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 لیتوانی

 از لهستان، به جنوب از بالروس، به شرقی جنوب و مشرق از لتونی، به شمال از که اروپا شرقی شمال در است کشوری لیتوانی جمهوری

 و بزرگترین لیتوانی جمهوری. شود می محدود بالتیک دریای به مغرب از و( کالینینگراد بومی برون منطقه) روسیه به غربی جنوب

 آن شهر ترین بزرگ و پایتخت و نفر میلیون 3٫2 لیتوانی جمعیت.اروپاست در بالتیک حوزه جمهوری سه میان در کشور ترین جنوبی

 این. دارد نام لیتوانیایی آن رسمی زبان. کند می تغییر یورو به میالدی 201۵ ابتدای واز است لیتاس کشور این پول واحد. است ویلنیوس

 تعلق رومی کاتولیک کلیسای به درصد 79 و هستند مسیحی لیتوانی مردم بیشتر. است هندواروپایی های زبان بالتیک شاخه از زبان

 در لیتوانی. شدند ساکن کنونی لیتوانی سرزمین و بالتیک دریای شرقی جنوب ساحل در دیرباز از هندواروپایی مردمان از گروهی.دارند

 لیتوانی اعظم نشین دوک که لیتوانیایی کشور نخستین پادشاه عنوان به 12۵3 ژوئیه 6 در او و شد متحد مینداوگاس توسط 1230 دهه

 .کرد گذاری تاج داشت نام
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 در کشور بزرگترین به تبدیل روسیه، و لهستان از هایی بخش و اوکراین، امروزی، بالروس گرفتن دربر با نشین دوک این ،14 قرن طول در

 روسیه امپراتوری آن از پس اما آورد دوام سال دویست که دادند تشکیل دوگانه اتحاد یک بعدها لهستان کشور و لیتوانی. شد اروپا

 توسط سپس و شوروی توسط نخست بعداً اما شد مستقل اول جهانی جنگ از پس لیتوانی.کرد خود ضمیمه را لیتوانی مناطق بیشتر

 اشغال را لیتوانی مجدداً شوروی اتحاد و کرده نشینی عقب ها آلمانی خود پایان به دوم جهانی جنگ شدن نزدیک با. شد اشغال آلمان

 .کرد

 اقتصاد

 لهستان، آلمان، لتونی، روسیه، کشورهای را گذشته های سال طی واردات و صادرات زمینه در لیتوانی اقتصادی شرکای مهمترین

 الی 40 اسمی ظرفیت با) کالیپدا بندری مجهز اسکله از برخورداری دلیل به همچنین لیتوانی. دهند می تشکیل هلند و بالروس استونی،

 غربی و شرقی اروپای بین مهمی ترانزیتی نقش بالتیک، دریای کنار در کشور این خاص جغرافیایی موقعیت و( سال در تن میلیون 4۵

 و چوبی صنایع و غذایی مواد پارچه، شیمیایی، و الکتریکی مکانیکی، تجهیزات معدنی، تولیدات بعضی را لیتوانی صادرات. کند می ایفاء

 مواد و پارچه نقل، و حمل تجهیزات آالت، ماشین و تجهیزات معدنی، تولیدات بعضی چون اقالمی نیز مقابل در. دهد می تشکیل مبلمان

 .است استونی همچنین و لتونی و لیتوانی در فروشی خرده های بانک ترین بزرگ از یکی سوئدبنک .کند می وارد فلزی

 آهن راه المللی، بین فرودگاه سه المللی، بین نقل و حمل راهگذر دو دارای و است اروپا اتحادیه استاندارد اساس بر کشور این ترابری

 برای اقتصادی مناطق آزاد منطقه دو و صنعتی منطقه 9 لیتوانی در. است بالتیک دریای در آزاد بندر ظرفیت باالترین اروپا، به متصل

 شمال در ویزاگیناس نزدیکی در که را خود ای هسته نیروگاه تنها 2009 سال اواخر در لیتوانی .است یافته اختصاص تجاری های فعالیت

 بود 2014 سال در اروپا اتحادیه به ورود برای لیتوانی شروط از یکی نیروگاه این تعطیلی. کرد تعطیل بود شده واقع کشور این شرقی

 از. است سنت 100 معادل لیتاس هر. باشد می Lt نیز آن مخفف و است LTL لیتاس، 4217 ایزوی نام. است لیتوانی پول واحد لیتاس

 . کند می تغییر یورو به لیتوانی پول واحد 201۵ژانویه

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - لیتوانی

   ترین پایین      باالترین قبلی     گذشته               مالیات لیتوانی

  صد در1۵.00   20.00 1۵.00 1۵.00   شرکت مالیات نرخ

  صد در1۵.00   33.00 1۵.00 1۵.00 شخصی درآمد مالیات نرخ

  صد در18.00   21.00 21.00 21.00 فروش بر مالیات نرخ
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 کیلومتر مربع  65,200 مساحت

 میلیون نفر 3,500,400 جمعیت

 ویلینوس پایتخت

 یورو واحد پول

 .lt دامنه اینترنتی

شماره پیش  370+ 

 شهرهای اصلی لیتوانی

  جمعیت    استان         شهر  رتبه                 جمعیت             استان            شهر     رتبه

 29٬824    کاوناس نیای کدای 11         ۵42٬932                 ویلنیوس          ویلنیوس 1

  29٬107    تلشیای                تلشیای 12                336٬912          کاوناس             کاوناس 2

 26٬804    اوتنا                 ویساگیناس         13               177٬812         کالیپدا         کالیپدا 3

 26٬429    تاوراگه               تاوراگه 14               120٬969          شیاولیای      شیاولیای 4

 2۵٬866   ویلنیوس            اوکمرگه 1۵               109٬028         وژیش پانه       وژیش پانه ۵

 22٬287   تلشیای              پلونگه 16               63٬642        آلیتوس        آلیتوس 6

 20٬748    کالیپدا              کرتینگا 17              44٬88۵         پوله ماریام     پوله ماریام 7

 19٬720   کالیپدا              شیلوته 18               38٬819            تلشیای      کیای ماژی 8

 18٬436   شیاولیای          رادویلیشکیس        19              33٬172         کاوناس       یانووا 9

 17٬234   کالیپدا             پاالنگا 20              31٬139                        اوتنا      اوتنا 10
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 ویلنیوس

 شناخته متفاوتی نامهای با متفاوت های زبان در و تاریخ طول در شهر این. است لیتوانی کشور شهر بزرگترین و پایتخت  ویلنیوس

 از بخش این های دانشگاه ترین قدیمی از یکی و دارد تاریخی شهر مرکز یک ویلنیوس.دارد جمعیت نفر ۵60٬190 شهر این. است شده

 لیتوانی آتن و شمال، اورشلیم را ویلنیوس. شد اروپا فرهنگی پایتخت لینتز همراه به 2009 سال در ویلنیوس. دارد قرار شهر این در اروپا

 .است شده گرفته ویلنیا رودخانه نام از شهر این نام. اند داده لقب نیز
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 کاوناس

 .دارد قرار نمان و نریس رودخانه دو بین شهر این.است کشور این سابق موقت پایتخت و لیتوانی بزرگ شهر دومین کاوناس
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 لیتوانی در زندگی هزینه

 لیتوانی در غذا و خوراک هزینه

 ها رستوران

 یورو ۵.00  معمولی رستوران در غذا، وعده یک ی هزینه

 یورو 26.00  وعده سه متوسط، رستوران در نفر، دو برای غذا وعده یک ی هزینه

 یورو 4.63(  موسیقی با همراه مشابه غذای وعده یک یا) دونالد مک های رستوران در مک غذای وعده یک ی هزینه

 یورو 1.73(  ثابت) چینو کاپو

 یورو 0.98(   لیتری 0.33بطری)  پپسی/ کوک ی نوشابه

 یورو 0.70(   لیتری 0.33 بطری)  آب

 بازارها

 یورو 0.8۵(  لیتری 1)  ،(ثابت)  شیر

 یورو 0.89(   گرم ۵00)  تازه سفید نان قرص یک

 یورو 1.36(  کیلوگرم 1) ،(سفید)  برنج

 یورو 1.47( عدد 12)  مرغ تخم ی شانه

 یورو 6.66( کیلوگرم 1)  محلی پنیر

 یورو 4.64( کیلوگرم 1)  ،(پوست بدون استخوان، بدون)  مرغ ی سینه

 یورو 7.۵7(  راسته قرمز گوشت یا( ) کیلوگرم 1)  گاو گوشت

 یورو 0.98( کیلوگرم 1)  سیب

 یورو 1.32( کیلوگرم 1)  موز
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 یورو 1.26( کیلوگرم 1)  پرتقال

 یورو 1.30(  کیلوگرم 1)  فرنگی گوجه

 یورو 0.38(  کیلوگرم 1)  زمینی سیب

 یورو 0.۵2( کیلوگرم 1)  پیاز

 یورو 0.89( سر 1) کاهو

 یورو 0.64( لیتری 1.۵ بطری)  آب

 یورو 3.00( مارلبورو)  سیگار پاکت

 لیتوانی در ذهاب ایاب و نقل و حمل

 یورو 0.93(  داخلی نقل و حمل)  طرفه یک بلیط

 یورو 28.96(      ثابت قیمت)  ماهانه عبور بلیط

 یورو 0.70(      معمولی ی تعرفه)  تاکسی مبداء

 یورو 0.64( معمولی ی تعرفه)  کیلومتری 1 تاکسی

 یورو 8.69(    معمولی ی تعرفه)  ساعته 1 انتظار تاکسی

 یورو 1.09( لیتری 1)  بنزین

 یورو 17،3۵6.۵1(    مشابه دجدی ماشین یا)  حرکت خط وات کیلو 90 1.4 ولکسواگن گلف

 (ماهانه)  زندگی تسهیالت

 یورو 1۵1.93   مربع متر 8۵ آپارتمان برای( خاکروبه آب، گرمایشی، ی وسیله برق،)  اصلی های هزینه

 یورو  0.09(  ها طرح یا تخفیف بدون)  موبایل داخلی ی مکالمه دقیقه 1 ی تعرفه پرداخت

 یورو 8.68    (ADSL/ کابل نامحدود، های داده پیکسل، مگابایت 10)  اینترنت
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 فراغت و ورزش

 یورو 43.۵0 بزرگسال 1 برای ماهانه ی شهریه بدنسازی، باشگاه

 یورو 16.06(  هفته آخر ساعت 1)  تنیس زمین ی اجاره

 یورو 6.00 صندلی 1 هر سینما،

 کفش و پوشاک

 یورو 68.80(  سیمیالر یا ۵01 لویس)  شلوار عدد 1

 یورو 39.70(ام اند اچ زارا،)  ای زنجیره فروشگاه یک در تابستانی لباس عدد 1

 یورو 7۵.07( متوسط سایز)  نایک ورزشی کفش جفت 1

 یورو90.۵4 مردانه چرم کاری کفش جفت 1

 لیتوانی در خانه اجاره هزینه یا قیمت

 ماهانه ی اجاره

 یورو381.90    شهر مرکز در( خوابه 1)  آپارتمان

 یورو 229.67 مرکز از خارج( خوابه 1)  آپارتمان

 یورو 639.90  شهر مرکز در( خوابه 3)  آپارتمان

 یورو 361.48    مرکز از خارج( خوابه 3)  آپارتمان

 لیتوانی در آپارتمان خرید ی هزینه

 یورو2،02۵.77   شهر مرکز در آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 یورو 1،102.94  مرکز از خارج آپارتمان مربع متر هر خرید قیمت

 دستمزدها و حقوق
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 یورو ۵8۵.63(  مالیات از پس)  ماهانه مصرفی دستمزد میانگین

 تحصیل در لیتوانی

 :باشند می صورت 2 به لیتوانی دانشگاههای

 دولتی دانشگاههای: 2              خصوصی دانشگاههای: 1

 شهریه عنوان به مبلغی ترم هر و بپردازند را خود تحصیل هزینه باید خصوصی دانشگاههای در لیتوانی در تحصیل متقاضی افراد

 متحمل متقاضی فرد و باشد می رایگان کامال صورت به لیتوانی دولتی دانشگاههای در تحصیل اما. نمایند واریز دانشگاه به دانشگاه

 .بود نخواهد دانشگاه  به شهریه پرداخت هیچگونه

 که دارد وجود ای حرفه و فنی دانشگاههای و دولتی غیر کالج 11 و دولتی کالج 13 دولتی، غیر دانشگاه 9 دولتی، دانشگاه  14 لیتوانی در

 .بپردازند تحصیل ادامه به مراکز این در توانند می لیتوانی در تحصیل متقاضی دانشجویان

 :لیتوانی کارشناسی مقطع در تحصیل

 مدت تواند می که دارد فرد تحصیلی رشته به بستگی که انجامد می طول به سال 6 تا 3 بین لیتوانی در کارشناسی مقطع در تحصیل

 ..…و حسابداری مهندسی، دندانپزشکی، پزشکی، مانند های رشته شود بیشتر یا و کمتر فرد تحصیل

 :لیتوانی ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل

 در لیتوانی دانشگاههای در تحصیلی کرسهای شروع و انجامد می طول به سال 2 حدود در لیتوانی در ارشد کارشناسی مقطع در تحصیل

 .باشد می ژوئن و سپتامبر ماه

 :لیتوانی در دکترا مقطع در تحصیل

 نامه پایان موضوع باید دانشجویان دانشگاهها برخی در و انجامد می طول به سال 4 تا 3 حدود در لیتوانی در دکترا مقطع در تحصیل

 وقت تمام یا و وقت پاره صورت به که دارند را امکان این لیتوانی در دانشجویان. نمایند ارائه خود راهنمای استاد به ابتدا همان در را خود

 .بپردازند تحصیل به

 …و کانادا اسپانیا، استرالیا، ایتالیا، انگلستان، مثل دیگر کشورهای به را آخر سال دانشجویان مهاجرت امکان لیتوانی دانشگاههای

 .است کرده فراهم
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 شدیدی رقابت لیتوانی در تحصیل متقاضی دانشجویان بین باشد می برخوردار عالی بسیار شرایط از لیتوانی در تحصیل اینکه دلیل به

 .گیرد می قرار ارزیابی و برسی مورد بار یک سال 4 هر لیتوانی آموزش سیستم و دارد وجود

 مهاجرت به لیتوانی

 :است زیر شرح به لیتوانی در اقامت اجازه کسب برای های زمینه ترین مشترک

 کاری مهاجرت یا لیتوانی در( قانونی های فعالیت در اشتغال) کار و کسب

 تحصیل

 کار

 خانواده به پیوستن و الحاق

 لیتوانی در تولد

 :تحصیلی مهاجرت یا تحصیل طریق از لیتوانی به مهاجرت

 .باشد لیتوانی در اقامت اجازه اعطای برای دلیلی تواند می لیتوانی در عالی آموزش موسسه یک در خارجی دانشجوی پذیرش

. کند دریافت را لیتوانی در موقت اقامت اجازه تواند می لیتوانی در عالی آموزش موسسه یک در شده پذیرفته خارجی، دانشجوی یک

 در اقامت حق خارجی دانشجوی به موقت اقامت اجازه. باشد تمدید قابل مدت طوالنی تواند می و شود می اعطا سال 1 برای مجوز این

 .دهد می را مجوز در شده ذکر های دوره برای لیتوانی

 :کاری مهاجرت و کار طریق از لیتوانی به مهاجرت و اقامت اخذ

 لیتوانیایی شرکت یک در کار. میگردد اعطا بیگانه به لیتوانی در اقامت اجازه و لیتوانی در کار اجازه مسئله از جدا لیتوانی در قانونی کار

 را شده مشخص دوره یک برای لیتوانی در اقامت حق لیتوانی در اقامت اجازه. است ممکن لیتوانی در اقامت اجازه آوردن دست به برای

 برای اساسی شرایط. شود استخدام لیتوانیایی شرکت یک در باید اول است لیتوانی در کار به مایل که بیگانه یک.کند می اعطا فرد به

 ها، دوره اتمام گواهی) مدارک صالحیت باید بیگانه فرد. دارد بستگی بیگانه فرد تجربه کار و صالحیت به لیتوانی در کار مجوز صدور

 منطقه یک در گذشته سال 3 در کار سابقه سال 2 حداقل باید بیگانه شخص. باشد داشته را( غیره و دیپلم، عملی، آموزش سمینارها،

 .باشد داشته مناسب
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 برای نیاز مورد مدارک باید لیتوانی، در کار به شروع از قبل کند، فراهم بایستی را نیاز مورد مدارک و قانونی الزامات با مطابق بیگانه، فرد

 متفاوت لیتوانی در اقامت اجازه و لیتوانی در کار اجازه موضوع روش. کنید ارسال لیتوانی در اقامت اجازه و لیتوانی در کار مجوز صدور

 به لیتوانی در اقامت اجازه و لیتوانی در کار مجوز صدور برای مدارک و اسناد تسلیم از پس.دارند تنگاتنگ ارتباط حال، این با هستند،

 .شود اعمال( D) ملی ویزای او برای است ممکن بیگانه فرد میگیرد، تعلق بیگانه فرد

 :شرکت ثبت و گذاری سرمایه طریق از لیتوانی به مهاجرت

 یک ایجاد به مایل که خارجی اتباع تجاری مهاجرت برای لیتوانیایی قوانین ،”گذاری سرمایه با تابعیت“ رسمی برنامه یک عدم وجود با

 .است کرده فراهم را مقدماتی هستند کشور در کار و کسب های فعالیت یا و شرکت

 و کسب گذاری سرمایه طریق از لیتوانی در موقت اقامت اجازه آوردن دست به برای که کند می بیان خارجی اتباع قانون حقوقی وضعیت

 کنند، اقدام کار

 .باشد $ 19000000 حدود ،LTL 50 حداقل باید سازمان شرکت، در سرمایه

 به شروع و دهد انجام را واقعی اقتصادی های فعالیت باید باشد؛شرکت داشته حضور شخصا لیتوانی در باید خارجی گذار سرمایه

 که لیتوانی به مهاجرت جهت نیاز مورد موارد سایر باید متقاضی این بر عالوه.کند نام ثبت از سال یک از بعد مالیات حداقل پرداخت

 اختیار در معتبر، بهداشتی های مراقبت بیمه داشتن شنگن، توسط شده ارائه ورود شرایط جمله از است، شده بیان اروپا اتحادیه توسط

 .باشید داشته حضور آن در است قرار که لیتوانی در اقامت محل نامه اجاره داشتن و معاش، امرار برای کافی وسایل داشتن

 :لیتوانی به گذاری سرمایه مهاجرت برنامه

 اساس بر شهروندی یا دائم اقامت اجازه آوردن دست به برای دیگر کشور یک شهروندان به لیتوانی به گذاری سرمایه مهاجرت برنامه

 اقتصاد بر مثبتی تاثیر الزاما باید گذاری سرمایه. است شده ساخته کشور اقتصاد به کمک برای برنامه این دهد، می اجازه گذاری سرمایه

 در.باشد می گذاری سرمایه های برنامه اساس بر اقامت اجازه آوردن دست به برای خاصی شرایط دارای کشور هر. باشد داشته لیتوانی

 یا اقامت اجازه آوردن دست به برای است ممکن افراد این. است جالب( ثروتمند بازرگانان) ثروتمند افرادی برای برنامه این موارد، اکثر

 سرمایه جذب برای گذاری سرمایه برنامه.کنند اقدام کشور آن اقتصاد در مفید پول مبلغ با گذاری سرمایه روش از دیگری کشور تابعیت

 شوند، گمارده کار به بیشتری افراد کند می کمک بلکه کند، پیدا کاهش دولت های بدهی تنها نه تا باشد، می بیشتر خارجی های گذاری

 نیز را اروپا در اقامت اجازه شما لیتوانی گذاری سرمایه مهاجرت با. میبخشد بهبود را بازیابی اقتصاد و دهد می کاهش را بیکاری آمار و

 .کنید سفر دومینیکا نویس، و کیتس سنت اتریش، نظیر کشورهایی به سهولت به میتوانید و کرد، خواهید دریافت
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 آن خاص اقتصادی و حقوقی مسائل از توانید می مناطق این در گذاری سرمایه با راحتی به که است تجاری آزاد مناطق 7 دارای لیتوانی

 ٪0 نمیگیرد، تعلق آنها بر مستغالت و امالک بر مالیات و سهام سود بر مالیات هیچ اقتصادی مناطق در موجود شرکتهای. کنید استفاده

 .باشد می مزایا این جمله از خود اولیه سال 6 طول در بزرگ های شرکت در سود بر مالیات

 :ازدواج طریق از لیتوانی به مهاجرت

 نظر از گذشته سال هفت برای خود همسر با لیتوانی جمهوری شهروند یک با ازدواج فرد، است ممکن لیتوانی جمهوری از شهروندی

 زیر مطابق شرایط برخی میگردد، لیتوانی به مهاجرت به منجر نهایت و شود ساکن لیتوانی جمهوری در دائم طور به تواند می قانونی

 مورد شخص لیتوانی، جمهوری تابعیت اعطای برای تصمیم گرفتن و لیتوانی جمهوری تابعیت اعطای برای درخواست ارسال زمان در:است

 به که افرادی: )باشد داشته را رو به رو شرایط نباید کننده درخواست کننده ارسال فرد.ندارد را لیتوانی جمهوری در دائم اقامت حق نظر

 افرادی و باشد، امتیاز درصد ۵۵-0 زیر آنها امتیاز و باشند نداشته را شده داده کار برای ظرفیت که افرادی باشد، رسیده سال 6۵ سن

 باال نیازهای داشتن برای حقوقی اعمال و میگیرد قرار ارزیابی مورد موارد گذاشته روش با مطابق اند نرسیده ای کننده متقاعد سن به که

 که تابعیت بدون شخص(.نمیگردد اعمال اقامت مزمن روانی جدی اختالالت با افرادی برای همچنین و باشند نداشته را خاص متوسط یا

 اراده با یا و آورد، بدست را دولتی تابعیت قانون تحت دولتی شهروندی باید است داده دست از شرایطی تحت را لیتوانی جمهوری تابعیت

 .کند دریافت را لیتوانی جمهوری تابعیت دیگر دولت از خود شهروندی نفی با

 باشد می ترکیه کشور آنکارا شهر در ایران به لیتوانی سفارت نزدیکترین و ندارد وجود لیتوانی سفارت ایران در

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. لیتوانیتابعیت 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،.لیتوانی مت اقا

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره : 
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