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از شرکت ھای خانوادگی در مشاغل توليدی را
می توان نام برد که ھمراه با شرکای غربی در
تکوين و تکميل محصوالت و خدمات می کوشند،
از تبادل دانش علمی در زمينه صنعت گردشگری
و تحقيقات مشترک پزشکی گرفته تا برندھای
جديد تجاری که تالش دارند رضايت جمعيت
جوان بازار ايران را با مد و کاالھای مصرفی
غربی جلب نمايند و بسياری نمونه ھای ديگر.

پيشگفتار
بعن وان گ امی فرخن ده ب رای
ورود ب ه س ال  ،2011اين ک
دوازدھم ين ش ماره خبرنام ه
بازرگ انی م ا را مطالع ه م ی
فرمايي د .م ی ت وان گف ت آخ رين ھفت ه ھ ای س ال
 2010با آلودگی ب يش از ح د ھ وا و گ رد و غب ار
در تھران ،روزھايی فاجعه آميز بودند و امي دوارم
سال  2011ھم از نظر آلودگی ھوا و ھم از لح اظ
اقتصادی نويدبخش روزھای بھتری باشد.

دقيقا در ھمين راستا بخش بازرگانی سفارت
اتريش تالش دارد در سال  2011تمرکز فعاليت
خود را بر بخش ھای طراحی داخلی و صنايع
وابسته و ھمچنين کاالھای مصرفی و لوکس
معطوف نمايد.

مطمئنا موضوع اصلی س ال  ،2011ح ذف ياران ه
ھ ا اس ت ک ه موجب ات اف زايش قيم ت گ از ،ب رق و
س اير کاالھ ای اساس ی را ف راھم خواھ د نم ود.
پرداخ ت نق دی ياران ه ھ ا ک ه ب ه ب يش از دو س وم
جمعيت کشور تعل ق م ی گي رد ،احتم اال تنھ ا ب رای
 %5از قش ر فقي ر جامع ه ،کم ک ھزين ه ای ب رای
روبرو شدن با افزايش شديد قيم ت ھ ا خواھ د ب ود.
طبق ه متوس ط ک ه اکثري ت جامع ه اي ران را تش کيل
می دھد ،مجبور ب ه کن ار آم دن ب ا اف زايش مخ ارج
روزمره زندگی خواھد بود .افزايش قيمت ان رژی،
ھزين ه تم ام ش ده تولي د را در بخ ش مش اغل و
صنعت افزايش خواھد داد ،مسئله ای که ب ار آن ي ا
ب ر مص رف کنن دگان تحمي ل خواھ د ش د ي ا ب ا
مصرف بھينه انرژی جب ران خواھ د ش د .مص رف
بھين ه ان رژی "واژه کلي دی" س ال  2011خواھ د
ب ود .ص نايع م ی بايس ت ب ه اس تفاده از من ابع
تجديدپذير انرژی ھمچون ني روی ب اد روی آورن د،
در ص نعت س اختمان س ازی اس تفاده ازمص الح
ساختمانی ھوشمند جايگزين ع ايق ھ ای ن امرغوب
شده و اميد می رود تعمق بيشتری پيرامون انرژی
که تاکنون بطور بی رويه ھدر می رفت ،ص ورت
گيرد .شرکت ھای اتريشی می توانند با تکنولوژی
و دان ش علم ی خ ود در اي ن راه پش تيبان خ وبی
باشند.
عالوه بر اين در سال  2011تحريم ھا
ماندن سرمايه گذاری مستقيم خارجی،
داخلی را قويا تحت تاثير قرار خواھد
اينوجود بخش خصوصی کشور به اين
سر تسليم فرود نخواھد آورد .نمونه ھای

اميدوارم از خواندن اين خبرنامه لذت وافری
ببريد.
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نيازمند و کمک ھزينه ھا صورت گرفته است .در
مقابل در بخش اليروبی چشمه ھای آب گرم و
تامين تجھيزات مورد نياز دانشگاه ھا و مدارس
سرمايه گذاری قابل توجھی صورت گرفته است.
ھمچنين افزايش بودجه تحقيقات از ھشت به ده
درصد به ارزش  100ميليون يورو در بودجه
سال  2011پيشنھاد شده است.

قرمز-سبز در وين
تقريبا يک ماه پس از انتخابات استان وين در
تاريخ اکتبر  2010حزب سوسيال دمکرات
اتريش ) (SPÖو حزب سبزھا ) (Grüneپيمان
ائتالفی مشترکی را منعقد کرده و بدين طريق راه
را برای ظھور اولين دولت قرمز-سبز در
سرتاسر کشور اتريش ھموار نمودند .در ماه
نوامبر شھردار وين ،ميشائل ھويپل
) ،(Michael Häuplو معاون جديد شھردار از
حزب سبزھا ،خانم ماريا واسيالکو
) ،(Maria Vassilakouدر ساختمان
شھرداری نکات حاشيه ايی اين برنامه دولتی
مشترک را برای پنج سال آينده ارائه دادند.

ايالت کرنتن 90 :سال رای مردم
در سال  1920قريب به  %60از
ساکنين ايالت کرنتن )(Kärnten
اتريش به جدانشدن اين ايالت از خاک
اتريش و عدم الحاق به خاک
يوگسالوی سابق رای دادند .به ھمين مناسبت ھر
سال در تاريخ  10اکتبر جشنی در اين ايالت
برگزار می گردد.

خانم ماريا واسيالکو  41ساله ،متولد يونان،
نماينده حزب سبزھای وين ،اولين مھاجری است
که به سمت معاونت شھرداری وين برگزيده شده
است .وی در شھرداری اتريش مسئوليت بخش
ھای حمل و نقل و ترافيک ،برنامه ريزی شھری،
حفاظت از آب و ھوا و منابع انرژی و نيز
مشارکت شھروندان را در برنامه کار خود دارد.

کثرت تعداد اھالی اسلونيايی باعث شده تا در اين
ايالت به دو زبان آلمانی و اسلونيايی صحبت شود.
طبق قرارداد منعقد شده در سال  1955می
بايست کليه تابلوھای ورودی شھرھا در اين ايالت
به دو زبان نصب شوند اما تاکنون اقدامی در اين
مورد صورت نپذيرفته است .اينک اميد می رود
مفاد اين قرارداد ھر چه سريع تر اجرايی شود.

تصويب بودجه توسط دولت فدرال
دو حزب دولتی سوسيال
دمکرات ) (SPÖو ملی اتريش
) (ÖVPبرنامه بودجه سال  2011را تصويب
نمودند .بسته ھای پيشنھادی مالياتی و پس انداز
ھمينطور اصلی ترين نکات بودجه تا سال 2014
در اين برنامه منظور شده است .در اين برنامه
قبل از ھر چيز ماليات بر نفت خام و دخانيات
افزايش يافته ،ھزينه خدمات بانکی ،ھزينه
سفرھای ھوايی و نيز ماليات بر درآمد ناشی از
خريد و فروش سھام منظور شده ،مھلت سررسيد
سھام حذف شده و ماليات تعيين شده برای
موسسات خيريه و موقوفات افزايش يافته است.

انتخابات مجلس ايالتی اشتايرمارک :حزب
سوسيال دمکرات دارای اکثريت آرا
در انتخابات ايالتی اشتايرمارک
) (Steiermarkدر پاييز
سوسيال
حزب
،2010
دمکرات ) (SPÖبا کسب
اکثريت آرا نماينده خود فرتنتز ووز
) (Franz Vovesرا به مجلس فرستاد .حزب
ملی اتريش ) (ÖVPبا کسب آرای کمتر در مقام
دوم جای گرفت .حزب آزاديخواه اتريش )(FPÖ
نيز موفق شد نماينده خود را راھی خانه ملت کند.

عالوه بر اين تعمق بيشتری در زمينه مشاغل
سخت و بازنشستگی ازکارافتادگی ھمچنين کاھش
ھزينه ھای بازنشستگی ،کمک به خانواده ھای
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ھمزمان وزير امور خارجه اتريش خبر از
برگزاری گفت و گو ھا در زمينه پيوستن آنکارا
به اتحاديه اروپا را نيز اعالم داشت.

پنجاه سال حضور اوپک در وين
سازمان کشورھای صادرکننده
نفت ،اوپک ،با مقر خود در شھر
وين در تاريخ  14سپتامبر 2010
پنجاھمين سال تاسيس خود در بغداد را جشن
گرفت .بنا بر عقيده اعضای اوپک ،سوخت ھای
فسيلی حتی در آينده نيز مھم ترين منبع انرژی
محسوب خواھند شد.

تاسيس نيروگاه گازی در ترکيه توسط شرکت
او ام وی
مجتمع نفت و گاز او ام وی اينک در عرصه برق
ترکيه نيز پا می گذارد .ولفگانگ روتن اشتورفر
) ،(Wolfgang Ruttenstorferمديرکل اين
شرکت در ماه اکتبر در حضور ميشائل اشپيندل
اگر ) ،(Michael Spindeleggerوزير امور
خارجه در شمال ترکيه در نزديکی شھر سامسون
سنگ بنای اين نيروگاه گازی را با ظرفيتی بالغ
بر  870ميليون وات بنا نھاد .مخارج احداث اين
نيروگاه به رقم  600ميليون يورو می رسد.

ديدار کالوس ،رئيس جمھور چک از اتريش
کالوس
واکالو
) ،(Vaclav Klausرئيس
جمھور چک در سفر خود به
اتريش حامل "خبری مسرت بخش" برای اين
کشور بود" :ما اينک خود را با انرژی خورشيدی
وفق داده ايم ".رئيس دولت پس از اين ديدار که
طی آن درباره نيروگاه اتمی مورد اختالف با
عنوان تملين ) (Temelinبحث شد ،گفت" :با
استفاده از انرژی خورشيدی ،جمھوری چک در
آينده نياز کمتری به منابع انرژی "پر خطر"
خواھد داشت".

بنا بر گفته ھای روتن اشتورفر ،اين پروژه
نيروگاھی برای شرکت او ام وی از دو جھت "از
اھميت ويژه ای" برخوردار است :ترکيه "پل
ارتباطی ميان آسيا و اروپا" است و در عين حال
"يکی از جذاب ترين بازارھای انرژی در دنيا".
شرکت او ام وی با  41.58%در پمپ بنزين
ھای زنجيره ای با عنوان پترول افيسی
) (Petrol Ofisiنيز سھم دارد.

ديدار اشپيندل اگر ،وزير امور خارجه از ترکيه
ميشائل اشپيندل اگر
)،(Michael Spindelegger
وزير امور خارجه در اکتبر
 2010از کشور ترکيه ديدار نمود .يکی از
موضوعات اساسی مطرح شده روابط اقتصادی
ميان ترکيه و اتريش بود .اين امر در شھر
سامسون ) (Samsunواقع در شمال ترکيه با
مراسم کلنگ زنی ساخت نيروگاه شرکت OMV
به ارزش  600ميليون يورو آغاز خواھد شد.
عالوه بر اين در اين شھر کنسولگری افتخاری
اتريش و يک باب کتابخانه تاسيس خواھد گرديد.

توافق نظر اتحاديه اروپا در افزايش عوارض راه
برای ماشين ھای باری
ماشين ھای باربری در آينده در
اروپا می بايست ھزينه آلودگی
صوتی و محيط زيست را نيز تقبل
کنند .دستور العمل مخارج راه برای نخستين بار
برای تردد ماشين ھای باری بيش از  12تن در
اتوبان ھای اروپا ،مخارج اضافی برای آلودگی
صوتی ،مواد مخرب و ھزينه ھای ترافيک در
نظر گرفته است .دولت ھا مختار ھستند تا اين
قانون را اجرايی کرده يا حتی ماشين ھای باالی
 3.5تن را نيز در آن دخيل کنند.
4

کشاورزان کوچک و کارگران مزرعه در برزيل
مورد تقدير قرار خواھد گرفت .وی در سال
 1987بطور معجزه آسايی از يک سوء قصد
جان سالم بدر برد .او يکی از سرسخت ترين
دشمنان اجرای پروژه سد بلو مونته
) (Belo Monteاست.

مخالفت اتريش با ادامه فعاليت نيروگاه ھای اتمی
آلمان
دولت فدرال اتريش طی نشست
شورای وزيران مخالفت خود را
با ادامه فعاليت نيروگاه ھای اتمی
آلمان ابراز نموده و در اين خصوص بيانات
صريحی را اعالم داشت :بر طبق اطالعات
مستدل و جامع ،تجھيز نيروگاه ھای اتمی آلمان به
ضرايب امنيتی بيشتر ضروری به نظر می رسد.
چنانچه اين امکان برای دولت آلمان وجود ندارد،
الزم است کليه نيروگاه ھای اتمی آلمان از ادامه
فعاليت خودداری نمايند .بويژه نيروگاه Isar-1
که در نزديکی مرز اتريش قرار دارد.

افزايش %12/5صادرات اتريش در نيمه ابتدايی
سال
ميزان صادرات اتريش در نيمه ابتدايی سال
 2010به  %12/5افزايش يافت .اتاق بازرگانی
اتريش ) (WKÖبرای کل سال  2010حداقل
رشدی معادل  %7پيش بينی نمود .کريستف اليتل
) ،(Christoph Leitlرئيس اتاق بازرگانی
اتريش گفت ارزش صادرات رکورد ساليان
گذشته را شکسته و به رقمی بيش از  100ميليارد
يورو رسيد.

ھمزمان دولت آلمان طرح جديد انرژی را
تصويب نموده که بر طبق آن تامين انرژی
سازگار با محيط زيست تا سال  2050مد نظر
قرار گرفته است .عالوه بر آن در اين طرح ادامه
فعاليت نيروگاه ھای اتمی آلمان تا سال 2036
تمديد شده است .بدين ترتيب اين نيروگاه ھا بطور
متوسط  12سال بيش از آنچه در ابتدا برنامه
ريزی شده است ،در شبکه توليد انرژی خواھند
ماند.

بر طبق گزارش اتاق بازرگانی در حال حاضر
 40000واحد صادراتی در اتريش فعال ھستند.
در سال  2010قريب به  2000واحد صادرکننده
به اين تعداد افزوده شد .در سال  2011نيز قريب
به  2000واحد صادراتی ديگر در زمينه
صادرات فعال خواھند شد .در حال حاضر نيمی
از توانمندی ھای اقتصادی اتريش مرھون
صادرات )کاال و خدمات( است.

اسقف اروين کرويتلر ،نامزد دريافت معادل جايزه
نوبل
کرويتلر
اروين
اسقف
) 71 ،(Erwin Kräutlerساله،
متولد اتريش که از چندين دھه پيش
در برزيل زندگی و کار می کند ،يکی از چھار
نامزد دريافت معادل جايزه نوبل  2010است.
اسقف کرويتلر بخاطر زحمات بی شائبه چندين
ساله خود جھت احيای حقوق ساکنين بومی منطقه
و تالش بی وقفه در جھت "حفظ و نگھداری
جنگل آمازون پيش از نابودی کامل آن" شايسته
دريافت اين جايزه شناخته شده است.

تشويق اتحاديه اروپا برای کار کوتاه مدت در
اتريش
اتريش ،آلمان و بلژيک از جمله
کشورھای اتحاديه اروپا بشمار
می روند که به خوبی معضل
بازار کار را مھار نموده اند .اين سه کشور تنھا
از طريق کاھش ساعات کار در برابر اين بحران
واکنش نشان داده اند .عليرغم مشکالت کلی اين
سه کشور "به خوبی از پس طوفان" برآمده و
حتی توانستند برای جوانان نيز فرصت ھای شغلی
ايجاد کنند .اين کشورھا ساعات کاری کارگران و

اسقف کرويتلر پيش از ھمه بدليل تالش خود جھت
رسيدگی و بھتر نمودن وضعيت زندگی بوميان،
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استقبال گسترده از حساب پس انداز در اتريش

قدرت توليد در ساعت را کاھش دادند .در مقابل
ھلندی ھا و انگليسی ھا با تعديل نيروی کار و
کاھش توليد در ساعت با اين مشکل به مقابله
برخواستند .اسپانيا ،پرتغال و ايرلند صرفا با
کاھش تعداد مشاغل با اين امر مواجه شدند.

اگرچه نرخ سودھا برای حساب
ھای پس انداز کمتر از گذشته
ھستند ،حداکثر  2.5%برای
حساب ھای  2ساله و  1.625%برای سررسيد
روزانه ،با اين ھمه افتتاح حساب ھای پس انداز
در اتريش نسبت به انواع ديگر با استقبال بيشتری
از سوی مردم مواجه است .به ھمين دليل افتتاح
حساب پس انداز بيش از افتتاح انواع ديگر حساب
ھا مانند حساب مسکن ،بيمه عمر ،اوراق بھادار و
صندوق قرضه رونق دارد .از ھر ده اتريشی،
ھشت نفر يک حساب پس انداز داشته و برای آن
ماھانه به طور ميانگين  165يورو کنار می
گذارند.

کمک به ايرلند :سھم اتريش  600تا 800
ميليون يورو
بر طبق گفته ھای وزير دارايی،
جوزف پرول )،(Josef Pröll
اتريش در بسته پيشنھادی اتحاديه
اروپا به ميزان  85ميليارد يورو به منظور کمک
به ايرلند سھمی بالغ بر  600تا  800ميليون
يورو دارد.

انرژی زيستی در جمھوری چک
سود زياد برای دو شرکت فوست آلپاين و
او ام وی

با ساخت تاسيسات فتوولتائيک
توسط شرکت بيلفينگر برگر
) Bilfinger Berger
در
(BaugesmbH
جمھوری چک ،اين شرکت زمينه را برای
دريافت سفارشات خارجی بيشتر فراھم می آورد.

کامال مشخص است پيشرفت
مداوم اقتصادی باعث شده تا
مجتمع ھای اصلی اتريش
ھمچون فوست آلپاين ) (Voest Alpineو
او ام وی ) (OMVبحران اقتصادی را با موفقيت
پشت سر بگذارند .شرکت سھامی مجتمع فوالد
فوست آلپاين قصد دارد در سال کاری 2010/11
که در  31مارس پايان می پذيرد ،سود ناخالص
خود را به دو برابر يعنی  700ميليون يورو
برساند.

اين شرکت اتريشی موفق به عقد قراداد ساخت
تاسيسات فتوولتائيک در شھر پيلزن )(Pilsen
جمھوری چک شد .اين شرکت در زمينی به
مساحت  10ھکتار برای گروه ام بی اف
) (MBFساخت نيروگاه خورشيدی با قدرت 4
مگا وات را آغاز خواھد نمود .اين پروژه از جنبه
توليد انرژی يکی از بزرگ ترين قرادادھای منعقد
شده در تاريخ کشور چک است.

در مورد شرکت سھامی مجتمع نفت و گاز
او ام وی نيز سود حاصله در سال کاری 2010
پس از گذشت  9ماه دو سوم رشد داشت و به رقم
 1/75ميليارد يورو رسيد.

تاسيسات فتوولتائيک در سطوح فشرده از لحاظ
زيست محيطی در مکانی کامال مناسب نصب می
شوند .اين تاسيسات نه در زمين ھای کشاورزی
بلکه در امتداد بزرگراه  ،A6عمال در زمين ھايی
که استفاده ديگری ندارند ،برپا خواھند شد .ھزينه
در نظر گرفته شده برای اين پروژه  12ميليون
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نخستين پيشنھاد ملموس چين به اتريش اجرای
طرح "شھری با مصرف کربن اندک" در شھر 2
ميليون نفری نانچانگ ) (Nanchangدر ايالت
جيانگسی ) (Jiangxiاست.

يورو برآورد شده که  4ميليون يورو بر عھده
شرکت بيلفينگر برگر خواھد بود.
www.bilfingerberger.at
معامله با روسيه سفيد

موفقيت ھای اکسپو
طبق قراردادی که در سال
 2007مابين شرکت تله کوم
اتريش ) (Telekom Austria Groupو
شرکت ول کوم ) (Velcomروسيه سفيد منعقد
گرديد ،شرکت اتريشی  %70سھام شرکت ول
کوم را به مبلغ  730ميليون يورو خريداری
نموده و طبق توافق طرفين مابقی  %30سھام اين
شرکت به مبلغ  335ميليون يورو نيز در ابتدای
ماه اکتبر  2010به شرکت اتريشی واگذار گرديد.

شرکت خالق اتريشی با نام
 s::canدر پاويون اتريش
در نمايشگاه اکسپوی 2010
حضور يافته و به معرفی
معيارھای جديد اندازه گيری پرداخت.
بيش از  50شرکت اتريشی از فرصت حضور در
نمايشگاه اکسپوی  2010شانگھای بھره جسته و
در پاويون اتريش به معرفی و نمايش محصوالت
خود پرداختند که از بين اين شرکت ھا می توان
به شرکت  s::canاشاره نمود.
اولين و برجسته ترين نقطه درخشان اين شرکت
از شھر وين در زمينه تکنولوژی محيط زيست
فعاليت دارد ،رونمايی موفقيت آميز از جديدترين
دستگاه اندازه گيری کيفيت آب از نظر
تکنولوژيک در برابر  120نماينده اداری کشور
چين بود.
اين تکنولوژی اندازه گيری نوين با نام
 moni::toolيک سکوی جھش متحول کننده
برای ھدايت و کنترل ،حسگرھای آنالين ،برنامه
ھای آناليز و پارامترھا است .از مزيت ھای
بيشمار اين دستگاه می توان به کاربرد آسان آن
اشاره نمود بطوريکه برای کار با آن نياز به
ھيچگونه دوره آموزشی وجود ندارد.
حسگرھای لمسی و نمايش اطالعات گرافيکی اين
دستگاه را به يکی از بينظيرترين ابزار اندازه
گيری کيفيت آب مبدل ساخته اند.

با انجام اين معامله شرکت ول کوم روسيه بطور
صد در صد در اختيار گروه تله کوم اتريش قرار
گرفته و اين گروه اتريشی موقعيت خود را در
محدوده اروپای مرکزی و شرقی ھر چه بيشتر
مستحکم نمود.
www.telekom.at
اکسپوی شانگھای :ھفته نمايش تکنولوژی
اتريش در چين
وزارت راه ،نوآوری و
تکنولوژی ،موسسه تکنولوژی
اتريش و اتاق بازرگانی اتريش
از تاريخ  11تا  15اکتبر در
چھارچوب نمايشگاه جھانی اکسپو در شانگھای،
تکنولوژی روز اتريش را در چين به نمايش
گذاشتند .متناسب با شعار نمايشگاه "شھر بھتر،
زندگی بھتر" سمپوزيم ھا و کارگاه ھای تخصصی
تشکيل شدند.

بھترين تيم اکسپو در ماه اکتبر
تيم اتريشی اکسپو تحت مديريت بيرگيت مور
) (Birgit Murrمراتب خشنودی خود را از
دريافت پالکارد طاليی "بھترين تيم اکسپو در ماه
اکتبر" از مديريت نمايشگاه اکسپو اظھار داشت.
www.s-can.at

موضوعات منتخب ھمچون تردد و حمل و نقل و
انرژی برای شھرھای بزرگ و پرجمعيت و
روابط علم و صنعت با موضوع کلی اين نمايشگاه
جھانی در ارتباط تنگاتنگ قرار داشتند.
7

راھی شھر رنتون در سياتل
) (Seattle-Rentonشده تا در ساخت
ھواپيمای بوئينگ  737-NGچين اير مورد
استفاده قرار گيرد.
شرکای ھوانوردی بوئينگ که دفتر اصلی آن در
سياتل آمريکا است يک سرمايه گذاری مشترک
بين شرکای ھوانوردی ،مخترع تکنولوژی
 Blended WingletsTMو توليدکننده
ھواپيمای بوئينگ است .شرکای ھوانوردی
بوئينگ مسئوليت فروش اين قطعه سازنده را بر
عھده دارند.
www.facc.at

www.expoaustria.at
سرمايه گذاری مشترک
ھمکاری مشترک پست کشور
سوئيس و اتريش.
پست دو کشور اتريش و سوئيس
در نظر دارند فعاليت ھای بين المللی خود را در
زمينه ارسال تبليغات به درب منازل در شکل يک
سرمايه گذاری مشترک با يکديگر پيوند دھند .اين
دو شرکت پستی اين برنامه را در اواسط ماه اکتبر
 2010به شکل يک قرارداد رسمی به امضا
رساندند .اين برنامه به ھر دو طرف اجازه می
دھد توانايی ھای خود را در زمينه تجارت و
بازرگانی به شکل جديدی پايه ريزی نمايند.
بعالوه اين برنامه به گشوده شدن راه برای پتانسيل
ھای تشريک مساعی اصلی و مھم در طول
زنجيره ارزش آفرينی کمک شايانی می نمايد.
www.post.at

انرژی سازگار با محيط زيست
بانک توسعه اتريش و شرکت
زيمنس از پروژه راھکارھای
انرژی سازگار با محيط زيست در منطقه دريای
سياه حمايت می کنند.
مبلغ کل سرمايه گذاری برای اين پروژه بالغ بر
 289ميليون يورو بوده و توسط بانک نوسازی و
توسعه اروپا ،بانک توسعه آلمان ) (KfWو بانک
توسعه اتريش ) (OeEBتامين ھزينه می شود.
سھم بانک توسعه آلمان و بانک توسعه اتريش در
اين سرمايه گذاری بالغ بر  100ميليون يورو
است .اين يک پروژه بين المللی است که شرکت
زيمنس موفق شد در مزايده رقيبان بيشمار خود را
پشت سر گذاشته و اجرای آن را از آن خود کند.

تحويل سه ھزارمين جفت
Blended WingletsTM
شرکت  FACC AGسه ھزارمين
از
جفت
 Blended WingletsTMرا به
شرکای ھوانوردی بوئينگ تحويل داده و بدين
ترتيب ھشتمين سال اين ھمکاری موفقيت آميز را
جشن گرفت.

حجم قرارداد زيمنس قريب به  170ميليون يورو
است .حدود نيمی از اين مبلغ سھم شرکت سھامی
زيمنس اتريش است که در اين پروژه وظايف
مھمی بر عھده دارد .زيمنس اتريش عالوه بر
ساخت و توسعه تاسيسات قطع و وصل فشار
قوی ،به تھيه و نصب تکنولوژی ھدايت و تنظيم،
فنون ايمنی و حفاظتی و نيز تاسيسات و دستگاه
ھای ارتباطی جھت اين تاسيسات می پردازد.
www.oe-eb.at
www.siemens.at

تکوين و تکميل  Blended WingletsTMاز
اولين مرحله تحويل در سال  2002به اصلی
ترين فعاليت شرکت  FACC AGتبديل شد.
اينک زمان آن فرا رسيده تا سالگرد ويژه ای
جشن گرفته شود :تحويل سه ھزارمين جفت از
 Blended WingletsTMبه شرکای
بوئينگ
ھوانوردی
) .(Aviation Partners Boeing-APBاين
قطعه توليد کارخانه اف ای سی سی )(FACC
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خدمات خود می افزايند .اين جايزه برای تمامی
شاخه ھای اقتصادی در نظر گرفته شده است.
نکته قابل توجه آن است که امسال اين ھتل بعنوان
تنھا ھتل اروپايی موفق به دريافت اين جايزه شد.

افتتاح فروشگاه لوتز در سوئد زادگاه مارک
Ikea
ھجوم گسترده مشتريان در
اولين روز افتتاح فروشگاه
 XXXLutzدر شھر مالمو ) .(Malmöھزاران
سوئدی به اين فروشگاه مبلمان سرازير شدند .از
راس ساعت  9صبح بيش از  1000نفر مقابل
درب ورودی اين فروشگاه تجمع کرده بودند .تا
ساعت پايانی کار فروشگاه يعنی  9شب کمی بيش
از  18000نفر از اين فروشگاه بازديد کردند.
سخنگوی گروه  ،XXXLutzتوماس زاليگر
) ،(Thomas Saligerگفت" :ما بسيار
مفتخريم بعنوان يک شرکت اتريشی در زادگاه
مارک مبلمان  Ikeaبه کسب چنين موفقيتی نائل
شده ايم".

مدير عامل ھتل ،يوزف فرانتز پيرکتل ،گفت" :در
حال حاضر برای شرکت ھا و موسسات فعال در
بخش گردشگری ،زمينه ھايی ھمچون استراتژی
و مديريت بھينه فرآيند ،پايه ھای اصلی موفقيت
طوالنی مدت به شمار رفته و زمينه ساز نوآوری
و خالقيت ھستند".
اين ھتل که در تمامی ايام سال پذيرای مھمانان
است 200 ،نفر پرسنل داشته و ساالنه بطور
متوسط  82000نفر در آن اقامت می کنند.
www.schwarz.at

با نمايشگاھی به مساحت  25000مترمربع و
 55000محصول مختلف اين فروشگاه بزرگ
ترين محل عرضه مبلمان ساخت اتريش در کشور
سوئد است .سالن نمايشگاھی بسيار وسيع ،بنا بر
استاندارد اتريشی ،کارمندان آموزش ديده و ارائه
بالواسطه کليه خدمات اين فروشگاه را به مکانی
بی نظير مبدل ساخته اند.
www.xxxlutz.com

مخالفت با ماليات برحمل و نقل ھوايی
خطوط ھوايی اتريش )،(Austrian Airline
فرودگاه وين ،اتحاديه ھتل داران اتريش )(ÖHV
و اتحاديه دفاتر مسافرتی اتريش ) (ÖRVھمراه
با يکی از شرکت ھای روابط عمومی در اين
کشور ،گروه ھم پيمانی جھت مبارزه با ماليات
وضع شده برای حمل و نقل ھوايی را تشکيل داده
اند .بطور ھمزمان مذاکراتی که با وزارت دارايی
صورت گرفته نشانگر آن است که ماليات پرواز
بر کليه رزروھای انجام شده از اول ژانويه تا اول
آوريل  2011تعلق خواھد گرفت .در عين حال
گروه نامبرده در تالش است تا با انجام اقداماتی
ماليات وضع شده را حداقل پس از يک سال لغو
نمايد.

کيفيت اروپايی
بعنوان تنھا ھتل اروپايی ھتل
Alpenresort Schwarz
امسال جايزه برگزيده موسسه اروپايی مديريت
کيفيت ) (EFQMرا از آن خود نمود.
ھفته گذشته در کشور اسپانيا مراسم اعطای جوايز
کيفيت اروپايی برگزار شد .ھتل مشھور
 Alpenresort Schwarzدر ايالت تيرول
اتريش موفق به کسب اين جايزه شد .اين جايزه که
از طرف موسسه اروپايی مديريت کيفيت اھدا می
شود به شرکت ھايی تعلق می گيرد که بطور
مداوم به ارائه بھترين خدمات پرداخته و سطح
کيفی خود را حفظ نموده و ھر روز بر کيفيت

رزرو اتاق در آخرين لحظه
سفرھای روزافزون ،مشتريان
منعطف و گرايش به تعطيالت کوتاه
مدتی که درست در آخرين لحظات
برنامه ريزی می شوند ،باعث می
شوند تا امکان رزرو اتاق در ھتل ھا و اقامتگاه
9

يک جامعه باز و دمکرات می بايست پيرامون اين
مسئله بينديشد که چگونه می توان مرزو محدوده
ای برای "ماھيت عمومی ديجيتال" قائل شد به
گونه ای که اين محدوديت ھا قادر باشند حفاظ و
پشتيبانی برای ھويت فردی باشند .قوانين بين
المللی در اين خصوص می بايست مورد تجديد
نظر قرار گيرند.

ھا در کوتاه ترين زمان ممکن فراھم آيد .دقيقا به
ھمين دليل در سال  2010پرتال اطالعاتی
 hoxami.comکه به "ابزار دقيقه نود" معروف
است ،کار خود را آغاز نمود .ھدف اين پرتال آن
است که اتاق ھای خالی ھتل ھا را حتی پنج روز
مانده به سفر با مسافر پر کند .در حال حاضر 70
ھتل در اتريش در اين سايت ثبت نام کرده اند .از
بين ھتل ھای مشھور اين وب سايت می توان به
& Falkensteiner Hotels
ھتل ھای
 Residencesو Austria Trend Hotels
 & Resortsاشاره نمود.

جوايز عالی تشويقی اتحاديه اروپا به
پژوھشگران اتريشی
دو جايزه ويژه تشويقی شورای
به
)(ERC
اروپا
تحقيقات
پژوھشگران موسسه علوم و
تکنولوژی اتريش در ماريا گوگينگ تعلق می
گيرد .توماس ھنسينگر ،رئيس موسسه و پتر
يوناس ،محقق مغز و اعصاب به منظور کارھای
تحقيقاتی خود مجموعا  5ميليون يورو برای 5
سال آتی دريافت می کنند.

کنگره جھانی آی پی آی :اعطای نشان
Free Media Pioneer
نشان
اعطای
با
Free Media Pioneer 2010
در سپتامبر در شھر وين ،کنگره جھانی
انستيتوی بين المللی مطبوعات )(IPI
با مقر خود در وين بطور رسمی افتتاح شد.

يوناس در پروژه خود به بررسی تخصصی سلول
ھای عصبی در مغز انسان می پردازد که نقش
مھمی در کنترل فعاليت سيستم عصبی را بر عھده
دارند .اين سلول ھا ھمچنين برای امراض مغزی
ھمچون شيزوفرنی ،افسردگی ،صرع و بيماری
ھايی که سيستم عصبی را مختل می کنند ،از
اھميت ويژه ای برخوردارند.

پيش از شروع کنگره رئيس انستيتو ،خانم آليسون
بتل مک کنزی
) ،(Alison Bethel McKenzieگزارشی در
خصوص وضعيت آزادی مطبوعات در سطح بين
المللی ارائه نمود .بيالن متاثرکننده اين گزارش
حاکی از آن بود که طی  8ماه گذشته حدود 52
خبرنگار جان خود را از دست داده اند .با آمار
 10نماينده خبری کشته شده از ژانويه تا آگوست
 ،2010مکزيکو خطرناک ترين کشور جھان
شناخته شده است .مک کنزی در ادامه گزارش
خود افزود" :آمريکا )شمالی ،مرکزی و جنوبی(
با مجموع  20خبرنگار کشته شده در شش ماھه
ابتدايی سال ،خطرناک ترين قاره به شمار می
رود ".با اينوجود در اروپا وضعيت "بر طبق آمار
موجود چندان وخيم به نظر نمی رسد" اما نبايد از
خاطر برد که بعنوان نمونه خبرنگار يونانی،
سقراط گيولياس ،در ماه جوالی درست مقابل
درب منزلش توسط تروريست ھای افراطی چپ
مورد ھدف گلوله قرار گرفت.

ھنسينگر نيز در پروژه خود به توسعه نرم
افزارھايی پرداخته که تشخيص زودھنگام
اختالالت در سيستم ھای کامپيوتری را ممکن می
سازد.
افزايش روزافزون تعداد کودکان چاق در اتريش
اين امر که کودکان اتريشی از
چاقی مفرت رنج می برند ،خبر
تازه ای نيست ،اما مرتبا عامل
ھای جديدی در اين امر دخيل می
شوند.
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ميزان افراد بسيار چاق ميان  10تا  12سال تنھا
در  4سال گذشته  20درصد رشد داشته است.
قريب به يکی از ھر دو بچه در اتريش امروزه
مبتال به چاقی است .از ھر  4نفر ،يکی با چربی
بيش از  20درصد مواجه است.

را نيز افزايش می دھد .اين رشد نه تنھا خطر
آفرين است ،بلکه باعث به وجود آمدن اختالالتی
در کشور می شود .برطبق محاسبات انجام شده،
کمبود تحرک در اتريش ساليانه بيش از 800
ميليون يورو خرج بر می دارد.

اين روند منفی ،کارشناسان را به پيش بينی ھای
ناخوشايندی سوق می دھد :اينگونه ممکن است در
آينده بسياری از بيماری ھايی که پيشتر در سنين
حدود  70سالگی رايج بودند ،اينک در سنين پائين
تر حتی در  30سالگی رخ دھند.

از اين رو وزارت ورزش برنامه اطالع رسانی
وسيعی ترتيب داده تا اھميت تحرکات جسمانی را
يادآور شود .در سايه شعار "نگذار فسيل شوی،
تکانی به خود ده!" ورزشکاران برجسته ای از تيم
ھای ملی اتريش در رشته ھای مختلف ورزشی
در خدمت اين برنامه ھستند که نه با حرف و
تھديد ،بلکه با بھره گيری از روش ھای شاد و
مفرح اھميت تحرک را يادآور شده و مردم را به
تحرک جسمانی ترغيب کنند.

تعداد افراد با وزن طبيعی از سال  2006از 52
به  34درصد و تعداد افراد با چاقی مفرط از 24
به  44درصد رسيده است .تعداد مردان جوان با
وزن بيش از  100کيلو در  10سال گذشته دو
برابر شده است.

کسب شورانگيز مدال طال در رشته قايقرانی در
آب ھای خروشان توسط کورينا کنله

نگذار فسيل شوی!" :برنامه ھای جديد دعوت به
تحرک بيشتر می کنند

کورينا کنله
) (Corinna Kuhnleموفق
شد در تاريخ  11سپتامبر مدال
طالی مسابقات اين رشته را در کشور اسلونی از
آن خود کند.

ملت اتريش ملتی وزشکار است
و ورزشکاران ما اينک در
رشته ھای مختلف ورزشی در
اوج شکوفايی خود ھستند .از
صخره نوردی تا کانو در آب ھای خروشان ،از
تنيس روی ميز تا دوچرخه سواری در کوھستان،
در بسياری از رشته ھا ،ورزشکاران ما در ماه
ھای اخير موفق به کسب مدال ھای زيادی شده
اند.

جودو گرند پريکس در ابوذبی :پيروزی سابرينا
فيلتس موزر اتريشی
سابرينا فيلتس موزر
) (Sabrina Filzmoserبا چھار
پيروزی به جودو گرند پريکس
) (Judo Grand Prixدر ابوذبی
دست يافت .اين ورزشکار از اتريش
عليا در راه رسيدن به موفقيت در کالس وزنی تا
 57کيلوگرم از صد قھرمان زن المپيک و
ھمچنين اروپا گذشت.

با اينوجود قريب به يک سوم مردم اتريش ھرگز
ورزش نمی کنند .روند اين امر ،به خصوص در
ميان نسل جوان در حال رشد است.
نوربرت دارابوس ،وزير ورزش با توجه به اين
رشد منفی در جامعه ،توجه به کمبود حاد تحرک
را از وظايف مھم خود قرار داده است .اين کمبود
تحرک اغلب باعث بروز بيماری ھای سيستم قلبی
عروقی و ديابت می شود .تحرک کم عالوه بر
اين خطر بيماری ھای متابوليسم و ستون فقرات
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نشان ،آبجوی بدون الکل بطور کامل جھت
عرضه و فروش در بازار اسالمی کشورھای
حوزه خليج فارس ،کشورھای سی آی اس و نيز
.
شود
می
توليد
مرکزی
آسيای

عنوان قھرمانی جھان برای ياسمين اوشان
ياسمين اوشان
) ،(Jasmin Ouschanقھرمان
اتريشی که در مسابقات جھانی
بيليارد که در بھار سال  2010در
شھر زاگرب برگزار شد ،ھر چھار مدال طالی
اين مسابقات را از آن خود نموده بود ،موفق شد
در ماه اکتبر برای اولين بار عنوان قھرمانی جھان
را کسب کند .اين ورزشکار  24ساله اھل کرنتن
اتريش در دور نھايی بر حريف خود از کره
جنوبی ،کيم گا يونگ ،که دوبار عنوان قھرمانی
جھان را به دست آورده است ،غلبه نموه و برای
اولين بار صاحب مدال طالی جھانی اين مسابقات
شد .ياسمين اوشان پيش از اين نيز صاحب عنوان
قھرمانی جھان در رشته مشت زنی رده سبک
وزن بوده است.

در سال جاری در کنار توليد آبجوی
Null Komma Josef Classic
محصوالت طعم دار نيز در طيف توليدات اين دو
.
گيرند
می
قرار
شرکت
شرکت ھای کيلوس و اوتاکرينگر در جستجوی
شرکت ھای پخش و خرده فروشانی ھستند که اين
محصول باکيفيت و بدون رقيب را با موفقيت در
کنند.
عرضه
بازار
در

OTTAKRINGER GETRÄNKE AG
مجتمع صنايع غذايی کيلوس
ايران ،تھران ،خ شھيد بھشتی ،خ پاکستان ،خ
حکيمی ،پالک  ،20واحد  ،8کد پستی
1531733811
Tel.: +98 21 8852 6796
Fax: +98 21 8852 6800
info@kilosfic.com

آبجوي بدون الكل
ھمکاری شرکت اوتاکرينگر با مجتمع صنايع
غذايی کيلوس

شركت
توضيحات
ھدف ما در شركت اوتاكرينگر طراوت بخشيدن
به زندگي انسان ھا است و البته در وھله نخست با
استفاده از آبجوي توليدي اين شركت كه از بيش
از 150سال پيش تاكنون در نھايت دقت و ھمت
ساخته مي شود .و در مرحله بعد با كمك نوع
آوري ھاي خود در ساخت آبجو ،برگزاری
مناسبت ھاي گوناگون و تبليغات .سرزندگی ما در
شماست.
شادابي
و
سرزندگي
گرو

جستجو :شركاي فروش
شرکت باسابقه آبجوسازی اوتاکرينگر در وين با
ھمکاری مجتمع صنايع غذايی كيلوس که تحت
ليسانس اين شرکت اتريشی فعاليت می کند ،برای
اولين بار در ايران آبجوی بدون الکل توليد می
کنند .اين دو شريک تجاری مفتخر ھستند که برای
آبجوی بدون الکل توليدی خود با نام تجاری
Null
Komma
Josef
موفق به دريافت تنھا گواھی معتبر جھانی غذای
حالل شده اند که توسط اتاق تحقيقات اسالمی و
مرکز اطالعات اعطا می شود .با دارا بودن اين

اين شركت يكي از آخرين شركت ھاي مستقل
آبجوسازي اتريش است .براي آنكه بتوانيم ھمچنان
12

فعاليت بصری ،باکيفيت ترين و دقيق ترين تکنيک
اندازه گيری را در اختيار شما قرار می دھد

مستقل باقي بمانيم ،ارزش زيادي براي ھنر
آبجوسازي اتريش ،تنوع در آبجو و مسلما
پاكيزگي محصوالت خود قائل مي شويم .راز
موفقيت ما :محصوالت ما با استفاده از زالل ترين
آب ھاي چشمه و جو اتريشي ،بھره گيري از
تجربه بھترين استادان آبجوساز و لطيف ترين
انواع گياه رازك توليد می شوند -از انتخاب مواد
اوليه و مراحل توليد گرفته تا مرحله بسته بندی
آبجو -تمامی ھمکاران ما با قلب ،فکر ،روح و
جان بر کليه اين مراحل نظارت دارند.

ساير توليدات :
دانسيته سنج دی ام ای 5000ام
سيستم واکنش مايکرو ويو مقياسی چند موجی
3000
رآکتور تک موج 300با توان باال برای تجزيه
مايکروويو
دستگاه گرانروی سنج اس وی ام 3000
انکسارسنج ديجيتال جھت اندازه گيری درجه
شکست .
در صورت تمايل با نمايندگي فروش ما درايران
تماس حاصل فرماييد :
شركت وارش شيمي بھار
خانم فاطمه بھاره رضايي ،مدير عامل
ايران ،تھران ،خ شھيد دكتر بھشتي ،خ انديشه،
انديشه يكم ،پالك  ،39واحد 14

ANTON PAAR GmbH

Tel.: +98 21 88472595
Fax: +98 21 8841 4058
rezaei@vareshchimie.com

دستگاه ھای سنجش دانسيته ،غلظت ،روانه
سنج ،گرانروی سنج ،انکسارسنج ،قطبش سنج
دستگاه ھای سنجش و آزمايشگاھی دقيق جھت
مصارف صنعتی و تحقيقاتی
جستجو :مشتريان بالواسطه

شركت و كارخانه

Anton
Paar
GmbH
شرکت
توليدکننده دستگاه ھای دقيق آزمايشگاھی برای
تجزيه ،سنتز و آماده سازی آزمايشات نيز تکنيک
ھای اندازه گيری فرآيند است .توليدات اين شرکت
به دليل دقت و استحکام خارق العاده مشھور بوده
و در صنايع و تحقيقات با موفقيت در سطح بين
المللی مورد استفاده و کاربرد قرار می گيرند .

اين شرکت در سال 1922در شکل يک کارگاه
قفل سازی با يک نفر پرسنل تاسيس شد .امروز
اين شرکت با بيش از 1100نفر پرسنل در شبکه
جھانی به تکوين ،توليد و فروش دستگاه ھای دقيق
اندازه گيری خود به دانشگاه ھا و آزمايشگاه ھای
تحقيقاتی برای سنجش و تعيين واحدھای فيزيکی
ھمچون غلظت ،دما ،گرانروی و نيز اجزاء و
قطعات سازنده ماشينی با دقت باال می پردازد.

دستگاه قطبش سنج ام سی پی  ،500دستگاھی
ديجيتال برای اندازه گيری واحد سرعت ماده با
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جناب آقای مظفر عمويی
Tel.: +98 21 8874 4249
Fax: +98 21 8876 1157

مالک اين شرکت بنياد خصوصی
Santner
است .اين بنياد عمدتا و بصورت بالواسطه اھداف
عام المنفعه و خيريه را دنبال می کند .اين بنياد از
محل فوايد مادی خود ،تحقيقات در بخش ھای
علوم طبيعی و فنون مختلف ،ھمچنين پيشگيری از
اعتياد و بازپروری معتادين را حمايت و ترويج
می کند .

شركت و كارخانه
شرکت اليتز ،ارائه دھنده و توليدکننده طيف کامل
محصوالت در سطح بين المللی و پيشگام در
بازار ابزار دقيق بوده و طيف کاملی از ابزارآالت
را جھت آماده سازی چوب و محصوالت چوبی و
نيز آماده سازی پالستيک ،از انواع ابزار برش تا
اقسام گوناگون سه نظام را عرضه می کند .
LEITZ GmbH & Co KG

اين شرکت با ھمکاری شرکت بولريت تحولی در
تکوين و پيشرفت ابزار برش و با ھمکاری
شرکت بيلتز ،فنون مھارکننده مناسبی برای ماشين
آالت ايجاد نموده است.
نھمين نمايشگاه بين المللی ماشين االت ،يراق
آالت ،تجھيزات مبلمان و دکوراسيون داخلی

ابزار دقيق اليتز
ابزار و سيستم ھای ابزاری جھت آماده سازی
چوب و پالستيک

نھمين نمايشگاه بين المللی ماشين االت ،يراق
آالت ،تجھيزات مبلمان و دکوراسيون داخلی در
تاريخ  18الی  21بھمن ماه سال جاری در محل
برگزاری دائمی نمايشگاھھای بين المللی تھران
برگزار شد .در اين نمايشگاه شرکت ھای اتريشی
ھمچون اگر ) ،(Eggerگراس ) ،(Grassفلدر
) (Felderو ديرو وود )(Deurowood
حضور داشتند .ميزان رشد صادرات مبلمان ايران
به رقم  11,5%ميرسد .محصوالت خاص و گران
قيمت اتريش در اين بازار با استقبال کم نظيری
مواجه شدند.

جستجو :شركاي فروش
مشتريان ما شرکت ھا و کارخانجات صنعتی و
کارگاه ھای توليدی فعال در زمينه چوب و
پالستيک ھستند که از محصوالت اليتز بعنوان
مثال در آماده سازی و ساخت پنجره و توليدات
چوبی و توليد ورقه و صفحات و نيز توليد مبلمان
بھره می گيرند .
عالقمندان می توانند با نمايندگی فروش اين
شرکت در ايران بطور مستقيم تماس حاصل
فرمايند :
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