
 

 اسپانیا

 جزیره شبه در کشور این. است اروپا اتحادیه اعضای از و مستقل کشوری اسپانیا پادشاهی رسمی نام با اسپانیا

 الطارق، جبل و مدیترانه دریای با شرق و جنوب از اسپانیا اصلی سرزمین. دارد قرار اروپا غربی جنوب در ایبری

 اطلس اقیانوس و پرتغال با غرب شمال و غرب از و بیسکای خلیج و آندورا فرانسه، با شرق شمال و شمال از

 .است اروپا اتحادیه در یکپارچه مرز ترین طوالنی( کیلومتر ۱۲۱۴ طول به) پرتغال با اسپانیا مرز. است مرز هم

 سواحل در قناری جزایر مدیترانه، دریای در بالئارس جزایر شامل اصلی سرزمین بر افزون اسپانیا قلمروی

 و مراکش کشور با مرز هم شمالی آفریقای در ملیلیه و سبته خودمختار شهر دو اطلس، اقیانوس آفریقایی

 با. باشد می گومرا ال د ولز و آلوزماس شافاریناس، آلبوران، جمله دیگراز مسکونی غیر و مسکونی جزیره چندین

 بزرگ کشور دومین بزرگی لحاظ از و ترکمنستان از بزرگتر کمی اسپانیا مربع، کیلومتر ۵۰۵۹۹۲ مساحت

 .اروپاست بزرگ کشور پنجمین و غربی اروپای

 سال ۲۰۰ حدود در. گذاشت ایبریا جزیره شبه به قدم پیش سال ۳۵۰۰۰ حدود در بار نخستین مدرن انسان

 قرون در هیسپانیا. شد می نامیده هیسپانیا و گرفت قرار روم حکومت فرمان تحت منطقه این از میالد از پیش

 بین های ازدواج از پس پانزدهم قرن در. شد تصرف مورها توسط آن از پس و ژرمن قبایل توسط وسطی

 از آن گیری بازپس و آندلس کامل سقوط همچنین و ها حکومت این اتحاد و کاتولیک فرمانروایان حکومتی

 جدید دوران اوایل در. شد پدیدار یکپارچه کشوری شکل به اسپانیا ۱۴۹۲ سال در مسلمان موروهای دست

 دنیای فاتحان نخستین از یکی عنوان به ها اسپانیایی و شد تبدیل جهانی قدرت پر امپراتوری یک به اسپانیا

 آمریکا در ساکن زبان اسپانیایی نفر میلیون پانصد از بیش. شدند ساکن آنجا در و وارد آمریکا قاره به جدید

 .گذاشتند جای بر قاره این در ها اسپانیایی که است میراثی



 یک اسپانیا. است پادشاهی اساسی قانون تحت پارلمانی حکومتی دارای و دموکراتیک کشوری امروزی اسپانیای

 همچنین کشور این. باشد می داخلی ناخالص تولید نظر از دنیا بزرگ اقتصاد نوزدهمین و یافته توسعه کشور

 سازمان جهانی، تجارت سازمان ناتو، متحد، ملل سازمان در اسپانیا. است زندگی استاندارد باالی سطح دارای

 .است عضو اروپا اتحادیه و توسعه و اقتصادی همکاری

 

 جغرافیا

 داشتن با باسک اسپانیا گیپوسکوا، استان در کالرا سانتا جزایر در واقع سباستین سن شهر در الکونچا خلیج

 مربع کیلومتر ۴۷۰۰۰ تقریباً اسپانیا. است جهان بزرگ کشور دومین و پنجاه وسعت مربع کیلومتر ۵۰۵۹۹۲

 در که تید فشانی آتش قله. است آمریکا کالیفرنیا ایالت از بزرگتر مربع کیلومتر ۸۱۰۰۰ و فرانسه از کوچکتر

 اسپانیا.باشد می اسپانیا کشور نقطه بلندترین متر ۳۷۱۸ ارتفاع با دارد قرار قناری جزایر در تنریف شهر نزدیکی

 در پرتغال، با غرب در اسپانیا.دارد قرار شرقی درجه ۱۹ و ۵ النهار نصف و شمالی درجه ۴۴ و ۲۶ مدار بین

 و مراکش با( گومرا ال د ولس د پنیون و ملیله سبته،) آفریقا شمال در بومهایش درون طریق از جنوب

 با پیرنه های کوه راستای در شمالغرب در ،(باشد می بریتانیا دریاهای سوی آن های سرزمین جز) الطارق جبل

 خرنای استان مرز متری ۱۶۰۰ در پیرنه های کوه امتداد در. باشد می مرز هم آندورا نشین شاهزاده و فرانسه

 .دارد قرار فرانسه کشور خاک درون ییویا بوم برون شهر کاتالونیا

 

اسپانیا-بارسلون در زندگی های هزینه  



 

   غذا

شهر مرکز در ناهار وعده 1 های هزینه             -€ 12 

مک بیگ- فود فست وعده1 هزینه                     -€ 7 

مرغ کیلو نیم هزینه        -€ 3.74 

شیر لیتر  1                    -€ 0.94 

مرغ تخم عدد  12                 -€ 2.69 

فرنگی گوجه کیلو  1          -€ 1.59 

پنیر کیلو نیم                    -€ 7 

سیب کیلو  1            -€ 1.84 

زمینی سیب کیلو  1            -€ 1.31 

دلستر بطری  1             -€ 0.92 

نوشیدنی بطری  1                        -€ 7 

لیتری 2 نوشابه                -€ 1.59 

 1.04€-              روز 1 در نفر 2 برای نان 

 

 



 

      مسکن

لوکس محله در مبله مربع متر 85آپارتمان ماهیانه اجاره             -€ 1,285 

معمولی محله در مبله مربع متر 85آپارتمان ماهیانه اجاره                  -€ 930 

(ماه1) متری 85 آپارتمان در نفر 2 برای گاز و برق و آب های فیش                  -€  149  

لوکس محله در مبله مربع متر 45 آپارتمان ماهینانه اجاره                  -€ 871 

معمولی محله در مبله مربع متر 45 آپارتمان ماهینانه اجاره                   -€ 634 

(ماه1) متری 45 آپارتمان در نفر 2 برای گاز و برق و آب فیش          -€ 238 

ماهیانه مگ 8 اینترنت                      - € 35 

385  € -          "40 تلویزیون   

وات 900-800ماکروویو            -€ 114 

(کیلو 4 حدود= انس 100 هر) لباسشوئی هزینه                   -€  9  

نظافت ساعتی نرخ                    -€ 11 

 

 

 

 



 

  

  لباس

جین شلوار  1         -€ 80 

جین تابستانی لباس        -€ 27 

جفت کفش)آدیداس وغیره( 1                  -€78 

مردانه چرمی کفش جفت  1            -€ 112 
 

 

 

 

نقل و حمل   

واگن فولکس اتومبیل دستگاه    1  -€ 24,090 

بنزین لیتر  1    -€ 1.22 

 52€-           شهری درون عمومی اتوبوس ماهیانه بلیط 

روزکاری=کیلومتر8= تاکسی کرایه            -€ 13 

 

 

 



شخصی های هزینه   

روز 6 برای سرماخوردگی قرص      -€ 4.54 

بیوتیک آنتی بسته  1                    -€ 6 

( دقیقه 15) دکتر ویزیت              -€  51  

زخم چسب تایی 32 بسته  1            -€ 5.34 

میل50 دئودرانت             -€ 2.78 

€-            میل 400 شامپو   3.01  

€-      رول4 کاغذی دستمال   1.39  

دندان خمیر      -€ 1.94 

مردانه آرایشگری هزینه          -€ 12 

 

 

 

بیرون و سرگرمی و گردش های هزینه   

شام هزینه                      -€ 32 

سینما نفره 2 بلیط                     -€ 17 

تاتر نفره 2 بلیط                           -€ 83 

ایتالیایی رستوران در نفره 2 شام                -€ 54 

 9 €-                     کالب در نوشیدنی 

 2.36 €-               کاپیچینو 

€-                      میل 500 دلستر   4.66  

گیگ 16 پد آی                       -€ 178 

€-           موبایل ترافیک دقیقه 1 هزینه   0.13  

ماهیانه بدنسازی باشگاه عضویت هزینه            -€ 52 

مالبورو سیگار پاکت  1                  -€ 4.89 

 



 

 

 شهرها و جاذبه های گردشگری:

 جمعیت        استان    بخش خودمختار    شهر منطقه رده

 ۶٬۵۰۱٬۷۱۷        مادرید               مادرید                مادرید ۱

 ۵٬۵۱۱٬۱۴۷         کاتالونیا              بارسلونا               بارسلونا ۲

 ۲٬۵۷۵٬۳۶۲         والنسیا             والنسیا                   والنسیا ۳

 ۱٬۹۲۷٬۱۰۹       سویا    اندلس                   سویا ۴

 ۱٬۶۲۴٬۱۴۵         اندلس                ماالگا              ماالگا        ۵

 ۱٫۱۵۲٫۶۵۸       باسک               بیسکای    بیلبائو        ۶

 ۸۴۴٬۰۰۰       آبیلس       آستوریاس         آستوریاس–خیخن–اویدو   ۷

 ۷۹۳٬۰۰۰        والنسیا              آلیکانته        الچه–آلیکانته ۸

 ۷۵۰٬۰۰۰      پالماس قناری       الس جزایر         پالماس  الس ۹

 

 

 

 



 براوا کاستا

 کوهستانی سرزمین. است جذاب بسیار و کندمی خودنمایی رمانتیک ساحل یک امتداد در براوا کاستا

 و نرم شنی سواحل دریا کناره در که حالی در. دهدمی پیشنهاد را ایالعاده فوق راهپیمایی مسیرهای

 .کندمی جذب اروپا سراسر از را آب مندانعالقه گرم آبی دریای

 کالنگ

 گرفته قرار براوا کاستا ساحل امتداد در که میکنیم معرفی اسپانیا توریستی جاذبه نهمین عنوان به را کالنگ

 بیشترین. است تپه باالی بر وسطایی قرون قدیمی شهر یک با ساحلی تفریحگاه یک شهر این. است

 باریک هایخیابان از ایشبکه و مارتی سنت کلیسای مدیوال، کاخ نشدنی فراموش معماری هایبخش

 برای را عالی شنی سواحل شهر این. دهندمی نشان را زیادی کوچک هایکافه و هامغازه که هستند

 توسط توانندمی که دارند وجود پنهانی کوچک هایخلیج اما گذارد،می نمایش به آفتاب حمام

 .شوند کشف ماجراجو گردشگران

 

 سباستین سان

. دارد قرار(  اطلس اقیانوس در) کی بیس خلیج به نزدیک و دارد تعلق باسک کشور به زیبا ساحلی شهر

 آن خم و پیچ پر نرم شنی هایزمین: گیردمی قرار اروپایی تفریحگاهی شهرهای بهترین میان در گاهی

 بازدیدکنندگان اگرچه. است نموده فراهم گرم آب در شنا و آفتاب حمام برای را ایالعاده فوق سواحل

 روی اسکی و سواری موج سواری، کایک: ازجمله ببرند بهره متنوعی آبی هایورزش از توانندمی ماجراجو

 .آب

 موگان دی پورتو

 زیاد کوچک هایکانال خاطر به. است قناری بزرگ تفریحی جزیره در هامکان زیباترین از یکی روستا این

 برای را تازه هایماهی روستا ماهیگیران. است گرفته نام ”کوچک ونیز“ روستا این بندرگاه، در



. کندمی جذب جزیره سراسر از را دارانمغازه ماهی جمعه بازار و کنندمی فراهم محلی هایرستوران

 .هستند نخل درختان و متنوع معطر گیاهان از مملو روستا هایزمین و هاباغ

 ماژورکا جزیره

 دلیل به جزیره این. کندمی جذب خود به را گردشگر هزاران که است اسپانیایی جزایر مشهورترین از یکی

 جاآن به ۱۹ قرن از را گردشگران بنابراین و است شده شناخته فعال شبانه زندگی و ناب و بکر سواحل

 و سند جورج کریستی، آگاتا چاپین، فردریک چون مشهوری هنرمندان هادهه طول در. کندمی جذب

 .اندکرده کار جاآن در و بازدید جاآن از میرو ژوآن

 

 منورکا

 انگیزترین هیجان از یکی حتم طور به. دارد انگیز شگفت ساحل ۱۲۰ مدیترانه دریای در کوچک جزیره

 شفاف و تمیز آب در شنا بر عالوه. آن تمیز شدت به آب دلیل به: است آریکباله جزایر گروه از هامکان

 .است دیگر معروف هایفعالیت سواری کایک و کانو بلورین،

 (اسپانیا غربی شمال در) استوریاس ایالت

 مناظر همچنین مکان این. کندمی خودنمایی اسپانیا در زیبا واقعا سواحل وجود دلیل به ایالت این

 هایصخره مسافران. است دسترسی قابل راهپیمایی مسیرهای در که دهدمی پیشنهاد را کوهستانی

 .کنندمی تایید را نرم شنی سواحل و زمردی آب سفید،

 



 

 ( مربع کیلومتر ۲۰۵۹ قنارى گروه آبخست ى جزیره بزرگترین) تنریف ى جزیره

 سواحل دارای جزیره این. است مشهور مکان یک متعددی دالیل به که است قناری جزایر بزرگترین از یکی

 یونسکو توسط که تید ملی پارک همچنین،. است تید نام به بلند آتشفشان و بلورین و تمیز آب شنی،

 .است شده برگزیده جهانی میراث مکان یک عنوان به و شودمی محافظت

 

 اقتصاد اسپانیا:

 بوده اروپا اتحادیه بزرگ اقتصاد پنجمین همچنین اسپانیا. دنیاست بزرگ اقتصاد چهاردهمین اسپانیا اقتصاد

 از کشور این. است داده اختصاص بخود را یورو حوزه اقتصادهای میان در بزرگ اقتصاد چهارمین رتبه و

. شود می محسوب جهان توریستی مقاصد بزرگترین از یکی و بوده برخوردار صنعتی متنوع و قوی های پایه

 اقتصادی توسعه و همکاری سازمان ،(WTO) جهانی تجارت سازمان گروپ، یورو اروپا، اتحادیه عضو اسپانیا

(OECD )اقتصاد تاکنون،۲۰۰۸ سال از اروپا، در مالی بحران. است اقتصادی های سازمان از دیگر برخی و 

 و وارده های خسارت جبران برای کشور این دولتمردان تالش و داده قرار تاثیر تحت نیز را اسپانیا

 فاصله در کشور این داخلی ناخالص تولید. دارد ادامه اقتصادی های فعالیت برای مساعد شرایط بازگرداندن

 بطور داخلی ناخالص تولید به دولت بدهی نسبت. یافت کاهش% ۹ از بیش ۲۰۱۳ تا ۲۰۰۹ های سال

 شدید افت خارجی، های سرمایه خروج ،۲۰۱۱ سال در. گذارد افزایش به رو ۲۰۱۴ سال تا و مستمر



 و بورس شاخص سقوط ها، بانک مالی توان شدن ضعیف ساز، و ساخت حوزه در رکود تولیدی، های فعالیت

 و عمومی های بخش وضعیت، این. آورد بوجود اسپانیا برای را دشواری شرایط مجموع در آن، نظایر

 نوبه به امر همین و کرد وادار دستمزدها کاهش همچون اقداماتی یا و کار نیروی تعدیل به را خصوصی

 زد دامن کشور این در اقتصادی بحران ابعاد گسترش و گذاری سرمایه کاهش خرید، قدرت کاهش به خود،

 بحران گیری اوج با.برد می رنج شدید بیکاری همچون ساختاری مشکالتی با نیز آن از قبل که کشوری

 بخصوص اسپانیا مالی وضعیت ساماندهی برای اروپا اتحادیه یورویی میلیارد ۱۰۰ کمک اسپانیا، در مالی

 .رسید تصویب به ۲۰۱۲ سال نیمه در خطر، معرض در های بانک

 

 کمبود وضعیت حدی تا ۲۰۱۳ سال اواسط از بانکی، اصالحات برخی انجام و منابع این بکارگیری با 

 از میزانی بازگشت اصالحات، این اجرای ادامه با و گرفت قرار کنترل تحت کشور این های بانک نقدینگی

 و گرفت قرار اتحادیه مرکزی بانک و کمیسیون تایید مورد کشور این بانکی نظام عملکرد شفافیت و سالمت

 بدین و نداشته نجات مالی های بسته به نیازی دیگر اسپانیا های بانک که نمود اعالم رسما اروپا اتحادیه

 ۴۱ حدود به نهایتا کشور این اسپانیا، برای اتحادیه مصوب یورویی میلیارد ۱۰۰ اعتبار مجموع از ترتیب

 ساختاری، لحاظ به اسپانیا اقتصاد.نمود بسنده خود بانکی سیستم ترمیم و ساماندهی برای یورو میلیارد

 بخش و مسکن انرژی، و صنعت های بخش نیز آن از پس و شده استوار خدمات بخش فعالیت پایه بر عمدتا

 عملکرد. هستند سهیم کشور این داخلی ناخالص تولید در اقتصادی، فعال های بخش بعنوان کشاورزی،

 مهمترین از یکی بعنوان توریسم. است داده اختصاص بخود را داخلی تولید درصد۷۵ حدود خدمات، بخش

 با ۲۰۱۵)  آن از قبل سال به نسبت ۲۰۱۶ سال در را درصدی۱۰  رشد خدمات، بخش های مجموعه زیر

 اند کرده سفر اسپانیا به توریست نفر میلیون ۷۵ بر بالغ ۲۰۱۶ سال در. کرد ثبت( توریست نفر میلیون ۶۸

 جهانی مقصد سومین حاضر حال در اسپانیا. اند کرده خرج کشور این در یورو میلیادرد ۶۰ حدود و

 برخی علیرغم بخش، این شود می بینی پیش و شود می محسوب آمریکا، و فرانسه از پس ها، توریست

  .دهد ادامه خود رشد به گرفته، صورت امنیتی تهدیدات



 

 فراتر نیز غذایی صنایع و نمود تجربه را درصدی ۵/۵ رشدی کشور این خودروسازی صنعت ۲۰۱۳ سال در

 طی توانستند مجموع در بخش دو این. یافت دست ۲۰۱۲ سال با مقایسه در درصدی، ۷/۵ رشد به آن از

 در تولیدی خودروهای است ذکر شایان. دهند اختصاص بخود را اسپانیا صادرات از درصد ۳۱ مذکور، سال

 تولیدات از درصد ۷۵ حدود جذب با اروپا اتحادیه. شود می صادر جهان کشور ۱۲۰ به اکنون هم اسپانیا

 داده اختصاص خود به کشور این صادراتی مقاصد میان در را سهم بیشترین اسپانیا، خودروسازی صنعت

 صنعت در. اند بوده صادراتی های اتومبیل مقاصد ترین عمده ایتالیا و آلمان امریکا، انگلیس، بازارهای. است

 را اسپانیایی غذایی محصوالت صادرات اصلی بازار چهار پرتغال، و امریکا فرانسه، ایتالیا، عمدتا نیز غذایی

 .دهند می تشکیل

  واحد ترین پایین    باالترین     قبلی       گذشته           مالیات اسپانیا

  صد در    ۲۵.۰۰   ۳۵.۰۰ ۲۵.۰۰  ۲۵.۰۰   شرکت مالیات نرخ

  صد در             ۴۳.۰۰   ۵۶.۰۰ ۴۶.۰۰  ۴۵.۰۰ شخصی درآمد مالیات نرخ

  صد در   ۱۶.۰۰   ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ ۲۱.۰۰ فروش بر مالیات نرخ

 

 

 

 



 

 

 نگنیاقامت ش اسپانیا و اقامت اسپانیا مهاجرت به یروشها

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

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

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

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

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

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

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

  لیتحص قی)اقامت اروپا(ازطر  پانیااس و اخذاقامت اسپانیا به مهاجرت

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

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

 ایمزا-( نگنی)اقامت ش اسپانیا و اقامت  اسپانیا  به مهاجرت

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

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

 


