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 استونی

 رسد می فنالند خلیج به شمال از و بالتیک دریای به غرب از کشور این. است اروپا شمال در بالتیک منطقه در کشوری اِستونی جمهوری

 این پول واحد. است تالین آن پایتخت و نفر 1٬31۵٬944 آن جمعیت. است مشترک لتونی با آن جنوبی مرز و روسیه با آن شرقی مرز و

 که اروپا قاره های زبان اکثریت برخالف زبان این. است نزدیک فنالندی زبان به بسیار استونیایی کشور این رسمی زبان تنها و یورو کشور

 از درصد 69.است اروپا اتحادیه کشورهای ترین جمعیت کم از استونی. است اورالی خانواده های زبان جزو هستند هندواروپایی ریشه از

 درصد 70 از بیش و دارد را جهان مردمان ترین دین بی از یکی استونی. تبارند روس درصد 2۵ حدود و استونیایی تبار از کشور این مردم

 از درصد 16 تنها که داد نشان اروپایی 200۵ سال نظرسنجی. ندارند باور ادیان از یک هیچ به که اند کرده اعالم کشور این مردم از

 به جهان مالی نهادهای سوی از استونی. است اروپا اتحادیه کشورهای میان در درصد ترین پایین این که دارند باور خدا به ها استونیایی

 بسیار انسانی توسعه شاخص دارای کشورهای رده در را استونی نیز ملل سازمان و است شده بندی رده پیشرفته اقتصاد با کشوری عنوان

 در استونی. دارد قرار جهانی باالی سطوح در آموزش و سیاسی آزادی اقتصادی، آزادی مطبوعات، آزادی نظر از استونی. دهد می قرار باال

 داشت. را ناخالص تولید سرانه باالترین اتحادیه آن های جمهوری میان در نیز شوروی زمان
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 اقتصاد

 منابع اخیر، سالیان در. است کشور نیاز درصد 20 جوابگوی فقط نیز، آن دامداری و نداشته، مناسبی کشت قابلیت استونی، خاک

 مهندسی، صنایع نساجی، چوب، صنایع: از عبارتند کشور این عمده صنایع.است شده یافت کشور این در فسفریت و نفت از محدودی

 و کشاورزی مهم بخش عمده محصول. شود می استخراج قیردار شیست از صنعتی و گرمایشی استفاده برای گاز.غذایی فرآوری

 در هنوز کشور اقتصاد. است بوده روسیه با تجارت به استونی شدید وابستگی نتیجه اقتصادی بزرگ مشکالت. است لبنیات دامپروری

 کشور هفدهمین استونی جمهوری.است شده حاصل پیشرفت اندکی سازی خصوصی زمینه در ولی است، دولت اختیار در وسیعی حد

 جای به را یورو پول واحد که بود سابق شوروی های جمهوری از کشور نخستین استونی. است پیوسته یورو حوزه به که اروپاست اتحادیه

 به پیوستن استونی، مردم از بسیاری برای شوروی، جماهیر اتحاد از استونی شدن جدا از پس سال بیست. درآورد گردش به ملی، پول

 بوده، ضروری یورو حوزه به استونی پیوستن برای که دولتی های هزینه کاهش. اند پیوسته غرب به آنها که کرد ثابت را موضوع این یورو

 صدمه استونی به شدت به گذشته در اروپا های بدهی بحران. شد درصد 16 به آن رسیدن و کشور این در بیکاری نرخ افزایش سبب

 .بود زده

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - استونی

   ترین پایین  باالترین قبلی   گذشته                 مالیات ستونی

  صد در20.00    26.00 20.00 20.00                شرکت مالیات نرخ

  صد در 20.00   26.00 20.00 20.00 شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در18.00   20.00 20.00 20.00 فروش بر مالیات نرخ

 کیلومتر مربع  45,227 مساحت

 میلیون نفر 1,317,797 جمعیت

 تالین پایتخت

 یورو واحد پول

 .ee دامنه اینترنتی

شماره پیش  372+ 
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 استونی اصلیشهر های      

 جمعیت              شهرستان        ردیف          شهر                           جمعیت       شهرستان                       ردیف       شهر  

 12٬667                وورو     وورو 11                  393٬222   هاریو                 تالین 1

 12٬261                والگا    والگا 12                                97٬600   تارتو                 تارتو 2

 10٬77۵  ویرو-ایدا یووی        13                     ۵8٬663  ویرو-ایدا                  ناروا 3

 10٬2۵1                لنه     هاپسالو             14                               39،728 پارنو           پارنو 4

     9٬763                هاریو   کیال 1۵                               37٬201 رووی-ایدا    یاروه-کوتال ۵

      8٬228                   یاروا     پایده 16                    17٬۵24 هاریو        ماردو 6

   ۵٬896  ویرو-لنه  تاپا  17                               17٬473           ویلیاندی      ویلیاندی 7

 ۵٬767                پولوا   پولوا 18                              1۵٬264 ویرو-لنه     راکوره 8

       ۵٬634  ویرو-ایدا    کیویولی         19                     14٬2۵2            ویرو-ایدا     سیالمائه 9

 ۵٬607        تارتو   الوا 20                              13٬166             ساره        کورساره 10

 

 

 تالین

 این شمال در بندری شهری و دارد مساحت کیلومترمربع 1۵9٫2 حدود تالین شهر. است استونی کشور پایتخت و شهر ترین بزرگ تالین

 324 و استکهلم شرق کیلومتری 380 هلسینکی، شهر جنوب کیلومتری 80 در شهر این. است شده واقع فنالند خلیج نزدیکی در کشور

  فهرست در شده معرفی نیز 2011 سال در اروپا فرهنگی پایتخت عنوان به که شهر ینا.است شده واقع پترزبورگ سن غرب کیلومتری
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 جمعیت نفر 440٬9۵0 میالدی 2016 سال ژوئن تا و باشد می دنیا( دیجیتال) رقومی فناوری برتر شهر ده جزو و داشته قرار یونسکو جهانی

 است داشته

 

. 
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 تارتو

 .است مربع کیلومتر 38٫8 آن مساحت و نفر 93٬687 شهر این جمعیت.است تالین از بعد استونی کشور پرجمعیت شهر دومین تارتو
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 هزینه های زندگی در استونی

 استونی در غذا و خوراک هزینه

 رستوران و فود فست

 یورو 7:  قیمت ارزان رستوران در خوراک وعده یک هزینه

 یورو 30(: نفر دو) معمولی رستوران در خوراک وعده یک هزینه

 یورو ۵: دونالد مک عدد یک هزینه

 بار و کافه

 یورو 2.20:  کاپوچینو فنجان یک هزینه

 یورو 1.20:  نوشابه لیتر 0.33 هزینه

 یورو 1:  معدنی آب لیتر 0.33 هزینه

 مارکت سوپر

 یورو 0.6:  شیر لیتر یک هزینه

 یورو 0.7:  فرانسوی نان قرص یک هزینه

 یورو 1:  برنج کیلو یک هزینه

 یورو 1.1:  مرغ تخم شانه یک هزینه

 یورو 6:  محلی پنیر کیلو یک هزینه

 یورو ۵.1:  سینه گوشت کیلو یکی هزینه

 یورو 8.3:  ران گوشت کیلو یک هزینه

 یورو 8:  سیگار بسته یک هزینه
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 سبزیجات و میوه

 یورو 0.9:  سیب کیلو یک هزینه

 یورو 1.1:  موز کیلو یک هزینه

 یورو 1.3:  پرتقال کیلو یک هزینه

 یورو 1.6:  گوجه کیلو یک هزینه

 یورو 0.3:  زمینی سیب کیلو یک هزینه

 یورو 0.۵:  پیاز کیلو یک هزینه

 نقل و حمل و ذهاب و ایاب هزینه

 یورو 1.3:  مترو بلیط

 یورو 2.۵:  تاکسی

 یورو 0.۵:  کیلومتر یک تا تاکسی

 یورو 12:  انتظار ساعت یک تا تاکسی

 تفریح و ورزش

 یورو 48.4:  سازی بدن باشگاه ماهانه هزینه

 یورو 6:  سینما بلیط

 پوشاک هزینه و قیمت 

 یورو 68.4:  جین شلوار یک

 یورو 36:  ورزشی لباس دست یک

 یورو 74:  نایک کفش جفت یک
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 یورو 88.3:  مردانه چرم کفش جفت یک

 استونی در خانه اجاره هزینه یا قیمت

 یورو 380:  شهر مرکز در خوابه 1 آپارتمان اجاره

 یورو 2۵8:  شهر حومه در خوابه 1 آپارتمان اجاره

 یورو 673:  شهر مرکز در خوابه 3 آپارتمان اجاره

 یورو 460:  شهر حومه در خوابه 3 آپارتمان اجاره

 یورو 2،107:  شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر قیمت

 یورو 1،414:  شهر حومه در آپارتمان مربع متر هر قیمت

 تحصیل در استونی

 استونی کارشناسی یا لیسانس مقطع در تحصیل شرایط

. باشد می رایگان صورت به مهندسی علوم های رشته برای و انجامد می طول به سال 4 تا 3 حدود لیسانس مقطع در استونی در تحصیل

 امر این شود، می داده تحصیلی هزینه کمک عنوان به ماه در یورو 3۵0 حدود مبلغی دانشجویان به ها رشته اغلب در لیسانس مقطع در

 .شود کاسته استونی در دانشجویی زندگی هزینه مورد در افراد نگرانی از که شود می باعث

 استونی ارشد کارشناسی یا لیسانس فوق مقطع در تحصیل شرایط

 صنایع، انسانی، علوم مهندسی، جمله از ها رشته اغلب برای و انجامد می طول به سال 2 لیسانس فوق مقطع در استونی در تحصیل

 از توانند می دانشجویان و انجامد می طول به سال ۵ تا 3 استونی های دانشگاه در دکترا مقطع.باشد می رایگان صورت به …و کامپیوتر

 های دانشگاه در تحصیل زبان. باشد می رایگان صورت به ها رشته اغلب در تحصیل البته کنند استفاده استونی تحصیلی های بورس

 .باشد می استونیایی و روسی انگلیسی، زبان سه به استونی

 به التحصیلی فارغ از پس دانشجویان و است جهان سطح در ها دانشگاه پرطرفدارترین و معتبرترین از استونی پزشکی های دانشگاه

 تخصصی های دوره در را خود دندانپزشکی و پزشکی تحصیل یا شوند کار به مشغول جهان های کشور تمامی در توانند می راحتی

 قدمت سال 300 از بیش با استونی های دانشگاه ترین قدیمی و بزرگترین از یکی تارتو شهر در شده واقع تارتو دانشگاه.نمایند تکمیل
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 استفاده نیز دانشجویی های خوابگاه از توانند می استونی در تحصیل ادامه متقاضیان.است برخوردار باالیی جهانی رتبه از و باشد می

 دسته آن.گیرد می قرار دانشجویان اختیار در هزینه کمترین با امکانات تمامی و بوده نوساز اغلب استونی دانشجویی های خوابگاه. کنند

. کنند پیدا را مناسبی شغل جهان سراسر در توانند می راحتی به باشند داشته را استونی دانشگاهی مدارک که دانشجویانی از

 توانند می باشند برخوردار مناسبی علمی درجه از و باشند داشته وقت تمام تحصیالت صورتیکه در اسلوانی در المللی بین دانشجویان

 تا یورو 400 از ماه هر در دانشجویی کار برای حقوق متوسط. نمایند دریافت را اسلوانی در نظر مورد کار به اشتغال جهت را الزم مجوز

 الزم البته نمایند می دریافت ساعت در یورو 7 حدود دارند ساعتی کار انجام به تمایل که دانشجویانی از دسته آن اما باشد می یورو 1100

 ماه 6 خود تحصیالت اتمام از پس دانشجویان. باشد می ساعت 40 هفته در و ساعت 8 روز در کردن کار مجاز ساعت که است ذکر به

 .کنند تبدیل کاری ویزای به را خود تحصیلی ویزای توانند می سپس شوند کار به مشغول و کرده پیدا را خود نظر مورد کار تا دارند زمان

 مهاجرت به استونی

 استونی در گذاری سرمایه طریق از اقامت اخذ

 استونی در تحصیل طریق از اقامت اخذ

  استونی در کار طریق از اقامت اخذ

 استونی در شرکت ثبت طریق از اروپا اقامت اخذ شرایط

 با رابطه در گیری تصمیم شروع از گقبل المللی بین بانکی حساب افتتاح از باشد می زیادی بسیار مزایای دارای استونی در شرکت ثبت

 و استونی در شرکت ثبت مزایای بایستی آن بر عالوه و گردد مشخص شرکت ثبت برای سرمایه حداقل بایستی استونی در شرکت ثبت

 کامل طور به استونی در کار کسب و تجارت شروع از قبل ، بایستی زندگی هزینه و ملک قیمت. شود گرفته نظر در آن معایب همچنین

 .باشد می پذیر امکان همگی ، استونی سفارت از استونی در شرکت ثبت طریق از اقامت اخذ تا رفته.گیرد قرار بررسی مورد

بار و هر بار به مدت دوسال  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  الزم به ذکر است که تمامی اقامت

سال میتوان  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  تمدید می

 را به دست آورد. استونیتابعیت کشور 

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 بهترین مشاوره را به شما میدهند،. استونیت اقام

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          


