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 معرفی کشور اتریش

 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  یان سال قانونشناخته شد. در هم 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 یالدیهشتاد م. تا دهه کرده 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 اترهاآنو حکومت خاند 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 شیتربه دربار ا 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

در مقابل  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 یهارشته

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 چیآنان، ه 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 

 هایارگاهکدارالفنون و  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 

 فوالد و کاالهای فلزیآالتآهن ، 

 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.  بازار مصرف داخلی محدوداتریش کشوری صنعتی با 

قتصادی ا درپیپی. رشد دیفزایبناچیز به میزان صادرات این کشور در سبد مبادالت خارجی  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 بربالغ 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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کشوری جغرافیای  

 نگاه یک در اتریش

 نام رسمی (Republic Osterreich)  جمهوری اتریش

کاری اقتصاد و توسعه، همآنسازمان ملل متحد، اتحادیه بازرگانی آزاد اروپا، سازم

 کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا، شورای اروپا
 عضو

 حکومت فدرالجمهوری 

 مساحت کیلومترمربع 83870

 خط ساحلی خط ساحلی ندارد

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

 جمعیت 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 در حال حاضر 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 یمقدمه، زبان رسم 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 شیاست، اما مردم آن به دو گو یزبان آلمان ش،یاتر یزبان رسم

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

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

 واحد پولی

خوانده  «رویاو» ،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( 15از جمعیت باالی  %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 نیدر نقاط مختلف ا 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 استها خنك و تابستاناست؛ 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 وهوایآبآمدن  به وجودباعث  ،کشور اتریش ییایجغراف طیشرا اما

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

 کرده و رییتغ سرعتبهممکن است  وهواآب د،یگر در ارتفاعات باشا ،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» یبا امضا 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 شیمردم اتر
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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 شینَمسه به کشور اتر ای نَمسااز آن، واژه  شیقاجار و پ

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

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

و  زبانیصرفاً در مورد مردم آلمان جیتدربهو  خواندندینام م نیرا با ا هایخارج هاروسگنگ.  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  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

 :ییایجغراف تیوضع

در غرب با  است و در شمال با آلمان و چك، 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 برخی ازمعرفی 

 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 ،یآن را به چهار قسمت تحت کنترل شورو

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

 استیس

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

 .است استقراریافتهشهر  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

 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،000در حدود  ت،یجمع نیکه از ا رسدینفر م 1،700،000آن به  تیجمع
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 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  یاست. در زبان آلمان یرانیا یبه سبك معمار زیآن ن یمشهور بوده و معمار یرانیقرار دارد که به سالن ا یآن سالن

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

. صدها گونه رز در کاشتندیدر آن درخت انار م شیپ صدسالاند تا آنجاست که تا که در آن کاشته یاهانیاست و تنوع گ رینظ

 .شوندیدوباره کاشته م یفصل صورتبهقصر کاشته شده که  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  یکیبود اکنون  یسلطنت یمهمانسرا یکه زمان نایآلبرت موزه

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

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

 .شودمی یمکان نگهدار نیدر ا متی( اثر کلیمعروف بوسه )نقاش ی. تابلوشودمی
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 .و موزه دکتر لئوپلد را نام برد كیموزه تکن ت،ی، قصر گلوروحشباغ توانمی نیو یدنینقاط د گرید از

 گراتس

 

شهر  نی. اآیدمی حساببه شیشهر اتر ترینبزرگ 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 

است که از کلمه  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

 شیکشور اتر ی، در قسمت جنوب شرقشودمیشناخته  شیشهر بزرگ کشور اتر نیدوم عنوانبهشهر گراتس که 

 کیلومترمربع 127.56است. مساحت شهر گراتس در حدود   گرفتهشکلمور  یرودخانهبه نام  ایرودخانه یو بر رو شدهواقع

به شمار  شیکشور اتر یشهرها نیباتریاز ز یکی. شهر گراتس که ستا دادهجایهزار نفر را در خود  270 بربالغ یتیاست و جمع

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

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

لقب شهر  2008اروپا و در سال  یفرهنگ تختیلقب پا 2003است و در سال  دهیبه ثبت رس یونسکو یجهان راثیم ستیدر ل

 را به خود اختصاص داده است. یلذت آشپز
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 کنسبرویا

 

 یهادر 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

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

 یجادهدو  یشهر در محل تالق نیا مییبگو میبخواه تردقیق طوربهاست، اگر  دهیآلپ واقع گرد هایکوهدر  «نیا» یدرهدر 

ه شمار ب شیدر اتر یاز مقاصد معروف گردشگر یکیقرار دارد و  سوئیس-نیو یجادهو  ایتالیا-آلمان یجاده یعنیمهم  یکیتراف

خودش را حفظ کرده و  یمیهمچنان بافت قد نسبروكیشهر را دارند. شهر ا نیقصد سفر به ا ادیکه ساالنه گردشگران ز رودمی

 همچنان وجود دارند كیبه سبك گوت هاییخانهخود  هایکوچهپسکوچهدر 

 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  نسبروكیا تیجمع .بود یزمستان كیالمپ یهایباز

 زالتسبورگ

 

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

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

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

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

 است

 بود. 2014و  2010 یزمستان یهاكینامزد المپ. زالتسبورگ شودیشهر برگزار م نیزالتسبورگ هرسال در ا یقیموس جشنواره

 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 

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

 یا بلندااز جنگل ب دهیکوه پوش نیدارد. چند ایتالیو ا یبا کشور اسلوون یکیفاصله نزد زیاست و ن شدهواقعو رود گالن  یوورترز

 .است شدهمیتقسبخش  15به  کالگنفورت .اندهمتر شهر را در برگرفت 1٫000از  شیب

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

اقتصاد شهر شد. در  یدر گالن مرتبط ساخت و باعث ارتقاآن تیشهر را به سانکت فا نیآهن ا، خط راه1863است. در  مانده

شدند  رانیو یکلبهساختمان  443نفر از مردم،  612 شدهکشتهشد و افزون بر  نبار بمبارا 41شهر  نیدوم، ا یطول جنگ جهان

 .کردند پابرجاست هیکه شهروندان آنجا را تخل یبر فراز محل یادبودیاکنون لوح . همدندید بیآس گریساختمان د 1٬132و 

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

 .بود 2006 یزمستان كیالمپ
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 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 هدندینام

 گاهیارا پ نتسیدارد. ل شیاتر یشهرها انیدر م ایویژه گاهیجا یو فرهنگ یخیتار ،ییایجغراف تیموقع ازنظر نتسیل

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

قه منط نیا یرا راه یاریامر هرساله گردشگران بس نیاست که هم ورداربرخ یاریبس یو گردشگر یعیطب هایجاذبهاز  شیاتر

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

 باشد.« سوم شیدر را شوایشهر پ»از پنج  یکی نتسیداشت تا شهر ل در نظردوم،  یجهان

 الخیف

 .شده استواقع شینفر در کشور اتر 58٬480 تیدر استان کرنتن با جمع (Villach: ی)به آلمان الخیف شهر
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 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 التی. مرکز ارسدیهم م لومتریک 5به 

 

 اشتاتزنیآ

 

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

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

 .مجار بوده است زادگانبیشهر محل اقامت نج نیهابزبورگ ا
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 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

ت رقاب 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

 شیاوبراسترا

 



 

17 
 

 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 یبه معنا شیاست. اوبراسترا شیبزرگ کشور اتر التیا نیچهارم

 شیدراستراین

 

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

 .باشدیمرکز آن شهر زانکت پولتن م

 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
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 رولیت

 

رکز آن . 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

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

 رولیکوه در کل منطقه ت نیارتفاع دارد. ا 3٬798و  شدهواقع« هوهه تاورن»گلوکنر نام دارد که در کوهستان گروس الت،یا

 کوه بلند است. نیمتر( دوم 3٬905« )اوتلر»پس از قله  یجنوب

 فورآرلبرگ
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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

 گردشگری کشور اتریش هایجاذبهنگاهی بر برخی از مهم ترین 

 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 ییبایاز لحاظ ز 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  نیاز ساخت ا 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

ه ب 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 . کاخکردندمیاستفاده  یاقامتگاه زمستان

 بود.  Habsburg یسلطنت

ت. اس شدهنوشته است جمهوررئیسمحل که امروزه سکونتگاه  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 یمختلف معمار هایسبكهافبورگ شامل  یساختمان سلطنت یداخل یمعمار

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

 اطیح 19ساختمان،  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 خیموزه تار ،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 نیورزشگاه ب 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 اروپا 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

اال ب هاتنشاست که  یعیاست. طب شدهانجام یرانیکشت ای ونقلحملو  یریگ یدر مورد ماه ایجداگانه هاینامهتوافق

. در در خور برگنز است یریگیحقوق ماه گری، مورد داندلنگرانداختهاست که  یقیقا هایخانهموارد در رابطه با  نیاز ا یکی. ردیگ

از خور  یعیوس هایبخشدر  یریگیحق استفاده از ماه یدارا تنهاییبه هاآندارند که  دهیعق یشیاتر هایخانوادهمورد دوم  نیا

 .باشندمی

 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 یمرز با کشورهاو هم مترمربعلویک 539به مساحت  یکوهستان

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

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

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

 مورداستفاده( 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  یتخت پادشاه 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 یمعمار(،  شما را در بطن Innsbruck) 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 یخانه برا 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 حتماً که  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 ادارد. عالوه  یاافسانه یاسک نیهستند، زم دیجد

را، هم به خود جذب  بندندیبار سفر م اندازچشم نیا دنیبه عشق د هرسالرا که  یکوهنوردان تابستان 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 شدهساختهجاده  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 یینمك، مشهور است. از آنجا 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 یجمهور 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 یدمکرات بود که در ماه جوال الیاز حزب سوس شیاتر

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

دکتر فان  یکه آقا دیبرگزار گرد 2016دسامبر  4 خیدور سوم انتخابات در تار ،یدادگاه قانون اساس ینقض قانون از سو لیبدل

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

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

 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 سبز ج جمهورسیرئ نینخست عنوانبهانتخاب شد. از الکساندر فن در بلن  ورکش نیا جمهورسیرئ عنوانبه شیاتر یآزاد

 .شده استنام برده  شده استمردم انتخاب  میمستق یبا را

 ۲۰۱۶سال  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 كیانتخابات که عمالً در چهار مرحله برگزار شد و  نیپرداخت. ا

 .بوده است شیدوم اتر یجمهور
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 یاسیس یهادگاهید

منتشر  2015در سال  یکه و یکتاب هیپا بر .کندیم یبانیپشت برالیل الیسبز و سوس یاسیس یکردهایفن در بلن از رو الکساندر

 .کندیم تیاروپا حما یسازفدرال زیو ن ااروپ هیساخت، او ازاتحاد

 صدراعظم اتریش

او از  است. شیاتر یصدراعظم جمهور 2021دسامبر  6است و از  یشیاتر استمداریس( نیدر و 1972اکتبر  18کارل نهمر )زاده 

حزب خلق  رکلیدب 2020 هیتا ژانو 2018 هیو از ژانو بود شیاتر یکشور فدرال جمهور ریوز 2021دسامبر  6تا  2020 هیژانو 7

 شیحزب خلق اتر ییاجرا سیرئ 2021دسامبر  3. او از شیاتر یمل یعضو شورا 2020 هیژانو 7تا  2017نوامبر  9و از  شیاتر

 است.
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 اقتصادی ساختار

 اقتصاد اتریش در یک نگاه

. کرده است جادیشهروندانش ا یبرا ییباال یکه سطح زندگ 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

 واحد پول یورو

 سال مالی سال میالدی

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

€ 40936 ناخالص داخلیسرانه تولید  (2016)   

٪8٫65خدمات:  ;٪3٫32صنعت:  ;٪7٫1کشاورزی:   تولید ناخالص داخلی هر بخش (2009) 

6٫2٪  (CPI) تورم (2012) 

2٫6٪  جمعیت زیر خط فقر (2012) 

 شاخص جینی (2007) 26

434٫4  نیروی کار (2012) میلیون 

٪67خدمات:  ;٪5٫27صنعت:  ;٪5٫5کشاورزی:  بر پایه شغل نیروی کار     

4٫4٪ (2012سپتامبر )  کاریبی   

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

€ 043٬2 /$ 758٬2  میانگین حقوق خالص (2006) ماهانه ,

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

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

 تجهیزات مخابراتی، توریسم

 صنایع اصلی

 رتبه آسانی انجام کسب و کار بیست و نهم

$ 1٫163  صادرات (2012) میلیارد 

٪4٫31 آلمان   

7 % ایتالیا   

٪7٫4 فرانسه   

٪5٫4 سوئیس    

مریکاایاالت متحده آ   4٫4٪  (2012) 

 شرکای اصلی صادرات

$ 5٫170  واردات (2012) میلیارد 

آالت، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی، فلزات، نفت و محصوالت تجهیزات و ماشین

 نفتی؛ مواد غذایی
 کاالهای وارداتی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%AC%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
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
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٪1٫42 آلمان   

٪6٫6 سوئیس   

ایتالیا 1٫5٪    

 شرکای اصلی واردات

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

6٫74٪ های عمومیبدهی GDP (2012) از   

$ 7٫191  درآمدها (2012) میلیارد 

 مخارج (2012) میلیارد $204

$ 5٫26 (2012میلیارد )دسامبر    ذخایر خارجی 

 اتریش  یاقتصادآمارهای 

 نگاهی به شاخص های اقتصاد کالن اتریش

ومیلیارد یور 20  میزان ذخایر ارزی 

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  -   عمده ترین تولیدات معدنی 

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 

 

 آمارهای کشوری اتریش

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(خواهد کرد. )ارقام میلیارد 
AGRICULTURE LATEST TREND RANKING 

AGRICULTURAL 
LANDINDICATOR 

 
1 259.00 
Permanent 
pasture 
Thousand hectares 
2019 
Austria Thousand 
hectares  

Permanent pasture 
Thousand hectares 
2000-2019 
Austria (red)  

Permanent pasture 
Thousand hectares 
2018 
Austria (red)  

AGRICULTURAL 
SUPPORTINDICATOR 

    

CROP 
PRODUCTIONINDICATOR 

    

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
https://data.oecd.org/agrland/agricultural-land.htm
https://data.oecd.org/agrland/agricultural-land.htm
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
https://data.oecd.org/agrpolicy/agricultural-support.htm
https://data.oecd.org/agroutput/crop-production.htm
https://data.oecd.org/agroutput/crop-production.htm
https://data.oecd.org/agrland/agricultural-land.htm
https://data.oecd.org/agrland/agricultural-land.htm
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FISH 
LANDINGSINDICATOR 

    

NUTRIENT 
BALANCEINDICATOR 

 
46.0 Nitrogen 
Kilograms/hectare 
2017 
Austria 
Kilograms/hectare  Nitrogen 

Kilograms/hectare 
1998-2017 
Austria (red)  

Nitrogen 
Kilograms/hectare 
2017 
Austria (red)  

 

Development Latest Trend Ranking 

Distribution of net 
ODAIndicator 

 
52.8 Least 
developed 
countries 
Million US 
dollars 
2020 
Austria Million 
US dollars  

Least 
developed countries 
Million US dollars 
2001-2020 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

Least 
developed countries 
Million US dollars 
2019 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

Grants by private 
agencies and 
NGOsIndicator 

 
163.1 Total 
Million US 
dollars 
2019 
Austria Million 
US dollars  

Total 
Million US dollars 
1999-2019 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

 

Net ODAIndicator 
 

0.3 ODA grant 
equivalent 
% of gross 
national 
income 
2020 
Austria % of 
gross national 
income  

ODA 
grant equivalent 
% of gross national 
income 
2018-2020 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

ODA 
grant equivalent 
% of gross national 
income 
2020 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

Private 
flowsIndicator 

 
1 214.4 Total 
Million US 
dollars 
2019 
Austria Million 
US dollars  

Total 
Million US dollars 
2000-2019 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

Total 
Million US dollars 
2019 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

https://data.oecd.org/fish/fish-landings.htm
https://data.oecd.org/fish/fish-landings.htm
https://data.oecd.org/agrland/nutrient-balance.htm
https://data.oecd.org/agrland/nutrient-balance.htm
https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htm
https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htm
https://data.oecd.org/drf/grants-by-private-agencies-and-ngos.htm
https://data.oecd.org/drf/grants-by-private-agencies-and-ngos.htm
https://data.oecd.org/drf/grants-by-private-agencies-and-ngos.htm
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://data.oecd.org/drf/private-flows.htm
https://data.oecd.org/drf/private-flows.htm
https://data.oecd.org/agrland/nutrient-balance.htm
https://data.oecd.org/agrland/nutrient-balance.htm
https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htm
https://data.oecd.org/oda/distribution-of-net-oda.htm
https://data.oecd.org/drf/grants-by-private-agencies-and-ngos.htm
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://data.oecd.org/oda/net-oda.htm
https://data.oecd.org/drf/private-flows.htm
https://data.oecd.org/drf/private-flows.htm
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Total official and 
private 
flowsIndicator 

 
2 803.3 Total 
Million US 
dollars 
2019 
Austria Million 
US dollars  

Total 
Million US dollars 
2000-2019 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

Total 
Million US dollars 
2019 
Austria (red), DAC 
Countries (black)  

 

Economy Latest Trend Ranking 

Composite leading 
indicator (CLI)Indicator 

 
100.41 Amplitude 
adjusted 
Long-term 
average = 100 
Sep-2021 
Austria Long-term 
average = 100  

  

Household disposable 
incomeIndicator 

 
-2.2 Net 
Annual growth 
rate (%) 
2020 
Austria Annual 
growth rate (%)  

Net 
Annual growth rate (%) 
2001-2020 
Austria (red)  

Net 
Annual growth rate 
(%) 
2019 
Austria (red)  

Labour compensation 
per hour 
workedIndicator 

 
9.9 Total 
Annual growth 
rate (%) 
2020 
Austria Annual 
growth rate (%)  

Total 
Annual growth rate (%) 
2001-2020 
Austria (red)  

Total 
Annual growth rate 
(%) 
2020 
Austria (red)  

Net national 
incomeIndicator 

 
44 488 Total 
US dollars/capita 
2020 
Austria US 
dollars/capita  Total 

US dollars/capita 
2001-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
US dollars/capita 
2020 
Austria (red)  

Trade in goods and 
servicesIndicator 

 
51.4 Exports 
% of GDP 
2020 
Austria % of GDP  

Exports Exports 

https://data.oecd.org/drf/total-official-and-private-flows.htm
https://data.oecd.org/drf/total-official-and-private-flows.htm
https://data.oecd.org/drf/total-official-and-private-flows.htm
https://data.oecd.org/leadind/composite-leading-indicator-cli.htm
https://data.oecd.org/leadind/composite-leading-indicator-cli.htm
https://data.oecd.org/hha/household-disposable-income.htm
https://data.oecd.org/hha/household-disposable-income.htm
https://data.oecd.org/lprdty/labour-compensation-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/lprdty/labour-compensation-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/lprdty/labour-compensation-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/natincome/net-national-income.htm
https://data.oecd.org/natincome/net-national-income.htm
https://data.oecd.org/trade/trade-in-goods-and-services.htm
https://data.oecd.org/trade/trade-in-goods-and-services.htm
https://data.oecd.org/drf/total-official-and-private-flows.htm
https://data.oecd.org/drf/total-official-and-private-flows.htm
https://data.oecd.org/hha/household-disposable-income.htm
https://data.oecd.org/hha/household-disposable-income.htm
https://data.oecd.org/lprdty/labour-compensation-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/lprdty/labour-compensation-per-hour-worked.htm
https://data.oecd.org/natincome/net-national-income.htm
https://data.oecd.org/natincome/net-national-income.htm
https://data.oecd.org/trade/trade-in-goods-and-services.htm
https://data.oecd.org/trade/trade-in-goods-and-services.htm
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% of GDP 
2001-2020 
Austria (red)  

% of GDP 
2020 
Austria (red)  

 

Education Latest Trend Ranking 

Education 
spendingIndicator 

 
20 452 Tertiary 
US 
dollars/student 
2018 
Austria US 
dollars/student  

Tertiary 
US dollars/student 
2012-2018 
Austria (red)  

Tertiary 
US dollars/student 
2018 
Austria (red)  

Mathematics 
performance 
(PISA)Indicator 

 
505 Boys 
Mean score 
2018 
Austria Mean 
score  Boys 

Mean score 
2003-2018 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Boys 
Mean score 
2018 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Reading performance 
(PISA)Indicator 

 
471 Boys 
Mean score 
2018 
Austria Mean 
score  Boys 

Mean score 
2000-2018 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Boys 
Mean score 
2018 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Science performance 
(PISA)Indicator 

 
491 Boys 
Mean score 
2018 
Austria Mean 
score  Boys 

Mean score 
2006-2018 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Boys 
Mean score 
2018 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Youth not in 
employment, education 
or training 
(NEET)Indicator 

 
5.4 15-19 year-
old men 
% in same age 
group 
2020 
Austria % in 
same age group  

15-19 year-old men 
% in same age group 
2004-2020 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

15-19 year-old men 
% in same age group 
2020 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm
https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm
https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm
https://data.oecd.org/eduresource/education-spending.htm
https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/mathematics-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/pisa/science-performance-pisa.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
https://data.oecd.org/youthinac/youth-not-in-employment-education-or-training-neet.htm
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Energy Latest Trend Ranking 

Crude oil 
productionIndicator 

 
746.1 Total 
Thousand toe 
2017 
Austria Thousand 
toe  Total 

Thousand toe 
1998-2017 
Austria (red)  

Total 
Thousand toe 
2017 
Austria (red)  

Infrastructure 
investmentIndicator 

 
562 000 000.00 
Road 
Euro 
2019 
Austria Euro  Road 

Euro 
2000-2019 
Austria (red)  

Road 
Euro 
2019 
Austria (red)  

Passenger 
transportIndicator 

 
68 200.0 Road 
Million passenger-
kilometres 
1992 
Austria Million 
passenger-
kilometres  

Road 
Million passenger-
kilometres 
1973-1992 
Austria (red)  

Road 
Million passenger-
kilometres 
2016 
 

Primary energy 
supplyIndicator 

 
0.07 Total 
Toe/1 000 US 
dollars 
2020 
Austria Toe/1 000 
US dollars  

Total 
Toe/1 000 US dollars 
2001-2020 
Austria (red)  

Total 
Toe/1 000 US dollars 
2020 
Austria (red)  

Road accidentsIndicator 
 

47 Deaths 
Per 1 000 000 
inhabitants 
2019 
Austria Per 1 000 
000 inhabitants  

Deaths 
Per 1 000 000 
inhabitants 
2000-2019 
Austria (red)  

Deaths 
Per 1 000 000 
inhabitants 
2019 
Austria (red)  

 

 

 

https://data.oecd.org/energy/crude-oil-production.htm
https://data.oecd.org/energy/crude-oil-production.htm
https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm
https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://data.oecd.org/energy/primary-energy-supply.htm
https://data.oecd.org/energy/primary-energy-supply.htm
https://data.oecd.org/transport/road-accidents.htm
https://data.oecd.org/energy/crude-oil-production.htm
https://data.oecd.org/energy/crude-oil-production.htm
https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm
https://data.oecd.org/transport/infrastructure-investment.htm
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://data.oecd.org/energy/primary-energy-supply.htm
https://data.oecd.org/energy/primary-energy-supply.htm
https://data.oecd.org/transport/road-accidents.htm
https://data.oecd.org/transport/road-accidents.htm
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Environment Latest Trend Ranking 

Air and GHG 
emissionsIndicator 

 
6.4 Carbon 
dioxide (CO2) 
Tonnes/capita 
2020 
Austria 
Tonnes/capita  

Carbon dioxide (CO2) 
Tonnes/capita 
2001-2020 
Austria (red)  

Carbon dioxide (CO2) 
Tonnes/capita 
2020 
Austria (red)  

Municipal 
wasteIndicator 

 
582.9 Total 
Kilograms/capita 
2019 
Austria 
Kilograms/capita  Total 

Kilograms/capita 
2000-2019 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
Kilograms/capita 
2019 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Water 
withdrawalsIndicator 

    

 

Finance Latest Trend Ranking 

Broad money 
(M3)Indicator 

    

Long-term interest 
ratesIndicator 

 
0.1 Total 
% per annum 
Oct-2021 
Austria % per 
annum  

Total 
% per annum 
Mar-2020-Oct-2021 
Austria (red)  

Total 
% per annum 
Oct-2021 
Austria (red)  

Net pension 
replacement 
ratesIndicator 

 
89.9 Men 
% of pre-
retirement 
earnings 
2018 
Austria % of pre-
retirement 
earnings  

Men 
% of pre-retirement 
earnings 
2014-2018 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Men 
% of pre-retirement 
earnings 
2018 
Austria (red)  

Net pension 
wealthIndicator 

 
16.7 Men 
Multiple of 
annual gross 
earnings 
2018 
Austria Multiple 
of annual gross 
earnings  

Men 
Multiple of annual gross 
earnings 
2014-2018 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Men 
Multiple of annual gross 
earnings 
2018 
Austria (red)  

https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://data.oecd.org/waste/municipal-waste.htm
https://data.oecd.org/waste/municipal-waste.htm
https://data.oecd.org/water/water-withdrawals.htm
https://data.oecd.org/water/water-withdrawals.htm
https://data.oecd.org/money/broad-money-m3.htm
https://data.oecd.org/money/broad-money-m3.htm
https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-wealth.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-wealth.htm
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://data.oecd.org/air/air-and-ghg-emissions.htm
https://data.oecd.org/waste/municipal-waste.htm
https://data.oecd.org/waste/municipal-waste.htm
https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/interest/long-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-replacement-rates.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-wealth.htm
https://data.oecd.org/pension/net-pension-wealth.htm
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Short-term interest 
ratesIndicator 

 
-0.5 Total 
% per annum 
Oct-2021 
Austria % per 
annum  

Total 
% per annum 
Mar-2020-Oct-2021 
Austria (red), Euro area 
(19 countries) (black)  

Total 
% per annum 
Oct-2021 
Austria (red), Euro area 
(19 countries) (black)  

 

Government Latest Trend Ranking 

General government 
spendingIndicator 

 
48.4 Total 
% of GDP 
2019 
Austria % of 
GDP  

Total 
% of GDP 
2000-2019 
Austria (red)  

Total 
% of GDP 
2019 
Austria (red)  

Government 
reservesIndicator 

 
10 078.3 
Total 
SDR millions 
Q4-2014 
Austria SDR 
millions  

Total 
SDR millions 
Q1-2010-Q4-2014 
Austria (red)  

Total 
SDR millions 
Q4-2014 
Austria (red)  

Tax on corporate 
profitsIndicator 

 
2.7 Total 
% of GDP 
2019 
Austria % of 
GDP  

Total 
% of GDP 
2000-2019 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Total 
% of GDP 
2019 
Austria (red)  

Tax revenueIndicator 
 

42.4 Total 
% of GDP 
2019 
Austria % of 
GDP  

Total 
% of GDP 
2000-2019 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Total 
% of GDP 
2019 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Tax wedgeIndicator 
 

47.3 Total 
% of labour 
cost 
2020 
Austria % of 
labour cost  

Total 
% of labour cost 
2001-2020 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

Total 
% of labour cost 
2020 
Austria (red), OECD - 
Average (black)  

https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm
https://data.oecd.org/gga/government-reserves.htm
https://data.oecd.org/gga/government-reserves.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm
https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/interest/short-term-interest-rates.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm
https://data.oecd.org/gga/general-government-spending.htm
https://data.oecd.org/gga/government-reserves.htm
https://data.oecd.org/gga/government-reserves.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-on-corporate-profits.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm
https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm
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Health Latest Trend Ranking 

Health 
spendingIndicator 

 
5 899 Total 
US dollars/capita 
2020 
Austria US 
dollars/capita  Total 

US dollars/capita 
2001-2020 
Austria (red)  

Total 
US dollars/capita 
2019 
Austria (red)  

Hospital bedsIndicator 
 

7.2 Total 
Per 1 000 
inhabitants 
2019 
Austria Per 1 000 
inhabitants  

Total 
Per 1 000 inhabitants 
2000-2019 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
Per 1 000 inhabitants 
2019 
Austria (red)  

Length of hospital 
stayIndicator 

 
6.30 Acute care 
Days 
2019 
Austria Days  

Acute care 
Days 
2000-2019 
Austria (red)  

Acute care 
Days 
2019 
Austria (red)  

Life expectancy at 
birthIndicator 

 
78.9 Men 
Years 
2020 
Austria Years  

Men 
Years 
2001-2020 
Austria (red)  

Men 
Years 
2020 
Austria (red)  

Overweight or obese 
populationIndicator 

    

 

Innovation and Technology Latest Trend Ranking 

Gross domestic spending 
on R&DIndicator 

 
3.2 Total 
% of GDP 
2020 
Austria % of 
GDP  Total 

% of GDP 
2001-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
% of GDP 
2019 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm
https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm
https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm
https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm
https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm
https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obese-population.htm
https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obese-population.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm
https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm
https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm
https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm
https://data.oecd.org/healthcare/length-of-hospital-stay.htm
https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm
https://data.oecd.org/healthstat/life-expectancy-at-birth.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
https://data.oecd.org/rd/gross-domestic-spending-on-r-d.htm
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ICT value addedIndicator 
 

3.8 Total 
% of value 
added 
2011 
Austria % of 
value added  

 

Total 
% of value added 
2011 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Internet accessIndicator 
 

90.2 Total 
% of all 
households 
2020 
Austria % of all 
households  

Total 
% of all households 
2005-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
% of all households 
2020 
Austria (red)  

Mobile broadband 
subscriptionsIndicator 

 
108.1 Total 
Per 100 
inhabitants 
Q4-2020 
Austria Per 
100 
inhabitants  

Total 
Per 100 inhabitants 
Q2-2011-Q4-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
Per 100 inhabitants 
Q4-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Triadic patent 
familiesIndicator 

 
426.7 Total 
Number 
2018 
Austria 
Number  Total 

Number 
1999-2018 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
Number 
2018 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

 

Jobs Latest Trend Ranking 

Average 
wagesIndicator 

 
53 131.8 Total 
US dollars 
2020 
Austria US dollars  

Total 
US dollars 
2001-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
US dollars 
2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

https://data.oecd.org/ict/ict-value-added.htm
https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm
https://data.oecd.org/broadband/mobile-broadband-subscriptions.htm
https://data.oecd.org/broadband/mobile-broadband-subscriptions.htm
https://data.oecd.org/rd/triadic-patent-families.htm
https://data.oecd.org/rd/triadic-patent-families.htm
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
https://data.oecd.org/<%preview-image-url%>
https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm
https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm
https://data.oecd.org/broadband/mobile-broadband-subscriptions.htm
https://data.oecd.org/broadband/mobile-broadband-subscriptions.htm
https://data.oecd.org/rd/triadic-patent-families.htm
https://data.oecd.org/rd/triadic-patent-families.htm
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
https://data.oecd.org/earnwage/average-wages.htm
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Employment 
rateIndicator 

 
71.9 Total 
% of working age 
population 
Q2-2021 
Austria % of 
working age 
population  

Total 
% of working age 
population 
Q3-2016-Q2-2021 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
% of working age 
population 
Q2-2021 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Hours 
workedIndicator 

 
1 400 Total 
Hours/worker 
2020 
Austria 
Hours/worker  Total 

Hours/worker 
2001-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
Hours/worker 
2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Long-term 
unemployment 
rateIndicator 

 
24.5 Total 
% of unemployed 
2020 
Austria % of 
unemployed  Total 

% of unemployed 
2001-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
% of unemployed 
2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Self-employment 
rateIndicator 

 
12.2 Total 
% of employment 
2020 
Austria % of 
employment  Total 

% of employment 
2001-2020 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Total 
% of employment 
2020 
Austria (red)  

 

 

Society Latest Trend Ranking 

Fertility ratesIndicator 
 

1.44 Total 
Children/woman 
2020 
Austria 
Children/woman  Total 

Children/woman 
2001-2020 
Austria (red)  

Total 
Children/woman 
2019 
Austria (red)  

https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm
https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm
https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm
https://data.oecd.org/unemp/long-term-unemployment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/self-employment-rate.htm
https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
https://data.oecd.org/pop/fertility-rates.htm
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National population 
distributionIndicator 

 
24.0 Urban 
regions 
Percentage 
2014 
Austria 
Percentage  

 

Urban regions 
Percentage 
2014 
Austria (red)  

Permanent immigrant 
inflowsIndicator 

 
105 645.0 Total 
Number 
2016 
Austria Number  

Total 
Number 
2003-2016 
Austria (red)  

Total 
Number 
2011 
Austria (red)  

Poverty rateIndicator 
 

0.09 Total 
Ratio 
2018 
Austria Ratio  

Total 
Ratio 
2007-2018 
Austria (red)  

Total 
Ratio 
2018 
Austria (red)  

Social spendingIndicator 
 

26.9 Public 
% of GDP 
2019 
Austria % of GDP  

Public 
% of GDP 
2000-2019 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

Public 
% of GDP 
2019 
Austria (red), OECD - 
Total (black)  

 

 (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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2/2 1 0.9 1.7 2 2.4 3/3 CPI ٪ 

 

 

https://data.oecd.org/popregion/national-population-distribution.htm
https://data.oecd.org/popregion/national-population-distribution.htm
https://data.oecd.org/migration/permanent-immigrant-inflows.htm
https://data.oecd.org/migration/permanent-immigrant-inflows.htm
https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm
https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm
https://data.oecd.org/<%preview-image-url%>
https://data.oecd.org/migration/permanent-immigrant-inflows.htm
https://data.oecd.org/migration/permanent-immigrant-inflows.htm
https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm
https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm
https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm
https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm
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۲۰۱9کننده شاخص نرخ تورم مصرف  نیانگیم  (CPI) 

 :شیاتر یو صادرات یدیتول یهاتیظرف

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Thousa

nd 

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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 :باشندمیی اتریش به شرح ذیل هانایع غالب در استناص

 صنایع و محصوالت نام استان

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

 کشاورزی آالتماشین

Iصنایع مرتبط با  استان سالز بورگ  CT  وI Tچوب و کاغذ ، 

 و دستگاه های مکانیکی، صنعت نساجی و انواع لباس آالتماشینفلزات پایه،  فورآلبرگاستان 

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

کاالهای  و آالتماشینسنگین، تراکتور و وسایط نقلیه موتوری، آهن و فوالد،  آالتماشینصنایع  استان اشتیرمارك

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

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

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

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

 

 اطالعات تکمیلی

 شیمقررات مربوط به واردات کاال به اتر

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

مراجعه کرد:  لیبه آدرس ذ TARICبه نام  ییاروپا هیاتحاد 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 یواردات و صادرات کشورها

 شودیبه هرکدام از محصوالت را شامل م

 است یقابل دسترس لیسامانه اطالعات ذ نیدر ا 

 یگمرکیعموم مقررات 

 یحیترج نرخ 

 ازیمورد ن یها مجوز 

 یمربوط به تجارت خارج یآمار اطالعات 

 عضو یکشورها یو صادرات یاقالم ممنوعه واردات ستیل 

 یو محصوالت کشاورز یحوزه کشاورز یابیبازار یهامربوط به بنگاه اطالعات 
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و در آغاز سال  گرددمیمشخص  هیاتحاد یاز سو انهیسال طوربه یگمرک یهاموجود در سامانه جامع مشترك تعرفه یکد ها

صادرات  هدرزمینو امکانات موجود  یتجار یها استیبازار، س راتییهمگام با تغ انهیسال راتییتغ نی. اگرددمیاعضا ابالغ  یبه تمام

 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  شی)ب 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 ازیواردات مورد ن 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 نیدرج شده است. همچن TARICجامع  ستمیس 3.3.3جداگانه است که در بخش 

 داده شده مندرج باشد لیحتما در مدارك تحو دیبا

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

شده اعم از مواد  ادی یهاکه در مورد گروه باشندیم ایجداگانهمجوز واردات  افتیبه در ازمندیاز اقالم ن ی. برخافتی توانمی

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

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

 ییاروپا ونیسیکم 2006 هیژانو 20مصوبه  یبر مبنا طورکلیبهبر آن وارد آمده است،  2017و  2014 یکه در سال ها یاندک

 یدنیحوزه آب آشام فیها، محدوده وظادر ساختار وزارت خانه راتییتغ، با 2017 و 2014 یتنها در سال ها. گرددمی عمل

 دیقانون خارج گرد نیدارو ها از محدوده متن ا یو برخ رییتغ

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

اروپا  هیاداتح ونیسیمصوبات کم هیمصوبه بر پا نی. اگرددمی یو بسته بند عیو توز یفرآور د،یتول ،یمراحل، طراح یشامل تمام

 :از اندعبارتمصوبات  نیشده است. ا دییو تا میحوزه تنظ نیدر هم

 EC 852.2004 

 EC 853.2004 

 EC 854.2004 

 EC 882.2004 

 EC 178.2002 

و  هیاعضا اتحاد یجهت همگام راتییتغ نیشدند و عمده ا شیدر اتر 1979در قانون  یاساس راتییمصوبات سبب تغ نیا

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

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

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

 ارائه دهند. یشیو آرا یبهداشت ،ییمحصوالت غذا

 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
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 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 یموارد جانب 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 نیاروپا در مورد ا هیدر مصوبات اتحاد یمشخص نیکه قوان ها

 ریو در سا نمایدمیرا فراهم  هیشده از خارج اتحاد دیمکان ورود محصول تولگفته شده، ا 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) 

 Ordinance on some particular kinds of concentrated milk and dry milk (Fed Gaz II 

45/2004) 

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

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

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

 EU-27 FAIRS Report 

 (Fed Gaz 548/1996) 

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

(مجاز یهایافزودن  

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

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

 (Fed Gaz 466/1994) 

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

 Federal Gazettes (Bundesgesetzblaetter) 

 با آدرس شیفدرال اتر یاتاق بازرگان یوبگاه بخش تجارت خارج 

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

oesterreich.en.html 

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

 داده است.



 

43 
 

 مجوزها(: ،یگذارقانون ) 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 

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 
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 تجارت خارجی اتریش

برخوردار  ایویژهتجارت خارجی برای این کشور از اهمیت  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 2016شاهد رشد صعودی صادرات کاال و خدمات به شرکای خارجی خود باشد. این شاخص در سال 

 289/54 بربالغیورویی این کشور در سال گذشته مجموع تجارت خارجی آن میلیارد  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 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

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

محصوالت آهن و فوالد،  ،یو لوازم ترابر آالتنیاست که شامل ماش یدیتول عیاقتصاد، صنا یاصل گاههی. تکدهدیم یدیتول

 یروین دیامکان بالقوه تول نیو همچن تیزیآهن و منمتشکل است از سنگ ،یعیبو کاغذ است. منابع ط مانیس ،ینفت یهافرآورده

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( 10در  حجم مبادالت خارجی اتریش

 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 آمریکا 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 واردات به میلیارد یورو نام کشور ردیف

 %37.2 50.39 آلمان 1

 %6.2 8.38 ایتالیا 2

 %5.9 7.95 چین 3

 %5.3 7.18 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



 

46 
 

میلیارد یورو 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  

مخابراتی و تجهیزات  -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 ۱۰   

  یشیدر اتر یشهر تیریمد

 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  هاالتیکدام از ا. هر ردیگیرا 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 تیبه عضو

 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 (Styriaمرکز ا )التی Graz 

 شیاتر التیا ( باالUpper Austriaمرکز ا )التی Linz  

 التیا ( سالزبورگSalzburgمرکز ا )التی Salzburg  

 رولیت التیا (Tyrolمرکز ا )التی Innsbruck  

 التیا ( فورآرلبرگVorarlbergمرکز ا )التی Bregenz  

 یشهر یزیربرنامه

است.  یکیبا هم  هاآنمفهوم  کنی. لشودیم فیتعر یمتفاوت یهادر قالب ش،یمختلف اتر 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
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 دهامیدولت فدرال ن فیبه صراحت در زمره تکال یدر قانون اساس یهر اقدام ش،یفدرال اتر یقانون اساس 11طبق اصل 

 تیو دولت فدرال صالح هاستالتیا فیوظا ازجمله نیسرزم شیدر مقابل آما ،گرددمیمحسوب  هاالتیا فیاز وظا یو بخش

ها و آزادراه ،یامنطقه نیب یهاجاده ،یلیونقل رها، حملفرودگاه تیمسئول حالبااینرا ندارد.  یشهر یجامع فضا یزیربرنامه

( هاالتیهر دو )دولت فدرال و ا روازایندولت فدرال است.  یهاتیدر زمره مسئول یبا ارزش معمار یفدرال و حفظ بناها یهاجاده

 ست.ا یو دولت فدرال ضرور یالتیمسئوالن ا انیم یکارهم نیمشارکت دارند و ا یشهر ییفضا یزیردر برنامه یدر واقع به 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 یهااز ارگان 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 نیسرزم شیپرداختن به آما تیاهم یالدیم ستمیدهه شصت قرن ب در

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

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

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

 ،شیاتر نیسرزم شیآما یهاطرحشیپ 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

از پروژه  یوساز سبز که بخشساخت وهیش یدر حال اجرا ش،یاتر تختیپا ن،یو یشهردار یشهرساز مسئوالن

 هیوساز سبز اتحادساخت قاتیتحق لوتیپا یهااز پروژه یکیشهر که  نیهستند. در ا ،آیدمیشمار بادوام در اروپا به یسازخانه

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

را با توجه به  یکرده است جنبه توسعه شهر یوساز خود سعساخت دیجد یندهایفرا فیدر تعر نیو یشهردار

 شناسانمدنظر قرار دهد. کار تیاولو كیعنوان امروز، به یدر زندگ یو فناور یو سرعت رشد تکنولوژ یزمان یهاتیمحدود

 ،یوهوایآب راتییهمچون تغ یبه موارد ندیفرا نیدر ا ستیزطیو متخصصان مح نیو یشهردار یوساز و توسعه شهرساخت

 سمیولمتاب»وساز سبز خود را با موضوع که مدل ساخت یطورتوجه خاص دارند. به نیاز زم نهیو استفاده به دکربنیاکسیانتشار د

 یشهر مسیکننده طرح متابول، هماهنگ«شرمر ستوفیکر» نظرری( که زیشهر سمیپروژه )متابول نیاند. در اکرده ییاجرا «یشهر
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دارند،  یکه با مناطق مسکون یو فاصله کم نییتراکم پا لیدلشهر به هیشده تا از حاش یسع شود،یاجرا م« SUME»موسوم به 

 شود. دهاستفا یاحومه یهاشدن به شهرك لیتبد لیبا پتانس ییعنوان فضابه

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

و استادانه و  قیدق یطراح 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 یفیتوجه به اصول ک .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 ممعقول در ساخت و دهیسنج قداماتگفت، ا توانمیآن  یمشخص شده که بر مبنا

 دنبال داشته باشد.به یو مثبت ریچشمگ یطیمحستیز

 سمیوآمد، بهبود متابولرفت کنترل

 یوآمدهازائد است. حذف رفت 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 یکمتر کربندیاکسید

 یافراقاره مشارکت

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

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

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

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

 .ابدیبهبود  ینیشهرنش یسطح زندگ بیترت

 یشهر تیریمد

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

یحکومت وهیروند در اکثر کشورها، فارغ از ش 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. 
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 یعلم یاز دو بازو یشهردار (AITو اجرا )یی ( شرکتweinholding.بر خوردار است ) 

 ( مؤسسهAIT )یکرف هیرا تغذ یشهردار شیو پا ییاجرا یزیرتوسعه و برنامه یزیربرنامه ،یاستراتژ نیتدو هیدر سه ال 

 .کندیم

 نگیشرکت هلد (weinholdingکه وظ )یشرکت را بر عهده دارد، در پنج محور اصل 100از  شیب یراهبر فهی 

 از: اندعبارت. پنج محور کندیم تیریشود، مد نیتأم یبه شکل اقتصاد 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 هایشهردار

 .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 رسدیانجمن شهر م 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 نیاست: ب یبه شهر هوشمند، همکار دنیدر راه رس یاصل یبناسنگ

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

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

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

 است. تیواقع نیا دیخود مو

 یشهر یزندگ تیفیک

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

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

( 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 نیشهر جهان با باالتر نیبهتر عنوانبهرا 

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

 مؤسسه هستند. نیا یابیمورد ارز یارهایمع ترینمهم یخدمات شهر گرینقل، مسکن و دوحمل
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 یهاجاذبه ،یو فرهنگ غن ستیزطیمح یباال تیفیهمچون ک یبا دارا بودن عناصر شیکشور اتر تر،یعبارت کل به

از  یزندگ یو گذران اوقات فراغت و استاندارد باال دیامکانات خر ت،یامن ختنیکشور با درهم آم نیعرضه دارد. ا یبرا یادیز

 در مقام دوم جهان قرار دارد. یزندگ تیفیلحاظ ک

 ینیکارآفر یهااستیس

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

 .کندیگزارش م شیاتر

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 یگزارش جهان یبرا

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

 198000از  شیب درمجموع. دهندیقرار م دیمورد تمج هاکتشر یآموزش یهاو دوره یتیهدفمند حما یهارشد، برنامه

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

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

خود ارائه  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 تحصدهندیوکار را خودشان انجام ممربوط 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 انیوکار را بکسب 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 شودیوکار را شامل مکسب 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

ها گسترش شرکت یبرا یمال نیمرحله زودتر، تأم كیتر و در کوچك یهاشرکت یبرا یمنابع مال به یعبارت است از: دسترس

 باال. یبا تکنولوژ
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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 2009در صنعت و خدمات را در سال 

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

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

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

 كی یسقف اعتبار برا 2000سال  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 یهایریگمیتصم

 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 كیارتباط  یچگونگ نیو همچن

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

مورد در سطح  3500از  ریتعداد غ نیوجود دارند که ا یمجاز یهاشرکت نیمورد از ا 850 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 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 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« مالقات شرکت به شرکت»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

نموده که در صورت موجود نبودن  نیتضم شیاتر یاز طرف دولت مرکز یندگیبه نما ینموده است. وزارت فدرال امور مال بیتصو
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 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 جمعاً  گذارهیسرما 55دارد که شامل  دوجو شیکار در اتروشبکه فعال فرشته کسب

 فراهم کرده است.

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

 یمال 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 رییبه تغ ازیاست که ن ییها 

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

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

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

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

 در حال انجام است. زین یغاتیمراکز، تبل نیا شیافزا ی. براباشند

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 یارائه خدمات مجاز یبرا نیو صنعت و یبازرگان

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

 .دهدیارائه م...« 

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 SMEجوانان،  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 یمجان 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 طوربه 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 دیارتقا خواهد بخش

 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 یهااستیو آشکار در س 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 یهارنامهب 

 .باشدیشرکت م یاندازراه یبرا التیتسه

 برجسته  یفن یهابا مهارت د،یجد یهایتکنولوژ درزمینهوکارها کسب یاندازاز راه تیحما یبرا یمال نیتأم یهابرنامه

 .کندیپرداخت م یمال یهاکمك صورتبهو ...  یمتخصصان خارج یرا برا هانهیکه هز

 و  یمال صورتبهوکار را کسب یاندازراه یبرا مهیحق ب توانمیکه به موجب آن  کنندگانسیتأس یانداز براطرح پس

 طلب نمود. یگذارهیاعتبارات سرما

 یشهر ونقلحمل

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

 :باشدیم یشامل پنج بخش کل ستمیس نیاست. ا ریپذامکان

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

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

U3 ینارنج، U4  سبز وU6 مترو است. در داخل  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 لیعطت 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 رینصب شده که مس ییتابلوها ستگاهیعالوه بر آن در هر ا

. در دیسوار شدن را محاسبه کن یزمان انتظار برا دیتوانیجدول م نیا کمك ااست که ب 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 او داخل واگن 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 لهیسه وس یهاستگاهیا یاتوبوس که معمواًل 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 اکنندیساعت تردد م 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 لزوماً برا دیبه خاطر داشته باش یول د،یاستفاده کن ریدر همان مس

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

 یشهر سمیتور

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

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

 است. انیرانیاز ا اریکه مقصد بس

 ییمایاز خطوط معتبر هواپ ییاروپا یداخل ین پروازهاو با داشت نیو -تهران میبا داشتن پرواز مستق شیاتر ییمایهواپ

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

 یاآن در اروپا نمونه است، هر کس قادر است برنامه روزانه خود را به گونه یونقل شهرحمل ستمیکه س نیشهر و در

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

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

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

ه در ک ییبا بلندگوها زیامر ن نیا د،یآ شیپ یشهر هینقل 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

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

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

یود مخ فهیوظ ،یشیاتر یمایپهوا 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 یخواهد شد. در شهر 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 بایکه همه به گونه ز ییهاکاخ رسد،یدرختان کهن که قدمت هر کدام از آنان به صدها سال م انیم در

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

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

 مشخص شده است. یبا خطوط

 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 یدر حرکت هستند ول 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  یدر برخورد با جامعه از سو نینبوده است که منش شهروندان و لیدلیو ب ستین اثر

 است. دهیقلمداد شده، به ثبت رس تیبشر راثیم



 

56 
 

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 یداده خواهد شد. در کشور 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 یرانلینداده است، اتومب تیهویآسفالته و ب یهاابانیخود را به خ یجا ،یمیقد یهاکه ساختمان

خود  لیاتومب توانندیم رسند،یشهر م نیبه ا لیکه با اتومب یوجود دارد که کسان ییهانگیپارک ،یاصل ستگاهیهر ا در

را به  یشخص لیداشتن اتومب ن،یو 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 اماندیهمه آنان خود به موزه م یرونیب ینما

ولفگانگ آمادئوس موتزارت اعالم شده بود و در  شیو اپراست. سال گذشته، سال فرزند معروف اتر یقیشهر موس نیو

کشور  نی. بزرگداشت گذشتگان را در هر گوشه از اخوردیبه چشم م 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

همه اثر عکس  نیاز ا كیاز کدام  داندیبه دست نم نیدورب کهدرحالی یژاپن ستیو چهره تور فروشندیفخر م گذرندیآنان م

  است. یدنید رد،یبگ

 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 ینقانو 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 نیتأم ،یواحد مسکون

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

 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 شه،یتن زباله ش ونیلیم 1حدود  ن،یو ینفر ونیلیم 2به  كی. در شهر نزدشودیم

گفت:  نیهمچن نیو ی. بارش، مسئول بخش سازمان انرژشودیم افتیآن دوباره باز شتریو ب یآوراند جمعشده كیمحالت تفک

خود را به آنجا ببرند. در  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. 

 سبز و  د،یسف یهابه رنگ هایکرد. بطر یجداساز هاآنبنا به رنگ  دیرا با یاشهیش یهای: بطریاشهیش یهایبطر

 ییهای. بطرختیبار ر انیز یهابرداشت و داخل مخزن زباله شیشاپیپ دیرا با هایبطر یموجود هستند. درها یاقهوه

 .شوندینم ختهیر شهیش یهامخزن نیداشته باشند، به داخل ا ییگرو نهیکه هز

 از مواد  شدهتشکیل یهایبندمربوط به بسته یهاها، زبالهمخزن نی: در ایمصنوع یهایبندمربوط به بسته یهازباله

 یهانقهوه، کارت یهادارنده )تتراپاك، بستهنگه یها...(، بسته یمواد مصنوع لون،ینا ،یکیپالست یهاشهی)ش یمصنوع

 .اندازندیرا م هایو بطر هاشهیش یدرها نی...( و همچنریش

 تر مصرف شده نوشابه( و قطعات کوچك یها یقوط وم،ینمونه آلومن ی)برا یفلز یهایبند: بستهیفلز یهایبندبسته

م( اجاق گاز، وان حما ،ی)بخار یتر فلزنوع زباله تعلق دارد. قطعات بزرگ نی( به اچیو پ خیم ،یظروف فلز م،ی)س یفلز

 داده شوند. لینخاله تحو یهادانیم ایبزرگ  یخانگ یهازباله یآورمراکز جمع افت،یباز ساتیبه تأس دیبا

 رست، ناد هیدر صورت تخل رایداده شوند؛ ز لیبه شکل جدا، تحو دیبار با انی: مواد زبارانیشده مواد ز كیتفک یآورجمع

جال  یهاکم مصرف، داروها، رنگ یهاالمپ ها،یانواع باطر توانمیدسته  نی. در اآورندیوارد م انیز ستیزطیبه مح

 یآوربه مرکز جمع ای شوندیم یداریخر هاآنکه در  ییهابه مغازه ای توانمیمواد را  نیرا گنجاند. ا ییایمیش یو کودها

 داد. لیشهر تحو یشورا بارانیمواد ز

 سبز  ای یاقهوه تواندیمربوطه م التی)که بنا به ا یعیزباله طب یها: در مخزنیعیزباله طب یهادر مخزن یعیطب زباله

 یاهباغچه و دستمال یهازباله ،یچا یهاسهیقهوه و ک یایبقا وه،یم یهاپوست جات،یو سبز وهیم یایرنگ باشد(، بقا

 .زندیریآشپزخانه را م یکاغذ

 ای اهیها سمخزن نیگوناگون، ممکن است رنگ ا یهاالتی: در اشودیم ختهیمتفاوت ر یهاها به مخزن زبالهزباله ریسا 

خاکستر و  ك،یکش و الست یاینمونه بقا یبرا کنند،یم یآوررا جمع گریمتفاوت د یهاهمه زباله نجایسبز باشد. در ا

 و ... وشكپ ،یبهداشت یهازباله ،یچرم لیوسا گار،یته س

 شیاتر یهادر دانشگاه ینیکارآفر یهارنامهب

 وجود دارد: شیدر کشور اتر نهیزم نیدر ا یبرنامه کل سه

برنامه فعال  نی: هدف از ا«کنندیم یاندازوکار راهدانشمندان کسب کنند،یم سیوکار تأسدانشمندان کسب»برنامه  .1

و  سیآغاز شده که از تأس 1986برنامه در سال  نیاست. ا یو کاربرد نوآور ینوآور ریدر مس یکردن اقتصاددانان دانشگاه

 کنند. یم تیدالر حما 23000تا سقف  انیدانشگاه یهاطرح یاندازراه

نو و  یهادهیاز ا تینو، حما یانتقال تکنولوژ اقتصاد روان، جادیبرنامه ا نیهدف از ا«: وکارتا کسب دهیا یرقابت»برنامه  .2

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

 .باشدیدالر م ونیلیچهار م حدودآن  یمال تیحما زانیم

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

 از انتقال 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 یهاوشاستفاده از ر ،یتکنولوژ

 یهانهیمرکز بماند و هز نیحداکثر دو سال در ا تواندیم« فکر نو دارد ای دهیکه ا یکس» نیفرد کارآفر ،ینیبه کارآفر قیجهت تشو

 خواهد شد. نیسال توسط وام بدون بهره تأم میو ن كی یبرا یشخص



 

58 
 

 شیاتر یهادر دانشگاه ینیکارآفر

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

انشگاه کارل، د ن،یو یدانشگاه اقتصاد نز،یکپلر ل وهانسیگراز، دانشگاه  یکرنر، دانشگاه کالگن فورت، دانشگاه صنعت دانشگاه

 فرانسز، کراز

 تحول در اقتصاد اتریش در عرصه های مختلف

 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  یهاپروژه نیعناو نیو همچن یعموم تیریمد

 : ابتکار عملتالیجید شیاتر

 شتریت که باس نیاست. هدف ا شیکردن موفق کشور اتر یتالیجید یبرا شیدولت فدرال اتر یبرنامه ابتکار كی تالیجید شیاتر

 یکننده و گسترش بخش رونق، فرصت ها نیشناخته شود و تضم تالیجیدر حوزه د شرویکشور پ كی عنوانبه شینقش اتر

 کشور باشد. نیمدت در ا یدر طوالن یزندگ تیفیک نیو همچن یشغل

و  ، سنیلیصرف نظر از سوابق تحص -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

 gv.at تیبرنامه وب سا .11

 تالیجید یمهارت ها .12

 یکیشارژ الکترون یهاستگاهیثبت ا .13

 تالیجید"کودك مراکز " .14
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 کوتاه امیپ قیهشدار حوادث مهم از طر ستمیس .15

 هایارائه خدمات به خارج ینرم افزارها .16

 2030پهن باند  یاستراتژ .17

 رشد، شغل و رونق. یبرا دیجد یها فرصت

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

 یط مشده مرتب تیتثب یرا به شرکت ها تالیجیعرصه د شگامانیمنظور، پ نیا یاست. برا شدهگرفتهدر نظر  شیاتر یریپذ

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

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

 :باشند

 یمال یهایو نوآور FinTech یروتمرکز بر  .1

2. SME تالیجید 

 گسترده یخدمات تجارپورتال  .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

 خودکار 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 خواهد شد. لیتبد محور

 در مورد مبارزه با فساد یکیالکترون یریادگی .1

 یعموم تیریمد یاستخدام برا یاستراتژ .2

 اطالعات در سطح دولت فدرال یادغام فناور .3

 یعموم یها و دادرسدر دادگاه یکردن مراحل دادرس یتالیجید .4

 هازندان شتریب تیامن یاطالعات برا یفناور .5

 ELAKفدرال  یکیپرونده الکترون تیریمد ینوساز .6

 بودجه یندهایکردن فرآ یکیالکترون .7
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 در ارتش یتالیجیآموزش زبان د .8

 VTAارتش در  تالیجید ییرایپذ تیریمد .9

 نیو آنال تالیجید میمبارزه با جرا .10

 زنان یشهرها برا یسازدر مناسب شیبلند اتر همت

چه با  ،ینیکه هر روز در زمان مع گرفتیانجام م یدر گذشته کامال به منظور برآوردن اهداف مردان شیاتر یشهرها یزیربرنامه

بودند و  ییدر حال جابجا یهر مقصد ایخانه و محل کار و  نیب ،یعموم ونقلحمل لیو چه با وسا یشخص لیاستفاده از اتومب

 .شدیداده نم یتیاهم بایتقر کودکانزنان و  "محور شهر " یازهایبه ن

 یاز شهرها یکیدر آسپرن،  یشیروز از زنان و دختران اتر هی یعکس با موضوع زندگ شگاهینما كی، 1991در سال  

 نان بود.آ یازهایبه زنان و ن شتریو توجه ب شیتفکرات مردساالرانه اتر رییآن تغ جهیبرگزار شد که نت شیاتر تختیپا نیو

که هر روز در  گرفتیانجام م یکامال به منظور برآوردن اهداف مردان یشهر یهایزیربرنامه ش،یجامعه آن روز اتر 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 یکه سرگرم کارها 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 الیدر جامعه، سازمان زنان حزب سوس 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"نظران آن را از صاحب یبرخ

و قراردادها  نییسال تع كیدر طول  دیهزار آپارتمان جد 10بر ساخت  یمبن دیجد یآن هدف یقرار گرفت و دولت مرکز عیسر

ساخت و ساز به عمل  یهاشرکت در پروژه یاز زنان برا یدعوت گونهچیه یاعطا کرده بود ول یمعمار یهابه شرکت ییایو مزا

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

 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 یآن را زندگ یطراح یاساس اریو مع تیکه محور

 یشیاطرح آزم نیا ك،یاستراتژ زانیرمتراکم گره خورده بود، برنامه یهابا خانه ینحوبه  نیو ندهیکه مشخصاً آ ییاز آنجا نیبر ا

 نیمر که چنا نیبهتر دانستند و با توجه به ا جیبه نتا یابیتوجه به زنان در دست تیاثبات اهم یبرا یرا فرصت مناسب یابتدائ

 د.بهره را بردن نیشتریعملکرد مناسب از آن ب وباال  تیفیبا در نظر گرفتن ک ست،یدر دسترس ن شهیهم یاژهیو طیشرا

-Frauen-Werk) "شهر -کار-زنان"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 یهامردان انجام گرفته بود، طرح

کالسکه در هر طبقه و  ینگهدار یهازنان، از محل رموردنظ یهاجنبه یهدف با توجه به تمام نیکاربران زن قرار داد. ا یزندگ
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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"است که پروژه  به ذکر الزم

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

از  یبرخ ی. گاهشدیم 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  نیکردن آن بود. به منظور تحقق ا ریاز زنان در سطح شهر و فراگ تیاحم 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 یاقدامات نیچن جادیشد. طراحان هدف خود از ا جادیافراد مسن ا

 تواندیمناسب م مکتین كیعنوان کردند که  دندیدینم هامکتین روها،ادهیبود و نبود پ انیم یاآن دسته از مخالفان که رابطه

 کند. جادیماندن در آن ا ایآمدن از خانه و  رونیفرد مسن در ب كیدر عالقه  یتفاوت بزرگ

نشستن و گفت گو  یبرا یمناطق جادی، ا1999در سال  "مارگارتن  "مجدد دو پارك در منطقه  یطراح گرید یسو از

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

به  نسبت 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 نی. بهمستیبهره 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

. صنعت جذاب و شودیم یصادرات یروانه بازارها شیاتر ییایمیش عیصنا داتی. دو سوم تولردکشور قرار دا نیا شرویده بخش پ

 شرفتیپ نهیزم نیدر ا شیسبب شده است، اتر ،یقاتیتحق یهایو توانمند یشرق یدر حال رشد اروپا یکشور به بازارها یکینزد

 داشته باشد. یفراوان یها

ال در س عیصنا نیدارند. درآمد کشور از ا تیفعال شیاتر ییایمیش عینفر کارمند در صنا 42839با حدود شرکت  252

 شیاتر ییایمیواردات مواد ش وروی اردیلیم 18.7حجم صادرات و  وروی اردیلیم 19بوده است.  وروی اردیلیم 16.5 بربالغ 2014
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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  نیاول و دوم قرار دارند. همچن 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 انیدر 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 34به اطالعات و مشخصات کامل  یمنظور دسترس به

 .دییگزارش مراجعه فرما نیا وستیبه پ شیاتر یساز مارستانیو ب

 شیاتر یساز مارستانیو ب یپزشک زاتیتجه ،ییایمیش ،ییدارو یفهرست شرکت ها 

https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/498007564_139811141051.pdf 

 ICTاطالعات  یدر ارتباطات و فناور شیشرکت ها و موسسات معتبر اتر یاطالعات بانک

 شیاطالعات در اتر یارتباطات و فناور گاهیجا

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

د توانیماست که  یو دانش فن یتکنولوژ یرشته، سنگ بنا نیو موتور محرکه رشد و توسعه بوده است. ا یاقتصاد جهان 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 شیدرصد است. بخش ارتباطات در اتر 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 36.6ساالنه  شیبخش ها دارد. در اتر ریسا یدر توسعه و بهره ور یسهم عمده ا ICT. بعالوه آیدمی
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. 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 وستیداده است. در پ

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

 یو نوآور ی، تکنولوژونقلحملو اقتصاد،  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 یت و فناورارتباطا 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  یو نوآور 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 یاز سو 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 شیها، سهم اترتراشه 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

طرح موسوم به کومت ّ  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 

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

 .ندیاستفاده نما

 یحضور موفق زیارتباطات ن یات تکنولوژهمزمان در خارج از کشور در صادر ICTفعال در حوزه  یشیاتر 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،یهادمهیزات مختلف، سنسور و نیتجه دی(، تولwebconomy) نترنتیاقتصاد ا نترنت،یا

 خودکار اشاره کرد.

 اتیتحقق در بخش شیاتر گاهیجا تیبه تقو کروسافتیو ما پسیلیف ون،ینینفیا منس،یچون ز یبزرگ یحضور شرکت ها بعالوه

 ارتباطات کمك نموده است. یو تکنولوژ

 :ICTو توسعه اشتغال با رشد  انعطاف

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

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

 هستند. تیفعالمشغول به  نینفر از آنان در و 60416
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 :یاقتصاد یهاارتباطات در شرکت ها و بنگاه یفناور

 وتریدارد. کامپ یاقتصاد یهاها و خدمات شرکت ها و بنگاه تیتوسعه فعال یبرا یاطالعات و ارتباطات نقش اثرگذار یتکنولوژ

 یدرصد شرکت ها 96از  شیدرصد دارد. ب 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 كیتحقق کامل دولت الکترون یو راهبرد دولت فدرال برا یهماهنگ تهی، کم" تالیجید شیاتر " رساختیز

سهولت مراودات مردم با دولت و  یبرا كیمراجعه به سامانه دولت الکترون قیمردم از طر یادار یکارهایدر واقع انجام تمام

. در حال دهدمیرا 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 یاریرا به خود مرتبط ساخته است. بس 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 توسعه شرکت ها و موسسات تحق قیتحق

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

 یندهاشهروندان و رو وندیاست که پ سریارتباطات م یتکنولوژ قیاز طر یفرصت نی. بستر استفاده از چنشودیم تیو حما غیتبل

 .ردیگیمورد توجه قرار م  Citizen Scienceّ لبّو در قا کندیم لیرا تسه یاستفاده علم

 یخدمات و تکنولوژ 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 

https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/237550740_139811141507.pdf 

 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 شیاعتبار پدرصد  71 .شودیم نیتام یاز اعتبارات مل هیو بق هیاتحاد عیمنا قیاز طر

 یدر قالب قراردادها شیاتر یکشاورز ناطقدرصد از م 80 رایز ابدی یاختصاص م ستیز طیمح تیکشاورزان به رعا قیتشو

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

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

https://economic.mfa.ir/files/ecodep/newspics/237550740_139811141507.pdf
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 :ییدر بخش توسعه روستا شیمهم اتر یو چالش ها طیشرا 

کشور کل مساحت  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

ق مناط 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 طیاقدامات مح قیآب و خاك از طر تیریمد ك،یارگان داتیدارد تنوع تول

 شیاتر ییاهداف طرح توسعه روستا یهاهیاز پا یکی یو جنگلدار یاقتصاد مرتبط با کشاورز تیحفظ و تقو اء،یاح

 هیبه سرما اقیعدم اشت ایو  ییروستا تیکه کاهش جمع شودیانجام م یطرح در مناطق نیا هایگذار هیاز سرما یاست. برخ

 مشاهده شده است. هاآندر  یگذار

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

 آموزش مشغول خواهند شد.

 شیدر اتر یو جنگلدار یبخش کشاورز یریپذ تیرقا

 600. رندیگیو سالمت دام ها قرار م وهواآب 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.
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 یو جنگلدار یمرتبط با کشاورز ستمیاکوس تیمحافظت و تقو اء،یاح

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

 .ابدی یاختصاص م ندینما

 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 ییدر مناطق روستا یزندگ تیفیرشد بعالوه بهبود ک نیاشتغال و تضم جادیا یبخش بر رو نیدر ا تمرکز

 .شودیم نهیهز ییروستا یهاتوسعه انجمن یبرا RDPدرصد منابع  5.5و مشارکت است. یو همکار ینوآور

 قابل دسترس است: لیذ یها تیمراجعه به سا 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 •

  هامراکز مهم و خدمات آن یعرفم

 AAIG شیاتر ییهوا عیانجمن صنا

 آلمان و BDLI چون یموسسات فیآن را در رد توانیاست که م شیاتر ییهوا عیانجمن صنا نیترمهم AAIG یصنعت گروه

GIFAS موسسه .فرانسه دانست AAIG یرا به خود اختصاص م شیاتر ییهوا عیدرصد از حجم عملکرد صنا 85از  شیساالنه ب

 تیتخصص آن حضور داشته و فعال یهاتهیاز کم یاریاروپاست. در بس ییو هوا یدفاع عیانجمن صنا ای ASD و همزمان عضو دهد

 .است ییواه عیصنا ییاروپا یمقررات و دستور العمل ها هیآن منطبق با کل یها

هزار نفر کارمند دارند و حجم عملکرد  5000 شیهم ب یهستند رو AAIG که عضو شیاتر ییهوا عیصنا یها شرکت

 نیا یصادرات یبازارها .شودیم یصادرات یآنان روانه بازارها داتیدرصد تول 95است و  وروی اردیلیم 1.8ها حدود ساالنه آن

 GE, Sikorsky نگ،یبوئ) متحده االتیدرصد ا 24و فرودگاهها،  ییمایپهوا یشرکت ها رباس،یدرصد اروپا عمدتا ا 50انجمن 

ا(، هو فرودگاه ییمایهواپ یامبرائر، شرکت ها ر،ی)بومبارد یجنوب یکایدرصد کانادا و آمر 8، (هاو فرودگاه ییمایهواپ یو شرکت ها

درصد از محصوالت  4 نیاست. همچن هانمناطق ج ریدرصد سا 6ها( و و فرودگاه ییمایهواپ ی)شامل شرکت ها ایصد آسدر 8

 .شودیمصرف م شیشرکت در اتر نیا

 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 ییهاو در بخش ییهوا عیفعال در صنا یشیشرکت اتر

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

 ,FACC مانند ییاست. شرکت ها (UAS) نیبدون سرنش ییهوا یها ستمیکوچك، موتور و س یمایهواپ نیو همچن كیالکترون
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Diamond, Amag, TTTech, Test Fuches, Schibel, Isovolta, Frequentis صنعت با  نیفعاالن ا نیاز مهم تر

 .ستنده یشهرت جهان

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

 شیاتر یتجار یآژانس ها هیپلتفرم اتحاد یمعرف

 ندگانیاز منافع نما اددشدهی هیهزار عضو دارد. اتحاد 13حدود  Commercial agent شیاتر یتجار یفدرال آژانس ها هیاتحاد

 .کندیم تیحما شیاتر یتجار

  یآژانس ها با امضا نی. در واقع اکنندیم لیرا تسه شیبه بازار اتر یخارج یشرکت ها یفروش کاال از سو ،یتجار یها آژانس

 ریز هیاتحاد نی. اکنندیاقدام م شیو فروش آن کاالها در بازار اتر یابیصادرکننده به بازار یاز شرکتها یندگیبه نما یقرارداد

 .کندیم تیفعال شیرات ینظر اتاق فدرال اقتصاد

 دایپ یفروش دسترس یواسطه ا یشرکت ها یبه مشخصات و نشان یبا پرداخت مبلغ توانندیم یرانیننده اصادرک یها شرکت

 .ها مکاتبه و ارتباط برقرار کنندنموده و با آن

  ینهاد به نشان نیپلتفرم ا قیو از طر میخود تنظ تیاز فعال یغاتیتبل یآگه كی توانندیم یرانیا یها شرکت

handelsagenten.at ادشدهیدر پلتفرم  توانندیم نیفروش برسانند. همچن یواسطه ا یکرده و به اطالع شرکت ها یریبارگ 

 .کنند دایپ یها دسترس commercial agent یغاتیتبل یهایبه آگه

منتشر  contact به نام شیاتر یکه توسط اتاق فدرال اقتصاد یا هیشرکت خود در نشر غیبه تبل توانندیم یرانیا یها شرکت

 راژیکه با ت باشدیم شیدر اتر یاقتصاد یعامل گر ها یتخصص هینشر نیخود بپردازند. ا یشرکت و کاال غیبه تبل گردد،یم

 .گرددیم عیدر خارج از کشور توز نیو همچن شیتربار در سال در سراسر  ا 4نسخه   10500

 : مشوق ها و موانعشیدر اتر یخارج یگذار هیسرما

دالر به  اردیلیم 372و از  دیروبرو گرد یدرصد 73 ی، با کاهش جد2019اروپا در سال  هیبه اتحاد یخارج هیورود سرما زانیم

 هیجذب سرما زانیم حالنیمتحده بود. باا االتیها در ا اتیکاهش اصالح قانون مال نیا یاصل لی. دلدیدالر رس اردیلیم 100

 ن،یاوکرا ه،یروس ،یعرب یگذاران از کشورها هیاز سرما یارینداشته است و بس یچندان کاهش شیزمان در اتر نیدر هم یخارج

 .کردند دایکشور پ نیبه ا یشتریتوجه ب یشرق یاروپا یسنگاپور، ژاپن و کشورها

همواره مورد توجه  د،یآیبه شمار م یو غرب یشرق یاروپا یکه محل تالق ژهیو ییایجغراف تیموقع لیبه دل شیاتر

وپا از ار ژهیوکشور به نیدر ا یخارج  هیجذب سرما زانیم یوجود آمار نشان از روند نزول نیبوده است، با ا ییگذاران اروپا هیسرما

 زانیاجالس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد، م 2019 یگذار هیساالنه سرما گزارش تا به امروز دارد. طبق 2013از سال 

که کاهش  دیرس 2018دالر در سال  اردیلیم 7.6به  2017دالر در سال  اردیلیم 9.6از    شیاتر یخارج میمستق هیجذب سرما

 هیبه سرما یکمتر یبه امروز عالقمند ات 2017از سال  زین شیتوجه داشت که اتر دیبا نی. همچندهدیرا نشان م یدرصد 31

 5.94. 2018در سال  شیاتر یخارج یگذار هیاز کشور داشته است. سرما هیو خروج ارز و سرما شیدر خارج از اتر یگذار

 .دالر بوده است اردیلیم
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 یراب ژهیوبه یاتیمال یها تیو معاف یقیتشو یهابا ارائه بسته یگذاران خارج هیبه منظور جذب سرما شیاتر دولت

  .فراهم آورده است یگذاران خارج هیسرما یرا برا یخوب اریامکان بس ،یو نوآور یدر حوزه فناور یگذار هیسرما

 یارجگذاران خ هیرا به سرما یگوناگون یقیتشو یهابسته ییاروپا هیو در سطح اتحاد یبر اساس موضوعات در سطح مل شیاتر

 :دارد یاعطا م

 :رندیگیقرار م لیذ یهادر گروه یگذاران خارج هیبه سرما ییاعطا یعمده کمك ها 

 بالعوض یکمك ها •

 کم بهره یوام ها •

 (یصادرات ی)مانند گارانت یگارانت •

 استارتاپ ها( یبرا ژهیوشرکت )به سیتاس یبرا هیاول هیسرما نیکمك جهت تام یاعطا •

 یاتیمال یهایبخشودگ •

  ینیبا تمرکز بر کارآفر هیاول هیسرما نیتام •

 گذار در هیسرما یافراد و شرکت ها ش،یدر اتر یگذاران خارج هیسرما یبرا یقیارائه شده تشو یهاو بسته داتیبر تهم عالوه

منطقه  توسعه ادیبن یبخش از سو نیا یبهرمند گردند. منابع مال زین ییاروپا هیاتحاد یتیحما یهااز بسته توانندیکشور م نیا

 .گرددیم هیاروپا ته یا

 یهانهیدرصد از هز 14حداقل   یاست که چنانچه شرکت نیکشور ا نیبه شرکت ها در ا یدولت یاز موارد مهم کمك ها یکی

مك ک وروی ونیلیم كیتا سقف  شیدولت اتر یاز سو د،یمتمرکز نما یو نوآور یخود را در حوزه پژوهش و توسعه فناور انهیسال

  .دینمایم افتیدر نهیهز

در سطح  شیاستارتاپ ها، اتر یحام یکشورها یخود در رده بند گاهیو به منظور بهبود جا یگذار هیجذب سرما یراستا در

  .دینمایرا به استارت اپ ها ارائه م یگوناگون یکمک یهابسته یالتیو ا یکشور

 :و مراکز اعطا کننده یقیتشو یهابسته

 :یو نو آور یدر حوزه پژوهش، فناور 

اعطا  ش،یاتر یدولت یموسسه اصل :Austriaan Research Promotion Agency شیپژوهش اتر جیآژانس توسعه و ترو

 .باشدیم یو فناور ینوآور یهانهینو آور درزم یشرکت ها یبرا هاهیو بورس یقیتشو یهاو بسته هانهیکننده کمك هز

 یاقتصاد یها تیفعال جیو ترو یگذار هیبانك فدرال سرما :Austria Wirtschaftsservice شیاتر یموسسه خدمات اقتصاد

 .رساند یم یاریبالعوض  یکم بهره وکمك ها یوام ها یرا در قالب اعطا یگذاران خارج هیشرکت ها و سرما ش،یاتر

  :استارتاپ ها یبرا یمال نیو تام نهیکمک هز 

 یدرخواست بسته مال افتیسال قبل از در 5در فاصله حداکثر  ستیبایبخش، استارتاپ ها م نیا یهانهیکمك هز افتیدر جهت

 یو فناور ینوآور یهاو در حوزه رندیکوچك و متوسط قرار گ یدر اندازه شرکت ها فیشده باشند و طبق تعر سیتاس ،یکمک

ساالنه استارتاپ ها  یهانهیدرصد هز 70 ،یتیبسته حما نیفعال باشند. در ا تالیجید یها رساختیبا تمرکز بر توسعه ز ژهیوبه

 یهاو بسته هانهی.  کمك هزگرددیشرکت ها اعطا م نیکم بهره به ا یبالعوض و وام ها یاست که در قالب کمك ها دهید
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شرکت ها، کمك به  تالیجید یها رساختیز یشرکت، نوساز سیهمچون تاس ییهابه استارتاپ ها بر بخش ییاعطا یقیتشو

 .ردیپذیصورت م ورویهزار  400هزار تا  10 نیکه ب باشدیم غاتیشرکت ها و تبل یخدمات یهاتوسعه حوزه

 صادرات یمال نیتام

ه شرکت ها کمك ب یحوزه صادرات برا یمال نیهمراه با ارائه امکان تام شی: کنترل بانك اترشیکنترل بانك اتر یمال نیتام

کنترل بانك امکان باز پرداخت  یشده از سو نی. اعتبارات تامدینمایجهان م یکشورها گریو د شیدر اتر یندگیدفتر نما سیتاس

تنها به  شیکنترل بانك اتر یاعتبارات از سو نیها و تام تیذکر است که عمده حما انیشا .مدت دارند انیدر دو مدل بلند و م

 .دارند یشیکه تمرکز بر صادرات محصوالت اتر ردیگیتعلق م یشرکت ها

 ریدر مس یشیاتر داتیبا هدف صادرات محصوالت و تول شیهمچون کنترل بانك اتر زیصندوق ن نی: اشیصندوق صادرات اتر

 ی. وام هاباشندیکوچك و متوسط م یصندوق، شرکت ها نی. حوزه تمرکز اندینما یم یاریاعتبارات شرکت ها را  نیتام

 .باشدیاست وام ماز درخو شیپ یشرکت ها در سال مال راتدرصد از صاد 30صندوق تا حداکثر سقف  نیا یپرداخت

. ردیگیتعلق م انهیصورت سالمجموعه چند استارتاپ به ای كیکه به  ورویهزار  200کمك بالعوض تا سقف  ،یسطح کشور در

با تمرکز بر استارتاپ  2030تا  2021شده بود و از در نظر گرفته 2020 - 2014 یدوره سال ها یبرا یمال نیبرنامه تام نیا

 300بر بالغ یدیجد یخواهد شد با سقف اعتبار دیتمد ستیز طیحوزه مح یهایرو فناو یساز تالیجیفعال در حوزه د یها

 .ورویهزار 

 یقیشوت یهابسته یالتیو ا یمنطقه ا یها ازیبر اساس ن زیها ن التیا ،یدولت مرکز یقیتشو یهاو بسته یکنار منابع مال در

 :دهندیرا ارائه م یگوناگون

 :گردندیم میبه سه دسته تقس یالتیو ا یمنطقه ا یپرداخت یها کمک

 بزرگ یشرکت ها یبرا ازیمورد ن هسرمای مجموع از ٪ 10 یمال نیتام •

 متوسط یشرکت ها یبرا ازیمورد ن هسرمای مجموع از ٪ 20 یمال نیتام •

 بزرگ یشرکت ها یبرا ازیمورد ن هسرمای مجموع از ٪ 30 یمال نیتام •

 یاعتبارات حوزه گردشگر نیو تام هانهیهز کمک

 ی. وام هادینمایمدت اقدام م یکم بهره با امکان پرداخت طوالن یبانك به ارائه وام ها نی: ایهتل و گردشگر یشیبانك اتر

 زانیدرصد م 100و تا  ردیگیتعلق م یکوچك و متوسط فعال در حوزه صنعت گردشگر یبه شرکت ها ژهیوبانك به نیا ییاهدا

 .دینمایم نیتام شیاتر یصنعت گردشگر جیتوسعه و ترو یاشرکت ها را بر نیا ازیمورد ن هیسرما

متعلق به  شیدر اتر یخارج یگذار هیدرصد سرما 60 ش،یاتر یساز تالیجیوزارت فدرال اقتصاد و د یطبق آمار منتشره از سو

 یکشورها ش،یدر اتر یمیگذاران قد هیماشرکا و سر نیو به دنبال ا باشدیمتحده و هلند م االتیا ه،یآلمان، روس یکشورها

یم شیگذاران در اتر هیمندان و سرماعالقه گریو کانادا از د یامارات متحده عرب ا،یتانیبر فرانسه، لوکزامبورگ، س،یسوئ ا،یتالیا

تجارت ، امالك و مستغالت،  مه،یب ،یونوآور ی،علمیو فناور یصنعت یهادر حوزه تیعمدتاً به فعال هایگذار هیسرما نی. اباشند

 .باشدیمعطوف م  ونقللحم زاتیو ساخت تجه یادار یها تیفعال ،یو داروساز یمیوشیب
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 190 انیرا در م 27توانست رتبه  یبانك جهان 2020سال  یدر رتبه بند زیمناسب جهت تجارت ن یفضا جادیازنظر ا شیاتر

کشور، همچنان  نیا یتوان مال اسیدر مق حالنیرا کسب کرده بود باا 26از آن رتبه  شیکشور کسب کند، هرچند که در سال پ

 .دیآیبه شمار م یخوب اریرتبه بس

 شیدر اتر یخارج هیجذب سرما یاصل یهایژگیبا ثبات از و یاسیمناسب و نظام س اریبس كیژئوپلت تیموقع ا،یو پو داریاقتصاد پا

کشور را خدشه دار نمود و سبب  نیا ریتصو یآب -یا روزهیف یدوره دولت ائتالف یاسیتحوالت س حالنیباا ند،یآ یبه شمار م

 انیم دیجد یبودند. در دوره دولت ائتالف شیبه دنبال ورود به بازار اتر یشد که به تازگ یگذاران هیسرما یعدم اعتماد برا جادیا

 شیاتر حالنیباا باشندیرو به رشد م یفیضع بیبا ش گریبار د هایگذار هیهرچند سرما ش،یاتر یو سبزها یا روزهیحزب ف

 رساختیضعف در ز لیتجارت به دل نینو یها و مدل ها رتاپدر حوزه استا ژهیوبه ییاروپا یکشورها گریهمچنان نسبت به د

 یرهااز کشو یاریگوناگون، از بس یهاگاه متناقض در حوزه نیقوان نیو همچن دهیچیو پ ریدست و پاگ یبوروکراس ،یقانون یها

 .فاصله دارد ییاروپا

 ینمود و اهم مواد متن قانون یسال به روز رسان 71پس از  2011را در سال  یخارج یگذار هیقانون نظارت بر سرما شیاتر

قانون عمل  نیگفت تا کنون به مفاد ا توانیو م باشدیم 2011در سال  یبیمربوط به متن قانون تصو( 2020)ژوئن  یکنون

 .نشده است

 :گرددیاشاره م لیبه شرح ذ شیاتر یبه نقل از منابع دولت شیدر اتر یگذار هیسرما یایاز مزا یبرخ به

 .دیآیبه شمار م ییاروپا هیچهارکشور ثروتمند اتحاد انیدرم شیاتر •

 .باالتر است OECD و ییاروپا نیانگیاز م هایشیاتر دیقدرت خر •

 .برخوردار است یگذار هیسرما یبرا یمناسب یها رساختیاز ز •

 .دارد ییایو پو نینو یادار ستمیس •

 .در جهان برخوردار است یزندگ تیفیاستاندارد ک نیاز باالتر •

 قابل اعتماد و با ثبات یو نظام حقوق یاسیثبات س •

 (OECD عضو یکشورها گریبا د سهیدر مقا) نییپا یشرکت یها اتیمال •

 تجارت ایبر ثروت  اتیمال افتیعدم در •

 نوآور یصنف یبه شرکت ها و واحد ها یقیتشو یهابسته یاعطا •

 ییشرکت اروپا 480از  شیب یمحل دفتر مرکز •

 یالمللنیشرکت بزرگ ب 1000از  شیبیرسم یندگیدفتر نما •

 ایپو یلیو ر ییونقل هواشبکه حمل •

 کشور جهان به لحاظ سهولت در تجارت 190 انیدر م 22رتبه  •

 مناسب اریبس ییو روستا یشهر یها رساختیو دارابودن ز یباالبودن سطح زندگ •

 سال است( 50تا  35 نیکار ماه ب یروین یسن نیانگیکار ماهر )هرچند م یرویاز ن یبرخوردار •

 یستیز یهایدر حوزه دارو و فناور یگذار هیسرما یمناسب برا اریبس طیمح •

 در فصل زمستان ژهیومقاصد گردشگران در اروپا به نیتراز مهم یکی •

 در حوزه توسعه و پژوهش یدولت یگذار هیسرما یسطح باال •

 بودن نرخ جرم نییو پا یفرد تیو امن یاسیثبات س •
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 شیدر اتر یخارج یگذار هیسرما بیمعا

 یو گاه متناقص ادار دهیچیپ ر،یدست و پاگ نیقوان •

 هیسرما یمال نیجهت تام سكیر زانیبودن م نییپا •

 محدود کننده مهاجرت نیقوان •

 به آلمان یتجار یوابستگ •

 رفتهیصورت پذ شیاتر یحوزه از سو نیدر ا یشماریب یهایگذار هی: سرمایو مرکز یشرق یبه اروپا اریبس یوابستگ •

 .شده است یاست که سبب ضعف حوزه بانک

 محدود یبازار داخل •

 متیکار گران ق یروین •

 ییاروپا هیاتحاد ینوآور یگزارش رتبه بند نیدتریدر جد شیاتر گاهیاج

هشتم  گاهیجا شیاروپا منتشر شد، اتر هیاتحاد ونیسیکم ی، از سو2020ژوئن  23 خیاروپا که در تار ینوآور یبندگزارش رتبه در

نهم را به دست  گاهی، جا2019مذکور در سال  یبنددر رتبه شیکسب کرده است. اتر هیاتحاد نیعضو ا یکشورها انیرا در م

 است. دهیخود را بهبود بخش گاهیجارتبه كی دیجد یبنددر رتبه رونیآورده بود و ازا

 اند:قرارگرفته یموردبررس لیذ یهاشاخص یبندرتبه نیا در

 یمنابع انسان •

 یدر حوزه نوآور ژهیو یهاانجام پژوهش یموجود برا یهاسامانه •

 یاز نوآور یبانیو پشت جیترو یمناسب برا یاسیس-یاقتصاد یفضا •

 یاسیس یهایبانیو پشت یمال نیتأم •

 یشرکت یهایگذارهیسرما •

 سال كیدر  یمطروحه حوزه نوآور یهاتعداد طرح •

 یحوزه نوآور یهایهمکار یبرا یسازهیو امکان شب هارساختیز یهمبستگ •

 و دانش یمعنو یهاهیسرما •

 بر اشتغال ریتأث •

 یصنف یفروش واحدها زانیبر م ینوآور ریتأث •

 اند:قرارگرفته ییاروپا نیانگیدر چهار گروه نسبت به م ییاروپا یگزارش، کشورها نیا یبندبراساس دسته 

درصد  125ها در سال گذشته آن یکه شاخص نوآور ییاروپا هیپنج کشور عضو اتحاد ؛یگروه نخست: رهبران نوآور •

 اند از: دانمارك، فنالند، لوکزامبورگ، هلند و سوئدبوده است، عبارت ییاروپا نیانگیم

 نیب 2019ها در سال آن یکه شاخص نوآور ییاروپا هیکشور عضو اتحادگروه دوم: نوآوران قدرتمند؛ که شامل هفت •

فرانسه، آلمان،  ،یاستون ك،یبلژ ش،یاند از: اترکشورها عبارت نیبوده است. ا ییاروپا نیانگیدرصد از م 125تا  95

 و پرتغال. رلندیا

درصد  95تا  50 نیها بآن یکه شاخص نوآور ییاروپا هیکشور عضو اتحاد زدهیشامل س انه؛یگروه سوم: نوآوران م- •

 ،یستون ،یلتون ا،یتالیچك، مجارستان، ا یقبرس، جمهور ،یاند از: کرواسکشورها عبارت نیبوده است. ا ییاروپا نیانگیم

 .ایو اسپان یاسلوون ،یمالت، لهستان اسلواک
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، کمتر 2019ها در سال آن یکه شاخص نوآور ییاروپا هیاتحاد دیگروه چهارم: نوآوران در حال رشد؛ دو عضو نسبتاً جد •

 .یاند از: بلغارستان و رومانکشورها عبارت نیبوده است. ا ییاروپا نیانگیدرصد م 50از 

منتشرشده است.  زین 2019 ینوآور یگزارش شاخص جهان ،ییاروپا هیعضو اتحاد یکشورها ینوآور یبندبا گزارش رتبه زمانهم

 یبراساس گزارش شاخص جهان شیکشور کسب کرده است. رتبه اتر 129 انیرا در م کمیو  ستیب گاهیجا شیگزارش اتر نیدر ا

 .استنداشته  یریی، تغ2018نسبت به سال  ،ینوآور

 است: دهیاشاره گرد لیبه شرح ذ شیقوت و ضعف اتر یبه فاکتورها ،ینوآور یگزارش شاخص جهان در

 قوت: نقاط

 نیثبات در قوان •

 یدر حوزه نوآور یجار یهانهیمتمرکز نمودن هز •

 یو پژوهش یانسان هیسرما •

 یلیتکم التیتحص •

 یکیلجست ییتوانا •

 ضعف: نقاط

 شروع تجارت یبرا طیآسان نبودن شرا •

 یبانک یهاوام افتیعدم سهولت در •

 یگذارهیسرما نیدرروند و قوان یدگیچیپ •

 پردرآمد. یکشورها گرینسبت به د یبودن نرخ رشد سرانه درآمد ناخالص داخل نییپا •

 شیدر اتر یگذار هیسرما یقیبسته تشو اعالم

 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

 .کندی)مشوق( پرداخت م نهیهز

 نی. همچنشودیم 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

 یرکود ناش طیدر شرا یگذار هیشرکتها به سرما قیتشو یدولت برا یاز سو وروی اردیلیم كیمبلغ  ش،یاتر ییدارا ریگفته وز به

، 2021سال  انیبتوانند تا پا یتیبسته حما نیشده شرکت ها با استفاده از ا ینیب شیاست. پ افتهیکرونا اختصاص  یریاز همه گ

. ورود باشندیبوده و بالعوض م اتیمعاف از مال یپرداخت یکمك ها نی. اندینما جادیا دیجد یهزار فرصت شغل 300حداقل 

 .ردیصورت پذ 2021مارس  1حداکثر تا  ستیبایشرکت ها م یبه چرخه مال هیسرما

رونا ارائه ک روسیو یریاز همه گ یرکود ناش طیو بهبود شرا یرشد اقتصاد تیبا هدف تقو ،یگذار هیسرما قیتشو یکمک بسته

و بالعوض  میشامل کمك مستق یبسته کمک وروی اردیلیم 42مجموعا  2020آگوست  15 خیتا تار شیاست. دولت اتر دهیگرد

 اعالم نموده است. لفمخت التیو تسه یاقتصاد یهابه شرکتها و بنگاه
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 در مواجهه با رمزارزها شیاتر یبر ساختار قانون یمرور

 یتمراقب داتیآن، دولت ها به دنبال اتخاذ تمه شتریب یریو رمز ارزها و احتمال فراگ یتالیجید یتوجه به رواج روزافزون ارزها با

به  یتالیجید یرمزارزها نیتردر حال حاضر ارزش صد نوع از مهم شودی. برآورد مباشندیارزها م نیو اعمال کنترل بر تبادل ا

یزده م نیتخم وروی اردیلیم 730بر ها بالغبرسد که با احتساب انواع شناخته نشده آن، ارزش بازار آن وروی اردیلیم 300از  شیب

 .شود

 نوظهور اتفاق دهیپد نیمواجهه با ا یدر سطح جهان نسبت به چگونگ یو بانک یحال حاضر قانونگذاران حوزه پول در

 هیپا متیحوزه همچون مساله نوسانات ق نیعمده ا یبه خطرات و چالش ها  توانیم ییعدم هم صدا نیا لینظر ندارند. از دال

ساله م دیانام برد که ش سمیترور یمال نیو تام ییپول شو ،یبریحمالت سا اسانه،کارشن ریکنترل بودن بازار، تجارت غ رقابلیو غ

اشد. ب یتالیجیدر مواجهه با ارز د یالمللنیب یبدنه  قانونگذار یهادغدغه نیتراز مهم ینترنتیا میو جرا افتهیسازمان  میجرا

یاما گمانه زن ستیدر ارتباط هستند کامال روشن ن ارزهابا رمز  میمستق ریغ ایو  میطور مستقبه کهیمیجرا یهرچند ابعاد واقع

 .دارد یبانک ستمیبه س وروی اردیلیم 7 بربالغیاز ورود حجم یحاک ها

محتاطانه به آن داشته  یبوده لکن همواره نگاه شیمورد توجه دولت اتر  2008از سال  نیو تحوالت حوزه بالکچ رییتغ

وجود  یمنع قانون شیدست در اتر نیاز ا ییو رمزارزها Bitcoin ،Ethereum ،Rippleو فروش  دیخر یاست. هرچند برا

 نیتدو نهیزم نیدر ا شیاتر یو نظارت یمراجع قانونگذار یاز سو زین یونقان قیدق یحال ساختار و چارچوب ها نیندارد، در ع

 نشده است.

خدمات رمزارزها  نهیسازمان درزم نیا کردیرا در خصوص رو ینامه ا نییآ 2019در سال  شیاتر یمال ینظارت بر بازارها سازمان

 :باشدیم لی( که اهم موارد ذکر شده در آن به شرح ذنكیدر وبگاه خود منتشر کرد )ر. ش به ل

 یبرا یامجوز جداگانه چگونهیه افتیدر ازمندیدارند، ن یپژوهش ایو  یفناور تیکه خاص Fintechخدمات ارائه شده در حوزه 

نامه  نییمجوز در چارچوب آ افتیدر ازمندیخدمات به حوزه پرداخت ها مربوط شوند، ن نیکه ا ی. البته زمانباشندینم تیفعال

 .باشندیم یارائه خدمات بانک نو قانو شیبانك ها در اتر تیفعال

 د،رنیمورداستفاده قرار گ زین شیکاال در خارج از اتر ایخدمات و  افتیدر یبرا رهیو غ تالیجیاعم از د نیگزیجا یچنانچه ارزها

 باشندیمعمول م یبانک یمشمول مقررات و چارچوب ها

 دیخر ایمورداستفاده در معادن رمزارزها و  یو سخت افزار ها تالیجید یها رساختیز جادیا یبرا یگذار هیکه سرما یدر صورت

 یبانک نیو بر اساس قوان یرسم یاز کانال مال ستیبایم هیسرما نیا رند،یشرکت مورداستفاده قرار گ هیعنوان سرمارمزارزها به

 .ردیکشور انجام پذ

 ریقادم ند،ینما یاز رمزارزها استفاده م تالیجید ریغ ایو  جتالید یو فروش کاالها دیخر یکه برا یدر صورت ن،یآنال یرم هاپلتف

پرداخت ها و  نیثبت شده و با توجه به قوان ستیبایمشخص، م خیرمزارز مورد نظر در زمان و تار لیبر اساس نرخ تبد یافتیدر

 کشور برسد. یمال یو سازمان نظارت بر بازارها یاتیمال ظامکشور به اطالع ن یبانک

ر را د یپرداخت ایو  یافتیکه مبالغ در یدر صورت مهیب یشرکت ها ایاعتبارات و  نیتام ،یارائه دهنده خدمات مال یشرکت ها

ور کش یتجار یاز شعب بانك ها یکیجداگانه در  ییورویحساب  كی ازمندین ند،ینما یزها ارائه مو رمزار تالیجید یقبال ارزها

 یو سازمان نظارت بر بازارها شیاتر یمجوز جداگانه از بانك مرکز افتیاز در یحساب نیچنو تنها درصورت داشتن  باشندیم

 .باشندیمعاف م شیاتر یمال
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یمجوز جداگانه نم افتیاعالم و در ازمندیو به نام خود به فروش برسانند، ن ندینما دیخود خرچنانچه افراد، رمزارزها را به نام 

جهت  یو فروش شخص دیخر ،یتالیجید یکاالها تیدر خصوص مالک ییاروپا هیاتحاد 2015نامه  نییدر قالب آ رایز باشند،

 .باشدیم نعاستفاده از نوسانات بازار بالما

که در حوزه رمزارزها صورت گرفته،  ییهایگذار هیاز سرما تیدر خصوص حما یمیتصم چیه یتا اطالع ثانو شیقانون گذار اتر

 .باشدیم ییبه ابزار جامع اروپا یدسترس ازمندیحوزه ن نیدر ا راتییندارد و تغ

اخته شن تیبه رسم ریدر مس یو موانع اصل شیاتر یمال یسازمان نظارت بر بازارها یاساس یحقوق یازجمله چالش ها لیذ لیدال

 شدن رمز ارزها ذکر شده است:

 .شوندیصادر نم یمرکز یبانك ها ایو  ینهاد قانون چیه یرمزارزها هنوز از سو •

 نبوده و در دسترس عموم قرار ندارد. کسانیارزها  نیا دیتول یها تمیروند عملکرد و الگور •

 نظارت و رصد بر تبادالت وجود ندارد. یبرایرسم یسازمان و واحد نظارت چیه •

 ایو  ییاروپا هیاتحاد یو رسم جیها با سامانه پول راآن قیو فروش و تطب دیاطالعات افراد و چرخه خر یابیامکان باز •

 شده وجود ندارد.شناخته یارزها گرید

 یخنث یبا عنوان فن آور دهیپد نیبه آن داشته و به ا یفن آور محورانه و فرابانک یکردیاساس، سازمان مذکور رو نیبر هم  

 ایو  یابزار مال كیعنوان به کشوریرسم فیاز تعار كی چیرمزارزها در ه ،یشی. در واقع از نگاه قانونگذار اتردینمایبرخورد م

 هیاتحاد ونیسیکم یهانامه نییآ  یو بر مبنا ستندیقابل استفاده ن زیعنوان ضمانت نبه یحت لذاو  شودینم فیمشتقات آن تعر

در  شوند،یم فیعنوان کاال تعربه کهیو لذا مادام باشندیعنوان کاال قلمداد شده و در همان چارچوب قابل مبادله مبه ییاروپا

 .رندیگیقرار نم شیاتر یمال یمحدوده نظارت سازمان نظارت بر بازارها

 ییو قضا یمال یهاسازمان گریسازمان و د نیا یکه مبادالت رمزارزها کامال خارج از حوزه نظارت ستیحال، بدان معنا ن نیع در

 :رندیقرار گ لیبه شرح ذ یچند مورد از مواد قانون ای كیمشمول  تواندیم ت،یبلکه با توجه به نوع فعال باشند،یم شیاتر

 شیبانك ها در اتر تینامه فعال نییآ •

 نیگزیجا یگذار هیسرما یبر صندوق ها تیریقانون مد •

 و پرداخت ها یقانون ارائه خدمات بانک •

 شیاتر هیقانون نظارت بر سرما •

 Initial" هیاول یعرضه توکنها نیو همچن“  Initial Coin Offering"سکه    هیدر خصوص عرضه اول ییها تیکنون فعال تا

Token Offering “حوزه  نینو یهایارائه خدمات رمز ارزها و فناور یبرا یوصف هنوز مجوز نیاست. با ا رفتهیصورت پذ

 دیاجازه خر 2020فوق العاده در آگوست  یدر اقدام شیاتر یمال یبازارها برصادر نشده است. سازمان نظارت “ Fintech" یمال

رمزارزها به  نیا لیود، همچنان امکان تبدوج نیداده است.  با ا نیو فروش سهام را با واسطه رمزارزها در بورس اوراق بهادار و

رمزارز، سهام و اوراق بهادار به افراد  افتیدر یدر ازا تواندیصرفا م نیوجود ندارد و بورس اوراق بهادار و میطور مستقبه جیپول را

 .دیواگذار نما

 بر درآمد رمزارزها: اتیبا مساله مال یمواجهه حقوق 

و  دیآیبه شمار م یحقوق ای یقیفرد حق ییو دارا هیعنوان سرمافروش رمزارز، به گاهیکسب شده از جا هیسرما ،یطورکلبه

 یبخش برا نیدر ا اتی. مالباشدیم اتیاز آنان در سرور، مشمول پرداخت مال ینگاهدار ایرمزارزها و  دیحاصل از تول یدرآمدها
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 گریهمچون د اتیمال نی)در دورن کرونا ا باشندیدرصد م 25بخش  نیفعال در ا یشرکت ها یدرصد و برا 55 یقیافراد حق

 (.افتیکاهش ن یشرکت یها اتیمال

 بخش توجه به دو نکته مهم است: نیدر ا اتیخصوص اخذ مال در

، صورت نیاعالم گردند، در ا یگذار هیسرما ییعنوان دارابه یاتیمال یمود یکه رمزارزها از سو ینخست آنکه در صورت •

 یدولت فدرال برا دیدرصد خواهد بود. )طرح جد 25شرکت ها  یدرصد و برا 5.27 یقیافراد حق یبر آن برا اتیمال

بر  یمبن شیاتر یجمهور یساز تالیجیوزارت فدرال اقتصاد و د یگذاران که در ماه آگوست از سو هیسرما قیتشو

 نی، شامل ا2021ماه مارس  انیتا پا یگذار هیگذار در صورت سرما هیبه سرما هیاول هیدرصد از سرما 14تا  7پرداخت 

 (گرددیم زیحوزه ن

عنوان اعالم کند، به یفروش را شخص لیو تنها دل دیاعالم ننما هیسرما شیفروش را افزا لیکه فروشنده، دل یدر صورت •

 تیمعاف ایو فروش رمزارز مورد نظر، از کاهش و  دیماه پس از فروش، با ارائه مدارك خر 12تا  تواندیم یقیفرد حق

 برخوردار شود. یاتیمال

 بر ارزش افزوده رمز ارزها اتیمال 

 یینامه اروپا نیی)رجوع شود به آ شودیبر ارزش افزوده نم اتیو بالعکس شامل مال رهیو غ ورویمانند  جیرمزارزها به پول را لیتبد

کاالها  گریبر ارزش افزوده مانند د اتیرمزارزها، شامل مال قیخدمات از طر ایو فروش کاال و  دیاما خر( 2015اکتبر  22مورخ 

 .باشدیم

 ییو مبارزه با پولشو یو بانک یحوزه تبادالت پول نیقوان

 ها تیکه به آن نوع فعال یمرتبط با رمزارزها، تنها درصورت یو اقتصاد یتجار یها تیفعال یتمام( 2020به امروز )سپتامبر  تا

مجوز  افتیدر ازمندیباشند، ن ییاروپا هیاتحاد ایو  یمال یسازمان نظارت بر بازارها ییمبارزه با پول شو نیدر قوان میطور مستقبه

 .باشدیمجوز جداگانه نم افتیدر بهیذکر نشده باشد، لزوم نیقوان نیخاص در ا تیفعال که یو در صورت باشندیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
 

 اقتصادی ایران و اتریشروابط 

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

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.  گرفتهشکلدو 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 آالتماشینه صادرات اتریش به کشورمان، درمجموعده اجرایی قرار دارند. قویترین گروه محصوالت ارائه ش

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

 بوده است.و نفت خام  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  دوجانبهتجارت  

 ایران

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  -مواد خام  -مواد شیمیایی  -مواد غذایی  -سوخت و انرژی 

 نوشیدنی و تنباکو شده 

اقالم صادراتی ایران ترینمهم  

مواد شیمیایی  -محصوالت فرآوری شده  -و تجهیزات صنعتی  آالتماشین - 

مواد خام -مواد غذایی   

اقالم وارداتی به ایران ترینمهم  

درصد 80منفی  دوجانبهدرصد رشد تجارت    

تاریخ برگزاری آخرین اجالس کمیسیون   2021

 مشترك اقتصادی دو کشور

دستگاه ایرانی مسئول کمیسیون  وزارت صنعت معدن و تجارت

 اقتصادی دو کشور

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

یادداشت تفاهم گمرکی -اخذ مالیات مضاعف  

دوجانبهموافقتنامه های پایه اقتصادی   

یادداشت همکاری  -مدیرت منابع آب  درزمینهیادداشت تفاهم همکاری 

انرژی های تجدید پذیر درزمینه  -معدن  درزمینهیادداشت همکاری  - 

ونقلحملهای یادداشت تفاهم همکاری تجهیزات  درزمینهی یادداشت همکار -

کشاورزی درزمینهیادداشت تفاهم همکاری  -پزشکی   

 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 لآوری – 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

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

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

 9/2زمانی، صادرات اتریش به جمهوری اسالمی ایران نیز با رشدی معادل  هزار یورو رسیده است. در همین دوره 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  664ثبت رساند. نکته حائز اهمیت رشد 

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

 میلیون یورو رسید.

 (میلیون یورو)  2020لغایت   2016 جدول حجم روابط تجاری بین دو کشور طی سالهای

 موازنه تجاری جمع صادرات اتریش واردات اتریش سال

2016 80.5 184.5 193 176- 

2017 14.3 221.6 235.9 207/3- 

2018 13 287 300 274- 

2019 96.6 281.7 378.3 185/1- 

2020 119.432 301.734 421.076 182- 

 

 نتشرم جهانی بانك که است ثابت قیمت به تولید ناخالص داخلی شاخص، ترینمهمبرای مقایسه اقتصادهای کشورهای جهان، 

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  9504اقتصاد جهان است و پس از آن چین با  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 ( 2010به قیمت ثابت سال ) 2016بانك جهانی تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

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

 است مجارستان و رومانی چك، پرتغال، یونان، فنالند، ایرلند، دانمارك، اتریش، نروژ،
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 تری نسبت به ایران دارنداقتصادهای کوچكهمچنین کشورهایی چون نیجریه، آرژانتین، آفریقای جنوبی، تایلند و مالزی هم 

میلیارد دالری تولید ناخالص  81 افزایش از پول المللیبینصندوق  همچنین براساس جدیدترین آمار منتشر شده،

 د.خبر دا 2017داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید در سال 

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

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

و زیرساخت های همکاری به نحو مطلوبی فراهم گردیده است.  گرفتهشکلدو 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 

 اجرایی قرار دارند. 

و محصوالت الکتریکی و  آالتماشینه صادرات اتریش به کشورمان، درمجموعشده قویترین گروه محصوالت ارائه 

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

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

 یاقتصاد یها یهمکار ازجمله گرید یها درزمینهروابط دو کشور  ،یاسیهمگام با گسترش روابط س 19و  18قرون  در

، راهها، پل ها و جاده ها رانیارتش ا یدر بازساز یریسهم چشمگ یشیدوران متخصصان اتر نی. در اافتیگسترش  زین یو نظام

 یعمارکه بر م ییبناها ازجملهاقتباس کرد و  انیرانیباغ را از ا شیآرا نهیزم وصبه خص یمعمار وهیش شیاتر یداشتند. امپراتور

 نام برد.« قاپو یعال»از  توانمیفراوان گذاشته است،  ریتاث شیاتر

 استمدارانیاروپا بود که توجه س 19بزرگ قرن  یقدرت ها ازجمله شیدر دوره قاجار هم ادامه داشت. اتر شیو اتر رانیا روابط

 را جلب کرد. یقاجار

 یمنظا درزمینه ویژهبهاروپا  یها شرفتیاخذ تمدن و پ یدر تالش برا عهدیول رزایشاه قاجار، عباس م یدوره فتحعل در

تفاده اس یآن کشور را برا حاتیتسل نیاز آخر ییهانوشت و نمونه شیصدراعظم معروف اتر نبورگیو خیبه پرنس مترن ینامه ا

 ست.نشده ا رفتهیپذ رسدمیو به نظر  ستیدر دست ن یقیدرخواست اطالع دق نیا جهیدرخواست کرد که از نت رانیدر قشون ا

، 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 شیهم به سران دول فرانسه، اتر 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 یدر مساله هرات عازم انگلستان بود، برا «لیجان مکن»عمال آن دولت بخصوص  کاتیتحر

ده تقاضا ش سیو انگل رانیرفع اختالفات ا یمساعدت و وساطت آن کشور برا شیتره امپراطور ابه همراه برد. در نامه ب 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

 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 استمدارانیاز س

آن کشور سفر دوم  یدر دارالفنون و بعدها استخدام مستشاران نظام 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
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تعامل  نیدلخواه از ا جهینت حالبااینقرار گرفت  رانیبا ا یدر رتبه پنجم مبادالت تجار زین یکرد و از لحاظ اقتصاد جادیا یدائم

 یبرخ الفتبه خطر اندازد، مخ 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 یآقا خان نور رزایمانند م یداخل استمدارانیس

بودند که منجر به حاصل نشدن  یعوامل ازجملهاصالحات،  یالزم برا یو اجتماع یو اقتصاد یو فرهنگ یاسیس نهینبودن زم

 شدند. ابطروازایندلخواه  جهینت

 شیترو ا رانیمختصات مناسبات ا ترینبرجستهاز  یکی یو دانشگاه یعلم ،یفرهنگ 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 یاسیها به شمار آمده و بر ابعاد س 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

 دو کشور است. در 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 یفرهنگ 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 یدر برخ 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 یبوده است. جمهور 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
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 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 ربازیاز 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

 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 ، بباشدمی 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 رانیا 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 یهمکار 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 شیکشورمان در اتر 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 شیروابط دو کشور در اتر

 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 ورماهیکه دور هفتم آن در شهر 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
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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 نی. در دومدی( برگزار گرد1396بهمن ماه ) نی( و و 1395 ماهیدر تهران )د بیترت

 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، تحقیطرح علم 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. ادیدانشگاه ارائه گرد 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 نیاز عزم و اراده طرف شیو اتر
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 ۱4۰۰ماه دوم سال شش در  اخبار اقتصادی اتریشمروری بر 

 کنند؟یاستفاده م ریدپذیتجد یهایاز انرژ شتریب ییاروپا یکدام کشورها

از آن دارد که  تیها حکاهستند اما گزارش ییاروپا یکشورها یانرژ بیدر ترک یمهم یاگرچه نفت و گاز همچنان منابع سوخت

 است. شیاروپا روز به روز در حال افزا هیدر اتحاد ریدپذیتجد یهایسهم انرژ

باعث شده است تا  ن،یبه اوکرا هیروس یحمله نظام نی( و همچنیسیسیپی)آ «میاقل رییتغ یدولت نیب اتیه»گزارش  نیآخر 

 توجه کنند. شتریب ریدپذیتجد یهایبه انرژ ییاروپا یکشورها

هزار نفر  60به حدود  اشیفراساحل دیجد یبا مزرعه باد خواهدیهم م ایتالیرفته است و ا كیارگان یهابه دنبال زباله آلمان

 خدمات دهد.

 که الزم باشد را انجام خواهد داد. یهر کار یدیخورش یهاو استفاده از پنل دیتول یاروپا اعالم کرده است که برا ونیسیکم

درصد از برق  10از  شیب «دیباد و خورش»ار ب نینخست ی(، براEmberمستقل امبر ) یمیاقل شکدهیاند دیاساس گزارش جد بر

 .کنندیم دیجهان را تول

 ریدپذیتجد یهایاز انرژ شتریب ییاروپا یکشورها انیو نروژ در م سلندیکه ا دهندینشان م یانرژ یالمللنیآژانس ب یهایبررس

 .کنندیاستفاده م

 یانرژ بیدرصد از کل ترک 89 ریدپذیتجد یهای، انرژ2019در سال  یانرژ یالمللنیآژانس ب یهاافتهی لیو تحل هیاساس تجز بر

در رتبه دوم قرار  ر،یدپذیتجد یهایانرژ قیاز طر ازشیمورد ن یدرصد از انرژ 49 نیهم با تأم نروژ .دهدیم لیکشور را تشک نیا

 مشهور است. یاستفاده از برق آب لیکشور به دل نی. اردیگیم

قرار دارند. هر دو کشور  یانرژ یالمللنیفهرست آژانس ب یبعد یهادر رتبه ریدپذیتجد یهایدر استفاده از انرژ یو لتون یآلبان

 .کندیم نیها تأمخود را از زباله یانرژ بیدرصد از کل ترک 37و  یخود را از منابع آب یانرژ بیدرصد از کل ترک 42

قاره اروپا،  یکشورها نیتراز کوچك یکی. مونته نگرو، رندیگیبعد قرار م گاهیها، در جازباله یسوئد، فنالند و دانمارك با تمرکز رو

همچنان نقش  یلیفس یهاسوخت البته قرار دارند. یو کرواس شیرتبه هشتم را به خود اختصاص داده است و پس از آن اتر

 نیباالتر نكیکه ا ییکشور اروپا 10از  كی چیاست که ه نیمهم ا نکته دارند. ییبزرگ اروپا یکشورها یانرژ بیدر ترک یمهم

 قرار ندارند. یانرژ نیعرضه ا یکشور برتر برا 10 نیدارند، در ب ریدپذیتجد یهایسهم را در استفاده از انرژ

دهند، در  شیخود را افزا ریدپذیدر اروپا هستند، منابع تجد یمصرف کنندگان انرژ نیترکه بزرگ ایتانیآلمان، فرانسه و بر اگر

 انتشار کربن در جهان مؤثر خواهند بود. زانیکاهش م

از حد  شیب یهنوز اتکا راینشده است ز لیغالب در اروپا تبد یسبز به انرژ ینظرند که انرژ نیبر ا یاقتصاد لگرانیاز تحل یبرخ

از  یکیرا  یلیفس یهاوارادات سوخت ن،لگرایگروه از تحل نی. اندیآیها از خارج مآن شتریوجود دارد که ب یلیفس یهابه سوخت

 .دانندیدر اروپا م یانرژ متیق شیافزا لیدال

یکه در طول چند سال چقدر م دهندینشان م ریدپذیتجد یهایمرتبط با استفاده از انرژ یهایهر حال روند گسترش فناور در

 یزانیبه م توانندیدوقلو م ریدپذیمنابع تجد نیحفظ شود، ا 2030اگر نرخ رشد آنها تا سال  قت،یحق در .افتیبه آن دست  توان

 نگه دارند. یجهان شیگرما گرادیدرجه سانت 1.5را در آستانه  انیرشد کنند که جهان
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 شیاتر یآمار حجم تجارت خارج نیدتریجد

از دوران بحران دارد.  شیپ ینسبت به حت ینشان از رشد قابل توجه 2021در ماه نوامبر  شیاتر یتجارت خارج طیآمار شرا

داشته است.  شیدرصد افزا 19دهم ( و صادرات  9 زیو سه مم ستیدرصد ) ب 23.  9واردات نسبت به ماه مشابه سال گذشته 

 اند افتهی شیافزا یریچشمگ زانیرو واردات و صادرات به م نیاز ا

در صادرات،  یو دو و نه دهم( درصد ستیب)  22.  9 شیواردات و افزا ی( درصد یدرصد میو پنج و ن ستیب)  25.  5 شیافزا با

 زیشانزده مم)  16.  49، 2021باشد. تنها در ماه نوامبر  تواندیم شیاتر یرشد اقتصاد یبرا یدیجد دی، نقطه ام یتجارت خارج

حجم از  نیکاال صادر شده است که ا وروی اردیلیهفتاد و سه صدم ( م زیپانزده مم)  15.  73و  دکاال وار وروی اردیلیدهم( م 49

 .باشدیم شیاتر یبرا ییوروی اردیلیهفتادوشش صدم( م)  0.  76 یمنجر به کسر ،یتبادالت تجارت خارج

نود و هفت صدم(  زیده مم)  10.  97به ارزش  ییاروپا است، حجم کاالها هیهمچنان اتحاد شیاتر یتجار كیشر نیمهمتر

شصت و چهار  زیده مم)  10. 64به ارزش  ییاروپا وارد شده و در مقابل، کاالها هیاتحاد یدر ماه نوامبر از کشورها وروی اردیلیم

 صادر شد. پاارو هیبه اتحاد وروی اردیلیصدم ( م

شته به نسبت به مدت مشابه سال گذ شیچهار دهم ( درصد افزا زیو دو مم ستیب)  22. 4با  2021تا نوامبر  هیاز ژانو واردات

 شیهفت دهم( درصد افزا زیپانزده مم)  15.  7و صادرات با  وروی اردیلیپنجاه و نه صدم ( م زیصد و شصت و دو مم)  162. 59

.  86به  وروی اردیلیشصت و شش( م زیمم كی) 1.  66نسبت به سال قبل از  یتجار یکسراست.  دهیرس وروی اردیلیم 151به 

 است. افتهی شیافزا وروی اردیلیهشتاد و شش( م زیده مم) 10

داشته  شیافزا 2021درصد در سال  29واردات تا  زین نیاز چ نیو همچن افتهی شیدرصد افزا 16واردات از آلمان تا  همزمان

 .ندیآ یبه شمار م شیاتر یتجار یشرکا نیهمچنان مهم تر نیاست و آلمان و چ
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 شیاتر رمارکیاشتا یحوزه سالمت و پزشک یهاب فناور در نشست دو روزه یرانیشرکت ا 4۰حضور 

هاب  یبا همکار نیصورت آنالبه 1400ماه بهمن 8تا  7 خیدر تار رماركیاشتا یحوزه سالمت و پزشک ینشست هاب فناور

 گراتز، برگزار شد. یو دانشگاه پزشک رماركیسالمت اشتا

اروپا در خصوص  یی(، کارشناسان سازمان فضاHealth Tech Hub Styria Pitch & Partner 2022نشست ) نیا در

وص است، در خص رفتهیصورت پذ یالمللنیب ییفضا ستگاهیدر ا ییو فضا ینیزم یهاشیکه در طول آزما ییفضا یهایفناور

 نمودند یسخنران رادیا یپزشک یو مهندس یپزشک عیدر حوزه سالمت و صنا هایفناور نیاستفاده از ا

 شرکت یاستارتاپ یهاکوچك و بزرگ در طرح یهاشرکت یبرا یگذارهیامکان فراهم آمد تا امکانات سرما نینشست، ا نیا در

رور از م یاز جلسه برا شیخود را پ یهاو طرح هاتیفعال دئویشده بود تا وخواسته یاستارتاپ یهاو شرکت نانی. از کارآفرندینما

اند که متشکل نفر شرکت داشته 270از  شیبخش از برنامه بر اساس آمار برگزارکننده، ب نیند. در ایآپلود نما گذارانهیسرما یسو

 بوده است. گذارهیسرما 18استارتاپ و  33از 

 متحدهاالتیفعال در ا یندگینما كی+ که Longevity Labs[1] یستیز یهایفناور یشیشرکت اتر نیروز نخست، همچن در

 یغن ییاکنون از چهار مکمل غذا دکنندهیشرکت تول نیداد. ا حیخود توض یهاینوآورانه و فناور یهاحدارد، در خصوص طر زین

 ینی. مطالعات بالدینمایکمك م یریدر دوران پ یسلول یهابافت یکه به بازساز دینما جادیرا ا یتوانسته تا محلول نیدیاز اسپرم

از  شیبا ب رتبهیعال یمشاور علم ئتیه كی نیو همچن نیدر برل Charitéمثال عنوانمعتبر، به یهادانشگاه یمتعدد با همکار

 اند.رسانده ممحصول را به اتما نیا یبر رو ینیبال یهاشیکارشناس و پزشك، آزما 60

 برگزارشده: یآموزش یهاکارگاه

  :کارگاهDIGI-B-CUBEها توسط و نحوه حل آن یپزشک صیدر تشخ ینوآور یها: چالشSME ها 

 سالمت در  یبرا یمال نیتأم یها: فرصتیکارگاه آموزشHorizon Europe: Cluster Health – Mission 

Cancer – Innovative Health Initiative 

 استارت آپ  كیعنوان : چگونه بهیکارگاه آموزشMedTech میروبرو شو یو نظارت یقانون یهابا چالش 

 یهاشرکت یو اروپا برا نیالت یکایآمر سهی: مقایپزشک زاتیدر حوزه تجه یمعنو تیمالک تیری: مدیوزشکارگاه آم 

 اروپا هیکوچك و متوسط اتحاد

  کارگاه: شبکه بهداشتEIT – دیجد یامنطقه نوآوری مرکز EIT Health شیاتر 

 فراتر از  یبهداشت یهامراقبت یهاداده لی: پتانسیکارگاه آموزشGDPR 

 

 کنندگان:شرکت 

  شرکت 130استارتاپ ها 

 شرکت 148 یدیو تول یپژوهش یهاشرکت 

 47ها دانشگاه 

 29 یمؤسسات پژوهش 

 17 یدولت یهارساختیادارات و ز 

 6 هامارستانیب 
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 14 گذارانهیسرما 

 41 یامشاوره یهاشرکت 

 29ها گروه گرید 

 برنامه: یاصل یاسپانسرها

 

 Enterprise Europe Network 

 Medical University of Graz 

 Human Technology Styria 

 Joaneneum Research 

 European Space Agency – Space Solutions Austria 

 SFG 

 Province Styria 

 LISA – Life Science Austria 

کننده شرکت 40با  رانینخست قرار داشت و ا گاهیکننده در جاشرکت 139با  شیشرکت از سراسر جهان، اتر 487مجموع  در

 قرار داشتند. یبعد یهادر رتبه 27با  ایتالیو ا 29، آلمان با 37با  ایاسپان یدوم و به دنبال آن کشورها گاهیدر جا

مالقات  29شده مالقات انجام 216برگزارشده است. از  زین B2B یابیو جلسات همتا  یآموزش یهاکارگاه ها،یبا سخنران زمانهم

 یمحصول و خدمات از طرف برخ 35که  دیارائه گرد زین یفرصت همکار 436بوده است. تعداد  یرانیندگان اکناز طرف شرکت

 برگزار شد. یسیو به زبان انگل گانیطور رابه نشست نیعرضه شد. ا یرانیکنندگان اشرکت
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 شیو خوارک دام در اتر یدام نهینظارت بر دام، قرنط یدولت یساخت ها ریبر ز ینگاه

 نییآ یحقوق یربنایبر اساس ز ش،یدام در اتر رداریواگ یهایماریمبارزه با ب نیو همچن واناتینظارت بر حوزه سالمت دام و ح

حفاظت از  یسازمان جهان یهانامه نییو آ شنهاداتیپ انیم نیشده است و در ا یزیر هیطرح و پا ییاروپا هیاتحاد یهانامه

هداشت با وزارت ب میمستق یکه در همکار ییاروپا هیو اتحاد شیاتر یبر روند عملکرد و نظام نظارت میمستق ریتاث زین واناتیح

 گذار بوده است. ریاست، تاث شیاتر

کنترل و نظارت بر حوزه سالمت  تیآژانس، مسئول نیا رمجموعهیز یهاشگاهیو آزما ییمواد غذا یمنیسالمت و ا یشیاتر آژانس

 بر عهده دارد. شیرا در اتر ییمواد غذا یمنیو ا یدام، محصوالت کشاورز

 هیو در سطح اتحاد شیدر اتر یداخل یهاشگاهیآزما گرید ،یبا مراکز پژوهش رمجموعه،یز یهاشگاهیآژانس در کنار آزما نیا

 در ارتباط است. یو تخصص یپزشک یها میمجموعه ت نیو همچن یالملل نیو مراکز ب ییاروپا

درصد  68از  شیدر ب ش،یو مرکز آمار اتر AGESشهرستان که بر اساس آمار موسسه  94استان و  9است با  یکشور شیاتر

 .ردیپذیانجام م یو دام پرور یکشاورز یها تیمساحت کشور، فعال

از  ی، قانون اساس10حصول و کشتار دام، بر اساس ماده سالمت، برداشت م ،یپرورش، نگهدار د،یها از مراحل تول تیفعال یتمام

 باشد. ییمواد غذا یمنیسالمت و ا یتحت نظارت دولت و بر اساس استاندارد ها ستیبای، م1930سال 

بدن دام و  یو استفاده از اعضا یاز دامدار میرمستقیکه به طور غ یاز خطرات یریجلوگ یبرا ،یبسته قانون نیعالوه در ا به

کشورها  ریکاال و دام با سا ییو جابجا یبا مواد خوراک یمعامالت تجار میتنظ شود،یم یسالمت انسان ناش یبرایدام یهافرآورده

 است. شده میو تنظ یبه طور کامل بررس

یابالغ م یهااجرا به مراکز استان یو برا میدولت فدرال تنظ یاز سو یعملکرد به طور عموم یهانامه نییرو قانون و آ نیا از

 گاهیدرآمد استان از جا زانیم شیافزا یبه طور موقت و برا نیدر چارچوب قوان توانندیها، موجود مراکز استان نیبا ا شوند،

 را مد نظر قرار دهند. یاستان یهانامه نییو آ تمقررا ،یو کشاورز یدامپرور

عمل  یآزاد نیقوان یو اجرا میها نسبت به تنظاستان ،یو محصوالت کشاورز اهیطور خاص در حوزه نظارت بر سالمت گ به

 .ندیرا محدود نما یو محصوالت کشاورز اهانیصادرات گونه از گ ایواردات و  یبه طور منطقه ا توانندیم یداشته و حت یشتریب

و ناظر  واناتیبهداشت ح ،ییاز مصرف کننده مسئول کنترل مواد غذا تیو حما یاریبهداشت، به ،یفدرال، امور اجتماع وزارت

خوراك دام و بهداشت  یها، به طور کامل حوزه نظارت بر دام را بر عهده دارد. حوزه2007دام بوده و از سال  ینگاهدار طیشرا

 .باشدیم یمناطق و گردشگر ،ینظر وزارت فدرال کشاورز ریز یاهیگ

ها،  استیکننده س نیی( به عنوان بدنه تعBAES) غذا یمنیغذا  و اداره فدرال ا یمنیسالمت و ا یبرا شیآژانس اتر انیم نیا در

 شدند. سیتأس ییمواد غذا یمنیبر اساس قانون سالمت و ا نیقوان ینظارت و اجرا ،یپژوهش

. در ردیپذیدر سراسر کشور صورت م یدولت یدامپزشك رسم 220توسط  یمتنوع اداره دامپزشک فیوظا یحوزه دامپزشک در

ال )به عنوان مث واناتیمطابق با قانون بهداشت ح یانجام تعهدات کنترل یدامپزشکان شاغل برا بهیرسم تیمأمور 1013مجموع 

سالمت گوسفند و بز، دستورالعمل  ینامه بهداشت نیینظارت بر خوراك دام، آ لدستورالعمل نظارت بر سالمت گاو، دستورالعم

نفر است.  3000کمتر از  شیداده شد. تعداد کل دام پزشکان شاغل در اتر واناتحی نقل و حمل قانون و ،(…و  وریبهداشت ط

 .کنندیکار م یدامپزشک یهاشگاهیدام پزشك در آزما 50حدود 
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خوراك، سالمت  یمنیمصرف کننده، ا بیحفاظت در برابر فر ،ییمواد غذا یمنیا یهانهیدر بازار اروپا، زم واناتیغذا و ح بخش

از جمله  ییاروپا یکشورهایتمام یبرا باًیتقر یاهیو بهداشت گ اهانیمحصوالت حفاظت از گ وانات،یحفاظت از ح وانات،یح

 شتریکشورها ب نیو قوان ردیگیقرار م یگذار استیو س یمورد بررس ییاروپا هیاتحادمرجع  قیاز طر میبه طور مستق ش،یاتر

 .باشدیمعطوف بر حوزه اجرا م

 ه،یتغذ تیفیغذا، ک تیفیو واضح در مورد ک یسالم، اطالعات کاف یاز غذا نانیاطم یبرا یو شرکت یرسم ینظارت یها ستمیس

مورد توجه قانون  یهاجنبه گریبرآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان از د وانات،یخوراك و رفاه ح یمنیا وانات،یسالمت ح

 نهیاز حقوق مصرف کننده در زم تیو حما یاریسالمت، به ،یوزارت فدرال امور جتماع ،منظور نیا ی. براباشدیم ییگذار اروپا

 یمنیا نهیدر زم شیاتر یمناطق و گردشگر ،یو وزارت فدرال کشاورز واناتیاز ح تیو حما واناتیبهداشت ح ،ییمواد غذا یمنیا

و  نیندر قوا رییتغ یبرا شنهاداتیو پ نیقوان ینظارت بر اجرا تیمسئول یاهیو بهداشت گ اهانیخوراك، محصوالت حفاظت از گ

 حیشده و اعمال صح ادی یهاحوزه یاتیاقدامات و ابتکارات عمل هایها و استانداررا بر عهده داشته و مراکز استان یگذار استیس

 بر عهده دارند.و دستورالعمل ها را  نیقوان

 سالمت دام حوزه

ها، مسئول امور بهداشت،  تیمسئول گریاز حقوق مصرف کننده در کنار د تیبهداشت، مراقبت و حما ،یفدرال امور اجتماع وزارت

 .باشدیم شیو دام در اتر واناتیسالمت و رفاه ح

 نظارت کامل دارد : ریز یهادر حوزه نیوزارت خانه همچن نیا

 (یمرز یخدمات پزشک ت،یو تجارت )واردات و ترانز یخدمات دامپزشک 

 حمل و نقل نیدر ح واناتیو مسائل حفاظت از ح واناتیرفاه ح یمسائل عموم 

 و  واناتیمشترك انسان و دام، تجارت ح یهایماریو ب یوانیح یهایماریو کنترل ب شیدام )پا یمسائل بهداشت

 (یوانیح یهافرآورده

 یدامپزشک یموارد مصرف داروها 

 امور دفع الشه 

 یدامپزشک یکارکنان اداره عموم شتریب میو تعل میآموزش، تعل 

 آنها یحرفه ا یندگیدامپزشکان، از جمله مسائل مربوط به نما ریامور دامپزشکان و سا 

 

 افتیدر یقیاطالعات دق نانی(، کارمندان مقامات، دامپزشکان و کارآفرkvg.gv.atپلت فرم ارتباط سالمت مصرف کننده ) در

 .کنندیم

 انهیشده است که به طور سال هیته ،یدام یهاگروه یگوناگون برا یهادام، دفترچه نهیو قرنط یحوزه نگهدار یعنوان مثال برا به

 AGESدام که مشترك توسط موسسه  یو نگهدار نهیشده قرنط یگزارش به روز رسان نیآخر نی. همچنگردندیم یبه روزرسان

پرداخته  شیدام در اتر نهیو قرنط ینگهدار یبه طور کامل در خصوص روش ها زین است،شده  هیته شیو وزارت بهداشت اتر

 خصوص فراهم آورده است. نیرا در ا یقیدق یاست که اطالعات آمار

بر اساس  نیو همچن یاروپا و مل هیمشترك اتحاد نیبر اساس قوان یوانیح یهایماریو کنترل ب واناتیبر سالمت ح نظارت

بهداشت، مراقبت  ،یوزارت فدرال امور اجتماع نیب كینزد ی( و با همکارOIE) ریگهمه یهایماریب یالمللنیدفتر ب یهاهیتوص
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فدرال انجام  یهاشگاهیآزما نیو همچن AGES یدامپزشک یفدرال و دفاتر پزشک یهااز حقوق مصرف کننده و استان تیو حما

 .شوندیم

 نظارت تیمسئول ییاجرا یهافدرال به عنوان ارگان یهاهمه استان یمقامات مسئول دامپزشک یهر استان، دامپزشکان رسم در

 دام را بر عهده دارند. نهیو قرنط ینگهدار طیشرا یو ثبت و بررس

 نی. اگشته است سیتاس شیبا نظارت وزارت بهداشت در سراسر اتر یدامپزشک ینظارت یهانامهیامر دفتر صدور گواه نیا یبرا

ارت را نظ یشیصادرات دام اتر ریدر ارتباط بوده و مس یالملل نیو ب ییمراجع اروپا گریبا د نیهمچن ،یدفاتر به جز حوزه داخل

 یدارنگه نیدر قوان راتییذکر است که بر اساس گزارش مراجع فوق الذکر، تغ انی. شاندینما ینموده و موانع موجود را برطرف م

 .شوندیم یموعه به روز رسانمج ریز یهاحوزه گریدام و د

 .است شده شناخته …و  یبروسلوز گاو ،یمانند سل گاو هایماریب یاز برخ یجهان است که عار یاز جمله کشورها شیاتر

 ،یوانیو ح یانسان یهاخوراك، پاتوژن ،یی( مسئول نظارت بر مواد غذاNRLsمرجع ) یهاشگاهی( و آزماNRZs) یمرجع مل مراکز

و  یوانیزنده و محصوالت ح واناتیموجود در ح یهاماندهیمواد خاص مانند باق یهاو کالس یکیشده ژنتاصالح یهاسمیارگان

اروپا وجود دارد. آنها اساس  هیعضو اتحاد یدر همه کشورها NRZو  NRL. . هستندها در غذا و خوراك کشآفت یایبقا

غذا و خوراك و در حوزه سالمت  یمربوطه کنترل رسم یهانهیآزمون هماهنگ و هماهنگ در سراسر اروپا در زم یاستانداردها

 هستند. هایماریب صیهنگام تشخ واناتیح

 شگاهیچند آزما ای كیاست که بر اساس آن هر کشور عضو موظف است  625.2017 (EG)اروپا  هیمقررات اتحاد ،یقانون یمبنا

 نیا تیاروپا اطالع دهد. حوزه مسئول ونیسیکند و به کم نییخاص تع قاتیتحق یدام و خوراك دام را برا نظارت بر سالمت

و  ریخاص )مانند ش ییگروه غذا كیکش(، آفت یهاماندهیخاص )مانند باق دهکالس ما ایماده  كی تواندیم هاشگاهیآزما

 یانگل ها یحت ای( را پوشش دهد و نالیچیها )مانند ترانگل ای( BSE)مانند سالمونال،  هاسمیکروارگانیم ای( ریش یهافرآورده

 ند.ینما یم جادیانسان و دام ا انیمشترك م یهایماریانسان که ب یزا برا یماریب

مورد  1200است که حداقل  رفتهیدام و خوارك دام صورت پذ یدیاز مراکز تول یبازرس 12000، به طور ساالنه 2020از سال 

تخلف(،  84کنترل در محل )با کشف  11000، 2019اند. در سال  رفتهیحمل و نقل صورت پذ ریها و در مسها در جادهاز آن

 جیتخلف( انجام و نتا 879کنترل در مقصد ) 140354تخلف کشف شده( و  278حمل و نقل در جاده ) نیکنترل در ح 1203

 اند. دهیبه ثبت رس هایبازرس نیا

 واناتیحمل و نقل ح طیو شرا نیقوان

 زین شینامه در اتر نییآ نیکه ا کندیم نییرا تع یخاص یعموم طیاروپا شرا هیاتحاد واناتیمقررات حمل و نقل ح ،یطور کل به

دام  ازیو فراهم کردن آب مورد ن هیعدم استفاده از خشونت، تغذ ده،یمورد اجرا بوده. از جمله زمان کوتاه سفر، پرسنل آموزش د

 شده. یمهندس یدر فواصل زمان

 تیصالح نامهیگواه ستیبایم زیانتقال دهند و راننده ن گریبه مکان د یاز مکان توانندیم دهیرا فقط افراد آموزش د واناتیح

حمل و نقل  یرا برا یا ژهیو یآموزش یهادوره ستیبایکشاورزان و دامدارن، دوره م نیداشته باشند. همچن وریانتقال دام وط

 [.6کرده باشند] افتیدر یو انتقال دام را به صورت رسم قلباشند و مجوز ن دهیدام د حیصح
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اروپا و  هیاتحاد واناتیاز مقررات حمل و نقل ح 3مندرج در ماده  یتوسط کشاورزان، فقط مقررات کل واناتیحمل و نقل ح یبرا

را  ینیاروپا قوان هیاتحاد واناتیاعمال شود. مقررات حمل و نقل ح 27 بر سالمت دام مندرج در ماده یمربوط به نظارت نیقوان

حمل و نقل در ارتباط  نیا نکهیمشروط بر ا کند،یم نییاروپا تع هیو مهره داران زنده در داخل اتحاد واناتیحمل و نقل ح یبرا

از مطب  ایبه  میبه طور مستق واناتیمقررات در مورد حمل و نقل ح نیحال، ا نیبا ا(. 5انجام شود )ماده  یاقتصاد تیفعال كیبا 

 شود.یتحت نظر دامپزشك اعمال نم ،یدامپزشک یها كینیکل ایها 

حمل و نقل  حی. روند صحستیاروپا ن هیاتحاد واناتیمشمول مقررات حمل و نقل ح یبدون هدف اقتصاد واناتیحمل و نقل ح

 ییاروپا هیاتحاد واناتیاز مقررات حمل و نقل ح یی( که در آن بخش هاTierschutzgesetz) واناتیقانون رفاه ح 11در ماده 

(.حمل و نقل IIIو  I ،II یفصل ها I مهی، ضم3. )ماده شودیشناخته م شیاتر درنامه مرجع  نییمندرج است، به عنوان آ زین

 واناتیاز ح تیدر مورد حما 2004دسامبر  22مورخ  1.2005 (EU) یینامه اروپا نییاساساً توسط مقررات مندرج در آ واناتیح

 .شودی( اعمال و نظارت مOJ L 3, 5.1.2005, p. 1حمل و نقل ) نیدر ح

 بر خوراك دام نظارت

نظارت ها بر حوزه خوراك دام با توجه  یاست و تمام یمناطق و گردشگر ،یخوراك بر عهده وزارت فدرال کشاورز یرسم کنترل

تا خوراك  باشندیموظف م هایدامدار یتمام انیم نی. در اردیپذیصورت م 1999نامه نظارت بر حوزه خوراك دام مورخ  نییبه آ

 .ندیرا به سرعت اعالم نما راتییبه ثبت رسانده و هرگونه تغ BAESمورد استفاده خود را در سامانه فدرال  یها

 82000 باًیتقر شیشده اند و در سراسر اتر دییخوراك ثبت و تا یدیشرکت تول 2300سامانه در حال حاضر در حدود  نیا در

. به عنوان مثال در سال رندیگی( قرار مLFBISثبت موجود ) یها ستمیمربوطه با س یتوسط مقامات استان یمزرعه مورد بازرس

نمونه  1230انجام دادند و بالغ بر  ینترنتیا یبازرس 51و  یاتیعمل یمورد بازرس 593بالغ بر  BAES ینظارت ی، نهادها2020

 یدیمحصوالت تول یبر رو یسیمورد خطا در برچسب نو 283مورد تخلف ثبت شده و  193تعداد  نیکرده اند که از ا افتیدر

 خوراك دام. یبرا

 یپارامترها یرا( بیمخلوط ها و مواد افزودن شیو خوراك مرکب، پ ونجهیکلزا،  ا،یخوراك )تك خوراك مانند غالت، سو یهانمونه

 ایت کش ها و آف هانیکوتوکسیما ن،یمواد نامطلوب مانند فلزات سنگ ،یکروبی)به عنوان مثال سالمونال، فساد م یمنیمرتبط با ا

 یموظف به ارسال گزارش ها زین یدیو مراکز تول رندیگینشده قرار م یزیبرنامه ر یهایبازرس موردمواد ممنوعه( به طور مرتب 

 .باشندیم یسالمت به طور هفتگ

 اهینظارت بر سالمت گ حوزه

 مناطق ،یوزارت فدرال کشاورز تیدر بازار به عهده دولت فدرال است، تحت مسئول اهانیعرضه محصوالت محافظت از گ کنترل

 طهیودها در حک ژهیبه و اهانی. کنترل استفاده از محصوالت حفاظت از گشودیانجام م BAESکه توسط  شیاتر یو گردشگر

. قانون محصوالت حفاظت شودیم میتنظ یالتیقانون ا 9است و توسط  رالفد یها التیا تیبلکه مسئول ست،ین BAES فیوظا

، روزنامه قانون فدرال 2011 اهی، و دستورالعمل محصوالت حفاظت از گ10.2011شماره  I، روزنامه قانون فدرال 2011 اهیاز گ

II  باشندیم ییاروپا هیادفدرال و اتح ینظارت بر انطباق با مقررات قانون یبرا یقانون یمبنا 233.2011شماره. 
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 شیگاز در شرکت نفت و گاز اتر دیمناسب تول ندهیآ

 باشند،یروبرو م یجد یهابا چالش یانرژ متیق شیافزا لیاز اقتصاد و صنعت به دل یبزرگ یهاو بخش یخانوارها کهیدرحال    

در دوره پررونق  شتر،یبتواند با کسب درآمد ب OMV شینفت و گاز سبب شده است تا شرکت نفت و گاز اتر متیق شیافزا نیا

 .ردیقرار گ یدیجد

 24 خواهدیبهره ببرد و اکنون م یطور متناسببه زین Borealisتابعه خود  ییایمیاز شرکت ش 2021ام فا توانست، در سال  او

درصد  31. 5که  Öbag یالتیا نگیهر سهم به سهامداران خود بپردازد. هولد یبه ازا وروی 2. 30به مبلغ  شتریدرصد سود ب

 درآمد کسب خواهد کرد. وروی ونیلیم 237از  شیب یکم ،یقیپرداخت تشو نیهم ادارد، ب اریسهام او ام فا را در اخت

فشار خود را تحت OMVصنعت نفت،  یهاشرکت ریمانند سا کند؛یکار م دیجد یاستراتژ كی یام فا در حال حاضر رو او

 یهانامهنییکرده و تا حد امکان با آ دارتریپا شدهیزیربرنامه یتا تجارت خود را با توجه به انتقال انرژ ندیبیم یاندهیفزا

 همراه شود. یطیمحستیز

را  تافیقابل باز یهاكیپالست دیتول یعنیسودآور خود،  ژهیوو به سیکه او ام فا، بخش تازه تأس رودیچارچوب انتظار م نیا در

 رد،یکرده است تا از تجارت با نفت خام فاصله گ یسع یجیطور تدربه ریاخ یهاگسترش دهد. هرچند در سال ندهیآ یهادر سال

 خواهد کرد. فایا یشرکت در حوزه سوخت و انرژ نیا یهاتیفعال ندهیرا در آ یهمگاز همچنان نقش م حال،نیباا

 یمیاز ن شیگاز ب انیم نیکرده است و در ا دیهزار بشکه نفت و گاز تول 486طور متوسط روزانه به OMVگذشته شرکت  سال

 است. افتهیشیدرصد افزا 20را به خود اختصاص داده و حجم فروش تا  دیاز کل تول

کرده است  ینیبشیهر مگاوات ساعت پدر  وروی 25از  شیگاز را ب یواقع متیق نیانگیم ،یسال جار یشرکت برا نیا رعاملیمد

 بوده است. وروی 16. 5 متیشاخص ق نیاست که در سال گذشته ا ذکرانیو شا

کاهش  یو معتقد است که باوجود تالش برا داندیدالر در هر بشکه م 75نفت خام برنت را باالتر از  متیق نیانگیم نیهمچن یو

گاز، در مرحله نخست،  دیشد و شا ازینیب یلیفس یهااست تا بتواند از سوخت ازین یادیزمان و تالش ز ،یلیفس یهاسوخت

 نسبت به نفت باشد. یترمناسب نیگزیجا

اره اش یدر ابوظب شگاهیپاال كیطور خاص به سهام به یساختار راتییشرکت و تغ نیا یاو ام فا در خصوص درآمدها یمال ریمد

او ام فا فاصله  دیجد یهایزیرآن متفاوت است و با برنامه یانتظارات بازار درازمدت برا ،یانتقال انرژ لیکرد که اکنون به دل

 .فروشدیم EuroChemخود را به سازنده کود  تروژنیو ن نی، تجارت کود، مالمBorealis ییایمیش داتیدارد. شرکت تول

Borealis با  ییوروی ونیلیم 455 یخصوص قرارداد نیاعالم کرد که در اEuroChem که  نیا رودیبسته است و انتظار م

قزاقستان  ك،یبلژ ه،یعمده در روس یدیتول یهاتیسا یدارا EuroChemگردد. گروه  یینها یدوم سال جار مهیروند انتقال تا ن

 .رسندیکشور م 40نفر در  27000از  شیاست و تعداد کارکنان آن به ب یتوانیو ل

. انتظار آوردیرا به دست م عیشبکه فروش و توز نیآلمان و فرانسه و همچن ش،یدر اتر دیتول، امکانات Borealisتجارت  دیخر با

 یآندر یروس اردریلیکه توسط م EuroChemگردد.  یینها 2022دوم سال  مهیفروش و نقل و انتقاالت در ن نیا رودیم

 کود در جهان است. دکنندگانیتول نیرتاز بزرگ یکیاست،  شدهسیتأس چنکویملن
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 نیآهن اروپا در وراه ستگاهیا نیدارتریپا

در  یونقل چندوجهمرکز حمل كیهزار مترمربع به  25هکتار معادل  109به مساحت  ینیدر زم ن،یو یآهن اصلراه ستگاهیا

 است. شدهلیاروپا تبد یاآهن فرا منطقهراه ستمیس

شده است، تنها به ساختمان  2016در سال  یمعمار A+ زهیجا افتیآن موفق به در یکه طراح نیآهن وراه یمرکز ستگاهیا پروژه

 .دیآیحساب مبه یمنطقه شهر كیتوسعه مجدد کل  یبرا یو درواقع طرح شودیمجموعه محدود نم

 نیبرخوردار است. ا یاژهیو تیاست و از اهم ایشهر از سراسر دن نیا دکنندگانیبازد یاصل یورود نیو یآهن مرکزراه ستگاهیا

خاص  یینماو با جلوه آوردیبه وجود م یدنیو د زیانگجانیه ییبا ساختار خاص خود در لحظات اول ورود به شهر، فضا ستگاهیا

 .کندیم یداعرا ت ییآمد گوخوش یخود، نوع

است  یآن ساختار هدفمند یو شاخصه اصل شودیآن منعکس م ریچشمگ یدر نوع معمار نیو ستگاهیعمده و خاص ا تیاهم

 كیهر  ،ییشکل فضا یقاب لوز 14سقف شامل  نیکاررفته است. اشفاف، تاشو و الماس گونه آن به مهیسقف ن یکه در طراح

 یهاالماس نیمنظور استوار ماندن اآن قرار دارد. به یموجود در پنج سکو لیر 10بر فراز  ف،یمتر است که در پنج رد 76به طول 

 شده است.ستون حامل قرار داده كیآن  نیریز یمتر فضا 38در هر  نواز،چشم

به لطف  نیاند. عالوه بر اکرده جادیشکل ا ستالیکر یمتر 60*30 رینورگ كیاند و از هم جداشده یدر بخش مرکز هایلوز نیا

برخوردار است و در طول  یعیطب ییمذکور در ساعات روز از روشنا ستگاهیکاررفته در سقف، ابه کپارچهیدار و لعاب یهاسازه

 .بردیشب بهره م زینگاجالب و اعجاب یهاشب از جلوه

 نکهیاست. نکته جالب ا دهیآن در درون ساختمان بخش نیریبه بخش ز كیهارمون یینما زیفام نآلکوباند نقره یهااز ورق استفاده

 هیروشن و شاد، تهو یهاسالن یندارند، طراح یبه نگهدار یانچند ازیشفاف و بادوام که ن باتیدر کنار استفاده از مواد و ترک

 نییپا یبا توان حرکت یخواهانتوان یآن خصوصاً برا یسازنهیو به یرونیآسان به سکوها از محوطه ب یدسترس تیمطبوع، قابل

 بناشده است. ستیزطیو دوستدار مح داریبنا کامالً پا نیساختمان ا د،یآیحساب مبه ستگاهیا یطراح زیمتما یهایژگیکه از و

 یابیو دست داریاستفاده از مواد پا ،یداریو پا یطیمحستیبا توجه عمده به مسائل ز نیو یمرکز ستگاهیا زانیرو برنامه طراحان

 شیاو گرم شیسرما یهاستمیس ،ییگرمانیزم یاز انرژ یریگاند و با بهرهقرار داده تیرا در اولو یانرژ یوربهره یباال ریبه مقاد

 ستیزطیو سازگار با مح داریپا یکارآمد از انرژ یارا به نمونه ستگاهیا نیا کپارچه،ی هیتهو ستمیو س یاشبکه منطقه كیاز 

 اند.کرده لیتبد

 ،یکاربرد ،یاتیعمل یهایژگیبه و شیاتر یآهن ملراه نیمسئول دهدیساختمان نشان م نیا یهمتایبرجسته و ب یمعمار

 قرارگرفته است. ژهیآن موردتوجه و یاند و در طراحداده تیاهم یو سازمان یالزامات فن یمطابقت بنا با تمام زیو ن یاقتصاد
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 ییاروپا هیاتحاد یکشورها یآمار یهادر گزارش داده شیاتر گاهیجا

مرکز در بخش کتاب  نیا ینترنتیا یدر نشان 2021سپتامبر  13 خیاروپا در تار هیمرکز آمار اتحاد انهینسخه چهارم گزارش سال

 .دیسال آمار منتشر گرد

 یهاشاخص لیو تحل یبه بررس یعیو منابع طب ستیزطیمردم و جامعه، اقتصاد و تجارت و مح یدر سه گروه اصل باچهید نیا    

 ها پرداخته است.حوزه نیعضو در ا یکشورها یکالن آمار

که در آن  باشدیم 2021 یماه م انیدر پا یاستخراج اطالعات آمار نیگزارش، مربوط به آخر نیمندرج در ا یاطالعات آمار     

 قرارگرفته است. یموردبررس ییاروپا هیعضو اتحاد یمربوط به کشورها یصورت جداگانه اطالعات آماربه

 .گرددیارائه م ریبه شرح ز شیاتر گاهیاروپا با تمرکز بر جا هیشده در گزارش اتحادارائه یاقتصاد یهااز شاخص ییهابخش

 بخش نخست:  از

 مردم و جامعه 

 بازار کار و مشاغل 

 یزندگ طیشرا 

 تالیجید یهارساختیبه ز یعموم یدسترس 

 

 از بخش دوم: اقتصاد و تجارت 

 ییاقتصاد و دارا 

 هامتیق 

 دولت یمال نیحوزه تأم 

 یالمللنیتجارت ب 

 تجارت خرد 

 توسعه و پژوهش 

 یگردشگر 

 

که در چارچوب  یو جنگلدار التیش ،یکشاورز ست،یزطیمح ،یونقل، انرژهمچون حمل یدر بخش سوم به موضوعات نیهمچن

 کهییازآنجا ژهیوتمرکز خواهد شد. به یالمللنیبر حوزه تجارت و تجارت ب یگزارش بدان اشاره نخواهد شد و در گزارش فعل نیا

 افتیخوانندگان امکان در یبرا باشد،یشده مآمار ارائه یمصورساز هیبر رو دیاست و تأک شدههیته یسیبه زبان انگل ادشدهیگزارش 

 را فراهم آورده است. یدیاطالعات کل یترعیسر

 کار بازار
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ران عضو در دو یروبرو بوده است اما کشورها یبا معضالت زیاز بحران کرونا ن شیپ ،ییاروپا هیبازار کار و مشاغل در اتحاد هرچند

 یدیجد یهادر حوزه مشاغل با چالش یسرتاسر یهاتیو ممنوع هایلیتعط لیبه دل ژهیوو به یبحران کرونا با مشکالت اقتصاد

 یروین نبود جهیکارکنان و در نت یشغل رییاز مشاغل شاهد تغ یشدن دوره بحران، در برخ یل طوالنیبه دل ژهیوروبرو شدند. به

 .میباشیکار ماهر م

نداشته است، بازار مشاغل  یمحسوس راتییتغ 2021تا  2019 یهاسال نیسال ب 74تا  15 نیب یامر که ساختار سن نیباوجودا

درصد  1. 3افراد شاغل  زانیاست، م افتهی شیدرصد افزا 2که خارج از بازار کار هستند تا  یافراد زانیدرصد کوچك و م 0. 9تا 

 است. افتهی شیدرصد افزا 4. 3تا  یکاریب زانیاست و همزمان م افتهیکاهش 

آلمان، سوئد، و هلند  ی. کشورهاباشدیسال م 24تا  15 یمربوط به گروه سن یکاریب زانیم نیشتریب ییاروپا یکشورها انیم در

. 3با  ییاروپا نیانگیبهتر از م یطیرو شرا نیسال را دارند و از ا 64تا  20 نینرخ افراد شاغل ب نیشتریدرصد ب 81به  كیبا نزد

 نیذکر شده در ا یشاخص ها گرید شتریدرصد مانند ب 76. 6با حدود  شیاتر ی. نرخ اشتغال براباشندیدرصد را دارا م 72

 قرار دارد. ییاروپا هیاتحاد نیانگیبهتر از م یگاهیگزارش در جا

 یزندگ طیشرا

 تیدر خطر فقر و محروم ،ییاروپا هیاتحاد تیدرصد جمع 9.20برابر با  ییشهروند اروپا ونیلیم 4.91، بالغ بر 2019سال  در

 است. افتهیبهبود  ییشهروند اروپا ونیلیم 15. 4 ی، برا2016سال  طیبا شرا سهیشاخص در مقا نیقرار داشتند. ا یاجتماع

قرار داشته اند که نشان از بهتر  یاجتماع تیکشور در معرض خطر فقر و محروم تیدرصد از جمع 9.16 شیمقابل در اتر در

 ان،یم نیعضو انجمن تجارت آزاد اروپا دارد. در ا یو کشورها ییاروپا هیاتحاد نیانگینسبت به م شیدر اتر یزندگ طیبودن شرا

 را دارند. طیشرا نیدرصد بدتر 32. 8با  غارستانو بل طیشرا نیدرصد بهتر 11با  سلندیا

 تالیجید یها رساختیو ز نترنتیبه ا یدسترس

روزانه  یها تیاعالم کرده اند که در فعال ،ییاروپا هیاز شهروندان اتحاد 74تا  16 نیدرصد افراد بزرگ سال ب 88، 2020سال  در

 .ندینما یاستفاده م یدیابزار کل كیوابسته بوده و از آن به عنوان  نترنتیخود به ا

درصد در فنالند و سوئد و در حدود  97درصد،  98د، در لوکزامبورگ درص 99در دانمارك  نترنتیبه ا یاستفاده و دسترس زانیم

 .باشدیدرصد در بلغارستان م 70

برابر با  یاستفاده ا زانیم زین یشیو کاربران و شهروندان اتر باشدیدرصد م 88 ییاروپا هیدر اتحاد نترنتیاستفاده از ا نیانگیم

تا دوران  یکیو دولت الکترون تالیجید یها رساختیو ز نترنتیبه ا یدر حوزه دسترس شیدارند. اتر ییاروپا هیاتحاد نیانگیم

و اقتصاد، در  یساز تالیجید تیمجزا با محور یوزارت خانه ا جادیو ا 2017کورتز در سال  انیاز دولت نخست سباست شیپ

 یداردر امور ا ژهیبه و تالیجید یها رساختیپرسرعت و استفاده از ز نترنتیبه ا یدر استفاده و دسترس شرویپ یزمره کشورها

آمار مرکز آمار  نی. طبق آخرباشدیحوزه م نیدر ا ییربنایکشور به دنبال اصالحات ز نی، ا2018قرار نداشته است و از سال 

 .ردیگینسل پنجم قرار م یمخابرات یهادر پوشش آنتن شیدرصد از مساحت اتر 52 ،یالدیم یسال جار انیتا پا شیاتر

 هیعضو اتحاد یکشورها انی. در مباشدیم وروی ونیلیتر 13. 306، بالغ بر 2020در سال  ییاروپا هیاتحاد یناخالص داخل دیتول

. به دنبال آلمان، فرانسه باشدیاروپا م یناخالص داخل دیدرصد از سهم تول 25کننده  جادیاقتصاد اروپا ا نیآلمان بزرگتر ییاروپا

 دوم و سوم قرار دارند. یهاگاهیدرصد در جا 12. 4 با ایتالیدرصد، ا 1.17با 
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قرار دارد. بر اساس آمار،  ییاروپا هیاتحاد یناخالص داخل دیتر در حوزه تول تیکم اهم یدرصد در رده کشورها 2. 8با  شیاتر

در  ورویرو به رشد بوده است و با بحران  ییاروپا هیاتحاد یناخالص داخل دیدر تول راتیی، روند تغ2007تا  2000 یسال ها نیب

درصد  8را تا حدود  ییاروپا هیاتحاد یناخالص داخل دیتول ،یشکسته شده و رکود اقتصاد ندرو نی، ا2009و  2008 یسال ها

 .ابدی یادامه م 2013تا سال  یهمراه با مشکالت اقتصاد جهان یروند رکود سراسر نیدهد و ا یکاهش م

. 6 نیب یو با نرخ ردیگیدر روند بهبود و رشد قرار م گرید یبار ییاروپا هی، اقتصاد اتحاد2019تا سال  2014از آن از سال  پس

 ،یاسی. در ادامه بحران کرونا و تبعات سکندیرا دنبال م یاقتصاد ییبهبود و شکوفا ریمس انهیرشد، به طور سال 2. 8درصد تا  1

. بر اساس گزارش گرددیم یناخالص داخل دیدر تول یدرصد 6. 1ان، سبب سقوط به دنبال بحر شده جادیو سالمت ا یاقتصاد

سال  انیبوده است و در پا وروی 170هزار و  31برابر با  2019سال  انیدر پا ییاروپا هیناخالص اتحاد دیسرانه تول وروستات،ی

 است. افتهیکاهش  وروی 660هزار  29به  زانیم نی، ا2020

 کاال و خدمات متیو ق تورم

درصد بوده است  0. 7، برابر با 2020سال نخست سال  میتا ن 2019سال  نیب ییاروپا هیاتحاد یکشورها یبرا نیانگیتورم م نرخ

 نرخ تورم را داشته است. نیدرصد باالتر 3.7مدت با  نیعضو لهستان در هم یکشورها انیو در م

 ییاروپا هیاتحاد نیانگیدرصد دوبرابر م 1. 4 زانیداشته است اما با م یکم اریهرچند نوسانات بس شینرخ تورم در اتر همزمان

ها  متیق نی. باال ترباشدیم یمسکن، خوراك، مواد خام و انرژ متیق ش،یکننده نرخ تورم در اتر نییتع ی. شاخص اصلباشدیم

دهم قرار  گاهیدر جا كیپس از هلند و قبل از بلژ شیو اتر باشدیو نروژ م سلندیدنبال آن ا بهو  سیدر سوئ ییاروپا هیدر اتحاد

 گرفته است.

 دولت ها یمال طیشرا

بوده است  هیاتحاد یناخالص داخل دیدرصد تول 6. 9در حدود  ییاروپا هیاتحاد یکشورهایبودجه عموم ی، کسر2020سال  در

 دهد. یرا نشان م یبرابر 13درصد بوده است، رشد  0. 5که تنها  2019در سال  یکه نسبت به کسر

بودجه  یکسر نیبودجه روبرو بوده اند که ا ی، با کسر2020در سال  ییاروپا هیعضو اتحاد یکشورهایتمام وروستات،یآمار  طبق

 نیترشیکشورها بوده است. ب یناخالص داخل دینسبت به تول ا،یدرصد در اسپان 11دانمارك تا  یدرصد برا 1. 1 نیب یدر محدوده ا

 هیاتحاد ینرخ برا نی. اباشدیم ایو اسپان شیمالت، اتر ونان،ی یمربوط به کشورها 2020و  2019ه مازاد در سال ب ینسبت کسر

 درصد بوده است. – 9در حدود  شیاتر یدرصد و برا – 7 ییاروپا

 یخارج تجارت

بوده است که مازاد تراز  وروی ونیلیتر 1. 932عضو، بالغ بر  ریغ یبه کشورها ییاروپا هیصادرات اتحاد زانیم 2020سال  در

سال به طور  نینهم یبرا 2020رو در سال  نیعضو به همراه داشته است و از ا یکشورها یبرا وروی ونیلیم 218برابر با  یتجار

 عضو مثبت بوده است. ریغ یبا کشورها ییاروپا هیاتحاد یتراز تجار یاپیپ

 9. 4، صادرات تا 2020را تحت الشعاع قرار داد. در سال  ییاروپا هیاتحاد یبحران سالمت کرونا، تجارت خارج زیحوزه ن نیا در

 کاهش داشتند. 2019درصد نسبت به سال  11. 7 زیاز آن و واردات ن شیدرصد نسبت به سال پ
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حده، مت االتیا بیرا، به ترت ییاروپا هیاتحاد یتجار یاصل كیعضو، ده شر یکشورها یبا اشاره به آمار تجارت خارج وروستاتی

 نروژ و هند بر شمرده است. ،یژاپن، کره جنوب ه،یترک ه،یروس س،یسوئ ن،یچ ا،یتانیبر

درصد از مجموع صادرات  18. 3در حوزه صادرات بوده است و  ییاروپا هیاتحاد كیشر نیمتحده، مهم تر االتی، ا2020سال  در

 بوده است. کایمتحده آمر االتیعضو به ا یکشورها

عضو  یکشورها یدرصد مجموع حجم تجارت خارج 61 وروستاتیعضو، طبق اعالم  یکشورها انیم یتجارت داخل همزمان

درصد بوده است  71بالغ بر  2020در سال  شیاتر ییرا به خود اختصاص داده است. سهم تجارت داخل اروپا ییاروپا هیاتحاد

عرضه و تقاضا  رهیمشکالت حمل و نقل و شکسته شدن زنج توانیرا م آن لیلکه د باشدیباالتر م ییاروپا هیاتحاد نیانگیکه از م

 رگیو د شیاتر یرا برا یراحت تر یدسترس تیقابل یمنطقه ا یبازارها رایبحران کرونا در سراسر جهان دانست، ز لیبه دل

 آوردند. یفراهم م طیشرا نیدر ا ییاروپا هیعضو اتحاد یکشورها
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 یشهر یدر طراح یشیآموزان اتردانش یسازمیسه

 در شهر، کودکان و جوانان یزندگ تیفیبهبود ک یکه به شهر حقوق بشر جهان شهرت دارد، برا شیاتر تختیپا ن،یو رانیمد    

 دعوت کرده است. نهیزم نیخود در ا یهادهیو ا ازهایرا به ارائه ن

از رقابت و تنش  یابار پس از جنگ سرد، دوره نیاول یحقوق بشر بود که برا یکنفرانس جهان زبانیم 1993در سال  نیو

دوم، برگزار شد.  یبعد از جنگ جهان روانشیو پ کایمتحده آمر االتیو متحدانش و ا یشورو ریاتحاد جماه نیب یکیتیژئوپل

از مقامات  یاری، بس2014در دسامبر سال  یاژهیمراسم و یط ،یخیروز تار نیسالگرد بزرگداشت ا نیستمیشهر در ب رانیمد

در  هوستیبه طور پ شی. از آن پس، دولت اتردندینام” شهر حقوق بشر“را  شیاتر تختیجهان را دعوت کرده و پا یکشورها ریسا

 .خود برخوردار کند یشهروند حقوقساکنان را از  شتریعبارت را در عمل تحقق ببخشد و هر چه ب نیتالش بوده است مفهوم ا

 و یدر شناخت مسائل شهر تختیانجام شده، توجه به نقش کودکان و جوانان پا نهیزم نیکه در ا یاقدامات نیاز بهتر یکی

 در حل مشکالت بوده است. یسن یهاگروه نیا یسازمیسه

با  نیو ،ییاروپا یکشورها انینهاده که در م شیرو به افزا یباورنکردن یسراسر جهان با سرعت یشهرها تیاست که جمع یهیبد

مهم در  اریبس امدیاتفاق دو پ نیتجربه کرده است. ا 2019تا  2009 یهاسال نیرا ب تیجمع شیافزا نیشتریب 12. 9نرخ رشد 

است که در  یدر حال نیسال سن داشت و ا 19 ریمورد ز كی ،ینیاز هر پنج ساکن و 2018تا سال  نکهیداشته است؛ اول ا یپ

 دهندگانیسوم را كی باًی، تقر2019تا سال  زی. در مورد دوم نشوندیبرخوردار م یاز حق رأ یسالگ 16مردم در  یشیجوامع اتر

گونه نقش  چیاز داشتن ه شیاتر تختیپا اکناناز س یتعداد قابل توجه جه،یدر نت آمدند،یبه حساب نم شیشهروند اتر ن،یو

 محروم بودند. یاسیس یهاستمیدر س یرسم

 میتصم نیشهر و یشورا ی، اعضا2019حقوق کودکان سازمان ملل متحد در سال  مانیمراسم سالگرد بزرگداشت پ نیامیس در

د و کنن میسه شتریب یها در امور شهرآن یسن رأ دنیرا، صرف نظر از توجه به رس تختیپا نیگرفتند کودکان و نوجوانان ا

در سطح شهر برگزار  یمتعدد یهاراستا، کارگاه نی. در ارندیبهره گ نیو یرو شیپ یهاحل بحران یها براآن یهادهیاز ا یحت

 یخود را برا یهادهیموظف بودند ا ،یدوره آموزش كیکردن  یآن کودکان و نوجوانان شرکت کننده پس از سپر یشد که ط

ر در مجموع هزا دادیرو نیا یکه ط ستا یها حاککنند. گزارش انیب یشهر یطراح ژهیوو به نیدر و یزندگ شتریبهبود هر چه ب

 و تبادل نظر آن شرکت کردند. یآموزش یهاکودك و نوجوان در دوره 581هزار و  22کارگاه برگزار شد که  309و 

به آن، چهار پرسش مهم را  یابیدست یدر هر سال بود که برا یخدمات شهر یبررس ن،یو یآموزش یهاکارگاه یهدف اصل    

متحمل شود؟  دیرا با راتییچه تغ شیاتر تختیپا( 2در سال گذشته چه بود؟  نیافتخارات و( 1مطرح شد؛  یآموزش یهادر دوره

 کنند؟یم شیو آسا تیاحساس امن یطیمردم در چه شرا( 4اعمال شود؟  دیبا یشهر چه اقدامات یداریپا شیافزا یبرا( 3

 یرا برا رانیها پاسخ دهند و مدپرسش نیبه ا توانندیکه نوجوانان بهتر م دانستندیاگرچه م یآموزش یهاکنندگان کارگاه برگزار

سال  10شش تا  نیب یکنندگان را از رده سندرصد شرکت 50از  شیحال، ب نیکنند با ا یاری نیو شتریهر چه ب یریپذستیز

 یتیومند بلکه تمام مهاجران با هر زبان و قنبود نیکنندگان تنها از شهروندان وشرکت نکهیا گریدانتخاب کردند. نکته قابل توجه 

مراکز  ریخود را در سا یهاپروژه برنامه رانیمد ت،ی. در نهاکردندیم دایو جلسات تبادل نظر حضور پ یآموزش یهادوره نیدر ا

یهر بخش م رانیو از مد کردندیم ادهیپناهندگان پ یهاکمپ یجوانان و حت یاز مدرسه گرفته تا مراکز اجتماع یآموزش

 174ها به تمام آموزش نکهیها به کودکان و نوجوانان اختصاص دهند. جالب اارائه آموزش یرا برا یخاص یبازه زمان خواستند

 یایاز مزا توانستندیم ینه قومیتمام افراد عالقمند با هر زم جهیو در نت گرفتیشرکت کنندگان قرار م اریزبان مختلف در اخت

 کنند. یاری یشهر یدر بهبود طراح زیخود، مقامات را ن یهادهیبا طرح ا نکهیضمن ا مند شوندآن بهره
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 بزرگ یهادهیجوان و ا کنندگانشرکت

نام داشت که اعضا ” قرمز یهانیشاه“ وست،یپ ینوجوانان در امور شهر یسازمیکه به جنبش سه نیو یآموزش یاز نهادها یکی

 گریکدیوگو با جلسات گفت یبه برگزار یاز پروژه اصل یرویمؤسسه در پ نی. جوانان ادادیم لیساله تشک 15آن را اغلب نوجوانان 

ه ب دنیبخش یآموزش، مراقبت سالمت و برتر ،یطیمح ستیحفاظت ز یعنی یشهر یزندگ یو چهار جنبه اصل پرداختندیم

خود  یهادهیا میت نیا ی، اعضا2019. در دسامبر دادندیرا مورد بحث قرار م یباز یهانینسبت به زم یروادهیپ یرهایمس جادیا

به حداقل رساندن تردد  رینظ یترموضوعات مهم دمشابه سراسر شهر به اشتراك گذاشتند و به بحث در مور ینهادها ریرا با سا

نامتناسب با سن کودکان  یهااز ارائه آموزش یریو جلوگ یعموم یدر فضاها دنیکش گاریس تیممنوع ه،ینقل لیوسا قیاز طر

گروه مطرح و با استقبال متفاوت مقامات شهر مواجه شد با  نیا یاعضا یاز سو یاریبس یهادهیدر مدارس پرداختند. اگرچه ا

 .پروراندندیرا در سر م ترتیفیتر، سبزتر و باکپاك یدر شهر یجوانان هدف بلندپروازانه زندگ نیحال، همه ا نیا

مردم شهر را از  نیو ش،یاتر تختیحقوق بشر در پا یکنفرانس جهان یپس از برگزار ژهیو به و ریدهه اخحدود سه  یط اگرچه

 ،یزندگ تیفیساکنان در بهبود ک یسازمیمقامات به سه میحال، پس از تصم نیبرخوردار کرده است با ا یشتریحقوق ب

مورد توجه  یبه خوب یباز یهانیها و زمپارك رینظ یعموم یفضاها جادیکودکان در ا ژهیوتمام اقشار جامعه و به یهاخواسته

گرد هم  یکارشناس شهر كی یکه با رهبر خوردیبه چشم م یروزها در گوشه و کنار شهر کودکان نیقرار گرفته شده است. ا

 هستند. یپردازدهیدر حال ا یعموم یاند و در مورد فضاهاآمده
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 یونقل عموماستفاده از حمل قیتشو یبرا شیراهکار اتر

وسوم م یهاطیبه ارائه بل ،یونقل عمومحمل لیآوردن به وسا یو رو نیمردم به استفاده نکردن از ماش قیتشو یدر راستا شیاتر

 در سراسر کشور اقدام کرده است.” climate ticket” به 

 یاست برا یاکپارچهیقرار گرفته و مجوز ساالنه  شیاتردر دسترس شهروندان  یاکتبر سال جار 28از  ییوهواآب طیبل    

 .رهیاتوبوس، تراموا و غ ،یشهر نیب یدر سراسر کشور از جمله قطارها یونقل عمومحمل لیوسا یاستفاده در تمام

ار با کارآمدتر و سازگ یالهیعنوان وسونقل انبوه بهحمل ستمیاستفاده از س جیمبتکرانه ترو دهیا نیا یسازادهیدولت از پ هدف

وارد کردن شهروندان به تعهدات  یبرا یراهکار نیهمچن هاطیبل نیاست. ا یشخص هینقل لیوسا یتردد به جا یوهوا براآب

 در آن است. شدهنییبه اهداف تع یابیو کمك به دست سیپار ییوهوانامه آبموجود در توافق

 رد،ی( مورد استفاده قرار گvignette type road tax) یاجاده اتیمال یعنوان نوعقرار است به نیهمچن ییوهواآب طیبل

مشابه، در  یمذکور با منطق یهاطی. بلکنندیپرداخت م ینیمدت مع یها برامنظور استفاده از جادهکه رانندگان به یاتیمال یعنی

 مدت است.مردم کوتاه یها برابه آن یحال دسترس نیقرار دارد با ا زیشهروندان ن اریاخت

Climate ticket با  توانیم زین هاالتیا یحال در بعض نیمناسب است با ا یونقل کابلحمل لیاستفاده در هر نوع از وسا یبرا

سال و بازنشستگان  26 ریافراد ز یاکنون براکه هم هاطیبل نیاستفاده کرد. ا زین یعموم هینقل لهیشبه وس لیاستفاده از آن، از وسا

 949معادل با  یعنی ف،یدرصد تخف 15اکتبر با  31و تا  شودیعرضه م وروی 1،095به مبلغ  نیریسا یدارد، برا متیق وروی 821

 .دهدیکاهش م وروی 966را تا  طیبل نهیهز یدرصد 15 فیتخف نی. اردیگیشهروندان قرار م اریدر اخت وروی

Climate ticket  مدت امکان پس دادن آن و گرفتن پول به شهروندان  نیاست و در ا رفعالیغ یداریروز اول پس از خر 14در

از فروشندگان مربوطه،  دیبهره ببرند با یونقل عمومحمل لیمدت از وسا نیاز ا شیدارند تا پ لیکه تما ی. افرادشودیداده م

 فعال اقدام کنند. یهاطیبل دیبه خر ÖBBقطار  ستگاهیچون فروشندگان ثابت حاضر در اهم
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 شیاتر ۲۰۲۱گزارش سبز 

جامع  یکه نگاه دینمایرا ارائه م شیهرسال گزارش سبز اتر ش،یاتر یمناطق و گردشگر ،یخش اداره کل دوم وزارت کشاورزب

 دارد. شیمرتبط در اتر یهاو حوزه یو گردشگر یجنگلدار ،یبه حوزه کشاورز

له در فاص یکشاورز داتیتول گاهیاز جا یدیافزوده تولارزش زانی، م شیفدرال اتر یاتاق اقتصاد یاساس آمار منتشره از سو بر

 .دیدرصد رس 1.1درصد به  3.7از  2020تا  2019 یهاسال نیب

داشته است و سبب شده  یروند کاهش 2019تا سال  یالدیم 50از دهه  شیدر اتر یکار ماهر در حوزه کشاورز یروین تعداد

 کار روبرو باشند. یروین نیهمواره با مشکالت تأم یحوزه کشاورز یدیو تول یصنعت یاست تا واحدها

هزار و  624و  ونیلیم 1برابر با  1951حوزه در سال  نیتعداد افراد فعال در ا ش،یمرکز آمار اتر یاطالعات منتشره از سو طبق

 .است دهینفر رس 103هزار و  401تعداد به  نیا 2019نفر بوده است که در سال  34

 یاز کشورها شیاتر یحوزه کشاورز یازهایبخش اعظم ن ر،یسال اخ 50در  شیاتر تیجمع شیکاهش و افزا نیبا ا زمانهم

 جاتیبزو س وهیمانند م یدر حوزه محصوالت کشاورز ژهیواست. به شدهنیتأم یو اسلوون ایاسپان ا،یتالیمانند، ا ییو اروپا هیهمسا

 .باشدیم شیاتر یو دامدار یواردات حوزه کشاورز یمنبع اصل ایتالیخوراك دام، ا یو حت

 یهاعنوان شرکتهستند که به یکوچك و متوسط یدیتول یواحدها ش،یدر اتر یفعال در حوزه کشاورز یهایدیتول اکثر

 .باشندیفعال م یدر حوزه کشاورز یصورت موروثو معموالً به ندیآیبه شمار م یخانوادگ

از جنگل  دهیدرصد مساحت کشور پوش 47.2کشت و  ریز یهانیاز زم دهیپوش شیدرصد مساحت اتر 32بر ، بالغ2019سال  در

روپا به در ا یمحصوالت کشاورز یو صادرکننده اصل دکنندهیتول یاز کشورها یکیعنوان به شیاتر حالنیو مراتع بوده است باا

 .دیآیشمار نم

 ورو،ی ونیلیم 120بر بالغ یاتیمال یهایدر کنار بخشودگ ،یحوزه کشاورز یدیتول یکمك به کشاورزان و واحدها یبرا دولت

 نیا یدیبار تول زانیبر اساس م نیپرداخت کرده است. همچن شیکرونا اتر اءیصندوق اح گاهیاز جا زیرا ن یشماریب یهاکمك

عدم امکان صادرات  لیواحدها که به دل نیجبران صدمات وارده به ا یبرا یگرید یمال یها، کمك2019و  2018واحدها در سال 

 است. دهیبود، پرداخت گرد جادشدهیا یبندکار جهت برداشت و بسته یرویکمبود ن ای

اداره کل  نی. ادینمایرا ارائه م شیگزارش سبز اتر ش،یاتر یمناطق و گردشگر ،یبخش اداره کل دوم وزارت کشاورز هرساله

و  یداده و آموزش حوزه کشاورز تیریمد ،یگذاراستیحوزه س تیاداره کل، مسئول نی. بخش نخست اباشدیم بخش 9شامل 

 یهاو حوزه یو گردشگر یجنگلدار ،یجامع به حوزه کشاورز یگزارش نگاه نیا را بر عهده دارد. شیاتر یزراع یهانیتوسعه زم

م خان شیاتر یمناطق و گردشگر ،یکشاورز ریتوسط وز رانیوزئتیسپتامبر ه 8در جلسه  ادشدهیدارد. گزارش  شیمرتبط در اتر

 شد. ییو رونما یمعرف  نگریکوست زابتیال

دسترس بوده و قابل تالیجیو د یصورت نسخه چاپاست و به شدههیته یصفحه بوده و به زبان آلمان 312گزارش شامل  نیا

 :باشدیم لیشامل موارد ذ

 یاقتصاد حوزه کشاورز 

 یهدف کشاورز یو بازارها داتیتول 

 و بازار کار یکشاورز یساختارها 
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 یحوزه کشاورز یصنف یدرآمد واحدها یبررس 

 منابع آب تیریو مد ستیزطیمح ،یحوزه جنگلدار یدولت برا داتیتمه 

 یحوزه کشاورز یبرا یزیربودجه 

 داریتوسعه پا 

 در اروپا و در جهان شیاتر یکشاورز گاهیجا 

 شده در گزارشموضوعات مطرح اهم

شده است که نسبت به سال مصرف یو جنگلدار یحوزه کشاورز یاز بودجه دولت برا وروی اردیلیم 2.3، مجموعاً 2020در سال  

 داشته است. شیافزا وروی ونیلیم 96برابر با  ایدرصد  4.5بر ، بالغ2019

 شده است.مصرف یحوزه کشاورز یدیواحد تول 375هزار و  104کمك به  یبرا وروی ونیلیم 710 ورو،ی اردیلیم 2.3از مجموع  

شده  هنیهز یالتیو ا یدولت ،ییاروپا هیاتحاد یمنابع مال گاهیاز جا ییتوسعه مناطق روستا یبرا وروی ونیلیم 1053در حدود  

 است.

در سراسر  ازیموردن یهارساختیو ز یادار یهابخش یشده، برادرصد از مجموع بودجه اعالم 17برابر با  یعنی وروی ونیلیم 398 

 شده است.کشور استفاده

 اردیلیم 7.7که  دیرس وروی اردیلیم 9.4به  یدرصد 0.7با کاهش  2020در سال  یو جنگلدار یحوزه کشاورز داتیارزش تول 

 بوده است. یاز آن مربوط به حوزه جنگلدار وروی اردیلیم 1.7و  یاز آن متعلق به حوزه کشاورز

 دیدر حوزه تول ریاست )رشد چشمگ دهیرس وروی اردیلیم 3.3به  یدرصد 5.7 شیبا افزا 2020در سال  یاهیگ داتیارزش تول 

 (یاگلخانه یهاوهیم

 بوده است. یلبن داتیدر حوزه تول راتییتغ نیشتریداشته است که ب شیدرصد افزا 0.6بر بالغ 2020در سال  یدام داتیتول 

درصد رشد  0.24و واردات با  وروی اردیلیم 12.75درصد رشد به  3.7در حوزه صادرات با  یمحصوالت کشاورز یتجارت خارج 

 است. دهیرس وروی اردیلیم 12.77به 

و  باشندیهلند و مجارستان م ا،یتالیآلمان، ا یکشورها یدر حوزه تجارت محصوالت کشاورز شیاتر یتجار یشرکا نیترمهم 

در  یارتج یشرکا نیترمهم نیو چ هیترک ه،یروس ونیفدراس س،یسوئ متحده،االتیا بیبه ترت ییاروپا هیه خارج از اتحاددر حوز

 اند.حوزه بوده نیا
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 برگزار شد Entrepreneurship Avenue یبخش اول برنامه جامع آموزش

امه برن نیدر ا شیو اتر رانیا یاتاق مشترك بازرگان رهیمدئتیبه حضور دو تن از اعضا ه توانیم دادیرو نیا زیمتما یهایژگیاز و

 د.داشتن یبرنامه مشارکت فعال نینژاد در ا یصوف ریشمس فرد و مهندس ام رضایشده، دکتر علانجام یهایاشاره کرد. با هماهنگ

 :دادیرو نیا یهاسرفصل

 زیعمل متما 

 م؟یشو نیچگونه کارآفر 

 مختلف یهااز دانشگاه یاستارتاپ یهادهیا 

Entrepreneurship Avenue تیذهن تیتقو یمتمرکز بر دانشجو در اروپا است که برا یاستارتاپ دادیرو نیتربزرگ 

است  یرانتفاعیسازمان غ كی Entrepreneurship Avenueاست.  شدهیطراح یانهیشیبا هر نوع پ انیدانشجو ینیکارآفر

 .شودیداوطلب اداره م انیکه توسط دانشجو

 انیامسال حضور دانشجو دادیرو زیمتما یهایژگی. از وشودیو سخنرانان برتر برگزار م دیساله و با مشارکت اساتهمه دادیرو نیا

 جادیو ا یاستارتاپ ستمیبا اکوس ییاست که با هدف آشنا ییاروپا انیدر کنار دانشجو Startup Avenueبرتر  یهامیو ت یرانیا

 دو ماهه حضور خواهند داشت. رنامهب نیدر ا ینیکارآفر تیذهن
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 .برگزار شد Entrepreneurship Avenue یبرنامه جامع آموزش ۱شماره  شگاهیآزما

منتخب  یرانیا یاستارتاپ میت 10 زیبا حضور متما Entrepreneurship avenue یبرنامه شبکه ساز زیو ن 1شماره  شگاهیآزما

Startup avenue .برگزار شد 

 ادیز اریسراسر اروپا برگزار شد توانست مخاطبان بس ییدانشجو یاستارتاپ ها رینظ یبرنامه که شب گذشته و با مشارکت ب نیا

پرسش  زیو ن WKO یبخش استارتاپ ریکهنسال، مد زیکامب زیو ن یشیاتر نانیرا از سراسر اروپا جذب کند. حضور کارآفر یو خاص

 برنامه بود. نیا خاص یو پاسخ شرکت کنندگان از بخش ها

خود  pitch deckبه ارائه  Startup Avenue دادیمنتخب رو یها میاز ت میت 5ساعته،  4برنامه  نیا ییبخش انتها در

استارتاپ  یعرفم زین و شیدانشگاه اقتصاد و کسب و کار اتر یحضور در پلتفرم شبکه ساز ،یبرنامه شبکه ساز یپرداختند. برگزار

 بود. ذابج دادیرو نیمنتخب ا یبخش ها گریها از د

اروپا است که هر ساله توسط دانشگاه اقتصاد و  یآپاستارت دادیرو نیتربزرگ Entrepreneurship Avenue دادیرو

 یالمللنیب دادیورود به رو ریعنوان مسبهStartup Avenue  دادی. روشودیبرگزار م شیدر اتر نیوکار وکسب

Entrepreneurship Avenue افتندیراه  یینها دادیمنتخب به رو میو ده ت ددر اسفند ماه سال گذشته برگزار ش. 

 ییاروپا انیدر کنار دانشجو Startup Avenueبرتر  یهامیو ت یرانیا انیامسال حضور دانشجو دادیرو زیمتما یهایژگیو از

 برنامه دو ماهه حضور خواهند داشت. نیدر ا ینیکارآفر تیذهن جادیو ا یاستارتاپ ستمیبا اکوس ییاست که با هدف آشنا
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 روزنامه جهان اقتصاد ینامه نوروز ژهیبا و یاحیمصاحبه ناصر ر

 ،یجاراز روابط ت یابعاد مختلف یبه بررس یدر مصاحبه ا شیو اتر رانیا یاتاق مشترك بازرگان رهیمد ئتیه سیرئ ،یاحیناصر ر

 دو کشور در دوران پسابرجام پرداخته است. نیروابط ا زیو ن شیو اتر رانیا یاقتصاد

 دییبفرما انیطور مختصر برا به شیاتر یستیو تور یاقتصاد ،یتجار یهاتیو جذاب هایژگیاز و یینمودها

 نیقرار دارد. ا ایتالیو ا سیمجارستان، سوئ ،یچك، اسلواک یآلمان، جمهور یگیدر مرکز اروپا در همسا یعنوان کشوربه شیاتر

قرارگرفته  در جهان یمناسب اریدر رتبه بس یزندگ تیفیک یهاو شاخص یشاخص توسعه انسان ،یناخالص مل دیکشور از منظر تول

 ،ییغذا عیجهان مطرح است و صنا یاقتصادها نیترافتهیو توسعه نیدارتریاز پا یکیعنوان به شیو اقتصاد، اتر یاست. از نظر تجار

 یهابرخوردار هستند. نقش پررنگ بنگاه ییباال یصادرات لپتانسی و توسعه از …و یبخش کشاورز ،یخدمات یهابخش ،ییدارو

 شیپ یاریدوجانبه و چندجانبه بس یهمکار یهانهیها باعث شده تا زمدولت بر بنگاه تیکوچك و متوسط و کاهش سطح مالک

 .ردیقرار گ یشیاتر یاهشرکت یرو

 است؟ یچه سوابق یدارا شیو اتر رانیا یاقتصاد یهایهمکار

 شیو اتر رانیا یعنی نی. اگرددیبرم یالدیم 16قرن  لیبه اوا شیو اتر رانیدو کشور ا كیپلماتیشده دمستند و ثبت ارتباطات

 یشیدارالفنون و حضور معلمان اتر سیتأس هیدر سا شیو اتر رانیشده دارند. روابط اثبت كیپلماتیسال ارتباط د 500به  كینزد

شد و در دهه  یدیجد یو تجار یآموزش ،یوارد فاز اقتصاد یآت یهاروابط در دوره نی. اشد یدیمدرسه وارد فاز جد نیدر ا

ضع نا و وکرو طیداشت گرچه شرا یریچشمگ شیافزا شیو اتر رانیا یارتباط تجار ن،یو یامخصوصاً پس از توافق هسته ر،یاخ

به  ندهیدر آ طیکه شرا دوارمیدو کشور قرار داده است اما ما ام یاقتصاد یهایهمکار یرو شیپ یمانع بزرگ هامیدوباره تحر

 .میاوریبه حرکت درب یبهتر ریقطار تجارت دو کشور را در مس میبرود که بتوان شیپ یسمت

 چگونه است؟ شیو اتر رانیا یتجار یهایهمکار یفعل تیوضع

 انجام شود. یکندبه شیو اتر رانیا یتجار یهایهمکار یباعث شده تا روند فعل یغرب یکشورها یهامیتحر زیکرونا و ن یپاندم

 کرد؟ یط دیرا با یچه روند شیتجارت با اتر یبرا

مانند اتاق فدرال  ییندارد. اگرچه وجود نهادها یادیاروپا تفاوت ز هیاتحاد یکشورها ریبا سا شیاتر یو تجار یاقتصاد ساختار

اعث ب شیو اتر رانیا یمانند اتاق مشترك بازرگان رانیآن در ا یهمسو یو نهادها شیاتر تالیجیو د یامور اقتصاد ریوز ش،یاتر

 یك بازرگاناتاق مشتر رخانهیتماس با دب ش،یمندان تجارت با اترعالقه یما برا شنهادیشود. پ لیتسه شیشده تا روند تجارت با اتر

 .ندیاقدام نما یتخصص یهانسبت به ارائه مشاوره حیصح یازسنجیاست تا همکاران ما پس ن شیو اتر رانیا

 وجود دارد؟ هایسطح همکار شیافزا یدو کشور برا نیب ییهاتیها و ظرفچه فرصت

تند هس یازجمله موارد یفلز عیکاغذ و کارتن و صنا آالت،نیماش ،ییدارو عیصنا ،ینوپا و استارتاپ یهامانند شرکت ییهاحوزه

 .رندینظر قرار گدوجانبه موردبحث و تبادل یهمکار یرهایدر مس توانیکه م

 دو کشور وجود دارد؟ یهایبر سر راه همکار یچه مشکالت و موانع

 یارو تج یبانک یهامیوجود تحر زیدو کشور و ن یو روند تجار طیاز شرا یدوجانبه، به نبود شناخت کاف یهایموانع همکار عمده

 .شودیمحدود م
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 است؟ یابیدستها قابلفرصت نیدر دو کشور وجود دارد و تا چه ا یگذارهیتا چه حد امکان سرما

 یگبست گذارانهیشناخت تجار، بازرگانان و سرما زانیدر هر کشور ضرورتاً به م یریپذ هیو سرما یگذارهیشدن دروازه سرما باز

 گذارانهیسرما یبستر برا نیا ،یگذارهیسرما شماریب یهاو وجود فرصت رانیا یخاص اقتصاد طیدارد. طبعاً با توجه به شرا

حضور  طیامر مستلزم فراهم آوردن شرا نیداشته باشند. اگرچه ا رانیا یدر بازارها یترنگوجود دارد که حضور پرر یشیاتر

امر در  نیبه تجار است. مشابه هم یگذارهیسرما یهارصتف یموجود و معرف یادار یهایرفع موانع و بروکراس گذاران،هیسرما

 نیاز نظرات متخصص یریگو بهره نیبه شناخت قوان ییپاکشور ارو كیدر  یگذارهیوجود دارد اما آغاز سرما زین شیکشور اتر

 است. ریپذامکان شیو اتر رانیا یاتاق مشترك بازرگان یامر با همکار نیاست که ا یمتک

 را دارند؟ شیحضور در بازار اتر یبرا یشتریب یرقابت تیمز یرانیخدمات اچه کاالها و 

. هر کندیرا اجرا م EUCUاروپا )) هیاتحاد یگمرک هیو مقررات مربوط به اتحاد نیقوان یاروپا، تمام هیعنوان عضو اتحادبه شیاتر

کشور وارد  نیا یبه بازارها تواندیرا کسب کند م شیالزم جهت حضور در بازار اتر یکه بتواند استانداردها یخدمات ایکاال و 

 یر براکشو نیمناسب ا اریبستر بس زینوپا و استارتاپ ها و ن یهااز شرکت شیاتر تیو حما یگذارهیرماس ها،نیشود. در کنار ا

 راهم شود.ف شیها جهت حضور در بازار اترشرکت یبرا یخوب اریبس یهاسبب شده تا فرصت یحوزه گردشگر یهاتیفعال

 د؟یدانیتر ممناسب شیحضور در بازار اتر یرا برا یاوهیچه ش

 یاافتهیاروپا بر اساس روند و چارچوب مشخص و سازمان هیعضو اتحاد یکه قبالً هم ذکر شد حضور در بازار کشورها طورهمان

را  یورود هر شرکت ندیفرا تواندیاستانداردها م نیهمسو با ا یکاال دیروند و ارائه خدمات و تول نیبا ا یی. آشناردیپذیصورت م

 .دینما لیتسه یجهان یبه بازارها

 د؟ینیبیرا چگونه م شیو اتر رانیا یانداز روابط تجارچشم

اد اعتمقابل یو اقتصاد یتجار كیشر كیعنوان به كینزد یاندهیدر آ تواندیبرجام م یایعنوان نقطه ثقل روند مذاکرات احبه ن،یو

شد که هر  میمواجه خواه تیواقع نیبا ا ریاخ یهاسال یدو کشور در ط یبر ارتباطات تجار یاتکا مطرح شود. با مرورو قابل

 شیبا افزا زیمراودات دو کشور ن زانیم زیدو کشور و ن یتجار ریتوسعه تجارت داشتند، مس یرامحکم ب یزمان دو کشور عزم

قدم برداشتن در  یباشد برا یدر مذاکرات برجام، خود آغاز جهیبه نت دنیکه رس میدواریده است. ما اممواجه ش یامالحظهقابل

 …و  یفرهنگ ،یآموزش ،یتجار ،یاقتصاد یهایهمکار ریمس


