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 اسلوونی

 .است لیوبلیانا آن شهر ترین بزرگ و پایتخت. مرکزی اروپای جنوب در است کشوری اسلوونی جمهوری

 با شرق شمال سمت از و کرواسی با شرقی جنوب و جنوب از اتریش، با شمال از ایتالیا، با غرب سوی از اسلوونی

. است برخوردار ای پیشرفته اجتماعی وضعیت و اقتصاد از و است پارلمانی جمهوری یک اسلوونی. است مرز هم مجارستان

 کشور از جزئی 1991 سال تا کشور این.هستند ادیان دیگر پیرو یا دین بی بقیه و مسیحی اسلوونی مردم از درصد 61

 است بوده سابق یوگسالوی فدراتیو جمهوری بخش ترین شمالی اسلوونی. گردید مستقل تاریخ آن از پس و بود یوگسالوی

 پل همواره جمهوری، این. کرد اعالم را خود استقالل صربستان، با نظامی مختصر درگیری یک از پس و 1991 سال در و

 در جمعیتش، اکثر و است کوهستانی کشور، این از زیادی بخش. است بوده اروپا غرب و مرکز با بالکان جزیره شبه ارتباطی

 .کنند می زندگی آن حومه و لیوبلیانا شهر
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. است اسلوونیایی آن رسمی زبان و یورو کشور این پول واحد. است نفر هزار شصت و میلیون دو کشور این جمعیت

 .است ناتو سازمان و اروپا اتحادیه اعضای از اسلوونی

 اقتصاد

 در. اند شده دامپروری رونق باعث کوهستانی های چراگاه وجود ولی است، اندک بسیار کشاورزی اراضی وسعت اگرچه

 مهمی نقش گردشگری، صنعت و سبک صنایع با همراه که است، قرارگرفته جیوه از عظیمی معادن غربی، شمال قسمتهای

 چشمگیر بسیار کشور، این در محلی و دستی صنایع رشد اخیر، سالیان در. کنند می ایفا کشور، درآمدهای تأمین در

 .است بوده

 از ساوا رودخانه عبور دیگر، سوی از. است ساختمانی های سنگ و سنگ زغال روی، قلع، از غنی ذخایر دارای اسلوونی

 با اسلوونی. شود ایجاد اسلوونی در الکتریکی انرژی تولید توان از توجهی قابل ظرفیت تا شده باعث کشور این داخل

 به اروپا شرق گذاران سرمایه برای و شده تبدیل بالکان حوزه در موفق کشورهای از یکی به باز اقتصاد مدل یک از پیروی

 بخش که کند می استخراج طبیعی گاز مترمکعب میلیون پنج ساالنه ضمن، در اسلوونی.است اقتصادی بهشت یک مثابه

 در اقتصادی قوی های پتانسیل با کشوری عنوان به اسلوونی. دهد می پوشش را خود داخلی مصرف تقاضای از ناچیزی

 های دریچه ساخت در خصوص به سازی نیروگاه و مخابراتی تجهیزات مکانیک، الکترونیک، صنایع بخش در اروپا اتحادیه

 .است فناوری صاحب سد

 بخش در و لوبیا و ذرت نیشکر، گندم، نخود، زمینی، سیب چون هم هایی فراورده تولیدکننده کشاورزی بخش در کشور این

 .است شیالتی های فراورده نیز و گوسفند و گاو پشم و گوشت تولیدکننده شیالت و دامپروری

 صنایع همچنین. دهند می تشکیل را اسلوونی فلزات ذوب بخش مهمترین روی و قلع آلومینیوم، گری ریخته و ذوب صنایع

 نظامی، تسلیحات نیروگاهی، تجهیزات خودروسازی، سازی، کامیون الکترونیک، تجهیزات تولید زمینه در دیگری

 موجود انسانی و طبیعی شرایط به باتوجه. فعالند اسلوونی در ابزار ماشین و بافندگی شیمیایی، مواد چوبی، محصوالت

 صنایع برترین فناوری و ترین پیچیده برگیرنده در عوض در و نداشت یوگوسالوی کشاورزی اقتصاد در نقشی اسلوونی

 و کرچکا در بود همراه همسایه های دولت اعتراضات با آن احداث که نیز یوگوسالوی ای هسته نیروگاه تنها. بود یوگسالوی

 افتاد. کار به بومی فناوری با

 و است گرفته قرار مطلوبتری وضعیت در گذشته دهه به نسبت ثبت و پایداری لحاظ به اخیر های سال در کشور این اقتصاد

 در جدی رقیب یک عنوان به را خود توانسته اروپا منطقه اقتصادی حساس شرایط در آزاد بازار سیاست اعمال با اسلوونی
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 صنایع تمایل افزایش موجب تولید، خطوط در کار اضافی های هزینه کسر. کند معرفی صنعتی کشورهای دیگر برابر

 افزایش زمینه سبب همین به و شده جهانی رقابت های صحنه در موفقیت عوامل نیز و برتر، های فناوری به اسلوونی

 و کشور این در گذاری سرمایه ریسک کاهش با همچنین،.است آمده فراهم کشور این در عمومی رفاه سطح و دستمزدها

 افزوده کشور این اقتصادی بزرگ های طرح در مشارکت برای گذاران سرمایه عالقه بر روز روزبه آزاد، بازار و فضاها ایجاد

 مناطق مهمترین از یکی بندر این اطراف اراضی و است اسلوونی صنعتی و تجاری اسکله مهمترین "کوپر" بندر. شود می

 .شود می قلمداد کشور این اقتصادی ویژه

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - اسلوونی

  ترین پایین           باالترین          قبلی            گذشته                           مالیات اسلوونی

  صد در17.00              25.00           17.00            17.00                       شرکت مالیات نرخ

  صد در41.00               50.00           50.00             50.00          شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در19.00               22.00            22.00             22.00                 فروش بر مالیات نرخ

 

 

 کیلومتر مربع   20,273  مساحت

 میلیون نفر 2,053,355  جمعیت

 لیوبلیانا پایتخت

 یورو واحد پول

 .si دامنه اینترنتی

 +386 شماره پیش
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 شهر های اسلوونی

 لیوبلیانا -کامنیک -تربوولیه -پتوی -مستو نوو -کوپر -ولنیه -کرانی -چلیه -ماریبور

 

 لیوبلیانا

 

 .است کشور این شهر ترین بزرگ جمعیت نفر هزار 270 حدود با و اسلوونی کشور پایتخت لیوبلیانا

 .یافت شهر عنوان رسماً میالدی 1220 سال در سکونتگاه این ولی بوده مسکونی باستان های زمان از لیوبلیانا محدوده

 برخورد برای چهارراهی عنوان به تاریخ طول در و شده واقع لیوبلیانا آبریز حوضه در و اسلوونی مرکز در لیوبلیانا شهر

 بود کارنیوال تاریخی منطقه پایتخت پیاپی های سده طی لیوبلیانا.است بوده التین و ژرمنی های فرهنگ با اسالو جهان فرهنگ
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 مستقل 1991 سال از که کشوری شد، اسلوونی اداری و سیاسی اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، مرکز بیستم سده در و

 .است شده

 ماریبور

 .باشد می 2011 سال سرشماری طبق نفر 95٬200 حدود جمعیتی دارای و است، اسلوونی کشور بزرگ شهر دومین ماریبور شهر

 

 اسلوونی در تحصیل هزینه شرایط

 اسلوونی در خوابگاه هزینه

 بنابراین.  باشد می خصوصی های آپارتمان و خصوصی های خوابگاه در زندگی از کمتر دانشجویی های خوابگاه در زندگی

  .باشد می یورو 160 تا 80 بین ماهیانه: خوابگاه هزینه.کنید انتخاب را مشترک های خوابگاه اسکان جهت است بهتر

 .باشد می یورو 130 تا 100 ماهیانه(: نفر دو اسکان حهت) خوابه دو خصوصی سوئیت هزینه
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 یورو 160 تا 120 ماهیانه(: نفر یک اسکان جهت)خوابه تک خصوصی سوئیت هزینه

 اسلوونی در نقل و حمل هزینه

 پیاده نقل و حمل جهت راه ترین قیمت ارزان. باشد می دانشجویی زندگی های هزینه از دیگر یکی نقل و حمل هزینه

. باشد می دوچرخه از استفاده بعدی گزینه. باشد نمی پاسخگو طوالنی های مسافرت جهت گزینه این البته. باشد می روی

 دوچرخه باشید مراقب فقط. باشد می صرفه به مقرون کامال که است یورو 50 تا 30 حدود قدیمی دوچرخه یک قیمت

 .شده پراکنده شهر تمام در دوچرخه دزد زیرا باشد قفل دارای شده خریداری

 عمومی نقلیه وسایل از استفاده هزینه

 یورو 1.2: نفره یک بلیت

 یورو 20(: دانشجویان مختص) ماهیانه بلیت

 اسلوونی در دانشجویی خوراک و خورد هزینه

 می صرفه به مقرون و ارزان بسیار زیرا.  کنند می تامین را خود خوراک و خورد غذا ژتون از استفاده با دانشجویان معموال

 .باشد می یورو 4.37 ژتون یک برای هزینه قیمت گران. باشد می یورو 2.63 میانگین بطور ژتون هر هزینه. باشد

 اسلوونی در تحصیل حین کار اجازه

 می کار این و است وقت پاره صورت به کار اجازه این. شود می داده نیز کار اجازه دانشجویان به تحصیل حین اسلوونی، در

 .شود ارائه دانشجویان به کاریابی آژانس توسط تواند

 مهاجرت به اسلوونی

 کاری: ویزای طریق از مهاجرت

 این که دهد می افراد به اقامت ی اجازه سال یک مدت به و گرفتند کار ویزای شده گفته طرق از که افراد بدانید است بهتر

 استثنایی نیز مورد این در البته است دارا نیز را باشد می فرزند و همسر از اعم که همراه بردن ی اجازه ساله یک اقامت

  ببرد خود همراه به نیز را خود فرزند و همسر تواند نمی دیگر باشد گرفته فصلی کار موقت ی اجازه فرد اگر که دارد وجود
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 :تحصیل طریق از اسلوونی به مهاجرت

 سالگی شش سن از تحصیل اسلوونی کشور ی تبعه کودکان همانند نیز خارجه اتباع کودکان برای باشد می ذکر به الزم

 بین مدارس در کودکان این و.  باشند می اسلوونی اتباع کودکان همانند دقیقا نیز خارجی کودکان که و باشد می اجباری

 . پردازند می تحصیل به اسلوونی کشور المللی

 ارشد کارشناسی ی دوره دوم اموزشی ی برنامه. باشد می ای حرفه و میک آکا ی مطالعه ی دوره اول اموزشی ی برنامه

 دانشگاهی سیستم در وقت تمام و وقت پاره صورت به مطالعه و باشد می دکترا ی دوره سوم آموزشی ی برنامه. باشد می

 برای باید افراد این که باشد می اینطور اروپا ی اتحادیه از غیر افرادی و خارجی شهروندان برای. شود می انجام آنها

 می نیز بورس دارای کشور این دانشگاههای همچنین. بنمایند پرداخت شهریه وقت تمام آموزشی سیستم در تحصیل

 . باشند

 :اسلوونی کشور در شرکت ثبت

 خارجی گذاری سرمایه و تجارت انجام جهت عالی بسیار گزینه یک دارد که استراتژیکی موقعیت خاطر به اسلوونی کشور

 معادن غربی، شمال قسمتهای در.است شده کشور این در دامپروری رونق باعث کوهستانی های چراگاه وجود.میباشد

 و سبک صنایع با همراه که است،  قرارگرفته جیوه از عظیمی

 کشور، این در محلی و دستی صنایع رشد اخیر، سالیان در.کنند صنعتگردشگری،نقشمهمیدرتأمیندرآمدهایکشور،ایفامی

 دیگر، سوی از.است ساختمانی های سنگ و سنگ زغال روی، قلع، از غنی ذخایر دارای اسلوونی.است بوده چشمگیر بسیار

 دراسلوونی الکتریکی تولیدانرژی توان از توجهی قابل ظرفیت تا شده باعث کشور این داخل از ساوا رودخانه عبور

 متقاضیان از بسیاری.باشد می اروپا در اقامت اخذ طرق از یکی اسلوونی در شرکت ثبت و گذاری سرمایه. ایجادشود

 اسلوونی در اقامت اخذ باب در الوصول سهل برای راهی دنبال به کار و تجربه کسب جهت به اروپا به مهاجرت

 مربوطه های مالیات پرداخت از پس.است پذیر امکان شرکت ثبت اندازی راه طریق از  اسلوونی در گذاری سرمایه.هستند

 سرمایه طریق از اسلوونی اقامت اخذ عنوان با که شود می میشود منجر اقامت اخذ به سال پنج مدت به شرکت اداره و

 .است پذیر امکان شرکت ثبت طریق از اسلوونی اقامت اخذ یا و گذاری
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  :آدرس سفارت اسلوونی|

  نارنجستان - فرمانیه راه سه از باالتر - پاسداران. خ - 1 منطقه - تهران

  22750046-22750046-22802223-تلفن:

 

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

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

 کشوراسلوونی را به دست آورد.سال میتوان تابعیت  10بعد از گذشت 

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

 در امر اخذ اقامت اسلوونی بهترین مشاوره را به شما میدهند،.  طوالنی

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          

 

 

 

 

 


