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دارد،تعلقبریتانیامرزيفراهايسرزمینبهکهالطارقجبلبانیزجنوبازآندوراوفرانسهباشمالازپرتغالباغربازاسپانیا
.استمرزهم

شبهدهندهتشکیلهايکشوردیگرآندوراوپرتغال. استایبريجزیرهشبهکشوربزرگترینمربعکیلومتر504،782بااسپانیا
.هستندایبريجزیره

.شودمیمحسوباروپاغربکشوربزرگترینودومینفرانسهازپسهمچنیناسپانیا

:سیاسیهايویژگی

.استپارلمانیودموکراتیکنوعازسلطنتیمشروطهاسپانیاسیاسینظام

کهاستعضو350بانمایندگانمجلسبهموسومقانونگذاريمجلسهاآنازیکیکهاستپارلماندودارايکشوراین
.شوندمیانتخابمردممستقیمرايباسالهچهاردورهیکبرايآننمایندگان

اقتصاد

اقتصاديقدرتنهمینواستیافتهتوسعهکشورياسپانیا. استپیوستهاروپااتحادیههايکشورجرگهبه1986سالدراسپانیا
.شودمیمحسوباروپااقتصاديقدرتپنجمینودنیا

رسما به پیمان شنگن پیوست 1995مارس 26تصمیم نهایی خود را براي پیوستن به شنگن گرفت و در تاریخ 1992ژوئن 25کشور اسپانیا در 

مساحت 504.030 کیلومتر مربع
جمعیت 45.116.894 میلیون نفر
پایتخت مادرید

واحد پول یورو
دامنه اینترنتی es.

شمارهپیش 34+

ن
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شهرهاي اصلی اسپانیا

رتبه شهر هاي خودمختار اسپانیابخش جمعیت
1 مادرید مادرید 3،233،527
2 بارسلونا کاتالونیا 1،620،943
3 والنسیا والنسیا 797،028
4 سویا اندلس 702،355
5 ساراگوسا آراگون 679،624
6 ماالگا اندلس 567،433
7 مورسیا مورسیا 441،354
8 پالما د مایورکا جزایر بالئاري 407،648
9 الس پالماس جزایر قناري 382،296
10 بیلبائو باسک 351،629
11 آلیکانته والنسیا 334،678
12 کوردوبا اندلس 328،841
13 وایادولید کاستیا و لئون 311،501
14 ویگو گالیسیا 297،733
15 خیخن آستوریاس 277،554
16 یوبرگاتلهوسپیتالت د  کاتالونیا 257،057
17 الکرونیا گالیسیا 246،146
18 ویتوریا باسک 242،223
19 گرانادا اندلس 239،017
20 الچه والنسیا 230،587
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هزینه هاي زندگی در اسپانیا

حدود هزینه ها در اسپانیا براي اجاره ي خانه در هر ماه را می توان براي یک آپارتمان یک خوابه در مرکز شهر در محدوده ي بین 
پانصد یورو در نظر گرفت . همچنین اجاره ي ماهانه ي یک آپارتمان یک خوابه در خارج چهارصد تا ششصد یورو و یا به طور میانگین 

از مرکز شهر بین سیصد یورو تا چهارصد و پنجاه یورو و به طور میانگین سیصدوهفتاد یورو می باشد . یک آپارتمان سه خوابه در 
که بطور میانگین هفتصد و پنجاه یورو در نظر گرفته می شود و مرکز شهر از حدود ششصد یورو تا یکهزار یورو اجاره ي ماهانه دارد 

اگر همین آپارتمان سه خوابه را در خارج از مرکز شهر اجاره نمایید بین چهارصد و پنجاه تا هفتصد و ده یورو ماهانه که تقریبا به طور 
.میانگین پانصد و شصت یورو می باشد، باید هزینه ي اجاره بپردازید

در خرید منزل و آپارتمان، حدود قیمت ها براي هر متر مربع در مرکز شهر بین هزار و هشتصد یورو تا سه هزار و پانصد به طور کلی
یورو متفاوت است ( به طور میانگین دو هزار و پانصد و پنجاه یورو ) و قیمت هر متر مربع در خارج از مرکز شهر از هزار و سیصد و 

(هزار و پانصد یورو باال می رود ( به طور میانگین هزار و هفتصد و هفتاد یوروچهل یورو آغاز و تا حدود دو 

وهزارحدودحقوق ماهانه به طور متوسط پس از کسر مالیات بین هزار تا هزار و پانصد یورو می باشد و میانگین حقوق ماهانه
بین سه تا چهار و چهارده صدم درصد و به طور همچنین نرخ درصد بهره ي وام مسکن به طور ساالنه.یست یورو می باشددو

.درصد می باشد48/3میانگین 

اندازه هشتاد و پنج متر مربع میان حدود هشتاد و پنج تا بهآپارتمانیکبراي…هزینه هاي عمومی مثل آب، برق، گرمایش، زباله و 
.خواهد داشتصد و هفتاد یورو در ماه و میانگین به اندازه ي صدو بیست یورو هزینه 

مگابیت در ثانیه بین بیست و پنج تا چهل یورو و بصورت میانگین سی و سه یورو هزینه 6نامحدود با سرعت ADSLبراي اینترنت و
یورو و به طور 20/0تا 08/0و براي تعرفه ي محلی پیش پرداخت تلفن همراه، بدون تخفیف یا طرح هاي خاص در یک دقیقه بین 

.یورو باید پرداخت شود13/0میانگین آن 

باشدمیمی توان گفت در اسپانیا به نسبت، شاخص هزینه هاي اجاره ي آپارتمان مناسب و استاندارد و در سطح پایینی از هزینه ها 
.نه هاي پرداختی در رستوران ها در این کشور نیز تاحدي متعادل و کمی از سطح نرمال باالتر می باشدهزیشاخصو

ار در زمینه ي کیفیت زندگی در کشور اسپانیا، شاخص قدرت خرید مردم، میانه و شاخص امنیت و ایمنی و شاخص بر اساس آم
بهداشت و درمان در سطح مطلوب و ایده آل است . از نظر شاخص هزینه ها به نسبت درآمد افراد در جامعه نیز تا حدي معتدل می 

.و تقریبأ رضایت بخش استباشد و به طور کلی کیفیت زندگی در اسپانیا خوب
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تحصیل در اسپانیا
سالگی6تاوشوندمی) La Educacion infantil(کودكمهدواردسالگی3ازکودکان) خودمانکشوربامشابهبسیار(اسپانیارد

La(ابتدییآموزش. استاجباريآنسالآخرینکهآموزندمیرادبستانیپیشهايآموزش Educacion obligatoria (سالگی6از
. گیرندمیفراراابتدییدروسونوشتنوخواندنمحیط،باآشناییضمنآموزاندانشمدتایندر. یابدمیادامهسالگی11تاوشروع
طولبهسال3اولدوره. استمرحلهدوشاملکهکنندمیشروعرا) La Educacion Secundaria(متوسطهآموزشدورهسپس

گذراندنازبعدکهاستسال3نیزدوممرحله. شودمیمدرسهدورهدرتحصیالتپایانمدركکسببهموفقآموزدانشوانجامدمی
Curso(دانشگاهیپیشسالهیکدورهیکآموزدانشتمایلصورتدر. کندمیدریافتراBachillerتحصیلیدرجهآموزدانشآن،

de Orientacion Universitaria (ايحرفهتشکیالتهايدورهیادانشگاهبهورودبرايرا)La Formacion Profesional (سرپشت
.گذاردمی

زیباهنرهايهايمجموعهوفنی- علمیهايمجتمعها،دانشگاهدراسپانیادرعالیتحصیالتاسپانیارد:دانشگاهیتحصیالت
Curso de(دانشگاهیپیشدورهگذراندنیاوروديآزموندرقبولیودبیرستاندیپلمداشتندانشگاهبهورودشرط. استپذیرامکان

Orientacion Universitaria (،تاییدوامتحاندرقبولیازبعداند،نگذراندهرادانشگاهیپیشدورهکهکسانیکهمعنیبدیناست
.یابندراهدانشگاهبهتوانندمیعلمیصالحیت

دانشگاهیوآموزشیمراکززبان

.شودمیتعیینگرایشورشتهبهتوجهباکهاستانگلیسیواسپانیاییدانشگاهی،وآموزشیمراکززبان

مختلفمقاطعدرتحصیلهزینهمیانگین

پذیرامکانمناسبهزینهبادولتیهايدانشگاهدرتحصیلخصوصی؛دانشگاههايهموداردوجوددولتیهايدانشگاههماسپانیادر
ترمیدولتیهايدانشگاهدرارشدکارشناسیمقطعدرتحصیلهزینهکل. استباالترهزینهاینخصوصیهايدانشگاهدرولیباشدمی
).یورو500سالیانه(استرایگانتقریباًوناچیزبسیاردکترامقطعدرویورو6000الی3600حدوددر

تحصیلیسالپایانتعطیالت

. یابدمیادامهسپتامبراواسطتاوشدهآغازجواليماهاواخرازاسپانیادرتابستانیتعطیالت
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مهاجرت به اسپانیا
)GOLDEN VISA(باالبهیورو500,000مبلغبهملکخریدباگذاريسرمایه: اولروش

یکخریدقالبدرتواندمیخریدایننماید،گذاريسرمایهملکبخشدربانکیوامازگیريبهرهبدونبایدمتقاضیروشایندر
) هفته3( اقامتاخذبااليسرعتروشاینمزایاياز. گرددیوروهزارپانصدازباالترخریدمجموعبایستمیکهباشدملکچندیا
دریافتی،اقامتیکارتباکهبودهاروپااتحادیهواسپانیاکشوراقامتشده،اخذاقامت. اسپانیاستدرماههششحضورشرطعدمو

.داشتخواهیدراشنگنعضوکشورهايتمامیبهسفرامکان

خانوادهاعضايتعدادازايبهکافیمتراژباملکخریدباگذاريسرمایه: دومروش

نماید؛خریداريکافیفضايباملکخودخانوادهاعضاتعدادبامتناسببایستمیمتقاضیباشدمیترمتداولکهدومروشدر
اخذجهت. نمایداستفادهنیزبانکیوامازتواندمیمتقاضیهمچنین. باشدمیمهمملکمتراژقیمت،جايبهروش،ایندریعنی

. گرددارائهاسپانیااداره اقامتبهکافیمالیمداركبایستمیدولت،کمکبدونزندگیهزینهتامینامکاناثباتمنظوربهاقامت
یکاقامتنوعایناخذجهتالزمزمان. دارندنیازمتر80حداقلمتراژباخوابهدوآپارتمانیکبهنفري4خانوادهیکمثالطوربه
.باشدمیماهسهتا

کاراجازهبااقامتاخذ: سومروش

متقاضیحالتایندر. نمایدمیاقامتدرخواستدارد،کهکارآفرینیوکاريبرنامهاساسبرابتداهمانازمتقاضیروش،ایندر
کاروکسبطرحیکبایداقامتتقاضايتسلیمزماندروباشدداشتهگذاريسرمایهتجاريیاومسکونیملکدرتواندمی

)Business Plan (حقوکاراجازهداشتنآنمزایايازوبردمیزمانماههشتتاششاقامتنوعایناخذ. دهدارائهنیزآورسود
ملکخریدازپسنمائیممیپیشنهادمااقامت،نوعاینکاريپروسهبودنطوالنیبهباتوجه. باشدمیاسپانیادردرآمدکسب

راهوشرکتتاسیسجهتالزمامکاناتوشرایطداریدفرصتشمایکسالهاقامتاخذازپسودادهکاراجازهبدوناقامتتقاضاي
.دهیدکاراجازهتقاضاياقامت،تمدیدزماندروآمادهراخودتجارتاندازي

) مالیتمکن(ملکخریدبدوناسپانیااقامت: چهارمروش




