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سالی که به مناسبت فرا رسیدن آن بهترین آرزوها
را برایتان داریم.

پيشگفتار
با شروع سال جدید میالدی ،ما
باری دیگر پس از گذشت یک
سال با انرژی تمام سال کاری
جدید را آغاز می نمائیم .در
این سال نیز توجه خود را به چند بخش خاص
معطوف می داریم ،از جمله بخش انرژی های
جایگزین که بدلیل افزایش روزمره قیمت حامل
های انرژی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و
نیز موضوع گسترده محیط زیست .قصد داریم تا
با تهیه گزارشی به معرفی پروژه ها و فرصت
های موجود در ایران بپردازیم و زمینه را برای
فعالیت شرکت های اتریشی فراهم نموده و آنان را
با شرکت های ایرانی آشنا سازیم.

برای شما اوقات خوشی را در هنگام مطالعه این
خبرنامه آرزو می کنیم و اگر سئوالی درباره
اتریش داشتید ،خوشحال می شویم تا با ما تماس
بگیرید.

ما در این شماره از خبرنامه باری دیگر جمعی از
اطالعات گوناگون در ارتباط با اتریش را گرد هم
آورده ایم:
Commercial Section- Austrian Embassy
Tehran
خبرنامه شماره  - ٢٦زمستان ٢٤٩١

از جمله اطالعات جدید در زمینه موفقیت های
اتریش در بخش صادرات و آینده اساسا روشن
اقتصاد این کشور علی رغم بحران اقتصادی
اروپا.

, Mag. Michael Friedlمستشار بازرگانی
, Eva Meierهیئت تحریریه
, Mahasti Naghashianمترجم
, Khashayar Nivipourمترجم

در بخش اقتصاد به گزارش درباره شرکت های
اتریشی می پردازیم که توانسته اند در داخل و
خارج از کشور به پیشرفت های قابل توجهی
دست یابند.
در خاتمه همچون گذشته به معرفی شرکت های
منتخب می پردازیم که می توانند برای شما نیز
جذاب باشند ،چراکه اینگونه می توانید با شرکت
های جدیدی در اتریش آشنا شده و روابط
اقتصادی برقرار نمایید.
علی رغم کسب نتایج خوب در سال ،٣١٢٢
نتوانستیم تا به موفقیت های سال تجاری پیش از
آن ،همانگونه که شایسته بود ادامه دهیم .با این
همه امیدوار هستیم تا با وجود تمامی مشکالت به
موفقیت های بهتری در سال  ٣١٢٣دست یابیم،
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گرفت .این نتیجه تازه ترین تحقیق انجام گرفته
توسط شرکت مشاوره بین المللی مرکز است که
سطح کیفی زندگی را در بین  ٣٣٢شهر با
یکدیگر مقایسه نموده است .مانند سال های ٣١١٩
و  ٣١٢١شهر زوریخ در رتبه دوم و در رتبه
های  ٤الی  ٢١شهرهای اوکالند ،مونیخ،
دوسلدورف ،ونکوور ،فرانکفورت ،ژنو ،برن و
کپنهاگ قرار دارند .بغداد مانند سال های پیش از
لحاظ سطح کیفی زندگی در پایین ترین رده قرار
دارد.
شرکت مرکر در این تحقیق  ٤٩فاکتور را مد نظر
قرار داده است :جنبه های سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و زیست محیطی همانگونه مورد توجه
قرار گرفته اند که ارائه خدمات بهداشتی،
آموزشی و ترافیکی .از جنبه" امنیت فردی" ،که
خود دارای رده بندی منحصر بفردی است ،شهر
وین در مقام پنجم قرار دارد .در این طبقه بندی
شهر لوکزامبورگ در جایگاه اول و پس از آن
شهرهای برن ،هلسینکی و زوریخ قرار گرفته
اند .از این نظر نیز شهر بغداد در جایگاه آخر
جدول رده بندی قرار گرفته است.

قانون حفاظت از آب و هوا برای نخستين بار
اهداف کاهش مصرف اجباری را معين می کند
نیکی برالکوویچ ( ،)Niki Berlakovichوزیر
محیط زیست اتریش بر این مطلب تاکید کرد" :با
تصویب قانون جدید حفاظت از آب و هوا قدم به
دوران جدیدی می گذاریم .این قانون دستورالعملی
صریح به هر یک از بخش ها است و هر بخش
موظف است تا شروع سال جدید بر روی بسته
های عملیاتی موثر خود کار کند .پس از پشت سر
گذاشتن مبارزه ای سخت در طی سه سال گذشته
موفق شدیم اهرم کنترل را از حالت داوطلبانه به
حالت اجباری و همیارانه تغییر حالت دهیم" .وی
افزود" :بریتانیای کبیر و اتریش اولین کشورهای
اروپایی هستند که به قانونی جهت حفاظت از آب
و هوا با اهداف اجباری دست یافته اند و از اینرو
در این زمینه پیشگام هستند".
ايالت کرنتن اتريش پيمان همکاری با منطقه ونتو
و فلایر در ايتاليا را تمديد می کند
فرماندار کرنتن ،گرهارد دورفلر اعالم کرد:
"تفاهم نامه سه جانبه ای که پنج سال پیش بین
ایالت کرنتن اتریش با دو "همسایه خود" در شمال
ایتالیا به نام های  Venetienو Friaul
 Julisch-Venetienمنعقد شده بود ،تا تاریخ
٣٦اکتبر تمدید شد .این تفاهم نامه متضمن
همکاری سه منطقه یاد شده در زمینه های
اقتصادی ،فرهنگی ،کشاورزی و جنگلداری،
تحقیقات و امور اجتماعی است .این تفاهم نامه
زمینه ساز برنامه " Euregio Senza
 "Confiniاست که باید کشور اسلونی و نیز
قسمت هایی از کشور کروآتی را نیز دربرگیرد".

منبع :رویترز
ديدار رسمی رييس جمهور چين ،هو جين تائو،
از اتريش
رییس جمهور هو جین تائو ) (Hu Jintaoبه
همراه همسرش ،لیو یونگ کینگ
( ،)Liu Yongqingاز تاریخ  ٤١اکتبر الی ٣
نوامبر از شهرهای وین ،سنت گیلگن
( )St. Gilgenو نیز سالزبورگ در اتریش
بازدید نمودند .ایشان در تاریخ  ٤٢اکتبر مورد
استقبال رسمی رییس جمهور اتریش ،هاینتز فیشر
( )Heinz Fischerو همسرش ،مارگیت

وين همچنان شهری با باالترين کيفيت زندگی
در هیچ جای دیگری نمی توان اینگونه زندگی
کرد :طبق آخرین بررسی مرکر در مقایسه بین
المللی شهرها ،شهر وین در مقام نخست قرار
گرفت .پایتخت کشور اتریش ،شهر وین ،مجددا و
برای سومین بار دربین فهرست کالن شهرهای
جهان از لحاظ کیفیت زندگی در رتبه اول جای
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 ٢٨٣١١١گردشگر چینی تعطیالت خود را در
اتریش سپری نموده اند.

( ،)Margitقرار گرفتند .رییس جمهور چین در
این بازدید از اتریش خواستار مساعدت اتریش
برای به رسمیت شناخته شدن این کشور بعنوان
بازار اقتصادی ناب در اتحادیه اروپا شد .وی
گفت" :روابط میان دو دولت که در سال ،٣١٢٢
چهلمین سالگرد آن جشن گرفته می شود ،از
دیدگاه هایی استراتژیک برخوردار بوده است .این
ارتباطات نقطه آغازی هستند برای آنکه بتوان
همکاری همه جانبه را به سطوح باالتری ارتقا
داد" .تلویزیون چین به نقل از رییس حزب رسمی
و دولت چین افزود" :روابط مابین دو کشور
اتریش و چین در حال حاضر دوران طالیی خود
را تجربه می کند" .در گفتگویی با صدراعظم
فدرال ،فای مان ( ،)Faymannموضوعاتی
همچون جدیدترین تصمیمات بلندترین مقام دولتی
و حکومتی حوزه یورو پیرامون تقویت چتر
حمایتی یورو و نیز گسترش ارتباطات اقتصادی
بویژه با توجه به "فناوری های سبز" مورد بحث
و گفتگو قرار گرفتند .فای مان همچنین از اهمیت
سیاست فعاالنه اتریش در عرصه بین المللی –
بعنوان عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل و
نیز حضور در کمیسیون صلح ملل متحد ،سخن
گفت .مهمان چینی دولت در پارلمان این کشور با
رییس مجلس ،باربارا پرامر ( Barbara
 )Prammerدیدار نمود و سپس سفر خود را به
سالزبورگ ادامه داد .در انجمن اقتصادی اتریش-
چین ،وزیر اقتصاد ،چن دمینگ ( Chen
 )Demingبا همپای اقتصادی خود ،راینهولد
میترلنر ( )Reinhold Mitterlehnerو رییس
اتاق بازرگانی اتریش ،کریستف الیتل
( )Christoph Leitlمالقات نمود .یکی از
موضوعات مورد بحث در این دیدار افزایش
فعالیت های اقتصادی مشترک بود .تاکنون در طی
سال جاری صدراعظم ،فای مان و وزیر امور
خارجه ،اشپیندل اگر ( )Spindeleggerبرای
دیداری به کشور چین سفر نموده اند .درحالی که
روابط بازرگانی از سالیان گذشته تاکنون نرخ
رشدی دورقمی را نشان می دهند ،تبادالت
اجتماعی نیز هر روز زنده تر می شوند .بر طبق
برآوردهای انجام شده حداقل  ٢١١١١چینی در
کشور اتریش زندگی می کنند و در سال گذشته

پذيرش اتريش در
شورای اجرايی
يونسکو
با اکثریت آرای ٢٧١
عضو ،اتریش در
تاریخ  ٣نوامبر در پاریس به عضویت شورای
اجرایی سازمان یونسکو در برنامه های آموزشی،
علمی و فرهنگی سازمان ملل درآمد .این
عضویت که تا سال  ٣١٢٦ادامه خواهد داشت
تعهدات سیاست خارجی اتریش را که پس از دو
سال حضور موفق در شورای امنیت سازمان ملل
در حال حاضر به عضویت شورای حقوق بشر
این سازمان نیز درآمده است ،تکمیل خواهد کرد.
در مجمع عمومی یونسکو در پاریس در تاریخ
 ٤٢اکتبر ،اتریش از درخواست فلسطین برای
عضویت در یونسکو حمایت کرد.
دیدار رئیس جمهىر اتریش از قطر
ُایٌس قیطش دس تاسیخ  ١١دساهثش دس دّحَ
پایتخت قطش دس کٌفشاًس سشاى ساصهاى هلل تا
عٌْاى "اتحاد توذى ُا" ( )UNAOCضشکت کشد.
دّس تعذی ایي گفتگْ ُا دس هاٍ فْسیَ سال ٣١١٢
دس ّیي تشگضاس خْاُذ ضذ.
سئیس جوِْس فیطش طی سخٌشاًی افتتاحیَ اظِاس
داضت" :تْسعَ دهْکشاتیک ّ احتشام تَ حقْق
ضِشًّذاى ساتطَ تٌگاتٌگی تا آصادی تیاى داسد.
توشکض ها تاالخص تش سّی حقْق هساّی هیاى
هشداى ّ صًاى ّ ًیض ایذٍ ُا ّ هکاًیضم ُایی تشای
تکاسگیشی اص ًیشّی ُای جْاى ّ تْاًوٌذ است".
ّی دس تاسیخ  ١٣دساهثش سفاست جذیذ اتشیص دس
قطش سا افتتاح ًوْد .ایي دفتش عالٍّ تش ًوایٌذگی
سیاسیً ،وایٌذٍ تخص تاصسگاًی دس آى کطْس ًیض
ُست .کطْس قطش تا هٌاتع سشضاس ًفت ّ گاص ّ
تْلیذ سشاًَ ًاخالص هلی تَ اسصش  ٠٠٢٣١١دالس
آهشیکا (هعادل  ٠٠٢٫١١یْسّ) اص جولَ ثشّتوٌذ
تشیي کطْسُای دًیا است.
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ای اف آی سی (کنفدراسيون صنايع مبلمان
اروپا) :با رياست اتريش

دفتر علوم و فناوری اتريش پيش از پايان سال
 ١١٥٥افتتاح شد

صنعت مبلمان اتریش از سال  ٣١٢٣به عضویت
این کنفدراسیون درآمد .مارکوس ویزنر
( )Markus Wiesnerبعنوان رئیس جدید
برگزیده شد .کپنهاگ (دانمارک) .در تاریخ ٤١
نوامبر  ٣١٢٢مجمع عمومی اتحادیه صنایع
مبلمان اروپا در شهر کپنهاگ برگزار شد .اتریش
بعنوان عضو جدید پذیرفته شده و ریاست این
اتحادیه را در سال  ٣١٢٣بر عهده گرفت.
مارکوس ویزنر به اتفاق آراء به ریاست این
کنفدراسیون منصوب شد .آقای ویزنر این پست را
از فرناندو رولین ( )Fernando Rolinپرتغالی
تحویل گرفت در حالی که وی در دو سال گذشته
تغییرات چشمگیری در بهبود ساختار این اتحادیه
اعمال نموده بود .رئیس جدید ریاست کنفدراسیون
را از سال  ٣١٢٣تا  ٣١٢۲بر عهده خواهد
داشت.

وزیر زیرساخت ،دوریس بورس ،سفری یک
هفته ای به کشور چین داشت تا "روابط خوب بین
اتریش و جمهوری خلق چین را تحکیم بخشد“.
یکی از نتایج موفقیت آمیز این سفر پروژه ویترین
بوم شناسی نان چانگ ( )Nanchangاست .این
شهر پنج میلیونی باید به شهری هوشمند با کمترین
میزان تولید گاز دی اکسید کربن تبدیل شود .قرار
است تا سقف سه میلیارد یورو در این شهر که در
آینده کمترین میزان مصرف انرژی را خواهد
داشت ،سرمایه گذاری شود .برنامه ریزی و طرح
اولیه این پروژه توسط انستیتوی تکنولوژی
اتریش تهیه خواهد شد .وزیر زیرساخت در این
مورد گفت" :این بدان معنا است که دومین بازار
بزرگ فناوری جهان به تخصص اتریش در زمینه
انرژی ،محیط زیست و نقل و انتقال و جابجایی
روی آورده است" .جهت گسترش جایگاه اتریش
در قلمرو پادشاهی خاور دور تا پیش از پایان سال
 ٣١٢٢دفتر علوم و فناوری ( )OSTدر شهر
پکن افتتاح شد .بنا بر نمونه موفقیت آمیز در شهر
واشنگتن این دفتر وظیفه دارد جایگاه تکنولوژیک
اتریش را هر چه فزاینده تر و مدوام تر تبیین
نموده و شبکه ای از محققان زن و مرد اتریشی
را در کشور چین سازماندهی کند.

تازه ترين اطالعات
بازار کار :اتريش
مجددا کاپيتان اتحاديه
اروپا
پس از  ٢٩ماه نرخ رو به کاهش بیکاری برای
اولین بار تعداد بیکاران – تعدیل شده با تعداد
شرکت کنندگان در دوره های آموزشی – به مقدار
کمی افزایش یافت و در ماه سپتامبر به رقم ٪٤/٩
رسید .با اینوجود اتریش همچنان از نظر کمترین
درصد بیکاری در صدر کشورهای اتحادیه اروپا
قرار دارد .اینبار نیز اتریش با نرخ ٪٧/٢
بیکاری در میان قشر جوان جامعه در صدر
جدول بین کشورهای اتحادیه اروپا قرار داشته و
از کشور هلند ( )٪٨پیشی گرفته است .این آمار
تاکیدی هستند بر سیاست های جاه طلبانه بازار
کار اتریش برای جوانان .عالوه بر آن مسئله
خوشحال کننده دیگرافزایش تعداد شاغلین در
اتریش است :در اکتبر سال  ٣١٢٢قریب به
 ٤.٥٦١.١١١شاغل غیر آزاد در اتریش وجود
داشته است.

مجموعه قوانين اتريش در زمينه مواد غذايی با
قدمت  ٥١١ساله
مجموعه قوانین اتریش در زمینه مواد غذایی،
 ٢٣١ ،Codex Alimentariusسال قدمت
دارد .وزیر بهداشت ،آلویس اشتوگر ( Alois
 )Stögerبه این مناسبت گفت" :اتریش در زمینه
مواد غذایی ،پیشاهنگ اروپا بوده و هست.
قانونمند نمودن روش های تهیه و فرآوری مواد
غذایی همواره مد نظر کارمندان و وزیربهداشت،
هانس فرنزل ( )Hans Frenzelبود و
درسرتاسر جهان بعنوان الگو از آن نمونه برداری
شد .امروزه  ٢٨٦کشور و کلیه اعضای اتحادیه
اروپا از قوانین این مجموعه پیروی می کنند".
وزیر بهداشت با افتخار خاطرنشان ساخت:
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آماده مواجه با گسترش بحران مالی به دنیای
اقتصاد واقعی کنیم".
از این رو سازمان تجارت خارجی اتریش
) ٤٦ ،(AWOمیلیون یورو برای ابتکاری تحت
عنوان "ورود به بازارهای جهانی" اختصاص داده
است و بدین وسیله باالخص از شرکت های
کوچک و نیمه بزرگ که هدف کشف بازارهای
جدید را در سر دارند ،حمایت می کند .طی یک
حرکت موفق ،تمامی ایاالت کشور در جریان این
ابتکار قرار گرفته اند.
والتر کورن ( )Walter Korenرشد صادرات
 ٢٢درصدی را برای سال جاری و افزایشی ٤٫٦
درصدی را برای سال  ٣١٢٣پیش بینی می کند.
اگرچه این میزان در ماه های نخست حدود ٣١
درصد و تا پایان ماه آگوست قریب به  ٢٦درصد
بود .با این همه و با توجه به بحران اقتصادی ،این
رقم همچنان مورد پذیرش رئیس سازمان تجارت
خارجی اتریش است.

"امروزه مواد غذایی اتریش از باالترین سطح
کیفی و ضریب اطمینان در تاریخچه خود
برخوردارند .تمرکز بر سیاست های به روز مواد
غذایی ،دستورالعمل قانونی برای نشان کیفیت ملی
است.
پشتيبانی وزير اقتصاد
از "ابتکار انرژی پاک"
وزیر اقتصاد در راستای "ابتکار انرژی پاک" ٧
میلیون یورو را برای شرکت های فعال در بخش
تکنولوژی انرژی و محیط زیست به سازمان
سرویس اقتصاد اتریش اختصاص داد .راین هولد
میترلنر ( ،)Reinhold Mitterlehnerوزیر
اقتصاد اتریش در  ٨نوامبر طی یک برنامه
اظهار داشت" :این  ٧میلیون می بایست سپس از
صندوق  ...با سرمایه های سرمایه گذاران بخش
خصوصی به  ٢٣میلیون یورو افزایش یابد که هم
در شرکت های نوپای اتریشی در بخش های اولیه
و نیز در شرکت های موجود در بخش های
توسعه سرمایه گذاری شود ".وی همچنین گفت:
"با کمک این ابتکار از روند رشد و قدرت ابتکار
شرکت های اتریشی فعال در حوزه انرژی و
محیط زیست حمایت می کنیم .با تزریق هر چه
سریعتر ابتکارهای سازگار با محیط زیست به
چرخ های بازار ،ضمن تقویت ساختار اقتصاد
موجبات رشد پایدار آن را نیز فراهم می آورد".

کسب سه نشان ممتاز برای اتريش
آژانس مودی ) (Moodyطی گزارش خود جهت
بررسی اعتبار اتریش ،وضعیت مالی این کشور
را از سه جنبه مورد بررسی قرار داده است .در
این میان این آژانس تحلیل گر جمهوری آلپ ،به
تازگی باالترین نشان مالی را اعطا کرده است.
حتی آینده وضعیت مالی نیز "باثبات" می باشد.
مارتا اوبرن دورفر ،رئیس آژانس مالی ایالتی ،که
مسئولیت مدیریت بدهی های کشور را بر عهده
دارد ،در این باره می گوید" :مهم آن است که می
بایست در میان مدت و بلند مدت مسئله ثبات مالی
را جدی گرفت .در این موارد ،عناصری همچون
توقف بدهی ها درست ترین کار است".

فعاليت قابل توجه بخش صادرات علی رغم
مشکالت اقتصادی
آمار های صادرات منتشر شده در تاریخ  ٨نوامبر
نشان می دهند که اتریش همچنان بخش صادرات
مستحکمی را در دوران سخت بحران جهانی حفظ
می نماید .راین هولد میتل رنر ،وزیر اقتصاد
اتریش تاکید نمود" :شرکت های صادر کننده ما
تاکنون با موفقیت با بحران مقابله کرده اند ،از این
رو در سال جاری به یک رکورد در بخش میزان
صادرات دست یافته ایم .با این همه نمی بایست از
نتایج خوب بدست آمده سرمست شویم و خود را

دريچه ای به بازارهای جهانی
اهمیت استراتژیک استاندارد برای اقتصاد و
شرکت ها همواره افزایش می یابد .اتریش به
دنبال موقعیتی تعیین کننده در میان بازارهای بین
المللی است .با بهره گیری از  ٢٨٤کمیته و حدود
 ٧١١١متخصص که سالیانه  ٣١١١استاندارد
جدید مقرر می کنند ،اتریش بیشترین تعداد
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اتریش می پردازد .رودلف هونداشتورفر ،وزیر
امور اجتماعی اتریش در این خصوص گفت" :با
وجود باال رفتن نرخ خط فقر که نتیجه افزایش
کلی درآمدها است ،تعداد افراد قشر آسیب پذیر که
در معرض خطر نزول به زیر خط فقر هستند،
ثابت مانده است .این ثبات بیش از همه مرهون
اصالحات مالیاتی ،قوانین دستمزد و سیاست های
شغلی تبیین شده در سال  ٣١١٨است" .این مسئله
به کمک اقتصاد کلی کشور نیز آمده است .وی در
ادامه سخنان خود افزود" :خدمات اجتماعی بیش
از همه در بخش کاالهای مصرفی ارائه می شوند
و بدین ترتیب درست در دوران بحران موجب
ثبات اقتصادی می گردند" .اتریش پس از
لوگزامبورگ دارای باالترین نرخ خط فقر در
اتحادیه اروپا است.

متخصص را در میان دیگر کشور های اروپایی
دارا است.
جانشین سازمان استاندارد اتریش ،الیزابت
اشتامپفل بالها در این باره می افزاید" :ما برای
اقتصاد اتریش به مانند پلی هستیم به دروازه
بازارهای جهانی ".سازمان استاندارد با بهره
گیری از  ٢٣٦کارمند و درآمد سالیانه قریب به
 ٢٥میلیون یورو از فروش محصوالت و خدمات
خود به یک "مرکز با صالحیت برای استاندارد"
بدل گشته است.
گزارش توليد برق
زيستی شاهدی بر
جايگاه اتريش در
زمينه انرژی های
پايدار

افسایش دو رقمی میسان صادرات
وزیر اقتصاد و انرژی اتریش ،راینهولد میترلنر،
در تاریخ  ٢٣دسامبر ،گزارشی از تولید برق
زیستی در سال  ٣١٢٢ارائه داد و در این باره
گفت" :در تولید برق زیستی ،موجی جدید از
پیشرفتی رضایت بخش و پویا به چشم می خورد
که می توانیم در آینده با قانون جدید برق زیستی
این تولید را افزایش دهیم .هدف ما که تولید سهمی
 ٢۲درصدی از برق زیستی مورد نیاز تا سال
 ٣١٢۲است حتی از این مقدار نیز فراتر رفته و
به مرز  ٢٧/٧درصد خواهد رسید" .در مقایسه با
سایر کشورهای اتحادیه اروپا در زمینه تولید برق
از انرژی های پایدار ،کشور اتریش با  ۸٨درصد
در مقام اول قرار دارد .این کشور در زمینه سهم
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از میزان کل
تامین انرژی نیز جایگاه بسیار خوبی دارد.

ُواًگًَْ کَ اداسٍ آهاس اتشیص دس ًتایج اخیش خْد
هحاسثَ ًوْدٍ است ،اسصش کلی ّاسدات کاال طی
ژاًْیَ تا سپتاهثش سال ً ٣١١١سثت تَ سال گزضتَ
تا  ٫٠٢١٠هیلیاسد یْسّ ،سضذی هعادل ١٠٢٢
دسصذ سا ًطاى هی دُذ ّ ایي دس حالی است کَ
هیضاى صادسات ًیض تا افضایطی  ١٫٢٣دسصذی تَ
سقن  ٫١٢١١هیلیاسد یْسّ تالغ هی گشدد .تیالى
تجاسی یک هجِْل  ٠٢٫٠هیلیاسد یْسّیی سا
ًطاى هی دُذ.
اتریش عقیده ای به بحران ندارد
اقتصادداًاى تقشیثا ُش سّص سیوای تذتشی اص
تْسعَ اقتصادی سا تَ تصْیش هی کطٌذ .تسیاسی
اص هشاکض ضشکت ُا دس سشاسش جِاى سیاست خْد
سا تش سّی احتیاط تٌا ًِادٍ اًذ ،اها تٌا تش ًتایج
یک ًظشسٌجی جذیذ ،ضشکت ُا دس اتشیص تَ یک
تحشاى جذیذ اعتقادی ًذاسًذ .تٌِا  ١٫دسصذ اص
 ٢١٠کوپاًی تضسگ اتشیطی احتوال یک تحشاى دس
پایاى هاٍ ًْاهثش سا هی دٌُذ .دس هقاتل  ٫٣دسصذ
عقیذٍ داسًذ کَ سال  ٣١١٣سالی آسام ّ سّ تَ
سضذ خْاُذ تْد .دس ُش حال تیطتش ضشکت ُای
اتشیطی دس سال گزضتَ اص سْد تیطتشی تِشٍ هٌذ

ثبات تعداد شهروندان زيرخط فقر با وجود بحران
اقتصادی
قریب به یک میلیون نفر اتریشی درآمدی زیر خط
فقر دارند .خط فقر در سال  ٣١٢١در کشور
اتریش درآمد ماهانه کمتر از  ٢١٤٢یورو
محاسبه شده بود .این نتیجه اطالعاتی است که هر
سال به تشریح وضعیت درآمد و شرایط زندگی در
تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از جمله
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تْدٍ ّ سشهایَ گزاسی ُای تسیاسی سا اًجام دادٍ
اًذ.

ورزشکار از  ۸٧ملیت طی نه روز برای کسب
 ۸٤مدال طال ،نقره و برنز به رقابت خواهند
پرداخت .در تاریخ  ۸دسامبر در سالن همایش
های سازمان ضرب سکه اتریش و در حضور
نوربرت دارابوس ،وزیر ورزش اتریش از اولین
سه مدال طال ،نقره و برنز ساخته شده ،رونمایی
شد .مدال های ساخته شده برای این رقابت ها ٧١
میلیمتر قطر و  ٢٢١گرم وزن دارند .این مدال ها
که از جنس برنز هستند برای مقام های اول و دوم
به ترتیب با روکشی از طال و نقره آبکاری شده
اند .دارابوس گفت" :ساخت مدال ها آغازی برای
آخرین و پرالتهاب ترین مرحله آماده سازی برای
این بازی ها است .ما با برگزاری بازی های
زمستانی جوانان هر چه بیشتر در مرکزیت جهان
ورزش قرار می گیریم .و چنان برنامه ریزی شده
است که به ورزشکاران  ٢۲تا  ٢٨ساله مسابقاتی
کامل و جوی منحصر بفرد ارائه شود" .کارل
اشتوس ،رئیس کمیته المپیک اتریش خاطر نشان
ساخت" :کمیته بین المللی المپیک موافقت خود را
با اجرای بازی های زمستانی جوانان در
اینسبوروک اعالم داشته ،چرا که مطمئن است
برنامه ریزی به بهترین وجه ممکن صورت
خواهد گرفت .بدون دلیل نیست که اینسبوروک تا
به حال در دو دوره میزبان بازی های المپیک
بوده و از آن گذشته طی سالیان گذشته بسیاری از
مناسبت های بین المللی بزرگ را با موفقیت
برگزار نموده است".

"بايوس ساينس آستريا" ،انجمن تحقيقات
کشاورزی
نیکی برالکوویچ ( ،)Niki Berlakovichوزیر
کشاورزی اذعان داشت" :با وجود "بایوس ساینس
آستریا" ،یک انجمن اتریشی واحد شکل گرفته
است که قریب به  ٢١١درصد تحقیقات کشاورزی
را پوشش می دهد .در این پروژه استراتژیک مهم
در کنار دانشکده زمین شناسی وین ،دانشکده دام
پزشکی وین ،وزارت زندگی و تاسیسات همسو
همچون آژانس سالمت و تغذیه اتریش و اداره
محیط زیست از جمله موسسات مهم در حوزه
سالمت داخلی نیز مشارکت دارند .باالخص این
انجمن در موارد سخت همچون مسئله امنیت و
کیفیت محصوالت غذایی روند همکاری با
کارشناسان با سالئق گوناگون را آسان تر ساخته
است".
دانشگاه اقتصاد وين جزء
 ٩١دانشگاه برتر اقتصاد
در اروپا
بر طبق جدیدترین "رده بندی مدارس بازرگانی
در سال  "٣١٢٢در "فایننشیال تایمز" ،دانشگاه
اقتصاد وین در بین  ٧۲دانشگاه اقتصاد اروپا در
مقام  ٣٨قرار گرفت .این دانشگاه موفق شد بویژه
از نظر تجربه بین المللی دانشجویان ،امتیاز خوبی
را نصیب خود نماید .کسب این نتایج بیش از همه
به نفع دانشجویان و فارغ التحصیالن این دانشگاه
بود .کریستف بادلت ،رئیس این دانشگاه خاطر
نشان ساخت" :اینک مسئله مهم تنها آن نیست که
در چه رشته ای تحصیل می کنیم ،بلکه خود
دانشگاه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است".

بانک اطالعاتی اتريش
دس ّب سایت ریل هی تْاًیذ اطالعاتی سا دس
صهیٌَ ضشکت ُای اتشیطی هْجْد جِت فشّش یا
ّاگزاسی هطاُذٍ ًوائیذ .جِت کسة اطالعات
تیطتش ،تا ها دس تخص تاصسگاًی سفاست اتشیص
هکاتثَ ًوائیذ.
http://www.nachfolgeboerse.at

بازی های المپيک جوانان در اينسبوروک:
نخستين نمايش زمستانی با برنامه ای فشرده
در  ٢٤ژانویه اولین بازی های زمستانی جوانان
در اینسبوروک بطور رسمی افتتاح شد٢١۲٩ .
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ارتباط و آدرس
No. 358 Dr. Mofatteh St., Ostad
Motahari Ave,
Tehran 15879 - Iran
)Tel:+98 21 8875 5300 (6 Lines
Fax:+98 21 8875 4852
Mobil:+98 912 538 8983
sales2@jahantrimex.com
http://www. jahantrimex.com
Working time: SAT-WED from 8:30
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ارتباط و آدرس
Raiffeisenplatz 1/3c, 4863
 ,Seewalchen am Atterseeاتریش
+43 7662 44223
+43 699 14449184
info@software-management.at
http://www.softwaremanagement.at
توضیحات شركت
بیش از  ٣١١مشتری شرکتی از داخل و خارج
کشور از نرم افزارهای ناوبری جی پی اس تولید
شده توسط شرکت ما جهت مکان یابی وسائط نقلیه
با استفاده از جی پی اس ،نظارت بر ناوگان حمل
و نقل (خودروهای شخصی ،وسائط نقلیه سنگین،
ماشین آالت ساخت و ساز ،کشتی ها ،کانتینرها) و
نظارت بر کار کارمندان (کتابچه های سفر ،زمان
های سفر) بهره مند می شوند.

توضیحات شركت
این شرکت حدود  ٥١سال در صنعت حمل و نقل
بین المللی اعم از زمینی ،دریایی و هوایی فعالیت
مستمر دارد و دارای عضویت در سازمان های
مرتبط در ایران مانند انجمن شرکت های حمل و
نقل بین المللی ایران ،انجمن کشتیرانی و خدمات
وابسته می باشد.
سرویس ها و خدمات این شرکت به شرح ذیل به
اطالع می رسد:
 .٢سرویس حمل زمینی :برای حمل کاال به
اروپا ،آسیای میانه ،قفقاز و بالعکس
 .٣سرویس حمل دریایی کانتینری :به نقاط
مختلف دنیا و بالعکس
 .٤سرویس حمل هوایی :اعم از چارترینگ و
سرویس های ویژه دی دی پی و دی دی یو
 .٥سرویس حمل ترکیبی :از کلیه نقاط دنیا به
ایران و بالعکس
 .٦حمل و نقل فله و چارتر کشتی و انواع شناور
از نقاط مختلف جهان به بنادر ایران و بالعکس
 .٧انجام امور ترانزیت کاال و خدمات ترخیص

جدیدترین محصول ما ترمینال سیار نجات  ،یک
کامپیوتر قابل حمل بزرگ ،که جهت امداد و
نجات خودروها و پشتیبانی عملیات آتش نشانان،
نیروهای امداد و کمکی مورد استفاده قرار می
گیرد ،است .این ترمینال سیار نجات حاوی نرم
افزاری با اطالعات ضروری در خصوص امداد
و نجات خودروها ،مواد خطرناک و برنامه های
عملیات است.
از بین فهرست مشتریان خود می توانیم به شرکت
های به نام بین المللی مانند پخش کنندگان بین
المللی و مشتریان شرکتی در بازار کشورهای
مختلف اشاره کنیم.
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