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 مقدمه

 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  معاهده 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

 جادیوندانش اشهر یبرا ییباال یکه سطح زندگ یافته استتوسعه  یستیالینظام اقتصاد بازار سوس كی شیاقتصاد اتر 

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

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

دو  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیو مستحکم برخوردار است. سابقه روابط س یسابقه طوالن كیاز  شیو اتر رانیروابط ا

 طی. شراگرددبرمی شیبسبورگ در اترهاآنحکومت خاند و رانیدر ا هیآغاز سلطنت صفو یعنی یالدیم 16قرن  لیکشور به اوا

 لیشاه اسماع ریسف نیشده است. اول شیو اتر رانیدو کشور ا یکینزدمنجر به  شهیبه بعد هم 16قرن  ژئوپلیتیكو  یاسیس

 طهماسبشاهکه از جانب  یدو کشور، به سند كیپلماتیرابطه د نینخست نیاعزام شد. همچن شیبه دربار اتر 1533در سال  یصفو

 یرخب ش،یاتر یخاورشناس گستانفرهن سی. بعد از تأسگرددبازمی، شدهارسالبسبورگ هاآنبه خاند)یالدی( م1552اول در سال 

د. اروپا نمودن یدر مجامع ادب رانیو شعر ا اتیاقدام به نشر دادن ادب ران،یو ا انهیمرکز، با سفر به خاورم نیا التحصیالنفارغاز 

ترجمه  یانحافظ را به زبان آلم وانیبود که د یفرد نیبه جوزف ون هامر پورگشتال اشاره کرد که نخست توانمیافراد  نیا ازجمله

 ترجمه، بعدها مورد الهام گوته قرار گرفت. نیکرد که ا

مقابل در  رانیا یقوا زیکه به دنبال تجه ی. وافتیادامه  رزایدوجانبه دو کشور در زمان قاجار توسط عباس م روابط

ه را کرد ک یشیاتر یهاسالحاز  یبرخ دیارسال کرد و درخواست خر خیبه کلمنس ونتسل فون مترن هاینامبود،  هیارتش روس

 رد شده است. خیتوسط فون مترن احتماالً

در  شیاتر یدانشگاه دیاز اسات ریرکبیشد. دعوت ام یدیدارالفنون، وارد مرحله جد سیدو کشور به بهانه تأس روابط

 نید. اش گریکدیدو کشور به  شتریب یکیدر دارالفنون، موجب نزد سیو تدر رانیبه ا متیعز یبرا یمعدن و پزشک یهاشتهر

را برآورده  ریبرکی، نتوانسته بودند انتظارات امگذشته در شدهاعزام یسیانگل و یفرانسو ،یبود که معلمان روس لیدل نیدعوت به ا

 ت،یمتبوع خود را داشتند. در نها هایدولت یاسیس دیدر انتشار افکار و عقا یسع شتریب ،یآموزش دروس تخصص جایبهکنند و 

 نید ااز ورو شیپ ازآنجاکهاما ؛ به کار شدند مشغولقرار گرفتند و  دییمورد تأ هاآنآمد که هفت نفر  رانیبه ا شیاز اتر ینه مرب

 سیو انگل هیروس هایکارشکنینبود که در مقابل  رانیدر ا یحام چیه آنان، تیدر زمان شروع فعال د،یبه قتل رس ریرکبینفرات، ام

. افتی انیپا یزیناچ تیموفقپروژه با  نیا ان،یمرب نیا یبا فوت و استعفا ت،یکند. در نها تیحما هاآناز  ،ینور آقاخان رزایو م

از  دیکشور و بازد نیبا مقامات ا داریو د شیشاه به اتر نیو دو سفر مظفرالد شاهنیناصرالدبعد، در خالل سه سفر  یهاسالدر 

اداره پست منسجم  كیکشور به  هایچاپارخانه لی، تبدهاآندستاورد  ترینمهم، چند قرارداد دوجانبه منعقد شد که هاآنقشون 

 هایارگاهکن و دارالفنو یماهر برا نیو تکنس یاسلحه و جذب چند مرب یمقدار یداریتهران، احداث تلفنخانه، خر سیپل لیو تشک

 بود. یصنعت
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 تولیدی و صادراتی اتریش: هایظرفیت

 ذیل را دارد: کاالهایتولید و صادرات  درزمینه، اتریش ظرفیت و توانمندی باالیی شدهانجام هایبررسیبا توجه به  

  و تجهیزات آالتماشینانواع 

 آن یدکیلوازمسنگین و  آالتماشین 

 زی، فوالد و کاالهای فلآالتآهن 

 تجهیزات پزشکی و محصوالت داروئی 

  از آن شدهساختهمواد مصنوعی و محصوالت 

 انواع کاغذ و چوب 

 تجارت خارجی اتریش

برخوردار  ایویژهتجارت خارجی برای این کشور از اهمیت  روازایناست.  اتریش کشوری صنعتی با بازار مصرف داخلی محدود

قتصادی ا درپیپی. رشد دیفزایببه میزان صادرات این کشور در سبد مبادالت خارجی ناچیز  هرچند نمایدمیتالش  هرسالهاست و 

و پس از بحران اقتصادی جهانی( شاهد رشد  2009سال  غیرازبهگذشته )سال  10این کشور باعث گردید تا اقتصاد اتریش در 

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

میلیارد یورو  289/54 بربالغمیلیارد یورویی این کشور در سال گذشته مجموع تجارت خارجی آن  147/62توجه 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 مقایسهقابل یدر سطح یباعث کاهش بخش دولت یسازیخصوص ر،یاخ یهادر سال حالبااینشدند.  یمل

 ازیدرصد از ن 90حدود  باوجوداینکه شیاست. اتر شیاتر یبخش اقتصاد مل ترینمهم یالمللنیب یشده است. گردشگر ییاروپا

خاك  یشرق کشور دارا کشتقابل نیدارد. زم یکار را در بخش کشاورز یرویدرصد ن 8فقط  کند،یم دیرا خود تول اشییغذا

  .کندیم دیاز غالت و انگور تول یاست که محصول خوب یزیحاصلخ
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 اوضاع کشوری

 نگاه یک در اتریش

 نام رسمی (Republic Osterreich)  جمهوری اتریش

کاری اقتصاد و توسعه، همآنبازرگانی آزاد اروپا، سازم سازمان ملل متحد، اتحادیه

 کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، شورای اروپا
 عضو

 حکومت جمهوری فدرال

 مساحت کیلومترمربع 83870

 خط ساحلی خط ساحلی ندارد

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

 عیتجم نفر 8169929

 رشد ساالنه جمعیت درصد 0/1

 پایتخت وین

 شدهشناختهشهرهای  فورت، ویالش، ولس، سانکت پولتن  الگن لینتس، گراتس، زالتسبورگ، اینسبروك،

 زبان درصد( 96آلمانی )رسمی؛ 

 مذهب کاتولیك رومی، پروتستان

 به زندگیامید  سال 73/9

 یو مذهب ینژاد ،یتیجمع بیترک

وده و همگون ب اریبس یو زبان یکشور به لحاظ نژاد نیا .باشدمینفر  ونیلیم میاز هشت و ن شیب ر حال حاضرد شیاتر تیجمع

 دهندمی لیتشک هاخارجیرا  شیاتر تیدرصد از جمع 10. حدود آیدمیبه شمار  شیدرصد از مردم اتر 90 یمادر زبانآلمانی

که حدود چهار و  باشندمی، مجار و ترك (صرب، اسلوون، کروات اك،یبوشنسابق ) یوگسالوی یاز کشورها ینیکه اغلب مهاجر

از  اندعبارت اندقرارگرفته یرسم ییکشور مورد شناسا نیا یکه در قانون اساس یانی. مذاهب و اددهندمی لیدرصد را تشک مین

توجه  انی. شا(درصد 0/8) ریدرصد(، سا 2/2ارتدوکس )(، درصد 2/4(، اسالم )درصد 9/4درصد(، پروتستان ) 8/73) كیکاتول

 است. شدهشناخته تیبه رسم شیدر اتر 1912اسالم از سال  نیاست که د

 زبان رسمی

و  سیآلمان، سوئ یمانند کشورها زبانآلمانی یاز کشورها یکه شمار قرارگرفته یادر منطقه شیکه گفته شد، اتر طورهمان

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

 لغات یبرخ یاست که در تلفظ و معن یبه آلمان هیشب یشی. زبان اترندیگوی( مÖsterreichisches Deutschاستاندارد )

 تفاوت است. یدارا

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

برگ و فورارل یهاالتیباشد. البته در ا فهمقابل سختیبهاستاندارد مسلط است،  یکه به زبان آلمان یشخص یممکن است برا

 .زنندی( حرف مAlemannische) شیبه زبان آلمان هاآنساکنان  رول،یاز ت یبخش
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 شیو گو یرنیبا شیگو کنند؛یصحبت م یاصل شین به دو گواست، اما مردم آ 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 شیآلمان هستند که فهم آن به نسبت یرنیبا یشیاتر ای یرنیبا شیگو یدارا شیاما بخش اعظم مردم اتر؛ دارد

 واحد پولی

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

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

 سواد

 .سال این کشور، باسواد هستند )توانایی خواندن و نوشتن را دارند( 15ی از جمعیت باال %98 طورکلیبه

 اتریش وهوایآب

 یاهشامل کوهستان شیاتر یهانیاست. زم ینسبتاً معتدل وهوایآب یبا قرار داشتن در قلب اروپا، دارا شیاتر یکشور جمهور

 است. یجزئ یهاتفاوت یکشور دارا نینقاط مختلف ا در شیاتر وهوایآب .شودیها و دشت مبا ارتفاع بلند و کوتاه، تپه

ها سردتر زمستان ینواح نیاست. در ا رفتهیپذ یاقاره وهوایآباز  یشتریب راتیتأث شیاتر یو شرق یپست شمال ینواح

 یرقجنوب ش یها در نواحمتوسط است. تابستان طوربهبارش باران در تمام طول سال  زانیم نیتر است و همچنها گرمو تابستان

 کرد. سهیمقا یاترانهیمد یهاآن را با تابستان توانمیو  باشدیتر مو گرم تریطوالن شیاتر

 نیا یوهوایآب طیشرا جهی. درنتشودیاحساس م شتریب یمعتدل اطلس وهوایآب راتیتأث ش،یاتر یغرب ینواح در

 نیبارش باران در ا زانیاما م؛ ها نسبتاً گرم استتابستان ها خنك واست؛ زمستان شیاتر یشرق یتر از نواحمعتدل یکم هیناح

 یهاگونه ستگاهیز شیمناطق، غرب اتر نیدر ا یوهوایآب طیو شرا ییایجغراف یهای. با توجه به گوناگونباشدیم شتریب ینواح

 و جانوران متنوع است. اهانیاز گ یاریبس

هوا در زمستان،  یدما شودیشده که باعث م یآلپ وهوایآبن آمد به وجودباعث  ،کشور اتریش ییایجغراف طیشرا اما

درجه  5متر ارتفاع، هوا  300هر  یدارد. به ازا یهوا کاماًل به ارتفاع محدوده بستگ یباشد. دما یاز مناطق پست شرق پائین تر

 کرده و رییتغ سرعتبهکن است مم وهواآب 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، انگلیشورو ریاتحاد جماه کا،یآمر یروهایدوم ن یجنگ جهان انیدر پا

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

(State Treatyزم )یروهاین نیشد و آخر ییهمان سال اجرا ژوئیه 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 طرفیبیکشور با اعالم  نیا

 بیرا تصو یدائم طرفیبیقانون  شی( مجلس اتریدیخورش 1334)چهارشنبه سوم آبان  1955اکتبر سال  26روز  در

 ثبت شد و دولت و شیاتر یروز مل عنوانبه یخارج یروهایبدون حضور ن شیروز آغاز استقالل اتر نیاول عنوانبهروز  نیکرد و ا

 .دارندمی یگرام یمل روز عنوانبهاکتبر را  26روز  هرسال شیترمردم ا
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سیبه زبان فار شینام اتر  

)قلمرو  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 نیا درمجموع( است که یو پادشاه

. در اسناد دوره گفتندیگاه نَمْسه( م رانیکشور را نَمْسا )و در ا نینام ا ران،یا ازجمله ،یاسالم هایسرزمیندر  ترپیش

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

نمسا(  ژهیونمسا و پروس )و به یهایبود، امپراتور امدهین به وجود کپارچهیآلمان  ین دوره که هنوز کشور امپراتورچراکه در آ

 انیبه ب دیشا ای)و  روسی نمساواژه  اصل مردمان بودند. نینماد ا جه،یو درنت زبانیآلمان یکشورها نیآورترو نام نیترپرقدرت

و  زبانیصرفًا در مورد مردم آلمان جیتدربهو  خواندندینام م نیرا با ا هایخارج هاروسنگ. گ ی( است و به معنایاسالو تردقیق

 یبرا) یاسالو هایزبان در هم اکنون. رفت به کار — شاتری—آن دوران  زبانیکشور آلمان ترینمهمباالخره در اشاره به مردم 

 ییایاسلوون، nemčina ی، اسلواکniemiecki یتان، لهسněmčina ی، چکнемски ی، بلغارнеме́цкий ینمونه: به روس

nemščina ،ینیاوکرا німецька) یمانند مجار) یشرق یاروپا یاسالو ریغ یهازبان یو حت németییای، رومان 

nemţeşteآن  یهم برگرفته از نام روس یو فارس یو ترک یعرب هایزبان در نمسا. واژه رودیم به کارآن  هیشب ایواژه  نی، ا

 .شودمی استفاده نَمساآن، از واژه  یهمانندها ای شیاتر یجابه ی. هنوز هم در زبان عربستا

 :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  ی. در همان سال قانونشناخته شد تیبه رسم شی، استقالل اتر1955سال  معاهده 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
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 :ییایجغراف تیوضع

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

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

 یونمسک وستهیطور پبه انهیم یهااز سده شیمحل تا پ نیا حالنیباا. گرددبرمیبه عصر مس  یدر محل گراتس امروز یانسان

 .نبوده است
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 اتریش یهاالتیابر  یامقدمهو  شهرها نیتریمیقدبرخی از معرفی 

 نیو

 

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

 زبانآلمانیشهر  ترینبزرگ 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 شیاروپا بود. پ

 خچهیتار

 نیمتفق یدوم قوا ی. بعد از جنگ جهانشده استتبدیل شیاتر تختیبه پا تدریجبهبنا و  حیمس الدیاز م شیپ 5شهر در قرن  نیا

 شهیهم یقبول کرد برا شیکه اتر بعدازآنکردند.  میو فرانسه تقس سیانگل کا،یآمر ،یحت کنترل شوروآن را به چهار قسمت ت

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

 نیچهارگانه متفق یان اشغال آن توسط قوادر دور نیحاکم بر و یاورسون ولز در مورد فضا یمرد سوم با باز لمیف

 نوشته است. نیرا گراهام گر لمیف نیا نامهفیلماست. 

 استیس

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

 .است فتهاستقراریاشهر  نیدر ا یاتم یو سازمان انرژ OSZEاوپك، 

 عنوانبه ونسکویاز جانب سازمان  یالدیم 2001کشور در سال  نیبنا به درخواست دولت ا نیشهر و یمرکز بافت

 .رسیده استبه ثبت  یجهان یفرهنگ راثیم
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 گذارینام

( نی)بر وزن چ «نیو»نام شهر  ی. در زبان آلمانشده استگرفته( Vienne) یاز نام آن در زبان فرانسو یدر زبان فارس «نیَو» نام

 شهر جهان است. ترینباکیفیتشهر در حال حاضر  نی. اشودیتلفظ م

 ییایجغراف تیموقع

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

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

 یگردشگر

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

 .بوده استنفر  ونیلیم 5/3در حدود  یزیچ تیجمع نیا 2004اساس آمار، در سال 

 یسایکل ترینبزرگساله  900 یبا قدمت سنت استفان یسایکلاست.  نیمعروف و یهااز موزه یکی یسیملکه س موزه

 یکیاست.  گانیعموم را ی. ورود براشودمیمحسوب  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 هایقسمت ترینجالباز 

 .شودمی دارینگه آنجا یدست جمع

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

شون به  یزبان آلمان است. در 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 شیپ صدسالاند تا آنجاست که تا که در آن کاشته یاهانیاست و تنوع گ رینظ

 .شوندیدوباره کاشته م یفصل صورتبهکاشته شده که  قصر نیباز ا یفضا

 شونبرون قصر

ال رودولف اول در س نشانیاز اول شیپادشاهان اتر یمحل زندگ شش صدسالاز  شیب یاست و ط شیاتر یقصر سلطنت هافبورگ

 بوده است. 1918کارل اول در سال  نشانیتا آخر 1273

است که در آن آثار رافائل،  نیو هایموزه ترینمعروفاز  یکید اکنون بو یسلطنت یمهمانسرا یکه زمان نایآلبرت موزه

 .شودمی دارینگه لهیو اگون ش متیو البته گوستاو کل کاسویآنجلو، سزان، پ کلیما ،ینچیرامبراند، داو

 یهداردر آن نگ لهیو اگون ش متیاز گوستاو کل یاست و آثار مهم یمختلف هایگالریو  هاموزهشامل  ریدیبلو قصر

 .شودمی یمکان نگهدار نیدر ا متی( اثر کلیمعروف بوسه )نقاش ی. تابلوشودمی

 .و موزه دکتر لئوپلد را نام برد كیموزه تکن ت،ی، قصر گلوروحشباغ توانمی نیو یدنینقاط د گرید از
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 گراتس

 

شهر  نی. اآیدمی حساببه شیشهر اتر رینتبزرگ نیاست و بعد از شهر و شدهواقع شیاتر رماركیشهر گراتس در استان اشتا

 شدهانتخابآن  یبرا یمختلف یهاعنوانزمان  نیو تا به ا شدیماروپا شناخته  یفرهنگ تختیپا عنوانبه یالدیم 2003در سال 

ه است که از کلم Graz گراتس، شهر نام درواقع. …و یجهان یفرهنگ راثیبشر، م حقوقاست مانند شهر صلح و آرامش، شهر 

 یپروس نانینشدر زمان دوك یالدیم 1128در سال  یدژ کوچك است. ول یالهام گرفته است و به معن ییایگرادتز در زبان اسلوون

 شد. لیتبد یتجارت و بازرگان مرکزسلطه بابنبرگ قرار گرفت و به  رزی گراتس شهر هاآنو فرمان  تیقوم ریو ز

و بر  هشدواقع شیکشور اتر ی، در قسمت جنوب شرقشودمیشناخته  شیاتر شهر بزرگ کشور نیدوم عنوانبهشهر گراتس که 

 یتیاست و جمع کیلومترمربع 127.56است. مساحت شهر گراتس در حدود   گرفتهشکلمور  یرودخانهبه نام  ایرودخانه یرو

از  ،آیدمیبه شمار  شیور اترکش یشهرها نیباتریاز ز یکی. شهر گراتس که ستا دادهجایهزار نفر را در خود  270 بربالغ

 ،یخیتار یساهای. وجود کلگرددبازمیسکونت در آن به عصر مس  هاینشانه نیو نخست بردمیبهره  زین یو پربار یغن ایتاریخچه

 ستیدر ل 1999و پربار است. شهر گراتس در سال  یغن یتاریخچه نیبر هم یز،گواهیدر شهر گراتس ن باشکوه هایکاخو  هاقلعه

 یلقب شهر لذت آشپز 2008اروپا و در سال  یفرهنگ تختیلقب پا 2003است و در سال  دهیبه ثبت رس یونسکو یجهان راثیم

 را به خود اختصاص داده است.
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 کنسبرویا

 

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

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

 .( استنای

 یرهددر  قیدق طوربهشهر  نی. اباشدمیکشور واقع  نیاست که در سمت غرب ا شیکشور اتر یاز شهرها یکی نسبروكیشهر ا

مهم  یکیتراف یجادهدو  یشهر در محل تالق نیا مییبگو میبخواه تردقیق طوربهاست، اگر  دهیواقع گرد آلپ هایکوهدر  «نیا»

ه ک رودمیبه شمار  شیدر اتر یاز مقاصد معروف گردشگر یکیقرار دارد و  سوئیس-نیو یجادهو  ایتالیا-آلمان یجاده یعنی

خودش را حفظ کرده و در  یمیهمچنان بافت قد نسبروكیشهر اشهر را دارند.  نیقصد سفر به ا ادیساالنه گردشگران ز

 همچنان وجود دارند كیبه سبك گوت هاییخانهخود  هایکوچهپسکوچه

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

 .نفر بوده است 117٬916برابر با  یالدیم 2007در آغاز سال  وكنسبریا تیجمع .بود یزمستان كیالمپ یهایباز
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 زالتسبورگ

 

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

 یاسلون انا،یوبلیل یشمال غرب یلومتریک 281 ،خیشرق مون یلومتریک 150شهر در  نیآلپ قرار دارد. ا کوهرشته یو جنگل یشمال

هر ش یکرده است. بخش شمال میشهر را به دو قسمت تقس نیزالتساك ا یرودخانهاست   شدهواقع نیغرب و یلومتریک 300و 

 نیا یاما در بخش جنوب؛ شودمیبخش انجام  نیهم از ا هاونقلحملاست و  یتجار شتریشهر است که ب دیهمان بخش جد

ست. ا قرارگرفتهدر اروپا   وسطیقرون هایبرج ترینقدیمیاز  یکیباروك خود و  کلیساهایزالتسبورگ با  یمیدخانه، شهر قدرو

 .دیگشت همراه باش یشد. با ال ونسکویثبت  یجهان راثیم كی عنوانبه 1997زالتسبورگ در سال  یمیشهر قد

 است موتزارتشهر زادگاه ولفگانگ آمادئوس  نیلپ قرار دارد. اآ یهااست که در دامنه کوه یدانشگاه یشهر زالتسبورگ

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

 

ز ا شیب تیشهر با جمع نیکشور است. ا نیفدرال کرنتن ا التیو مرکز ا شیاتر یاز شهرها 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 

 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  کالگنفورت .اندهمتر شهر را در برگرفت 1٫000

است.  ماندهیباقاز آن  یکه امروزه فقط کم کردند رانیشهر را و یوارهایفرمان ناپلئون، د ریز یسو، سربازان فران1809سال  در

اقتصاد شهر شد. در طول جنگ  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 . کالگنافتیشهر مجاورش، گسترش  4شهر با جذب  نی، مساحت ا1973سال  از

 .بود 2006 یزمستان كیالمپ

 

 

 

 



 

17 
 

 نتسیل

 

 شیاتر یدر شمال شرق 200٬000 تیاست با جمع یشهر نیا است. شیدر کشور اتر تیشهر پرجمع نینام سوم (Linz) نتسیل

یم ایکردند و آن را لنت ادیبن هایرا روم سنتیل ( است.Oberösterreich) یشمال شیاتر التیمرکز ا ،واقع بر کرانه رود دانوب

 .رفتی( مFadingergymnasium) نگریفاد رستانیبه نام دب یرستانیبه دب نتزیدر شهر ل تلری. آدولف هنددینام

 یرهاهن گاهیرا پا نتسیدارد. ل شیاتر یشهرها انیدر م ایویژه گاهیجا یو فرهنگ یخیتار ،ییایجغراف تیموقع ازنظر نتسیل

ز ا شیاتر نتسیشهر ل نیاروپا شناخته شد. همچن یفرهنگ تختیپا عنوانبه 2009در سال  لیدل نیو به هم دانندمی یتجسم

 .دکنمیمنطقه  نیا یرا راه یاریامر هرساله گردشگران بس نیاست که هم ورداربرخ یاریبس یو گردشگر یعیطب هایجاذبه

 یزمان جنگ جهان در ،یآلمان ناز یشوایپ تلر،یبلکه آدولف ه ستیتازه ن یطرح ،یمرکز فرهنگ كیشهر به  نیا لیطرح تبد

 باشد.« سوم شیدر را شوایشهر پ»از پنج  یکی نتسیداشت تا شهر ل در نظردوم، 
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 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 ست.الند ابورگن التیا تختیو پا شیدر اتر یشهر

 .مجار بوده است زادگانبیشهر محل اقامت نج نیهابزبورگ ا

 الخیف

 .شده استواقع شینفر در کشور اتر 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 آن کوتاه و کم فاصله هستند. یبه غرب یاست و نقاط شرق یعرضکم التیالند ابورگن التیا

 .باشدیم اشتاتزنیالند شهر آبورگن التیکز ا. مررسدیهم 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

رقابت  گریکدیبا  یمائیپکوهو  یسواردوچرخهشنا، ماراتون،  یهانهیدر تمام زم وستهیپ طوربهساعت  10 زمانمدتدر  یستیبا

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

 كیمحل  یالدیم 745منطقه در سال  نیا کشته شد. یسانحه رانندگ كیدر  2008( بود که در سال Jörg Haider) دریها

 شد. یفرانک یاز امپراتور یبود که بعداً جزئ ایبه نام کارانتان یاسالو یمیقد نیرنشیام
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 شیاوبراسترا

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

 .باشدیم ییباال شیاتر یابه معن 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. شیگ در غرب اترزالتسبور التیو مرکز ا شیشهر بزرگ اتر نی( چهارمSalzburg) زالتسبورگ

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

 یزمستان یهاكیالمپ ی. زالتسبورگ نامزد برگزارشودیشهر 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

ن رکز آ. ماست شدهتشکیل 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

 هایمکاناز  رولیت االتیو الندك اشاره کرد. ا تهیپواتز، رو ن،یاشتابه کوف توانمی التیا نیبزرگ ا یشهرها گرید از

 و سنت آنتون. شگلیا تزبوهل،یاست از: کآن عبارت  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

 فورآرلبرگ

از لحاظ مساحت است،  شیکوچك اتر التیا نیفورآرلبرگ دوم باوجوداینکهاست.  شیفدرال اتر التیا نیتریغرب فورآرلبرگ

مرز  فورآرلبرگ التیکه با ا شیاتر التیمرز است. تنها اهم اشتاینلیختنو  سوئیسبا سه کشور آلمان،  التیا نیا حالبااین

 .باشدیم رولیت التیمشترك دارد، ا
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 تریشگردشگری کشور ا هایجاذبه

 برونکاخ شون

 

و  دیکشور بنا گرد نیا تختیپا نیو شهر و شی( در کشور اترSchonbrunnشونبرون ) باشکوهقصر  یالدیم 1700در سال  

ز قاره سب نیو همچن شیاتر یگردشگر هایجاذبه ترینمحبوباز  یکیتا آن را به   دیبه طول انجام 1960آن تا  لیساخت و تکم

، از سابقه هاستآناز  یکی یالدیم 20آن که شونبرون از اواسط قرن  کنندهرهیخ یر، معمانیدر شهر و طورکلیبهکند.  لیتبد

( در قسمت Hietzing) نگیتزیه یمنطقهدر  قیدق طوربه. شونبرون دهدمیآن شهر خبر  یخیو تار یسنت ،یفرهنگ رینظکم

 است. شدهساخته نیمرکز شهر و یغرب

است،  ( معروفBaroqueدر آن که به سبك باروك  ) کاررفتهبه یو سبك معمار ییبایاظ زاز لح یخیتار یبنا نیا

را  یعمارم برانگیزترینتحسینکاخ  نیمعتقدند ا رایرا به خود جلب کرده است ز یاریهمواره توجه گردشگران بس خیدر طول تار

دوم  انیلیمی، ماکس1569بنا در سال  نیساخت ا از ترقبلمانده است. البته  جایبهاروپا  یخیداراست که در آثار تار

(Maximilienزم  )برون )بهشون کاخ دوم،  امپراتور مقدس روم بوده است. انیلیمیکرد. ماکس یداریمنطقه خر نیرا در ا ینی 

آثار  از یکیو اکنون  بوده است شیاتر تختیپا نیدر و شیپادشاهان اتر یاقامتگاه تابستان (Schloß Schönbrunn: یآلمان

 است.رسیده  برداریبهرهبه  1960کشور است که تا سال  نیا یمهم فرهنگ

به  نیدر و یستیمهم تور یهااز جاذبه یکی است شدهتزییناتاق دارد که به سبك روکوکو  1400از  شیکاخ که ب نیا

 .باشدیکشور م نیپادشاهان ا یو آرزوها قیعال ها،قهیسل دهندهنشانها ها و باغ. کاخآیدمیشمار 
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 هافبرگ

 

 كی عنوانبهکاخ  نیاست. ا ”هافبورگ  یکاخ سلطنت“قرار دارد  شیاتر نیکه در شهر و یدنید هایجاذبهاز  یکی

 عنوانبهقلعه  نیهم از ا Habsburgقرار خواهد گرفت. خاندان  مورداستفاده زین شیاتر جمهوررئیس یبرا یاقامتگاه دائم

 محل استقرار خاندان یهاقرناول، به مدت  یجنگ جهان انیهافبورگ تا پا یسلطنت کاخ .کردندمیستفاده ا یاقامتگاه زمستان

 بود.  Habsburg یسلطنت

ت. اس شدهنوشته است جمهوررئیسه امروزه سکونتگاه محل ک نیدر ا ایاروپا توسط ملکه مار خیاز تار یبخش بزرگ

 خیتار یدهندهبازتاباست که  یخیساختمان بزرگ و تار لیکاخ وجود دارد به دل نیکه در ا یتیو جذاب ییبایز لیعمده دل

کاخ  نیا هایزیباییبر  شیمختلف کشور اتر یهاحکومتدر هر دوره از  1275بوده و از سال  شیساله اتر 700 یمعمار

 هایامپراتریسمکان، مکان سلطنت امپراتورها و  نیا 1806تا  1612از سال  نیو همچن 1583تا  1428است، از سال  شدهافزوده

 ( است.Austria) شیامپراتور اتر یتخت پادشاه زین 1918مقدس روم بوده و از سال  یامپراتور

و رنسانس گرفته تا  كیاست، از گوت یمعمار مختلف هایسبكهافبورگ شامل  یساختمان سلطنت یداخل یمعمار

 نی. مساحت ادیمشاهده کن نیدر و یخیمجموعه تار نیدر ا توانیدمیرا  كیکالس هایمعماریاز  هاییمایهتهباروك و روکوکو و 

 اطیح 19ن، ساختما 18متشکل از  یشهرک عنوانبهآن را  توانمی کلیبهو  رسدمیهکتار  23به  نیهافبورگ در و یکاخ سلطنت

موعه و مج یسیموزه س ،یسلطنت هایآپارتمان: دیرو دار شیپ نهیسه گز یدنیمجموعه د نیاز ا دیاتاق است. هنگام بازد 2600و 

 .دیینما دیبازد یتک صورتبه ایباهم و  هاآناز هر سه  توانمیکه  لوریس

و  شیاتر یکتابخانه مل ،یعیطب خیه تارموز ،یکوچك سلطنت یسایچون کل یگرید هایجاذبهمجموعه  نیاطراف ا در

 .دیمشاهده کن توانیدمیرا  ییایاسپان یمدرسه سوارکار
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 ارنست هاپل ورزشگاه

 

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

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

در آن برگزار خواهد  2008 وروی یهارقابت یینام داد. مسابقه نها رییتغ ،یو افتخاربهبه دنبال مرگ ارنست هاپل و  1992سال 

 شد.

 یفوتبال باشگاه یهایکشور است. باز نیفوتبال ا یمل میو خانه ت شیورزشگاه اتر ترینبزرگارنست هاپل  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 

 .ردیگیم

ام ج نالیف یزبانیو مجاز به م شدهبندیدرجه وفای پنج ستاره یهاجزو ورزشگاه ،نفر است 49٬825ورزشگاه،  شیگنجا

 است. بوده ااروپ یهاقهرمانان باشگاه
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 کنستانس اچهیدر

 

 نیانمود رود ر انیب ی. ودیمال در کتابش ذکر گرد یپمپ یعنی یآلمان دانانیجغراف لهیوسبه یالدیم 43ابتدا در حدود  اچهیدر

 اچهیدر نینمود. ا انیاونتروس( را ب) وسیآکروناوبرس( و الکوس وتوس )مثل الکوس  ینیالت هاینامدارد و  انیجر اچهیدر دو در

وه است اما رسوبات ک شدهساخته یخچالیدوره  یدر ط نیرا خچالی وسیلهبه اچهی. درشودمی دهینام زین نیسواب یایدر چنینهم

 یآلودگ لیهمانند تروت به دل هاگونه یبرخ یول شودمی دیص یتن ماه 1200 انهیرا کاهش داده است. سال اچهیعمق در نیرا

وجود ندارد.  اچهیدر مورد مکان مرز در در شیو اتر آلمان س،یسو یکشورها نیدر ب یتوافق یقانون ازنظررفته است.  نیاز ب

به گونه مشاع و مشترك  اچهیمعتقد است که در شیدارد، اتر اچهیمرز در وسط در یریدر مورد قرارگ یدید سیسو کهدرحالی

 .ردیقرار گ مورداستفاده

 یرانیکشت ای ونقلحملو  یریگ یدر مورد ماه ایگانهجدا هاینامهتوافق. ستیبرخوردار نرابطه  نیدر ا یمبهم دیآلمان از عقا 

، مورد دانلنگرانداختهاست که  یقیقا هایخانهموارد در رابطه با  نیاز ا یکی. ردیباال گ هاتنشاست که  یعیاست. طب شدهانجام

حق  یدارا تنهاییبه هاآندارند که  دهیعق یشیاتر هایخانوادهمورد دوم  نیدر خور برگنز است. در ا یریگیحقوق ماه گرید

 .باشندمیاز خور  یعیوس هایبخشدر  یریگیاستفاده از ماه

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

در شرق آن است.  شیدر جنوب، آلمان در شمال و اتر سیسوئ یز با کشورهامرو 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: یمان)به آل یز نگریو اوبرل (Untersee: ی)به آلمان اچهیدر نییپا ای یاونترز یبه دو بازو

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

شراب و  یریگیماه نی. همچنشودیکشت م هاآندر  وهیبوده و درختان م زیکنستانس حاصلخ اچهیسواحل در خاك

 هاشیفردربه کنستانس،  توانمی اچهیاطراف در یهاشهرها و شهرك ترینمهم. از آیدمی به شمارمنطقه  عیصنا ترینمهماز  یساز

 اشاره نمود. سوئیس درو رورشاخ  شیدر اتر گنزیدر آلمان، بر ندویو ل فن
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 گردشگری اتریش هایجاذبهسایر 

 Melk Abbeyصومعه 

آرام رود  یهامشرف بر آب یبایز یهاصخره یجهان است که در باال هایصومعه ترینمعروفاز  یکی Melk Abbey صومعه

قلعه لئوپولد دوم  1089در سال  نیاست. قبل از ا قرارگرفته( Benedictine) نیکتیبند یسای(، درکنار کلDanubeدانوب )

(Leopold IIبه راهبان بخش )از  یکیبه  یمرکز معنو نیکنند. ا یریادگیآرامش و  یبرا یجایبه لیرا تبد نشده بود که آ دهی

(  در دوره خود liberal) برالیو هنر ل یقیموس ییمهد شکوفا نی( و همچنBaroqueدوره باروك ) یآثار معمار تأثیرگذارترین

 شد. لیتبد

  Vienna State Opera  نیو یمل یاپرا

 یکی احتماالً( است و Austria) شیاتر تختیدر وسط پا کنندهخیرهساختار  كی( Vienna State Opera) نیو یمل یاپرا

 ارکسترها در جهان است. ترینشدهشناختهاز  یکیمرکز  نی. ارکستر اهاستدوره یاپرا در تمام یهاخانه نیاز پرکارتر

 ( Seefeld, Tyrol) رولیت فلد،یس

 یمناسب و هموار نیاست که زم یمراکز اسک ترینمهماز  یکی ،یزمستان كیالمپ یبرگزار دو بار دهی(، برگزSeefeld) فلدیس

 تنهاهن کننده،رهیو خ ییمنطقه با منظره تماشا كینقطه  نیقرار گرفتن در بهتر لیدارد. به دل هایاو هم حرفه هایمبتد یهم برا

 كی عنوانبهاست.  یعال زین یو کوهنورد یتابستان هایورزش یاست، بلکه برا یزمستان یهاورزش یمنطقه برا نیبهتر

 .میکنیم شنهادی( را به شما پSeefeld) فلدیاستراحتگاه لوکس س

 Hohensalzburg قلعه

 یکیاستراتژ صورتبهدر اروپا است که  وسطاییقرون ماندهیباق یبناها ترینسالمو  ترینبزرگاز  یکی( Salzburgسالزبرگ ) قلعه

 یدنیافق د نیرا به ا ی(، زندگSalzburg) شهر سالزبورگ یقلعه در باال هایبرجقرار دارد.  Festungsbergکوه  یدر باال

لوله دارد در خود جا داده است. در واقع  200از  شیرا که ب "Salzburg Bull"ارگ بزرگ  ه،قلع نی. اکندیم قیتزر نظیربی

 Hohensalzburg( است. قلعه Salzburg) شهر سالزبورگنماد قلب  عنوانبه ،وسطاییقرون یقسمت از معمار تریندیدنی نیا

 .شودی( شناخته مAustria) شیاتر یستیتور هایجاذبه ترینبرجستهاز  یکی

 Hofburg یسلطنت کاخ

 دهمورداستفا( Austria) شیاتر جمهوررئیس یاقامتگاه دائم عنوانبه( قرار دارد Vienna) نیکه در و Hofburg یسلطنت کاخ

( Vienna) نیدر و همآنکه  Schönbrunnقلعه  کهدرحالیبود،  Habsburgخاندان  یقلعه اقامتگاه زمستان نی. اردیگیقرار م

 نیا 1806تا  1612از سال  نیو همچن 1583تا  1428. از سال گرفتیقرار م مورداستفاده یبستاناقامتگاه تا عنوانبهقرار دارد، 

امپراتور  یدشاهتخت پا زین 1918مقدس روم بوده است و از سال  یامپراتور هایامپراتریسمکان، مکان سلطنت امپراتورها و 

 ( است..Austria) شیاتر

Innsbruck Altstadt 

 اری( بسAlpsآلپ ) یکوهستان عتیطب انیکه در م کندیحس را به شما القاء م نیا ،یبرف یکوهستان یهاقلهشده با  دهیپوش

شهر  Altstadt  .دهیچیپ یو هم مراکز شهر بکر داردقسمت هم منطقه و مناظر  نیدوگانه ا تیشخص كی. مثل دیهست زیناچ

 .کندیغرق م یاریبس یهاو فروشگاه فردمنحصربه ی(،  شما را در بطن معمارInnsbruck) نترتروبوكیا وسطاییقرون
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 یعنیبرجسته  هایمکان نیاز مشهورتر یکی دیتوانیم د،یباش Altstadt یهاکوچهپسکوچهدر حال پرسه زدن در  کهیوقت

"GoldenRoof" یبود که در آن از هزاران کاش شدهساختهاول،  انیلیمیامپراتور مقدس روم، ماکس یانه براخ نی. ادینیرا بب 

 به بنا داده است. یطال مانند خاصکه جلوه  شدهاستفادهشده  طالکاری یمس

St Anton am Arlberg 

 Stسنت آلبرگ ) یاسک ستیپ  د،یکن دنی( از آن دAustria) شیدر اتر دیبا حتماًکه  یمناطق مشهور اسک از گرید یکی

Anton am Arlbergرولیدر ت ستیپ نی( است. ا (Tyrol )است که تشنه چالش  یکسان یروستا برا نیاست. ا شدهواقع

خود را  مندانعالقهجوان جذاب است و  انیماجراجو یمنطقه برا نیا نکهیبر ا. عالوه دارد یاافسانه یاسک نیهستند، زم دیجد

را، هم به خود جذب  بندندیبار سفر م اندازچشم نیا دنیبه عشق د هرسالرا که  یهنوردان تابستانکو کند،یدر زمستان جذب م

 .دیباش دیاست که با هم آنجایی( St Antonسنت آنتوان ) دیخوب هست یشاهانه و لحظات حیتفر كی. اگر به دنبال کندمی

 Grossglockner Alpine یکوهستان راه

Grossglockner Alpine بازدیدکنندگانمرکز  یاست که شما را به باال یکوهستان شدهساختهده جا كی Kaiser Franz 

Josefs Höhe شیاتر توانیدمیو از آنجا  بردیم (Austriaرا،  از بلندتر )یعنیکوه آن  نی Grossglockner ی. برادینیبب 

. ارزدیم دیکنیاز آنچه فکر م شیاست ب دیدنقابلآن  یکه در باال ایمنظره اما د،یعوارض پرداخت کن دیجاده با نیعبور از ا

 تا آخر اکتبر باز است. یاز اول م عموماًجاده  نیا

 ( Hallstatt)اشتات  هال

کوچك در منطقه سالزکامرگات  یروستا كی( است. Hallstattاشتات ) هال ش،یاتر یستیتور هایجاذبهاز  گرید یکی

(Salzkammergut که )طعم  یبرا یبا ارزش یکاال شیکه نمك از مدت ها پ ییمشهور است. از آنجانمك،  دیتول خاطری

 نیثروت جمع شده از صنعت نمك، ا نیثروت و شهرت دارد، ا زا یطوالن یخیروستا تار نیبوده، ا ییو حفظ مواد غذا یدهندگ

 ییایو موم ینیرزمینمك ز اچهی، درHallstattکنم از غار  یم شنهادیکرده است. به شما پ لیتبد بندهیمکان فر كیروستا را به 

ر د یدنید هایمکان نیدتراز منحصر به فر یکیمکان  نی. در واقع ادیکن دنیبه جا مانده در نمك،د خیماقبل تار یهاآنانس

 .دیآن را تجربه کن دی( است که شما حتما باAustria) شیاتر
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 سیاسی و اجتماعی ساختار

 یاسیساختار س

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

 .باشندمیمجزا  یالتیمجلس ا یدارا یهمگ

 :هیمجر قوه

را  هیقوه مجر( استاندارانگانه ) 9 االتیا یروسا نیو همچن نهیکاب یدولت اعم از صدراعظم و اعضا أتیفدرال، ه جمهوررئیس

 .دهندمی لیتشک

 :جمهوررئیس

 جمهوررئیس اراتیاخت ترینمهم. شودمیدو دوره شش ساله انتخاب  یمردم و حداکثر برا میمستق یبا رأ جمهوررئیس ش،یاتر در

 نهیکاب رانیخاص، انتخاب صدراعظم، انتصاب وزرا و دب طیانحالل پارلمان در شرا ایو  یلیتعط ایو  لیاز: دعوت به تشک اندعبارت

 مسلح، انتصاب یروهایکل ن یفرمانده ،یدولت یهاآنالقاب و نش یاعطا ،یمجلس مل صوباتم حیصدراعظم، توش شنهادیبه پ

سابق  ورجمهرئیس شریف ی. آفاالمللیبینمعاهدات  یانتصاب سفرا و امضا ،یمحاسبات و دادگاه قانون اساس وانید یاعضاقضات، 

 . دیرس انیبه پا یو یجمهور استیدوره ر 2016 یود که در ماه جوالدمکرات ب الیاز حزب سوس شیاتر

 لیانتخابات در دور دوم بدل جهیو ابطال نت 2016 یو م لیآور یجمهور در ماهها استیدو دور انتخابات ر یبا توجه به برگزار

دکتر فان در بِلن  یکه آقا دیر گردبرگزا 2016دسامبر  4 خیدور سوم انتخابات در تار ،یدادگاه قانون اساس ینقض قانون از سو

 نیا یجمهور استیر یسال بر کرس 6 یو برا دیرس یروزیدرصد آراء به پ 53/7حزب سبزها با  تیمستقل و مورد حما امزدن

 کرد. ادیسوگند  2017 هیژانو 26در  یزد. و هیکشور در کاخ هافبورگ تک

 و دانشگاه اقتصاددان، استاد بازنشسته مدار،استیس (Alexander Van der Bellen: یبه آلمانبِلِنْ )فَنْ دِرْ  اَلِکسانْدِرْ

آغاز  2017سال  هیژانو 26را از روز  شیاتر جمهورسیرئ نیدوازدهم عنوانبهکار خود  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

هان که بز جس جمهورسیرئ نینخست عنوانبهانتخاب شد. از الکساندر فن در بلن  ورکش نیا جمهورسیرئ عنوانبه شیاتر یآزاد

 .شده استنام برده  شده استمردم انتخاب  میمستق یبا را

 ۲016سال  یجمهور استیر انتخابات

دان نامز گریبه رقابت با د حزب تیو با حما شیاتر یجمهور استینامزد مستقل انتخابات ر عنوانبهفن در بلن  2016سال  در

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

 .بوده است شیدوم اتر یجمهور
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 یاسیس یهادگاهید

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

 .کندیم تیاروپا حما یسازلفدرا 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

ر از سال کشو نیخارجه ا ریو وز شیحزب خلق اتر یاز اعضا یصدر اعظم بود. و زین 2019تا مه  2017دسامبر  ترپیشاست. او 

 .بوده است 2017تا  2013

 .بوده استدولت در اروپا  سیرئ نیترشد. کورتس جوان شیصدراعظم اتر یسالگ 31، در سن 2017دسامبر  18در  یو
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 اقتصادی ساختار

 اقتصاد اتریش در یک نگاه

. کرده است جادیشهروندانش ا یبرا ییباال یزندگ که سطح یافته استتوسعه  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 هایدولت تیسطح مالک نیانگیبه م شیاتر

 اقتصاد اتریش

 مرور اجمالی

 یورو واحد پول

سال مالی  سال میالدی 

 آمارها

تولید ناخالص داخلی  $ 5٫385  (2019) (PPP) میلیارد 

€ سرانه تولید ناخالص داخلی 40936  (2016) 

 تولید ناخالص داخلی هر بخش
٪8٫65خدمات:  ;٪3٫32صنعت:  ;٪7٫1کشاورزی:   

(2009) 

6٫2٪ (CPI) تورم  (2012) 

٪2٫6 جمعیت زیر خط فقر  (2012) 

شاخص جینی  26 (2007) 

434٫4 نیروی کار  (2012) میلیون 

یروی کار ن  

 بر پایه شغل

٪67خدمات:  ;٪5٫27صنعت:  ;٪5٫5کشاورزی:   

(2005) 

کاریبی  4٫4٪ (2012سپتامبر )   

 (2006) ماهانه ,5395$/3997€ میانگین حقوق ناخالص

ین حقوق خالصمیانگ  € 043٬2 /$ 758٬2  (2006) ماهانه ,

 صنایع اصلی

آالت، وسایل نقلیه و قطعات ساخت و ساز، ماشین

وسایل نقلیه، مواد 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 1٫163  (2012) میلیارد 

 کاالهای صادراتی
آالت و تجهیزات، وسایل نقلیه و قطعات ماشین ,

ات، مواد شیمیایی، الوار و وسایل نقلیه، مواد غذایی، فلز

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
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مصنوعات چوبی، کاغد و صفحات کاغذی، تجهیزات 

 مخابراتی، توریسم، تولیدات نساجی، آهن و استیل

 شرکای اصلی صادرات

٪4٫31 آلمان   

 7 ایتالیا 

٪7٫4 فرانسه   

٪5٫4 سوئیس    

٪4٫4 ایاالت متحده آمریکا   (2012) 

داتوار  $ 5٫170  (2012) میلیارد 

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

 فلزات، نفت و محصوالت نفتی؛ مواد غذایی

 شرکای اصلی واردات

٪1٫42 آلمان   

٪6٫6 سوئیس   

ایتالیا 1٫5٪    

$ استقراض ناخالص خارجی 9٫808 (2009 میلیارد )سپتامبر   

 امور مالی عمومی

های عمومیبدهی  6٫74٪  GDP (2012) از 

$ درآمدها 7٫191  (2012) میلیارد 

 (2012) میلیارد 204$ مخارج

$ ذخایر خارجی 5٫26 (2012میلیارد )دسامبر    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/%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%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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 اقتصاد اتریش با جزئیات

 نگاهی به شاخص های اقتصاد کالن اتریش

ومیلیارد یور 20 ر ارزیمیزان ذخای   

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

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

 کشاورزی

روی -گرافیت  منیزیوم -مس  -سنگ آهن  -زغال سنگ  -سرب  -  عدنیعمده ترین تولیدات م   

و تجهیزات آالتماشینانواع  تجهیزات پزشکی و  -سنگین و لوازم یدکی  آالتماشین - 

انواع کاغذ و چوب -محصوالت دارویی   
 عمده ترین تولیدات صنعتی

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

 خارجی

5/5 پنج ممیز پنج( درصد)   نرخ بیکاری 

 

 (GDP)ناخالص داخلی تولید 

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

درصد را تجربه  3رشدی معادل  2018. پیش بینی شده اتریش در سال باشدمیبلکه پیش بینی ها نیز حاکی از ادامه این روند 

 یورو است(یارد خواهد کرد. )ارقام میل

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% 

https://countryeconomy.com/gdp/austria?year=2017
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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% 

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% 
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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% 

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% 
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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% 

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% 

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 

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% 

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% 
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Date GDP per capita GDP P.C. Annual Growth 

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% 

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% 
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Date GDP per capita GDP P.C. Annual Growth 

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% 

1963 1,167$ 7.0% 

1962 1,091$ 6.2% 

 

 (GDP per Capitaسرانه 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 ۲011 ۲01۲ ۲01۳ ۲01۴ ۲015 ۲016 ۲01۷

2/2 1 0.9 1.7 2 2.4 3/3 CPI ٪ 
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۲019کننده 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 % 

 

 

 (Unemployment Rate)نرخ بیکاری  

 سال ۲011 ۲01۲ ۲01۳ ۲01۴ ۲015 ۲016 ۲01۷

 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% 

 

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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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 

 دیبه تول یحساب جار

یناخالص داخل  

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 

یگردشگر یها یورود  2165.60 2949.18 5421.70 961.33 Thousand 

طال ریذخا  280.00 280.00 407.48 279.99 Tonnes 

 میمستق یگذار هیسرما

یخارج  

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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 تولیدی و صادراتی اتریش: هایظرفیت

 ذیل را دارد: کاالهایتولید و صادرات  ٔ  درزمینهت و توانمندی باالیی ، اتریش ظرفیشدهانجام هایبررسیبا توجه به  

  و تجهیزات آالتماشینانواع 

 آن یدکیلوازمسنگین و  آالتماشین 

 فوالد و کاالهای فلزیآالتآهن ، 

 تجهیزات پزشکی و محصوالت داروئی 

  از آن شدهساختهمواد مصنوعی و محصوالت 

 انواع کاغذ و چوب 

 :باشندمیی اتریش به شرح ذیل هاآناستصنایع غالب در 

 نام استان صنایع و محصوالت

، صنایع وابسته به خودرو، تجهیزات آالتماشینفوالد و صنایع وابسته، طراحی و مهندسی 

 کشاورزی آالتماشینو 

 اتریش علیا 

 استان سالز بورگ  ، چوب و کاغذITو  ICTصنایع مرتبط با 

 استان فورآلبرگ دستگاه های مکانیکی، صنعت نساجی و انواع لباس و آالتماشینفلزات پایه، 

 استان کرنتن و دستگاه های مکانیکی، صنایع چوب و کاغذ آالتماشین

و  تآالماشینسنگین، تراکتور و وسایط نقلیه موتوری، آهن و فوالد،  آالتماشینصنایع 

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

 کند.

 استان اشتیرمارك

 استان تیرل  شیشه و چوب ، بخش سالمت و صنایعونقلحملصنعت توریسم، 

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

 استان اتریش سفلی  ور و وسایط نقلیه موتوریو دستگاه های الکتریکی و مکانیکی، تراکت آالتماشین
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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 هیحادات یبه سامانه جامع مشترك گمرک توانمی 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 یات کشورهاواردات و صادر

 شودیبه هرکدام از محصوالت را شامل م

 است یقابل دسترس لیسامانه اطالعات ذ نیدر ا 

 یگمرکیعموم مقررات 

 یحیترج نرخ 

 ازیمورد ن یها مجوز 

 یخارجمربوط به تجارت  یآمار اطالعات 

 عضو یکشورها یو صادرات یاقالم ممنوعه واردات ستیل 

 یو محصوالت کشاورز یحوزه کشاورز یابیبازار یهامربوط به بنگاه اطالعات 

و در آغاز سال به  گرددمیمشخص  هیاتحاد یاز سو انهیسال طوربه یگمرک یهاموجود در سامانه جامع مشترك تعرفه یکد ها 

ادرات ص ٔ  درزمینهو امکانات موجود  یتجار یها استیبازار، س راتییهمگام با تغ انهیسال راتییتغ نی. ادگردمیاعضا ابالغ  یتمام

 المللیبین دیکل كیکد شامل  نیاز ا ی. بخشگرددمیو منتشر  میتنظ دیبه اقالم جد هیاتحاد انهیالس یازهاین نیو واردات و همچن

بخش از کد شش رقم  نی. اردیگیقرار م مورداستفاده کشور( 200از  شیب) ایدر سراسر دن یگمرک یهاتعرفه یاست که برا

 دهدمی لیتشک را یرقم 10کد  كی گر،یو با چهار رقم د ردیگینخست 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 ازیرد نواردات مو یبرا یچه مدارک نکهیا

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

است که  یفاکتور مهم زین ونقلحمل نهیهز نیست. همچندرج شده ا TARICجامع  ستمیس 3.3.3جداگانه است که در بخش 

 داده شده مندرج باشد لیحتما در مدارك تحو دیبا

 توانمی 3.3.2آن و گروه محصوالت را در فصل  زانیثالث تعلق گرفته اند که م یبه کشورها یگوناگون یگمرک یها تیمعاف

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

 .باشدینم ایجداگانهمجوز  افتیبه در ازمندین رانیا از نیلیات یو پل یمحصوالت کشاورز

 یکاند 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 طورکلیبهبر آن وارد آمده است،  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. گرددمی

 دیون خارج گردقان 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. اگرددمی یو بسته بند عیو توز یفرآور د،یتول ،یمراحل، طراح

 :از اندعبارتمصوبات  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 راتییمصوبات سبب تغ نیا

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

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

دهنده محصوالت  لینده و تشکو مواد ساز 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 یمحصوالت دام 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 یذکر شده است که محصوالت 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 هادر آشپزخانه مورداستفادههمچون، لوازم  زین یانبموارد ج حالبااین

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 نیر مورد ااروپا د هیدر مصوبات اتحاد یمشخص نیکه قوان ها

 ریو در سا نمایدمیرا فراهم  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 یه زبان فارسگوناگون ب یهارا در حوزه رانیمربوط به واردات از ا نی، قوان”Import Regulations“ رمجموعهیز در

 داده است.

 مجوزها(: ،یقانون گذار) 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 
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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
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 تجارت خارجی اتریش

برخوردار  ایویژهرای این کشور از اهمیت تجارت خارجی ب روازایناست.  اتریش کشوری صنعتی با بازار مصرف داخلی محدود

 درپیپیناچیز به میزان صادرات این کشور در سبد مبادالت خارجی بیافزاید. رشد  هرچند نمایدمیتالش  هرسالهاست و 

 (و پس از بحران اقتصادی جهانی 2009سال  غیرازبهگذشته )سال  10 اقتصادی این کشور باعث گردید تا اقتصاد اتریش در

میلیارد  141/92 بربالغ 2016د رشد صعودی صادرات کاال و خدمات به شرکای خارجی خود باشد. این شاخص در سال شاه

 289/54 بربالغمیلیارد یورویی این کشور در سال گذشته مجموع تجارت خارجی آن  147/62یورو بود. با توجه به واردات 

 میلیارد یورو گردید.

 یاقتصاد منابع

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

 یاقتصادها گریبا د مقایسهقابل یدر سطح یباعث کاهش بخش دولت یسازیخصوص ر،یاخ یهادر سال حالبااینشدند.  یمل

 ازیدرصد از ن 90حدود  باوجوداینکه شیاست. اتر شیاتر یتصاد ملبخش اق ترینمهم یالمللنیب یشده است. گردشگر ییاروپا

خاك  یشرق کشور دارا کشتقابل نیدارد. زم یکار را در بخش کشاورز یرویدرصد ن 8فقط  کند،یم دیرا خود تول اشییغذا

 .کندیم دیاز غالت و انگور تول یاست که محصول خوب یزیحاصلخ

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 ،یو لوازم ترابر 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

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( 10حجم مبادالت خارجی اتریش در 

 جمع کل حجم صادرات حجم واردات سال

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 
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 جاری اتریش در بخش صادرات شرکای ت ترینمهم

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

 %30.5 40.05 آلمان 1

 %6.7 8.73 ریکاآم 2

 %6.4 8.38 ایتالیا 3

 %5.5 7.17 سوئیس 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

 

 جاری اتریش در بخش واردات شرکای ت ترینمهم

 

 سهم کشور از مجموع واردات به درصد یوروواردات به میلیارد  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 سوئیس 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
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رومیلیارد یو 289  رقم تجارت خارجی 

یورو اردیلیم 141  میزان صادرات 

میلیارد یورو 147  میزان واردات 

میلیارد یورو 6-  موازنه تجارت خارجی 

آهن فوالد و محصوالت فلزی -و تجهیزات سنگین و لوازم یدکی مورد نیاز  آالتماشینانواع    

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

تجهیزات مخابراتی و  -کاغذ و چوب  -نوشیدنی و تنباکو  -قطعات یدکی خودرو  -خودرو 

 ارتباطی
کاالهای وارداتی ترینمهم  

چین -لهستان -انگلستان -مجارستان -جمهوری چك -سوئیس -فرانسه -ایتالیا -آمریکا -آلمان اول تجاری کیشر 10   
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یمدیریت شهری در اتریش   

 

 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 تیو وضع وهواآبتفاوت 

و  یاسیس ،یاقتصاد ازنظر شیاتر یشهرها ترینمهم. خوردیچشم مبه شیبه وضوح در سراسر خاك اتر یگونگونه نیکه در ا

 (.Graz( و گراتس )Lins) نزی(، لInnsbruck) نزبروكی(، اSalzburg(، سالتسبورگ )Vienna) نیاز: و اندعبارت 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 جمهورسیشخص رئ هاآنرأس 

 در آمد. (EUاروپا ) هیاتحاد تیعضو به

 بورگن التیا( الندBurgenlandمرکز ا )التی Eisenstadt  

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

 نیو التیا (Viennaمرکز ا )التی Wien 

 التیا ( کرنتنCarinthiaمرکز ا )التی Klagenfurt  

 رماركیاشتا التیا (Styria مرکز )التیا Graz 

 شیاتر التیا ( باالUpper Austriaمرکز ا )التی Linz  

 التیا ( سالزبورگSalzburgمرکز ا )التی Salzburg  

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  

 التیا ( فورآرلبرگVorarlbergمرکز ا )التی Bregenz  

 یشهر یزیربرنامه

است.  یکیبا هم  هاآنمفهوم  کنی. لشودیم فیتعر یمتفاوت یهادر قالب ش،یلف اترمخت یهاالتیدر ا یشهر یزیربرنامه نیقوان

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

ر در نظ ییفضا یزیراز برنامه یاعنوان مجموعهگاه به یامنطقه یزیربرنامه ،یحالت نیهماهنگ با هم عمل کنند. در چن طوربه

 .گرددمیشامل  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 فیوظا ازجمله نیسرزم شیابل آمادر مق ،گرددمیمحسوب  هاالتیا فیاز وظا

 یهاها و جادهآزادراه ،یامنطقه نیب یهاجاده ،یلیونقل رها، حملفرودگاه تیمسئول حالبااینرا ندارد.  یشهر یجامع فضا

( در واقع هاالتیهر دو )دولت فدرال و ا روازاین. دولت فدرال است یهاتیدر زمره مسئول یبا ارزش معمار یفدرال و حفظ بناها

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

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

 ممکن 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 ،یمرکب به عهده دولت فدرال مرکز طوربه ش،یدر اتر نیسرزم شیبرنامه آما هیته تیمسئول

 هاالتیقانون، ا نیمشخص شده است. در چارچوب ا یباال در قانون اساس یهاارگاناز  كیهر  اراتیها است. حدود اختکمون 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 نیرزمس 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 هیاز: ته اندعبارتنهاد  نیا یاصل فیشد. وظا سیتأس 1971 هیفور 25در  اروك

و  یاو منطقه یشهر یفضا یزیربرنامه هیته ،یافق 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

 هیسبز اتحاد وسازساخت قاتیتحق لوتیپا یهااز پروژه یکیشهر که  نیهستند. در ا ،آیدمیشمار بادوام 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  یزمان 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 یاورو فن یرشد تکنولوژ

از  نهیو استفاده به دکربنیاکسیانتشار د ،یوهوایآب راتییهمچون تغ یبه موارد ندیفرا نیدر ا ستیزطیو متخصصان مح نیو

 ن پروژهیاند. در اکرده ییاجرا «یشهر سمیمتابول»بز خود را با موضوع وساز سکه مدل ساخت یطورتوجه خاص دارند. به نیزم

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

 لیتبد لیبا پتانس ییعنوان فضادارند، به یکه با مناطق مسکون یو فاصله کم نییتراکم پا لیدلشهر به هیشده تا از حاش یسع

 شود. دهاستفا یاحومه یهاشدن به شهرك

 یریکارگبا به یشهر یفضا ازنظر ندهیسال آ 40در  نیشهر و ،یکارشناس یهالیدست آمده از تحلبه جیاساس نتا بر

و استادانه و  قیدق یراحط کردیو با رو یدستاورد نیرشد خواهد کرد. با توجه به چن 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 نهیمصرف به .2

 یو معمار یمانند طراح یفیک توجه به اصول .3

طور خاص هو ب گریکدیبا  هاآن 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 توانمیآن  یه بر مبنامشخص شده ک

 دنبال داشته باشد.به یو مثبت ریچشمگ یطیمحستیز

 سمیوآمد، بهبود متابولرفت کنترل

 یوآمدهائد است. حذف رفتزا یوآمدهاکنترل رفت یخاص برا 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

استفاده، گاز  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 یترکم 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

 نیاست تا به ا شدهانجامتر بهتر، موارد سازگار و قابل انطباق جیبه نتا یابیدست یدر راستا قات،یتحق نیا قتیاستوار است. در حق

 .ابدیبهبود  ینیشهرنش یسطح زندگ بیترت
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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 وهیا، فارغ از شروند در اکثر کشوره نیاست که ا 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 یو رانندگ ییو اداره امور مربوطه به مسائل راهنما ییابتدا یهامدرسه جادیا ست،یزطیحفاظت از مح

 اشاره نمود: ریبه موارد ز نیدر و هایشهردار یموارد عملکرد ترینمهم ازجمله توانمیکل  در

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

 ر است.( بر خورداweinholdingشرکت ) 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 •

 از: اندعبارت. پنج محور کندیم تیریشود، مد نیتأم یشکل اقتصادبه  یکه منافع اجتماع یرا به نحو 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 یاز دو بخش جار ،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 یاتیمال 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 هایدارشهر

 .شودیم نیتأم گریاز منابع د یو در موارد یبانک

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

 .باشدیم شیدر اتر یشهر تیریمد یمنابع مال گرید ازجمله زین رسدینجمن شهر ما بیکه به تصو

 یشهر یهاینوآور

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

 یهادگاهید نیب نیملت و دولت و همچن ،یقاتیمؤسسات تحق نیباست:  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

 یهال در بخشفعا 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 نیشهر هوشمند هستند. همچن 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 یالعات و ارتباطات برااط یفناور

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

 .شودیمحسوب م یشهر یدر زندگ ینوآور یبرا یجهان یهااز مثال یکینفر  ونیلیم 1/7 بربالغ یتیبا جمع نیاند. شهر وآمده

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

آن خود کرد. کوهن پس از فهرست را 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 نی. همچنشهر هوشمند هستند

 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 نیا باوجود. خوردیبه چشم نم شهرها نیشهر معموالً در فهرست هوشمندتر

 تیفیسبز، باال بودن ک یهایکامل از فناور یمندکامل را کسب کرده است. شهر نوآورانه، بهره ازیامت شدهگرفتهدر نظر  یارهایمع

 یو فرماندار کندیم ییخودنما زیمتما اریبس هوشمند جهان یدر فهرست شهرها نیو كیو ارائه خدمات دولت الکترون یزندگ

شهر جهان تا سال  نیهوشمندتر عنوانبه نیو تیموقع هاآن یشده است با اجرا ینیبشیدر دست دارد که پ ییهاآن طرح

 حفظ شود. یالدیم 2050

-Action Plan 2012و  Smart Energy Vision 2050،Roadmap 2020به  توانمیها طرح نیا ازجمله

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 نیهوشمند کنند و آخر

 یتنها شهرها یجهان یبند. در ردهشودیم یشهر اروپا معرف نینوآورتر عنوانبه نی، شهر وthinkknow2 ییایآژانس استرال

 طوربهشهر را  1540اطالعات  هرساله 2thinkknow ییایاسترال یقرار دارند. آژانس نوآور نیقبل از و وركیویبوستون و ن

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

"Innovation Cities Global Index" مانند  ی. عواملشوندیم یابیشاخص ارز 162حوزه و  31 درمجموع. 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

 قرارگرفتهسوم  گاهیدر جا وركیویپس از بوستون و ن نیشهر و 2012 یبندستند. در فهرست ردهدارا ه یالمللنیب ای یامنطقه

شهر اروپا  نینوآورتر عنوانبه 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،یپار یشده است که شهرها یمعرف

 یشهر یزندگ تیفیک

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

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

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

 شیاتر تختیپا نیو ،یشهر یهارساختیو ز یزندگ یاستانداردها شیافزا ،یاسیهمچون ثبات س یزیمتما اتیخصوص یبررس

 یبندشاخص به رتبه 39 ییایهرساله با ارز سهمؤس نیکرد. ا یمعرف یزندگ تیفیسطح ک نیرشهر جهان با باالت نیبهتر عنوانبهرا 
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آموزش و پرورش،  ،یتیامن ،یبهداشت، اجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد ،یطیمح ستیز ی. فاکتورهاپردازدیجهان م یشهرها

 هستند. مؤسسه نیا یابیمورد ارز یارهایمع ترینمهم یخدمات شهر گرینقل، مسکن و دوحمل

 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

 ار دارد.در مقام دوم جهان قر یزندگ

 ینیکارآفر یهااستیس

شروع به تجارت  ٔ  درزمینهرا  ی(، روند رو به رشدGEM) ینیکارآفر تیوضع ٔ  درزمینه یالمللنیب یاسهیمقا یبررس نیترجامع

 .کندیگزارش م شیدر اتر

درصد  6/9کشور با نرخ  نیشده است. ا یتجارت معرف یجذاب برا یمکان عنوانبه 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

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

 کند. دایپ

است.  شدهانجام شیدر اتر یمصاحبه تخصص 37و  یمصاحبه تلفن 4800از  شیب GEM، 2014 یرش جهانگزا یبرا

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

 198000از  شیب درمجموع. دهندیقرار م دید تمجمور 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  یپرژه درس عنوانبهوکار را طرح کسب كی دیبا باشدیسال م 19تا  15 نیب هاآنکه سن  یآموزاندانش

و  دیرا تول یآموزان، محصوالتتجربه کنند. دانش ،یسال درس كیکسب وکار کوچك را در مدرسه خود به مدت  كیدهند و 

 یلی. از سال تحصدهندیم موکار را خودشان انجامربوط به کسب یهایریگمیو تمام تصم دهندیارائه م یرا در بازار محل یخدمات

 دو برابر شده است. شیکوچك در اتر یوکارهاکسب نیتعداد ا 1997-1996

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

 یهامدل در تمام کالج نی. اکندیم انیر را بوکاکسب یهاو تنوع فرهنگ گریشرکت با شرکت د 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 نیوجود دارند که ا یمجاز یهاشرکت نیمورد از ا 850 جیرا طوربهدر حال حاضر  شیدر اتر

 .باشدیم یجهان

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

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

 یو سازمان« از عمل تا عمل» یانتشار دانش فن یبرا Technolontakte. پروژه شودیمل موکار را شاکسب جادیو ا ینوآور

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

 ریکه از سا دهدیفرصت را م نیعالقمند ا یوکارهاپروژه به کسب نیمعروف است. ا« مالقات شرکت به شرکت»که به  باشد

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

 گرددیماعمال  شیدر اتر ینیکارآفر یتیحما یهااستیکه به واسطه اتخاذ س یامکان گریمشابه در کشور آلمان شرکت کنند. د
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ها گسترش شرکت یبرا یمال نیمرحله زودتر، تأم كیتر و در کوچك یهاشرکت یبرا یمنابع مال به یعبارت است از: دسترس

 باال. یبا تکنولوژ

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

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

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 شیالر افزاد 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 یبرا سقف اعتبار 2000سال  یدو بانك را انجام دهد. ط 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 ٔ  درزمینه شیاقدامات دولت اتر اهم

ته ها صورت گرفدر مدارس و دانشگاه ینیکارآفر قیتشو یبرا یاژهیتوجه و ش،ی: در کشور اترنیجامعه کارآفر كی یآموزش برا

 یهادرصد از شرکت 47، 1998است. در سال  قرارگرفته قیمورد تشو زیوکارها ندر کسب شتریاست و به موازات آن، آموزش ب

 نیب هاآنکه سن  یآموزاندانش شیاند. در مدارس اترکارکنانشان فعال بوده یبرا یاهآموزش حرف ٔ  درزمینهکوچك و متوسط 

وکار کوچك را در مدرسه کسب كیخود ارائه دهند و  یپرژه درس عنوانبهوکار را طرح کسب كی دیبا باشدیسال م 19تا  15

و تمام  دهندیارائه م یرا در بازار محل یخدماتو  دیرا تول یآموزان محصوالتتجربه کنند. دانش یسال درس كیخود به مدت 

 یوکارهاکسب نیتعداد ا 1996-1997 یلی. از سال تحصدهندیوکار را خودشان انجام ممربوط به کسب یهایریگمیمتص

 دو برابر شده است. شیکوچك در اتر

 دهدیکار شرح موکسب 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 كی ارتباط 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 جیرا طوربهدر حال حاضر  شیدر اتر

 .باشدیم یجهان

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

 تیریمد یاصل نهیزمهر دو  قاتی. موضوعات آموزش و تحقشودیمحسوب 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

 یدر حال سازمانده 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« شرکت به شرکتمالقات »که به  باشدمی

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

 مشابه در کشور آلمان شرکت کنند.

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  ر. عالوه بافتی 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 شیزاوام تنها، اف 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 هیسرما 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 جمعًا  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 نیرا تأم هاآندرخواست انتخاب کرده و  200از  شیب نیباال را از ب یکسب و کار با تکنولوژ 15تا  10 هرسالهبرنامه  نیا

 .کندیم

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

FINT که شامل کمك به  دهدیرا پوشش م ییهاتیبرنامه فعال نیاSME یدارند و برا یو نوآور رییتغ به ازیاست که ن ییها 

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

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

 یست. براا افتهیبا ارزش هستند، اختصاص  یاقتصاد مل ازنظرکه  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 شرکتیتخف نیواقع شود تا ا دییمورد تأ

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

 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 KPlusمرکز ده  ون. تا کنشوندیم تیشرکت حما یفیک

 در حال انجام است. زین یغاتیمراکز، تبل نیا شیافزا

اتاق  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 یئه خدمات مجازارا یبرا نیو صنعت و یبازرگان

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

 .دهدیارائه م...« و 

شده  جادیا 1997ها در دسامبر داده گاهیپا صورتبهکه  باشدیاروپا م هیاتحاد یبرنامه کمک كی EU_Info_Broker:برنامه

 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 SMEان، جوان ق،یتحق ،یانرژ لیاز قب یبرنامه به سئواالت 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 ها،اتیاز 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 ینمجا طوربهدر محل کار را  یو بهداشت شغل یمنیا ٔ  درزمینهخود را 

 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 یاندهیفزا رطوبه ندهیکار در آ یایآموزش و مشاوره: دن قیجوان از طر نانیاز کارآفر تیحما .2

 ند،یها درآشرکت یسنت یساختارها جایبه 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  یطوربهدارد  یبستگ یو سازمان یرقابت در سطح فرد یسازبه فعال یادیشرکت تا حد ز كی. توسعه دیواهد بخشارتقا خ

 یبرا هاتیفعال تیتقو نیبنابرا؛ کند نیرا تضم هاآن یکند و توسعه و حضور اقتصاد جادیا یرقابت یهاتیمز هاآن یبتواند برا

 یادیجوان موارد ز نانیکارآفر یبوده است. برا شیاتر یاقتصاد یهااستیر در سو آشکا حیموضوع صر كیها  SME یاندازراه

 هاآناز  یشده است که بعض جادیمؤسسات ا ریسا ای یبازرگان یهاها، اتاقو بخش هاالتیطرح و برنامه وجود دارد که توسط ا

 .یاطالعات ینارهایراهنما و سم یهاکتابچه ها،ستیلچك ییخاص، مشاوره و راهنما یاز: شروع به کارها اندعبارت

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

 نی. ادهدیقرار م هاآن اریرا در اخت التیتسه یمال یهاکمك صورتبهجوان که  نانیکارآفر یبرا یتیحما یها( برنامهالف

 .باشدیشرکت م یاندازراه یبرا التیتسه

برجسته که  یفن یهابا مهارت د،یجد یهایتکنولوژ ٔ  درزمینهوکارها کسب یاندازاز راه تیحما یبرا یمال نیتأم یهامه( برناب

 .کندیپرداخت م یمال یهاکمك صورتبهو ...  یمتخصصان خارج یرا برا هانهیهز

و اعتبارات  یمال صورتبهوکار را کسب یاندازراه یبرا مهیحق ب توانمیکه 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 (اوبا )متــرو که با عالمت  اینU 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 اخل مترو است. در د یهاستگاهیها و او 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

 نی. همچندهدیرا 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 یرهایمخصوص به خود و در مس یهالیر یو از رو هاابانی 

. در گرددمیحرف مشخص  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

را مشخص کرده است و  بعدازآنقبل و  یهاستگاهیهر خط و نام ا ریسنصب شده که م ییتابلوها ستگاهیعالوه بر آن در هر ا

. در دیسوار شدن را محاسبه کن یزمان انتظار برا دیتوانیجدول م نیاست که با کمك ا شدهنوشتهحرکت  یبندجدول زمان

نصب  ییتابلوها زین Strassenbahn. در داخل شودیزمان نشان داده م 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 ( )نیب هاآن ریو ادامه مس کنندیاطراف مرکز شهر حرکت م یرهایکه در مس ریالسعیسر یقطارها ایشنل بان 

 ستمی. سشوندیخوانده م OBBمخفف  طوربهحرکت کنند  یالمللنیب یرهایدارند و اگر در مس یاست و عالمت خاص یشهر

 گاهستیها نصب شده است نام هر اخل واگنو دا هاستگاهیدارد که در ا یااگانهجد ریمانند مترو بوده و نقشه مس زیقطارها ن نیا

 یقطارها دارا نی. اشودیها نشان داده مداخل واگن یشگرهاینما یرو نکهیو هم ا شودیاعالم م همآنبه  دنیقبل از رس زین

 هستند. یبهداشت سیمواقع، سرو یبهتر و در بعض هیتهو ستمیس

در  ایتر و را در نقاط خلوت رهایذکر شده در باال هستند و ادامه آن مس هلیسه وس یهاستگاهیا یاتوبوس که معموالً در انتها. 4

 .48Aمثال  طوربه ،گرددمیمشخص  Aعدد و در انتها با حرف  كیکه هر خط با  کنندیحرکت م ریمس 44داخل شهر در 

 ریمس یهاستگاهینام ا شیجهت نما ییتابلو ستگاهیاست و در هر ا 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 اکنندیاعت تردد مس مین یبا فاصله زمان ریمس 20شب در  یهابامداد اتوبوس

N ریکه از آن مس یبا شماره اشتراسن بان هاآنو شماره  کنندیاشتراسن بان حرکت م ریکه معموال در مس خوردیبه چشم م 

 N71از اتوبوس  شبمهیبعد از ن دیتوانیم د،یکنیاستفاده م 71مثال اگر شما معموالً از اشترسنبان  ی. براباشدیم یکی گذردیم

 دیهر خط اشتراسن بان، اتوبوس شب وجود ندارد و شا یکه لزومًا 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 یزمرک 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 میمستق با داشتن پرواز شیاتر ییمایهواپ

 پرواز دارد. نیهر روزه از تهران و و باًیکه تقر باشدمی نگنیدر حوزه ش انیرانیجهت مسافرت ا

 یاا به گونهآن در اروپا نمونه است، هر کس قادر است برنامه روزانه خود ر 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 یاعتنظر در چه س

 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 لیکوتاه در حرکت وسا 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

نامه حرکت اتوبوس به داخل را هماهنگ خواهد کرد و بر 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 یمایهواپ یپاسخ مورد نظر، تمام خدمه پرواز افتنی یبرا یباشد، حت یگریپرواز د یبا پرواز و هماهنگ

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

نه شده است. با ورود به فرودگاه هرگو 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 یچاپ صورتبهباشد چه  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 ی. در شهرخواهد شد افتیمورد درخواست در 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 بایونه زکه همه به گ 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

 سواراندوچرخه ریهمراه است و مس یمنیبا آرامش و ا نیدر و زین یسوارکرد. دوچرخه حس مایهر لحظه بر س توانمیآن را  مینس

 مشخص شده است. یخطوطبا 

 یااست سکه یو کاف ردیقرار گ مورداستفاده تواندیم گانیکه را شوندیم دهید ییهامشخص، دوچرخه ییهامکان در

رعت با س هالیاتومب هرچندبازپس گرفت.  توانمیدر دستگاه انداخت و با دوچرخه در شهر گردش کرد. هنگام بازگشت، سکه را 

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

 .کنندیرا دارد، توقف م ادهیعابر پ یکشعبور از خط

 انیمدرن در م یاز زندگ 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  یمنش عنوانبه ونسکویسازمان  یا جامعه از سودر برخورد ب نینبوده است که منش شهروندان و 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 وسیلهبهسوارشدن  یبرا توانمی ستگاهیهر ا در

و  کنندیم افتیدکمه در كیساالنه خود را با فشار  یحت ایماهانه  ،یمورد نظر روزانه، هفتگ 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 یخواهد شد. در کشورداده  زین سینام او به پل مه،یبر 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 یرانلیست، اتومبنداده ا 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 یزدنونقل 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

یرا دور م نیها، مرکز وسبز از پارك یااست. حلقه یگرید ثیخود حد زین نیو یاند. ترامواکه سوار تراموا شده دید توانمیرا 

 یازسازب ییبایگذشت که به طرز ز توانمی ییهاساختمان یجلو از ریمس نی. در امودیسوار بر تراموا پ توانمیحلقه را  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

 .بالدیم هاآنبه  نیکه و شودیگذر م زین ییهااز کنار ساختمان بایز ریمس نی. در ادمانیهمه 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  نیاشت گذشتگان را در هر گوشه از ا. بزرگدخوردیبه چشم م شیفرزند معروف اتر نیاز ا ینماد یااز هر گوشه نیشهر و

 یهاکاخ که از کنار یحکومت به عابران ینشسته بر صندل ایهنوز سوار بر اسب  نمجارستا –شی. امپراتوران دولت اتردید توانمی

ه اثر عکس هم نیاز ا كیاز کدام  داندیبه دست نم نیدورب کهدرحالی 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

وجود دارد. ساکنان هر محل با مراجعه به دفتر  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 توانمی نانیو با اطم شودیم مهیاصله جرنباشد، بالف یبرچسب نیچن یها پارك کرده باشد و دارامکان

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 ،یر چهارراه اصلدر سر ه ییهامراجعه کرد که عالمت یعموم یهانگیبه پارک توانمیدر داخل شهر  لیاتومب

از خاطرات به زین یمیقد یهاخانهاز قهوه یکیقهوه در  دنینوش نی. در شهر ودهدیدارد، نشان م یخال یرا که جا نگیارکپ

که  یقدر فراوانند که جوانانها مردان مسن که هر کدام مشغول خواندن روزنامه هستند هم آنخانهقهوه نیاست. در ا یادماندنی

یندلو ص یمی. فضا، قددیشن توانمیها را در فنجان چرخاندن قاشق یاست که صدا میمال قدروگو هستند. صداها آنشغول گفتم

 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 ییهاشکهعبور در توانمی. از پنجره کندیم

 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 اسد باشد محو ساختماناگر جهانگر ایو  دوزدیچشم م 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 میسیاز او خواسته شود، خود با ب 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

 لیگاه و تحوداد که مسئول رساندن آن به فرود« کت»به نام  یسیسرو لیدان را تحومهآنجاتومیآهن راه ستگاهیشده است. در ا

 یمایو سالم در هواپ حیدان را صحمهآنجاتومی نانیاست که با اطم قیقدر دقهمان ییمایبار به هواپ لیتحو مسئولآن به بار است. 

شهر را ترك  نیا یادماندنیبا خاطرات به ،آیدمی نیکه به و یگرفت. گردشگر لیبه مقصد مورد نظر تحو دنیپس از رس یشیاتر

 ییبایبه آن ز یمیقد یهاکه ساختمان ماندیم یآن به پارک یاست که همه جا یبازگشت دوباره به شهر یرزوو در آ کندیم

 انیکه آرام در م دید توانمیرا  یشهر کند،یپرواز م نیکه بر فراز و یشیاتر یمایراحت هواپ ی. در صندلانددهیبخش یخاص

 گذارده است. شیمابه ن عتیرا با طب ستیزطیمح یدرختان و جنگل هماهنگ

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 شیشهر بزرگ اتر نیچهارم

 یهاكیالمپ ی. سالزبورگ، نامزد برگزارشودیشهر برگزار م نیهرسال در ا ،سالزبورگ یقیاست. جشنواره موس موتزارتآمادئوس 

 رابلویجامع سالزبورگ، قصر م یساکلیبه توانمیشهر  نیا یدنیاماکن د ازجملهبرنده نشد و  یبود ول 2014و  2010 یزمستان

 اشاره کرد.

 یپسماند شهر تیریمد

 ازآنجاکه. 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 دیزباله وجود دارد، با یدر جداساز یامنطقه ییهاتفاوت

 را به دنبال داشته باشد. ینقد ییهامهیو جر یقانون یهاتیزباله ممکن است شکا یجداساز نیقوان تیرعا

زار ه صدیاز س شیو آب گرم ب 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 انرژگرددمی نیأمت ،یواحد مسکون

 نی. او همچنمیکنیم نیتأم نیرا در شهر و یمنزل مسکون هزار 330از  شیب یشیاو ما با آن سامانه گرم شودیکارخانه سوزانده م

 یارهاک یصورت بتون برامخلوط شده و به مانیبا آب و س آیدمیدست ها 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 ،شهیتن 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

ببرند. در  خود را به آنجا یهاتا مردم بتوانند زباله 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 یازجداس هاآنبنا به رنگ  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

 یاز مواد مصنوع شدهتشکیل یهایبندمربوط به بسته یهاها، زبالهمخزن نیدر ا: یمصنوع یهایبندمربوط به بسته یهازباله

 نیچن...( و همریش یهاقهوه، کارتن یهادارنده )تتراپاك، بستهنگه یها...(، بسته یمواد مصنوع لون،ینا ،یکیپالست یهاشهی)ش

 .اندازندیرا 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 یهاکم مصرف، داروها، رنگ یهاالمپ ها،یانواع باطر توانمیدسته  نی. در اآورندیوارد م انیز ستیزطیمح

 یشورا بارانیمواد ز یآوربه مرکز جمع ای شوندیم یداریخر هاآنکه در  ییهابه مغازه ای توانمیمواد را  نیرا گنجاند. ا ییایمیش

 داد. لیشهر تحو

سبز رنگ باشد(،  ای یاقهوه تواندیمربوطه 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 یایقاب

 .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 یهالههمه زبا 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 سیتأسوکار دانشمندان 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»مه برنا .2

و  دیشروع گرد 2000برنامه در سال  نی. اباشدیم سیتأس یهاشبکه جادیوکارها و اکسب یرقابت یزیرانتقال آن به بازار، برنامه

 .باشدیدالر م ونیلیار مچه حدودآن  یمال تیحما زانیم

 ادجیا ییوکار، توسعه تواناها به بحث کسبتعداد دانشگاه یبرنامه افزودن دائم نیمرکز: هدف از ا سیبرنامه تأس .3

 از انتقال تیشرکت، حما 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 یهافاده از روشاست ،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. نیتأمسال توسط وام بدون بهره  میو ن كی یبرا یشخص

 شیاتر یهادر دانشگاه ینیکارآفر

 :شودیانجام م ینیکارآفر ٔ  درزمینهو مشاوره  قاتیآموزش، تحق ش،یدر اتر ریشده در ز دیق یهادانشگاه هیکل در

ه کارل، انشگاد ن،یو یدانشگاه اقتصاد نز،یکپلر ل وهانسیگراز، دانشگاه  یکرنر، دانشگاه کالگن فورت، دانشگاه صنعت دانشگاه

 فرانسز، کراز
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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 یدر سال ها ازجملهرا از آن خود کرده است و  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 تختیو کمتر پا دهدمی لیسبز تشک یجنگل و فضا

. تعداد باشدیهزار نفر زن م 968هزار نفر مرد و  920تعداد  نینفر است که از ا ونیلیم 1.9اضر حدود آن در حال ح تیجمع

 شیب تنهاییبهشهر  نیاست و ا ورویهزار  47 بربالغ نیدستگاه است. درآمد سرانه مردم و 921128 بربالغ نیو یهاکل آپارتمان

 یکی، 2018 سالاقامت شبانه در  ونیلیم 14با ثبت  نیهمچن نی. وکندیم نیرا تام شیاتر یناخالص داخل دیچهارم تول كیاز 

 گرفته است. یقاره جا نیدر اروپا و در زمره ده شهر اول ا ریمهم گردشگر پذ یاز شهرها

 اروپا: المللیبینشهر  نیو

 دو،یونیبه سازمان ملل متحد،  توانمی هاآن نیمهم تر ازجملهمستقر هستند که  نیدر شهر و یفراوان المللیبین یهاسازمان

 مقر سازمان اوپك اشاره کرد. و یاتم یانرژ المللیبینسازمان 

 779است و ساالنه  المللیبین 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 المللیبینبزرگ  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،یشده در اتر هزار شرکت ثبت 575 از

 یمنتقل م نیدفاتر خود را به و یشرکت خارج 150متوسط ساالنه  طوربه. نمایدمی سیتاس نیدر و یدفتر شود،یم شیاتر

 شهر هستند. نیدر ا یتجار یندگینما 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

 60ها و شهر تنفاصله داروپا ) 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

 شهر به ارمغان آورده است.

 :یو دانشگاه یعلم یها شاخص

 شیاست. ب خیو مون نیاروپا و جلوتر از برل زبانآلمانی یشهر دانشگاه نیجهان و بزرگ تر یمقاصد علم نیاز مهم تر یکی نیو

 4و  یدانشگاه خصوص 5 ،یدر ده دانشگاه دولت دهندمی لیتشک انیو پنج درصد آنان را خارج ستیهزار دانشجو که ب 200از 

شهر  نیدر ا یو خصوص یهزار نفر در مراکز دولت 57 نی. همچنباشندیم لیصمشغول به تح نیو یو حرفه ا یمرکز فن

یم نهیهز قاتیدر بخش تحق وروی اردیلیم 20از  شیهستند و ساالنه ب قیدر حال تحق یو صنعت یمختلف علم یهأ  درزمینه

 .شود
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هستند.  قیهزار نفر در حال تحق 20از  شیب یریرگشرکت با بکا 350بهداشت و درمان،  قاتیدر بخش تحق فقط

 .نمایدمی قاتیخود را صرف آموزش و تحق یناخالص داخل دیدرصد از تول 3از  شیب شیاست اتر یگفتن

 :ونقلحمل

. شودیمترو، تراموا و اتوبوس انجام م یهاشهر در شبکه نیمطمئن ا اریبس ونقلحمل قیاز طر نیسفر در و ونیلیم 961 ساالنه

 ونقلحملاز  یبخش) .کنندینفر از اتوبوس استفاده م ونیلیم 202نفر از تراموا و  ونیلیم 305نفر از مترو،  ونیلیم 453رقم  نیاز ا

 (.شودیانجام م نیو یسه گانه شهر ونقلحمل ستمیبا س یبیو بصورت ترک OEBB شیاتر یسراسر هنراه آ قیاز طر ن،یو

 845و اتوبوس  لومتریک 220تراموا  لومتر،یک 83است شامل مترو با  لومتریک 1149از  شیب ن،یو یعموم ونقلحملشبکه  طول

 .لومتریک

 خط اتوبوس. 128خط تراموا و  28خط مترو،  5وجود دارد شامل  نیدر و یعموم ونقلحملخط  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  ایروزههمه نیو یعموم ونقلحمل خطوط

 .کندیم یبامداد خدمات رسان 2تا 

صبح به مسافران در  5بامداد تا  12.30همه روزه از ساعت  Nachtbusموسوم به  نیو شبانه یخط اتوبوس ران 24 نیهمچن

 .دهدمیخدمات  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. 61107ز ا شیب نیو یشهر وجود دارد. تعداد سگ ها

 .گذاردیم ینفر کشته را برجا 20مجروح و  6717که  شودیثبت م نیدر و یکیحادثه تراف 5400متوسط ساالنه  طوربه

 :یو عموم یرفاه یها شاخص

از آنان  یمیوجود دارد که ن یو خصوص یدولت هایبخشمربوط به  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 یسط شهردارتو

 خدمات زیو مادران باردار ن ازمندانیبه افراد ناتوان، ن ،ییدوره ابتدا نیمحصل یها سه تا شش سال و خدمات پس از مدرسه برا

 .شودیمربوطه ارائه م

هزار مورد  47وجود دارد که  هاآننسخه انواع کتاب در  ونیلیم 1.3فعال است و  نیابخانه بزرگ در وکت 39از  شیب

کنسول  و یبلو ر ،ید یو ید ،ید یس ،یریو تصو یصوت زاتیاست. عالوه برکتاب، امکان گرفتن تجه یآلمان ریغ یهاآن به 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 اریاغ بسپارك و ب 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  شیوچرخه در بد 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 نالیاز ترم خروج زپس ا کساعتیهر دفعه تا  یدوچرخه برا

 شهروندان یرو ادهیمربوط به پ یگسترش فضاها یبرا یزیو برنامه ر یمسئول طراح نیو یشهردار 49واحد  نیهمچن

 قرارگرفتهو در معرض استفاده  یطراح یجنگل یپارك ها و فضاها هیو در حاش نینقطه از شهر و 11از  شیاست که تا کنون در ب

 است.

 از: اندعبارت 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 ی. بخش عمده ادهندمی 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 ایریاشتو  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

 فراهم شده است. زیبرق ن دیو تول یامکان استحصال انرژ ن،یطرف و

معموال در  همآنکه  شودیحفر چاه انجام م قیاز طر نیاز و یکوچک هایبخش ازیاست فقط آب مورد ن یفتنگ

 .شودیشده در سطوح باالدست انجام م ینیب شیاز مقدار پ شیاستفاده ب ایها و لوله راتیبه تعم ازیخاص مانند ن یهازمان

 نیاست. همچن لومتریک 2400 بربالغ زین نیشبکه فاضالب و طول دارد و لومتریهزار 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

 .نمایدمی هیرا تصف نیو یاز پساب شهر

هزار تن زباله  200از حدود  یود دارد که روزانه بخش عمده اوج نیدر و نگیمریو س تالئویاشپ یمرکز زباله سوز دو

 نیو فاضالب در و هیآب، تصف ساتیدر بخش تاس وروی اردیلیم 1.3از  شیب 2020است تا سال  قرار .نمایدمی افتیرا باز یشهر

 شود. نهیهز

ده است و در بخش ش هیتعب یشهردار 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

 ازجملهخطرناك  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 هامارستانیپسماند ب

خاك گلدان،  یجمع آور یراب كیولوژیزباله ب ی. بعالوه سطل هاگرددمی یجمع آور MUT یت ویام  شرفتهیپ یهاونیاز کام

از  شی. بشودیاستفاده م تیفیبا ک یکودها دیتول یبرا هاآن مناطق شهر وجود دارد که از 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 برقمانند دستگاه دهدمی لیو استفاده مجدد تحو افتیبمنظور باز مربوطه، یرا به شرکت ها 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 یادیرق، آب گرم بخش زعالوه بر استحصال ب یکه از آن دو مرکز زباله سوز گرددمی

 .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 47لئوپولداو(، حدود ) 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،

Surface in ha Total Men Women Municipal district 

41.487,00 1.888.776 920.765 968.011 Vienna 

286,9 16.450 7.887 8.563 1. Innere Stadt 

1.924,20 105.574 52.031 53.543 2. Leopoldstadt 

739,8 90.712 43.865 46.847 3. Landstraße 

177,5 33.319 16.197 17.122 4. Wieden 
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201,2 55.640 27.613 28.027 5. Margareten 

145,5 32.069 15.725 16.344 6. Mariahilf 

160,8 32.467 15.817 16.650 7. Neubau 

109 25.662 12.799 12.863 8. Josefstadt 

296,7 42.547 20.484 22.063 9. Alsergrund 

3.182,20 201.882 100.739 101.143 10. Favoriten 

2.325,60 101.420 49.831 51.589 11. Simmering 

810,3 97.624 47.849 49.775 12. Meidling 

3.771,50 54.265 25.545 28.720 13. Hietzing 

3.376,30 92.752 45.021 47.731 14. Penzing 

391,8 79.029 39.942 39.087 
15. Rudolfsheim-

Fünfhaus 

867,3 104.627 51.886 52.741 16. Ottakring 

1.139,10 57.546 28.361 29.185 17.Hernals 

634,7 51.647 24.097 27.550 18. Währing 

2.494,40 72.650 33.888 38.762 19. Döbling 

571 87.239 43.127 44.112 20. Brigittenau 

4.444,30 162.779 78.804 83.975 21. Floridsdorf 

10.229,90 187.007 89.789 97.218 22. Donaustadt 

3.206,80 103.869 49.468 54.401 23. Liesing 

 

 2019 در سال نیو یتیجمع یها شاخص

Total Men Women Demographic information 

1.867.582 909,124 958,458 Population * 

559.327 286.214 273.113 Foreign citizens * 

759.563 375.212 384.351 
Residents with migration background 

* 

4.152 3.005 1.147 Natural change 

20.576 10.593 9.983 Live births 

16.424 7.588 8.836 Deaths 

16.791 8.517 8.274 Net migration 

98.926 53.709 45.217 Inflows 

82.135 45.192 36.943 Outflows 

3.899 1.824 2.075 Naturalisation 

1319 649 670 Persons born in Austria 

2580 1175 1405 Persons born abroad 

80,75 78,42 82,87 Life expectancy at birth 

23,43 21,57 24,99 Life expectancy at the age of 60 years 
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 2019 سال در نیو یگردشگر

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 Quality of Living Ranking - Mercer 2019 

1 of 140 The Global Liveability Index - Economist 2018 

1 of 153 Smart City Index - Roland Berger 2019 

1 of 101 QS World University Rankings by Subject 2019: Performing Arts 2019 

1 of 25 Europe's greenest capital cities - Compare the market 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 City RepTrak-Ranking - Reputation Institute 2018 

5 of 100 Sustainable Cities Index - Arcadis 2018 

5 of 150 Global 150 Cities Index 2017 

5 of 31 Government and Social Media – University of Düsseldorf: 2014 

6 of 100 Sustainable Cities Mobility Index - Arcadis 2017 

6 of 10 Top 10 Start-up Cities 2015 

19 of 500 Innovation Cities Index - 2thinknow 2018 

17 of 44 Global Power City Index 2018 - Mori Foundation 2018 

25 of 135 Global Cities Ranking - A.T. Kearney 2019 

 

 

 :نیو یشهردار 

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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بصورت خالصه آنان  یها تیو حوزه فعال نیاست که عناو تیفعال نهیمورد زم 140دپارتمان بزرگ و  8 یدارا نیو یشهردار

 از: اندعبارت

 :قاتیآموزش و تحق .1

 .یمرتبط با خدمات شهر یقاتیتحق یاز طرح ها تیمشارکت و حما نیها و همچنآموزش معلمان مهد کودك ها، کتابخانه شامل

 تجارت و رسانه: .2

 یامور اصناف و آموزش رانندگ ها،نامهیها، ارائه انواع گواهرستوران ییمواد غذا کنترل

 :خیفرهنگ و تار .3

در سطوح  هاآنو بزرگداشت  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،یمختلف، حفظ و مراقبت از آرش

 :یو سرگرم ستیز طیمح .4

زش و گسترش ور یرو ادهیپ ،یدوچرخه سوار یرهایمس ،یکنترل آلودگ ،یخانه، انرژ هیب، تصفو اداره شبکه آب و فاضال 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 یو طراح ونقلحمل .6

 ،یشهر یطراح ها،ابانیها و خجاده تیریمد ،یشهر نیمسافر ونقلحمل نگ،یربوط به خودرو، موتور، دوچرخه، پارکم امور

 عالئم و ... . ،یآسفالت، خط کش

 مسکن و کار: ،یزندگ .7

 یاجاره ا یهاخانه ،ییدانشجو یها(، اجاره خانهGemeindewuhnung) یشهرداروابسته به  یاجاره ا یهاخانه تیریمد

 آدرس محل سکونت و... . یثبت اجبار ،یبخش خصوص

 :یادار ها و امور استیس .8

 ،یالملل، سازمان امور ادار 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 ندشویبا 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.  یخدمات اجتماع مجموعه واحد بهداشت و ریامور مهدکودك ها، ز 11MAو  انوانامور مربوط به ب MA 57 ون،یناسیواکس

واحد  14MAاست،  یشهر كیو تراف ونقلحمل 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
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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

ط شهر از نقا یاریدر بس نیاست. همچن قرارگرفتهمدارس  اریدر اخت یشهردار یاز سو نتریپر 5000و  وتریکامپ 17800 بعالوه

 به ثبت شدن فراهم شده است. ازیبدون ن گانیرا نترنتیامکان استفاده از ا ن،یو

 تحول در اقتصاد اتریش در عرصه های مختلفه( 

 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 یمدل عنوانبهموضوع  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

 است. قرارگرفتهدر حال انجام مورد اشاره  یهاژهپرو 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

 یو گسترش بخش رونق، فرصت هاکننده  نیشناخته شود و تضم تالیجیدر حوزه د شرویکشور پ كی عنوانبه 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 

و  ، سنیلیتحصصرف نظر از سوابق  -که همه افراد در سراسر کشور  گرددمیحاصل  نانیاستفاده از اطالعات و آموزش، اطم با

خود  یزندگ تیفیبهبود ک یکه شهروندان برا شودیحاصل م نانیاطم نی. لذا اشوندیشدن بهره مند م یتالیجیاز د - تیجنس

در  هاآناز  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
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 gv.at تیبرنامه وب سا .11

 تالیجید یمهارت ها .12

 یکیشارژ الکترون یهاستگاهیثبت ا .13

 تالیجید"کودك مراکز " .14

 کوتاه امیپ قیهشدار حوادث مهم از طر ستمیس .15

 هایخدمات به خارجارائه  ینرم افزارها .16

 2030پهن باند  یاستراتژ .17

 رشد، شغل و رونق. یبرا دیجد یها فرصت

 شتریهر چه ب تیتقو یبرا یتالیجیتحول د ٔ  درزمینهخود  یدر طول دوره آمادگ شیاتر یتجار یشرکتها یدوره را برا نیا 

ده مرتبط ش تیتثب یرا به شرکت ها تالیجیعرصه د شگامانیمنظور، پ نیا یاست. برا شدهگرفتهدر نظر  شیاتر یریرقابت پذ

 یدیجد یو شغل ها شوندیرقابت آماده م یشرکت ها برا بیترت نیها شوند. به ا تدانش درون شرک شیسازند تا باعث افزا یم

یم ریبه شرح ز هاآناز  یتعداد نیدر حال انجام است که عناو یپروژه محور یراستا تعداد نیو در ا گردندیم جادیا شیدر اتر

 :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 یتالیجید یاستراتژ .7

 هازباله یهاداده تیری/ مد یکیالکترون ستیز طیمح .8

 ارخودک ونقلحمل 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 عنوانبهروند  نیدر ا شیپسند باشند. اتر

 .باشندیم ریبه شرح ز هاآن نیدر حال انجام است که عناو ریز یهاراستا پروژه نیدر هم شد.خواهد  لیتبد محور

 در مورد مبارزه با فساد یکیالکترون یریادگی .1

 یعموم تیریمد یاستخدام برا یاستراتژ .2

 اطالعات در سطح دولت فدرال یادغام فناور .3
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 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

 VTAارتش در  تالیجید ییرایپذ تیریمد .9

 نیو آنال تالیجید میمبارزه با جرا .10

 نزنا 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 ،یعموم ونقلحمل لیو چه با وسا یشخص لیاستفاده از اتومب

 .شدیداده نم یتیاهم بایتقر کودکانو زنان  "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 جهیبرگزار شد که نت شیاتر تختیپا نیو

که هر روز در  گرفتیانجام م یکامال به منظور برآوردن اهداف مردان یشهر یهایزیربرنامه ش،یآن روز اترجامعه  در

 در حال یهر مقصد ایخانه و محل کار و  نیب ،یعموم ونقلحمل لیو چه با وسا یشخص لیچه با استفاده از اتومب ،ینیزمان مع

بدون استفاده از  دیها و خرچون مراقبت از بچهبدون درآمد هم یرگرم کارهاکه س یدکانزنان و کو یازهایبودند و به ن ییجابجا

 .شدینم یتوجه چیبودند، ه ادهیپ یو با پا هینقل لیوسا

 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 الیزمان زنان حزب سوسدر جامعه، سا هاآن شتریحضور ب یهانهیزم

 شدیانجام م لیکه با اتومب ییهاییدو سوم از جابجا بایتقر کهحزب نشان داد  نیا یهایداشت. بررس یزنان در پ یبرا یاریبس

 یچرا که برا آمدیم حساببهماندگار  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 یو جنبش کوچک رییمنجر به تغ هاافتهی نیا

دوره گسترش  كیدر  نیزمان و نی. در ادانندیم "شهر آرمان كی جادیا ریکوتاه در مس یگام"ن را نظران آاز 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 یتدعو گونهچیه یاعطا کرده بود ول یمعمار یهابه شرکت ییایو مزا

 .کردندیم فیشهر را تعر دیو در اصل تنها مردان ساختار جد امدین

 در شمال شهر یپروژه مسکن اجتماع كی یبرا ییشنهادهایبه وجود آمده، به منظور ارائه پ راتییپس از تغ حالبااین

شد. عالوه  یفقط از زنان معمار دعوت به همکار داد،یم لیروزمره زنان تشک یگآن را زند 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 جیه نتاب 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
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-Frauen-Werk) "شهر -کار-زنان"تحت پروژه  هاآن 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 یهارحمردان انجام گرفته بود، ط

کالسکه در هر طبقه و  ینگهدار یهازنان، از محل 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

و ورود به  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

پروژه  هرچندو  شدیم دهید یدر بخش ارائه خدمات عموم یهامقاومت زیاز موارد ن یبودند. در بعض تجربهیب اریکننده در آن بس

از  یبرخ یاه. گشدیم دهید آشکار از مخالفت ییهاموج ترنییدر سطوح پا یکامل دولت برخوردار بود ول تیمذکور از حما

 یتا از اجرا دادندیشده نشان م بیتصو نینداشتند خود را مخالفان قوان یبا جنبش جار یکه خود مخالفت ندگانینما

ته شناخ تیبه رسم ریدر مس هاانهاز کمك رس یریگکنند. سرانجام زنان توانستند با بهره 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. تیخود در جامعه را تثب گاهیشوند و با اعمال فشار بر افراد با نفوذ جا دانیم روزیموجود پ

 لفیاهیمار"هدف  نیا کردن آن بود. به منظور تحقق ریاز زنان در سطح شهر و فراگ تیحما انیجر جادیا ،یبعد گام

منطقه  26، در 2006تا  2002 یهاانتخاب شد. در فاصله سال یشیمنطقه آزما كی عنوانبهساکن  هزار 28شلوغ با  یا، محله"

 ییراهنما یهاچراغ افت،ی شیافزا یابانیخ یهاییبود روشنا ییمناطق استرس شناسا عنوانبه 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 ،عبور کالسکه کودکان یراحت یگسترده شد و پنج منطقه بدون مانع برا لومتریک كیحدود 

دانستند و در پاسخ به  یها و دسترسفرصت یبرابر نیرا تضم یداماتاق 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

 ند.ک 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 شدیمحسوب م هاآن یبرا یریچشمگ تیزنان، مز یشده برا یمناسب ساز نتونیو بدم بالیوال یهانیافزودن زم زیو ن

نسبت به  شتریرا ب هاآنهمراه بود که  تیاحساس امن شیبا افزا روهاادهیپو  هاابانیها، خپارك ییروشنا تیبهبود وضع نیبر ا

 کرد. بیحضور در اجتماع ترغ

ها به پارك یتیجنس تیحساس یهابه بعد دستورالعمل 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 نیهم. بستیبهره مند ن ینیزم ریاست که از منابع ز یکشور کوچک شیاتر

 انیشغل و ارزش افزوده در م جادیبخش به لحاظ ا نیاست. ا شیدر اتر شرفتهیمهم و پ عیاز صنا ییو دارو ییایمیش عیاست. صنا
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. صنعت جذاب و شودیم یتصادرا 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 سدر  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 16.5 بربالغ 2014

کشور را  نیدرصد صادرات ا 34 ش،یاتر ییایمیش عیبخش صنا ترینمهم گاهیادر 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 یبخش است. شرکت ها 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  شیصادرات دارو اتر وروی اردیلیم 7.5واردات و  وروی اردیلیم 6.7دارو بوده است.  داتیکشور از تول

حجم عملکرد شرکت باکستر که با  نیول و دوم قرار دارند. همچنا فیدر رد وروی اردیلیم 1.150و شرکت هربا با  وروی اردیلیم

 اعالم شده است. وروی ونیلیم 519دارد،  یکارهمآنریا

 :یوتکنولوژیب

است.  وروی ونیلیم 198 بربالغنفر کارمند حضور دارند. ارزش محصوالت آن  1660شرکت با  116 ش،یاتر یوتکنولژیبخش ب در

مجهز  اریبس ییدارو عیصنا شیهستند. اتر کمیو  ستیدر حال رشد در قرن ب هایبخش ترینمهم نایدر م ییو دارو یعیعلوم طب

 دیجد یهاو درمان صیتشخ ،ییدارو باتیدر دو محور ترک شیاتر یقاتیتحق و انیدانش بن یدارد. شرکت ها شرفتهیو پ

وچك و ک عیاز صنا یاریبس اند. افتهی( سامان دیسف یوتکنولوژی)ب ییغذا یها و مکمل ها میقرمز( و محور آنز یوتکنولوژیب)

 شدهتشکیلدارند،  تیفعال یوتکنولوژیکه در بخش ب شیدانشگاه اتر 15از  یکی یاز سو ،ییدارو عیدر بخش صنا شیمتوسط اتر

 هستند. شیدر اتر یوتکنولوزیب یهانیاز مهمتر سیباکستر، امگن و نوارت یاست. شرکت ها

 یپزشک زاتیتجه ،ییایمیش ،ییدارو یشرکت ها شرکت عمده از 34ات و مشخصات کامل به اطالع 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



 

74 
 

و  یجوامع انسان یاجزاء زندگ نیاز پر رونق تر یکیچند دهه گذشته در مقام  یاطالعات، ط یارتباطات و فناور یتکنولوژ

د توانیماست که  یو دانش فن یتکنولوژ یرشته، سنگ بنا نیو موتور محرکه رشد و توسعه بوده است. ا ید جهاناقتصا نیهمچن

را دربر گرفته و سهم  ییاروپا هیاتحاد یناخالص داخل دیدرصد تول 5در حال حاضر  ICTجوامع کمك رساند.  ییایبه تحرك و پو

در حال رشد  یو نوآور قاتیتحق ،یگذار هیبه مدد سرما شیارتباطات در اتر درصد است. بخش 20 بربالغ ،یآن در حوزه بهره ور

بدست  ICT یها تیفعال قیکشور از طر هارزش افزود درصد 8.6کشور است  نیاقتصاد ا یمهم و اساس هایبخشبوده و از 

ثروت بصورت  وروی اردیلیم 36.6 ساالنه شیبخش ها دارد. در اتر ریسا یدر توسعه و بهره ور یسهم عمده ا ICT. بعالوه آیدمی

. وجود ردیگیرا در بر م شیارتباطات در اتر یهزار نفر شاغالن تکنولوژ 290. شودیم جادیا ICT یاز سو میمستق ریو غ میمستق

 شیافزا یریبخش در اروپا بنحو چشمگ نیرا در ا شیاتر گاهیارتباطات، جا یتکنولوژ قاتیمعتبر در بخش تحق یشرکت ها یبرخ

 است. قرارگرفته مندانعالقه اریحوزه در اخت نیدر ا یشیشرکت اتر 110گزارش مشخصات  نیا وستیاده است. در پد

 اطالعات: یارتباطات و فناور یبر تکنولوژ دیبا تاک شیو توسعه در اتر قیتحق

 یو نوآور ی، تکنولوژونقلحملد، و اقتصا 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 ی، تکنولوژونقلحمل یهانظر مشترك وزارتخانه ریو ز یولتصد درصد د طوربهکه  GFF شیاتر

 طی، محونقلحمل ،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

 نیاقتصاد ا یمهم و اساس هایبخشدر حال رشد بوده و از  یوآورو ن قاتیتحق ،یگذار هیبه مدد سرما شیارتباطات در اتر بخش

در توسعه و بهره  یسهم عمده ا ICT. بعالوه آیدمیبدست  ICT یها تیفعال قیارزش افزوده کشور از طر درصد 8.6کشور است 

. شودیم جادیا ICT یز سوا میمستق ریو غ میبصورت مستق ثروت وروی اردیلیم 36.6 نهساال شیبخش ها دارد. در اتر ریسا یور

 .ردیگیرا در بر م شیارتباطات در اتر یهزار نفر شاغالن تکنولوژ 290

بخش در  نیرا در ا شیاتر گاهی، جاFFGارتباطات مانند  یتکنولوژ قاتیمعتبر در بخش تحق یشرکت ها یبرخ وجود

تا  10 نیمربوطه ب قاتیدر بخش تحق شیهم اترها، ستراشه زیمثال در بخش ر یداده است. برا شیافزا یریاروپا بنحو چشمگ

 درصد است. 15

 یمختلف یارتباطات در قالب ها یتکنولوژ ٔ  درزمینهها و شرکت ها دولت، دانشگاه یاز سو یها و ابتکارات مختلف طرح

ه کومت ّ طرح موسوم ب نیو همچن  ICT For the Futureّ ندهیآ یبه ّ ارتباطات برا توانمی ازجملهکه  شودیانجام م

Competence Center For Excellent Technologyّ  نهیها هزمجموعه نیدر ا وروی اردیلیم 1.5از  شیکرد. ب اشاره 

ارتباطات  ٔ  درزمینهمورد نظر خود  یطرح ها شبردیپ یبرا یقاتیها مشترکا از امکانات تحقو دانشگاه یقاتیشده است تا مراکز تحق

 .ندیاستفاده نما

 یحضور موفق زیارتباطات ن یهمزمان در خارج از کشور در صادرات تکنولوژ ICTفعال در حوزه  یشیرات یها شرکت

 رساختیبه توسعه ز توانمیکه  شودیارائه م یشیاتر یشرکت ها یدر بخش ارتباطات از سو یمتنوع داتیدارند. خدمات و تول

 یها ستمیانواع نرم افزارها وس ها،یهادمهیسنسور و نزات مختلف، یتجه دی(، تولwebconomy) نترنتیاقتصاد ا نترنت،یا

 خودکار اشاره کرد.
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 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

 یاداقتص یها تیفعال ییدر کارا یمهم ریتك نفره است که تاث یاشتغال شرکت ها شیافزا ش،یدر اتر ICTاف توسعه از اهد یکی

فقط  است که گرفتهشکلارتباطات  یتکنولوژ هایظرفیتشرکت تك نفره با استفاده از  266910در حال حاضر  شیاتر دارد. در

 د.هستن تیفعالمشغول به  نینفر از آنان در و 60416

 :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 96ز ا شیدرصد دارد. ب 99 بربالغ 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

 .برندیاستفاده م لیپرسرعت موبا

 :تالیجید شیاتر

 كیروناست. دولت الکت كیولت الکترونتحقق کامل د 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

حال  . دردهدمیرا مد نظر قرار  یاعتماد و سرعت عمل در انجام مراودات ادار ت،یفی، کارابتک نی. ادهدمیبالعکس را سازمان 

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 یاریمرتبط ساخته است. بس را به خود یدر جوامع انسان یاز جوانب زندگ یبخش عمده ا یساز تالیجید امروزه

 را شاهد بوده است. یفراوان راتییو تغ قرارگرفته یساز تالیجید میمستق ریگذشته تحت تاث انیسال یط یعلم

 یروندها ،یگسترده ا طوربه یاطالعات و هوش مصنوع یگستردگ ،یاجتماع یها(، شبکهITارتباطات ) دیجد یتکنولوژ

 قرار داده است. ریرا تحت تاث یقاتیو موسسات تحق و توسعه شرکت ها قیتحق

 شیتردر ا یعلم قاتیتحق جیاز نتا ریاستفاده فراگ یهانهیفراهم کردن زم یباز، برا یچون ّاطالعات و دسترس یمیمفاه

 یروندها وشهروندان  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 ٔ  درزمینهکه  شیاتر یقاتیشرکت و موسسات تحق 110و مشخصات حدود  ی، اساموستیپ لیفا در

 ست.ا دهیگرد یمعرف یاقتصاد نیو مخاطب مندانعالقه برداریبهرهاستفاده و  یدارند، برا تیاطالعات فعال یارتباطات و فناور

 ICTاطالعات  یدر ارتباطات و فناور شیشرکت ها و موسسات معتبر اتر یبانك اطالعات 

/237550740_139811141507.pdfhttps://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics 

 

https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/237550740_139811141507.pdf
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 شیدر اتر ییبه طرح توسعه روستا ینگاه

 یاز سو 2014دسامبر  12 خیدر تار یرسم طوربه( RDP= Rural Development Plan) شیاتردر  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

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 تیورزان به رعاکشا قیتشو

مدرن تحت آموزش  یاصول کشاورز تیابداعات و رعا تیتقو یهزار نفر برا 600 نی. همچنرودمیکشت  ریبه ز یکشاورز

 .ردیگیدر دستور کار قرار م یکشاورز نگیر هولدهزا 20از  شیدر ب یگذار هیبه منظور سرما یو اقدامات قرارگرفته

 :ییدر بخش توسعه روستا شیمهم اتر یو چالش ها طیشرا 

کل مساحت کشور  درصد 32است.  ییدرصد آن روستا 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 شودیمزارع کوچك دنبال م یاز سو شیدر اتر یکشاورز

و  یدر مناطقه کوهستان شیاتر یکشاورز یها نگیدرصد هولد 87. دهدمیکاهش  یبزرگ کشاورز یها نگیمزارع و هولد

مناطق  نیاز کشاورزان در ا تیهمراه است. حما 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

 طیو شرا یستیز طیاهداف مح یبر رو یگذار هیبر سرما یادیز دیتاک RDP ،یبخش کشاورز یریرقابت پذ تیتقو بمنظور

 زجملها مشاغل سبزّ  ّجادیو ا ییتعادل در توسعه روستا ،ییتجارت در مناطق روستا ،ییغذا عیصنا یریدارد. رقابت پذ یوهوایآب

 بخش است. نیاقدامات در ا ریسا

 نیبا توجه به ا كیجهت توسعه زراعت ارگان نیاست. بهم RDP یاز اهداف اصل یفرهنگ اندازچشمو  یمنابع مل حفظ

طرح مورد اهتمام  نیدر ا دهدمی لیتشک كیرا محصوالت ارگان شیاتر یکشاورز داتیدرصد تول 20 نكیکه هم ا تیواقع

 است. قرارگرفته

قصد  شیاست. اتر RDPاهداف  ریاز سا یستیز طیو اقدامات مح كیشامل زراعت ارگان داریپا یکشاورز تیریمد نیتام

 را بهبود بخشد. یستیز طیمات محاقدا 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

 هده شده است.مشا هاآندر  یگذار

به  هاآنهزار نفر در  600فراهم شده که  یقاتیو تحق یو موسسات آموزش یکشاورز یهاهیاتحاد انیم یطرح همکار 645 

 آموزش مشغول خواهند شد.
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 شیدر اتر یو جنگلدار یبخش کشاورز یریپذ تیرقا

 600. رندیگیو سالمت دام ها قرار م هواوآب 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

 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

 هقرارگرفتبخش مورد توجه  نیدر ا یدیتول یهاعرضه و گروه رهیکوتاه کردن زنج ،یمحل یبازارها تیتقو ،یمحصوالت کشاورز

 است.

 یو جنگلدار یمرتبط با کشاورز ستمیاکوس تیمحافظت و تقو اء،یاح

بال را دن كیبخصوص زراعت ارگان ستیز طیآب و مح تیریکه اقدامات مد یانبه کشاورز یپ یدرصد منابع مورد نظر در آر د 61

 .ابدی یاختصاص م ندینما

 وهواآبمنابع و  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 ییروستا در مناطق 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 قهیاز طر 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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  هاآنمعرفی مراکز مهم و خدمات 

 AAIG شیاتر ییهوا عیانجمن صنا یمعرف

 آلمان و BDLI چون یموسسات فیآن را در رد توانمیاست که  شیاتر ییهوا عیانجمن صنا ترینمهم AAIG یصنعت گروه

GIFAS فرانسه دانست. 

و  دهدمیرا به خود اختصاص  شیاتر ییهوا عیدرصد از حجم عملکرد صنا 85ز ا شیساالنه ب AAIG موسسه

 تیتخصص آن حضور داشته و فعال 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 یآنان روانه بازارها داتیدرصد تول 95است و  وروی اردیلیم 1.8حدود  هاآنعملکرد ساالنه 

 ,GE نگ،یبوئمتحده ) االتیدرصد ا 24گاهها، و فرود 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) ایآسدرصد  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 یهایبخشو در  ییهوا عیفعال در صنا یشیشرکت اتر

 یها تمسیوس ییارتباطات هوا ،یموسسات صنعت ،یزقطعات فل ،ینیزم زاتیساخت، تست و تجه یتکنولژ ،یاخلد ونیدکوراس

 مانند ییاست. شرکت ها (UAS) نیبدون سرنش 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 ه فدرال آژانس های تجاری اتریشاتحادی

 .کندنمایندگان تجاری اتریش حمایت می

کنند. در واقع این آژانس فروش کاال از سوی شرکت های خارجی به بازار اتریش را تسهیل می ،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
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توانند با پرداخت مبلغی به مشخصات و نشانی شرکت های واسطه ای فروش دسترسی پیدا شرکت های صادرکننده ایرانی می

 .مکاتبه و ارتباط برقرار کنند هاآنموده و با ن

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 گهییادشده به آ

 توانند به تبلیغ شرکت خود در نشریه ای که توسط اتاق فدرال اقتصادی اتریش به نامشرکت های ایرانی می

contact  ر اتریش، به تبلیغ شرکت و کاالی خود بپردازند. این نشریه تخصصی عامل گر های اقتصادی دگرددمیمنتشر 

 .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

د دالر به میلیار 372درصدی روبرو گردید و از  73، با کاهش جدی 2019میزان ورود سرمایه خارجی به اتحادیه اروپا در سال 

میزان جذب سرمایه  حالبااینمیلیارد دالر رسید. دلیل اصلی این کاهش اصالح قانون مالیات ها در ایاالت متحده بود.  100

خارجی در همین زمان در اتریش کاهش چندانی نداشته است و بسیاری از سرمایه گذاران از کشورهای عربی، روسیه، اوکراین، 

 .اروپای شرقی توجه بیشتری به این کشور پیدا کردندسنگاپور، ژاپن و کشورهای 

، همواره مورد توجه آیدمیاتریش به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه که محل تالقی اروپای شرقی و غربی به شمار 

 از ویژهبه کشور این در خارجی  سرمایه گذاران اروپایی بوده است، با این وجود آمار نشان از روند نزولی میزان جذب سرمایه

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  2017همچنین باید توجه داشت که اتریش نیز از سال . دهدمیدرصدی را نشان  31کاهش 

سرمایه گذاری در خارج از اتریش و خروج ارز و سرمایه از کشور داشته است. سرمایه گذاری خارجی اتریش در سال 

 .است بوده دالر میلیارد 5.94 .2018

رای ب ویژهبههای تشویقی و معافیت های مالیاتی با ارائه بستهدولت اتریش به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی 

  .سرمایه گذاری در حوزه فناوری و نوآوری، امکان بسیار خوبی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم آورده است

های تشویقی گوناگونی را به سرمایه اتریش بر اساس موضوعات در سطح ملی و در سطح اتحادیه اروپایی بسته

 :گذاران خارجی اعطا می دارد

 :گیرندهای ذیل قرار میعمده کمک های اعطایی به سرمایه گذاران خارجی در گروه 

 کمك های بالعوض 

 وام های کم بهره 

  مانند گارانتی صادراتی()گارانتی 

  برای استارتاپ ها( ویژهبه)اعطای کمك جهت تامین سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت 



 

80 
 

 یاتیهای مالبخشودگی 

 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

ه منطقه بنیاد توسع های حمایتی اتحادیه اروپایی نیز بهرمند گردند. منابع مالی این بخش از سویتوانند از بستهاین کشور می

 .گرددمیتهیه  ای اروپا

درصد از  14 حداقل یکی از موارد مهم کمك های دولتی به شرکت ها در این کشور این است که چنانچه شرکتی 

های سالیانه خود را در حوزه پژوهش و توسعه فناوری و نوآوری متمرکز نماید، از سوی دولت اتریش تا سقف یك هزینه

  .نمایدمیمك هزینه دریافت میلیون یورو ک

در راستای جذب سرمایه گذاری و به منظور بهبود جایگاه خود در رده بندی کشورهای حامی استارتاپ ها، اتریش 

  .نمایدمیهای کمکی گوناگونی را به استارت اپ ها ارائه در سطح کشوری و ایالتی بسته

 :های تشویقی و مراکز اعطا کنندهبسته

 :ش، فناوری و نو آوریدر حوزه پژوه 

موسسه اصلی دولتی اتریش،  :Austriaan Research Promotion Agencyآژانس توسعه و ترویج پژوهش اتریش -

 .باشدهای نوآوری و فناوری میٔ  درزمینهها برای شرکت های نو آور های تشویقی و بورسیهها و بستهاعطا کننده کمك هزینه

بانك فدرال سرمایه گذاری و ترویج فعالیت های  :Austria Wirtschaftsservice موسسه خدمات اقتصادی اتریش-

اقتصادی اتریش، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی را در قالب اعطای وام های کم بهره وکمك های بالعوض یاری می 

 .رساند

  :کمک هزینه و تامین مالی برای استارتاپ ها 

سال قبل از دریافت درخواست بسته  5بایست در فاصله حداکثر استارتاپ ها میهای این بخش، جهت 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 70تی، با تمرکز بر توسعه زیرساخت های دیجیتال فعال باشند. در این بسته حمای ویژهبهفناوری 

 و هاهزینه کمك  .گرددمیاستارتاپ ها دیده است که در قالب کمك های بالعوض و وام های کم بهره به این شرکت ها اعطا 

ت ها، شرک دیجیتال های زیرساخت نوسازی شرکت، تاسیس همچون یهایبخش بر ها استارتاپ به اعطایی تشویقی هایبسته

 .پذیردهزار یورو صورت می 400هزار تا  10باشد که بین های خدماتی شرکت ها و تبلیغات میحوزهکمك به توسعه 

 تامین مالی صادرات

 کنترل بانك اتریش همراه با ارائه امکان تامین مالی حوزه صادرات برای شرکت  :تامین مالی کنترل بانک اتریش

. اعتبارات تامین شده از سوی کنترل نمایدمیرهای جهان ها کمك به تاسیس دفتر نمایندگی در اتریش و دیگر کشو
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بانك امکان باز پرداخت در دو مدل بلند و میان مدت دارند. شایان ذکر است که عمده حمایت ها و تامین اعتبارات 

 .گیرد که تمرکز بر صادرات محصوالت اتریشی دارنداز سوی کنترل بانك اتریش تنها به شرکت های تعلق می

  این صندوق نیز همچون کنترل بانك اتریش با هدف صادرات محصوالت و تولیدات  :صادرات اتریشصندوق

اتریشی در مسیر تامین اعتبارات شرکت ها را یاری می نمایند. حوزه تمرکز این صندوق، شرکت های کوچك و 

ها در سال مالی  درصد از صادرات شرکت 30وام های پرداختی این صندوق تا حداکثر سقف  .باشندمتوسط می

 .باشدپیش از درخواست وام می

 .گیردسالیانه تعلق می صورتبههزار یورو که به یك یا مجموعه چند استارتاپ  200در سطح کشوری، کمك بالعوض تا سقف 

ستارتاپ با تمرکز بر ا 2030تا  2021بود و از  شدهگرفتهدر نظر  2020 - 2014برنامه تامین مالی برای دوره سال های  نیا

 300 بربالغهای حوزه محیط زیست تمدید خواهد شد با سقف اعتباری جدیدی های فعال در حوزه دیجیتال سازی و فناوری

 .هزار یورو

های های تشویقی دولت مرکزی، ایالت ها نیز بر اساس نیاز های منطقه ای و ایالتی بستهدر کنار منابع مالی و بسته

 :دهندمیتشویقی گوناگونی را ارائه 

 :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 سرمایه مجموع از ٪ 20تامین مالی 

  یاز برای شرکت های بزرگن مورد سرمایه مجموع از ٪ 30تامین مالی 

 ها و تامین اعتبارات حوزه گردشگریک هزینهکم

  نمایدمیبانك اتریشی هتل و گردشگری: این بانك به ارائه وام های کم بهره با امکان پرداخت طوالنی مدت اقدام .

 گیرد وبه شرکت های کوچك و متوسط فعال در حوزه صنعت گردشگری تعلق می ویژهبهوام های اهدایی این بانك 

یزان سرمایه مورد نیاز این شرکت ها را برای توسعه و ترویج صنعت گردشگری اتریش تامین درصد م 100تا 

 .نمایدمی

  ،درصد سرمایه گذاری خارجی در  60طبق آمار منتشره از سوی وزارت فدرال اقتصاد و دیجیتال سازی اتریش

نبال این شرکا و سرمایه گذاران باشد و به داتریش متعلق به کشورهای آلمان، روسیه، ایاالت متحده و هلند می

، فرانسه، لوکزامبورگ، بریتانیا، امارات متحده عربی و کانادا از دیگر سوئیسقدیمی در اتریش، کشورهای ایتالیا، 

های صنعتی و ها عمدتًا به فعالیت در حوزهباشند. این سرمایه گذاریو سرمایه گذاران در اتریش می مندانعالقه

 ساخت و اداری های فعالیت داروسازی، و بیوشیمی مستغالت، و امالك ، ، بیمه، تجارتفناوری،علمی ونوآوری

 .باشدمی معطوف  ونقلحمل تجهیزات

  را در  27بانك جهانی توانست رتبه  2020ایجاد فضای مناسب جهت تجارت نیز در رتبه بندی سال  ازنظراتریش

در مقیاس توان  حالبااینرا کسب کرده بود  26رتبه  که در سال پیش از آن هرچندکشور کسب کند،  190میان 

 .آیدمیمالی این کشور، همچنان رتبه بسیار خوبی به شمار 
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 ه های اصلی جذب سرمایاقتصاد پایدار و پویا، موقعیت ژئوپلتیك بسیار مناسب و نظام سیاسی با ثبات از ویژگی

ر آبی تصویر این کشو -ی دوره دولت ائتالفی فیروزه ایتحوالت سیاس حالبااینخارجی در اتریش به شمار می آیند، 

را خدشه دار نمود و سبب ایجاد عدم اعتماد برای سرمایه گذارانی شد که به تازگی به دنبال ورود به بازار اتریش 

ها بار دیگر با بودند. در دوره دولت ائتالفی جدید میان حزب فیروزه ای و سبزهای اتریش، هرچند سرمایه گذاری

 در حوزه ویژهبهاتریش همچنان نسبت به دیگر کشورهای اروپایی  حالبااینباشند شیب ضعیفی رو به رشد می

استارتاپ ها و مدل های نوین تجارت به دلیل ضعف در زیرساخت های قانونی، بوروکراسی دست و پاگیر و پیچیده و 

 .کشورهای اروپایی فاصله دارد های گوناگون، از بسیاری ازهمچنین 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

گفت تا کنون به مفاد  توانمیباشد و می 2011مربوط به متن قانون تصویبی در سال ( 2020ژوئن )قانونی کنونی 

 .این قانون عمل نشده است

 های معنوی ، جهت حفظ سرمایه2019یم خانم دکتر شرامبوك وزیر اقتصاد و دیجیتال سازی اتریش، در سال ت

 2011های استراتژیك و صنایع حساس، اضافه نمودن متممی را به قانون های زیستی و دستگاهدر حوزه ویژهبه

ام یکی از شرکت های مهم و پیشرو در پیشنهاد نمود که تصویب آن تا کنون به طول انجامیده است و با فروش سه

صنعت واکسن که در دوران بحران شیوع ویروس کرونا برروی واکسن کرونا پژوهش های جدی انجام داده بود و از 

موجب این  به سوی یك شرکت بزرگ امریکایی خریداری شد، دولت را در تصویب این متمم مصمم ساخته است. 

و دیجیتال سازی جمهوری اتریش، شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی در  پیش نویس پیشنهادی، وزارت اقتصاد

بایست به درصد یك شرکت اتریشی باشند، این تصمیم و خرید می 20بیش از صورتی که عالقمند به خرید سهامی

ری و ، نو آوونقلحمل، محیط زیست، انرژی و وهواآبتایید این وزارت خانه، دفتر صدراعظمی و وزارت حفاظت از 

دارو، بیوتکنولوژی و مهندسی پزشکی و مخابرات و  ویژهبههای فناوری حساس فناوری برسد. این محدودیت در حوزه

شود. این قانون نسبت به قانون اروپایی نظارت بر سرمایه گذاری خارجی درصد سهام محدود می 10صنایع دفاعی به 

 رجوع)را برای سرمایه گذاران خارجی در اتریش سخت تر نماید. تواند شرایط باشد و میدر اروپا سختگیرانه تر می

  .(EU 2019/452 شود به متن قانون اروپایی

 :گرددمیبه برخی از مزایای سرمایه گذاری در اتریش به نقل از منابع دولتی اتریش به شرح ذیل اشاره 

  آیدمیاتریش درمیان چهارکشور ثروتمند اتحادیه اروپایی به شمار. 

 ها از میانگین اروپایی وت خرید اتریشیقدر OECD باالتر است. 

 از زیرساخت های مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار است. 

 سیستم اداری نوین و پویایی دارد. 

 از باالترین استاندارد کیفیت زندگی در جهان برخوردار است. 

 ثبات سیاسی و نظام حقوقی قابل اعتماد و با ثبات 

 کتی پایینمالیات های شر (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 480محل دفتر مرکزی بیش از 

 المللیبینشرکت بزرگ  1000بیش از دفتر نمایندگی رسمی 
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  ویاهوایی و ریلی پ ونقلحملشبکه 

  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 زیستیو فناوری محیط بسیار مناسب برای سرمایه گذاری در حوزه دارو 

  در فصل زمستان ویژهبهمقاصد گردشگران در اروپا  ترینمهمیکی از 

 سطح باالی سرمایه گذاری دولتی در حوزه توسعه و پژوهش 

 ثبات سیاسی و امنیت فردی و پایین بودن نرخ جرم 

 معایب سرمایه گذاری خارجی در اتریش

 یقوانین دست و پاگیر، پیچیده و گاه متناقص ادار 

 پایین بودن میزان ریسك جهت تامین مالی سرمایه 

 قوانین محدود کننده مهاجرت 

 وابستگی تجاری به آلمان 

 های بیشماری در این حوزه از سوی اتریش صورت پذیرفته وابستگی بسیار به اروپای شرقی و مرکزی: سرمایه گذاری

 .است که سبب ضعف حوزه بانکی شده است

 بازار داخلی محدود 

 ار گران قیمتنیروی ک 

 شاخص های عمده اقتصادی ۲0۲0

 نرخ رشد درآمد ناخالص داخلی ٪ 2 / 6 

 درآمد ناخالص داخلی یورو میلیون  370

 سرانه تولید ناخالص داخلی یورو  39000

 نرخ بیکاری ٪ 5 / 5

 نرخ تورم ٪ 2 / 2

 نرخ صادرات ٪ 37 / 1

 وری اتحادیه اروپاییجایگاه اتریش در جدیدترین گزارش رتبه بندی نوآ
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، 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 هشتم را در میان کشورهای عضو این اتحادیه کسب کرده است. اتریش در رتبه

 .گاه خود را بهبود بخشیده استجایبهبندی جدید یك رترو در رتبهزایندست آورده بود و ا

 :اندهای ذیل موردبررسی قرارگرفتهبندی شاخصدر این رتبه

 منابع انسانی 

 های ویژه در حوزه نوآوریهای موجود برای انجام پژوهشسامانه 

 سیاسی مناسب برای ترویج و پشتیبانی از نوآوری-فضای اقتصادی 

 های سیاسیالی و پشتیبانیتأمین م 

 های شرکتیگذاریسرمایه 

 های مطروحه حوزه نوآوری در یك سالتعداد طرح 

 های حوزه نوآوریسازی برای همکاریها و امکان شبیههمبستگی زیرساخت 

 های معنوی و دانشسرمایه 

 تأثیر بر اشتغال 

 تأثیر نوآوری بر میزان فروش واحدهای صنفی 

 :اندن گزارش، کشورهای اروپایی در چهار گروه نسبت به میانگین اروپایی قرارگرفتهبندی ایبراساس دسته 

در سال گذشته  هاآنپنج کشور عضو اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری  گروه نخست: رهبران نوآوری؛ •

 اند از: دانمارك، فنالند، لوکزامبورگ، هلند و سوئددرصد میانگین اروپایی بوده است، عبارت 125

در  هاآنکشور عضو اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری که شامل هفت گروه دوم: نوآوران قدرتمند؛ •

اتریش، بلژیك،  :از اندعبارتدرصد از میانگین اروپایی بوده است. این کشورها  125تا  95بین  2019سال 

 .استونی، فرانسه، آلمان، ایرلند و پرتغال

تا  50بین  هاآنیزده کشور عضو اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری شامل س گروه سوم: نوآوران میانه؛- •

اند از: کرواسی، قبرس، جمهوری چك، درصد میانگین اروپایی بوده است. این کشورها عبارت 95

 .مجارستان، ایتالیا، لتونی، ستونی، مالت، لهستان اسلواکی، اسلوونی و اسپانیا

در  هاآنو نسبتاً جدید اتحادیه اروپایی که شاخص نوآوری دو عض روه چهارم: نوآوران در حال رشد؛گ •

 .بلغارستان و رومانی :اند ازدرصد میانگین اروپایی بوده است. این کشورها عبارت 50، کمتر از 2019سال 

خانم ماریانا کونل، مشاور دبیر کل اتاق فدرال اقتصادی اتریش در خصوص جایگاه اتریش در حوزه نوآوری گفت: ما 

د تالش نماییم در دوره بعدی این پژوهش در گروه نخست یعنی در میان رهبران نوآوری قرار گیریم. وی همچنین افزود: بای

با افزایش میزان  توانمینوآوری پایه اصلی رشد اقتصادی در جهان امروز است و میزان توانایی رقابت در بازارهای جهانی را 

 .یش دادهای روز افزانوآوری 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 هایفناوری به بیشتر دسترسی و نوآوری بر تمرکز گوناگون، هایدرزمینه 
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تواند، این میزان را با همراهی و پشتیبانی دولت بالقوه اتریش در حوزه نوآوری میهای وجود تواناییاتریش فراهم آورده، بااین

ایم و در خوبی درك نمودهسازی افزایش دهد. ما در اتریش مهم بودن این مسئله را بهویژه وزارت فدرال اقتصاد و دیجیتالبه

 .ی ارتقاء یابیمبندتوانستیم تا گروه دوم این دسته 2016تا  2014های فاصله بین سال

در خصوص این گزارش اعالم کرد: ما با وزارت فدرال  FFG های پژوهشی اتریشانجمن تأمین مالی و حمایت از طرح

سازی و تمامی مراکز پژوهشی و آموزشی در اتریش در ارتباط ونقل، فناوری و نوآوری و همچنین وزارت اقتصاد و دیجیتالحمل

المللی بهترین شرایط را برای رشد در حوزه نوآوری برای ستفاده از منابع داخلی، اروپایی و بینمستقیم هستیم تا بتوانیم با ا

نویسد: رتبه اتریش در این گزارش اتریش فراهم آوریم. این انجمن همچنین در ادامه در خصوص جایگاه اتریش در این گزارش می

های نوآوری بسیار حائز اهمیت هست و ه توسعه زیرساختهای کوچك و متوسط و پایبندی آنان بویژه در حوزه شرکتبه

جایگاه اتریش را ارتقاء  Horizon 2020 برداری از منابع بسته مالی حمایتی اتحادیه اروپا موسوم بهامیدواریم بتوانیم با بهره

ویق است و هم یك زنگ افزاید: نتایج این گزارش هم یك تشبخشیم. آقای کالوس پساینر، ریاست انجمن مذکور در ادامه می

خطر برای ما؛ زیرا جایگاه ما در رتبه هیجدهم اروپا و در گروه دوم، نشان از این دارد که هنوز تا رسیدن به استانداردهای 

 .قبول اتریش فاصله بسیار داریمقابل

آپا  ت خبرگزاریسازی اتریش پس از انتشار این گزارش در نشسخانم دکتر شرامبوك، وزیر فدرال اقتصاد و دیجیتال

 .گفت: توان باالی اتریش در نوآوری و فناوری، بازار اشتغال داخلی را توسعه خواهد داد

نیز منتشرشده است.  2019بندی نوآوری کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، گزارش شاخص جهانی نوآوری زمان با گزارش رتبههم

کشور کسب کرده است. رتبه اتریش براساس گزارش شاخص جهانی  129در این گزارش اتریش جایگاه بیست و یکم را در میان 

 .، تغییری نداشته است2018نوآوری، نسبت به سال 

 :در گزارش شاخص جهانی نوآوری، به فاکتورهای قوت و ضعف اتریش به شرح ذیل اشاره گردیده است

 :نقاط قوت

 ثبات در قوانین 

 های جاری در حوزه نوآوریمتمرکز نمودن هزینه 

 رمایه انسانی و پژوهشیس 

 تحصیالت تکمیلی 

 توانایی لجستیکی 

 :نقاط ضعف

 آسان نبودن شرایط برای شروع تجارت 

 های بانکیعدم سهولت دریافت وام 

 گذاریپیچیدگی درروند و قوانین سرمایه 

 پایین بودن نرخ رشد سرانه درآمد ناخالص داخلی نسبت به دیگر کشورهای پردرآمد. 
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 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 کمك  14تا  7 زانیبه م ند،ینما یگذار هیکشور سرما نیدر ا وروی ونیلیم 50هزار تا  5 نیب یمبالغ 2021 هیفور انیتا پا

 .کندیمشوق( پرداخت م) نهیهز

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 ریدپذیتجد یهایدر حوزه انرژ یگذار هیسرما نی. همچنشود

 طیر شراد یگذار هیشرکتها به سرما قیتشو یدولت برا یسو از وروی اردیلیم كیمبلغ  ش،یاتر ییدارا ریگفته وز به

 انیوانند تا پابت 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 طیو بهبود شرا یرشد اقتصاد تیبا هدف تقو ،یگذار هیسرما قیتشو یکمک بسته

و  میشامل کمك مستق یبسته کمک وروی اردیلیم 42جموعا م 2020آگوست  15 خیتا تار شیاست. دولت اتر دهیکرونا ارائه گرد

 اعالم نموده است. لفمخت التیو تسه یاقتصاد یهابالعوض به شرکتها و بنگاه

 مروری بر ساختار قانونی اتریش در مواجهه با رمزارزها

ها به دنبال اتخاذ تمهیدات مراقبتی با توجه به رواج روزافزون ارزهای دیجیتالی و رمز ارزها و احتمال فراگیری بیشتر آن، دولت 

شند. برآورد میو اعمال کنترل بر تبادل این ارزها می صد نوع از با ضر ارزش  رمزارزهای دیجیتالی به  ترینمهمشود در حال حا

شده آن، ارزش بازار  300بیش از  شناخته ن ساب انواع  سد که با احت خمین زده میلیارد یورو ت 730 بربالغ هاآنمیلیارد یورو بر

 .شودمی

سبت به چگونگی مواجهه با این پدیده نوظهور اتفاق  سطح جهان ن ضر قانونگذاران حوزه پولی و بانکی در  در حال حا

ت و چالش های عمده این حوزه همچون مساله نوسانات قیمت پایه خطرا به  توانمینظر ندارند. از دالیل این عدم هم صدایی 

شاید و غیرقابل کنترل بودن بازار سم نام برد که  شویی و تامین مالی تروری سایبری، پول  سانه، حمالت  شنا ، تجارت غیر کار

در مواجهه با ارز دیجیتالی  المللیبین قانونگذاری  های بدنهدغدغه ترینمهممســاله جرایم ســازمان یافته و جرایم اینترنتی از 

شد ستقیم و یا غ طوربهکه هرچند ابعاد واقعی جرایمی .با ست اما م شن نی ستند کامال رو ستقیم با رمز ارزها در ارتباط ه یر م

 [1].میلیارد یورو به سیستم بانکی دارد 7 بربالغها حاکی از ورود حجمیگمانه زنی

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 برای خرید و فروش هرچندداشته است. 

اتریش در این زمینه  وجود ندارد، در عین حال ساختار و چارچوب های دقیق قانونی نیز از سوی مراجع قانونگذاری و نظارتی

 .تدوین نشده است

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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خدمات  ٔ  درزمینهآیین نامه ای را در خصوص رویکرد این سازمان  2019در سال  سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش

 :باشدر. ش به لینك( که اهم موارد ذکر شده در آن به شرح ذیل می) درمزارزها در وبگاه خود منتشر کر

 زهخدمات ارائه شده در حو 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 برای فعالیت نمی ایجداگانه

 .باشندمجوز در چارچوب آیین نامه فعالیت بانك ها در اتریش و قانون ارائه خدمات بانکی می

  مورداستفادهچنانچه ارزهای جایگزین اعم از دیجیتال و غیره برای دریافت خدمات و یا کاال در خارج از اتریش نیز 

 باشندقرار گیرند، مشمول مقررات و چارچوب های بانکی معمول می

  در معادن رمزارزها  مورداستفادهدر صورتی که سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت های دیجیتال و سخت افزار های

بایست از کانال مالی رسمی و بر قرار گیرند، این سرمایه می مورداستفادهسرمایه شرکت  عنوانبهو یا خرید رمزارزها 

 .اساس قوانین بانکی کشور انجام پذیرد

 ا استفاده می پالتفورم های آنالین، در صورتی که برای خرید و فروش کاالهای دیجتال و یا غیر دیجیتال از رمزارزه

ه بایست ثبت شده و با توجنمایند، مقادیر دریافتی بر اساس نرخ تبدیل رمزارز مورد نظر در زمان و تاریخ مشخص، می

 .به قوانین پرداخت ها و بانکی کشور به اطالع نظام مالیاتی و سازمان نظارت بر بازارهای مالی کشور برسد

  اعتبارات و یا شرکت های بیمه در صورتی که مبالغ دریافتی و یا پرداختی شرکت های ارائه دهنده خدمات مالی، تامین

را در قبال ارزهای دیجیتال و رمزارزها ارائه می نمایند، نیازمند یك حساب یورویی جداگانه در یکی از شعب بانك 

مرکزی اتریش و  باشند و تنها درصورت داشتن چنین حسابی از دریافت مجوز جداگانه از بانكهای تجاری کشور می

 .باشندسازمان 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 جداگانه

ای دیجیتالی، خرید و فروش اتحادیه اروپایی در خصوص مالکیت کااله 2015باشند، زیرا در قالب آیین نامه نمی

 .باشدشخصی 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

 .شدباصورت گرفته، ندارد و تغییرات در این حوزه نیازمند دسترسی به ابزار جامع اروپایی می

چالش های حقوقی اساسی سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش و موانع اصلی در مسیر به  ازجملهدالیل ذیل 

 :رسمیت شناخته شدن رمز ارزها ذکر شده است

 شوندرمزارزها هنوز از سوی هیچ نهاد قانونی و یا بانك های مرکزی صادر نمی. 

 یکسان نبوده و در دسترس عموم قرار ندارد روند عملکرد و الگوریتم های تولید این ارزها. 

 برای نظارت و رصد بر تبادالت وجود نداردهیچ سازمان و واحد نظارتی رسمی. 

  با سامانه پول رایج و رسمی اتحادیه اروپایی و یا  هاآنامکان بازیابی اطالعات افراد و چرخه خرید و فروش و تطبیق

 .وجود ندارد شدهشناختهدیگر ارزهای 

بر همین اساس، سازمان مذکور رویکردی فن آور محورانه و فرابانکی به آن داشته و به این پدیده با عنوان فن آوری خنثی   

یك ابزار مالی و یا  عنوانبهکشور . در واقع از نگاه قانونگذار اتریشی، رمزارزها در هیچ یك از تعاریف رسمینمایدمیبرخورد 

 اتحادیه یونکمیس هاینامه آیین ضمانت نیز قابل استفاده نیستند و بر مبنای  عنوانبها حتی شود و لذمشتقات آن تعریف نمی
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شوند، در کاال تعریف می عنوانبهکه باشند و لذا مادامیکاال قلمداد شده و در همان چارچوب قابل مبادله می عنوانبه اروپایی

 .گیرندرار نمیمحدوده نظارت سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش ق

های مالی و قضایی در عین حال، بدان معنا نیست که مبادالت رمزارزها کامال خارج از حوزه نظارتی این سازمان و دیگر سازمان

 :تواند مشمول یك یا چند مورد از مواد قانونی به شرح ذیل قرار گیرندباشند، بلکه با توجه به نوع فعالیت، میاتریش می

 یت بانک ها در اتریشآیین نامه فعال 

 قانون مدیریت بر صندوق های سرمایه گذاری جایگزین 

 قانون ارائه خدمات بانکی و پرداخت ها 

 قانون نظارت بر سرمایه اتریش 

 Initial" و همچنین عرضه توکنهای اولیه  “Initial Coin Offering"   تا کنون فعالیت هایی در خصوص عرضه اولیه سکه

Token Offering“ های نوین حوزه رت پذیرفته است. با این وصف هنوز مجوزی برای ارائه خدمات رمز ارزها و فناوریصو

اجازه خرید  2020صادر نشده است. سازمان نظارت بر بازارهای مالی اتریش در اقدامی فوق العاده در آگوست  “Fintech" مالی

د، همچنان امکان تبدیل این رمزارزها به وجو این با  ن داده است.و فروش سهام را با واسطه رمزارزها در بورس اوراق بهادار وی

تواند در ازای دریافت رمزارز، سهام و اوراق بهادار به افراد مستقیم وجود ندارد و بورس اوراق بهادار وین صرفا می طوربهپول رایج 

 .واگذار نماید

 :مواجهه حقوقی با مساله مالیات بر درآمد رمزارزها 

و  آیدمیسرمایه و دارایی فرد حقیقی یا حقوقی به شمار  عنوانبه، سرمایه کسب شده از جایگاه فروش رمزارز، یطورکلبه

باشد. مالیات در این بخش برای درآمدهای 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 25ل در این بخش درصد و برای شرکت های فعا 55افراد حقیقی 

 (.مالیات های شرکتی کاهش نیافت

 :در خصوص اخذ مالیات در این بخش توجه به دو نکته مهم است

  دارایی سرمایه گذاری اعالم گردند، در این صورت عنوانبهنخست آنکه در صورتی که رمزارزها از سوی مودی مالیاتی، 

طرح جدید دولت فدرال برای )درصد خواهد بود.  25درصد و برای شرکت ها  5.27مالیات بر آن برای افراد حقیقی 

تشویق سرمایه گذاران که در ماه آگوست از سوی وزارت فدرال اقتصاد و دیجیتال سازی جمهوری اتریش مبنی بر 

، شامل این 2021رت سرمایه گذاری تا پایان ماه مارس درصد از سرمایه اولیه به سرمایه گذار در صو 14تا  7پرداخت 

 (گرددمیحوزه نیز 

  ،عنوانهبدر صورتی که فروشنده، دلیل فروش را افزایش سرمایه اعالم ننماید و تنها دلیل فروش را شخصی اعالم کند 

ر، از کاهش و یا معافیت ماه پس از فروش، با ارائه مدارك خرید و فروش رمزارز مورد نظ 12تواند تا فرد حقیقی می

 .مالیاتی برخوردار شود

 مالیات بر ارزش افزوده رمز ارزها 
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 رجوع شود به آیین نامه اروپایی)شود تبدیل رمزارزها به پول رایج مانند یورو و غیره و بالعکس شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی

ق رمزارزها، شامل مالیات بر ارزش افزوده مانند دیگر کاالها اما خرید و فروش کاال و یا خدمات از طری (2015اکتبر  22مورخ 

 .باشدمی

 قوانین حوزه تبادالت پولی و بانکی و مبارزه با پولشویی

تمامی فعالیت های تجاری و اقتصادی مرتبط با رمزارزها، تنها درصورتی که به آن نوع فعالیت ها ( 2020تا به امروز )سپتامبر 

ن مبارزه با پول شویی سازمان نظارت بر بازارهای مالی و یا اتحادیه اروپایی باشند، نیازمند دریافت مجوز مستقیم در قوانی طوربه

 .باشدبه دریافت مجوز جداگانه نمیباشند و در صورتی که فعالیت خاص در این قوانین ذکر نشده باشد، لزومیمی
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 روابط اقتصادی ایران و اتریش

س از برجام، فضای جدیدی در روابط دو کشور حاکم شده است و فضای حاکم بر روابط دو کشور به یکی از بهترین در دوره پ

و  هاآناست. تفاهمنامه های زیادی در دوره دو ساله اخیر بین سازم شدهتبدیلدوران آن در طول تاریخ روابط دوجانبه 

و زیرساخت های همکاری به نحو مطلوبی فراهم گردیده است.  گرفتهکلشدو کشور امضاء شده و ارتباطات خوبی  هایخانهوزارت

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

ی و محصوالت الکتریک آالتماشین ه صادرات اتریش به کشورمان،درمجموعاجرایی قرار دارند. قویترین گروه محصوالت ارائه شده 

. واردات اتریش از کشورمان نیز بیشتر مربوط به گروه مواد غذایی، فرش دستباف، گلیم، قالیچه، مواد باشندمیو الکترونیکی 

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

  شیاتر یخارج یآمار مبادالت بازرگان

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

هزار یورو 643میلیون و  15  میزان صادرات ایران 

هزار یورو 841میلیون و  145  میزان واردات ایران 

هزار یورو به نفع اتریش 198میلیون و  130  تراز تجاری با جمهوری اسالمی ایران 

محصوالت فرآوری شده  -مواد خام  -مواد شیمیایی  -مواد غذایی  -ت و انرژی سوخ  

 نوشیدنی و تنباکو
اقالم صادراتی ایران ترینمهم  

مواد شیمیایی  -محصوالت فرآوری شده  -و تجهیزات صنعتی  آالتماشین مواد  -

مواد خام -غذایی   
اقالم وارداتی به ایران ترینمهم  

درصد 80منفی  دوجانبهرشد تجارت درصد    

2021  
تاریخ برگزاری آخرین اجالس کمیسیون 

 مشترك اقتصادی دو کشور

 وزارت صنعت معدن و تجارت
دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون اقتصادی 

 دو کشور

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

گمرکییادداشت تفاهم  -مالیات مضاعف  
دوجانبهموافقتنامه های پایه اقتصادی   

 ٔ  درزمینهیادداشت همکاری  -مدیرت منابع آب  ٔ  درزمینهیادداشت تفاهم همکاری 

یادداشت تفاهم  -معدن  ٔ  درزمینهیادداشت همکاری  - انرژی های تجدید پذیر

ونقلحملهای همکاری یادداشت  -تجهیزات پزشکی  ٔ  درزمینهیادداشت همکاری  -

کشاورزی ٔ  درزمینههمکاری  تفاهم  

 لیست موافقتنامه ها

 

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

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

 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
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بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن با  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 یدر پنج ماه نخست سال جار 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

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

 119درصد به  18/5هزار یورو رسیده است. از این میزان، واردات اتریش از کشورمان با رشدی معادل  76میلیون و  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  2016مناسبات تجاری دو کشور در سال 

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

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

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

 میلیون یورو رسید.

 (میلیون یورو) 2017لغایت  2013 طی سالهای جدول حجم روابط تجاری بین دو کشور

 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 تولید ناخالص داخلی شاخص، ترینمهمکشورهای جهان، برای مقایسه اقتصادهای 

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

میلیارد دالر قرار دارد و ژاپن با  9504س از آن چین با اقتصاد جهان است و پ ترینبزرگمیلیارد دالر  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

میلیارد دالر عنوان کرده  540را ( 2010ثابت سال  به قیمت) 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،
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 تری نسبت به ایران دارندچون نیجریه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، تایلند و مالزی هم اقتصادهای کوچك همچنین کشورهایی

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

 د.خبر دا 2017ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 

ره پس از برجام، فضای جدیدی در روابط دو کشور حاکم شده است و فضای حاکم بر روابط دو کشور به یکی از بهترین در دو

و  هاآناست. تفاهمنامه های زیادی در دوره دو ساله اخیر بین سازم شدهتبدیلدوران آن در طول تاریخ روابط دوجانبه 

و زیرساخت های همکاری به نحو مطلوبی فراهم گردیده است.  گرفتهشکلبی دو کشور امضاء شده و ارتباطات خو هایخانهوزارت

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

 اجرایی قرار دارند. 

و محصوالت الکتریکی و الکترونیکی  آالتماشینرمان، ه صادرات اتریش به کشودرمجموعقویترین گروه محصوالت ارائه شده 

. واردات اتریش از کشورمان نیز بیشتر مربوط به گروه مواد غذایی، فرش دستباف، گلیم، قالیچه، مواد خام، کاالهای باشندمی

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

 شیو اتر رانیا یگسترش مبادالت تجار

درصد رشد کرده  9 رانیهم به ا هاآنداشته و حجم صادرات  شیدرصد افزا 19 شیبه اتر رانیحجم صادرات ا 2017در سال  

 است

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

فعال دو  یکوچك و متوسط با حضور شرکت ها عیگسترش صنا یهم برا یآموزش یهاهدور گفت: شیبه اتر یجمهوررئیس

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

 ده شده استقرار دا یرانیا یشرکت ها اریشده و در اخت هیدوره ها ته نیا جیهم از نتا ییگزارش ها

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

رو قطعات خود دیموفق در حوزه تول یاز کشورها یکی شیاست، گفت: اتر شدهانجامقطعات خودرو  دیتول نیو همچن دیرشد تول

 دارد رانیبه ا یانتقال دانش و تکنولوژ یحوزه برا نیدر ا یخوب هایظرفیتاست و 

 یتکنولوژ انتقال

 هشدانجام ریپذ دیها پاك و تجد یو انرژ ستیز طیمح ٔ  درزمینهکارا  یها یدر حوزه تکنولوژ مذاکرات نیتاج افزود: همچن خسرو

 ردیشکل بگحوزه  نیدر ا یشیاتر یو طرف ها یرانیا یشرکت ها نیب یخوب یهمکار میدواریاست و ام

 تیداه یجمهور استیر یمعاونت فن یعنیدر کشور  یدیکل هایبخشاز  یکی نکهیا انیصنعت، معدن و تجارت با ب 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

 است قرارگرفتهمورد توجه  یها انتقال تکنولوژ پروژه نیقالب ا کردند و در 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

 هاآناز توان  میتوانمیمعادن  ییو شناسا صیخو تش یشناس نیزم ٔ  درزمینه در حال انجام است، گفت: هاآن 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
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 یدر بخش انرژ یهمکار

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

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

 .میدار ییکشور اروپا نیحوزه با ا نیدر ا یمناسب یو تفاهمنامه ها تسدر حال انجام ا یشیاتر یشرکت ها یهمکار

 ونقلحملو رشد بخش  تیتوسعه ترانز 

 یاشرکت ه شیاتر نکهیهم با توجه به ا یلیر ونقلحملخصوصا در بخش  ونقلحمل یها رساختیدر حوزه ز نکهیا انیبا ب یو

 یبا شرکت ها یرانیا یاست، گفت: شرکت ها گرفتهشکل یخوب یها یدارد همکار نهیزم نیدر ا یا شرفتهیصاحب نام و پ

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

 حوزه مورد توجه است نیهم در ا

 سمیدر بخش تور یهمکار 

نرم  یها رساختیاست که از ز نیو هدف ا میدار یخوب یها یهم همکار سمیتورو  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

 یومیهم سمپوز یبرگزار شد و در جوال رانیدر ا یومیسمپوز یعیطب سمیاست. در حوزه تور شدهانجام ییها یزیبرنامه ر یصنعت

 ردیهم انجام بگ شیکار در اتر نیبرگزار شد و قرار است ا همآنریدر ا شیاتر ییغذا والی. فستشودمیبرگزار  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 یرانیهزار نفر از پزشکان ا 2به  كینزد اکنونمهو 

 یراهبرد یها یهمکار

کوچك و متوسط دارد  عیصنا ٔ  درزمینه یخوب هایظرفیت شیاتر یراهبرد یها یدر حوزه همکار نکهیا انیبا ب خسروتاج

عه کشورمان به توس ازیباتوجه به ن ، گفت:دهدمی لیکوچك و متوسط تشک عیکشور را صنا نیا عیدرصد صنا 97که  یطوربه

 میکن تفادهاس یبه خوب هاآن اتیاز تجرب میخواه یحوزه م نیا

هم متخصص  هاآناقتصاد  یفعل ریدارد و وز ییکشور برنامه ها نیهم ا تالیجیاقتصاد د دیجد هایظرفیتافزود: در حوزه  یو

 هستند انریبا 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 میدواریافزود: ام 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 رانیهم به ا هاآند رشد داشته و حجم صادرات درص

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

 ۲0۲1-۲016 شیفدرال اتر یو جمهور رانیج.ا. ا یاقتصاد یها یه همکارنقشه را

 نیمابیف یاقتصاد یها یتوافق نمودند تا سند نقشه راه همکار نیبه تهران، طرف شیاتر جمهوررئیسسفر سال گذشته  انیجر در

سند که در شش  نی. اندینما نیتدو 2021 تیلغا 2016ساله از سال  5دوره  كی یرا برا شیفدرال اتر یو جمهور رانیج.ا.ا

که  دیگرد میتنظ یقاتیو تحق یدر بخش علم یو همکار سمیتور رساخت،یو ز ونقلحمل ،یانرژ ،یکارگروه تجارت، تکنولوژ
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وقت صنعت،  رینعمت زاده وز یدو طرف، توسط جناب آقا یوزرا نیمعاون استیبر یپس از چند دور مذاکره کارشناس تاینها

 .دیامضاء گرد شیفدرال اتر یجمهورو اقتصاد  قاتیوقت علوم، تحق ریوز ترلهنریم نهولدیر یو آقا رانی.امعدن و تجارت ج.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  نیبرگزار شده که آخر شیفدرال اتر یجمهور

برگزار  رانیکشور به ا نیا جمهوررئیس 1394سال  ورماهیسفر شهر انیجر دردو کشور  یمشترك اقتصاد ونیسیکم نیهشتم

و قرار است پروتکل آن  دیبرگزار گرد نیو در 1397ماه  نیروردمشترك در ف ونیسیاجالس کم نینهم یشد. نشست مقدمات

سددو کشور بر ربطیذ یوزرا یبه امضا 1397ماه  ریدر ت نیمحترم به و جمهوررئیسسفر  انیدر جر . 

شیو اتر رانیا یاقتصاد یها یدر ارتباط با همکار یمالحظات  

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

 یگفت طرف ها توانمیبا کشورمان خواهند داشت. لذا  یهمکار یبرا ینسبت به تحوالت منف یکمتر یریرپذیدارند، لذا تاث

 .مدنظر قرار دهند داریو پا مئنمط یکیشر عنوانبهرا  شیند اترتوانمی یرانیا

از  یرایبا بس سهیدر مقا باشندمی زین ییباال یسطح فن آور یکه عمدتا دارا یشیکوچك و متوسط اتر یشرکتها

 یبرا یمناسب یند شرکاتوانمیجهت  نیدارند، لذا از ا یو دانش فن یانتقال فن آور یبرا یکمتر تیحساس ،ییاروپا یکشورها

 .کشورمان باشند یاقتصاد یبنگاه ها یهمکار

است رانیا ین اقتصادفعاال تیاولو شیروابط با اتر توسعه  

 یامتشکل از اعض شیو اتر رانیمشترك ا یدر قالب نشست مشترك اتاق بازرگان یتجارت خارج یاقتصاد (شیهما)فروم  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 یاتاق بازرگان یساختمان مرکز 2اره در سالن شم 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 ریگروبما 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 نیکه انکته  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 یاست. وبه همراه داشته  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 یابط اقتصادموجود رو 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 یسازتالیجیاز وزارت فدرال د یندگینما هب 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
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است و  ژهیو یتیاهم یما دارا یاقتصاد یها یافزود همکار ش،یبه اتر 2018در سال  رانیا جمهوررئیسبا اشاره به سفر  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

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

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

و وزارت  شیاتر یمشترك اتاق بازرگان طوربهآن  یو مجر شودیم شیتوسط اترکوچك و م یهاشرکت یسازیالمللنیبه ب

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

بر نقش ادامه  یو انیل باشند. در پاهمچنان فعا توانندیمتوسط هستند که م وکوچك  یهاشرکت میچرا که در دوره تحر

 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 یرانیان موفق او از تاجر شیو اتر رانیمشترك ا یاتاق بازرگان سیرئ یدکتر پدرام سلطان یادامه آقا در

 تیاهم و نستکسیا ستمیس زیو ن هاآنو نقش  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 شیچنان روابط اترهمآنتومیآن  قیاست که از طر یراه نیگفت ا یرانیا و یشیاتر

 ییایجغراف تیو وضع یعیمنابع طب زانیم زیو ن تیجمع ازجمله رانیبرجسته ا یهایژگیو یبه مرور برخ یادامه و در

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

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

 یرانیو ا یشیتا تاجران اتر میکنیتالش مخواهد آمد، گفت ما  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

ار را حض 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 نیدعوت کرد و گفت در ا رانیبه سفر به ا

 نندیبب كیمتفاوت است را از نزد اریموجود بس

 یندر سخنرا 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 یضمن اشاره به روابط تجار

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

 بال و مساعدت الزم را بعمل خواهد آورداستق 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

م حج 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 یرا از وجوه مختلف معرف 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
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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

 عنوانبه FACC ییهوا عیصنا و BMW اشاره کرد و از شیبزرگ فعال در بخش صنعت اتر یهااز شرکت یادارد. او به نمونه

ب است و اقتصاد مناس 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 یشیبارز اقتصاد اتر 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 سامسونگ و ا،یبه نوک توانمی هاآن ازجملهرند که و تجارت دا 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 اریدارد، بس وجود 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 جادیرد و روند ااروپا اشاره ک

 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 ندهینما عنوانبه تسریآندرئاس شوا یآقا نشایاز ا پس

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

مانع دانست که  ترینمهمرا  هامیپرداخت و وجود تحر رانیرت با ابا تجا 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 یدر اتاق مجاور بصورت گفتگو یرانیا یشرکت ها گانندینما شیهما نیخاتمه ا در  B2B یشرکت ها ندگانیبا نما 

بعمل آوردند یو فن یمذاکرات تخصص یشیاتر  

نقل وبا تهران در حوزه حمل نیو یهمکار شیافزا  

 2019سال  انیتا پا یشهرنقل وو حمل هارساختیز ٔ  درزمینهبا تهران  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: تحرپررنگ

 .میهست رانیبا ا عتریسر یجلوحرکت رو به

 با شهردار تهران ورکش 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 جادیا همآن نیکردند که اول دارید یمهم اریو درباره مسائل بس افتندی
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 میبا تهران دار یبرنامه جامع اقدام مشترك؛ برجام بوده است، ادامه داد: ما منافع مشترک زبانیم نیو نکهیا یادآوریدر ادامه با  او

مانند  یرانیمقامات ا گریحضور د جهی. در نتمیمند هستعالقه اریبس شیو اتر رانیا نیدوستانه ب یفضا یو به حفظ و نگهدار

 د.بو ریدر اجالس اخ یرانیمقامات ا ریدعوت از سا یبرا شیدولت اتر یاز اهداف اصل یکی ن،یشهردار تهران در و

 سابقه روابط ایران و اتریش

استعمارگر  یقدرت ها یبر خالف برخ شیبا اتر رانیروابط ا دهدمیدر قرون گذشته نشان  شیو اتر رانیبه روابط ا یگاهن

 دارد. یروشن اندازچشم زیدو کشور ن ندهیمتوازن و با احترام متقابل بوده و روابط آ یروابط ،ییاروپا

و  رانیدر ا هیآغاز سلطنت صفو یعنی یالدیم 16قرن  لیدو کشور به اوا یو فرهنگ یاقتصاد ،یاسیروابط س سابقه

 1529سال اعزام شد و متعاقب آن در  یالدیم 1523سال در  رانیا ریسف نی. اولگرددبرمی شیبسبورگ در اترهاآنحکومت خاند

 نیتریمیاز قد یکیافتتاح شد  یالدیم 1873سال در تهران که در  شیرآمد. سفارت ات رانیبه ا شیاتر یامپراتور ریسف زین

 روابط دوجانبه است. یسابقه طوالن دهندهنشانموضوع  نیو ا رودیبه شمار م رانیدر ا ییاروپا هایخانهسفارت

 یخیسند تار نیشد. نخست شیو اتر رانیدو کشور ا یکیو پس از آن، منجر به نزد 16قرن  كیتیو ژئوپول یاسیس طیشرا

ارتباط مکتوب  نیتریمیاول است که قد طهماسبشاهکه مربوط به نامه  گرددبرمی یالدیم 1552روابط دو کشور به سال 

 .دهدیرا نشان م یشیو مقامات اتر یشاه صفو انیم كیپلماتید

 یها یهمکار ازجمله گرید یها ٔ  رزمینهدروابط دو کشور  ،یاسیهمگام با گسترش روابط س 19و  18قرون  در

ل ها ، پ، راههارانیارتش ا یدر بازساز یریسهم چشمگ یشیدوران متخصصان اتر نی. در اافتیگسترش  زین یو نظام یاقتصاد

که  ییبناها ازجملهاقتباس کرد و  انیرانیباغ را از ا شیآرا نهیزم وصبه خص یمعمار وهیش شیاتر یو جاده ها داشتند. امپراتور

 نام برد.« قاپو یعال»از  توانمیفراوان گذاشته است،  ریتاث شیاتر یبر معمار

 استمدارانیاروپا بود که توجه س 19بزرگ قرن  یقدرت ها ازجمله شی. اتردر دوره قاجار هم ادامه داشت شیو اتر رانیا روابط

 .را جلب کرد یقاجار

 ٔ  درزمینه ویژهبهاروپا  یها شرفتیاخذ تمدن و پ یدر تالش برا عهدیول رزایشاه قاجار، عباس م یدوره فتحعل در

 یآن کشور را برا حاتیتسل نیاز آخر ییهانوشت و نمونه شیصدراعظم معروف اتر نبورگیو خیبه پرنس مترن ینامه ا ینظام

نشده  تهرفیپذ رسدمی و به نظر ستیدر دست ن یقیدرخواست اطالع دق نیا جهیدرخواست کرد که از نت رانیاستفاده در قشون ا

 است.

، سیخود به انگل تیمامور نیدر دوم یرازیابوالحسن خان ش رزای( حاج میالدیم 1817دوره )سال  نیدر ا نیهمچن

 حیسبو چند رشته ت ریچند طاقه شال کشم شیامپراطور اتر هیکرد. هد میتقد یو عثمان شی، اترهم به سران دول فرانسه ییایهدا

 .بود نظیربی دیمروار

و  سیانگل ندگانیاز وضع رفتار نما تیشکا یبرا یخان آجودانباش نیکه حس یهنگام زیزمان حکومت محمد شاه ن در

امه و ن شیاول امپراطور اتر ناندیفرد ی، برادر مساله هرات عازم انگلستان بود «لیجان مکن»عمال آن دولت بخصوص  کاتیتحر

ده تقاضا ش سیو انگل رانیرفع اختالفات ا یمساعدت و وساطت آن کشور برا شیتراطور ابه همراه برد. در نامه به امپر ییایهدا

 زیمذاکرات ن نی، به علت اعمال نفوذ انگلستان از اشیروزه در اتر 50و توقف  خیبا مترن یبود اما به رغم مذاکرات آجودانباش

 .حاصل نشد یا جهینت
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از  یبرخ هیو روس رانیا یدر دوران قاجار موجب شد که بعد از جنگ ها رانیا یدر امور داخل سیو انگل هیروس مداخالت

باشند. تالش  رانیدر ا یسوم یرویحضور ن شهیدر اند سیروس و انگل نیتعادل ب یبه منظور برقرار یقاجار استمدارانیس

آن کشور سفر دوم  یامدر دارالفنون و بعدها استخدام مستشاران نظ سیتدر یبرا یشیاستخدام معلمان اتر یبرا ریرکبیام

 ادهیاستخدام شدند و پ شیمعلمان دارالفنون از اتر نیبرهه، اول نیاست. در ا یقابل بررس نهیزم نیشاه به اروپا در ا نیناصرالد

ارت سف رانیبود که در ا ییکشورها نیکشور از اول نیو ا دندیو آموزش د دهیلباس پوش شیاتر انیبه سبك نظام رانینظام ا

تعامل  نیدلخواه از ا جهینت حالبااینقرار گرفت  رانیبا ا یدر رتبه پنجم مبادالت تجار زین یکرد و از لحاظ اقتصاد ادجیا یدائم

 یبرخ الفت، مخبه خطر اندازد رانیرا در ا هاآنکه منافع  یبا نفوذ هر کشور ثالث سیو انگل هیها حاصل نشد. مخالفت روس

راهم و ف دندید یخود م انیرا به ز یشیکه اصالحات مستشاران اتر رزایو کامران م یخان نور آقا رزایمانند م یداخل استمدارانیس

بودند که منجر به حاصل نشدن  یعوامل ازجمله، اصالحات یالزم برا یو اجتماع یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیس نهینبودن زم

 شدند. ابطروازایندلخواه  جهینت

 شیترو ا رانیمختصات مناسبات ا ترینبرجستهاز  یکی یو دانشگاه یعلم ،یهنگفر یها یتعامالت، ارتباطات و همکار

معنا  نی. فرهنگ در اباشدمیآن  یبارز مناسبات دو کشور سرشت فرهنگ یها یژگیاز و یکی گر،ید انی. به بدهدمی لیرا تشک

 اده است.اثر نه زیروابط ن یو اقتصاد یاسیاد سها به شمار آمده و بر ابع یشیاتر و انیرانیا یوندهایپ یخاستگاه ها نیاز کهن تر

و  شیها در اتر یرانیحضور ا خیآشنا بوده اند و تار گریکدیبا  ربازیها از د یشیها و اتر یرانیتوجه است که ا انیشا

ر د دو کشور است. ینشان روشن قدمت مناسبات فرهنگ نیرید ییآشنا نیو ا گرددبازمی یبه دوره صفو رانیها در ا یشیاتر

وجود دارد. وجود آثار و اسناد  یرانیاز آثار شاعران و دانشمندان ا یفارس ینسخه خط 200به  بیقر ن،یو یکتابخانه مل ویآرش

محسوب  هاوندیپ نیا یرانیا تیروا یایگو زین رانیا یاسالم یجمهور یکتابخانه مل ویدر آرش شیو اتر رانیروابط ا رامونیمتنوع پ

 تیوتداوم، تق یبرا یارزشمند هیمثبت، سرما یها تیهنو ذ رهایو تصو زیالهام بخش و احترام آم یرهنگف یوندهایپ نی. اشودمی

 .آیدمی حساببهروابط دو کشور  قیو تعم

و  یناسش رانیا نیریو وجود سنت د گریکدی یو هنر یو ادب یفرهنگ راثیمردمان دو کشور با م ییکهن ترجمه و آشنا نهیشیپ

 یاه یبه تعامالت و همکار دنیهم در تداوم بخش شیاتر یو پژوهش یمعتبر و مراکز علم یدانشگاه ها یبرخ در یرانیمطالعات ا

  ،یانشگاهد یها ی( و همکاریقیو تئاتر و موس نمای)شعر، س یهنر ،یبوده است. تعامالت ادب نیدو کشور نقش آفر یایپو یفرهنگ

 به شمار شیو اتر رانیا نیب یروابط فرهنگ یهاحوزه نیشاخص تر ازجملهو مانند آن  یورزش ،یموزه ا ،یکتابخانه ا ،یپژوهش

 .ندیآ یم

در  زین شیدر  اتر یرانیا یو حضور صدها پزشك، استاد، دانشجو، فعال اقتصاد یرانیها هزار اده یستیو همز اقامت

ا ب رانیا یاسالم یوده است. جمهورب رگذاریتأث شیو اتر رانیمفاهمه و فهم مشترك و احترام متقابل دو ملت بزرگ ا قیتعم

ها و ارتباط با انجمن نیو همچن شیدر اتر یو اسالم یبا مراکز فرهنگ یمکارو ه یفرهنگ یزنیرا یهاتیاز فعال یریگبهره

و توسعه هرچه  تیدر جهت تقو یبلند یگام ها یو رسانه ا یو مطالعات یپژوهش ،یآموزش ،یدانشگاه ،یفرهنگ یهاسازمان

 دو کشور  برداشته است. یارتباطات فرهنگ شتریب

 در اروپا شیاتر یو علم یفرهنگ گاهیجا

 یر کشورهاد ژهیبو یگسترده ا یاز حوزه نفوذ فرهنگ یغن یخیو تار یفرهنگ هیشنیو پ ژهیو ییایجغراف تیبواسطه موقع شیاتر

به شمار  ییاروپا یفرهنگ ها یبعنوان مرکز و تالق ازربیاز د یفرهنگ یکشور با اتکاء به غنا نی. اباشدمیخود برخوردار  یرامونیپ

ه از نقط زین شیاتر یو دانشگاه یگردد. مراکز علم یاروپا محسوب م یو هنر یفرهنگ یقطب ها زا یکی زیرفت و امروزه ن یم
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 نسبروكیو دانشگاه ا 1619در سال  نیبرخوردارند. بعنوان نمونه  دانشگاه و ییباال المللیبینو قدمت از اعتبار   یکم ،یفینظر ک

 شده اند. سیتاس 1661در سال 

فرهنگ  -شناسند و مفهوم ملت یم یفرهنگ تیبا هو شتریرا ب شیاتر ،ییاروپا یکشورها یو رتبه بند یبند میتقس در

ا ، بدباشمی مجار– شیاتر ریبزرگ نظ یها یدار امپراتور راثیکشور کوچك که م نی. امروزه ادهدمی لیآن را تشک یمل تیهو

داده  خود نشان یو روابط دوجانبه خارج المللیبین یدر عرصه ها یفرهنگ التبه مباد یتوجه وافر ،یو فرهنگ یخیپشتوانه تار

 24در  نیهمچن شیامضاء نموده است. اتر یو دانشگاه یفرهنگ ،یعلم یموافقتنامه ها یادیز یبا کشورها نهیزم نیو در هم

 .باشدمی( یفرهنگ یانجمن ها) یموسسات فرهنگ یدارا انریا یاسالم یجمهور ازجملهکشور 

   یو دانشگاه یعلم ،یفرهنگ مناسبات

از  یکیبرخوردار است. دارالفنون بعنوان  یا نهیریاز قدمت د یو دانشگاه یعلم ،یفرهنگ یدر حوزه ها شیو اتر رانیا مناسبات

 یالدیم 1851برابر با  یدیخورش 1231در سال  ریرکبیخان ام یتق رزایکه به کوشش م رانیا نینو یآموزش یادهایبن نیکهن تر

زشك و پ نیرا آغاز کرد. نام دکتر ادوارد ژاکوب پوالك نخست شیخو تیفعال یشیاتر دیاسات یشده بود، با همکار یگذار انیبن

و د یعلم یها یارهمک نیریسنت د یایگو یشیاتر دیاز اسات گریدر کنار شش تن د یو خدمات ارزنده و نینو یجراح پزشک

 .  باشدمیکشور 

 رانیا تویانست نی. همچنشودمیدر تهران محسوب  ییفعال اروپا یاز مراکز فرهنگ یکی OKF شیاتر یفرهنگ انجمن

 .آیدمیبه شمار  شیدر اتر یشناس رانیاز مراکز فعال ا یکی زیعلوم ن یوابسته به آکادم یشناس

فارت س یعموم یپلماسیو د یتوسط بخش فرهنگ زین شیرمان در اترکشو یو دانشگاه یعلم یفرهنگ یها تیفعال

 .ردیپذ یانجام م نیدر و رانیا یاسالم یسفارت جمهور یفرهنگ یزنیو را رانیا یاسالم یجمهور

 یخیاسناد تار شگاهینما ییو برپا 1379در سال  شیدر اتر رانیهفت هزارساله ا یـ هنر یآثار فرهنگ شگاهینما ییبرپا

 یگودور گفت نیروند. اول یبشمار م ریاخ یسالها یروابط دو کشور ط یاقدامات ماندگار فرهنگ ازجمله شیکشور در اتر روابط دو

 شیاتر یجمهور استیجمهور وقت دو کشور در کاخ ر یکه با حضور روسا انیاد نیب یتحت عنوان گفتگو تیحیاسالم و مس

و  ینید نیو محقق شمندانیبا شرکت اند 1396 ورماهیر هفتم آن در شهرکه دو دیگرد ییسلسله گفتگوها یمبنا د،یبرگزار گرد

 .دیدر تهران برگزار گرد شیو اتر رانیا یدانشگاه

 یموزه مل انیتفاهم چهارجانبه م ادداشتی یدو کشور، امضا یمل هایخانهکتاب انیم یتفاهم همکار ادداشتی یامضا

وهشگاه پژ انیم یتفاهم همکار ادداشتی یامضا نیو همچن شیعلوم اتر یو آکادم ایتانیبر یموزه مل ش،یهنر اتر خیموزه تار ران،یا

 .ندیآ یم حساببهحوزه  نیدر ا گریاقدامات مهم د ازجملهش یعلوم اتر یو آکادم رانیا یفرهنگ راثیم

با حضور  شیرو ات رانیسال روابط ا نیو شصتم کصدیروابط دو کشور به مناسبت  خیمشترك اسناد تار شگاهینما ییبرپا

مناسبت در  نیبه هم نی. همچندیبرگزار گرد شیعلوم اتر یدر آکادم 2018 یجوال 4 خیامور خارجه دو کشور در تار یوزرا

ط ابعاد مختلف رواب یدو کشور با هدف بررس یبرجسته دانشگاهها دیاسات و شمندانیبا حضور اند یشیهما 2018 یجوال 5 خیتار

 برگزار شد.   شیاتر یشناس رانیدو کشور در موسسه ا یخیتار

   شیو اتر رانیا یو دانشگاه یعلم یهایهمکار

به  یاهو دانشگ یعلم یهایتاکنون دو بار کنفرانس همکار زینقشه راه دو کشور ن یو دانشگاه یعلم یهایقالب کارگروه همکار در

و  یعلم یهایکنفرانس مشترك همکا نیم. در دودی( برگزار گرد1396بهمن ماه ) نی( و و 1395 ماهیدر تهران )د بیترت
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 متشکل یو دانشگاه یعلم هیبلندپا اتیه د،یبرگزار گرد نی( در و 2018 هی)ژانو 1396که در بهمن ماه  شیو اتر رانیا یدانشگاه

 نیرالدی، خواجه نصیخوارزم  یدانشگاهها یو آموزش و پرورش کشورمان و روسا یو فناور قاتیعلوم، تحق یوزرا نیاز معاون

 .دحضور داشتن ایحرفه و یو  فن یرجائ دیشه ریدب تیهنر اصفهان، ترب ،یطوس

 شریدکتر ف یمشترك آقا استیبه ر Impulse Iran – Austriaتحت عنوان  یا تهیسفر کم نیا انیجر در

و  یقاتی، تحقیعلم طرح 78طرح از مجموع  17و  لیتشک قاتیو تحق یعلوم، فناور ریو قائم مقام وز شیسابق اتر جمهوررئیس

 .دیرس بیبه تصو ورویهزار  400به ارزش  شوردو ک یو دانشگاه یمراکز علم یمشترك ارائه شده از سو یپژوهش

 رانیا اتیو ادب خیتار ،یرانشناسیا یواحد درس 15تعداد   ن،یدانشگاه و هیو بر اساس ابالغ 2017 -18 یلیسال تحص از

– یرانیو هنر ا اتی، ادبخیتار یدر جهت معرف یاقدام مهم گام موثر نی. ادینشگاه ارائه گرددا نیا یرشته ها هیکل انیبه دانشجو

 .دانشگاه است نیاعالقمند در  انیبه دانشجو اسالمی

 رانیا یو پژوهش یدانشگاه ها و مراکز علم انیم یو دانشگاه یعلم یهایتفاهم همکار ادداشتی 17 یامضا نیهمچن

 دارد تیدو کشور حکا یقاتیو تحق یدانشگاه ،یعلم یهایارتقاء و گسترش همکار یبرا نیطرف از عزم و اراده شیو اتر
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 اخبار اقتصادی اتریش

 شیضعف صادرات در اقتصاد اتر نیگزی، جایداخل یرشد مثبت تقاضا

کشور است  نیا یند رشد اقتصادبه رو یداخل یاز کمك تقاضا ی، حاک2019 یدر ماه م شیاتر یبانك مرکز ریپژوهش اخ جینتا

 موجود در صادرات را جبران کند یکمبود ها درمجموعکه توانسته 

 دیجد یهایگذار استیو س ینوسانات موجود در تجارت جهان لیبه دل 2019در چهار ماه نخست  شیاتر اقتصاد

 نیبا ا است. قرارگرفتهکاهش رشد  ریمس خودرو و فلزات در عیدر حوزه صنا ویژهبه یگمرک یهاتعرفه رییمتحده و تغ االتیا

و  هایکاست قابل توجه در بخش ساخت و ساز و ساختمان، توانسته است یگذار هیسرما نیو همچن یوجود، رشد مصرف داخل

 جبران کند شیاتر یمشکالت را در رشد اقتصاد

. کندیم ینیب شیپ 2019 سه ماهه دوم سال یرا برا یناخالص داخل دیتول یدرصد 0.3رشد  شیاتر یمرکز بانك

درصد کاهش  0.1 دهندهنشان، 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 یشورهااز ک ینابسامان برخ یاقتصاد طیو شرا

 ندهیآال یاستاندارد ها تیشده به سبب عدم رعا جادیو معضالت ا نیچ یافت رشد اقتصاد گرید یفراهم کرده است. از سو 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 درصد 0.4با  2019اروپا در سه ماهه نخست سال  یدرآمد ناخالص داخل یواقع رشد

 خاص صورت یلیو به دال یمقطع صورتبهرشد تنها  نیتوجه داشت که ا دیبا یداشته است، ول یخوب اریرشد بس هرچندآن، 

با  رسدمی. به نظر باشدیقابل 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 یتوجه به آنکه مساله عدم تطابق استاندارها

صنعت شاهد  نیدر ا زیدوم سال ن ماههکه در سه  شودیم ینیب شیاند، پ دهیسدر مدت زمان کوتاه نر یقطع یو به راه حل باشد

 .رودمی زین شتریامکان افت ب یحت م،ینباش یریرشد چشمگ

امکان  داریپا طیشرا نیکه البته ا کندیم ینیب شیرا پ یداریپا طیسال نخست شرا مهین یپول برا المللیبینصندوق 

نفت  نینو همچ یانرژ یهانهیهز شیتابستان افزا انیپانابهنگام شود و تا  راتییس دستخوش تغفار جیدارد با توجه به بحران خل

 یاز معادالت نفت رانیحذف ا لیبرجبران کمبود نفت به دل یصادرکننده نفت، سع ی. هرچند کشورهاشودیم ینیب شیخام پ

ه باشد. داشت دنبالرا به  یاروپا زمستان گران ید براتوانمیفارس  جیچند جانبه در منطقه خل یاسیس یهاتنش حالباایندارند، 

 وجود دارد. زیروزانه ن راتییبوده است و امکان تغ یگوناگون راتییشده دست خوش تغ جادیا طیدر شرا زین شیصادرات اتر

داند،  یم اردیستان پاتاب 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 بیچنان با شهمآنتابست انیتا پا صادراتکه  یمعن نیبد

تا  رسدمیفراهم خواهد آمد. به نظر  یروند کاهش نیا رییامکان تغ هاآن افتنیکه با تحقق  دهندمی یدیسفارشات جد افتیدر

 .ردیرشد مثبت قرار گ ریبتواند در مس زین شی، صادرات اتریتجارت جهان طی، با بهبود شرا2019 اول مهین انیپا
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 طیدر سه ماهه نخست دارد که با ثبات در شرا یصنعت داتیتول شینشان از افزا شیالبته اطالعات مرکز آمار اتر 

و کارنامه  دداده خواهند ش لیه مصرف کنندگان تحو، ب2019سال  انیتا پا داتیتول نیا یتمام شتر،یسفارشات ب افتیو در یجهان

داشته  ییایموانع، همچنان رشد پو یتمام باوجودخواهد کرد. بخش خدمات  افتیدر ینمرات قبول گرید یبار شیصادرات اتر

در  کسانینسبت به مدت زمان  ش،یدر اتر ییاروپا ری، تعداد گردشگران غ2019خاص، در سه ماه نخست سال  طوربهاست و 

تعداد گردشگران را شاهد بوده  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  یاست ولبر حوزه صنعت استوار بوده  شیاتر یداخل

و چه در  یداخل یکم فراهم سازد. بخش خدمات، چه در بازار ها بیهرچند با ش یاقتصاد داریرشد 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

 دایادامه پ 2022سال  انیتا پا یکمتر بیروند متعادل شده و با ش نی، ا2020سال  انیتا پا رودمیسابقه بوده است و انتظار  یب

 کند

داشته  2019هه نخست سال را در سه ما یرشد نسبتا خوب ،یشیاتر یبا تمرکز بر استفاده از کاالها زین یمصرف بازار

 شیسبب افزا یبخش به همراه داشته است. روند رو به رشد عرضه و تقاضا داخل نیرا در ا ییدستمزد و اشتغال زا شیاست و افزا

 0.4رشد را به  نید اتوانمیدر سه ماهه سوم  یتجارت جهان طیصورت بهبود شرا درسه ماه دوم و  یدرصد برا 0.3 داریپا رشد

 .اندبرس درصد
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 شیآن بر اقتصاد اتر رینفت و تاث یجهان متیق شیافزا

اه ترند سازد؟ وبگ یرا، همانند گذشته با چالش روبرو نم شیاتر ازجملهاز کشورها  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

 را با چالش ید اقتصاد جهانتوانمی زانیتا چه م انهیبه وجود آمده در منطقه خاورم یهاتنشموضوع پرداخته که  نیگذشته به ا

وبرو شده ر تمام متیق شیمحصوالت را با افزا نیکه ا ینیبه محصوالت چ یواردات یهاتعرفه شیافزا گرید یروبرو سازد؟ از سو

 د باشد؟توانمی 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 یهاتنشگذرا، تنها نشانگر  یهانشانه نیکه ا باشد نیا لیتحل نیبهتر دیشا

مانند که ه رسدمیبه نظر ن زینفت ن متیق شیخواهد کرد. افزا لیانبار باروت تبدرا به  انهیکه خاورم باشندیپازل بزرگتر م كی

 اروپا داشته باشد. یبر بازار انرژ یریفارس، تاث جیدر خل یقبل یهاگذشته و به خصوص همانند زمان جنگ 

 راتیتاث راتییتغ نیا کشورها، گریبا د کایآمر یدر امتداد نبرد اقتصاد یگمرک یهاتعرفه شیبه افزا یاجمال ینگاه با

 دی/. درصد از تول3 بربالغ 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  ویژهبهگذشته  یمساعد تر از سالها اریبس طیاز کشورها شرا یاریمشکالت روبرو نبوده اند و در بس نیبا ا عیامشاغل و صن

و  مناطق نیرا در ا یرشد اقتصاد وانیو تا تنامیبه و ریمس رییعرضه و تقاضا با تغ رهیزمان، زنج نی. در همباشدیم 2017از 

تقاضا و به دنبال آن عرضه نفت را  زانیخود م یامر به خود نیگاه داشته است که اهمچنان با رشد مثبت ن نیچ یبرا ویژهبه

 روبرو کرده است. شیبا افزا زین

 1970 ویبه سنار هیبازار نفت، همچنان شب یدر باز رانیا تیگونه است که نگاه ما به اهم نیمساله در حال حاضر ا 

اروپا را با چالش روبرو  80و  70که در دهه  در اروپا یکمبود منابع انرژ نفت و شیاز مساله افزا یو ترس جامعه جهان باشدیم

نفت جهان عرب در آن زمان بود. در آن زمان  میبا خود به همراه داشت که آن، مساله تحر زین یگرید لیساخت، بدون شك دل

 جهیو نت میآور یم ادیدر بازار نفت را به  انریا ریکرد. ما تأث یدوان شهیر زین شینفت، رکود در اتر یجهان متیق شیبه دنبال افزا

 .گرددبازمیبازار، به آن زمان  نیدر ا رانیاز نقش ا یکه هنوز ترس جامعه جهان میریگیم

 یرانبح طیدانست و بدون شك شرا تیکم اهم ستیو نبا توانمیدر تنگه هرمز را ن هاتنشکرده است.  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. کندیمنطقه عبور م نیجهان از ا ازین

منبع  ترینمهم، همچنان یداخل یمصرف یانرژ زانیز ما یدرصد 40نفت با داشتن سهم  روبرو خواهد شد. یریچشمگ شیافزا

 شودیم نیتام رانیدرصد از ا 4تنها  زانیم نی. از ارودمیبه شمار  شیخانوار در اتر شیو گرما یکننده چرخ صنعت داخل نیتام

 رانیر صورت حذف اد یبا چالش جد شیگذشته، اتر یهانفت در ماه تیکشور ها و ثبات قم گرید دیتول شیکه با توجه به افزا

 یارش انفجید سبب افزاتوانمیکوتاه مدت  صورتبهتنها  رانیبا ا هاتنشو  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 میمفراموش کرد که بستن تنگه هرمز تنها به تص دینبا زیمساله را ن نیا 

با اسکورت  یگوناگون یو بار ینظام یهایروزانه کشت رایدانست، ز رانیمنطقه توسط ا یخط مش نیتام دهندهنشانرا  یسیانگل

 .کنندیمنطقه عبور م نیاز ا مچنانه سیمتحده و انگل االتیا ییایدر یروین
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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  6تنها  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 عیصنا اکنونهم کهدرحالیداد  یم لیرا تشک شیاتر یداخل

 یبوده اند، جا شیدر اتر یلیفس یهایانرژ یکه مصرف کننده اصل نیسنگ عیصنا روازایناند،  دهیدرصد رس 70به  ریچشمگ

 عیصنا روازاینکرده اند و  ازترین یب یلیفس یهایرا نسبت به گذشته از انرژ شیاتر یخود را به بخش خدمات داده و درآمدها

 شیوابسته به نفت در اتر ریغ یناخالص داخل دیتول 1996اند. در سال  هکاهش داد یقابل توجه زانیرا به م ودخ یمصرف انرژ

 است. دهیرس وروی ونیلیم 66امروز به  کهدرحالیبود  وروی ونیلیم 4.21
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 کوچک و متوسط یتوسعه شرکت ها درزمینه شیاتر اتیتجرب

را  یبمناس طیتوانسته است تا شرا شیاتر یساز تالیجیاقتصاد و د وزارت فدرال 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

 به کار کند. آغاز ازیدر مشاغل مورد ن ،یزمان نهیهز نیبتواند با کمتر یکار متخصص در هر سطح یرویتا ن

 70واحد ها توانسته اند  نیو ا دهندمی 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 یدرصد فرصت ها

. در گرددمی نیشرکت ها تام نیا قیاز طر شیاتر یدرصد درآمدها 63. طبق آمار دمغان آورده انرا به ار یدرآمد قالب توجه

محبوب  اریبس” One Person Enterprises. -OPE“ تك نفره  یصنف ینوع شرکت ها، واحد ها 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 ویژهبهدر بخش ساخت و ساز  نیهمچن باشدیو مخابرات م آالتماشینفلزات و 

اهش ک یریچشمگ طوربهکوچك و متوسط را  یشرکت ها نهیهز زانیها مدوره نیا النیفارغ التحص گرید یاز سو روبرو بوده اند.

 یهاسامانه، مدارك ارائه شده و دوره نیا یکپارچگینسبت به انتخاب افراد روبرو هستند و  یکمتر یخطا زانیبا م رایداده اند ز

 اخترسینبود ز لیکار به دل یرویتا تجمع ن استفراهم اورده  یطوربه شیاتر یها التیا یرا در تمام طیاستاندارد، شرا یآموزش

 .ابدیبزرگ کاهش  یدر شهرها ازیمورد ن یها

 :باشندیم لیذ صورتبهسهم  كیبه تفک شیها در اتر SME تیفعال حوزه

  درصد 24تجارت 

 درصد 20 یمهندس یو شرکت ها یعلم ،یخدمات حرفه ا 

 درصد 14ا هو 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 ینسل اول و دوم شرکت ها یساز تالیجید یهابرنامه 

Digital 1.0  وSME Digital 2.0 آغاز  وروی ونیلیم 7.6 بربالغ یبا بودجه ا 2017ال وجود دارند. برنامه نسل اول از س زین

. به دیارائه نما یساز تالیجیو د تالیجید یابیشرکت خدمات جهت بازار 6700از  شیشده است و توانسته است تا کنون به ب

با  2020سال  از مارس 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 4 بربالغ یبودجه ا

ورده را فراهم آ یکوچك و متوسط امکانات گوناگون 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 یها، به مشاورهتوانمیاست که از آن جمله 

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

 .نمایدمیرکت ها ارائه ش نیبه ا
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طبق آمار توانسته است در داخل ” 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 نانیارآفرک قیتشو
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 اقتصاد یمجمع جهان ۲019در گزارش  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

در اقتصاد کالن، دارا شده، ثبات  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 شیاتر درمجموع ،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 ریتوانسته است در سال اخ رفته،یکشور صورت پذ 141 سهیکه از مقا دیجد یدر رده بند شیاتر

 هیاست. در حوزه اتحاد قرارگرفتهنخست  هگایرا گرفته و در جا کایآمر یسنگاپور جا دیجد یرتبه بند نیرا ارتقاء دهد. در ا

 گاهیاز لحاظ جا ییاروپا یکشورها نیبهتر 7 گاهیو آلمان با داشتن جا 5با رتبه  سوئیس، 4هلند با رتبه  یکشورها ز،ین ییاروپا

 یورهاکش گریرتبه سقوط کرده است. د 4ذکر است که آلمان نسبت به گزارش مشابه سال گذشته،  انی. شاباشندیم یاقتصاد

 دانمارك و فنالند. ا،یتانیبر وئد،از س اندعبارتقرار دارند  11تا  8 یهاگاهیدر جا بیکه به ترت حوزه قاره اروپا

 فتهای رییتغ هاگاهیجا ازیامت درمجموعاندك  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 نیچنو هم 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

 است. قرارگرفته ییاروپا یاز کشورها یارینسبت به بس

به  یالمللبین ی، تعداد محدود پروازهایو ادار یرات عموممقر ادیز نهیاز هز یناش شیاتر یبر رتبه اقتصاد یمنف ریتاث

 نیمشاغل و در آمدها و همچن یباال بررو اتیباند باال و مال یبا پهنا تالیجید یهاعدم استفاده از شبکه ایکمبود و  ش،یو از اتر

و علوم  یتالیجید یهادر حوزهکه مهارت  یافراد ویژهبه ،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 ،یکمبود کارگران ماهر محل

دولت  یبار برا كیبه  شتریب یداخل ریدست و پاگ نیقوان نیهم لیآنکه به اقتصاد و صنعت کمك برسانند به دل جایبهافراد  نیا

 اند. شدهتبدیل شیاتر

ودن ب نییپا گرید یتر هستند و از سو نییپا ییکل از متوسط اروپا طوربه زیشرکت ها ن یمال نیتام یها شاخص

 با خود همراه داشته است. زیرا ن هایگذار هیکاهش سرما ،در بازار بورس و اوراق بهادار بازار و عدم تحرك هیسرما

 یشیبزرگ اتر یکشور بود. شرکت ها نیا یو بخش خصوص یشیاتر یشرکت ها یموفق و پربار برا ی، سال2019 سال

نفر در  ونیلیم 1.84از  شیمد بدرآ 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 النیدرآمد و ب ازنظر ،یشیاتر یدر بخش خصوص رشد

و  یتجار طیهرچند شرا درصد رشد داشته است. 5، 2017ال بوده است و نسبت به س 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

 یاقتصاد یهاهیپا تیبه تقو ر،یسال اخ 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 ویژهبه

 باشدیم لیبه شرح ذ یحجم مبادالت و تراز تجار بیشرکت برتر به ترت ده

 -OMV1 شینفت و گاز اتر شرکت

موفق  عنوانبهو  ردیپورشه باز پس گ نگیساله از هولد 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  نگیولده شرکت

 است قرارگرفتهدوم  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 یشرکت دارنده سوپر مارکت ها نیا 

 - Voestalpine AG5 نیفوالد فوست آلپ شرکت

 یکی عنوانبههمچنان  حالبااینروبرو بود،  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 

 - 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 متعلق به شرکت امارات 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 گنایس 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

 عنوانبهاست،  یمعن نیبه ا نیاست. ا انیفروش خالص از حساب سود و ز TOP 500در فهرست  یرتبه بند یبرا یدیکل اریمع

 یو برا رهیاز گمرك و غ صیرخت یهانهیمثال بدون در نظر گرفتن هز عنوانبهو  ونقلحمل 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 یتوانسته است تا درآمدها ست،یل نیپانصدم ا گاهیجا

 برسد. ییوروی ونیلیم 175 به تراز انهیدر حال حاضر در حجم معامالت سال

 اندهقرارگرفت یمورد بررس زین ستیل نیا هیدر ته اتیسود قبل از بهره و مال نیبر فروش خالص، تعداد کارکنان و همچن عالوه
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 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 متیشاخص قاساس  بر

درصد نسبت به ماه مارس  1.1 یحت هانهیهز نیاست و ا افتهی شیدرصد افزا 7.4 زانیدر سال گذشته به م کسانیبه مدت زمان 

 درصد بوده است 6.3از  شیب لیمارس تا آور یهاماهدر  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 1.27متوسط  طوربهمصرف کننده در حال حاضر  یبرا شیسوپر در اتر نیبنز متیق

 یها متیکه ق شودیو گفته م رسدمیبه فروش  تریدر هر ل وروی 1.20متوسط  طوربه شیدر اتر لی. در حال حاضر گازوئباشد

 باالتر است یو کرواس ایتالیآلمان، ا ،یسلوونا یدر کشورها یدو محصول سوخت نیا

 افتهی شیدرصد افزا 7.1( در سال گذشته CPI) یخانگ یو مصارف انرژ یمصرف کننده در حوزه انرژ متیق شاخص

ا حود ت یسال جار زییدر آغاز پا یانرژ نهیفارس، هز جیو منطقه خل انهیتحرکات در خاورم شیبا افزا گرددمی ینیب شیپ. است

 روبرو شود شیصدنسبت به سال گذشته با افزادر 7
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 یدر سال جار شیخوب اقتصاد اتر عملکرد

 در محدوده سه درصد باشد شیامسال اتر یکرد نرخ رشد اقتصاد ینیبشیپول پ المللیبین صندوق

 یکنون مطلوب تیاست از وضعکشور خواسته  نیپول از مقامات ا المللیبینصندوق  ترز،یبه نقل از رو سنایگزارش ا به

بر  یکشور کوچك مبتن نیدر جامعه استفاده کند. رشد اقتصاد ا جویانپناهکمك به ادغام  ویژهبهانجام اصالحات الزم و  یبرا

. بوده است مؤثرکشور  نیا یرشد اقتصاد تیکشور در تقو نیعمده ا یتجار یشرکا یاقتصاد تیتجارت بوده و بهبود وضع

بر رشد  ؤثرم گریاز عوامل د یکی عنوانبه زیبرگشته اند ن یعیکه پس از بحران بزرگ به حالت طب یشیاتر یها صندوق از بانك

 نام برده است.

ار عدم انطباق در باز شیاز افزا یهاینشانهکشور گفته است  نیکار ا تیحال صندوق با هشدار نسبت به وضع نیدرع

 یزبان یادغام در جامعه و مهارت ها یبرا یکه با مشکالت یشیاتر ریتباع مهاجر غا یبرا ویژهبهشده است،  انینما شیکار اتر

 نیا یناخالص داخل دیبه تول یو رساندن نسبت بده شیمناسب اتر یتالش ها باوجودافزوده است  چنینهممواجهند. صندوق 

 اروپا باالتر است. هیتوسط اتحاد شده یهدف گذار یدرصد 60نسبت هنوز از سطح  نیدرصد در سال گذشته، ا 78.4کشور به 
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 شیبورس اتر بازار

ار در باز نیبورس در جهان است. ا یبازارها ترینقدیمیاز  یکی شیتبادل سهام در اتر یتنها بازار برا عنوانبه نیبورس و بازار

تنها بورس اوراق بهادار  تیریوه بر مدعال 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 20سهام  نوناکهمشده و  فیتعر متیشاخص ق عنوانبه 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( 

است. ارزش  شدهشناختهبازار بورس  نیو چهارم یس عنوانبهبازار سهام در سطح جهان  79با  سهیدر مقا شیاتر بورس

ناخالص  دیدرصد از تول 36دالر برآورده شده که  اردیلیم 148از  شی، ب2018در مارس  شیسهام ارائه شده در بازار بورس اتر

 ددگرمیمبادله  شیسهام در بازار بورس اتر وروی اردیلیم 6متوسط ماهانه حدود  طوربه. باشدیم یداخل

گذاران  هیسرما انیدر م ییحال درخشش باال نیدر ع و شودیبا ثبات شناخته م یاسیس ازنظر 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 ی. بانکها(لمانآ 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

دت د را به مراواخو 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  المللیبین

 تدریجبهکه  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 زهیکمتر ست با روشن شدن مواضع

رقم آن مربوط  نیشتریداشته است. گرچه ب یروند نزول یالدیم 2018سال  یاز ابتدا ATX شیبازار بورس اتر شاخص

 نیشتریاست. ب دهیبت گردث 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

 ت.عرضه شده اس نیدر بازار بورس و زین وانیو تا هیژاپن، روس ن،یلوکزامبورگ، چ ك،یبلژ ا،یهلند، اسپان

در سال  نیانگیم طوربههر فرد  شیاست. در اتر افتهی شینسبت به سال گذشته افزا ییدرآمد خانوار اروپا ریدر سال اخ

متوسط  طوربهتا کنون  ریهر فرد در اروپا در سال اخ ،ییاروپا نیانگیم یهاامکان پرداخت داشته است. در اندازه وروی 24067
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کرده  تیدرصد را تثب 3.5 بربالغرشد  زانیم نیا ن،یو شرفتهیبه گزارش موسسه مطالعات پ داشته است. اریدر اخت وروی 14739

 کشور به کشور و منطقه به منطقه کامال متفاوت است. ه،یو درآمد ها در محدوده اتحاد دیقدرت خر زانیاست. هرچند م

ت، با اس ستادهیدر صدر جدول ا د،یقدرت خر نیشتریبا ب نیختنشتایل ،ییاورپا یکشورها دیقدرت خر یرده بند در

 29842و نروژ با  32988با  سلندی، ا35096، لوکزامبورگ با 42067با  سوئیسدر سال. پس از آن  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 23799و نسبت به آلمان با  باشدیم

 دارند. اریدر سال در در اخت وروی 1830که هرکدام کمتر از  باشند
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 (یالدیم ۲0۲۴تا  ۲0۲0) شیاتر یاقتصاد تیوضع اندازچشم

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 نیانگیم طوربه ندهیسال آ 5 یط شیاتر یرشد اقتصاد زانیاست، م افتهیانتشار  (1398

 همراه خواهد بود. ریمس نیبه ناچار با ا زین شیترا یداخل تصاداست که اق یکاهش سرعت رشد اقتصاد جهان لیدل

اشاره  2024تا سال  شیاتر یاقتصاد فیگزارش خود به رشد ضع نیدتریدر جد ش،یاتر یمطالعات اقتصاد موسسه

 کهنیبا ا دولت یبرنامه اقتصاد د،یافزا یم نیگزارش همچن نیدرصد نخواهد بود. ا 1.25از  شیب نیانگیم طوربه انهیدارد که سال

که به سبب کاهش  ییهانهیجبران هز یرا برا یو راه حل حیتوض چیه حالبااینمورد توجه بوده،  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 حدود  20به  25بر درآمد از  اتیمال زانیکاهش م نیهمچن تا چه حد قابل جبران خواهد بود؟ در نظر دارد قلونحمل

 نیاز ا یبخش اعظم مازاد بودجه صرف جبران کاهش ناش روازاینخواهد کرد،  اعمالبر دولت  یبار مال وروی اردیلیم میو ن كی

به  ،2022سال  انیتا پا یشرکت یها اتیاعمال کاهش مال یدولت برا یقطع میتصم که در صورت نیمضافا ا خواهد شد. اتیمال

 خواهد بود. ازیکاهش درآمد ن نیجبران ا یبرا زین گرید وروی اردیلیم 4

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 یحال اگر دولت سع 

 یخاص، سع طوربه ها و احزاب قرار خواهد گرفت. گروه گریا با خود به همراه خواهد آورد که بدون شك، مورد انتقاد در یگرید

کامل قطع  طوربه ایرا کاهش داده  شودیم یطیمح ستیز طیشدن شرا بدتررا که سبب  یدولت یهانهیخواهد شد تا کمك هز

 .ردیاروپا تعلق گ هیو اتحاد شیاتر یطیمح ستیز یها استیاه با سهمر 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 یریرشد چشمگبا  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 بربالغ، 2018 سال انیدولت تا پا یهانهیهز نیا خواهد بود.

ل تا سا روازاینرشد کنند تا امکان پرداخت آن فراهم باشد.  یبا روند رشد درآمد ناخالص اسم ستیبایم هانهیهز نیداد که ا یم

 .دتجاوز کنن هانهیدرصد هز 48از سقف  دینبا هانهیهز نی، ا2024

 زانیکاهش داده و م 1.2به  1.4از  یرا در مورد رشد اقتصاد 2019 زییخود در پا یقبل ینیب شی، پادشدهیموسسه  

 فیهش به سبب ضعکا نیا شودیزده است. گفته م نیتخم 1.4تا  1.2 نیب نیانگیم طوربه ،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 كیسه شر یکه رشد اقتصاد رودمیانتظار  ندهیپنج سال آ یط 

 انیکاهش در م نیشتریب ینیب شیپ نیا شودی. گفته مابدیهش درصد کا 1.5متوسط تا  طوربهدر حوزه صادرات  ویژهبه (چك

 بوده است. 2009سال  یشرکا پس از رکود اقتصاد نیا
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در بازار،  تیعمدتا به سبب عدم قطع یمهم اقتصاد جهان هایبخشیدر حال حاضر در تمام یکاهش رشد اقتصاد 

و  کایو امر نیچ انیم یو نبر تجار یاسیس یلش هاچا نیاتفاق افتاده است. همچن یگذار هیکاهش فروش و کاهش سرما

وابسته بودن به  لیبه دل زین شی. اقتصاد اترباشندیکاهش م نیا یفاکتور ها نیتر یاروپا، از اصل هیترامپ عل یناگهان ماتیتصم

د وده اروپا متمرکز خواهصادرات در محد 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 ابدیشده است، درآمد خانوار کاهش ن دهیگذشته چ یها

ورو در یهزار  24 یتا سقف درآمد)از خانوار کم درآمد  یافتیدر اتیمال زانی، م2023سال  انیتا در برنامه خود تا پا دارد یسع

 را کاهش دهد. (سال

 طوربه (یچهاردهم درصد) رشد درآمد خانوار شی، انتظار افزا2024سال  انیها تا پا استیس رییدر صورت عدم تغ 

درصد درآمد ناخالص  60و به کمتر از  افتیخواهد  کاهش زین یدولت یهایبه دنبال آن بده و 2024تا  2021از سال  انهیسال

 .دیخواهد رس یداخل

درصد  كیدوره، درصد افراد خود اشتغال  نی. در ارسدمیدرصد  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
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 است یو شهرساز یمعمار ٔ  درزمینه رانیار توسعه روابط با اخواست شیاتر

بحث  هازجمل یمختلف یهأ  درزمینهتهران  یگسترش ارتباط با شهردار یبرا یخوب اریاجالس فرصت بس نیافزود: ا شیاتر ریسف

 اریفرصت بس نیچنشهروندان و هم یشهر برا شتریهرچه ب یریپذیبه منظور دسترس ینقل عموموحمل ٔ  درزمینهو تبادل نظر 

 بوده است. یو شهرساز یاردر حوزه معم یمندرشد و بهره یبرا یمهم

که  میدر تالش هست کرد: حیاست، تصر یو شهرساز یمعمار ٔ  درزمینه 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 یمعمار یهأ  درزمینهرا  رانیارتباطاتمان با ا

قرار دارد و  یباالتر گاهیدر جا هیهمسا یمطرح است و نسبت به کشورها یو شهرساز یمعمار ٔ  درزمینه یبه خوب یالمللنیب

برگزار شده که باعث  نرایدر ا یخوب یو معمار یشهرساز یهاشگاهی. نماکندیم داینمود پ زین المللنیدر مجامع ب یبرتر نیا

 .تر استشدهمردم ما شناخته یبرا رانیا نیحوزه شده است و عالوه بر ا نیدر ا شیو اتر رانیتعامل ا شیافزا

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 میتوانیاست و م

 خواهند کرد. یارهمک گریکدیبا  كینزد اریبس

 ۲019سال  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 ییاجرا از زمان 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 ۲000/ 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 یارسانه 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

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 میدکر

 ادیدو کشور  نیروابط ب یهااز رنسانس یکی عنوانبه توانمی نیمذاکرات برجام در و یبرآنکه از برگزار دیبا تاک او

 یاریما عالقه بس نیبنابرا؛ میپرداخت کرد یرا ما با خوشحال ندیفرا نیام شد؛ پول اانج 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 نیشکل از ا نیشاهد آخر
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هزار  900 هرسالکار هستند.  ازمندین اریبس رانیشغل است چراکه جوانان ا جادیخاطرنشان کرد: هدف ما ا شُلتس

 شی. اترمیکمك کن رانیاشتغال در ا شیبه افزا ستیز طیدوستداران مح یهاتیبا فعال میخواهی. مشوندیجوان وارد بازار کار م

 است رانیا یبرا یانکته نیداشتند. ا یطوالن یماندگار هاآننفر از  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 یاتیك و توجه به ضرورتدار 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 یذهن

مشغول به  شیدر اتر یاریبس یهایرانیو ا هانی. تکنسکنندیکمك م شیترجامعه ا تیبه موفق هایرانیمشغول به کار هستند. ا

 کار هستند.

عه جوامع منطقه داشته است. در توس یجهان است که نقش بزرگ یهاتمدن نیتریمیاز قد یکی رانیگفته او، ا به

 شد. ییگرفته و بعد در منطقه ما اجرا ادیروش را  نیا هایاختراع شد. روم رانیدر ا بارنیاول یاریآب ستمیس
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 ریدپذیتجد یها یدر بخش انرژ شیاتر یها تیفعال یبررس

 یندمان باال از مواد خام مختلف مانند روغن هابا را زلیودیسوخت ب دیتول یبرا یدر حال توسعه روش یشیاتر یشرکت ها

 روگاهین یساخت و راهبر ،یشرکت ها در حال طراح نیهستند. ا یوانیح یها یمصرف شده و چرب یآشپز یروغن ها ،یاهیگ

 برق یشرکت ها سامانه ها نیهستند. ا یدیخورش شیو سرما یآب و فضا، پردازش حرارت شیگرما یبزرگ برا یدیخورش یها

از  یکیکه  یدارد: پمپ حرارت نهیرید یسابقه  یانرژ ٔ  درزمینهها  یشیمبتکرانه اتر حهیکنند. قر یم دیشناور تول یدیخورش

. امروزه، شرکت دیردابداع گ شیدر اتر شیسال پ 150است،  شیو گرما شیسرما جادیا یروش ها نیشروتریو پ نیکارآمدتر

 است. یشیشرکت اتر كیدر سال،  یپمپ حرارت 8،000 حداقل دیبا تول زین یفناور نیدر حوزه ا شگامیپ

 یاتقیتحق یهاشگاهیاست. آزما دار،یپا یمنابع انرژ گریبعبارت د ر،یدپذیتجد یهایدر مورد انرژ یادیز اریتجربه بس یدارا شیاتر

در جهان  هاآن تیفیک و یکه بازده کنندیرا عرضه م یالمللنیب شدهشناخته یها یفناور ،یشیاتر یو مراکز توسعه شرکت ها

 یهاتیاز فعال یبخش شهیهم یبرق آب یرویاستفاده از ن یها برا ستمیو س آالتنیماش یسازنهیهو ب یاثبات شده است. نوآور

از  وجرمیب یانرژ لیپتانس ر،یدپذیتجد یهایاز انرژ یگریدارند. منبع د یشرکت ها بوده که در سطح جهان مشتر نیا یاصل

 است. ریدپذیمنابع تجد

 یصنعت یهاشاهد پوشش حوزه المللیبین انیو مشتر کندیم فایا ریدپذیتجد یانرژ یدر توسعه فناور ینقش مهم شیاتر

 کشور هستند، بعنوان مثال: نیدر ا یاریبس

 یها، مشاوره و مهندس نیتورب روگاه،ی: ساخت نیبرق آب یهاروگاهین 

 حامل یفناور لر،یبو دیتول روگاه،یچوب، خرده چوب، پلت، ساخت ن وگاز،ی: بوجرمیب 

 یزیر: ماژول ها، مشاوره و برنامهكیو فتوولتائ دیخورش یگرما 

 یمزارع باد یمشاوره و اجرا روگاه،یساخت ن ن،یتورب دیباد: تول یروین 

 ییگرما یهاپمپ 

 یدیخورش یو کلکتورها وجرمیب یلرهای. سهم صادرات بوشوندیصادر م شیاتر كیفتوولتائ یسوم از ماژول ها كیاز  شیب

 است. %70 یباال ییگرما

 یاریبازار هستند. بس نیا یجهان شگامانیاز موارد جزء پ یاریدر بس ریدپذیتجد یهایانرژ نیدر بخش حامل یشیاتر یهایکمپان

 یاهکارهاصنعت، ر نیدر ا دکنندگانی. تولپردازندیو مشاوره م یزیرکوچك و متوسط به ارائه خدمات برنامه یهااز شرکت

 تنها چند نمونه ارائه شده است: نجای. در اکنندیباالتر از سطح متوسط ارائه م یخدمات یبا مولفه ها انیمشتر یبرا یسفارش

 یوساز مورد مصرف قرار مآورده که در بخش ساخت یرو كیفتوولتائ زاتیتجه دیبه تول شه،یسازنده ش یشیاتر یکمپان كی

 .رندیگ

 موده است.ن نیدر کانادا تأم کایم یبرق آب روگاهین زیتجه یرا برا سیها و دو ژنراتور فرانس نیتورب ،یشیاتر دکنندهیتول كی

 است. یشیشرکت اتر كیها،  نهیقابل شارژ جهت کاهش هز یها یباتر یو فناور یدر توسعه انرژ شگامیپ

 است. یشیشرکت اتر كیدر اروپا،  وجرمیب شیدر حوزه گرما شرویپ کنندهنیتأم

 است. شیفرد، ساخت اترمنحصر به  یبا طراح كیکاره سهل االستفاده فتوولتائهمه ستمیس نیولا
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 .ندیدعوت نما رانیبه ا دینوع رواد نیرا با ا شانیتجار یشرکا توانندیم یپس فعاالن اقتصاد نیاز ا لذا

 ، بالمانع خواهد بود.PCRسالمت  یشرط داشتن گواهافراد به نیا سفر

 شیاتر ”دوگانه  یآموزش ستمیس“منحصر به فرد  یژگیدارد. و یاریبس تیاهم ر،یدپذیتجد یهایمندان در بخش انرژکار آموزش

ل و عم یاست که تئور ندهیدر آ ی( ضامن وجود متخصصانیاو حرفه یمؤسسه فن كیدر  لیشرکت و تحص كیدر  ی)کارآموز

در  انیبه مشتر توانندیم زین یفن یهاو دانشکده یعلوم کاربرد یهادر دانشگاه یارشته انی. آموزش مزندیآمیرا با هم در م

 .ندیکمك نما ریدپذیتجد یها یانرژ نیدر حوزه حامل یشیبر تخصص اتر هیتک

ر قبال خود د تیمسئول هاآنهستند.  یمیبه اهداف اقل یابیفعال در دست یبه داشتن نقش لیبخش ما نیا یشیاتر یها شرکت

. رندیگیمد نظر قرار م زین یمنیو آگاهانه است. جوانب ا داریپا شانیا یاقتصاد تیکرده و فعال یتلق یجد اریرا بس ستیز طیمح

منفرد،  یهایدر صورت بروز خراب جتایو نت شودیکوچك و نامتمرکز انجام م اسیمعموالً در مق ریدپذیتجد یهایانرژ دیتول

 یت هاشرک لیدل نیاست. به هم یدسترس زانینوسانات در م ،یعیطب منابع یوجود خواهد داشت. جنبه منف یشتریب یداریپا

 شرفتیبه پ هاآن ن،یبنابرا؛ اندپرداخته ریدپذیتجد یهایانرژ نیتأم تیو امن یکیالکتر یانرژ یسازرهیبه موضوعات ذخ یشیاتر

 کنند. یکمك م یمثبت در بخش انرژ
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 توسعه صادرات است ن،یدر و ندهینتخاب نمااز ا شیو اتر رانیهدف اتاق مشترک ا

تخاب ان نیرا در و یاندهینما ش،یبه اتر یرانیصادرکننده ا یهاحل مسائل و مشکالت شرکت یبرا شیو اتر رانیاتاق مشترك ا

 کنند. یهمکار شیو اتر رانیبا اتاق ا نهیزم نیدر ا توانندیسراسر کشور م یهااتاق یکرده است. اعضا

تاق مشترك ا ندهیانتخاب نما لیاز دال «رانیاتاق ا یخبر گاهیپا»وگو با در گفت شیو اتر رانیاتاق مشترك ا سیرئ ،یسلطان پدرام

 یصادرات و معرف ،یابیو ارائه خدمات بهتر بازار شیدر اتر انیرانیا یتجار یهاتیتوسعه فعال ی: برادیگویم شیو اتر رانیا

 تیموقع میاکرده یحوزه، سع نیمند به اعالقه یفعاالن اقتصاد ریو سا شیو اتر رانیك ااتاق مشتر یبه اعضا یاقتصاد یهافرصت

تالش کرده با نقشه راه،  یاست ول یسیاتاق تازه تأس ش،یو اتر رانیاتاق مشترك ا نکهیا رغمی. علمیکن فیرا تعر یدیجد

 خود فراهم کند. یاعضا تیفعال یبرا یدیجد یهانهیزم

شد و حاال  جادیا یفعاالن اقتصاد یبرا میبا اعمال تحر یادیدونالد ترامپ مشکالت ز یجمهوراستیر دوره ر: ددیگویم یسلطان

خواهد  جادیاروپا ا یدر بازارها یاقتصاد تیفعال یبرا یدیجد یهابود که فرصت دواریام توانمیدر انتخابات  دنیجو با یروزیبا پ

 شد.

ار دوره فش نیدر ا میهست دواری. اممیکن یابیرفته اروپا را بازاز دست یها و بازارهافرصت میکنیم ی: ما سعکندیاظهار م یسلطان

 بتوانند مجددًا مانند دوره پسابرجام با اروپا کار کنند. یکمتر شود تا فعاالن اقتصاد هامیتحر

از طرف اتاق مشترك  یاندهیر نماکشو نیتا در ا میکرد یما سع ش،یبازار اتر ترقی: با هدف شناخت دقکندیم حیتصر یسلطان

 شده است.از دو ماه قبل انجام هیاول یهایهماهنگ نیو ا میمنصوب کن شیو اتر رانیا

یکه در آنجا م یااشخاص بالقوه یو با بررس میحوزه شروع کرد نیها قبل مطالعه خود را در ا: ما از مدتدهدیادامه م یسلطان

رفته و از  یسراغ فعال اقتصاد م،یریکارمند کمك بگ ای ریبگاز افراد حقوق نکهیا یجابه میدکر یبه ما کمك کنند، سع توانستند

 م.یاستفاده کن هاآن تیظرف

انتخاب  ای یتوسعه روابط تجار یبرا یمرزدفاتر برون جادی: تجارب گذشته در ادیگویم یمرزبرون یاو درباره تجربه دفاتر تجار

تخدام و اس یدفتر تجار شیگشا نهیهز یاست. از طرف دهیمطلوب و مشهود نرس جیوده و به نتاموفق نب یلیخ یبازرگان زنیرا

. ریخ ای دیرس شدهنییبه هدف تع کردنهیهز نیبا ا توانمیکه  ستیهم مشخص ن تیو درنها ستباال ا اریدر آن سو بس رویچند ن

 توسعه تجارت خود در کشور هدف استفاده کند. یبرا ینینو ریکرده که از مس یسع شیو اتر رانیاتاق مشترك ا نیهم یبرا

 میردک یسع یتجار یهاتیدر حوزه تجارت و در فعال شیاتر میمق انیرانیا یکارنامه و توانمند ی: با بررسکندیم دیتأک یسلطان

 رانیا اتاق مشترك ندهیعنوان نمارا به یشیمعتبر اتر یهااز شرکت یکی رعاملیزرگر، مد ریام تیو درنها میدست به انتخاب بزن

 وعهرمجمیداشتند و شرکت ز رانیصادرات به ا ییگذشته حجم باال یهازرگر در طول سال ی. آقامیانتخاب کرد نیدر و شیو اتر

 .اش استاو و مجموعه یدستاورد نشانه توانمند نیشده است. اانتخاب یشیعنوان صادرکننده نمونه اتربه ریاخ یهااو، در سال

ه ک ییهاتیانجام شود با توجه به اولو دیکه با ییهاپروژه یندگینما نیدر نقشه راه ا میکنیم ی: ما سعدهدیدامه ما یسلطان

در  رانیتوسعه بازار ا ناریوب نی. امروز هم اولمیشیندیب یاتیعمل یهابه راه تیوجود دارد انتخاب شوند و درنها یرانیتجار ا یبرا

یخود را مطرح م یازهاینشست اعضا ن نی. در اشودیبرگزار م شیو اتر رانیاتاق مشترك ا یاعضازرگر و  یبا حضور آقا ش،یاتر

 .ردیقرار گ ترقیدق یتا در دستور کار بررس کنند
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یم روش نیصرفه هم هست. البته ابهو البته مقرون گرید یکردهایتر از روموفق یتجار ندهیمعتقد است: انتخاب نما یسلطان

که  ورطهمانتکرار شود.  یتردر سطح گسترده تیمشترك باشد تا در صورت موفق یهااتاق یبرا یدیو تجربه جدفرصت  تواند

 یخوب یالگو تواندیمدل هم م نیبوده، با ارائه ا شتازیمشترك پ یهااتاق انیدر م شیاترو  رانیدر دو سال گذشته اتاق مشترك ا

 مشترك باشد. یهااتاق ریسا یبرا

 ازهاینوع ارتباط، ن میکنیم ی: ما سعدیگویدر پاسخ م یسلطان شود؟یم یریگیچگونه پ شیفعال در اتر یرانیتجار ا مشکالت    

ف . هدمیکن یو ط یرا طراح یترقیدق ریاتاق مشترك مس یزرگر و اعضا یکرده و با کمك آقا ییاعضا را شناسا یهاو خواسته

 ست. ا شیاتر یاعمده ما گسترش صادرات به بازاره

ست. کم شده ا اریبس ییاروپا یبه کشورها رانیا یاقتصاد تیفعال هامی: در دو سال گذشته به جهت مشکالت تحردهدیادامه م او

 تواندیم یفعال اقتصاد كیرا  رهایمس نی. ارندیکارگتجارت به یبرا یابتکار یرهایمس یتجار یهاتا از شرکت میکمك کن دیبا

و  رهایمس نیخود در و ندهیبا کمك نما کندیم یسع شیو اتر رانیکند. اتاق مشترك ا كکم گریکرده و به هم د ییشناسا

 قرار دهد تا کار خود را مجدداً آغاز کنند. یرانیصادرکننده ا یهاشرکت اریها را در اختفرصت

در  شیگرنه اتاق اقتصاد اترصورت گرفته است و رانیبا هدف کمك به توسعه صادرات ا ندهی: انتخاب نماکندیم دیتأک یسلطان

 یرانیکمك به صادرات محصوالت ا یبرا یدفتر یجا یول کنندیصادر م رانیبه ا یشیاتر یدارد که کاال یندگیدفتر نما رانیا

 .میاربردمیمحک یهاگام ریمس نیدر ا میما بتوان میدواریبود؛ ام یخال شیبه بازار اتر
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 شیساختمان سبز در اتر و یاز انرژ نهیاستفاده به

 ساختمان كیهستند.  یا وستهیبه هم پ یهاستمیو جامعه، س یآن است که اقتصاد، اکولوژ داریوساز پاساخت یاصل اساس

و جامعه  ستیز طیمح یمنجر به ارتقا تواندیم نیاست. ا یفرهنگ-یو اجتماع یاقتصاد ،یکیاکولوژ یباال تیفیک یدارا دار،یپا

جلوتر از  اریاروپا، بس هیکربن در اتحاد دیاکسیو انتشار د یمصرف انرژ ازنظر سازو، بخش ساخت%40دن سهم شود. با دارا بو

 یبرا یادیز لیپتانس یدر بخش ساخت و ساز، دارا دیجد یهایاستفاده از تکنولوژ پسونقل و صنعت است. حمل یهابخش

 ریدپذیتجد یمنابع انرژ یبرا یضرور یها لاز مکم ،یمصرف انرژ ازنظرباال  یوربهره یدارا یهااست. ساختمان ییصرفه جو

 هستند. یوهوایآب یها یدر ارتباط با استراتژ

 یاستفاد از مواد مناسب و اجرا ژه،یو یزیربرنامه ازمندیها ن تیمز نیاست و ا اریبس یها تیمز یدارا داریو ساز پا ساخت

سال گذشته  20در  شرویپ یاز کشورها یکی شیساخت و ساز، کشور اتر یهای. در حوزه تکنولوژباشدیپروژه ها م یتخصص

 ؛ وهستند كیاتومات وجرمیب شیو گرما یدیخورش یهاستمیمدرن تا س یها و درب هابوده است. دامنه محصوالت آن از پنجره

وارد م یبرا شیاتر یتخصص هاسراسر جهان از  انیهست. مشتر زیوساز نساخت یها هیدییتأ طهیدر ح شیمطمئناً، تخصص اتر

 :رندیگیبهره م ریز

 و مشاوره یزیربرنامه یهاسیسرو 

 وسازمواد ساخت 

 وسازساخت یتکنولوژ 

 ریدپذیتجد یهایانرژ 

 و توسعه قاتیتحق 

در را  ینوآور یندهایاغلب اوقات فرا نیموفق هستند، بلکه همچن داریپا یهاساختمان ینه تنها در طراح یشیاتر یهایکمپان

 اریبس یاتیعمل یهانهیهز جهیکند و درنت دایپ شیافزا یانرژ یورکه بهره کنندیم یسازادهیپ یاموجود به گونه یهاساختمان

 .دیایب نییپا

 یجهان یهاالگو -برجسته یهاپروژه

 یهااز پروژه یاریبسدر  تواندیم نیوساز سبز دارند. اساخت یهادر همه حوزه یابرجسته گاهیجا یشیکنندگان اتر نیتأم

رقابت  ترینمهمکه  بود یدیخورش یدر رقابت دهکده جهان شیپروژه اتر نیاول نیمشاهده شود. ا LISI-Hausمانند  یشیآزما

 یکیوساز سبك وزن مدوالر، مواد اکولوژاست از ساخت یبیترک LISI-Hausاست.  یدیرشخو یو انرژ داریوساز پادر حوزه ساخت

 .کندمی دیرا تول نیروزانه ساکن یازهاین نیتأم یبرا یکاف یانرژ LISIمقرون به صرفه.  یهادر خانه ریدپذیتجد یهایو انرژ

بلند مرتبه جهان است  یساختمان ادار نیاول نی: ایساخنمان و فناور-پالس در محوطه باز بازار غالت یانرژ یپروژه برج ادار ای

 .کندیم هیو آن را به شبکه برق تغذ دیرا تول یساختمان یهاتیفعال یبرا ازیاز حد ن شیب یکه انرژ

 شدهساختهاز سطح آن از چوب  %75که  میاستفاده کن” HoHo Wien“ یبه ساختمان آسمان خراش چوب میتوانیاز آن، م پس

ك کند. هر متر کم میبه محافظت از اقل تواندیدر منابع که م ییجوو صرفه داریوساز پاساخت یاست برا ینشانه ا نیاست. ا

 .دیکربن را از جو بزدا دیاکسید تنتا دو  كی تواندیمکعب از چوب نصب شده م
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 یطیمحستیسازگار هستند و از اهداف ز یمعمار یباال یها، با استانداردهادر همه بخش ش،یفرد در اترمنحصربه یهاپروژه نیا

 یبرا یللالمنیدارند، در سطح ب ییآشنا یشیآزما یهاکه با پروژه یشیاتر نیاز متخصص یاریاروپا فراتر رفته اند. بس هیاتحاد

و بعنوان نمونه،  بیترت نیهم به .کنندیم تیفعال شتریب یهاینوآور جادیجهت ا نیو اجرا همچن یزیرو برنامه یهماهنگ یبهساز

 اند. شدهساخته یدر کانادا و اندونز رفعالیغ یهاخانه
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 شیاتر یو نوآور یعلم، فناور نظام

ست و ا ژهیو یباال در بازارها ییکوچك و متوسط نوآور و با کارآ یشرکتها ازجمله یبر صادرات رقابت یبخش مبتن یدارا شیاتر

 .شودمیکشور ارائه  نیدر ا یو توسعه تجار قیاز تحق میرمستقیو غ میمستق یتیاز اقدامات حما یمجموعه متعادل

وزارت  ازجملهاز: وزارتخانه ها  اندعبارت یو نوآور یعلم، فناور ٔ  درزمینه شیاتر استگذاریس یهاآنسازم ها و وزارتخانه

و  قاتیتحق یشورا ازجملهفدرال؛ نهادها  ییو اقتصاد؛ وزارت دارا قاتیفدرال؛ وزارت علوم، تحق یو فناور ی، نوآورونقلحمل

 Wirtschaftsserviceشامل خدمات  یمال نیو تأم یتیحما یسازمانها گریو د ش؛یانجمن علوم اتر ش؛یاتر یتوسعه فناور

 .شیاتر یو مؤسسه فناور شیاتر

 را انجام داده است. یاقدامات متعدد شیاتر ،یو نوآور یعلم، فناور ٔ  درزمینهتحقق اهداف خود  یراستا در

 قات،یتحق ٔ  درزمینه یاستگذاریس یطراح را به منظور یو نوآور یفناور قات،یراهبرد تحق 2011در سال  شیفدرال اتر دولت

 کرد. بیعرصه ها تصو نیمربوط به ا یابزارها و برنامه ها ،یسازمان یهااندازچشم زیو ن یو نوآور یفناور

طرح  «ینوآور شتازیشدن به پ لیتبد»عنوان را تحت  یدیراهبرد ده ساله جد 2011در سال  شیاتر یوزرا یعالوه، شورا به

 کرده است. ینیب شیپ 2020تا سال  نهیزم نیکشور را در ا نیکرد که اهداف ا

بر دانش  یمبتن عیو صنا اتریپو قاتیتحق بیبه منظور ترغ یساختار راتییتغ یو اجرا ینوآور تیراهبرد، بهبود حاکم نیدر ا    

را با هدف توسعه  2020راهبرد  2009در سال  شیاتر یو توسعه فناور قاتیتحق یشورا ن،یاست. همچن قرارگرفته دیمورد تأک

ها،  رساختیز ،یدیکل یحوز ه ها ،یو خروج یمؤلفه شامل مردم، جامعه، ورود 8بر  دیکبا تأ شیاتر ینوآور ینظام مل یآت

 کرد.  بیتصو یساز المللیبینابزارها، حکومت و 

در  گریاقدامات د ازجملهرشد  دیسبز و منابع جد ینوآور ،ینیکارآفر ،یساز یو خوشه ها، جهان یمنطقه ا یها استیس اتخاذ

 .شودمیمحسوب  شیاتر یو نوآور یعلم، فناور یراستا
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 شیدر کشور اتر یپردازنرم افزار و داده

افزار، خدمات تحت مدیریت های سنتی از قبیل نرمدر حال گسترش است. بخش سرعتبهپردازی افزار و دادهدر اتریش، بخش نرم

اه و های فرودگهای هوشمند، سیستمهای کلیدی در صنایع مختلف از قبیل تلفنرگ اکنون با ارائه نقشهای بزو مدیریت داده

 .انرژی هوشمند مفیدتر و موثرتر از قبل شده اند

 آمار و ارقام

 توسعه و تحقیق دربخش فعال  پرسنل ۸.۴00

نفر پرسنل داشته اند.   8.400توسعه، تحقیق و  ٔ  درزمینه، شرکت های بخش فناوری اطالعات و ارتباطات 2015در سال 

 .نفر برسد 17.000  به 2025این میزان در سال  شودمیپیش بینی 

 شرکت 1۸.510    

شرکت رسیده  27000ایران تعداد به  2020آی تی فعالیت داشته اند که در سال  ٔ  درزمینهشرکت  18.510، 2016در سال 

 .است

 میلیون یورو مجموع فروش ۷6.۷00    

به مجموع فروش  2016فعالیت دارند، در سال  (EBS) سیستم های مبتنی بر الکترونیك  درزمینهت های اتریشی که شرک

 .دست یافتند 76.700

 شرکت های دارای باند پهن 99%    

 .نفر کارمند به اتصاالت باند پهن ثابت یا همراه دسترسی دارند 10تقریبا تمامی شرکت های اتریشی با بیش از 

 ، سیستم های مبتنی بر الکترونیك، اعداد و ارقامFEEI ع: انجمن تخصصی صنایع برق و الکترونیكمنب

 ۲016داده ای کلیدی  –  (EBS) شرکت های اتریشی با تمرکز بر سیستم های مبتنی بر الکترونیک 

 188 نرم افزار فعالیت می کنند ٔ  درزمینهاز این شرکت ها  %25 شرکت ها، نزدیك به

 62.905 وع شاغلینمجم   

 میلیون یورو EBS 76.764  فروش کلی شرکت های مربوط به سیستم های مبتنی بر الکترونیك 

   (۲01۸)نرم افزار و فناوری اطالعات بر حسب فروش خالص به میلیون یورو  ٔ  درزمینهبزرگ ترین شرکت های اتریشی 

S&T AG 991،00 

EMC Computer Systems Austria GmbH 762،00 
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IBM Österreich Internationale Büromaschinen GmbH 374،00 

Skidata AG 312،00 

s IT Solutions AT Spardat GmbH 302،30 

Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ) 299،40 

SAP Österreich GmbH 271،00 
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 نابحران کرو یها بیجبران آس یبرا شیاتر ژهیو داتیتمه

به  هاآناز  یاز بحران کرونا اتخاذ نمود که به برخ یناش یها بیجبران و کنترل آس یرا برا یسابقه ا یو ب ژهیو داتیدولت تمه

 :گرددمیاشاره  لیشرح ذ

 وروی اردیلیم 58 زانیبه م درمجموعمختلف  یکمک یهابسته یمعرف. 

 سال. 5مهلت پرداخت تا سقف  دیو تمد یو همزمان بخشودگ یشرکت اتیدر مال یدرصد 2 فیتخف 

 درصد. 9بر درآمد افراد تا سقف  اتیمال یو بخشودگ تیمعاف 

 درصد. 5تا سقف  یها و مراکز فرهنگبر ارزش افزوده رستوران اتیمال فیتخف 

 درصد. 9بر درآمد افراد تا سقف  اتیمال یو بخشودگ تیمعاف 

 درصد. 5تا سقف  یگها و مراکز فرهنبر ارزش افزوده رستوران اتیمال فیتخف 

 یمخابرات یها رساختیو ز یساز تالیجیدر حوزه د یگذار هیمشوق سرما عنوانبه وروی اردیلیاختصاص دو م. 

 ورویهزار  500به شرکت ها تا سقف  ییاعطا یبازپرداخت وام ها نیتضم. 

 تقبل  ازجمله انیفرما شیکوچك و متوسط و خو یشرکت ها یجار یهانهیجبران هز یبرا نهیاختصاص کمك هز

 دولت. یو اجاره از سو یانرژ یهانهیپرداخت هز

 ونیزیو تلو نمایها اعم از مطبوعات، ساز رسانه تیحما یبرا ژهیصندوق و سیتاس. 

 خانوار. دیبه منظور حفظ قدرت خر نهیکمك هز یاعطا 

 2021مهلت پرداخت قبوض برق، آب و گاز خانوار تا ژوئن  دیتمد. 

 یهارو بارقه شیپ یهادر ماه یسراسر ونیناسیواکس ندیمثبت شروع فرا اندازچشمو  شیدر اتر یسربرنامه تست سرا یاجرا

و  یموسسات پژوهش ینیب شیوصف، بنابر پ نیرا زنده نگه داشته است. با ا یاقتصاد یها تیشدن مجدد فعال یعاد یبرا دیام

 .افتیادامه خواهد  2023و  2022 یکرونا تا سالها یآثار بحران اقتصاد یاقتصاد یهاشکدهیاند
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 شیدر اتر یکشاورز

 شیاست و گرا کپارچهی یسازمانده كی یدارا شیدر اتر یمزرعه وجود دارد. کشاورز 190٫000در حدود  شیدر کشور اتر

حصوالت م نیدر تأم ینقش مهم کشاورزان وجود دارد. عتیاز طب قیهوشمندانه و دق یو حفظ و نگهدار یداریبه پا یادیز

مجموعه  یعنی؛ است یخانوادگ یهاوقت سهم سازمان مهین یرهااز کسب و کا یمیاز ن شیب و کشت و زرع دارند. یکشاورز

 .شودمیاداره  یخانوادگ صورتبهکه  ییها

 یکشاورز آالتنیماش

 یدی. دامنه محصوالت تولدشویانجام م یو نوآور یریپذباال، انعطاف اریبا تخصص بس شیدر اتر یکشاورز آالتنیماش دیتول

 گسترده است. اریبس

 ییجابجا لی(، وسارهیخاك )مانند کلوخ شکن و گاوآهن( و چمنزارها )چمن زن و غ اتیعمل یبرا زاتیو تجه آالتنیماش بعالوه

ها و دستگاه نی. اشوندیم دیو رنده چوب تول یشهر یهایتکنولوژ ،یاریآب یهاستمیانبار، س زاتیتجه ،یکشاورز لریتر ،یشهر

 .گردندیم یدر کشاورز یبازده شیزاکار و اف لیمنجر به تسه زاتیتجه

 یداریپا

عامل  شیترا رانهیگسخت نیدارند. نه تنها قوان یاریبس تیباال، محبوب تیفیبه واسطه ک شیاتر كیارگان یکشاورز محصوالت

 نیقدرتمند بوده و در ا اریبس 70از دهه  شیدر اتر زین كیارگان یکشاورز دهیباال هستند، بلکه ا یحفظ استانداردها نیتضم

 اند.شدهگرفتهبه کار  داریو فروش پا یابیها اصول بازارمدت یکشور، برا

، در اروپا %20از  شیب كیبا سهم مزارع ارگان شیدارند و اتر داریاقتصاد پا یبرا یادیز یایمزا شیدر اتر کپارچهی یساختارها

 است. شتازیپ

 در سراسر جهان شیاتر محصوالت

کشور جهان صادر  26منطقه و  55از  شیهستد که به ب یشیاتر یها یکمپان یجات سه محصول اصل وهینشاسته و م قند،

محصول  كیو  بیو کاغذ، کنستانتره س ینساج عیصنا ینشاسته برا ،یشکر خوراک واتانول،یمحصوالت شامل: ب نی. اشودمی

شده  هیته یا وهیم یهادر جهان شامل فرآورده یمصرف یا وهیماست م سوم كیماست.  یبرا یا وهیم ی: فرآورده هاژهیموفق و

 است. یشیاتر دکنندهیتوسط تول

 یرزکشاو ونیدر اتوماس شرویشرکت پ كیبه  د،یتول زاتیو تجه یکشاورز آالتنیدر ماش یبا نوآور ،یشیاتر یکمپان كی

 برداشت را پوشش رهیامنه محصوالت خود را گسترش داده و اکنون کل زنجد وستهیبشکل پ یکمپان نیاست. ا شدهتبدیل

 کشت و زرع از گاوآهن تا بذرپاش. زاتیتجه الژ،یس لریلودر، دروگر و تر ونجه،ی ی: دروگرهادهدمی

 یدر کنار نوآور سنّت

 یتالیجید ،یدیز موضوعات کلا یکیاست.  یتوسعه و نوآور یباال لیبا پتانس ندهیآ یبازار جذاب برا كی یکشاورز یمهندس

مبحث  زین ونیکاربران قرار دهد. موضوع اتوماس اریرا در اخت یاطالعات ارزشمند تواندیاست که م یکشاورز یتکنولوژ یساز

 یدر حال کار بر رو شیاتر یکشاورز نیکه متخصص رودمیمواد خام بشمار  خراجو است ییمحصوالت غذا دیدر تول یمهم یآت

 آن هستند.
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 واناتیسالمت ح توانندیکه م ییمواد غذا یها یشوند. افزودن یدام انجام م یدر حوزه بذر و غذا ینوآور نهیدرزم قاتیتحق شتریب

برطرف کردن  یبرا شدهشناخته یهااز روش یاکنند، تنها نمونه نیآلوده تأم ییها در مواد غذا نیکوتوکسیم یرفعالسازیرا با غ

 هستند. ندهیآ یهاچالش

 یو جنگلدار یکسب و کار در حوزه کشاورز 162000

 وجود دارد. یو جنگلدار یکسب و کار کوچك در بخش کشاورز 162000به  بیقر شیاتر در

 كیسهم مزارع ارگان 20.7%

 پردازند. یم كیمحصوالت ارگان دیبه تول شیمزارع در اتر 20.7%

 وروی اردیلیم 11.5

 بوده است. وروی اردیلیم 11.5 بربالغ 2018در سال  یصادرات کشاورز حجم
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 شیدر اتر یو مصرف انرژ دیتول تیوضع

داده  شیرا تا سه برابر افزا یو توسعه در بخش انرژ قاتی،بودجه تحق2007از سال  شیاتر ،یانرژ المللیبینطبق آمار آژانس 

وزه ح نیو پژوهش در ا قیتحق روازاینو  کندمی ادی یمل تیمنمسائل ا نیاز مهم تر یکی عنوانبه یاست و همواره از مساله انرژ

 آورد. یبه شمار م یاتیرا ح

در  زیآن ن گرید میشد و ن یانرژ یمتوجه بهره ور یحوزه انرژ یاز بودجه پژوهش یمیاز ن شیب 2010مثال در سال  عنوانبه

 .دیگرد نهیهز ریپذ دیتجد یها یبخش انرژ

 ،یه انرژحوز یها یگذار استیدر س یمقطع راتییو تغ ازیروبروست و نسبت به ن ییایپو راتییتغ هرساله با زانیم نیا البته

 ردید متفاوت صورت پذتوانمیبخش  نیا یبودجه پژوهش عیتوز

. رودمیار به شم ییاروپا شرویپ یاز کشورها یکی ریپذ دیتجد یها یانرژ دیدر بحث تول شیگفته شد، اتر ترپیشکه  طورهمان

 داشته اند. ییبسزا ریمهم تاث نیا شرفتیدر پ زین شیخاص اتر وهوایآبو  ییایخاص جغراف گاهیجا

 افتی توانمی شیدر اتر زیرا ن یاریدارد و مناطق بس یاز منابع آب یانرژ  دیتول یبرا یامکان بالقوه ا شیاتر ییایلحاظ جغراف به

 فراهم آورده است. یبه خوب زیرا ن یباد یها نیکه سرعت و جهت وزش باد، امکان استفاده تورب

سته است توان شتریب یبه منابع آب یاست که به سبب دسترس یاز منابع آب، در اروپا، سوئد تنها کشور یدیتول یمورد انرژ در

 .ردیگ یشیپ شیاز اتر یآب یها یانرژ دیدر تول
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 یصادرات یو مشوق ها شیصادرات در اقتصاد اتر تیاهم

 شیافزا یبرا دیجد یبه دنبال فرصت ها شیو اتر شودیانجام م ییاروپا یبه کشورها شیدرصد از صادرات اتر 79ل حاضر در حا

. باشدیمناطق م نیا یاز بازار ها یشتریبه سهم ب یابیو دست  قایو آفر ایشرق آس کا،یحوزه شمال آمر یصادرات به کشورها

صادرکننده بزرگ  نیو نهم ستیب شیاتر اکنونهمدرصد رشد داشته است و  115، 2018تا  2000 یسالها نیب شیصادرات اتر

کشور را  نیدرصد از کل ارزش فروش کاال و خدمات در ا 37.8در حال حاضر  شی. سهم صادرات اترشودیدر جهان محسوب م

 .گرددمیشامل 

چك، مجارستان،  یفرانسه، جمهور ،سوئیس ا،یتالیا کا،یآلمان، آمر یکشورها بیبه ترت شیاتر یصادرات یبازار ها ترینمهم

 یبه حوزه صادرات و ارتقاء قدرت رقابت شتریهر چه ب یرونق بخش یبرا شی. دولت اترباشندیم نیلهستان، انگلستان و چ

به  هانآاز  یحوزه اتخاذ نموده که به برخ نیرا در ا ایویژه یو مشوق ها داتیتمه، المللیبین یدر بازارها یشیاتر یشرکتها

 :گرددمیاشاره  لیشرح ذ

 در هفت بخش دسته توانمیکشور را  نیو رشد صادرات ا تیتقو یدر راستا شیشده در اتر ینیب شیپ یو مشوق ها داتیتمه

 نمود: یبند

 یاعتبار التیتسه 

 یمال نیو تام یصادرات یاعتبارها رینظ یبانک التیارائه تسه 

 یصادرات یهازهیجا 

 یابتکار شرکتو  یاز نوآور تیحما 

 کم بهره  یوام ها قیاز طر یمال نیتامSoft-Loan 

 یزیدر حال رشد و برنامه ر یهااز پروژه یبانیبرنامه پشت 

 یصادرات یهاضمانت نامه 

 

 :یاعتبار التیتسه

زه وکوچك و متوسط فعال در ح یکمك به شرکت ها یرا برا ایویژه ی)کنترل بانك( اعتبار ها شیضمانت صادرات اتر موسسه

 یاعتبار فراهم م قیشرکت ها را از طر نیصادرات ا یهانهیدرصد از هز 30صادرات فراهم آورده است که بر اساس آن تا سقف 

 .باشدیدرصد م 14 یصنعت گردشگر حوزهفعال در  یشرکت ها یبرا زانیم نیآورد. ا

 یمال نیو تام یصادرات یاعتبارها رینظ یبانک التیتسه ارائه

صادرات  یمال نیتام Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft شیکنترل بانك اتر ،1960سال  از

 هیسرما نیو همچن یا هیسرما یکاالها ویژهبهپرداخت عمدتا متوسط و بلند مدت ) طیرا با شرا یکاالها وارائه خدمات صادرات

 آورد. یهمراه با توان بازار فراهم م و سود مناسب طیبا شرا یتجار یبانك ها قیرا از طر یخارج یگذار
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ات رشد صادر لیتسه یرا برا ایویژه یاعتبار فیکوچك و متوسط، رد یاقتصاد یهااز صادرات شرکت ها و بنگاه تیحما صندوق

 توانندیدارند، م یحساب جار هاآنشرکت ها در  نیکه ا یتجار یشرکت ها در نظر گرفته است که بر اساس آن بانك ها نیا

 رندیشرکت ها را برعهده گ نیا یصادرات یهاپروژه یمال نیتام ،صندوق نیاز ا ابتیواسطه و به ن عنوانبه

 یداخل یبانك ها قیشرکت ها از طر نیا ازیمورد ن ینگیو نقد ردیدر اسرع وقت صورت پذ تواندیسفارش صادرات م قیطر نیا از

 .دهدمیاروپا ارائه  هیتوسعه بازار خارج از اتحاد یهاپروژه یب برامناس یراه حل ها نیگردد. صندوق صادرات همچن نیتام

طال، نقره و  یمدال ها یبا اعطا انهیسال زهیجا نی: افدرال یاتاق بازرگان یحوزه صادرات از سو ژهیو زهیجا :یصادرات یهازهیجا

 :ددگرمیحوزه صادرات اعطا  یشرکت ها نیو فعالتر نیبه بهتر لیبرنز در شش گروه ذ

 یدست عیمشاغل و صنا 

 تجارت 

 صنعت 

 اطالعات و مشاوره 

 و اوقات فراغت یگردشگر 

 ونقلحمل 

 :باشدیم تیحائز اهم لیبرتر نکات ذ یانتخاب شرکت ها در

 نینو نگیمارکت یراهبرد یو روش ها ینوآورانه در جذب مشتر یها کردیرو 

 هدف یدر مورد محصوالت و بازار ها یدانیم یپژوهش ها 

 درات باالحجم صا 

 یریپذ سكیو ر ینوآور 

 زیچالش برانگ یحضور در بازارها 

 و مقاصد یصادرات یتنوع حضور در بازارها 

 یدر بخش برون مرز یداخل یرویاشتغال ن جادیا 

 یشیاتر یشرکت ها گریبا د یسطح همکار 

 و ابتکار شرکت ها: یاز نوآور تیحما

مبتکر کوچك و متوسط و  ینوآورانه وجود دارد که به شرکت ها یز طرح هاا تیحما یبرا ییو اروپا یگوناگون داخل یهابرنامه

 .گرددمیبزرگ اهدا  یشرکت ها زین

 تعلق زیمشترك هستند ن یانجام پروژه ا یچند شرکت که در همکار ایمشترك به دو  طوربه توانندیم یمال یها تیحما نیا

کمك  نیا افتیدر یبرا ایویژه طیاز شرا EU28و هم در سطح  شیکوچك و متوسط هم در اتر یشرکت ها انیم نیا در .رندیگ

کوچك  یشرکت ها یپژوهش یطرح ها ٔ  نهیدرزم شرکت ها وجود دارد. نیا یجداگانه برا نیو قوان باشندیبرخوردار م یمال یها

 :باشدیموجود م شیدر اتر لیذ یقیتشو یهاو متوسط بسته

 -Frontrunner Programm -FFGالملل  نیب یو تجار یاقتصاد یهایهمکار ٔ  درزمینهفعال  ی: به شرکت ها

 .باشندیو به خصوص مخابرات فعال م یفناور ٔ  درزمینهو  ردیگیتعلق م
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 -KMU Paket -FFGیپژوهش یاز طرح ها تیحما ادیبن یاز سو یی، اهداکوچك و متوسط ی: بسته شرکت ها 

 شیاتر

 Förderberater FFGو  ییاروپا ،یشیاتر یمال یها تیحما افتیت ها جهت دراز شرک یحقوق یها تی: حما

 المللیبین

 :باشندیموجود م لیذ یتیحما یهااروپا بسته هیدر سطح اتحاد نیهمچن

 -InnovFin-Eu Finance for Innovators- یگذار هیبانك سرما یاز سو یگوناگون یمال یبسته کمك هال نیا 

 .دهدمیشرکت ها قرار  اریرا در اخت EIBاروپا 

 Horizon 2020 را فراهم  یگوناگون یکمك ها یرساختیز یکه در طرح ها باشدیاروپا م هیاتحاد یتیبسته حما گرید

 آورده است.

 کم بهره  یوام ها قیاز طر یمال نیتامSoft-Loan: 

 وردار شود.برخ ورویبه  یبا بهره حداقل یاز وام ها ایویژه طیتحت شرا تواندیم نیهمچن یشیاتر یصادرات بدنه

 .گردندیو اهدا م قرارگرفته مورداستفادهشده  نییخاص و تع یهاخاص و پروژه یکشورها یوام ها تنها برا نیا

کشورها مورد  نیدر کمك به توسعه ا شیاز سهم اتر یبخش عنوانبهو  ردیگیدر حال توسعه تعلق م یوام ها تنها به کشورها نیا

کمك  یاهدا ایتوسعه  ٔ  درزمینهکشور ها  نیا یکوچك و داخل یهااز پروژه یمال تیاکه شامل حم ردیگیمحاسبه قرار م

آورد.  یکشورها را فراهم م نیشرکت ها به ا یصادرات یهاپروژه یمال نیها امکان تام امو نیکه ا باشدیکشورها م نیبالعوض به ا

 .گرددمیهماهنگ  شیبانك توسعه اتر قیموضوع از طر نیا

 یزیدر حال رشد و برنامه ر یهااز پروژه یانبیپشت برنامه

درنظر گرفته  ازمندیدر حال توسعه و ن یدر کشور ها یمانکاریو پ یاقتصاد یها تیآغاز فعال یبرا یمتنوع ینقد یها کمك

 است.

 نیا یه احل مشکالت منطق یکوچك برا یهایفناور اینوآورانه و  یاقتصاد یکه راه حل ها یشیاتر یمثال شرکت ها عنوانبه

 .ندینما افتیها را درپروژه نیا یاجرا ازیمورد ن یزیمربوط به پژوهش و برنامه ر یهانهیهز توانندینوع کشور ها داشته باشند، م

 یصادرات یهانامه ضمانت

 ویژهبهرا شرکت ها  ازیمورد ن یصادرات یمناسب همراه با ضمانت ها طیشرا ش،یکنترل بانك اتر یبا همکار ییفدرال دار وزارت

 فراهم آورده است. زیچالش برانگ یحضور در بازارها یبرا

 Exportimpulse، به نام 2016در سال  شیرا با کنترل بانك اتر یمشترك طرح طوربهوزارت خانه  نی، اچارچوب نیا در

 شده است. دهید( و محصوالت خاص  NEXT 11 یکشوررها)ها کشور  یبرخ یبرا ایویژه طیفراهم آورده که در آن شرا

آن  وروی اردیلیم 32بوده که  وروی اردیلیم 40 بربالغ، 2018در سال  شیوزارت فدرال و کنترل بانك اتر یهاضمانت نامه سقف

 30ورخ شده م بیتصو حهیها در الضمانت نامه نیمربوط به ا نیکوچك و متوسط تعلق داشته است. قوان یاقتصاد یهابه بنگاه

تا سال  یمتماد یدر سال ها مهیضم 14شده است و  یبه روزرسان 1990بار متن آن در سال  نیست و آخرآمده ا 1981 لیآور

 است. دهیبه آن اضافه گرد 2017
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 شیدر اتر یگردشگر

 یورزش یهاتیغذا، فعال ،یعال یهاخانهمهمان ،یمحبوب جهان است که انواع امکانات مسافرت یاز مقاصد جهانگرد یکی شیاتر

 یها و گردشگرمفرح، کنسرت یدادهای(، رویکوهنورد ،یکوهستان یروادهیپ ،یدره نورد ،یکوهستان یسواروچرخهد ،ی)اسک

 نیاز باالتر رانیپرسنل و مد ژهیو یحوزه گردشگر یکارورز یهاها، دورهو دانشگاه یا. در مدارس حرفهکندیرا عرضه م یبهداشت

 استاندارد برخوردار هستند.

یم دنیکشور د نیساالنه از ا همانیم ونیلیم 40به  بیعدد نشان داد: قر كیتنها با  توانمیرا  شیاتر یرنقطه قوت گردشگ

 شیاتر یبزرگ: گردشگر یهاشرکت در کنفرانس ای ،یزمستان یورزش یدادهایتابستانه، رو یحیتفر التیتعط ی. چه براکنند

 دارد. یالمللنیمسافران ب یخوب برا یشنهادیپ

ردم م یپاك و فرهنگ متعال طیالعاده، محفوق یتیامن طیعنوان مقصد گردشگران است. شرابه یاریبس یهایژگیو یادار شیاتر

 هستند که یاز عناصر یزدنمناسب و رفاه مثال یهارساختیواسطه زبه یزندگ یباال تیفی. ککندیرا از سراسر جهان جذب م

 اند.تهجذاب ساخ یالمللنیب انیمشتر یکشور را برا نیا

ها . در فصل تابستان، کوهستانشوندیمواجه م یحیتفر یهاتیاز فعال یابا دامنه گسترده نیمسافر ،یحیمورد گردشگران تفر در

 هدف گردشگران خواهند بود. ،یزمستان یهاو در فصل زمستان، ورزش شیاتر یو شهرها

ها، بزرگ مثل کنگره یدادهایرو یبه برگزار یشیاتر یاهی(، کمپاندادهایرو ها،شیها، هما)جلسات، طرح MICEحوزه  در

 3000را با  دادیرو یدهسازمان كیخدمات، چالش لجست نیا کنندگاننی. تدوپردازندیم یسازمان یهاتیها و فعالکنفرانس

 .کنندیم تیریکننده مدشرکت

 نایدر م زیشراب و هنر ن ،یمرتبط با معمار یمانند سفرها ،یموضوع یسالمت و گردشگر سمیمانند تور ییهایژگیو نیچنهم

 صنعت وجود دارند. نیمحصوالت ا

 شیاتر یتخصص یهاحوزه

از  یهمانانیقرار دارند. م یکشور در کالس جهان نیا یهانیکابها و تلهجهان را دارد، چرا که کوه بازانیاسک نیبهتر شیاتر

ه اند، چرا کها استفاده کردهمدت یامکانات برا نیمند هستند، از اقهعال یو برف یزمستان یهانقاط جهان که به ورزش یاریبس

با  یشیحرکات نما یهامثل مجموعه یگریاکنون با محصوالت دهم كیکالس یاست. اسک یانزمست سمیتور شگامیپ شیاتر

 ت.اس داکردهیگسترش پ یمربوط به اسک یامنطقه یحیتفر یهاو مجموعه Apres-Ski یبرا SPAاسنوبرد، 

ونه، عنوان نماست. به افتهیرشد  شیدر اتر كیکالس یقیالعاده هستند. ازجمله، موسفوق شیاتر یشهرها یفرهنگ محصوالت

یجذب م كیکالس یقیموس یرا در کنسرت تابستان دکنندهیبازد 100000 انهیسال ت،ینفر جمع ونیلیم 1.8با تنها  یشهر ن،یو

 .کند

 تواندیمحصوالت م یچند فرهنگ بیاست. ترک یاسیمثل نوسانات ارز و تحوالت س یخارج یرهایکامالً وابسته به متغ صنعت

 یبرا یمحصوالت سفارش هاآنباال است.  شیدر اتر سمیکارشناسان تور یفرهنگ انیم یهایینوسانات را کنترل کند و توانا نیا

 سازند.یمختلف م یهابافرهنگ یدکنندگانیبازد

 یاختصاص سمیتور
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به آن  دکنندگانیکه بازد کنندیرا منتقل م ” یشیاترحس “و  نندیبیم ژهیو یهاآموزش شیدر اتر سمیخش تورب فعاالن

در همه سطوح انجام  هاآن در خارج از کشور هستند. آموزش یخوب اریوجهه بس یفعاالن دارا نیا نیمند هستند. همچنعالقه

 :شودیم

 یکارآموز 

 یاو حرفه یمدارس فن 

 یم کاربرددانشگاه علو 

 دانشگاه ماژول 

 سالزبورگ یدانشکده گردشگر 

 داریپا توسعه

 یبرا جهیکشور است. درنت نیبکر ا عتیطب کنند،یعنوان مقصد خود انتخاب مرا به شیاتر نیکه مسافر یاصل لیاز دال یکی

 جادیاز ا یریان نمونه، جلوگعنوکنند. به یسازادهیرا گسترش داده و پ داریاست که عملکرد پا یضرور یگردشگر یهایکمپان

 یابیمهم بازار یهااز جنبه یو صنعت هتلدار نگیکتر ٔ  درزمینه یدر انرژ ییجوصرفه میمفاه ای هاآن كیو تفک عاتیضا

 است. یمحصوالت گردشگر

 یهمگان تیموفق

با هم در  هایکمپان از نهادها و یاریمحصوالت باال خواهد بود. بس تیفیبدان معناست که ک یدر گردشگر یرقابت طیشرا

 کنندیم یابیرا بازار هاآنکه  یتا مناطق کنندیم جادیرا ا رساختیکه ز ی. از جوامعکنندیکار م دکنندگانیبه بازد یرسانخدمت

 .کنندیم تیفعال یجهان دکنندگانیارائه خدمات به بازد یدست در دست هم برا یهمگ ن،و سازمان دهندگا نگیتا صنعت کتر

 قامو ار آمار

 یردشگر: گدیبپرداز شیاتر یصنعت یهاشاخه تیاهم رامونیپ یبه کسب اطالعات ده،یبرگز یهاداده یبخش با مطالعه برخ نیا در

 شیدر اتر

 ینیآفرارزش وروی اردیلیم 58،8    

 %16به  كینزد ورو،ی اردیلیم 58،8 بربالغ 2017و اوقات فراغت در سال  یصنعت گردشگر میرمستقیو غ میمستق ینیآفرارزش

 بوده است. یناخالص مل دیتول

 درآمد سرانه وروی 2.037    

 بوده است. 2.037 بربالغ شیاتر ی، درآمد سرانه گردشگر2017سال  در

 اقامت ونیلیم 110،4    

کشور  31 نیدر مقام پنجم در ب بیترت نیو بد دهیبه ثبت رس شیدر اتر یاقامت مهمانان خارج ونیلیم 110،4، 2018سال  در

 اروپا قرارگرفته است.

 یالمللنیب دادیرو 4.903    
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 را به ثبت رساند. ناریو سم شیهما ،یالمللنیکنفرانس ب  4.903 ش،ی، صنعت کنفرانس اتر2017سال  در

 ندهیانداز آو چشم ۲0۲0در سال  شیاتر یاقتصاد تیوضع

 یناخالص داخل دیتول یمقدمات یابیبه ارز یگزارش یط 2021 هیدوم فور خی( در تاروروستاتی) ییاروپا هیدفتر آمار اتحاد    

 یدر کشورها یناخالص داخل دیکاهش تول نیانگیگزارش، م نیا یپرداخته است. بر مبنا 2020ماهه آخر عضو، در سه یکشورها

 ت.دهم( درصد بوده اسپنج/. )5 ینسبت به سه ماه سوم منف 2020 رمماهه چهادر سه ییاروپا هیعضو اتحاد

درصد  4.8 یمنف زین 2019نسبت به سه ماه چهارم  2020در سه ماه چهارم  هیاتحاد یاعضا یناخالص داخل دیتول نیانگیم 

نسبت به سال قبل از  2020در  هیاتحاد یاعضا یناخالص داخل دیتول وروستات،ی یمقدمات یابیارز یبر مبنا نیبوده است. همچن

 است. افتهیدرصد کاهش 6.4 نیانگیصورت مآن به

 نیدرصد بوده است. همچن 4.3 ینسبت به سه ماه سوم منف 2020 یانیدر سه ماه پا شیاتر یناخالص داخل دیاساس، تول نیا بر

 درصد کاهش مواجه بوده است. 7.8با  2019ماهه چهارم نسبت به سه 2020در سه ماه چهارم  شیاتر یناخالص داخل دیتول

ماهه چهارم سال را در سه یاقتصاد طیشرا نیبدتر شیگفت که اتر توانمیآمده،  لیر جدول ذشده که دآمار ارائه سهیبا مقا 

حدود  2020در سه ماه چهارم  شیگفت اتر توانمی کهینحوتجربه کرده است، به ییاروپا یکشورها ریبا سا سهیدر مقا 2020

 را تجربه کرده است. یناخالص داخل دیکاهش تول ،ییروپاا نیانگینسبت به م شتریهشت برابر ب

 دیکاهش تول زانیبوده است. م ترنییپا ییاروپا هیاتحاد نیانگیاز م 2020 یانیماهه پادر سه زیو فرانسه ن ایتالیا یاقتصاد رشد

 نیاز بهتر یو لتون یتوانی. لباشدیدرصد م 6.6 یو منف 3.9 یمنف بیبه ترت یبازه زمان نیدر هم ایتالیآلمان و ا یناخالص داخل

 اند.برخوردار بوده هیعضو اتحاد یکشورها انیدر م طیشرا

البته  توروستایبهتر از آلمان داشته است.  یطیشرا یحت ر،یومو مرگ انیتعداد مبتال ینجوم شیباوجود افزا ایاست اسپان جالب

 اند.دهنشاعالم ییطور نهاها هنوز بهکشور یدر برخ یآمار یهااند که دادهقرارگرفته لیمورد تحل یاطالعات درزمان نینموده ا دیتأک

 دیکاهش تول ریدر مس شتریهمراه با سقوط ب شیاتر یرا برا 2021ماهه نخست سال سه ش،یاتر یاقتصاد یهاپژوهش موسسه

درصد بوده  14، حدود 2020 هینسبت به ژانو 2021 هیدر ژانو شیاتر یناخالص داخل دینموده است. تول یابیارز یناخالص داخل

 ت.اس

 شیرات یناخالص داخل دیکاهش تول یاصل لیاز دال یصنعت داتیاز بحران کرونا و کاهش تول یناش یدر بخش گردشگر رکود

در  یماهه دوم سال جارکشور از سه نیبوده و ا یموقت طیشرا نیاعتقاد دارد ا شیدولت اتر حال،نیاست. درع دهیعنوان گرد

 .مثبت قرار خواهد گرفت یرشد اقتصاد ریمس

را  یصاداقت یهابیآس شتریقرار داشته که ب ییکشورها فیدر رد ،ییاروپا هیدر اتحاد شیاتر دیگونه که در باال اشاره گردهمان 

یتصور م 2020تابستان  انهیبوده که در م یزانیاز م شتریب اریبس یاند. رکود اقتصادمتحمل شده 2020از بحران کرونا در سال 

و  انیمبتال یآمار باال رغمیدولت عل نیست؛ بنابرا یهمچنان باق 2021سال  یاقتصاد طیبه شرا تسبن ینگران رونیو ازا شد

شده  2021 هیفور 8از  یتجار یهاتیو آغاز فعال هایلیبه تعط دنیبخش انیناچار به پا ،یاقتصاد طیبهبود شرا یبرا ریوممرگ

 است.

اشته و د ینسبتاً مناسب تیوضع یخارج یگذارهیجذب سرما ٔ  درزمینه شیرتوجه است که اتنکته قابل نیا انیم نیالبته در ا 

 جذب نموده است. یخارج هیسرما شتریدرصد ب 2/2 هیاتحاد یاعضا نیانگینسبت به م
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 شیدر اتر یو گردشگر حاتیصنعت تفر

موزه،  عت،یطب ،یرودهایپ ،یاست: اسک حاتیها و تفراز ورزش یمتنوع فیط یدارا شیچه در تابستان چه در زمستان: اتر

 یهاهتل ها،یدنیسطح باال، غذا، نوش یزبانیم ،یفرهنگ یدادهایسالمت، رو یگردشگر ،یشهر یگردشگر ،یورسوم، معمارآداب

 یوکارهاصورت کسببه شیدر اتر یگردشگر یهاتیفعال %80 میخوب است بدان ؛یو حضور یصورت فردبه یسطح باال و همگ

 .ندشویاداره م یخانوادگ

 ما،نیس ،یمسافرت یهاآژانس ،یورزش و سرگرم ،یصنعت هتلدار نگ،یکتر یهابا بخش یسازمان در صنعت گردشگر 90000

 میرمستقیو غ میافزوده مستقبهداشت و سالمت مرتبط هستند. ارزش یهاسازمان نیو اوقات فراغت همچن یفرهنگ یهاسازمان

 حاتیو تفر یاست. صنعت گردشگر یناخالص داخل دیاز تول %16از  شیکه ب تل اسدالر در سا اردیلیم 56.6صنعت در حدود  نیا

 به وجود آورده است. شیدر اتر یفرصت شغل 715000حدود  میرمستقیو غ میطور مستقبه

ها گروه نی( عضو هستند. اWKO) شیاتر یاتاق فدرال بازرگان یو ورزش یحیتفر یهادر انجمن شرکت یگروه شغل 30از  شیب

 .هستند …و نگیبرگزارکنندگان کمپ ،یقرانیقا ،یسواراسب یهامیاندام، تتناسب یهاتور، شرکت انیراهنما رینظ یمل مواردشا

کارمند هستند. در  9تا  كی یکوچك است که عمدتاً دارا یهاشرکت یادیتعداد ز یدارا شیدر اتر یمسافرت یهاآژانس صنعت

 .کنندیم تیتور فعال یعنوان عامل برگزاربه یآژانس مسافرت 730حال حاضر در حدود 

 شیاتر یو سبك زندگ عتیطب نیفرهنگ و هنر همچن هاآن. ندینمایم شیبه انتقال وجهه مثبت اتر یادیتور کمك ز یراهنماها

لتفرم، پ كی. با کمك روندیم شیبا نبض زمانه پ حالنیهستند و درع خیکارشناس تار هاآن. دهندینشان م همانانیرا به م

را تدارك  یبرنامه کامالً اختصاص كیو  کندیکنند که به زبان خودشان صحبت م خابانت یتور یراهنما توانندیم همانانیم

 .نندیبب

برجسته سازد.  یالمللنیدر صحنه رقابت ب یستیتور تیموقع كیعنوان را به شیاتر تواندیمتعدد م یدادهایرو یبرگزار

 شدهنییتع یشده است. روندهااز کشورها شناخته یاریدر بس ش،یدر اتر یمسابقات اسک ایساالنه  یهامانند جشن ییدادهایرو

 سالمت هستند. سمیو تور داریپا سمیتور ،یساز یتالیجیعنوان نمونه شامل حوزه دصنعت، به نیدر ا

عنوان مقصد به شیانتخاب اتر یرامهم ب یچرا که مبحث شود،یم تیبه امن یاژهیبزرگ، توجه و یدادهایرو یدر برگزار    

 نیبه ا زین یالمللنیونقل بحمل طهیشده در حشناخته یارتباط یهاو راه یالعاده هتلدارفوق یهارساختیاست. ز یگردشگر

 . کندیروند کمك م

استفاده از  ،یف انرژدر مصر ییجووساز با صرفهزباله، ساخت جادیو اجتناب از ا عاتیضا یجداساز ٔ  درزمینه شیاتر یهایکمپان

 سرآمد هستند. یکیونقل الکترونو حمل نیگزیجا یانرژ یهاشکل

 یسترسد یهاتیقابل نیهمچن یاهداف گردشگر یبرا عتیاز طب داریو استفاده پا ییدر ارتباط با مواد غذا یمسائل اخالق نیهمچن

 د.دارن نگیکتر یسطح باال عیبر صنا یاژهیو ریتأث شیاتر رانهیگسخت نیقرار دارند. قوان ییباال تیگسترده در اولو

 یزمستان یهاورزش آموزش
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. شودیصادر م زیجهان ن گرید یصنعت است و به کشورها نیا یالمللنیمحصوالت ب نیتراز موفق شیدر اتر یاسک آموزش

ور ت ،یاسک انیمرب یاهانجمن یبا همکار شیاتر یانجمن آموزش اسک ،یو تحوالت صنعت اسک رییبا تغ یمنظور هماهنگبه

 اند.را به وجود آورده یاسک ستیپ

 آموزش

 یکارمندان، مدارك کارآموز تیصالح نیمنظور تضمدارد. به شیدر اتر یصنعت ورزش و سرگرم یبرا یمهم ارینقش بس آموزش

 یوجهه شغل هاآنکه هرکدام از  اندجادشدهیا یتخصص کارآموز 10 ،ی. تنها در صنعت گردشگرشودیو مجوز کار داده م

 دارند. یاژهیو طیبخصوص و شرا

گروه  28ها در آموزش نیدارد ا شیمثل اتر یدر کشور تیفیباک یگردشگر یبرا یادیز تیآموزش کارمندان اهم یباال سطح

و  اددیرو رانیبرتر، مد یهاشده، هتلشناخته یاز سرآشپزها یاریبدان معنا است که تعداد بس نی. اگرددمیارائه  ،یآموزش

 .کنندیم تیفعال یالمللنیبلکه در سطح ب ،یسطح مل رتنها دوجود دارند که نه شیسالمت در اتر

 سبز یدادهایرو

 یهاهتل ،ییرایپذ یهاسالن لیاز قب یهستند. موارد داریپا یدادهایرو یبه دنبال برگزار یشیاز سازمان دهندگان اتر یاریبس

 تند.هس تیاهم یدارا شیاتر یهستند که در صنعت گردشگر یموارد ازجمله كیلوژاکو یها نگیکتر ای ستیزطیسازگاربامح

 و ارقام آمار

: دیبپرداز شیاتر یصنعت یهاشاخه تیاهم رامونیپ یبه کسب اطالعات ده،یبرگز یهاداده یبخش بامطالعه برخ نیا در

 حاتیورزش/تفر

 یگردشگر یراهنما 1.994 

 اند.داشته تیفعال شیدر اتر یگردشگر یراهنما 1.994، تعداد 2017در سال  

 یناخالص مل دیسهم در تول 15،9% 

 یناخالص مل دیاز مجموع تول %15،9، 2017و اوقات فراغت در سال  یصنعت گردشگر میرمستقیو غ میمستق ینیآفرارزش 

 بوده است.

 یوکار مهماندارکسب 48.381 

در  یمهماندار ٔ  درزمینهوکار کسب 48.381، 2018در سال  شیاتر یگانو اوقات فراغت اتاق بازر یبنا بر آمار بخش گردشگر 

 وجود داشته است. شیاتر

 نرخ صادرات 80% 

 است. %80بر بالغ شیاتر یصادرات صنعت اسک نرخ

 

 



 

139 
 

 شیصنعت استخراج معدن اتر

ك در تال ریذخا نیشتریب یاسنگ تنگستن در غرب جهان است بلکه دار ینیرزمیمعدن ز ترینبزرگ یتنها دارانه شیاتر    

 یردر فناو شرویو پ قیدر عرصه محصوالت ضد حر یجهان شگامانیدر جهان است. پ تیدریس ریذخا نیشتریو ب یمرکز یاروپا

شده استخراج داریصنعت مواد خام به شکل پا نی. در اشوندیم افتی شیدر اتر زین یدر مواد خام معدن یافتیاستفاده از مواد باز

 .شوندیم دیتول یخاص مشتر یازهایشده و بر اساس نتمام متیاز ق یمختلف و کامال نوآورانه، با آگاه یهات، در قالبو محصوال

 یاجمال یبررس

 روزمره یزندگ یخام برا مواد

 هگونچیه ،ی. بدون منابع معدنرسدیبه سر نم یبدون مواد خام معدن یروز چیوجود ندارد، ه یبدون مواد خام معدن یمحصول

را  تیفیمواد خام با ک شیاتر یوجود نخواهد داشت. صنعت معدنکار یو تلفن همراه وتریروزنامه، کامپ ابان،یخانه، قطار، خ

آمده دستبه ییکایآهن م دیعنوان نمونه: اکس. بهکندیم لیدر سراسر جهان تبد رکاربردو آن را به محصوالت پ کندیاستخراج م

 .یدنیتا پل اسکله س هیاز پل بوسفر در کشور ترک شود،ینوان روکش ضدزنگ استفاده معدر سراسر جهان به شیدر اتر

 یالمللنیب یآن بر اساس استانداردها یمواد خام معدن داتیاست، اما حجم تول یکشور نسبتاً کوچک شیهرچند که اتر

تالك را به  دیرا در تول ازدهمیتنگستن و رتبه  دیرتبه هفتم را در تول ت،یمگنس دیرتبه پنجم را در تول شیمالحظه است. اترقابل

 خود اختصاص داده است.

، نمك، تالك ت،ی)مانند مگنس یصنعت ی( و مواد معدنکایآهن، تنگستن و م ی)کان هایمانند کان یمنابع معدن ،یمعدن کار صنعت

طول عمر محصول،  انیدر پا نیو همچن ندکیپردازش م یمشتر یازهاین ی( را استخراج و برارهیو غ نیکائول ت،یگراف ت،یلیلوکوف

 .کندیعرضه م انیبه مشتر یاژهیخدمات و

 40( و ”شن گودال “و  ی)معادن روباز، کوار یمعدن سطح 1٫200از  شیرا در ب یمواد خام معدن ش،یاتر یمعدن کار صنعت

حضور  یجهان یو بازارها ینولوژتک شروانیپ ،یشیاتر یفوق تخصص یهایکمپان انی. در مکندیاستخراج م ینیرزمیمعدن ز

 مواجه هستند. یادیز یجهان با تقاضا سرخاص، در سرا یهایژگیواسطه ودارند. محصوالت به

 صنعت گدازش نمونه

 ،یبعد، چاپ سه”پاك فوالد “ دیتول یرا ارائه کرده است: محصوالت گدازش برا ریز ژهیو یهاحلراه شیگدازش اتر صنعت

 شیاتر یکیتکنولوژ یدستاوردها هانی(، اانیجر یسازهی)شب انیدر کارخانجات مشتر دیکل خط تول یبرا یسازهیشب یهابرنامه

و  یانرژ یازنظر بازده ژهیو یگاهیجا نیهمچن شیاتر عیصنا حال،نی. بااباشندیم یشده جهانشناخته تیفیک یهستند که دارا

 دارند. افتیدر بخش باز ینوآور

 تالك نمونه

 یهایژگیرا با و یزیررا به وجود آورده است که پودر تالك فوق یاژهیو ندیتالك، فرا یمعدن کار ٔ  درزمینه یشیاتر یکمپان كی

 نی. اردیگیقرار م یجهان انیمشتر اریمحصول به شکل فشرده در اخت نی. ادهدیبه دست م كیپالست دیتول یتوجه براجالب

 .دهدیمحصوالت نوآورانه، ارائه م نیا یبرا كیلجست یراهکارها فتنایجت و  ینزبرتر را در سنگ یمهندس ،یکمپان

 یداریپا
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 ،یصنعت یهایکمپان یبرا ی. الزامات قانونکنندیم نییمواد خام را تع تیریاز روند مد یامجموعه ش،یاتر هیمواد اول یهاشرکت

 .کنندیم نیرا تضم یترل منابع معدندر کن یداریتعامل داشته و پا ،یسازمانو درون یگروه یهایمشمجوزها و خط

 یمعدن طیشرا یایاح ایو  اهانیصورت امکان، هدف حذف کامل رسوبات در هنگام استخراج مواد خام است. کاشت مجدد گ در

 هیدر جهت محافظت از مواد خام اول افتیکمك کند. در صورت امکان، باز ستیزطیبه محافظت از مح تواندیدر معادن روباز م

و به  رند؛یگیمدنظر قرار م ،یطیمحستیز یهاجنبه نیهمچن دیتول یو ابزارها یانرژ ندمان گری. استفاده از منابع دشودیم انجام

یم حاصل هاآنهستند که از  یمحصوالت یبرا ستیزطیبا مح یو دوست یانرژ یبازده یمبنا ی: مواد خام معدندیداشته باش ادی

 .شود

 و ارقام آمار

 . دیینمایرا مطالعه م شیدر خصوص صنعت معدن اتر دهیبرگز یطالعاتبخش ا نیا در

 تن تنگستن 954

 شده است.تن تنگستن استخراج 954 شیدر کشور اتر 2016سال  در

 یساعات کار 307.660

 بوده است. 307.660بر بالغ 2018آهن در سال صرف شده جهت استخراج سنگ یساعات کار مجموع

  تیزیتن من 565.892

 تن بوده است. 565.892بر بالغ شیدر اتر تیزیمن دی، تول2018سال  در
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 ییاروپا هیو مقاومت اتحاد اءیبرنامه اح یاعالم رسم

پرتغال  ریوزکوستا نخست ویپارلمان و آنتون سیرئ یساسول دیبه همراه داو ییاروپا ونیسیکم سیرئ نیدرالخانم اورسال فون    

بسته  یینها بیروند تصو انیپا 2021 هیفور 12 خیمشترك در تار یکنفرانس مطبوعات ی( طییاروپا هیاداتح یادوره سی)رئ

 آن را اعالم نمودند. ییو آغاز روند اجرا ییاروپا هیو مقاومت اتحاد اءیاح

 هیاتحاد یبرنامه بودجه عموم کنندهلیتکم Next Generation EUموسوم به  ییوروی اردیلیم 750 یبسته کمك مال نیا

در نشست  تاًیچندماهه، نها یپس از جدال یبسته کمک نیا اتی(. جزئمهیضم)رجوع شود به باشدیم 2027تا  2021دوره  یبرا

 یشورا بیبه تصو زین 2020دسامبر  17 خیقرارگرفته و در تار موردتوافق 2020 هیژوئ 21عضو در  یکشورها ییدارا یوزرا

 بود. دهیرس ییاروپا هیاتحاد

در  یاضطرار دیاعالم کرد در چارچوب برنامه خر 2020اروپا در نوامبر  یبانك مرکز ،یبرنامه بازساز ینگینقد نیتأم یراستا در

 منتشر خواهد شد. 2022تا مارس  وروی اردیلیم 720به ارزش  یا( اوراق قرضهPEPP) یریگههمآنزم

 2030اقتصاد اروپا تا سال  یبازساز یبالعوض برا یهاهره و کمكبکم یهاقرار است در قالب وام ییاروپا اءیصندوق اح منابع

 یهارساختیز یروزرسانو به ابدییاروپا اختصاص م یبازار کار داخل طیکمك به بهبود شرا یابربالغم نیشتریشود. ب نهیهز

. در حال حاضر قرار است تا شدبایشده ماعالم یهاتیاولو گریکشورها، از د انیم یلیر قلونو مخابرات و خطوط حمل یفناور

توسعه  یبرا زیدرصد از آن ن 20و  ستیزطیو مح یمیاقل ،یوهوایآب راتییمسائل مربوط به تغ یبرا RRFدرصد از بودجه  27

 .ردیقرار گ یبردارمورد بهره یتالیجید یهارساختیز

 گریبت به درا نس یشتریب یهاتغال و لهستان کمكپر ،یتوانیل ،یاسلواک ،یرومان ،یلتون ونان،ی ،یبلغارستان، کرواس یکشورها

اقتصاد به اعضا پرداخت  یبهبود و بازساز یصندوق برا نیا هیاز مجموع سرما وروی اردیلیم 672.5. ندینمایم افتیکشورها در

 .باشدیبهره مکم یهاوام وروی اردیلیم 360بالعوض و  یهاکمك وروی اردیلیم 312.5خواهد شد که متشکل از 

اند، شده متحمل طیشرا نیرا از ا یاقتصاد بیآس نیشتریاند و بروبرو بوده یشتریکه در دوران کرونا با مشکالت ب ییکشورها

 وروی اردیلیم 59حدود  ایو اسپان وروی اردیلیم 65.5 ایتالیعنوان نمونه اصندوق خواهند داشت. به نیاز منابع ا یشتریب یافتیدر

ناخالص  دیدرصد از ارزش تول 6.8حداکثر  زین افتهیصیتخص یهاوام زانیم نیکرد و همچن اهندوخ افتیبالعوض در یهاکمك

 خواهد بود. 2019کشورها در سال  یداخل

کمك بالعوض  وروی اردیلیم 3.3تنها  شیاتر انیم نیخواهد کرد. در ا افتیکمك بالعوض در وروی اردیلیم 27.7 زین آلمان

 .کندیم افتیدر

در هر  و ندینما افتیرا در شدهنیارائه دهند تا بتوانند در چند مرحله مبالغ مع ونیسیرا به کم یبرنامه مدون ستیابیم کشورها

 یهاطرح سینوشیپ 2021 هیفور 18از  توانندیعضو م ی. کشورهاباشندیم یمرحله ملزم به ارائه گزارش عملکرد کامل

ازآن به مدت پس ونیسیشده است. کماعالم 2021 لیآور 30 زین مهلتنیارائه دهند و آخر ونیسیخود را به کم شدهلیتکم

 ها انجام خواهد شد.قرار داده و بر آن اساس پرداخت یها را موردبررسهشت هفته طرح

یکشورها محسوب م گریبالعوض به د یهاکه در ابتدا همراه با هلند، سوئد و دانمارك در زمره مخالفان سرسخت کمك شیاتر 

ائه نداده خود را ار یاتیتاکنون برنامه عمل ایتالیهمچون ا زین شی. اتردیاعضاء گرد ریبا سا یو همراه رشیناچار به پذ تیدرنها شد،

ارائه  ،ییدارا ریگرنت بلومل وز هیشده علمطرح یهااتهام ژهیوکشور و به نیا یداخل استیس طیشرا بهبا توجه  رسدیو به نظر م

 باشد. یشتریزمان ب دازمنیآن ن یانیطرح پا
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اول  در موج یکمتر اقتصاد یهابیو اعالم آس یمخالفان با بسته کمک یبر رهبر یمبن شیدولت اتر یاستراتژ رسدینظر م به

 نبوده باشد. ریتأثیصندوق ب نیاز محل منابع ا شیکرونا در کاهش سهم اتر وعیش

 یشورهاک یها و مؤسسات اقتصادبنگاه یبرا یفرصت مناسب ییروپاا یتیمختلف با استفاده از منابع بسته حما یهاطرح یاجرا

 .سازدیفراهم م زین ییاروپا هیعضو اتحاد ریغ
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 ییکرونا طیرغم شرا یعل شیاتر یرشد صادرات محصوالت کشاورز

اساس صادرات محصوالت  نیاند! بر ا در سراسر جهان مورد توجه بوده شیاتر یپرچالش، محصوالت کشاورز یهاآندر زم یحت    

 مواجه شدند. %4  یبا رشد 2020 اول سال مهیدر ن یکشاورز

ساس اند. بر اکرده تیتثب یو عرضه محصوالت کشاورز دیهاست که نقش خود را در تولسال شیاتر ییمواد غذا دکنندگانیتول

شیافزا %4، 2019نسبت به مدت مشابه در سال  2020اول سال  مهیدر ن یشیاتر یآمار منتشرشده، صادرات محصوالت کشاورز

 مواجه شده است. %1 یشیبا افزا زیواردات ن زانیاست و م افتهی

 قرارگرفته است. ییوروی ونیلیم 334/6در مقابل واردات  وروی ونیلیم 329/6صادرات  زانیم

 شدهلیصادرکننده خالص تبد كیبا آلمان به  در تجارت یحت شیمتعادل است. اتر یگریاز هر زمان د شیب یتراز تجار نیبنابرا

رکورد  كی –بوده است  شیکل صادرات اتر %9از  شیدر شش ماه گذشته ب یصادرات محصوالت کشاورز یطورکلاست. به

 مطلق.

 یدر بخش کشاورز شیاتر یزمان، روابط تجارهم Agrarmarkt Austria (AMA) شیاتر یگزارش سازمان کشاورز طبق

همچنان در رتبه اول و در  شیاتر یاز کل صادرات کشاورز یدرصد 36. آلمان با سهم شوندیم زیاز قبل ن تریللالمنیب یحت

شیدر بخش صادرات افزا زین هیازجمله روس ییثالث اروپا ی. سهم کشورهاارنداروپا قرار د هیاتحاد یکشورها هیبق یبعد یهارتبه

 با رشد مواجه شده است. زین ایو آس کایآمر متحدهاالتیاست. صادرات به ا افتهی

 یفرآور جاتیو سبز وهیقرارگرفته است و به دنبال آن م یمحصوالت لبن یکشاورز یصادرات یکاالها نیترباارزش ،یبندرتبه در

ر د یدیموضوع است که صادرات همه محصوالت تول نیگرفت ا جهینت توانمیوضوح . آنچه بهباشندیو ژامبون م سیشده، سوس

 است. دهمواجه ش شیبا افزا 2020اول سال  مهین
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 شیدر اتر یخودروساز عیصنا

 هستند شرفتهیپ یآوربا فن یو عرضه قطعات دیفراوان مشغول تول یهایشرکت کوچك با نوآور 700از  شیب شیامروزه در اتر    

ول مشغ یبرق یخودروها یبرا یو باتر یاحتراق یرهالندیگرفته تا س لیفرانسیبا چند د یمختلف از خودروها یهأ  درزمینهکه 

 هستند. تیبه فعال

خودرو،  یتمام قطعات ضرور رایهستند؛ ز یشیاتر هاآن یدارند؟ بله. هردو یموتور ب.ام.و و مرسدس بنز چه وجه اشتراک كی

یژگیها از وشرکت نیب یبکه قو. وجود ششوندیساخته م شیآلمان در اتر یابانیموارد، کل خودرو، مانند بنز ب یدر برخ یحت

در  ینقش مهم یدارا یخودروئ یهایقطعات و فناور کنندهنیعنوان تأمبه شی. اتراست یخودروساز یالمللنیصنعت ب نیا یها

 است. نهیزم نیا

 یالمللنیب یارتباط یهابا شبکه ینیمتخصص

مانند ساخت بدنه، قطعات  دهد،یخود ارائه م نایرا مشتر یالمللنیاز خدمات ب یشرح مبسوط شیاتر یخودروساز صنعت

اند. با گرفتهشکل شیدر دو منطقه اتر یصنعت خودروساز یهاموتور و خدمات پس از فروش. خوشه ،یکیو الکترون یکیالکتر

 یشیاتر یکمپان 700از  شی. بشودیم تیتقو دیتول یندهایو فرآ دیجد صوالتمح یبرا ینوآور ها،یکمپان انیم یهمکار لیتسه

 اند.کرده نیرا تضم شیاتر یصنعت خودروساز یوجهه باال بان،یپشت عیو صنا یدر بخش خودروساز

 نیدر قلب ا شیبوده است. اتر یامالحظهو گسترش قابل زیشاهد خ یو شرق یمرکز یاروپا یها صنعت خودروسازسال یبرا

ه با از هم شیب شیاتر یواردشده است. صنعت خودروساز نیتأم رهیزنج یندهایبه فرآ یمنطقه قرارگرفته و به شکل منسجم

 یهااز گروه یاری. بعالوه، بسشودیانجام م یشمال هیهمسا نیبه ا شیاتراز صادرات  یمین باً یآلمان در ارتباط است. تقر

 ند.دار یشیاتر کنندگاننیبا تأم یکیآنکه ارتباط نزد ایهستند  شیدر اتر دیتول تیسا یآلمان دارا یخودروساز

 ینوآور

شده است. هرساله، حدود  یگذارهیسرما شیاتر یدر توسعه صنعت خودروساز وروی اردیلیم 7.8سال گذشته،  25طول  در

ها طرح نیسرعت در ابه دیجد میو مفاه های. تکنولوژشودیم نهیو توسعه هز قاتیتحق یبرا یدیدر هر واحد تول وروی 20٫000

 اول قرار دارند. یهادر رده ستیزطیو مح تینام ت،یفیاند. کشده یسازادهیپ

 یمهندس ٔ  درزمینهاست و  یجهان یهاتیقابل یدارا بلندیشاس یهالیموتور و اتومب دیتول ٔ  درزمینه شیاتر یخودروساز صنعت

 یاچهارچرخ متحرك تا موتوره یاز واحدها یادهیچیعناصر پ یشیاتر یهایتخصص دارد. کمپان هیاول یهاو ساخت نمونه

 ندهیبه آ یدهشکل یدر حال تالش برا یشیاتر یهای. در حال حاضر، کمپانسازندیرا م ژهیو قطعات و لندرهایسوز، سدرون

 .یبرق یخودروها یقدرتمند برا یهایباتر نیتأم قیمثال از طر یونقل جهان هستند براحمل

 داریپا ونقلحمل

 یطیمحستیز نیقوان یواسطه ارتقامورد انتظار است. به یو انرژ ستیزطیدر حوزه مح یخودروساز عیدر صنا راتییتغ نیشتریب

 یباال و آلودگ یانرژ یوربه محصوالت با بهره شیاتر یخودروساز یهایکمپان ،یطیمحستیز یهایآلودگ یباال یهانهیو هز

 .شودیتر حاصل مسبك یهالیو ساخت اتومب دیجد یحرکت یهاستمیمهم با س نیا ،یاند. به لحاظ فنآورده یرو نییپا

 یحرکت رهیزنج» یهأ  درزمینه. شودیمحسوب م شیاتر یصنعت خودروساز یبرا یانقطه قوت برجسته« پاك ونقلحمل»

 یهاهمه جنبه یدر منابع برا ییجوصرفه ی، راهکارها«هوشمند دیو تول یاقتصاد یطراح»و  «یمواد اقتصاد» ،«یاقتصاد
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 یشانس را برا نیشتریب یدیبریه نیپالگ هینقل لیو وسا شتریب یحرکت نهبا دام یبرق هینقل لیند. وساابه وجود آمده یداریپا

 یکیترالک یموتورها یرو یقاتیدارند. سازندگان موتور در حال انجام تحق« سبز یهالیاتومب»در بخش  ندهیآ یدر بازارها تیموفق

 هستند. LPGو  یعیگاز طب یبرا یحرکت یهامدل یو کار رو یدیبریو ه

مواد در سطح برتر  یکاربر یهاواسطه تخصصبه شیو منابع، اتر یانرژ یباال یوروزن با بهرهسبك یهاساخت سازه ٔ  درزمینه

 ٔ  درزمینهدر رتبه نوزدهم قرار دارد.  ایعل شیسبك، اتر یهادر بخش سازه ییکشور اروپا 50با  سهیاروپا قرار دارد. در مقا

مواد  ایچوب  ك،یمربوط به فوالد، فلزات سبك، پالست یهانهیسوم را دارا است. در همه زم هکشور رتب نیا ،یفلز یهاتیکامپوز

 عیصنا ٔ  درزمینهبرتر را  یکه عملکرد یفن یها. عالوه بر دانشگاهشوندیساخته م ندهیآ یبرا یشی: محصوالت اترتیکامپوز

 وجود دارند. ها،یکمپان یتجار یعنوان شرکابه ش،یتردر ا یردانشگاهیغ یقاتیموسسه تحق 50از  شیب دهند،یخودرو ارائه م

 یمپانک كیاستفاده در سراسر جهان عرضه کرده است.  یرا برا ییسطح باال یتکنولوژ شیخودران، اتر یهالیارتباط با اتومب در

ین مدر سراسر جها کنندگاننیتأمو  لیپرداخته است که سازندگان اتومب یمنیپلت فرم واحد کنترل ا كی دیبه تول نیدر و

 یازهایبا ن تواندیم یراحتکه به منیا تیک كیو  ریپذانعطاف یمعمار كیاست از  یبیترک فرمپلت  نی. ارندیاز آن بهره گ توانند

 .دینما ندهیدر آ منیو ا داریونقل پابه حمل یاریکمك بس نیو همچن داکردهیپ قیتطب یمشتر


