
 

 جمهوری چک

 در کشور این. است اروپا اتحادیه اعضای از یکی و مرکزی اروپای در واقع کشوری  چک جمهوری

 ترین بزرگ و پایتخت. آمد پدید سابق چکسلواکی کشور تقسیم دنبال به و ۱۹۹۳ ژانویه اول تاریخ

 جمعیت.است کرونا آن پول واحد است اروپا اتحادیه عضو که وجودی با است پراگ شهر آن شهر

 اسالوی های زبان از که است چکی کشور این رسمی زبان و نفر هزار پانصد و میلیون ۱۰ چک جمهوری

 تاریخی ناحیه سه و ندارد راه دریا به چک جمهوری. دارد جمعیت نفر میلیون ۱٫۳ پراگ شهر. است

 مردمان از و اسالو تبار از چک مردم. شود می شامل را سیلزی از کوچکی بخش و موراوی، بوهم،

 .هستند هندواروپایی

 ترین مذهبی کم کشور این و اند شده توصیف «مذهب به اعتنا بی» عنوان به تاریخی طور به چک مردم

 دین مورد در پرسش به پاسخی درصد ۴۵٫۲ میالدی، ۲۰۱۱ سال سرشماری در .دارد جهان در را مردم

 از مسیحی کشور این مردم از درصد ۱۰٫۳. هستند دین بی که گفتند نیز درصد ۳۴٫۲ و ندادند خود

 سال نظرسنجی یک در .کنند می دنبال را دیگر باورهای نیز درصد ۹٫۴ و هستند رومی کاتولیک شاخه

 کشور نخستین چک جمهوری.دارند باور خدا وجود به که گفتند چک مردم از درصد ۱۰ میالدی ۲۰۰۵

 قرار یافته توسعه کشورهای زمره در جهانی بانک گزارش به بنا که است کمکان پیشین اعضای از

 شرقی اروپای و مرکزی اروپای در را انسانی توسعه شاخص باالترین چنین هم کشور این .است گرفته

 ترین دموکرات و آشتی و صلح برقراری نظر از اروپا در کشور سومین چنین هم چک جمهوری .داراست

 .است خود منطقه در کشور

 

 



 

 جغرافیا 

 نظر از و است شده واقع مرکزی اروپای در که است خشکی به محصور کشوری چک جغرافیاجمهوری

 مناطق از چک جمهوری مرزهای بیشتر. شود می تقسیم سیلزی و موراویا، بوهم، ناحیه سه به تاریخی

 و ارتس، کوهستان غرب شمال در بوهم، جنگل غرب جنوب مرزهای در. اند شده تشکیل کوهستانی

 چک سرزمین در روان های آب. است گرفته قرار  کرکونوشه کوهستان و زودت ناحیه کشور شمال در

 سیاه دریای و بالتیک دریای شمال، دریای یعنی دریا سه به کشورها دیگر از گذر از پس

 توسط شده واقع کشور غرب در که بوهم منطقه. دارد متنوعی سرزمین چک جمهوری.ریزند می

 احاطه را آن زودت و کرکونوشه ارتفاع کم های کوهستان و شود می آبیاری مولداو و البه رودهای

 بوهم مرز در و منطقه همین در دارد ارتفاع متر ۱۶۰۲ که  اسنیژکا یعنی کشور نقطه بلندترین. اند کرده

 .است «پوش برف» معنای به چکی زبان در اسنیژکا. است شده واقع لهستان با

 منطقه این. است ماهور و تپه از پر ای منطقه نیز دهد می تشکیل را کشور شرقی بخش که موراویا

 شرقی مرز. دارد قرار ناحیه این در نیز اودر رود سرچشمه و شود می آبیاری موراوا رودخانه توسط

 کمی های کوه اتریش با چک مرز تنها. است شده تشکیل سفید کارپات و بسکید کوهستان از موراویا

 ارتفاع متر ۱۱۵ با چک جمهوری نقطه ترین ارتفاع کم.است شده مشخص تایا رود با عمدتاً و دارد

 .کند می ترک را کشور البه رودخانه که شده واقع محلی در و دارد نام  هژنسکو

 

 

 



 

 

چک جمهوری-پراگ در زندگی های هزینه  

 

    غذا

شهر مرکز در ناهار وعده ۱ های هزینه          -€ ۵.۹7 

مک بیگ- فود فست وعده۱ هزینه      -€ ۵.۰۶ 

مرغ کیلو نیم هزینه            -€ ۲.۹۲ 

شیر لیتر  1                         -€ ۰.8۱ 

مرغ تخم عدد  12                     -€ ۱.7۴ 

فرنگی گوجه کیلو  1             -€ ۱.۶۴ 

پنیر کیلو نیم    -€ ۳.۳۵ 

سیب کیلو  1                -€ ۱.۰۲ 

زمینی سیب کیلو  1           -€ ۰.7۳ 

دلستر بطری  1                  -€ ۰.۶۴ 

نوشیدنی بطری  1          -€ ۵.۱۳ 

لیتری ۲ نوشابه         -€ ۱.۲۱ 

۰.۶۹  €-   روز ۱ در نفر ۲ برای نان   

 

 

 

 

 



 

 

   مسکن

لوکس محله در مبله مربع متر 8۵آپارتمان ماهیانه اجاره              -€ ۹۰۳ 

معمولی محله در مبله مربع متر 8۵آپارتمان ماهیانه اجاره    -€ ۶۵۶ 

(ماه۱) متری 8۵ آپارتمان در نفر ۲ برای گاز و برق و آب های فیش    -€  ۱۴۹  

لوکس محله در مبله مربع متر ۴۵ آپارتمان ماهینانه اجاره    -€ ۶۳۳ 

معمولی محله در مبله مربع متر ۴۵ آپارتمان ماهینانه اجاره     -€ ۴۴۴ 

(ماه۱) متری ۴۵ آپارتمان در نفر ۲ برای گاز و برق و آب فیش         -€  ۹۱  

ماهیانه مگ 8 اینترنت              -€ ۱۵  

€-     "۴۰ تلویزیون   ۴۰۳  

وات ۹۰۰-8۰۰ماکروویو    -€ 8۵ 

(کیلو ۴ حدود= انس ۱۰۰ هر) لباسشوئی هزینه        -€  ۹  

نظافت ساعتی نرخ            -€ ۶ 

 

 

 

 

 

 

 



 

   لباس

شلوار جین                                                     ۱                     -€ ۱۱8 

جین تابستانی لباس      -€ ۳۶ 

جفت کفش) آدیداس و غیره(       ۱                            -€7۹ 

جغت کفش چرمی مردانه۱                 -€ ۹۰ 

 

 

 

 

نقل و حمل         
واگن فولکس اتومبیل دستگاه   -€ ۱8،7۰۳ 

لیتر بنزین۱                     -€ ۱.۱۶ 

شهری درون عمومی اتوبوس ماهیانه بلیط              -€ ۲۱ 

روزکاری=کیلومتر8= تاکسی کرایه                  -€ ۱۰ 

 

 



شخصی های هزینه    

روز ۶ برای سرماخوردگی قرص      -€ ۵.۵۶ 

بیوتیک آنتی بسته   ۱     -€ ۵.۹۶ 

( دقیقه ۱۵) دکتر ویزیت               -€  ۲۴  

تایی چسب زخم ۳۲بسته ۱                 -€ ۲.۶۰ 

میل۵۰ دئودرانت                -€ ۲.۹7 

€-               میل ۴۰۰ شامپو   ۳.۱۹  

€-            رول۴ کاغذی دستمال   ۱.۲۰  

دندان خمیر             -€ ۲.۲۶ 

مردانه آرایشگری هزینه                   -€ ۱۳ 

 

 

   بیرون و سرگرمی و گردش های هزینه
شام هزینه       -€ ۱7 

سینما نفره ۲ بلیط                  -€ ۱۳ 

تاتر نفره ۲ بلیط               -€ 7۱ 

ایتالیایی رستوران در نفره ۲ شام          -€ ۳۱ 

کالب در نوشیدنی             -€ ۵.۲7 

 ۲.۱۹ €-              کاپیچینو 

۱.۲۶  €-                       میل ۵۰۰ دلستر   

گیگ ۱۶ پد آی         -€ ۲۴7 

€-   موبایل ترافیک دقیقه ۱ هزینه   ۰.۱۲  

ماهیانه بدنسازی باشگاه عضویت هزینه                              -€ ۳8 

 ۳.7۵ €-              ۱مالبورو سیگار پاکت 

 

 

 



 

 اقتصاد

 دالر میلیارد ۱۹۳ حدود( GDP) داخلی ناخالص تولید کل میزان

  درصد ۲/۳  ۲۰۱۶  سال در داخلی ناخالص تولید رشد نرخ

  دالر ۱8۳۲۶ ملی سرانه درآمد

 درصد ۰/8  ۲۰۱۶ سال تورم نرخ

  درصد ۵/۶ ۲۰۱۶ سال در بیکاری نرخ

 میلیارد ۱۳۲۰ حدود نیز هزینه و یورو میلیارد ۴۶/۶ معادل کرون میلیارد ۱۲۶۰ مبلغ ۲۰۱7 سال بودجه

 با جاری سال در دولت محاسبه این با که  است شده بینی پیش یورو میلیارد/ ۴8/8 معادل کرون

 صنعتی تولیدات رشد. بود خواهد مواجه یورو میلیارد/ ۲/۲ معادل کرونی میلیارد ۶۰ بودجه کسری

 صادرات رشد همچنین.  است داشته رشد قبل سال با مقایسه در درصد 8/۱ حدود جاری سال در چک

 های مقصد مهمترین جمله از. میدهد نشان کاهش درصد ۱۵ گذشته سال پایان تا چک جمهوری

 این میباشد لهستان و ، فرانسه ، امریکا متحده ایاالت ، انگلیس ، اسلواکی ، آلمان کشور این صادراتی

 افزایش و برشمرده چکی گان کنند صادر برای جالب و جدید های مقصد را کوبا و ایران بازارهای کشور

 و خاورمیانه ، افریقا شمال سیاسی مسائل به وابسته را اینده و جاری سال در چک صادرات بیشتر

 . است دانسته یونان

 

 



 

 که بوده دالر میلیون ۵۲ مبلغ به ۲۰۱۵ سال در مان کشور با چک جمهوری اقتصادی روابط حجم

 اساس بر ۲۰۱۶ سال در کشور دو مبادالت حجم میدهد نشان رشد درصد ۵۰ حدود قبل سال به نسبت

 . است رسیده دالر هزار ۶۰۰ میلیون ۶۹ میزان به درصدی ۳۲ رشد با چک جمهوری آمار اداره اعالم

  واحد   ترین پایین   باالترین قبلی   گذشته          مالیات چک جمهوری

  صد در        ۱۹.۰۰    ۴۵.۰۰    ۱۹.۰۰  ۱۹.۰۰             شرکت مالیات نرخ

  صد در     ۱۵.۰۰     ۴۳.۰۰  ۱۵.۰۰  ۱۵.۰۰           شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در     ۱۹.۰۰    ۲۲.۰۰  ۲۱.۰۰     ۲۱.۰۰            فروش بر مالیات نرخ

 شهرها و جاذبه های گردشگری در جمهوری چک

  پراگ

  برنو 

 اوستراوا

 پلزن

 لیبرتس

 اولوموتس

 البم ناد اوستی

 به دنیا شهرهای زیباترین از یکی ولدآوا، ی رودخانه روی بر کلیساها طالیی گنبدهای نقش با پراگ،

 قدیم شهر را آن و است شهر بخش ترین قدیمی یک، ی منطقه که دارد منطقه ده پراگ. رود می شمار

 .است منطقه همین نیز پراگ بخش ترین دیدنی. نامند می

 



 

 چک جمهوری پراگ،

 با مناظر از مملو پراگ، شهر آن، پایتخت است، کوچکی نسبتا کشور چک، جمهوری آنکه وجود با

 .دارد متنوع و طوالنی ای تاریخچه خود برای بینید می آن در که چیزی هر و است شکوه

 جای همه به پراگ از کمتر یا ساعت چند طی توانید می شما که است کوچک قدری به چک جمهوری

 بههم را چک جمهوری روستاهای و شهرها تمامی تقریبا که دارد وجود ریلی ی شبکه یک. بروید کشور

 .است ارزان بسیار و ریع صرفه، به مقرون قطارها این با سفر. کند می متصل

 پراگ ولدآوا، رودخانه

 تقسیم بخش دو به را چک، جمهوری پایتخت پراگ، شهر و گذرد می پراگ مرکز از ولدآوا رودخانه

 با همزمان و بپردازید رودخانه طول در گذار و گشت به قایق تور یک با همراه توانید می شما. کند می

 .ببرید لذت رودخانه طرف دو هر در العاده فوق مناظر از گوارا، و خنک نوشیدنی یک خوردن

 پراگ چارلز، پل

 .است پراگ های لندمارک و ها نشانه ترین نمادین از یکی قدمت، سال ۶۰۰ با چارلز پل

 و کوچک شهر قدیم، شهر ی منطقه سه که است ای شده فرش سنگ و بزرگ روی پیاده چارلز، پل

 .دهد می ارتباط هم به را قلعه ی محله

 به پانزدهم قرن اوایل تا و شد شروع چهارم چارلز دستور به میالدی ۱۳۵7 سال در چارلز پل احداث

 به میالدی، ۱87۰ سال از اما نامیدند، می پراگ پل و سنگی پل نام به را پل این تر پیش. انجامید طول

 .گرفت نام چارلز پل چهارم، چارلز افتخار



 آن زیبا طراحی همین و است، شده تزئین زیبایی به باروک سبک ی مجسمه ۳۰ با چارلز پل های کناره

 .است کرده تبدیل عاشقانه زدن قدم برای مناسب مکان یک به را

 پراگ شهر قدیمی میدان

 میدان. است شده حفظ خوبی به امروز به تا که است قدیمی شهرهای زیباترین و بهترین از یکی پراگ

 .باشد می شهر برای جواهری همچون که است پراگ میدان ترین بزرگ شهر قدیمی

. دهد می ارائه شما به را قرن چندین معماری های سبک از جذاب ترکیبی پراگ در شهر قدیمی میدان

 بدون میدان این. است  کرده احاطه زیبا های ساختمان و کلیسا چندین را قدیمی شهر میدان اطراف

 .است اروپا در میادین ترین زیبا از یکی شک

 

 پراگ قلعه

 ترین مرتفع در دنیا باستانی ی قلعه بزرگترین است؛ پراگ ی قلعه پراگ، در مسافری هر مقصد اولین

 ادبیات به اگر. دارد ریشه هم کافکا فرانتس پراگ، اهل مشهور  نویسنده های داستان در که شهر بخش

 زندگی آن در مدتی کافکا فرانتس که است ساختمانی قلعه، بخش ترین دیدنی شک بدون دارید، عالقه

 .کرده می 



 مختلف های دوره از هایی باغ و ها، کاخ کلیساها، از ای مجموعه بلکه نیست، قلعه یک تنها پراگ  قلعه

 چک، کشور تاریخی کلیسای ترین مهم ویتوس، سنت کلیسای قلعه وسط در درست. است تاریخی

 مجموعه همین در جورج، سنت جامع کلیسای و قلعه ی مجموعه در سلطنتی کاخ. است شده واقع

  پراگ ی قلعه های دیدنی دیگر از …و عکس نمایشگاه برکا، دالی تاریخی برج سلطنتی، باغ. دارد قرار

 ناقوس صدای به دادن گوش قلعه، گارد تعویض مراسم تماشای مذکور، های جاذبه کنار در. هستند

 در روی پیاده و عکاسی آن، باالی از شهر تماشای و جورج سنت کلیسای بزرگ برج از رفتن باال کلیسا،

 .سازند می را ماندنی یاد  به شماروزی برای قلعه، ی محوطه

 قلعه ترین مجلل و ترین باشکوه از یکی همچنین و جهان، در باستانی ی قلعه بزرگترین پراگ، ی قلعه

 .است بوده چک دولت مختلف سران تمام ی خانه میالدی نهم قرن از که است ها

. بود چکسلواکی جمهور رئیس و روم مقدس امپراتوری شاهان بوهم، شاهان رسمی جایگاه قلعه این

 .شوند می نگهداری قلعه این در مخفی اتاقی در بوهمی جواهر های تاج

 حدود ای محدوده و است جهان در قلعه ترین بزرگ پراگ ی قلعه گینس، جهانی رکوردهای بر بنا

 .گیرد می بر در را مربع متر 7۰۰۰۰

 پراگ ملی تئاتر

. است شده بنا ولدآوا ی رودخانه ساحل در که است رنسانس نئو مجلل ساختمان یک پراگ ملی تئاتر

 به را آن اغلب و است، ابهت با و شکوه با خود خارجی نمای هم و داخل بخش در هم ساختمان این

 ترین مهم هستند هنر عاشق که  آنهایی برای.دانند می چک معماری خاص دستاورد بهترین عنوان

 .است پراگ ملی تئاتر بازدید، برای مکان

 

 پراگ ملی تئاتر

 سال در مکان این. است دیگر نمایشی هنرهای و اپرا ترین بزرگ و بهترین ی خانه پراگ ملی تئاتر

 در اینکه وجود با. شد ساخته چک فرهنگ و زبان ترویج برای چک ملی هویت سمبل عنوان به ۱88۱



 تعطیل ها کمونیست دست به حتی زمانی در و شد تخریب سوزی آتش در آن از هایی قسمت گذشته

 عالی نمونه عنوان به شد انجام آن روی که ای گسترده های بازسازی با جذاب ساختمان این اما بود شده

 .کنند می خودنمایی است کشور این استعداد و هویت ی دهنده نشان که تاریخی بنای یک

 (جوزف) یهودی محله

 بنا بیشتر از اما است، داشته پریشانی و آشفته ی گذشته پراگ در ها یهودی ی محله آنکه وجود با

 در یهودی تاریخی ی مجموعه بهترین حاضر حال در و است کرده حفظ خوبی به را خود تاریخی های

 .است شده نگهداری و حفظ که است اروپا

 سالز ونس میدان

 ی منطقه و خرید مرکز حاضر حال در که دارد قرار پراگ جدید شهر مرکز در سالز ونس میدان

 رویدادهای ترین مهم از بسیاری محل سالز ونس میدان. شود می تلقی جوشی و جنب پر توریستی

 چهارم چارلز حکومت زمان در میالدی ۱۴ قرن در میدان این. است بوده تاریخ طول در پراگ شهر

 برای هم هنوز که شد ساخته شهر عمومی های مکان ترین مهم از یکی و اسب بازار عنوان به

 و جالب ای تجربه مکان این از دیدار امروزه. شود می استفاده مکان این از ها جشن و ها گردهمایی

 .دهد می را عالی خریدهای و شهر غذاهای بهترین ی تجربه ی اجازه شما به که است کننده سرگرم

 

 



 نجومی ساعت

 قدیمی ساعت سومین نجومی، ساعت این. گردد می بر میالدی ۱۴۱۰ سال به نجومی ساعت این قدمت

 ی العاده فوق حرکت نمایش. کند می کار هم هنوز که است ساعتی ترین قدیمی همچنین و جهان در

 .ندهید دست از ساعت هر رأس در را آن

 خورشید، البروج دایره موقعیت مثل نجومی اطالعات زمان، بر عالوه که است ساعت نجومی، ساعت

 در شهرداری عمارت برج باالی پراگ نجومی ساعت. دهد می نشان نیز را … و ماه موقعیت و اندازه

 .است پراگ شهر توریستی های جاذبه پرطرفدارترین از یکی و شده نصب قدیم شهر

 شده نصب ۱۴۱۰ سال در که است آن نجومی ی صفحه و مکانیکی ساعت ساعت، بخش ترین قدیمی

 های مجسمه با را آن باالی و شد اضافه آن به نیز نما سال ی صفحه میالدی، ۱۴۹۰ سال در حدودا. است

 .کردند تزیین گوتیک سبک

 ی مجسمه چهار و آیند می بیرون حواریون از تن ۱۲ شمایل ساعت باالی درگاه از دوازده، ساعت رأس

 نماد راست به چپ از ترتیب به مجسمه چهار این. هستند ناپسند ویژگی چهار نماد هم ساعت کنار

 به مربوط دیگر شمایل چهار تندیس چهار این زیر در. باشند می گذرانی خوش و مرگ خساست، ، غرور

 در ساعت نجومی ی صفحه.دارد قرار فیلسوف یک و شناس، ستاره یک فرشته، یک نگار، تاریخ یک

 و دارد آسانسور شده، نصب آن روی ساعت که برجی. ماند می مکانیکی اسطرالب یک به واقع

 .بروند آن باالی تا آسانسور با توانند می بازدیدکنندگان

 

 

 



 کامپا جزیره

 خود مسحور را شما دارد که رمانتیکی فضای با و دارد قرار چارلز پل و پراگ ی قلعه بین کامپا جزیره

 تاریخی آثار از بسیاری انداز چشم و مناظر بهترین توانید می کامپا جزیره سواحل در. کرد خواهد

 .ببرید لذت و ببینید را پراگ

 ویتوس سنت جامع کلیسای

 که است آن ی درجه واالترین و بهترین در گوتیک معماری از ای نمونه ویتوس سنت جامع کلیسای

 سنت جامع کلیسای.باشد می چک جمهوری کلیساهای ترین مهم از یکی همچنین و کلیسا بزرگترین

 امپراتوران و بوهمیا شاهان از بسیاری و شد ساخته گوتیک سبک به میالدی، دهم قرن در ویتوس

 باستانی کلیساهای بزرگترین و ترین قدیمی از یکی کلیسا این.  اند شده دفن کلیسا این در رومی

 از و درخشد می پراگ شهر در جواهری مانند هم هنوز آن، عمر از سال ۱۰۰۰ حدود گذشت با که است

 .رود می شمار به پراگ توریستی های جاذبه ترین مهم

 

 

 

 

 

 



 

 نگنیاقامت ش جمهوری چک و اقامت جمهوری چک مهاجرت به یروشها

   ملک دیخر قی)اقامت اروپا( از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

  یتمکن مال قی)اقامت اروپا(از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

 ثبت شرکت قی)اقامت اروپا(از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

  یگذار هیسرما قیاروپا(از طر)اقامت   جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

  یابیوکار یمشاغل مهارت قی)اقامت اروپا(از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

  تخصص قی)اقامت اروپا(از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

  ازدواج قی)اقامت اروپا(از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

  لیتحص قی)اقامت اروپا(ازطر  جمهوری چک و اخذاقامت ی چکجمهور به مهاجرت

  به خانواده وستنیپ قی)اقامت اروپا(از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

  ورزشکاران–هنرمندان  قی)اقامت اروپا( از طر  جمهوری چک و اخذاقامت جمهوری چک به مهاجرت

 ایمزا-( نگنی)اقامت ش جمهوری چک و اقامت  جمهوری چک  به مهاجرت

 سال 18 یخانواده و فرزندان باال ی( برانگنی)اقامت ش جمهوری چک و اقامت جمهوری چک به مهاجرت

  جهت کسب اطالعات بیشتر در رابطه با جزئیات سایر روش های مهاجرتی به سایت یورو مهاجر مراجعه فرمایید 

 


