
 

 ایتالیا

 جزیره شبه از کشور این. باشد می رم شهر آن پایتخت که است اروپا قاره جنوب در کشوری ایتالیا

 کشوری ایتالیا امروزه. است شده تشکیل مدیترانه دریای در ساردِنی و سیسیل جزیره دو و ایتالیا

 .آید می شمار به هشت گروه جزو و است یافته توسعه

 هزار ششصد و میلیون ۶۰ ایتالیا جمعیت. است ایتالیایی آن رسمی زبان و یورو کشور این پول واحد

 .هستند مسیحی آن مردم درصد ۹۱٫۶ و است نفر

 وهوای آب ایتالیا. است دنیا پرجمعیت کشور سومین و بیست و اروپا پرجمعیت کشور پنجمین ایتالیا

 زیادی تفاوت داخلی های کوهستان هوایی شرایط با آن ساحلی مناطق وهوای آب و دارد فصلی معتدل

 .دارد

 یک و دارند قرار ایتالیا خاک درون در مارینو سان و واتیکان های نام به کوچک بسیار مستقل کشور دو

 دیتالیا کامپیونه که دارد قرار سوئیس در و کشور این اصلی خاک از بیرون نیز ایتالیا خاک از تکه

 .شود می نامیده

 مراکز از پیاپی های سده برای پاپ، اقامتگاه و روم امپراتوری پایتخت عنوان به ایتالیا، پایتخت رم،

 شهرهای و مناطق به ایتالیا منطقه روم، امپراتوری فروپاشی از پس.بود غرب تمدن مذهبی و سیاسی

 مختلف واحدهای ولی( کلیسا دولت و ونیز جمهوری ازجمله) بود شده تقسیم بسیاری خودگردان

 .آوردند وجود به را ایتالیا کنونی کشور و شده متحد ۱۸۶۱ سال در ایتالیا منطقه در سیاسی

 

 

 



 ها زبان

 زبان از هایی شاخه همگی تقریباً هم ایتالیا در رایج های زبان و هستند تبار رومی ها ایتالیایی عمده

 پرگویشور های زبان اما است ایتالیایی زبان ایتالیا رسمی زبان اینکه وجود با. روند می بشمار رومی

 در ها زبان این از بسیاری. دارند محلی گاه و رسمی نیمه حالتی که دارند وجود کشور این در دیگری

 ایتالیا بر فاشیسم حکومت دوره به ها زبان این تدریجی مرگ شروع که اند گرفته قرار نابودی معرض

 .دارد را مقام این کنون تا ۱۸۶۱ سال از که است کشور این رسمی زبان ایتالیایی. گردد بازمی

 در همچنین. است ایتالیا شمال در جنوبی تیرول خودمختار ایالت رسمی زبان آلمانی: آلمانی

 .کنند می تکلم زبان این به مردم اتریش با مرزبودن هم دلیل به بولتزانو ایالت از هایی بخش

 زبان این با مردم فرانسه با بودن مرز هم دلیل به داوستا له وال ایالت در و غربی شمال در: فرانسوی

 .دارند آشنایی

 ایتالیا در گویشور میلیون یک از بیش و است رایج جنوا شهر بویژه ایتالیا شمالی مناطق در: لیگوری

 .هستند ایتالیا در زبان این های گویش ترین مهم از بریگاسکی و جنوایی گویش. دارد

 

 آشنایی زبان این با اسلوونی با همسایگی دلیل به مردم گوریتزیا و تریسته شهرهای در: اسلوونیایی

 .دارند

 میلیون سه از بیش و است رایج سوئیس با مرز هم نقاط بویژه ایتالیا شمالی مناطق در: لومباردی

 .دارد ایتالیا در گویشور

 تکلم بدان ایتالیا مردم از نفر دومیلیون از بیش که ایتالیاست پیدمونت منطقه رایج زبان: پیدمونتی

 .کنند می

 از نفر میلیون دو قریب ایتالیا در و رود می بشمار رومی های زبان از که ونیز منطقه قدیمی زبان: ونیزی

 .است رایج نیز اسلوونی در زبان این. کنند می تکلم بدان مجاور مناطق و ونیز منطقه اهالی



 

 از نفر میلیون شش از بیش که است ناپولی و پالرمو نواحی بویژه ایتالیا جنوب منطقه رایج زبان: ناپلی

 نه و است زبان همین از گویشی واقع در جنوبی ایتالیایی گویش. گویند می سخن بدان ایتالیا سکنه

 .ایتالیایی

. شود می شمرده نیز ایتالیایی زبان از گویشی گاهی که است توسکانی منطقه در رایج زبان: توسکانی

 .کنند می تکلم زبان این به تن میلیون سه حدود

 رسمی زبان ساردینیا خودمختار منطقه در اما دارد گویشور هزارتن ۱۲۵ تنها اگرچه زبان این: ساساری

 .رود می بشمار

 اما دارد گویشور میلیون یک به نزدیک هنوز که ایتالیاست جنوب بومی های زبان از ساردوکمپیدانی

 های سیاست دلیل به این که برند می بسر ایتالیا شمال کوهستانی مناطق در گویشورانش بیشتر

 .است بوده دوم جهانی جنگ زمان در ایتالیا فاشیستی

 .ندارد گویشور تن دویست از بیش امروزه ایتالیا در که است رومی های زبان از یهودی-ایتالیایی زبان

 



 

 

   غذا

شهر مرکز در ناهار وعده ۱ های هزینه                   -€ ۱3 

مک بیگ- فود فست وعده۱ هزینه                -€ ۸ 

مرغ کیلو نیم هزینه   -€ 4.۵۲ 

شیر لیتر  1          -€ ۱.3۰ 

مرغ تخم عدد  12                    -€ 3.4۸ 

فرنگی گوجه کیلو  1                  -€ ۲.3۶ 

پنیر کیلو نیم                  -€ 7 

سیب کیلو  1        -€ ۲.۰۸ 

زمینی سیب کیلو  1                 -€ ۱.4۹ 

دلستر بطری  1          -€ ۱.۲۹ 

نوشیدنی بطری  1                   -€ 7 

لیتری ۲ نوشابه                -€ ۲.۰3 

€-            روز ۱ در نفر ۲ برای نان   ۱.44  

 



 

 

  مسکن

لوکس محله در مبله مربع متر ۸۵آپارتمان ماهیانه اجاره       -€ ۱،۵۵4 

معمولی محله در مبله مربع متر ۸۵آپارتمان ماهیانه اجاره          -€ ۱،۰۶۶ 

(ماه۱) متری ۸۵ آپارتمان در نفر ۲ برای گاز و برق و آب های فیش           -€  ۱47  

لوکس محله در مبله مربع متر 4۵ آپارتمان ماهینانه اجاره          -€ ۱،۰4۵ 

معمولی محله در مبله مربع متر 4۵ آپارتمان ماهینانه اجاره               -€ 7۵4 

(ماه۱) متری 4۵ آپارتمان در نفر ۲ برای گاز و برق و آب فیش          -€۹۲ 

ماهیانه مگ ۸ اینترنت           -€ ۲3 

4۰۹  €-           "4۰ تلویزیون   

وات ۹۰۰-۸۰۰ماکروویو           -€ ۱۵۲ 

(کیلو 4 حدود= انس ۱۰۰ هر) لباسشوئی هزینه            -€ 4.۸4 

نظافت ساعتی نرخ                    -€ ۱۰ 

 

 

 

 

 

 



 

 

  لباس

جین شلوار     1                     -€ ۸۲ 

جین تابستانی لباس           -€ 3۸ 

غیره و آدیداس)کفش جفت 1                      -€ ۹3 

مردانه چرمی کفش جفت  1                -€ ۱3۶ 

 

 

 

نقل و حمل   

واگن فولکس اتومبیل دستگاه  1             -€ ۲۲،4۸۱ 

بنزین لیتر  1       -€ ۱.4۹ 

€-                    شهری درون عمومی اتوبوس ماهیانه بلیط   34  

روزکاری=کیلومتر۸= تاکسی کرایه                -€ ۱7 

 

 

 



شخصی های هزینه   

روز ۶ برای سرماخوردگی قرص                       -€ ۸ 

بیوتیک آنتی بسته  1                 -€ ۱۰ 

( دقیقه ۱۵) دکتر ویزیت            -€۸۸ 

زخم چسب تایی 3۲ بسته  1              -€ ۶ 

میل۵۰ دئودرانت          -€ 3.3۶ 

€-         میل 4۰۰ شامپو   4.۱4  

 ۱.۸۰€-   رول4 کاغذی دستمال 

دندان خمیر   -€ ۱.7۵ 

مردانه آرایشگری هزینه      -€ ۱۹ 

 

 

 

 

بیرون و سرگرمی و گردش های هزینه   

شام هزینه                        -€ 3۶ 

سینما نفره ۲ بلیط                        -€ ۱7 

تاتر نفره ۲ بلیط                    -€ ۱3۰ 

ایتالیایی رستوران در نفره ۲ شام                -€ ۶۸ 

 ۹€-                           کالب در نوشیدنی 

 ۱.۵۹ €-                     کاپیچینو 

 ۵.4۲ €-                میل ۵۰۰ دلستر 

گیگ ۱۶ پد آی                 -€ ۱۸۹ 

 ۰.۲۰ €-          موبایل ترافیک دقیقه ۱ هزینه 

ماهیانه بدنسازی باشگاه عضویت هزینه                         -€ 73 

مالبورو سیگار پاکت  1         -€ ۵.۲4 

 



 

 جغرافیا 

 .دارد قرار شرقی ۱۲ 3۰ شمالی، ۲۲ ۵۰ تقریبی جغرافیایی مختصات با اروپا جنوب در ایتالیا

 مربع کیلومتر ۲۹4۰۲۹ آن از که است( ایران پنجم یک تقریباً) مربع کیلومتر 3۰۱3۲3 آن کل مساحت

 .دارد ساحل کیلومتر 7۶۰۰. است آب مربع کیلومتر 7۲۱۰ و خشکی

 .است چکمه شبیه کشور این نقشه که است این ایتالیا کشور نقشه مورد در جالب نکته

 .است ایتالیا جزو نیز مدیترانه دریای در سیسیل و ساردنی جزایر

 :دارد مشترک مرز زیر کشورهای با. است کیلومتر ۲۹3۲۱ کشور این مرزهای

 کیلومتر 43۰: اتریش

 کیلومتر 4۸۸: فرانسه

 (دارد قرار ایتالیا پایتخت رم شهر داخل در واتیکان) کیلومتر 3٫۲: واتیکان

 (دارد قرار رومانیا امیلیا ایالت دل در و ایتالیا شمال در مارینو سان کشور) کیلومتر 3۹: مارینو سان

 کیلومتر ۲3۲: اسلوونی

 کیلومتر 74۰: سوئیس

 در و خشک جنوب در سرد، آلپ کوه رشته وجود دلیل به شمال در. است ای مدیترانه ایتالیا هوای و آب

 .است گرم تقریباً کشوری کل

.است مدیترانه دریای آن ارتفاع کمترین و دریا سطح از متر 4۸۰۸ ارتفاع با بیانکو مونته کوه آن نقطه بلندترین  



 

 اقتصاد

 مواد نقلیه، وسائط شیمیایی، آالت، ماشین فلزکاری، صنایع به توان می کشور صنایع ترین مهم جمله از

 و اتمی الکتریکی، پتروشیمی، سازی، کشتی هواپیماسازی، البسه، و منسوجات مشروبات، و غذایی

 خوک و گاو ماهی، انگور، برنج، ذرت، سیب، چغندرقند، زمینی، سیب جو، گندم،. نمود اشاره افزار جنگ

 .دهند می تشکیل را کشور دامپروری و کشاورزی محصوالت ترین مهم نیز

 تن، هزار 4۰۰/۱ گاو گوشت سالیانه تولید. است هکتار 3۲/۰ بر بالغ نفر هر برای مزروعی زمین سرانه

 تولید. است ماهی صید تن هزار ۸۰۶ و تن ۹۰۰/۱۵4 گوسفند گوشت تن، هزار ۵۰۰/۱ خوک گوشت

 .است ساعت کیلووات میلیارد ۱/۲4۱ معادل نیز الکتریسیته نیروی سالیانه

  واحد   ترین پایین باالترین قبلی    گذشته              مالیات ایتالیا

  صد در      ۲7.۹۰    ۵3.۲۰ 3۱.4۰ ۲7.۹۰ شرکت مالیات نرخ

  صد در      44.۱۰    ۵۱.۰۰ 4۸.۸۰ 4۸.۸۰ شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در      ۲۰.۰۰    ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ ۲۲.۰۰ فروش بر مالیات نرخ

 

 

 

 

 



 با جاذبه های گردشگری شهر های مهم ایتالیا

 

 رم

 در شهر این. میگذرد آن میان از  تیبر رود که است( التیوم) التزیو استان مرکز و ایتالیا پایتخت رم

 در میشود محسوب جهان کشور کوچکترین که واتیکان. دارد قرار مدیترانه دریای کنار و کشور میانه

 بزرگترین از یکی زیرا میشد، نامیده جاویدان شهر رم قرنها برای.است شده محصور رم شهر داخل

 جهانی مرکز عنوان به. بود روم امپراطوری پایتخت و غرب تمدن شهرهای

 از یکی شهر این. شد برگزیده ایتالیا پایتخت عنوان به شهر این ۱۸7۱ سال از کاتولیک کلیسای

 .میشود محسوب نیز اروپا مهم شهرهای

 تبدیل اقتصادی مرکز به ناپل و میالن شهرهای مانند رم که بود دوم جهانی جنگ از پس حقیقت در

 اغلب و میشود تقسیم توریسم و دولتی کارهای بخش دو به رم در اقتصادی فعالیتهای عمده. شد

 شده شهر این در زیادی صنایع رونق باعث توریسم. هستند کار مشغول زمینه دو این در شهر مردم

 و سازی ماشین دارویی، غذایی، صنایع باال، مدل لباسهای چاپ، صنایع بافی، پارچه جمله از است

 به کشور آهن راه مرکزی نقطه رم. میآید شمار به مهمی صنعت نیز فیلمسازی صنعت. فلزی صنایع

 داوینچی لئونارد فرودگاه. میشود متصل کشور دیگر نقاط به آزادراهها و اتوبانه توسط و میآید شمار

 .است اروپا فرودگاههای شلوغترین از یکی رم

 در را زیادی باستانی آثار و آمده بوجود مسیح میال از قبل سال 7۵3 در که است باستانی شهری رم

 که هستند قدیم دورانهای یادگار آن های مجسمه و میدانها ، ساختمانها اکثر و است داده جای خود

 . است مستقل بحثی نیازمند آثار این از هریک معرفی



 

 کولوزیم

 سال در روم امپراتور وسپاسیان را آن ساخت دستور که باستان روم ورزشگاه و تئاتر آمفی بزرگترین

 حیوانات و گالدیاتورها میتوانستند، رومی تماشاگران وسیع، استادیوم این در. کرد صادر میالدی 7۰

 ۱۸۹ ابعاد با آن شکل بیضی ساختمان.کنند تماشا را میکردند مبارزه باهم مرگ سرحد تا که را وحشی

  خود در را تماشاچی ۵۰۰۰۰ بود قادر و شد ساخته سال ۱۰ طی در متر، ۱۵۶ در

 جایگاه.دارد نگه محفوظ آفتاب تابش معرض از را آنها بزرگی کرباسی سایبان بوسیله و دهد جای

 قرار رومیان توسط شده اختراع بتون جنس از طاق زیادی تعداد روی بر چیان تماشا شکل پلکانی

 در.کردند استفاده نیز سنگ و آجر از شود، محکم و صاف خوب آن سطح روی اینکه برای و داشت

 آن چوبی کف. داشت قرار میشد، انجام آن در مبارزات که جایی یا میدان ورزشگاه، داخلی محیط

 دریایی مسابقات برگزاری برای. کند جذب را شده ریخته خونهای تا بود شده پوشیده ماسه بوسیله

. داشت وجود راهروها و قفسها اطاقها، از ای مجموعه زیرزمین در.میکردند آب از پر را میدان پهلوانی،

 قفسهای که باالبرهایی. میشدند نگهداری آنجا در میدان، به ورود از قبل حیوانات و گالدیاتورها

 حاضر حال در.میکردند کار قرقره بوسیله میکردند، منتقل میدان داخل و باال به را حیوانات دربسته

 ۵۲3 سال به درآن شده انجام مبارزه آخرین و است مانده باقی ساختمان این بنای از سوم یک تنها

 .بازمیگردد میالد از بعد



 

 لمباردی ناحیه مرکز ایتالیا، شمال در شهری( مدیوالنیوم باستانی نام و میالنو ایتالیایی تلفظ با) میالن

 مرکز و اقتصادی تجاری، شهری. رم از پس جمعیت نظر از ایتالیا بزرگ شهر دومین(. لمباردیا)

 . ایتالیا بزرگ هنرمندان و روشنفکران زادگاه همچنین و تولیدکنندگان

 ساختمانهای دارای شهر این. است شده احاطه ایی حاشیه صنایع توسط و است مدرنی شهر میالن

. گردید اندازی راه ۱۹۶4 سال در شهر این مترو. است زیادی صنعتی و تجاری ادرای، مسکونی، بلند

 از ساختمانی که میشود، ختم جامع کلیسای یا دومو به که دارد نام دومو دل پیاتزا شهر اصلی میدان

 تکمیل ۱۹۶۵ درسال و شده گذاری پایه میالدی ۱3۸۶ سال در که است گوتیک سبک با سفید مرمر

 . است گردیده

 و شد شروع آن بنای ۱3۸۶ سال در که است، جهان کلیساهای بزرگترین از یکی میالن جامع کلیسای

 فراوانی هنری کارهای کلیسا این درون در. رسید پایان به ۱۹۶۵ سال در درها روی کاری برجسته

 .است مانده جای به مسیح صلیب از میشود گفته که است میخی باستانی اثر ترین مقدس و دارد وجود

 ماریا سانتا پانزده قرن کلیسای که قراردارد  آمبروجو سنت سلطنتی قصر میدان این غربی جنوب در

 سالن در که دومینیکن صومعه نیز کلیسا این مجاورت در.است شده واقع آن کنار در گراتزیه دله

 از  بررا دی پالزو.دارد قرار شده نقاشی داوینچی لئوناردو اثر آخر شام معروف تابلوی آن غذاخوری

. است هنری گالری یک و کتابخانه یک زیبا، هنرهای شامل و است میالن هفده قرن فرهنگی مراکز

 را آن میتوان و شده تاسیس ۱۶۰۹ سال در که میباشد آمبروسیانا کتابخانه شامل  دالمبروسیانا پالزو

 رویدادهای هنری، عالی موزهای دارای همچنین میالن.آورد شمار به اروپا در عمومی کتابخانه اولین

 شهرتی اسکاالبا آال تئاترو اپرای سالن الملل، بین سیاست مطالعه انستیتو طبیعی، تاریخ و تاریخی

 .میباشد دانشگاه چندین و توجه قابل موسیقی هنرستانهای جهانی،

 



 

 

 نگنیاقامت ش ایتالیا و اقامت ایتالیا مهاجرت به یروشها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


