگشا پس

 یها تیمجبور به اعمال محدود گریبار دکرونا، دولت  روسیمجدد تعداد افراد آلوده به و شیدر صورت افزا شودیالبته گفته م

الزم داشته  یشتریمدت زمان ب یحوزه گردشگر شودیم ینیب شیکشورها، پ انیترس م وعیش لیشود. در حال حاضر به دل گرید

 بازگردد. یباشد تا بتواند به روند عاد

 رود یم نزیرالیا انیآستر ییمایبه کمک خط هواپ شیاتر دولت

به  ای ییمایخط هواپ نینفر از کارمندان ا 7000. در حال حاضر بردیبه سر م ینامناسب یمال طیر شراد شیاتر ییمایهواپ خط

 یداریخر یها طیبل نهیشرکت امکان عودت دادن هز نیاست. ا افتهیآنها کاهش  یساعات کار ایفرستاده شده اند  یدور کار

از دولت  شیاتر ییمایموکول کرده است. شرکت هواپ ندهیآ لها را به سا طیبل نهیشده را در حال حاضر ندارد و پرداخت هز

 لیماه آور انیاز آن تا پا ونیلیم 300دولت در پرداخت  شودینموده و گفته م ییوروی ونیلیم 750 یدرخواست کمك مال شیاتر
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پرداخت  یبرا شیاتر ییمایشرکت هواپ شودیاست. گفته م یشتریزمان ب ازمندیبخش دوم آن، ن یموافقت کرده است و برا

 .باشدیم وروی ونیلیم 76حداقل  ازمندین انیشده به مشتر یداریخر یها طیبل نهیهز

 داده شد شیافزا وروی اردیلیم ۵به  یبرنامه کاهش ساعات کار یبرا شیدولت اتر یتیحما بسته

 شیافزا زانیکرد با توجه به مدولت اعالم  ،یو دولت یخصوص یکارمندان بخش ها یکاهش ساعات کار یبرنامه دولت برا رویپ

 یبرا وروی ونیلیم 400دولت تنها  شیماه پ كی. شودیداده م شیافزا وروی اردیلیم 5به  3بسته از  نیروز افزون درخواست ها، ا

 اردیلیم 3به  2020 لیاور 6و پس از آن تا  اردیلیم كیگذر زمان در مرحله اول به  لداده بود که در طو صیبخش تخص نیا

رسانده است. آمار  وروی اردیلیم 5داده است و به  شیبسته را افزا نیا گریبار د كی، دولت 2020 لیآور 14و حال در روز  دیرس

 صیاداره تخص نیبه ا دهیرس یبه درخواست ها وروی اردیلیم 8.2 زانیم ،2020 لیآور 5 خیدهد تا تار ینشان م شیاداره کار اتر

 .باشدیم نیارائه شده مربوط به و یاست هادرخو زانیم نیشتریاست و ب افتهی

 دارند ندهیسه ماه آ یرا برا یجار یهانهیپرداخت هز ییتنها توانا ،یشیاتر یسوم شرکت ها کی

 زیدرصد شرکت ها ن 14دارند و  ندهیسه ماه آ یخود را تنها برا یجار یهانهیپرداخت هز ییتوانا یشیاتر یسوم شرکت ها كی

نشان از فقدان  ش،یاتر KSV1870 یموسسه اعتبار سنج لیدوام خواهند آورد. تحل ینگیبه لحاظ نقد گریتنها چهار هفته د

 روسیو وعیش لیبه دل یشیاتر یدرصد شرکت ها 67موسسه،  نی. به گزارش ااردد یشیاتر یشرکت ها انیدر م ینگینقد یجد

 یدرصد از آنان تاکنون درخواست رسم 61شده اند و  یادیز انیشده به دنبال آن، دچار ضرر و ز جادیا یکرونا و بحران اقتصاد

دهند.  یخود بدون مشکل ادامه م تیفعالهمچنان به  زیسوم شرکت ها ن كیکرده اند.  میبه دولت تقد یکمك مال افتیدر یبرا

رخوردار ب یخوب ینگیو نقد هیاز انباشت سرما ،یشیبزرگ اتر یبوده است که اکثر شرکت ها نیآن ا لیموسسه، دل نیبه زعم ا

 بوده اند.

 یشیخانوار اتر دیکرونا بر خر ریتاث

نسبت به دوران قبل  هایشیدرصد اتر 58دهد که  ینشان م شیاتر یمحصوالت کشاورز یابیموسسه بازار نیآنال ینظرپرس جینتا

م و در حج شتریهر بار موارد ب آن یبه جا یبه سوپرمارکت ها مراجعه کرده اند ول یدفعات کمتر ییموادغذا هیته یاز کرونا، برا

ها مراجعه کرده اند. مساله سالمت و به فروشگاه یدرصد با همان روند قبل 33کرده اند و در حدود  یداریکاال خر یشتریب

وارد  شیبه اتر ایتالیکه از ا ییتصور غلط مواد غذا كیقرار داشته است و به عنوان مثال طبق  تیدر ارجح یمواد خوراک یزگیپاک

درصد  80تا  شیمحصوالت با مبدا اتر دیرا به خود جلب کرده اند و در عوض خر یکمتر انیمدت مشتر نیده بودند، در اش

 هیته یاز مزارع محل میرا به طور مستق جاتیو سبز وهیکرده اند تا م یسع زیدرصد افراد ن 29دوره،  نیاند. در ا افتهی شیافزا

 کنند.

 استارتاپ ها دولت به ییوروی ونیلیم ۱۵۰ کمک

 ونیلیم 150 یتیاعالم کرد که دولت با بسته حما لیآور 16شرامبوك، روز پنجشنبه  خانم دکتر ،یساز تالیجیاقتصاد و د ریوز

نو  و ستیز طیحفاظت از مح ریخانم گوسلر وز یاز سو نیبسته همچن نیرود. ا یم یشیاتر یبه کمك استارتاپ ها ییوروی

از  ونیلیم 100که  ردیقرار گ استارتاپ ها اریدر اخت وروی ونیلیم 150. قرار است استقرار گرفته  یبانیو پشت دییمورد تا یآور

شود. بودجه  نیتام شیاتر یگذار هیصندوق سرما قیاز طر گرید وروی ونیلیم 50صندوق کمك به استارتاپ ها و  قیآن از طر

ر خانم گوسل، در دسترس باشد گریهفته د ود یط یستیبا یگذار هیو بودجه صندوق سرما یاز هفته جار دیکمك با صندوق

 سبز تمرکز دارند، داد. یهایفناور یکه رو ییاستارتاپ ها یبرا گرید وروی ونیلیم 4.4 صیخبر از تخص نیهمچن
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 درصد کاهش روبرو خواهد بود 9با  یدر سال جار شی: اقتصاد اترایبانک آستر ینیب شیپ

 نیاحتمال جبران ا ،یدر سال جار شیاتر یبرا یدرصد 9 یاشاره به کاهش رشد اقتصاددر فصل نامه خود با  ایآستر بانك

 هیهمسا یکشورها یاقتصاد طیدر شرا راتییوابسته به تغ اریرا بس طیدهد و شرا یم یدوم سال جار انهیکاهش و رکود را از م

یم سهیمقا شیدر اتر 2009سال  یان اقتصادرا با بحر ریرکود اخ نیهمچن بانك نیداند. گزارش ا یم سیهمچون آلمان و سوئ

 نیا داند. یم ورویو حوزه  شیدر اتر 2009سال  یتر از بحران اقتصاد میو وخ شتریبرابر ب 5.2آن را تا  یمنف راتیو تاث کند

 یدقتصاو رشد ا طیشرا ینیب شیکرده است و پ ریرا غافلگ شیاتر یکنون یبحران اقتصاد طی: شراسدینو یم نیگزارش همچن

درصد کاهش  0.8کند و تا  حیتصح ستیبایکرده بوده است را م 2020سه ماهه دوم سال  یبرا 2020 هیبانك در ژانو نیکه ا

 .ددان یدرصد م 0.11، به 2020را تا سپتامبر  یکاریو احتمال رشد نرخ ب کندیاشاره م یکاریبه نرخ ب نیبانك همچن نی. اابدی

 نیو یالملل نیفرودگاه ب قیفران و حمل و نقل از طرمسا زانیم یدرصد ۶۵از  شیب کاهش

 یپروازها زانیاست و م افتهیدرصد کاهش  65تا  2020در سه ماهه نخست سال  نیعبور و مرور مسافران از فرودگاه و زانیم

درصد کاهش  99به  كی، نزد2019سال  لیتاکنون نسبت به ماه آور 2020 لیدر ماه آور نیاز و به فرودگاه و یو ورود یخروج

در  نینفر بوده است و ا ونیلیم 2.4، در حدود 2019در ماه مارس سال  نیو گاهفرود یو خروج یداشته است. مسافران ورود

در حال حاضر محدود به  نی. عبور و مرور در فرودگاه ودیهزار نفر رس 800به  2020در ماه مارس  زانیم نیاست که ا یحال

 .شدبایم ییبخش حمل و نقل بار هوا

 در زمان بحران کرونا یو اقتصاد یاجتماع طیاز شرا شیجوانان در اتر ینگران

شده را  جادیا شیکرونا در اتر روسیو وعیکه بر اثر ش یو اقتصاد یاجتماع طیسال، شرا 30تا  16 نیدرصد افراد ب 95آمار  طبق

 800از  شی، ب(2020 لیآور 24)تا کنون  شیر اتراز زمان آغاز بحران کرونا د شودی. گفته مکنندیم یو حاد تلق یجد اریبس

 سال است. 30تا  16 یگروه سن نیدرصد از آنان مربوط به هم 47که  باشندیروبرو م یکاریبا بحران ب شیهزار نفر در اتر

 ۲۰۲۰در ماه مارس  شیدر اتر یگردشگر آمار

 یبا مدت زمان مشابه در سال گذشته کاهش سهیدر مقا هزار نفر بوده است که 353 نی، تعداد اقامت ها در و2020ماه مارس  در

حوزه  شودیدرصد کاهش روبرو بوده است. گفته م 60به طور خاص در مورد هتل ها با  زانیم نیدرصد داشته است. ا 73بالغ بر 

 کاهش درآمد داشته است. وروی اردیلیم 2 اقلحد یبه طور هفتگ شیدر اتر یگردشگر

 شیدر اتر یحوزه گردشگر در کارینفر ب ونیلیم مین

 .باشندیم یکاریدر آستانه ب یو گردشگر ییهزار فرصت نفر در مشاغل حوزه حمل و نقل هوا 485از  شیب

از  یاریاز بس شیهزار نفر، ب 660با  ایتانیبر کار،یهزار نفر ب 900با  ایپس از اسپان شیدر اتر یحوزه گردشگر اتا،یگزارش  به

 یه گردشگرنفر شاغل در حوز ونیلیم میبه ن كینزد اتایکرونا با مشکل روبرو شده است. به گفته  وعیبه سبب ش گرید یکشورها

 قرار دارند. یکاریدر خطر ب شیدر اتر

 خواهد داشت ازیجبران ن یبرا یادی: سقوط اقتصاد، زمان زWIFO شیاتر یاقتصاد یپژوهش ها موسسه

در  شیاتر یدرصد 8 یکه کاهش رشد اقتصاد دی، زمان آن خواهد رسکرونا روسیکن شدن و شهیرود که پس از ر یم انتظار

اثرات جبران  تواندیم روسیو نیا وعیو سخت خواهد بود و موج دوم ش یطوالن اریسقوط بس نی. جبران اردیمرکز توجهات قرار گ

یم ینیب شیپ شیاتر یصاداقت ی. موسسه پژوهش هادیایبه جبران آن بر ن ندهیسال آ 20تا  شیداشته باشد که اتر یریناپذ
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حالت، جبران کامل  نیو در بهتر ستیفراهم ن شیاتر یسقوط برا نیدرصد از ا 2از  شی، امکان جبران ب2021که در سال  کند

 به طول انجامد. 2029بحران تا سال  نیا

 کندیم ینیب شیپ شیاتر خیرا در تار یسقوط اقتصاد نیتر یجد شیاقتصاد اتر یپژوهش موسسه

درصد خواهد  8. 7به  زین یکاریدرصد روبرو خواهد بود. نرخ ب 5.5بالغ بر  یبا کاهش شیاتر یموسسه، رشد اقتصاد نیارش اگز به

در حدود  ،یالدیم یها و مدارس، در سه ماهه دوم و سوم سال جاربا باز شدن دوباره فروشگاه شودیوجود تصور م نی. با ادیرس

ات گوناگون نظر یآغاز نگردد. موسسات پژوهش یدتریران کرد، البته به شرط آنکه موج جدکاهش را بتوان جب نیدرصد از ا 5.0

کرده  یابیدرصد ارز 9کاهش را تا  زانیم ا،یبانك استر انیم نیدارند، در ا یکاهش رشد اقتصاد زانیدر مورد م یمتفاوت اریبس

 است.

 بازار و ارزش سهامدر رشد  یکاهش جد یالدیم ی: در سه ماهه نخست سال جاراوبربانک

خدمات، اوبربانك در  گاهیسود خالص و درآمد بانك از جا شیبخش در سه ماه اول همراه با افزا تیوجود گزارش عملکرد رضا با

+  45 سال گذشته کسانیدرآمد بانك در مدت زمان  زانیروبرو بود. م وروی ونیلیم 78درآمد  ی، با کسر2020ماه مارس  انیپا

 ه است.بود وروی ونیلیم

 خواهد شد شیدر اتر یفاصله طبقات شیسبب افزا کرونا

 راتیاقشار گوناگون جامعه تاث یشده به سبب آن، بر رو جادیا یکرونا و بحران اقتصاد رویو وعیبه سبب ش یرشد اقتصاد کاهش

یفق القول ممت ندهیسال ا در یاقتصاد طینسبت به بهبود شرا شیخواهد داشت. با آنکه اکثر پژوهشگران اقتصاد در اتر یمتفاوت

یو خوراک یمواد مصرف تیدر قم ژهیتورم به و شیو احتمال افزا یکارینرخ ب شیبه سبب افزا یوجود شکاف اقتصاد نیبا ا باشند،

 به همراه داشته باشد. یجد یجامعه چالش ها فیاقشار ضع یبرا تواندیم ها،

 یبا چالش اقتصاد ییارویدر آستانه رو (او ام فا) شیاتر نفت و گاز یمل شرکت

برنامه خود را  شیها پدر بازار نفت، از هفته یجد یتالطم ها نیچرخه عرضه و تقاضا و همچن ختنیبرهم ر لیاو ام فا به دل 

را کسب کرده بود که از اواخر  یخوب اری، درآمد بس2019شرکت در سال  نیرو اعالم کرد. ا شیپ یبا رکود اقتصاد ییارویرو یبرا

شرکت در اواخر  نیا رعاملیمد لهیز نزیشرکت رو به افول گذاشت. را نیا یدرآمد ها ی، روند صعود2019هه چهارم سال سه ما

 زانیدر م رییتغ ایو  روین لیخبر داده بود اما هنوز در مورد تعد لیاز اول ماه آور ییماه مارس در مورد آغاز روند صرفه جو

 كینزد یا ندهیشرکت در آ نیا ازیاز ن یحاک هایگمانه زن ضروجود در حال حا نی. با انشده بود یصحبت یالملل نیب یهایهمکار

 خواهد بود. یدولت یبه کمك ها

 کرونا یمال نیاز آژانس تام نزیرالیا انیآستر ییوروی ونیلیم ۷۶۷کمک  درخواست

 زانیم شودیکرد. گفته م میتقد شیبه صندوق کمك کرونا اتر یخود را به طور رسم یدرخواست کمك مال نزیرالیا انیآستر

 ییوروی اردیلیم 15 قرار است از صندوق نهیکمك هز نیبوده است. ا وروی ونیلیم 800 ییمایخط هواپ نیدرخواست ا هیاول

 شود. اختپرد شیکرونا در اتر دگانید بیاز آس تیحما

 روبرو بوده است یبا کاهش جد ۲۰۲۰در سه ماهه نخست سال  شیاتر یاقتصاد رشد

مدت زمان نسبت به مدت زمان  نیدر ا یکاهش رشد اقتصاد زانی، مWIFO شیاتر یاقتصاد یگزارش موسسه پژوهش ها به

تنها در سه ماه  شیاتر یدرصد بوده است. رشد اقتصاد – 7 بالغ بر هاو رستوران یگردشگر یهاسال گذشته و در گروه کسانی
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برآورد موسسه  نی. بر اساس آخرباشدیدرصد کاهش مواجه م 2. 5با  وناکر روسیو وعیبه دنبال بحران ش ،ینخست سال جار

 کسانینسبت به مدت زمان  2. 7تا  2020تا مارس  هیدر مدت زمان ژانو یناخالص داخل دیتول ش،یاتر یاقتصاد یپژوهش ها

 کاهش داشته است. 2019درصد نسبت به سه ماهه چهارم سال  2. 5سال گذشته و 

 دوم یپس از جنگ جهان شیدر اتر یکاریب شیشتغال و افزابحران ا نیبزرگتر

 شودینفرد به کار کوتاه مدت رفته اند. گفته م ونیلیم 1. 1هستند.  کاریب شینفر در اتر ونیلیم میاز ن شیحال حاضر ب در

، 2020مارس  15وز تنها در ر شودی. گفته مباشدیدر زمان بحران کرونا مربوط به ماه مارس م یکاریرشد ب زانیم نیشتریب

در  یکاری، نرخ رشد ب2020تابستان  انیتا پا شودیم ینیب شیلغو شده است. پ شیاتر رنفر د 35000به  كینزد یقرارداد کار

 نفر برسد. ونیلیم 1. 2و به  ابدی شیبه شدت افزا شیاتر

 است افتهی شیافزا یدر حوزه مسائل اقتصاد شیجامعه اتر ی: اطالعات عمومشیاتر یمرکز بانکیعموم روابط

( OeNB) شیاتر ی، بانك مرکزیجوانان و بزرگساالن در بخش مال یدر مورد آموزش عموم OECD یمطالعه جهان كی انیدر جر 

 یمرکز بانكیانجام داد. به گزارش روابط عموم شیدر اتر یو مال یدر حوزه اقتصاد یدرمورد دانش عموم یسال گذشته نظرسنج

 یو مال یحوزه دانش اقتصاد به تمام سؤاالت حیصح ییدهنده قادر به پاسخگو خپاس 1500 باًیز تقرا یمیاز ن شیب شیاتر

OECD 19، تنها 2014است: در سال  افتهی شیافزا یقابل توجه زانیبه م قیتحق نیاز آخر هایشیاتر نیدر ب یبودند. دانش مال 

درصد از افراد توانستند تمام سوال ها  28، 2019که در سال  یسؤال بودند، در حال 7به همه  حیصح ییدرصد قادر به پاسخگو

 پاسخ دهند. یرا به درست

در سه ماهه دوم سال  شیاز بحران کرونا در اتر یناش یاقتصاد طی: شراWIFO شیاتر یاقتصاد یپژوهش موسسه

 تر خواهد بود میوخ یجار

شده  ادجیا قیه با هفته نامه ترند اظهار داشت: زخم عمدر مصاحب شیاتر یاقتصاد یکارشناس موسسه پژوهش ر،یبرمایب ورگنی

تابستان  انیتا پا یتر خواهد کرد و کاهش رشد اقتصاد انیخود را نما 2020تا ژوئن  لیآور یهادر ماه شیاتر یبه بدنه اقتصاد

از  یو مشاغل خدمات یدر حوزه گردشگر ژهیبه و یکارینرخ ب شودیم ینیب شیبود. پ واهدخ یکنون زانیامسال، چند برابر م

 .افتیخواهد  شیبه شدت افزا هاشگاهیها و آراجمله ورزشگاه

 کندیم ینیب شیو اروپا پ شیرا در اتر یتالیجید یها رساختی( توسعه همه جانبه زشیتلکوم اتر)مگنتا  شرکت

 نیاست و همچن افتهی شیصد افزادر 100 یمکالمات تلفن یاستفاده کاربران از تلفن همراه برا زانیطبق آمار شرکت مگنتا، م 

 نیاست. ا افتهی شیدرصد افزا 40که در منازل نصب شده اند،  2020 لیمارس و آور یهاماه نیکه ب نترنتیا یتعداد قرارداد ها

به  یداد که در دور کار یمنازل و افراد یپرسرعت برا نترنتیآبونمان ا یهانهیهز یددرص 70خبر از کاهش  نیشرکت همچن

 دنیدر خصوص سرعت بخش شیاتر یساز تالیجیاز مذاکرات با وزارت فدرال اقتصاد و د نیشرکت همچن نیا استی. ربرندیسر م

راه  كیاروپا به دنبال  یشده کنون جادیا طیرابا ش شودیم ینیب شیخبر داد. پ شیبه توسعه خطوط نسل پنجم مخابرات در اتر

راتز و گ یدانشگاه صنعت یخصوص با همکار نیدر ا شیبرات نسل پنجم باشد. اترنرم افزار و سخت افزار مخا یبرا ییحل اروپا

 .باشدیموجود م یهادستگاه یدر حال انجام تست بررو ایبا نوک یدانشگاه در همکار نیا یشهرك نوآور
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 به نگهداشتن پول نقد در منزل هایشیاتر یعالقمند

انتخاب شده  یبرگزار شده است، با توجه به جامعه آمار Paysafe شرکت یوکه از س ینترنتیا یالملل نیب یهمه پرس كی جینتا

پول نقد در منزل دارند و کمتر به بانك ها  یبه نگهدار حیبحران، ترج طی، در شرایشیهزار کاربر اتر 75 درصد از 25 ش،یدر اتر

از  رشتیب شیپول نقد در غرب و جنوب اتربه  یهراس افراد از عدم دسترس زانیم ،یهمه پرس نیا جی. طبق نتاکنندیاعتماد م

 یاز از گروه آمار شیپول در بانك ب یعدم اعتماد به نگهدار نیمردان، ا یدر گروه آمار نی. همچنباشدیم نیو التیشرق و ا

 .باشدیزنان م

 کوچک و متوسط یشرکت ها تالیجید یها رساختیتوسعه ز یبرا ییوروی ونیلیم ۸ یمال تیحما بسته

اظهار داشت: دولت جهت توسعه و  یدر مصاحبه مطبوعات شیاتر یساز تالیجیفدرال اقتصاد و د ریر شرامبوك، وزدکت خانم

در نظر گرفته است.  ییوروی ونیلیم 8 یتیبسته حما کوچك و متوسط، یشرکت ها ازیمورد ن تالیجید یساخت ها ریارتقاء ز

 یبررو ستیبایتنها تمرکز ما در بخش تجارت و اقتصاد م یان کنوندر دور :ودافز نیو شرفتهیموسسه مطالعات پ سییر نیهمچن

شرکت ها  یفرم درخواست برا لیآورند. تحو یساخت ها رو ریز نیبه سمت ارتقاء ا ستیبایباشد و شرکت ها م یساز تالیجید

 .باشدیممکن م شیترا یساز تالیجیوزارت فدرال اقتصاد و د یوبگاه رسم قیاز طر یسال جار یما م 21از 

 نسل پنجم یمخابرات یها رساختیروند گسترش ز عیتسر یدر پ نیو التیا

اه کمك تلفن همر ینسل پنجم، به اپراتورها یمخابرات یها رساختیروند توسعه ز عیقرار است به منظور کمك به تسر نیو التیا

در بر دارد و قرار است  نهیهز وروی 27000ا اپراتوره نیا ینصب شده برا یهارا اختصاص دهد. هرکدام از دستگاه یا ژهیو یمال

 5000تعداد.  ،2020 یماه جوال انی. قرار است تا پارندیو مدارس تحت پوشش قرار گ هاانشگاهد ،یدر مرحله نخست ادارات دولت

 .رندیقرار گ یمورد بهره بردار یشیدستگاه به طور آزما

 شهر جهان قرار گرفت نیبهتر گاهیدر جا نیو

 زانیهمچون م ییشاخص ها با توجه به Anholt Ipsos City Brands Indexجهان با نام  یشهرها دیجد یه بنددر رتب نیو

 نخست قرار گرفت. گاهیدر جا ستیز طیو مح یزگیپاک ،یشهر رساختیو ز ییبایسبز، ز یفضا

حمل و  ،یمارستانیب یت هاتعداد تخ ،یمانند تعداد مدارس و مراکز آموزش یگرید یشاخص ها ،یرتبه بند نیدر ا نیهمچن

نمره  شیاتر تختیپا زین هایدسته بند نیمردم با گردشگران مورد توجه قرار گرفته است که در ا ییو گشاده رو ینقل عموم

 کرده است. افتیدر یخوب یقبول

 یکارینرخ ب شیافزا

درصد و  88.4سال  25 ریز کارانیتعداد باست.  افتهی شیدرصد افزا 40.6 کاریتعداد افراد ب نیتنها در و 2020 لیماه آور در

 – 152ها و رستوران یدر بخش هتل دار ژهیبه و یکارینرخ ب شیافزا نیاست. ا افتهی شیدرصد افزا 40.4سال  50 یافراد باال

 درصد بوده است. 41 هایدرصد و خرده فروش - 90ساز  ودرصد بوده است. در حوزه ساخت 

تعداد  ،یروند صعود نیو با ا دیرس درصد 12.8درصد، به  5.5بالغ بر  ی، با رشد2020 لیماه آور انیدر پا یکارینرخ ب 

 (تونگینرتسایو) دینفر رس 571477به  شیدر اتر کاریافراد ب
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ه ب؛ «رقم خورد شیدوم اتر یدر دوره جمهور یکاریآمار ب نیناگوار تر»خصوص نوشت:  نیخود در ا تیدر وبسا شیکار اتر اداره

ر د کاریافراد ب نیشتریسابقه بوده است. طبق آمار، ب یسال گذشته ب 75در  شیدر اتر یکاریب وعیسطح از ش نیا گریعبارت د

 .باشدیم نیمارك و به دنبال آن و ریسالزبورگ، اشتا رول،یت التیمتعلق به ا بیترت هکرونا ب روسیبحران و وعیزمان ش

 (پرسه)کوچک و متوسط  یشرکت ها یجار یهانهیهز نیجهت تام شیدولت اتر یتیحما دیجد بسته

، خود را ندارند یجار یهانهیکه به سبب بحران کرونا امکان پرداخت هز یشیکوچك و متوسط اتر یو شرکت ها انیفرما شیخو

خود،  یجار یهانهیمحل ثبت شرکت، جهت پرداخت هز التیفدرال ا یاتاق اقتصاد قی، از طر2020 یماه م 20از  توانندیم

 اردیلیم 6تا سقف  هانهیهز نیا شودیم ینیب شی. پندیبحران کرونا نما یصندوق مال گاهیاز جا نهیکمك هز افتیست دردرخوا

 دولت به همراه داشته باشد. یبرا نهیهز وروی

 نیکرونا در بازار بورس اوراق بهادار و یریبحران همه گ یامدهایپ

سهام  یهمزمان با بازارها زین نیبازار بورس و. 2020ماهه اول سال  کرونا در سه روسیو وعیش یریدنبال بحران همه گ به

 یاز چهارم مارس روند کاهش (ATX) نیاست. شاخص بورس و دهیروبرو گرد یجد نانیبا نوسانات و عدم اطم ،از کشورها یاریبس

درصد روبرو شد. البته چالش  7.79شاخص بالغ بر  دیبا افت شد 2020 لیمارس و آور یهاکه در ماه یبه نحو ،خود را آغاز نمود

و به دنبال آن شاخص  DAXشاخص بازار بورس آلمان  توانینبوده و م یبورس جهان یاز بازارها ریتاث یب شیشده در اتر جادیا

همگام با داو جونز  بایتقر ش،یبورس اتر خصموثر دانست. کاهش شا شیرا در نوسانات بازار اتر EURO-Stoxx50 ییاروپا

 رود. یبه شمار م یقابل تصور نیانگیرو م نیدرصد کاهش بوده است و از ا 8درصد کاهش و داکس آلمان با  7با  وركیوین

. تنها چند شرکت توانستند (ATX) نیشرکت حاضر در شاخص بورس و ستیب انیاز م. 2020سال  سه ماهه اول در

 Schoeller Bleckmann ینفت یهادانیم زاتیهکننده محصوالت و تج نی. از جمله شرکت تامندیثبات خود را حفظ نما

بحران کرونا توانسته بود شاخص  لیکه در اوا نترناشنالیا فازنیارزش سهام خود بود. درمقابل سهام را یدرصد 4شاهد رشد 

 ینیب شیپ رییدرصد کاهش روبرو شد و ناچار به تغ 8.91، با 2020 لیدر اواخر ماه آور د،یحفظ نما یخود را به صورت نسب

به منظور امکان  شتریب ینگیحفظ نقد یبانك برا نیا ازیکاهش، ن نیا لیدل شودی. گفته مدیرشد ارزش سهام خود گرد هیاول

 .باشدیاز بحران کرونا م دهید بیآس یپرداخت اعتبار به افراد و شرکت ها

 نیدر ا یدیتحت فشار شد زیباواگ و ارسته ن یبانك ها یعنی ش،یسهام اتر یحاضر در شاخص اصل گریبانك د دو

 است. افتهیکاهش  درصد 10.85 درصد و سهام بانك ارسته 8.46مدت قرار گرفته اند. سهام باواگ 

 یآب یگرداننده سد ها یبه عنوان شرکت اصل زین Verbundبرق فربوند  یهاروگاهیمحصوالت ن دیشرکت تول سهام

ها، از کارخانه یاریبس یلیدرصد را تجربه کرد. بحران کرونا با تعط 10.65بالغ بر  یافت ش،یدر سراسر اتر یباد یهاروگاهیو ن

همراه بوده  زیبرق ن دیتول زانیامر با کاهش م نیکه ا سبب کاهش مصرف برق در بخش صنعت شده ها،یدیشرکت ها و تول

 است.

 شیپ نیست. همچنروبرو بوده ا یدرصد 13.76با کاهش  زین Immoمسکن  نیو تام یسهام شرکت ساختمان ارزش

در  زیمسکن ن متیمسکن، ق دیخر یپرداخت وام ها یشرکت و توان بانك ها برا نیهمراه با کاهش ارزش سهام ا شودیم ینیب

 روبرو شود. یراتییپس از بحران کرونا با تغ شیاتر

از بحران کرونا و  یناش یهاانیاروپا، ز یکشور به بازار داخل نیا یبه علت وابستگ شیکه بازار سهام اتر شودیم ینیب شیپ

 مواجه گردد. یشتریب یبا چالش ها زین 2020، در سه ماهه دوم سال DAXشاخص بورس  دیکاهش شد نیهمچن
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 هیسرما یبرا یمتحده، سبب نگران االتیو ا نیچ انیم یاز نبرد تجار یدیموجود از آغاز دور جد یهاینگران نیهمچن

 یم 4روبرو ساخته است.  یاریکرونا، صنعت اروپا را با موانع بس روسیبا بحران و یاننگر نیگذاران شده است و همگام شدن ا

ینیب شیپ نیسقوط کرد. همچن 2020ماه نخست سال  4خود در  زانیم نی، بورس اوراق بهادار در سراسر اروپا به کمتر2020

 یدارد که بازارها یجد یخبر از رکود اقتصاد ،ییپاارو هیعضو اتحاد یو کشورها ورویحوزه  یرشد اقتصاد ندهیها از آ لیو تحل ها

 نخواهند بود. یاز آن مستثن زیبورس اروپا ن

 نیعام بورس و یشد و از آن پس به عنوان شرکت سهام یکامال خصوص 1998از سال  نیبورس سهام و اوراق بهادار و

 یبازارها نیتریمیاز قد یکیعنوان بوده و به  یشرق یبازار بورس اوراق بهادار اروپا نینخست نی. بازار بورس وشودیشناخته م

شرکت  زیو ن یالدیم یدر سه ماهه نخست سال جار نیو ستد در بازار بورس و ددا ی. نمودارهاشودیبورس جهان محسوب م

 است: ریبه شرح ز یآگاه یبرا شیعمده حاضر در شاخص بورس اتر یها

 

 

 هیرماس یبرا تیمحدود جادیا یبرا نیقوان بیبه دنبال تصو شیاتر یساز تالیجیاقتصاد و د ریخانم اشرامبوک وز

 یگذاران خارج

واکنش نشان داد و  ییکایشرکت بزرگ آمر كی، توسط Themis سیتم یستیز یشرکت فناور یداریاشرامبوك به خر خانم

به  یگذاران خارج هیمکان ورود سرماا باشد،یکرونا م هیعل یستیز یفناور ازمندین شیکه اتر یکنون طیدر شرا دیگفت: قانون با

هشدار داده  یمسائل نیبار نسبت به چن نیکرونا، چند روسیو وعیزمان آغاز ش از. خانم شرامبوك، کردیحوزه را محدود م نیا

 یشیاتر یهایو فناور داتیتول یبرا یتیچتر امن جادیو ا یگذاران خارج هیسرما یمختلف برا یها تیمحدود جادیا شنهادیبود و پ

 کرد. یبردار پردهیم 28روز پنجشنبه  رقانون د نیا سیشنویباالخره، از پ سیشدن فروش شرکت تم یداده بود و با عمل

 25از  شیسهام ب دیکه عالقمند به خر یدرصورت ،ییاروپا ریغ یگذاران کشورها هیقانون، سرما نیا سینو شیپ طبق

 نیهمچن یو برسد. شیاتر یساز تالیجیوزارت اقتصاد و د دییبه تا تسیبایم میتصم نیباشند، ا یشیاتر یدرصد شرکت ها

 دیدرصد باشند، با 10از  شیسهام ب دیکه عالقمند به خر یدر صورت انگذار هیسرما ،یاتیو ح یافزود در مورد محصوالت پزشک

 وزارت خانه برسد. نیا دییبه تا میتصم نیا
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 یگذاران خارج هیورود سرما تیکه ما از اهم ستیقانون بدان معنا ن نیدر ادامه افزود: ا نیدکتر اشرامبوك همچن خانم

 .میزیبپره دیمان با یو فرهنگ یمعنو ،یعلم یهاییاز به حراج گذاشتن دارا یکنون طیبلکه ما و تمام اروپا در شرا م،یستیمطلع ن

 نفر کمتر از هفته گذشته 9۰۰۰: شیدر اتر یکاریب کاهش

کرونا شغل خود را از دست داده بودند، همچنان تعداد  وعیکه در زمان ش ینفر از افراد 9000 یبرا وجود امکان اشتغال مجدد با

 .باشدیاز زمان قبل از کرونا م شتریهزار نفر ب 123 شیدر اتر کاریافراد ب

، 2020 لیآوراز اواخر ماه  شودیاست، گفته م دهینفر رس 523300آمار به  نیا کار،یتعداد افراد ب ینفر 9000کاهش  با

 خارج شده اند. شیاداره کار اتر ستیاز ل ایاند و  افتهیخود را  یقبل یهزار نفر امکان بازگشت به کارها 65به  كینزد

 یالملل نیب یبه مقصد ها یلیبه کار خطوط حمل و نقل ر آغاز

مقدور خواهد بود. ، ÖBB شیاتر یلیخطوط حمل و نقل ر قیاز طر سی، سفر رفت و برگشت به سوئ2020ژوئن  2 از

 ییاروپا یشهر ها گریکرده بوده است. د دایدرصد کاهش پ 30کرونا تا  وعیدر زمان ش یلیر كیتراف ش،یطبق آمار مرکز آمار اتر

 كیشدن تراف شتریفصل تابستان با ب شودیم ینیب شیخواهند شد. پ ییازگشاژوئن ب 8از  نیاشتا ختنیو ل سیپار خ،یمانند مون

باشند که امکان تردد  ییهوا ییسفرها كیتراف یناچار به جبران تمام یو جاده ا یلیهمراه باشد و خطوط ر یلیحمل و نقل ر

 مقدور نباشد. ییهوا یشرکت ها یورشکستگ لیبه دل ییهوا قیها از طر ریهنوز در آن مس

 کندیم لیرا تعط نیمقر خود در و“ Laudamotion„ یشیاتر ییهوا خط

شده به دنبال بحران کرونا، ناچار به  جادیا ییوروی ونیلیم یهایبه سبب بده ش،یبزرگ اتر ییهواخط  نیدوم الوداموشن،

خواهد داد.  انیپا 2020 یم 29از  نیخود در و تیاعالم کرد که به فعال ییشرکت هوا نیشد. ا نیکردن مقر خود در و لیتعط

خواهد رفت. شرکت  نیو مهمانداران از ب ییشرکت هوا نیا خلبانان یجمله برا از یفرصت شغل 300به  كینزد م،یتصم نیبا ا

 دهیچیرا مقصر دانست و از عملکرد پ شیدولت اتر ،یفعل طیدر خصوص امکان نجات الوداموشن در شرا زین ریا انیرا یرلندیا

 خصوص انتقاد کرد. نیدر ا شیدولت اتر

 کندیم ییصرفه جو وروی ونیلیم ۳۰۰مجدد  روین لیبا تعد ش،یاتر ییمایهواپ

خواهند کرد.  افتی، جهت جبران کاهش حقوق ها، در2024تا سال  وروی ونیلیم 80بالغ بر  انهیسال نزیرالیا انیآستر کارمندان

و  دیبه طول خواهد انجام 2020تابستان  انیتا پا شیاتر ییمایکارمندان شرکت هواپ یساعات کار زانیکاهش م شودیگفته م

نده ما یلوفت هانزا، به کارمندان باق یاز دولت و با همکار یمال یکمك ها افتیو در روین لیا با تعدخواهد شد ت یرو سع نیاز ا

 پرداخت شود. انهیماه نهیکمك هز باشند،یها مها و خلباندر فرودگاه ینیعوامل زم شتریکه ب

 ریسال اخ ۲۰در  شیسابقه صادرات اتر یب کاهش

درصد کاهش داشته است که  22تا  12 نیب یشیاتر یگوناگون اقالم صادرات یهاگروه بحران کرونا در لیبه دل شیاتر صادرات

 یخصوص م نیدر ا نیهمچن شیاتر یاقتصاد یسابقه بوده است. موسسه پژوهش ها یب ریسال اخ 50کاهش در  زانیم نیا

 نیانگیاست و به طور م افتهیکاهش  ،2019سال  انیدر پا یاقتصاد جهان رشد زانیبرابر م 4تا  3 یتجارت جهان زانی: مدیافزا

 .میباشیم یمساعد اقتصاد طیسال شرا 10تا  8به  ازین ویسنار نیتر نانهیکاهش، در خوش ب زانیم نیجهت جبران ا

 یبه سبب بحران کرونا در آستانه ورشکستگ ش،یاتر افتیو صنف باز صنعت

 افتیوند بازمصرف مردم، ر یالگو رییفت: بحران کرونا، با تغآپا گ شیاتر یدر گفتگو با خبرگزار شیاتر افتیصنف باز یسخنگو

 د،یبه دنبال کاهش تول یافتیمواد خام باز یتقاضا برا زانیکاهش م لیبه دل گرید یبا چالش روبرو ساخته است. از سو زیرا ن

کنندگان  افتیصنف باز رو نیو از ا باشدیحوزه قابل لمس م نیدرآمد در ا یکاهش جد ،کرده است دایپ یکاهش جد افتیباز
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جبران صدمات  یبرا ییوروی ونیلیم 70و کاغذ از دولت درخواست کمك  شهیش ،یکیدر بخش مواد پالست شیمواد خام در اتر

 وارده، نموده است.

 ندینما یم افتیدر وروی ۱۰۰۰ انهیصندوق کرونا ماه یدولت یکمک ها گاهیاز جا هنرمندان

 دهیکه به سبب بحران کرونا درآمد خود را از دست داده بودند، د یهنرمندان یبرایسهم چینخست، دولت ه یها سینو شیپ در

ه بودند انتقاد کرد شیاتر یدموکرات ها و نئوس نسبت به عملکرد دولت ائتالف الیحزب سوس ژهیخصوص به و نینشده بود. در ا

در بخش فرهنگ و  یکالن یدرآمدها انهیکه سال شیاتر یو اجتماع یفرهنگ یهاوزهح ترینمهماز  یکیدولت به  یو کم توجه

 جادیمشکالت ا انیتا پا 2020 یاز ماه جوال بیترت نیبد قلمداد نمودند. كیاستراتژ یخطا كیبه همراه دارد را  شیاتر یهنر برا

 پرداخت خواهد شد. وروی 1000شده به سبب بحران کرونا، به هنرمندان 

 خبرگزاری –آپا )نمود  بیرا تصو ۲۰۲۰سال  یبودجه دولت برا یادشنهیاصالحات پ یشیاتر یمل یشورا مجلس

 (شیاتر

بودجه دولت در سال  یشنهادیدر دوره دوم نشست مربوط به بودجه، اصالحات پ یم 29روز جمعه  شیاتر یمل یشورا مجلس

ث بح گریظهر جمعه بار د ن،ویسی. احزاب اپوزدندیاخذ گرد حزب مردم و حزب سبزها یآرا از سو تینمود. اکثر بیرا تصو 2020

 یمل یمجلس شورا نیرا مشکوك خواندند. همچن سینو شیموجود در پ یسباتمحا یو انتقادات خود را آغاز نمودند و خطا

را آ تیگرنوت بلومل، به اکثر ،ییفدرال دارا ریعدم اعتماد به وز یدر صبحگاه روز جمعه اعالم کرد که درخواست بررس شیاتر

 .باشدیم یرو ملغ نیو از ا دینرس

 کرونا یریدر دوره بحران همه گ یدر حوزه گردشگر شیدولت اتر ریبه تداب ینگاه

 یمال یاز مشکالت و تنگناها یریو جلوگ یاقتصاد گردشگر تیتقو یبرا شیاتر یمناطق و گردشگر ،یفدرال کشاورز وزارت

 .شودیکرده که در ادامه به آنها اشاره م میتنظ یمجموعه ا

ط کوچك و متوس یهاشرکت یمال یاز مشکالت و تنگناها یریدر دوره کرونا و جلوگ یاقتصاد گردشگر تیوتق یبرا

از اقدامات  یا( مجموعهÖHT) یهمراه با بانك هتل و گردشگر یمناطق و گردشگر ،یحوزه، وزارت فدرال کشاورز نیفعال در ا

کردند که هدف از  میتنظ Corona-Virus-Maßnahmenpaket( ناکرو روسیو ری)بسته تداب یرا تحت عنوان کل ریو تداب

شرکت ها اعالم  نیدرآمد ا دیو اوقات فراغت، به رغم کاهش شد یفعال در حوزه گردشگر یهاشرکت یمال ییتوانا نیآن، تضم

 شد.

ف ده نگر،یکوست زابتیخانم ال ،یگردشگر ریکرونا متأثر شد. وز روسیبه شدت از عواقب و شیاتر یگردشگر حوزه

 از اقدامات یاتالش شد که مجموعه ریتداب نیشکل ممکن دانست. در ارائه ا نیحوزه در دوره کرونا به بهتر نیاز ا تیخود را حما

 ارائه شوند. عیو سر كیربروکراتیغ ،یعمل

 هابازپرداخت قیاز طرف دولت و تعل تیمسئول رشیپذ

 نیرا اعالم کرد که شامل تضم هی، بسته اقدامات اول2020مارس  6 خیدر تار یفدرال گردشگر ریوز نگریکوست زابتیال خانم

 نهیهز یبرا تیقبول مسئول نیها در آن حساب دارند و البته ابود که شرکت ییهادر دوره کرونا توسط بانك یمال یهانهیهز

 زیو ن هایدگیو رس یتیریمد یهانهیهز نیو همچن شودیانجام م یهتل و گردشگر انكب تیها، با مسئولها توسط بانكشرکت

ها و ادامه کار شرکت یمال ییتوانا ت،یمسئول رشیپذ نیبا ا نیبنابرا؛ شودیاجرا م یاز طرف وزارت گردشگر تیمسئول نیا نیتأم

 اردیلیم كیبود که به  وروی ونیلیم 100امر ابتدا  نیا یداده شده برا صی. مبلغ اعتبار تخصماندیم یشده باق نیچنان تضمهم

 .افتی شیافزا رووی
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ها درصد( را به شرکت 100 ایدرصد  90درصد،  80)مدل  تیمسئول رشیپذ یسه مدل برا انیم نیدر ا یهتل و گردشگر بانك

 .شودیها انجام مطرف قرارداد شرکت یهاتوسط خود بانك ندیفرآ نیارائه کرد. ا

-COVID-19عنوان  تحت یچهارچوب جادیا قیکوچك و متوسط از طر یهاشرکت یبرا نیهمچن

Überbrückungfinanzierung  اختصاص داده شد. وروی اردیلیم 1.625مبلغ 

 خود را معلق کرد. انیمشتر 2020مربوط به سال  یبازپرداخت ها زین یاقدامات دولت، بانك هتل و گردشگر لیتکم یبرا

 است. یبانك قابل دسترس نیا تیسا وب قیها از طربازپرداخت قیدر خصوص ارائه درخواست و تعل تردقیق اطاالعات

 .دهندیارائه م یتیو اقدامات حما ریدر خصوص تداب یمشاوره تلفن یو کارشناسان بانك هتل و گردشگر مشاوران

 توسط صندوق تعاون کرونا یکل یهانهیهز نیتأم

 افتیاز صندوق تعاون کرونا درخود را  یو جار یکل یهانهیهز توانندیو اوقات فراغت م یفعال در حوزه گردشگر یهاشرکت

 ناخالص خود را از دست داده باشند. یدرصد فروش و ورود 40از  شیکه بکنند؛ به شرط آن

 2020مارس تا سپتامبر  نیب یدرصد، در سه ماه متوال 75شرکت ها تا  نیها براساس درآمد اشرکت یکل یهانهیهز

 است. وروی ونیلیم 120تا سقف  قیطر نیا نیا یدولت برا یداده شده از سو صی. مبلغ اعتبار تخصشودیتقبل م

 ریامکان پذ ییوزارت دارا تیوب سا قیاز طر 2020 یماه م 20از صندوق تعاون کرونا از  التیتسه افتیدر یدرخواست برا ارائه

 شد.

 یورشکستگ یو اقدامات برا ریتداب

 تی( مورد حماCorona Hilfs-Fondsصندوق تعاون کرونا )از طرف  یاز ورشکستگ یریبه منظور جلوگ هاشرکت ،نیبرا عالوه

بحران کرونا به خاطر  انیکه در جر ردیگیتعلق م ییهاصندوق تعاون کرونا به شرکت یتیاقدامات حما نی. ارندیگیقرار م

با مخاطره  که یمتضرر شدند؛ در حد یاژهیبه طور و رهیها و غشرکت یلیتعطدر سفر و  هاتیمحدود رینظ ییهاتیمحدود

 .کندیاجرا م یدر سطح کشور شیاتر یمجموعه اقدامات را اتاق بازرگان نیمواجه هستند. ا یورشکستگ

 .دهدیها قرار مشرکت اریدر اخت وروی اردیلیم 2تا  COVID-19بحران  تیریمنظور صندوق مد نیا یبرا

هزار درخواست ارائه  100از  شیبود و ب وروی 1000ها تا سقف . در فاز اول پرداختشودیدر دو فاز انجام م هاپرداخت

 هیشروع شد. به کل 2020 لیآور 20از  زیها نپرداخت نیپرداخت شد. مرحله دوم ا وروی ونیلیم 80شده بود. در مرحله اول 

پرداخت  نیا ی. براشودی( پرداخت موروی 2000ماه )هر ماه تا سقف  3 یبرا مجموعدر  ورویهزار  6درخواست دهندگان تا سقف 

شده باشند.  سیتأس 2020 هیاز اول ژانو شیپ دیبا سیدالتاسیجد یشرکت ها یحداقل سال گذشته را کار کرده باشند و برا دیبا

خود را به مسافران  یشخص یهاکه خانه یکسان یحت نکهیا گریآغاز شده است. نکته مهم د لیآور 16مرحله از  نیا یهایپرداخت

 درخواست ارائه کنند. نهیهزکمك نیا یبرا توانندیاتاق داشته اند، م 10از  شیباند و  دادهیاجاره م

 شودیانجام م Agramarkt Austria قیاز طر یو جنگلدار یکشاورز یهااز بخش تیحما

ت و اوقا یگردشگر یهاو در دو قالب به شرکت التیرا به صورت تسه وروی اردیلیم 15معادل  یتعاون کرونا اعتبار صندوق

 Austria Wirtschafts servive (aws) شیاتر یآژانس اقتصاد قیاز طر دیاعتبارات با نیا افتیدر یبرا .کندیفراغت ارائه م

نوع اعتبار تا سقف  كیهستند.  یکه در خطر ورشکستگ ردیگیتعلق م ییبه شرکت ها ولاعتبارات در حالت ا نیثبت نام کرد. ا

ساله  5درصد با بازپرداخت  كیبا سود  ییوروی ونیلیم 1.5اعتبار  یگریساله و د 5بازپرداخت و  یبدون سود بانک ورویهزار  500

دو نوع اعتبار  ،نی(. عالوه بر اشودیم نیبانك تأم طمبلغ اعتبار توس هیو کل ستیها نبه سهم شرکت یازینوع ن نیاست )در ا
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بار ها تا اعت نی. نوع اول استندین دیشد یکالت اقتصادو مش یشده که در خطر ورشکستگ یطراح ییهاشرکت یبرا زین گرید

با سود  ییوروی ونیلیم 1.5هزار تا  500 نیعتبار ب یگریو با سود دو درصد و بازپرداخت سه ساله است. د ورویهزار  500سقف 

 .کند( نیدرصد مبلغ را تأم 20خود شرکت  دیبا ریدو نوع اخ نیساله است )در ا 5دو درصد با بازپرداخت 

 شروع دوباره یکار کوتاه و مساعده برا مدل

 بمانند. یهم چنان به عنوان فرد شاغل باق توانندیم نیاز کارمندان و شاغل یاریمدل کار کوتاه بس با

( تقبل شد. مبلغ AMSکار ) ندگانیجو یاز همان ماه اول توسط اداره خدمات برا انیکارفرما یاجتماع نیتأم مهیب نهیهز

 درصد درآمد خالص کارمند تا زمان بحران است. 90تا  80 نیکار کوتاه ب یبرا یپرداخت

 شود. دیهم تمد گریماه د ۳ تواندیم ازیماه است و درصورت ن ۳کار کوتاه تا  یبرا یمال تیزمان حما مدت

که  شودیارائه م یارائه شد. مساعده شروع دوباره به افراد« شروع دوباره یمساعده برا»تحت عنوان  یتیبسته حما كی نیهمچن

که هنوز به طور  شودیداده م یگردشگر یهابه شرکت نیندارند. همچن یدر گام نخست کار تمام وقت هستند اما هنوز کار

 دیبا «شروع دوباره یمساعده برا»موسوم به  نهیکمك هز نیا افتیدر یکار دارند. برا یروین هب ازیاند اما فوراً ننشده زیکامل تجه

 ارائه دهند. AMSخود را به  یهادرخواست

 در دسترس است. (شیکار اتر ندگانیجو یاداره خدمات برا) AMS تیوب سا قیمربوطه از طر یهاو فرم یلیتکم اطالعات

 در نظر گرفته شده است. وروی ونیلیم 400معادل  یمدل کار کوتاه اعتبار یبرا

 یاجتماع نیو بازپرداخت تأم یاتیمال لیتسه

 به صورت اقساط پرداخت شوند. ایافتاده  قیبه تعو هااتیهم شد که مالامکان فرا نیا

 پرداخت دیسررس دیو تمد هانهیهز قیدر تعل لیتسه یبرا یگرید داتیتمه ،یشرکت اتیبر درآمد و مال اتیکنار کم شدن مال در

 شد. دهیشیاند ونیها و دوام

 است. یقابل دسترس ییت داراوزار تیوب سا قیمربوط از طر یهاو فرم یلیتکم اطالعات

 درخواست ارائه دهند. تواندیم 2020 لیمارس و آپر ه،یدر سه ماه فور یاجتماع نیتأم مهیپرداخت ب قیتعل یبرا هاشرکت

 التیتسه گرید

 .ستیمعمول ن یو مجوزها هاهیدییتأ یبه برخ ازین ،یو هنر یحوزه امور فرهنگ در

GIS ( اعالم کرد که کاربران خود که رهیو غ ونیزیتلو یهانهیخدمات اطالعات شامل هز یهانهیهز ی)شرکت مسئول جمع آور

 لغو کنند. نهیقرارداد خود را بدون هز توانندیباشند، م یگردشگر یهاشرکت

 در سال است، از پرداخت سود وروی ونیلیم 2کمتر از  شانیدرآمد ناخالص ا ایکه کمتر از ده نفر پرسنل دارند و  ییهاشرکت

 معاف هستند. 2020و ژوئن  یم ل،یسه ماه آور یبرا انهیسال یها و قراردادهاوام

 مهماندار یتیحما بسته

 نی. البته اشودیپرداخت م وروی ونیلیم 500و اوقات فراغت به مبلغ  یاز گردشگر تیحما ینام، برا نیبا ا یتیبسته حما نیا

 پرداخت خواهد شد. یدر پرداخت امور ادار تیو معاف یاتیمال یهاتیدر قالب معاف شتریبسته ب

 



 

135 
 

 یشیاتر یهاشرکت یروهایاسکان ن یپلتفورم برا یطراح

به شرکت ها  تیوب سا نیشد. ا یمحل اسکان راه انداز یو جستجو یابیهتل یبرا http://openhotels.at تیسا وب

 یشیاتر یهاونیها و پانسکنند. هتل دایاسکان پمحل  کنند،یسفر م شیکار خود که در داخل اتر یروهاین یتا برا کندیکمك م

 ثبت نام کنند. تیوب سا نیدر ا توانندیم

 یگردشگر رینقل قول از وز چند

موعه مج نیمتضرر شده است. ا یعیکرونا به طور وس روسیدر اثر عواقب و یبه کمك دارد. گردشگر ازیما ن یگردشگر اقتصاد

شاغل. ما  ها هزارو ده یمسأله بر سر اقتصاد است، بر سر هزارن شرکت نجایعمل کنند. ا ررگذایو تأث عیسر یبه شکل دیاقدامات با

 .میبحران کمك کن نیحوزه در ا نیتا به ا میکنیم میهر کار بتوان

آماده  یدرست ی. ما ابزارهاشوندیم رفتهیخوب پذ یلیخ ت،یمسئول رشیپذ ریو اقدامات ما نظ ریکه تداب مینیبیم ما

 .میجنگیها مها و همکاران آنشرکت كیکای یجا بزند. ما برا دیکس نبا چی. همیدهیها را گسترش منو آ میکرد

 رشیاست. ما با پذ تیوضع نیما در ا فهیوظ نیمهم تر ف،یوظا هینسبت به بق ادیبا فاصله ز ،یتمکن مال نیتضم

حوزه  نیا که در میکرد میرا تنظ یاها، بستهتبارات و وامبازپرداخت اع قیتعل ایکار کوتاه  ستمیس ها،اتیمال قیتعو ت،یمسئول

 داد. واهدخود را نشان خ ریتأث عیسر یلی( خی)گردشگر

 استیدر حوزه س یطرح انقالب کیخبر از  شیاتر ستیز طیمح و یاقتصاد، کار و امور اجتماع ،ییدارا یوزرا

 دادند یاقتصاد یهایگذار

 یبرا یقیتشو دیجد ی، خبر از طرح ها2020ژوئن  26ر نشست با خبرنگاران در روز جمعه د ش،یاتر ییدارا ریبلومل، وز یآقا 

یمعطوف م یبه روال عاد شیبر بازگرداندن اتر ش،یاتر یا روزهیف -دولت سبز یداد. شعار فعل یو خارج یگزاران داخل هیسرما

 راتییامروز، خبر از تغ یدر کنفرانس خبر ستیز طیو مح یکار و امور اجتماع ،ییارااقتصاد، د یخصوص وزرا نی. در اباشد

ادند. د یاجتماع نیو کار و تام اتیو مال ییدارا ،یاقتصاد ،یو بانک یپول یهانهیدولت در زم یاقتصاد یها استیدر س نیادیبن

 یاقتصاد یبهبود شراط یرا قدم اول دولت برا یاردیلیم 50بسته  نیدولت در دوران کرونا، ا یتیبلومل با اشاره به بسته حما یآقا

رونق  یبرا نیآغاز خواهند شد. همچن یشده و پرداخت ها به زود یآن تا کنون به طور کامل بررس اردیلیم 24که  دانست

اعطا  هایکرده است که به بخشدار هیقدم نخست ته یرا برا ییوروی اردیلیم 1 یدولت بسته ا ها،یدوباره در بخشدار یاقتصاد

 یبرا ندهیآ دوسال یبرا یدولت برا یزیبه برنامه ر ش،یاتر ستیز طیمح ریخانم گوسلر، وز نیجلسه همچن نیخواهد شد. در ا

آن  ازیمورد ن یها رساختیز هیته یدولت برا ییوروی ونیلیم 750با راندمان باالتر و اختصاص بسته  یشیاستفاده از منابع گرما

 خبر داد.

 کرد افتیدربحران  تیریدر شاخص مد ینمره قبول شیاتر

بحران  وعیدر زمان ش OECDعضو  یکشورها یبحران دولت ها تیریمد ییدرخصوص توانا ییایتانیپژوهشکده بر كی جینتا 

و  ایتانیبر ك،یبلژ ا،یتالیا یکشورها کرده است. یابیدوم ارز گاهینخست و در جهان در جا گاهیرا در اروپا در جا شیکرونا، اتر

 ،یانسان ،یاقتصاد یپژوهش، شاخص ها نیدر ا .باشندیپژوهش م نیشده در ا هیته ستیلآخر  یهاهگایدر جا بیبه ترت ایاسپان

 یو آموزش ها طیشرا حیدر توض تیدولت با شهروندان، شفاف میارتباط مستق یها، برقرار تیدولت و اعمال محدود داتیتمه

 قرار گرفته اند. یمورد بررس یو اجتماع یبهداشت
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 دیانتخاب گرد شیاتر یاتاق فدرال اقتصاد استیبا حداکثر آرا به عنوان ر گرید یماهرر بار هارالد

 یدیدوره جد یبرا ش،یاتر یاتاق فدرال اقتصاد یخود در پارلمان اقتصاد یهایهم حزب یماهرر، به لطف حضور حداکثر هارالد

 یهاخود پس از انتخاب مجدد، برنامه یسخنران نیماهرر، در نخست ی. آقادیاتاق انتخاب گرد نیا استیسال به عنوان ر 5به مدت 

از زمان  شتریب یحت 2025تا سال  شیاتر یقدرت اقتصاد شیبر افزا نیهمچن ینمود. و یمعرف 2025اتاق را تا سال  دیجد

ه در ک سابق اتاق نقل کرد استیر تل،یخود از دکتر ال یدر سخنران نیماهرر همچن یکرد. آقا دیاز شروع بحران کرونا تاک شیپ

ند و بهتر شدن قرار خواه شرفتیپ ریز در مسیجامعه ن یاسیو س یبدنه اجتماع یبخش ها گرید یاقتصاد طیصورت بهبود شرا

گذاران متمرکز  هیسرما یبرا یقیتشو یهابسته شیها و افزا اتیماهرر بر کاهش مال یآقا دیساله جد 5برنامه  یگرفت. نکات اصل

 .باشدیم

عرضه  یگوناگون یکمک ها طیبل یهاکاهش تعرفه یبرا کنند،یپرواز م نیکه به و از و ییط هوابه خطو نیو فرودگاه

 دارد یم

کاهش  کنندیپرواز م نیبه و از و یکنون طیکه در شرا ییهوا یشرکت ها یرا برا یعوارض فرودگاه یهاتعرفه ن،یفرودگاه و 

تعداد مسافران  شیو افزا طیبل یهاکاهش تعرفه یبرا یسافربرم ییخطوط هوا قیجهت تشو نیاقدام فرودگاه و نیدهد. ا یم

 یهانهیهز یتمام ،یالدیم یسال جار انی: تا پانیگزارش آپا به نقل از فرودگاه و ه. بردیپذیفرودگاه صورت م نیبه ا یورود

فرودگاه  یامر برا نیا شودیم ینیب شیپرواز دارند، حذف خواهد شد. پ نیکه به و ییمایخطوط هواپ یبرا یعبور و مرور فرودگاه

سال  یبرا ینرخ تعداد مسافران ورود شیافزا یبرا نیدر بر داشته باشد و فرودگاه و نهیهز وروی ونیلیم 15تا  10 نیب نیو

 کرده است. هیتعب 2021سال  یبرا نیفرودگاه و طیشرا اءیدر برنامه بهبود واح نهیکمك هز وروی ونیلیم 35، مبلغ 2021

 سود را اعالم کرد. نیامروز پس از چند هفته اول ن،یق بهادار واورا بورس

شد رامروز، توانست  تیدر ساعت اول فعال نیبهبود را به ثبت رساند. بورس و یهانشانه نیاول ن،ی: بورس اوراق بهادار وپرسه

روبرو  درصد 5.16 افت بالغ بر با روزید تیکه در فعال رفتیصورت پذ یرشد در حال نیرا به ارمغان آورد. ا ATX یدرصد 4.12

 نیو بورس و ییاروپا یبورس ها ،ییایآس یو به دنبال آن بورس ها وركیویدر بورس ن طیشرا بودبا به شودیم ینیب شیبود. پ

 .ابدیبتوانند بهبود  زین

 در بر دارد نهیهز شیاتر یبرا وروی اردیلیم ۱۵ ن،یانگیبه طور م ییآب و هوا راتییو تغ یطیمح ستیز یهایآلودگ 

 ،یطیمح ستیز راتیرا در خصوص تاث یوگنر دانشگاه گراتز، پژوهش ییآب و هوا راتییو تغ ستیز طیموسسه مطالعات مح 

 2019منتشر کرد. در پژوهش انجام شده در سال  2020ژوئن  26 خیدر تار شیدر اتر ییآب و هوا راتییتغ یو اقتصاد یاجتماع

ناچار به پرداخت ضرر و  2020در سال  شیشده اتر ینیب شیپ ،ییو هوا بآ راتییو تغ یطیمح ستیز یهایآلودگ نهیدر زم

 طیمح ری. وزباشندیم یستیز طیمح یهاندهیو آال یجو راتییآن تنها به سبب تغ اردیلیم 2شود که  وروی اردیلیم 15تا  انیز

کننده  وجه خوشحال چیبه ه جین نتایپا گفت: اآ -شیاتر یگزارش به خبرگزار نیا جیخانم گوسلر در خصوص نتا ش،یاتر ستیز

به  ست،یبایبه صدا درآمده است و دولت م شیاتر یآن برا یو انسان یو تبعات اقتصاد یطیمح ستیو زنگ خطر ز ستندین

تخحصص که م نگریکارل اشتان یاقا ،یطرح پژوهش نیا استی. ردینما یریگ میتصم نهیزم نیسرعت نسبت به برنامه مدون در ا

 هیرو یواردات ب ،یکمبود نوآور دار،یپا یها استیدر مصاحبه با آپا گفت: عدم توسعه س باشدیم زیاقتصاد دان ن و ستیز طیحم

 .باشدیم طیوخامت شرا یاصل لیاز دال ،یطیمح ستیو ز یمسئوالن حوزه انرژ یو سهل انگار یلیفس یسوخت ها
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 ۲۰۲۲از سال  یزگشت روند رشد اقتصادنسبت به با ن،یو شرفتهیموسسه مطالعات پ ینیب خوش

مثبت و محسوس خواهد بود.  2022از سال  شیدر اتر یروند رشد اقتصاد ن،یو شرفتهیبه گزارش موسسه مطالعات پ 

 یدرصد از درآمد ناخالص داخل 2شده به سبب بحران کرونا به  جادیبودجه ا ی، کسر2024از سال  شودیگفته م نیهمچن

 نی. اافتیادامه خواهد  یمحسوس رییهمچنان بدون تغ 2024تا سال  یکاریسابقه ب یب زانیوجود م نی. با ادیخواهد رس

 درصد اعالم نموده است 1. 7 نیانگیبه طور م 2024تا  2020دوره  ینرخ تورم را برا نیگزارش همچن

 شیشرکت ها در اتر یوام از سو یروزافزون تقاضا شی: افزاشیاتر یبانک مرکز 

 40شرکت ها  یو درخواست وام از سو یدرخواست کمك مال زانیدر دوران بحران کرونا، م ش،یاتر یانك مرکزبه گزارش ب 

 هیدر بخش سرما ژهیاعتبارات به و نیدرخواست تام زانیدارد که م یگزارش اعالم م نیبوده است. در مقابل ا یقیبرابر افراد حق

 کاهش داشته است. اریبس یگذار

 شیکوچک و متوسط اتر یشرکت ها انیدر م روین لیصوص تعددر خ ینظرسنج جینتا 

 انیدر م روین یدرصد 38 لینشان دهنده تعد ،یاقتصاد یهاینیب شیاعتبارات، اقتصاد و پ یموسسه پژوهش ینظر سنج جینتا 

شرکت  1500 که از ینظر سنج نی. اباشدیکشور م نیدر دوران پس از موج اول کرونا در ا شیکوچك و متوسط اتر یشرکت ها

 ینگیدنق زانیشرکت ها و م نیا تیصورت گرفته است، نشان از آن دارد که موج نخست کرونا بر فعال یشیکوچك و متوسط اتر

لزوما در  باشند،یم روین لیکه ناچار به تعد ییاز آن است که شرکت ها یحاک ینظر سنج نیداشته است. ا میمستق ریها تاثآن

 ها صورت گرفته استحوزه یدر تمام روین لیو تعدنداشته  تیفعال یحوزه خاص

 کرونا یتست ها یدر خصوص روند راهبرد یبه وزارت گردشگر هاییکایآمر متیمشاوره گران ق 

 افتیکرونا در یتست ها یبرا یاز وزارت فدرال گردشگر ورویهزار  200 یهفته ا ینزیبا نام مك ک کایآمر یمشاوره ا شرکت

از وزارت  یشرکت به طور هفتگ نیا ییورویهزار  200مشاوره  نهیهز ، از دولت در خصوصونیوساحزاب اپوز کرده است.

رداخت پ یلیو به چه دل یافراد ایبه چه فرد  نهیهز نیکه ا ستیمشخص ن وزنموده اند. هن حیدرخواست توض شیاتر یگردشگر

 شده است

 دیتمد گریسال د ۱۰ یبرا یمبادله امارات متحده عرب نگیاو ام فا، با هولد شیشرکت نفت و گاز اتر یقرارداد همکار 

 شد

قرارداد  نیشد. ا دیتمد گریسال د 10 یبرا یامارات متحده عرب« مبادله» نگیبا هولد شیشرکت نفت و گاز اتر یهمکار قرارداد

 نیبا لوفتهانزا، سوم نزیرالیا انیآستر ییمایچك و قرارداد خطوط هواپ یاز جمهور ینگیبا هولد شیاتر نویدر کنار قرارداد کاز

منعقد شده است. شرکت  یخارج یها نگیبا شرکت ها و هولد یاست که در سال جار شیاتر ÖBAG یدولت نگیقرارداد هولد

 خود را آغاز نمودند یهایهمکار 1994مبادله و او ام فا از سال  یامارات

 ستیز طیمح یخطر برا انزیم نیبا کمتر یدولت یتمرکز بر قراردادها یبرا شیدولت اتر تالش

 یبرا یهمکار نیو همچن یحمل و نقل عموم لیو استفاده از وسا یبرق یو استفاده از خودروها دیخر یبرا یقیتشو یهابسته

در دوران پس از کرونا، تمرکز  شیاست که دولت اتر یاز موارد ر،یبرق از منابع بازگشت پذ دیتول ازیمورد ن یها رساختیز جادیا
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و  یداخل یکاهش پروازها ،یلیهمانند توسعه خطوط ر ییهاخصوص قرار است برنامه نیار آنها خواهد داشت. در ب یتر یجد

 گردند ییاجرا 2023تا سال  با امکان شارژ در محل یبرق یها لیاتومب یبرا شیدر سراسر اتر ژهیامکان پارك و نیهمچن

 داشته است یکاهش نامحسوس هیئنسبت به هفته اول و دوم ماه ژو شیدر اتر یکاریب زانیم 

مرکز قرار دارند که  نیافراد فاقد شغل ا ستینفر در ل 779هزا و  433در حال حاضر  ش،یاتر یابیآمار مرکز خدمات کار طبق

 نفر به کار کوتاه مدت رفته اند 1900کرده است و در مقابل  داینفر کاهش پ 4600نسبت به هفته گذشته در حدود  زانیم نیا

 شده است ندهیآال یگازها دیسبب کاهش تول شیدر اتر یو درآمد ناخالص داخل دیتولکاهش  

در  یگلخانه ا یگازها ژهیبه و هاندهیآال دیتول زانیم یدرصد 9. 9سبب کاهش  ،یناخالص داخل دیتول زانیم یدرصد 7کاهش  

بخش  یکار در منزل که برا ایز راه دور ، کار ایبه مدل کار ژهیبه و شیاتر یاقتصاد یشده است. موسسه پژوهش ها شیاتر

سوخت و  ها،ندهیآال زانیکاهش م یبرا یمدل را راه حل نیو ا کندی، اشاره مکرونادر دوره بحران  یشیاتر یاعظم شرکت ها

نه گلخا یگازها دیبه مساله کاهش تول 2018تا سال  1990 یسال ها نیب شیداند. توجه اتر یشرکت ها م یهانهیاز هز یاریبس

 یدوره شش ماهه نخست سال جار انی. حال در پاابدیخصوص دست  نیدر ا یکشور به کارنامه خوب نیسبب شده است تا ا یا

گلخانه  یگازها دیدر تول یدرصد 10شاهد کاهش حدود  میمستق ریدولت در زمان کرونا به طور غ داتیبه سبب تمه ،یالدیم

 میباشیم شیدر اتر یا

 شودیم رانیمشترک وارد بورس ا یگذار هیسرما کیهائوزر در چارچوب وند نگیتریخدمات ک شرکت

به ورود به بازار  میهائوزر تصمرو شرکت دورن نیممکن کرده اند، از ا ریرا غ رانیدر ا یخارج یگذار هیسرما کایآمر یها میتحر

ل و نقل خطوط حم نكیتریک تیمسئول هائوزر کهدون وزفیمتعلق به  یشیشرکت اتر کرده است. میبه طور مستق رانیبورس ا

مشترك خود در تهران را وارد بازار بورس تهران کرده است.  یگذار هیدارد، شرکت سرما دهبر عه زیرا ن ÖBB شیاتر یمل یلیر

ها و  تیتوسعه فعال یخود در سال گذشته را برا ییوروی ونیلیم 1/  5آگوست اعالم کرد که درآمد  24شرکت روز دوشنبه  نیا

 مورد استفاده قرار خواهد داد. رانیدمات در اخ

درصد از سهام آن را از زمان  50بالغ بر  Don Groupکه گروه دون  یشیاتر -یرانیمشترك ا یگذار هیسرما شرکت

مسافر  یلیخدمات حمل و نقل ر یخصوص را به شرکت رانیخود در ا نگیتریدارد، خدمات ک اریدر اخت 2015در سال  سیتاس

بالغ بر  یکارمند دارد و درآمد 273 رانیشرکت در ا نیدر حال حاضر ا دهد. یارائه م رانیمشابه در ا یشرکت ها رگیو د فدك

 برساند. وروی ونیلیم 7/  5درآمد را به  نیا ندهیو در تالش است تا در سال آ وروی ونیلیم 5

 در سه ماهه دوم سال رو به بهبود شیاتر یاقتصاد رشد

در سه ماهه  شیاتر یناخالص داخل دیکاهش تول زانیآگوست اعالم کرد، م 28روز جمعه  شیاتر یتصاداق یپژوهش ها موسسه

 8سه ماهه دوم را با کاهش رشد بالغ بر  ،یپژوهشکده اقتصاد نیشده بوده است. ا ینیب شیپ زانیدرصد کمتر از م 0/  3 دوم

بر بهبود  یدینو تواندیدرصد م 0/  3 نیدارد و ا یدرصد 12/  5کرده بود که حال آمار نشان از کاهش  ینیب شیدرصد پ 12/

 باشد. شیاتر یاقتصاد طیشرا

 نزیدر شهر ل دیجد یدانشگاه صنعت سیتاس

 شیعلوم اتر ریفاسمان، وز نزیخصوص ها نیدر حوزه صنعت روبر است. در هم ژهیبه و یکار حرفه ا یروین یبا کمبود جد شیاتر

 ونیاسو اتوم یساز تالیجیبر حوزه د دیدانشگاه جد یداد. تمرکز اصل نزیدر شهر ل دیجد یدانشگاه صنعت كی سیخبر از تاس

ته داش زیرا ن یدانشگاه مخالفان نیا سیدر خصوص تاس شیو دفتر صدراعظم اتر لومع ریوز ی. طرح اعالم شده از سوباشدیم

 ییها کرده است و قول افتیرا در یشنهاداتیپ نیه چنهموار نزیمعتقد است ل که ایعل شیاتر التیا ،یالتیمشاور ا ژهیاست به و
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 وستهینپ تیبه واقع كی چیسال گذشته ه 5شهر داده شده است که در  نیبودجه آموزش و پرورش در ا شیدر خصوص افزا زین

 اند.

 شیدر اتر کیمحسوس محصوالت اورگان یگران

 220تا  75 نیب كیو اورگان یعیطب افیپوشاك با ال نیو همچن ییاعم از گروه محصوالت غذا كیآمار، محصوالت اورگان طبق

 در گروه محصوالت داشته اند. متیق شیافزا شیدر اتر ریاخ یهادر ماه كیاروگان ریمحصوالت مشابه غ گریدرصد نسبت به د

 یست. نظرسنجدرصد بوده ا 220تا  متیق شیافزا نیا افیدرصد بوده است و در بخش محصوالت و ال 75تا  متیق شیافزا ،ییغذا

 2020انجام شده هفته نخست ماه آگوست  نیآنال یدر نظر سنج (Deloitte) تیدلوئ یاقتصاد یموسسه پژوهش ها نیآنال

محصوالت  دیخر یپرداخت برا بهاجناس حاضر  گرید متیق زانیاز م شتریدرصد ب 30تا  هایشیدرصد اتر 60که  دهدینشان م

وجود ندارد. آمار  كیاورگان ریو غ كیپوشاك اورگان انیم یتفاوت شانیدرصد برا 75در خصوص پوشاك  یول هستند كیاورگان

 محصوالت نیا تیفیک زانیمحصوالت بوده و در م نیا غاتیتبل لیبه دل متیق شیدرصد افزا 80دهد که  ینشان م نیهمچن

 محصوالت موجود در بازار وجود ندارد. گریبه د سبتن یا ژهیتفاوت و

 تالیجید یهاسامانه قیو درمان از طر یپزشک یهاورهمشا زانیم شیافزا

 280تا  2019نسبت به شش ماه نخست سال  نترنت،یخطوط ا قیمراجعات افراد به پزشك از طر زانیدوره بحران کرونا، م در

کت شر ،شیاتر یپزشک یهادانشگاه یبا همکار شیاتر یساز تالیجیکرده است. وزارت فدرال اقتصاد و د دایپ شیدرصد افزا

ارتباط  یبرا کپارچهیسامانه  كی جادیبه دنبال ا نیو کانون پزشکان و VAMEDوامد  یو محصوالت پزشک یساز مارستانیب

 یشیفاز نخست استفاده آزما 2022از سال  شودیم ینیب شیاست و پ یزیسامانه در مرحله برنامه ر نی. اباشندیم ماریپزشك با ب

 .ردیگقرار  یاز آن مورد بهره بردار

 شیاتر یناخالص داخل دیدر رشد تول نیمهم و نقش

کشورها  یبه دست آمده است، بعض یمختلف جیقرار داده است و نتا یرا مورد بررس ییاروپا یها تختیپا یاقتصاد ریتاث وروستاتی

 توانندیرا م یتربه یداقتصا طیشرا تختیپا یاز سو یکشورها در صورت نداشتن بار مال یوابسته هستند و بعض تختیبه پا اریبس

از همه  شتریب ونانی وروستات،ی. به گزارش باشدیم 2017پژوهش مربوط به سال  نیدر ا دهش یبررس یهافراهم آورند. داده

. ابدی یدرصد کاهش م 19 ونانی یبدون درآمد آتن توان اقتصاد گریبه عبارت د؛ خود وابسته است تختیبه پا ییاروپا یکشورها

 انیتر خواهد شد. در م فیدرصد ضع 5/  2 نیو نبدو زین شیخواهد شد و اقتصاد اتر ریدرصد فق 16 سیارفرانسه بدون پ

 نیرلبدان نداشته بلکه نبود ب یمال یاست که آلمان نه تنها وابستگ یآلمان تنها شهر تختیگزارش پا نیشده در ا ادی یکشورها

 د کمك خواهد کرد.درص 0/  2کشور  نیآلمان، به اقتصاد ا یشهرها انیدر م

 یسال نخست سال جار میدر ن شیفولکس بانک در اتر یگروه بانک ها یبانک یدرآمدها کاهش

رونا، بحران ک انیو در جر ریاخ یهانوسانات بازار ارز و طال در ماه نیبانك ها و همچن یبانك از ورشکستگ انیمشتر دیشد ینگران

 یابر ژهیبه و شیبانك ها در اتر یکاهش اعتماد افراد به بانك ها و کاهش درآمدهادر بازار و به دنبال  نانیعدم اطم جادیسبب ا

 ونیلیم 121 شیبانك در اتر نیا یدرآمدها ،یالدیسال گذشته م کسانیفولکس بانك شده است. در مدت زمان  یگروه بانک

 ست.ا افتهیکاهش  وروی ونیلیم 30درآمد ها به  نیا یسال جار میبوده است که در ن وروی

 به همراه داشته است شیکشاورزان در اتر یضرر برا وروی ونیلیم کی ییآب و هوا نوسانات

خسارت  وروی ونیلیم كیبه  كینزد ش،یاتر یسفل شیاتر التیبه راه افتاده در ا لیو س دیشد یهاباران ،یجو یناگهان راتییتغ

 منطقه به بار آورده است. نیکشاورزان ا یبرا
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 یکیوم ارائه خدمات دولت الکترونس گاهیدر جا شیاتر

 زانیبر اساس توسعه م ییاروپا هیاتحاد یکشورها یدر رتبه بند شیاتر: یساز تالیجیوزارت فدرال اقتصاد و د یعموم روابط

 سییزبان شامل آلمان و سو یآلمان یکشورها انیسوم و در م گاهیجا ییاروپا یکشورها انیدولت، در م یکیخدمات الکترون

صورت گرفته که در آن به  ییکشور اروپا 36 نیب یرتبه بند نیداده است. ا اصبه خود اختص 2020نخست را در سال  گاهیجا

 شرویچهار کشور پ نیاول تا چهارم را کسب نموده اند و به دنبال ا یهاگاهیجا یلتون ش،یاتر ،یمالت، استون یکشورها بیترت

و  تیابا ارائه وبس شیقرار دارند. اتر كیالکتروندر گروه دوم ارائه خدمات دولت  و فنالند هستند که یتوانیدانمارك، ل یکشورها

نمره را  100درصد از  87 تالیجید یهااداره ای Digitales Amt ارائه شده از زمان وزارت خانم شرامبوك با عنوان شنیکیاپل

 کرده است. افتیدر

 شیدر اتر ریپذ دیبرق از منابع تجد دیسهم تول رشد

برق از منابع آب و  دیحجم تول زانی، م2019سال  ش،یاتر یکیالکتر یو مصرف انرژ دیتول زانیاساس گزارش مرکز کنترل م بر

 نیبه ا زین یو دولت مرکز االتیا یهانهیروند رشد سبب شده تا کمك هز نیداشته است و ا یریرشد چشمگ شیدر اتر یباد

 .ابدی شیحوزه افزا

 دهیدرصد رس 78درصد به  72در سال گذشته از  ریپذ دیمنابع تجد گاهیاز جا شیدر اترشده  دیسهم برق تول زانیم

 لوواتیک 3500با توجه به الگو مصرف  یشیخانوار اتر یبرا ،یعیمنابع طب گاهیبرق از جا دیتول نهیاست. در حال حاضر هز

را با توجه به  نهیهز نیاست تا بتواند ا نیبر ا. در حال حاضر تالش دولت باشدیم وروی 90بالغ بر  اتیساعت، با احتساب مال

 اطراف فراهم آورد. یبه کشورها زیبرساند و امکان صادرات را ن وروی 75به  ییاروپا یاستانداردها

 نزیرالیا انیآستر یتست کرونا در پروازها امکان

آورد. در حال حاضر  یخود فراهم م یروازهاپیکرونا را در تمام عیاز اکتبر امکان تست سر نز،یرالیا انیاستر ییمایهواپ شرکت

 دییبر امکان تا یسع گرید یو از سو باشدیتست در حال مذاکره م یها تیکننده ک دیبا سه شرکت تول ییمایشرکت هواپ نیا

بر، سپتام 22قبل از پرواز دارد. از روز سه شنبه  یتست مولکول نیگزیبه عنوان جا ینونمراجع قا یتست ها از سو نیا جهینت

اعالم کرد که به موجب آن، مسافر در  یخود اجبار یاعضا ی، انجام تست کرونا قبل از پرواز را در همه پروازهاIATAسازمان 

 نخواهد داشت. نهیبه قرنط ازیمقصد ن

 انتقال گاز تیریاو ام فا از حوزه مد شیشرکت نفت و گار اتر خروج

انتقال گاز اعالم نمود و قرار شده در  تیریخروج خود را از حوزه مد یسماو ام فا امروز به طور ر یشینفت و گاز اتر شرکت

بسپارد. شرکت فربوند  Verbundفربوند  یشیحوزه را به طور کامل به شرکت اتر نیا وروی ونیلیم 437 افتیمقابل در

از  نینو همچ یآب یاسده قیکنندگان برق از طر دیتول نیاز بزرگتر یکیو  شیکننده برق در اتر دیشرکت تول نیبزرگتر

ماه ژوئن سال  انیکه در پا یانتقال در قرارداد نیا هی. مراحل اولدیا یبه شمار م شیدر اتر یآب یسدها یمیسازندگان قد

حوزه  نیت شرکت فربوند در ایشدن فعال ییتا اجرا شودیم ینیب شیشد و پ یینها دیدو شرکت به امضاء رس نیا انیم یجار

او ام فا که در حوزه  رمجموعهیز یاز شرکت ها یکیقرارداد  نیا یباشد. شرکت فربوند، ط ازیزمان ن 2021حداقل تا آغاز سال 

یبده زانیکرد که مجموع م یداریخر وروی ونیلیم 980 تیمیرا به ق Gas Connect Austriaانتقال گاز فعال بوده با نام 

شرکت را به طور کامل  نیا وروی ونیلیم 437د تنها با پرداخت سبب شده تا فربون وروی ونیلیم 570 زانیبه م شرکت نیا یها

 تصاحب کند.
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 ییاروپا هیو اتحاد شیسبز اتر یهایاهداف انرژ ریبورگنلند در مس یگذار هیسرما

 یرسانتوسعه و به روز ،یباد یهانیتوسعه شبکه تورب یبرا ش،یبورگنالند اتر التیا یکیالکتر یکننده انرژ دیتول شرکت

 وروی ونیلیم 219 بر بالغ 2021 یسال کار یهوشمند برا یکیالکتر یانرژ رهیذخ یهاسامانه یها و پژوهش بر رو اخترسیز

 .کندیم یگذار هیسرما

 التیا نیموجود در ا یها رساختیها و زسامانه یبر به روزرسان یسع یشرکت در سه سال گذشته به طور متماد نیا

 یهایانرژ گاهیرا از جا التیا نیا ازیدرصد از برق مورد ن 25بتواند، حداقل  2022سال  انیاو به دنبال آن است تا پ باشدیم

 .دین نمایتام یباد یهانیتورب ژهیبه و ریپذ دیتجد

 شیتست کرونا در مطب پزشک خانواده در سراسر اتر امکان

به  خانواده را یتست کرونا در مطب پزشك هاامکان انجام  یشنهادیپ حهی: روز چهارشنبه هفته گذشته دولت الشیاتر پارلمان

در مطب پزشك معالج  گانیبه صورت را توانندیافراد م ی، تمام2020از اول اکتبر  جهیال نیداد. به موجب ا لیپارلمان تحو

 شیاترنفر در سراسر  ونیلیم 5حداقل  ،یسال جار انیتا پا امکان نیبا ا شودیم ینیب شیخود تست کرونا را انجام دهند. پ

 یهادرنظر گرفته است که بخش اول را در هفته وروی اردیلیم 2کار  نیا یدولت برا نیتست کرونا را انجام داده باشند و همچن

 خواهد کرد. زیوار یاجتماع نیو تام مهیب یبه صندوق ها ندهیآ

 ATXشرکتهای حاضر در شاخص بورس اتریش 

سهم از  شرکت

 شاخص

 حوزه فعالیت

 Erste Bankبانکی –مالی  1 9 / 0 3 بانك ارسته 

 OMVصنایع نفت و گاز 1 6 / 6 2 شرکت نفت و گاز اتریش 

 pineVoestalصنایع معدن و فلزات 5 / 9 فوست آلپین 

 Raiffeisen Internationalبانکی –مالی  7 / 6 7 رایفایزن اینترنشنال 

  Andritzخدمات مهندسی و صنعتی 5 / 4 9 یتزآندر 

 Lenzingخدمات و صنایع شیمیایی 2 / 7 3 لنزینگ 

 Immofinanzتهیه مسکن –مالی  4 / 9 4 ایموفینانز 

 Wienerbergerمواد ساخت و ساز 5 / 3 5 وینربرگر 

BAWAG بانکی –مالی  3 / 8 4 باواگ 

CA Immo  تهیه مسکن –مالی  5 / 0 9 سی آ ایمو 

Verbund تجهیزات الکترونیکی 8 / 3 4 فربوند 

Austria Technologie & Systemtechnik AG ت شرک

 سهامی عام فناوری و سیستم ها اتریش

تجهیزات صنعتی و  0 / 8 7

 الکترونیکی

 Bleckmann Oilfield Equipment-Schoeller شرکت

 بلکمان-استخراج نفت شولر

 صنعت نفت و گاز 1 / 5 3

 Uniqa Insurance Groupبیمه –مالی  2,31 گروه بیمه یونیکا 

 Vienna Insurance Groupبیمه –مالی  1,93 گروه بیمه وین 

 Österreichische Postلجستیك  –حمل و نقل  2,43 پست اتریش– 

 مالی –خدمات 

https://en.wikipedia.org/wiki/Erste_Bank
https://en.wikipedia.org/wiki/OMV
https://en.wikipedia.org/wiki/Voestalpine
https://en.wikipedia.org/wiki/Raiffeisen_Bank_International
https://en.wikipedia.org/wiki/Andritz_AG
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenzing_AG
https://en.wikipedia.org/wiki/Immofinanz
https://en.wikipedia.org/wiki/Wienerberger
https://en.wikipedia.org/wiki/Schoeller-Bleckmann_Oilfield_Equipment
https://en.wikipedia.org/wiki/Uniqa_Insurance_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Insurance_Group
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Post
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FACC 3 5 / 0 صنایع هوایی 

 Telekom Austriaتجهیزات و خدمات مخابراتی 2 / 0 5 تلکوم اتریش 

DO&CO 7 2 / 1  ،محصوالت مصرفی

 ها و تنباکونوشیدنی

S IMMO AG 8 0 / 2  تهیه مسکن –مالی 

 

 یو دانشگاه یعلم یبر توسعه همکار دیتاک

 یو دانشگاه یعلم یتوسعه همکار نهیو در زم دارید یعلوم اسلواک یآکادم سیبا رئ شیدر اتر رانیا یاسالم یجمهور ریسف

 گفتگو کردند.

با  الواسیامروز چهارشنبه در برات یدر اسلواک تهیو اکرد شیدر اتر رانیا یاسالم یجمهور ریسف ،یباقرپور اردکان دکتر

گسترده  یهانهیبر زم دیدو طرف ضمن تاک دارید نیا در کرد. دارید یعلوم اسلواک یآکادم سییر ك،یگالیپروفسور پاول شا

از جمله در  یهمکار نیتوسعه ا یخود را برا یدو کشور، عزم و عالقه مند نیب یو دانشگاه یعلم یهایمکارتوسعه ه یبرا

 تبادل ،یقاتیقالب ارائه بورس تحق

 شیاتر یفرهنگ زنیو را اسوجیمشترک مسئوالن دانشگاه  نشست

 سوجایدانشگاه  استیعات حوزه ردر سالن اجتما شیسفارت اتر یفرهنگ زنیبا را اسوجیمشترك مسئوالن دانشگاه  نشست

ال ماه س وریدر شهر شیکشور اتر ریدانشگاه، همزمان با حضور سف یبرنا به نقل از روابط عموم یگزارش خبرگزار به برگزار شد.

انجام  اسوجیدر دانشگاه  شیسفارت اتر یفرهنگ زنیبر حضور را یمبن ی، توافقاسوجیدانشگاه  سیرئ یزنی، با رااسوجیدر  یجار

ئوالن و با مس افتهیحضور  اسوجیدر دانشگاه  شیاتر یفرهنگ زنیرا ریگش تیرگیخانم دکتر ب کشنبهیآن روز  یشد در پ

 را برگزار کرد. یدانشگاه نشست مشترک

 رانیبا ا شیکشور اتر یاز دوست یخاطرات خوب ،یلینشست گفت: از زمان جنگ تحم نیدر ا اسوجیدانشگاه  سیرئ

در  اسوجیافزود: با توجه به رشد دانشگاه  انیاحمد عر دکتر دو کشور برقرار هست. نیب زین یاودات مطلوبدر اذهان مانده و مر

 یر سفر چندد شیسفارت اتر یو گفتگو با مقام عال یالملل نیب یمطلوب در عرصه علم گاهیو کسب جا یالملل نیب ینگهایرنک

 مشترك وجود داشت. یبه همکار لیبه استان، تما شیپ

 یو فرهنگ ییدارو اهانیگ ،یکشاورز ،یگردشگر یدر حوزه ها یتواند مراودات علم یم اسوجیدامه داد: دانشگاه ا یو

به عنوان نقطه  اسوجیدر  شیسفارت اتر یفرهنگ زنیرا ریحضور خانم گش میدواریداشته باشد و ام شیاتر یبا دانشگاهها

 روابط باشد. نیدر گسترش ا یعطف

تبادل استاد، دانشجو،ارائه مقاالت و  نهیوجود دارد که در زم یآمادگ نیا نیکرد: همچن دیکتا اسوجیدانشگاه  سیرئ

 میخواهیم یفرهنگ زنیگفت: از را ییشنهادهایپ هیبا ارا انیعر دکتر .ردیمتقابل صورت گ یمشترك همکار یعلم ینارهایسم

 .دیفراهم نما یمجاز ایو  یه صورت حضورچه ب اسوجیرا در دانشگاه  یشیحضور مسئوالن چنددانشگاه اتر نهیتا زم

 نیو همچن دیاسات سیمشترك کوتاه مدت آموزش و تدر یدوره ها هیارا نهیتواند در زم یم شیداشت: سفارت اتر انیب یو

 داشته باشد. یانیدو کشور کمك شا یدانشگاهها نیب یهمکار یانعقاد تفاهمنامه ها

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=FACC_AG&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Telekom_Austria
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=DO%26CO&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=S_IMMO_AG&action=edit&redlink=1
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و  یات علمبه گسترش مراود یادیعالقه ز شیاتر رینشست گفت: سف نیدر ا شیسفارت اتر یفرهنگ زنیرا ریگش تیرگیب دکتر

و  یدانشگاهها و مراکز علم نیحضور دارم تا روابط ب نجایا یفرهنگ زنیادامه داد: به عنوان را یو دو کشور دارد. نیب یفرهنگ

در طول قرنها به صورت  رانیو ا شیترافزود: خوشحالم که روابط و مراودات ا ریگش دکتر دو کشور را برقرار کنم. یفرهنگ

به سفارت ارسال  یرسم یدر نامه ا دیدانشگاه و اسات یو خواسته ها شنهادهایگفت: همه پ یو مطلوب و دوستانه بوده است.

 شود. یریگیپ زیآن ن ییمتقابل، برنامه اجرا یها یهمکار نهیزم قیدق یشود تا با بررس

 داد. هیدانشگاه را ارا تیاز وضع یگزارش اسوجیدانشگاه  یشمعاون آموز یینشست دکتر موسا نیا در

 دیتول یبرا یهمکار یاستان و راهها ییدارو اهانیدر خصوص گ یگزارش یدانشکده کشاورز دیاز اسات یدکتر جعفر نیهمچن

نتخب مناطق م ریشامل مجموعه تصاو یینشست کتاب ها نیا انیپا در ارائه داد. شیمشترك و صادرات آن به اتر یو فراور

 اهدا شد. شیسفارت اتر یفرهنگ زنیرا ریبه دکتر گش اسوجیدانشگاه  سیرئ یاز سو اسوجی یو گردشگر یدنید

 شیو اتر رانیا یتوسط اتاق مشترک بازرگان شیو مقررات صادرات به اتر نیقوان ناریوب یبرگزار

 شیمقررات صادرات به اتر نیبا آخر یی: آشناموضوع

 ساعت 1.5عصر به مدت  14ساعت  99 ورماهیهرش 31شنبه : دوزمان

( یبازرگان یدگنیفدرال نما تهی)از کم گیبرنیر انیستی(، کرشیسفارت اتر یاقتصاد زنی)را ریگرابما ستوفی: دکتر کردهندهارائه

 (شی)متخصص گمرك و واردات به اتر گیو هربرت هرتس

 مطالب: رئوس

 شین گمرك و اتاق فدرال اترکارشناسا دیاز د شیتجارت با اتر یراهکارها •

 شیو مقررات صادرات به کشور اتر نیقوان •

 شیتجارت با اتر یکنون طیشرا یبررس •

 به همراه پرسش و پاسخ •

الملل  نیب رکلیمجلس و مد سیرئ ژهیو اریبا دست داریدر د رانیا یاسالم یدر جمهور شیاتر ریشلتس سف اشتفان

در  رانیا یاسالم یو متمدن است و نقش جمهور یخیبزرگ، تار یکشور رانیگفت: ا یاسالم یمجلس شورا

 منطقه مهم است.

مجلس  سیرئ ژهیو اریبا دست رانیا یاسالم یدر جمهور شیاتر ریخانه ملت، اشتفان شلتس سف یگزارش خبرنگار خبرگزار به

 و گفتگو کرد. داریالملل د نیب رکلیو مد

 نهیریو مراودات د یخیمناسبات تار» ساله دو کشور گفت: 500روابط  خیاره به تاربا اش انیرعبداللهیام ،دارید نیا یابتدا در

 «.است نیمابیف یهمکار میو تحک تیتقو یبرا یپشتوانه مناسب نیتهران و و

 یانمناسبات پارلم شتریبر توسعه هرچه ب ازدهم،یدر مجلس  شیو اتر رانیا یپارلمان یدوست یهاگروه لیبا توجه به تشک یو

 کرد. دیتاک

 دارد و فاقد ارزش است. یصرفا هدف انتخابات ویبا تل آو نیسازش امارات و بحر یساختگ شیافزود: نما یو
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عنوان  یادر معادالت منطقه تیو امن یدر ثبات بخش رانیا تیو اهم گاهیبر جا دیدر تهران با تاک شیاتر ریشلتس، سف اشتفان

 «.داند یو داعش م سمیدر مبارزه با ترور ژهیبسزا در منطقه به و یشنق یرا کشور مهم و دارا رانیا ش،یاتر» کرد:

 نایدر منطقه مهم است ب رانیو متمدن است و نقش ا یخیبزرگ و تار یکشور رانیکه ا نیبا اشاره به ا نیهمچن یو

 تینسبت به تقو نیدو کشور را موجب خواهد شد و و یمراودات و همکار شیافزا ،یتوسعه مناسبات پارلمان تیاهم»داشت: 

 .«اردد دیتاک یپارلمان یپلماسید ریتعامالت دو کشور از مس

عراق،  تیوضع و کایآمر یاز جمله تحوالت انتخابات یالمللنیو ب یادوجانبه، منطقه ،یمناسبات پارلمان نیآخر دارید نیا در

 مورد توجه قرار گرفت./ منیافغانستان و  ه،یسور

 شیاتر - رانیا یپارلمان یگروه دوست سیا رئدر تهران ب شیاتر ریسف دارید

 و گفت وگو کرد. دارید شیاتر -رانیا یپارلمان یگروه دوست سیدر تهران با رئ شیاتر ریسف

( با وریشهر 11در تهران صبح امروز سه شنبه ) شیاتر ریخانه ملت، اشتفان شُلتس سف یگزارش خبرنگار خبرگزار به

 و گفتگو کرد. دارید شیاتر - رانیا یاسالم یجمهور یمانپارل یگروه دوست سیرئ یاحمد نادر

ها و  تیاز ظرف شیو اتر رانیمناسبات دوستانه دو کشور گفت: ا نهیریبا اشاره به سابقه د دارید نیا یدر ابتدا ینادر

 یها یت و همکارسطح مبادال شیتوانند از آنها در جهت افزا یمختلف برخوردارند که م یها نهیدر زم یفراوان یها یتوانمند

 استفاده کنند. نیمابیف

دو  انیم یمبادالت اقتصاد شیدر ادامه بر لزوم افزا شیاتر - رانیا یاسالم یجمهور یپارلمان یگروه دوست سیرئ

مختلف و مورد عالقه و کمك به رفع موانع موجود  یکرد و افزود: گسترش ارتباطات دوستانه دو کشور در حوزه ها دیکشور تاک

 یجمهور یپارلمان یعضو گروه دوست ندگانینما یاست که از سو یضوعاتاز جمله مو ن،یمابیف یها یتوسعه همکار ریدر مس

 قرار دارد. یریگیمورد توجه و پ شیاتر -رانیا یاسالم

 نهایگرا کجانبهی اقدامات تیاز سخنان خود با محکوم یگریدر بخش د یاسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما

ر د دینبا ییاروپا یگفت: کشورها ران،یا یاسالم یجمهور هیظالمانه عل یها میدر جهان از جمله اعمال تحر کایآمر یانونرقیو غ

 است، سکوت کنند. یالملل نیکننده قواعد ب فیکه تضع کایآمر یرقانونیبرابر اقدامات غ

عمل  رانیا یاسالم یدر قبال جمهور تعهداتشان هیبرجام خواست تا به کل ییاروپا یراستا از طرف ها نیدر هم یو

 کنند.

کمك به توسعه  یبرا شیو اتر رانیا یاسالم یجمهور یپارلمان یگروه دوست یاز آمادگ دارید نیا انیدر پا ینادر 

 از جمله اقدامات بشردوستانه خبر داد. یالملل نیو ب یدر سطوح دوجانبه، منطقه ا نیمابیف یها یهمکار

شور دو ک یها یتوسعه مناسبات و همکار تیبا اشاره به اهم دارید نیدر ا زیدر تهران ن شیرات ریشُلتس، سف اشتفان

 یفراوان یتالش ها نهیزم نیعالقمند است و در ا رانیا یاسالم یهمواره به توسعه مناسبات دوستانه با جمهور شیگفت: اتر

 جادیدر جهت کمك به ا رانیا یاسالم یا جمهورسازنده ب یها ین همکاریو همچن یتجار -یتوسعه ارتباطات اقتصاد یبرا

 و کاهش بحران در منطقه به عمل آورده است. تیثبات و امن

 یافزود: نقش گروه ها شیو اتر رانیا نیب یپارلمان یها یگسترش همکار تیبا اشاره به اهم نیهمچن شیاتر ریسف

 در سطوح مختلف، مؤثر و سازنده است. نیمابیف یها یهمکار شبردیدر مجالس دو کشور در کمك به پ یپارلمان یدوست
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را  رانیو ا شیدر مجالس اتر یتخصص یها ونیسیو کم یپارلمان یدوست یگروه ها انیتعامل م شیخصوص افزا نیدر ا یو

 دوجانبه و منطقه یدر عرصه ها نیمابیف یها یهمکار تیو تقو میبر لزوم تحک دارید نیا انیدر پا شیاتر ریسف خواستار شد.

 کرد./ دیتاک یا

 است رانیدروازه ورود به ا شیاتر یبرا هیاروم :رانیدر ا شیاتر ریسف

 بوده است گفت: گسترش رانیورود به ا یبرا یهمواره دروازه ا شیاتر یبرا هیاروم نکهیا انیبا ب رانیدر ا شیاتر ریسف - هیاروم

 استان است. نیهدف عمده به ا یغرب جانیروابط با آذربا

اشاره کرد  شیو اتر رانیا یخیروابط تار نهیشیبه پ یغرب جانیبا استاندار آذربا داریتز سه شنبه شب در دشول اشتفان

 كیپلماتیسال روابط د 160و  نیطرف نیسال مشارکت ب 500دولت،  نیسال ارتباط مستند ب 700و افزود: دو سال گذشته 

 .میداشت یدو طرف را گرام نیب

دو طرف برخوردار  نیدر روابط ب یو غن یخیتار نهیشیپ نیکه از ا افتی توانیرا م یکمتر کشور نکهیا انیبا ب یو

 است. شیقابل ستا شینسبت به اتر رانیا یاست گفت: احترام و تعامل و برابر

از  یکیروابط دو کشور دانست و افزود:  یاصل یژگیرا دو و ینیب شیاحترام متقابل و قابل پ شیدر اتر رانیا ریسف

 ت.راه آهن بوده اس ،یو مهندس یفن ساتیتأس جادیپست، ا سیاز جمله تأس رانیمشارکت در تحوالت مثبت ا شیاتر افتخارات

 هیماهر اشاره کرد و گفت: از سرما یرویو ن یگردشگر ،یدر کشاورز یغرب جانیآذربا میعظ یهاتیبه ظرف شولتز

 .میکنیمختلف استان استقبال م یهادر حوزه یگذار

تجار استان برشمرد و ادامه داد:  یمشترك طبق عالقمند یهایهمکار یرا دو راهبرد اصل یو گردشگر كیارگان یکشاورز یو

از  یکیکرد:  حیتصر رانیدر ا شیاتر ریسف .میداشته باش یهمکار زیکوچك ن یهاو بنگاه عیاز صنا تیتا در حما میعالقه دار

 کنند. سیتأس یندگیدفتر نما شیعالقمند در اتر یهاها و مجموعهاست که شرکت نیا یالزامات همکار

قرار داد و افزود: باعث افتخار است  دیرا مورد تاک یمشترك فرهنگ یهامناسبت یو برگزار یمناسبات فرهنگ تیتقو شولتز

 .میبرگزار کن یغرب جانیدر آذربا یفرهنگ تیفعال نیچند شتریهرچه ب یکینزد یبرا

 یو انتظام یسیپل ،یتیامن یهاحوزهدر  شیو اتر رانیروابط ا یبررس

 یهاروابط دو کشور در حوزه شیوزارت کشور اتر المللنیو امور ب یتیامن یاستگذاریبخش س سیبا رئ رانیا ریسف دارید در

 مرور شد. یو انتظام یسیپل ،یتیامن

در  شیدر اتر رانیا یاسالم یجمهور ریسف «یعباس باقرپور اردکان»دانشجو،  یخبرگزار یاسیگزارش گروه س به

 شیالملل وزارت کشور اتر نیو امور ب یتیامن یاستگذاریبخش س سیبا رئ دارشیاز د یریبا انتشار تصو ترشیصفحه توئ

شور الملل وزارت ک نیو امور ب یتیامن یاستگذاریبخش س سیئر ،«سریساندر» یکه با آقا یسودمند اریدر مالقات بسنوشت: 

 یمرور شد و راه ها یو انتظام یسیپل ،یتیامن یخوب دو کشور در حوزه ها اریاشتم؛ روابط بسد شانیهمراه ا أتیو ه شیاتر

 ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نهیزم نیروابط در ا یو ارتقا تیتقو
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 استیدر کاخ ر یمراسم یط ۱۳99 ریت ۱۰ ن،یدر و رانیا یاسالم یجمهور دیجد ریسف «یباقرپور اردکان عباس»

 کرد. یو میو استوارنامه خود را تقد داریکشور د نیجمهور ا سیرئ« فان در بلن»با  شیاتر یجمهور

 نیدر و رانیا ریاز زبان سف شیخارجه اتر ریبا وز یعراقچ دارید یمحورها

 شیترامور خارجه ا ریامور خارجه کشورمان با وز ریمعاون وز دارید یبه محورها یترییتو یامیدر پ شیکشورمان در اتر ریسف

 اشاره کرد.

 یعراقچ عباس داریدرباره د یترییتو یامیدر پ یو اسلوواک شیکشورمان در اتر ریعباس باقرپور سف سنا،یگزارش ا به

 اریبس یدارینوشت: در د ترشییدر صفحه تو شیامور خارجه اتر ریامور خارجه کشورمان با الکساندر شالنبرگ وز ریمعاون وز

چالش ها،  رغمیدو طرف عل تیقاطع شیبرجام، افزا تیشالنبرگ بر اهم رو الکساند یعراقچعباس  انیسازنده و ثمربخش م

 شد. دیتاک یاو منطقه یالمللنیمسائل ب نهیها و تداوم گفتمان در زم نهیزم یروابط دوجانبه در تمام

 ایعل شیبه استان اتر رانیا ریسف سفر

اشتسلر  با توماس داریضمن د ایعل شیمرکز استان اتر نتزیسفر به شهر لدر  شیکشورمان در اتر ریسف ،یباقرپور اردکان عباس

 کرد. داریشهر د نیاستاندار ا

( OONachrichten) ایعل شیروزنامه اخبار اتر ریبا گرالد ماندلبائر سردب نیکشورمان همچن ریسف سنا،یگزارش ا به

 تیریو مد ریدپذیتجد یها ی، خدمات راه آهن، انرژفوالد یها نهیفعال در زم یعامل شرکتها رانیاز روسا و مد یو برخ

 یدو طرف در راستا یاقتصاد یها لیها و پتانس تیظرف یابیارز نضم دارهاید نیپسماند گفتگو و تبادل نظر کرد. در ا

گفت و گو و  کایآمر یرقانونیو غ کجانبهی یها میاز تحر یدوجانبه، در خصوص کاهش مشکالت ناش یها یگسترش همکار

 شد. یزنیرا

به  شیچهارم صادرات اتر كیاز  شیشناخته شده و ب شیمهم اتر یاز مراکز صنعت یکیبه عنوان  ایعل شیاتر استان

 زاتیوابسته به خودرو و تجه عیآالت، صنا نیماش یو مهندس یباشد. فوالد و صنابع وابسته به آن، طراح یمنطقه وابسته م نیا

 باشد. یاستان م نیغالب در ا مهم و عیاز صنا یآالت کشاورز نیو ماش

 Oead شیآموزش اتر یالملل نیعامل آژانس ب ریبا مد شیدر اتر رانیا یاسالم یجمهور ریسف دارید

 ریمد چهیکال یبا آقا 1399مهر ماه  11 خیدر تار شیدر اتر رانیا یاسالم یجمهور ریسف یدکتر عباس باقرپور اردکان یآقا

از مشکالت  یرفع برخ یو تالش برا یریگیبا هدف پ دارید نیداشت. ا دارید OeaD شیآموزش اتر یالملل نیعامل آژانس ب

ست نش نیسوم یبرگزار ژهیبه و یپژوهش یهانهیدو کشور در زم یهایگسترش همکار نیو همچن شیدر اتر یرانیا انیدانشجو

 دو کشور برگزار شد. قاتیو تحق یکارگروه آموزش عال

 نیو همچن رانیا یهابا دانشگاه یگسترش همکار یبرا شیاتر یهادانشگاه یالقمندع دارید نیدر ا چهیکال یآقا 

خوب دو کشور در  یهایمالقات، ضمن اشاره به همکار نیدر ا زیدکتر باقرپور ن یقرار داد. آقا دیتبادل دانشجو را مورد تاک

 یلیصتح طیبهبود شرا یبرا ادشدهیآژانس  ژهیبه و یشیاتر نیمسئول شتریبخواستار توجه  ،یو دانشگاه یحوزه آموزش عال

 یدانشگاه هیخصوص از جمله شهر نیآمده در ا دیمشکالت پد یبرخ انیکشورمان با ب ری. سفدیگرد یرانیا یانیدانشجو

درخواست  ش،یاتر ییدانشجو دیاخذ رواد یبرا ازیمدارك مورد ن یفهرست کنون نیو هم چن شیدر اتر یرانیا انیدانشجو

 شد. یموارد با هدف کاستن از مشکالت فعل نیدر ا یزنگرو با یدگیرس
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 ناریوب قیو از طر كینزد یا ندهیدو کشور در آ قاتیو تحق یکارگروه مشترك آموزش عال یبرگزار یدو طرف برا دارید نیا در

 یهمکار ،ییاروپا هیاز برنامه اراسموس پالس اتحاد یرانیا یهادانشگاه یبهره مند لیتسه نهیدر زم نیتفاهم کردند. همچن

 یمرکز فرهنگ یبا همکار یدانشگاه التیمشاوره تحص زیم جادیو ا شیو کار در اتر شآموز انیارتقاء سطح زبان متقاض یبرا

 در تهران گفتگو و تبادل نظر صورت گرفت. شیاتر

 یندو ساختار ب یآموزش یهایگذار استیدولت در حوزه س یمشاور اصل شیآموزش اتر یالملل نیب موسسه

دوره پنج ساله از  كی یبرا چهیکال ی. آقاباشدیم یالملل نیکشور در امور پژوهش و توسعه روابط ب نیا یراهبرد یهابرنامه

 شد. یزوت شتفانا یآقا نیموسسه مذکور جانش استیبه عنوان ر 2020 هیژانو

 ریر اشتفان شلتس سفدکت یبا آقا شیو اتر رانیا یاتاق مشترک بازرگان یکارگروه گردشگر یتخصص نشست

 رانیدر ا شیاتر

 یزارو برگ یتخصص یهاکارگروه تیریو مد یاندازراه شیو اتر رانیا یاتاق مشترك بازرگان تیفعال یهاحوزه نیاز مهم تر یکی

 ها است.کارگروه نیبر محور ا نیو آنال یحضور یتخصص یدادهایرو

نشست و  كی یالزم جهت برگزار یهایریگیپ ،یه گردشگرکارگرو هیاول ناریوب یراستا و پس از برگزار نیهم در

 .رفتیانجام پذ شیاتر ریدوجانبه با سف دارید

فارت س یزبانیو به م یکارگروه گردشگر یکل محترم اتاق و اعضا ریدب ران،یدر ا شیاتر ریسف نیدوجانبه ب دارید در

 به بحث و گفتگو گذاشته شد: ریموارد ز ش،یاتر

 رانیدر ا شیاتاق و سفارت اتر یکارگروه گردشگر نیب یکار همکارسازو نییو تب یبررس

 و به شی)از مقصد اتر یخروج یهاستیو تور یورود یهاستیدر بخش تور شنهاداتیپ یبندارائه و جمع نظر،تبادل •

 (شیمقصد اتر

 یکارگروه گردشگر نیب یهمکار یتخصص یها  هیرو •

 .یسفارت و انجمن فرهنگ اتاق، •


