
 

 بریتانیا 

شود. این کشور در منابع فارسی اغلب به طور  ای متشکل از انگلیس، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی اطالق می بریتانیا و ایرلند شمالی به مجموعه

اسکاتلند، ویلز و انگلیس را غربی اروپا قرار دارد و شامل دو جزیره اصلی است. یکی که  انگلیس در سواحل شمال.شود خالصه انگلیس خوانده می

شود. آب و هوایی نسبتا سرد  این کشور با کانال مانش از فرانسه که در غرب آن قرار دارد جدا می.در خود جای داده و دیگری ایرلند شمالی را

هنوز به پول واحد آن یعنی یورو این کشور با آنکه عضو اتحادیه اروپا است اما .کشد آلود را با خود یدک می دارد و پایتخت آن، لندن، لقب مه

ژوئن  23ایی که روز  در همه پرسی.های وزن و طول آن سیستم غیرمتریک است کند. مقیاس نپیوسته است و همچنان از پوند استفاده می

خروج کشورشان از درصد از مردم این کشور به  52( در خصوص خروج یا ادامه عضویت بریتانیا دراتحادیه اروپا برگزارشد، 1395تیر 3) 2016

 .معروف شده درحال اجراست (Brexit) "برگزیت "اتحادیه اروپا رای مثبت دادند. اکنون روند خروج این کشور از عضویت اتحادیه اروپا که به 

  /  لندن / موزه علوم لندن / مترو لندن / فرودگاه هیثرو / تاور بریج -تیت مدرن   شهر: لندن / لیورپول / موزه 

 / های سلطنتی ه بریتانیا / بنای استون هنچ / برج شارد / هتل نگهبانان اسبکتابخان

کر / الکس فرگوسن /   ورزش: جام اتحادیه فوتبال انگلیس  / لیگ برتر فوتبال انگلیس/ منچستر یونایتد/ چلسی/  آرسنال / لیورپول/ گری لینه 

لندن / پارک المپیک لندن /  2012تاریخچه دیدارهای آلمان و انگلیس / المپیک استیون جرارد / مایکل اوون / فرانک لمپارد /  وین رونی / 

سینما: پیتر سلرز / آنتونی هاپکینز / پیرس برازنان / سر آلفرد جوزپ هیچکاک / نورمن جوزف ویزدم / مایکل کین / / پارالمپیک لندن

ها: آشنایی  رسانه/ روآن سباستین اتکینسون / (BAFTA) زیون انگلیسکریستین بیل / کالین فیرث / تام هوپر / آکادمی هنرهای فیلم و تلوی

 آفکام / (CEOP) در انگلیس / سایت مرکز حمایت آنالین از کودکان (IWF) با پخش رادیو و تلویزیونی در بریتانیا / بنیاد دیدبان اینترنت

من / دوریس لسینگ / گراهام گرین / هارولد پینتر / جان آیتو / بوکر فرهنگ و ادب: جایزه بوک تراست / جایزه مدال کارنگی / جایزه ادبی /

کالرک / جایزه مقام افتخاری ادبیات کودک و نوجوان / توماس هابز / استوارت هال / ریموند ویلیامز / ریچارد هوگارت /   آرتور سی )چارلز(

 / فرانک ریموند لیویس/ ویلیام ترور کاکس / جایزه بوک استارت



 

بریتانیا / پارلمان معلق/ آشنایی با مقر ارتباطات  1945حزاب سیاسی و پارلمان بریتانیا / بازخوانی شکست چرچیل در انتخابات سیاست: ا 

جهان: اتحادیه اروپا / پیمان لیسبون / سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( / سازمان جهانی تجارت / پارلمان اروپا / سازمان / دولت بریتانیا

/ گروه  20گروه  / (G 5 +1) حد / منشور حقوق اساسی اروپا / پیمان شنگن / شورای امنیت سازمان ملل / گروه پنج به عالوه یکملل مت

های گوناگون  های گذشته افراد زیادی از ملیت های متفاوت است. در طول سال ای از فرهنگ انگلیس مجموعه. گروه چهارجانبه / (G8) هشت

اند. لندن، بیشتر شبیه به شهری چند ملیتی است تا شهری انگلیسی. با این حال  دشی و چینی به این کشور مهاجرت کردهبه ویژه هندی، بنگال

سال  81امید به زندگی در این کشور برای زنان  با دور شدن از مراکز بزرگ جمعیتی، هنوز بافت سنتی انگلیسی در این کشور حفظ شده است

 .درصد از مردم آن مسلمان هستند7/2دین اصلی آن مسیحیت. سال است و  76و برای مردان 

 

 اقتصاد در انگلیس

رود مهمترین ماده معدنی آن است. نفت و گاز طبیعی که در مراکز صنعتی، تجاری و مسکونی به  کار می زغال سنگ که در صنعت تولید برق به

 .است آن منابع دیگر از آنتیموان و مس –رسند، و منیزیم، فسفات   مصرف می

 .شرکای تجاری انگلیس در بخش صادرات آمریکا، آلمان ،فرانسه ، ایرلند، هلند ، بلژیک و اسپانیا  است

 کند شامل کاالهای تولیدی، سوخت، مواد شیمیایی و دارویی، غذا، نوشیدنی و تنباکوست. آنچه انگلیس صادر می

 .فرانسه، هلند، چین، نروژ  و بلژیک است مهمترین شرکای تجاری انگلیس در بخش واردات آلمان، آمریکا،

 



 

 پرچم انگلیس

 زمینه پرچم این کشور آبی است با صلیب قرمز که نشانه سنت پاتریک، قدیس حامی ایرلند،

 .کند است که با نشانه صلیب سفید سنت اندرو، قدیس حامی اسکاتلند تالقی می

 .وان در پرچم کشورهای تحت سلطه هم دیدت های به کار رفته در پرچم این کشور را می طراحی و رنگ

 ارتباطات در انگلیس

 .کند کانال تلویزیونی در این کشور برنامه تولید می 228 

 .میلیون میزبان اینترنتی در آن فعال است 5.118است و  .uk دامنه اینترنتی آن

 .اربر اینترنتی داردمیلیون ک 33.534این کشور جزو کشورهای با خطوط پرسرعت اینترنت در جهان است و 

 انگلیس در یک نگاه

 2016نفر آمار  65،102،385 جمعیت

 کیلومتر مربع 244،820 مساحت

 پوند استرلینگ واحد پول

 0044 شماره پیش

 



 

 

انگلستان-لندن 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          -€ 4.84 

شیر لیتر    1               -€ 1.05 

مرغ تخم عدد  12      -€ 3.53 

فرنگی گوجه کیلو  1           -€ 2.88 

پنیر کیلو نیم                -€ 5.63 

سیب کیلو    1                   -€ 2.16 

زمینی سیب کیلو  1                      -€ 1.00 

دلستر بطری  1                -€ 1.93 

نوشیدنی بطری  1                          - € 11 

لیتری 2 نوشابه      -€ 2.05 

€-   روز 1 در نفر 2 برای نان   1.03  



 

 

  

           مسکن

لوکس محله در مبله مربع متر 85آپارتمان ماهیانه اجاره                   -€ 2,590 

معمولی محله در مبله مربع متر 85آپارتمان ماهیانه اجاره                  -€ 2,317 

(ماه1) متری 85 آپارتمان در نفر 2 برای گاز و برق و آب های فیش                    -€  232  

لوکس محله در مبله مربع متر 45 آپارتمان ماهینانه اجاره     -€ 1,798 

معمولی محله در مبله مربع متر 45 آپارتمان ماهینانه اجاره        -€ 1,269 

(ماه1) متری 45 آپارتمان در نفر 2 برای گاز و برق و آب فیش           -€  179  

ماهیانه مگ 8 اینترنت              -€ 25 

€-              "40 تلویزیون   371  

وات 900-800ماکروویو               -€ 87 

(کیلو 4 حدود= انس 100 هر) لباسشوئی هزینه          €  8  

نظافت ساعتی نرخ            -€ 13 

 

  



 

           لباس

جین شلوار     1      -€ 83 

جین تابستانی لباس                 -€ 36  

غیره و آدیداس)کفش جفت 1                   -€ 90 

مردانه چرمی کفش جفت  1                         -€ 109 

 

 

نقل و حمل    

واگن فولکس اتومبیل دستگاه  1              -€ 20,399 

بنزین لیتر  1                  -€ 1.35 

€-             شهری درون عمومی اتوبوس ماهیانه بلیط   152  

روزکاری=کیلومتر8= تاکسی کرایه                 -€ 19 

 

 

 



شخصی های هزینه     

روز 6 برای سرماخوردگی قرص              -€ 4.22 

بیوتیک آنتی بسته  1                     -€ 9 

( دقیقه 15) دکتر ویزیت    -€  77  

زخم چسب تایی 32 بسته  1              -€ 3.20 

میل50 دئودرانت    -€ 2.14 

€-              میل 400 شامپو   4.72  

€-          رول4 کاغذی دستمال   2.11  

دندان خمیر          -€ 2.07 

مردانه آرایشگری هزینه                -€ 20 

 

  

بیرون و سرگرمی و گردش های هزینه   

شام هزینه             -€ 42 

سینما نفره 2 بلیط         -€ 27 

تاتر نفره 2 بلیط    -€ 168 

ایتالیایی رستوران در نفره 2 شام               -€ 72 

€-          کالب در نوشیدنی   12  

 3.64 €-      کاپیچینو 

5.72  €-              میل 500 دلستر   

گیگ 16 پد آی     -€ 180 

 0.16€-            موبایل ترافیک دقیقه 1 هزینه 

ماهیانه بدنسازی باشگاه عضویت هزینه            -€ 76 

مالبورو سیگار پاکت  1                        -€ 11 

 



 

 

 

 

 

 

 نگنیاقامت ش انگلیس و اقامت انگلیس مهاجرت به یروشها

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

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

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

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

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

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

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

 لیتحص قی)اقامت اروپا(ازطر  انگلیس و اخذاقامت انگلیس به مهاجرت

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

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

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

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

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

 

 


