
 

 

 

  لوکزامبورگ 

 .شده است لیو بانک تبد یمال یها موسسه یبرا یدر قاره اروپا است که به مرکز یکشور لوکزامبورگ

 .در جهان است ینینش دوک یکشور تنها بازمانده نظام حکومت نیاست. ا هیفرانسه و آلمان همسا ک،یکشور با بلژ نیا

 نیشتری( بای)س کایسازمان اطالعات آمر 2007سال  یجهان است و بر اساس آمارها یکشورها نیاز ثروتمندتر یکیکشور  نیا

 .کشور است نیهر نفر در جهان از آن ا یبه ازا یناخالص داخل دیتول زانیم

 .را دارد 175کشور جهان رتبه  194 نیکشور از نظر وسعت در ب نیقاره اروپا است. ا یکشورها نیاز کوچکتر یکی لوکزامبورگ

 نیا تختی)ناتو( و سازمان ملل متحد بود. شهر لوکزامبورگ، پا یشمال کیآتالنت مانیاروپا، پ هیاتحاد گذاران هیاز پا یکیکشور  نیا

 .اروپا است هیوابسته به اتحاد یها از ساختمان یتعداد زبانیکشور م

  



 

 

 در لوکزامبورگ اقتصاد

از  شیکه ب دهند یم لیکشور را تشک نیکار ا یرویهزار نفر ن 205دالر است.  اردیلیم79/38کشور  نیدر ا یناخالص داخل دیتول

 .ندیآ یم کیآلمان، فرانسه و بلژ یمرزها از کشورها یهزار نفر از آنها از آن سو 121

نرخ تورم در  یالدیم 2007. در سال ستیخط فقر در دست ن ریاز افراد ز یدرصد است. آمار4/4کشور  نیدر ا یکاریب نرخ

 .درصد بود 1/2وکزامبورگ ل

است که به  شهیالوار و ش ،ییایمیمواد ش آن، یها فوالد و فرآورده زات،یو تجه آالت نیکشور شامل ماش نیا یصادرات محصوالت

 ایدرصد(، اسپان 8/8) کیدرصد(، بلژ5/9) سیدرصد(، انگل5/9) ایتالیدرصد(، ا 5/15درصد(، فرانسه ) 3/19آلمان ) یکشورها

 .شود یمدرصد( صادر  5/4درصد( و هلند )3/5)

درصد(،  3/26) کیبلژ یلوکس است که از کشورها یو کاالها ییآهن، مواد غذا ،یکشور شامل مواد معدن نیا یواردات محصوالت

 .شود یدرصد( وارد م2/4درصد( و هلند )5/5) سیدرصد(، انگل5/8درصد(، فرانسه) 7/16) نیدرصد(، چ1/20آلمان )

  



 

 لوکزامبورگ مردم

  .سال است 76مردان  یو برا 83زنان  یبرا یبه زندگ دیسال است. ام 39 یسن نیانگیهزار نفر با م 486کشور  نیا تیجمع

 .است یآنها لوکزامبورگ یرم هستند. زبان رسم کیکاتول یسایکل رویپ یحیکشور مس نیدرصد از مردم ا 87

 

لوکزامبورگ در زندگی های هزینه  

 غذا  

 مرکز در ناهار وعده 1 های هزینه                            

 16 €-                     شهر

مک     بیگ- فود فست وعده1 هزینه   -                 € 9 

مرغ کیلو نیم هزینه   -                     € 5.80 

شیر   لیتر1       -            € 1.26 

مرغ تخم عدد12   -                  € 4.74 

فرنگی          گوجه کیلو1                                         -€2.78 

پنیر کیلو نیم                   -€ 5.43 

سیب کیلو  1               -€ 2.76 

زمینی سیب کیلو  1                        -€ 1.66 

دلستر بطری  1                  -€ 1.38 

نوشیدنی بطری   1                         -€ 9 

لیتری 2 نوشابه                      -€ 1.93 

 1.90€-                                 روز 1 در نفر 2 برای نان 



 

 

 

 

   مسکن

لوکس محله در مبله مربع متر 85آپارتمان ماهیانه اجاره            -€ 1,979 

معمولی محله در مبله مربع متر 85آپارتمان ماهیانه اجاره              -€ 1,575 

(ماه1) متری 85 آپارتمان در نفر 2 برای گاز و برق و آب های فیش            -€  201  

لوکس محله در مبله مربع متر 45 آپارتمان ماهینانه اجاره              -€ 1,370 

معمولی محله در مبله مربع متر 45 آپارتمان ماهینانه اجاره                -€ 1,128 

(ماه1) متری 45 آپارتمان در نفر 2 برای گاز و برق و آب فیش                      -€131 

ماهیانه مگ 8 اینترنت                     -€ 45 

€-                   "40 تلویزیون   423  

وات 900-800ماکروویو                    -€ 120 

(کیلو 4 حدود= انس 100 هر) لباسشوئی هزینه                   -€  12  

نظافت ساعتی نرخ             -€ 15 

 

 

 

 

 

 



 

  

   لباس

جین شلوار  1       -€ 89 

جین تابستانی لباس                      -€ 41  

غیره و آدیداس)کفش جفت 1                 -€ 91 

مردانه چرمی کفش جفت  1         -€ 149 

 

 

 

نقل و حمل   

واگن فولکس اتومبیل دستگاه  1          -€ 22,745 

بنزین لیتر  1              -€ 1.04 

 39€-          شهری درون عمومی اتوبوس ماهیانه بلیط 

روزکاری=کیلومتر8= تاکسی کرایه               -€ 26 

 



 

شخصی های هزینه    

روز 6 برای سرماخوردگی قرص           -€ 7 

بیوتیک آنتی بسته  1                   -€ 16 

( دقیقه 15) دکتر ویزیت        - € 39  

زخم چسب تایی 32 بسته  1       -€ 4.79 

میل50 دئودرانت         -€ 3.73 

 4.17 €-        میل 400 شامپو 

 2.41 €-                 رول4 کاغذی دستمال 

دندان خمیر                          -€ 3.02 

مردانه آرایشگری هزینه      -€ 28 

  

 

 

بیرون و سرگرمی و گردش های هزینه   

شام هزینه      -€ 47 

سینما نفره 2 بلیط              -€ 18 

تاتر نفره 2 بلیط           -€ 94 

ایتالیایی رستوران در نفره 2 شام                  -€ 71 

€-             کالب در نوشیدنی   11  

 3.08 €-          کاپیچینو 

€-         میل 500 دلستر   4.30  

گیگ 16 پد آی         -€ 169 

 0.16€-          موبایل ترافیک دقیقه 1 هزینه 

ماهیانه بدنسازی باشگاه عضویت هزینه        -€ 72 

مالبورو سیگار پاکت  1        -€ 4.95 

 

 



 

 

 نگنیاقامت ش لوکزامبورگ و اقامت لوکزامبورگ مهاجرت به یروشها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 


