
 

 

 مهاجرت به قبرس

 و بهترین وکیل مهاجرت به قبرس 

مورد بررسی قرار خواهیم داد. آیا از روش    مهاجرت به قبرس و راه های اخذ تابعیت در قبرس را در این مقاله

های مهاجرت به قبرس اطالع دارید؟ از میان روش های مهاجرت به قبرس، کدام روش مهاجرتی مناسب شما  

است؟ آیا قبرس کشوری مناسب برای زندگی است؟ درمقاله مهاجرت به قبرس به پاسخ در مورد سواالت باال  

روش، که در بخش های بعدی به تشریح آن خواهیم پرداخت، امکان   6 خواهیم پرداخت. مهاجرت به قبرس از 

پذیر است. این که کدام یک از روش های مهاجرت به قبرس مناسب شما و خانواده شما است، به شرایط شما  

روش مهاجرتی را توضیح خواهیم داد تا شما با روش های   6دوست عزیز بستگی خواهد داشت. در ادامه 

شور، بخصوص قبرس بیشتر آشنا شوید. برای کسب اطالعات تکمیلی در خصوص مهاجرت به  مهاجرت به هر ک

موسسه حقوقی ملک   ، می توانید با مشاوریناقامت قبرس  و دریافت ویزای تحصیلی قبرس  کشور زیبای قبرس و 

 .ارتباط برقرار نمایید و مشاوره رایگان دریافت فرمایید  پور

 قبرس از طریق کارمهاجرت به 

 مهاجرت به قبرس از طریق تحصیل 

 سرمایه گذاری در قبرس 

 مهاجرت به قبرس از طریق ازدواج 

 اخذ تابعیت از طریق تولد در قبرس 

 پناهندگی در قبرس 

 مهاجرت هنرمندان و افراد موفق به قبرس 

 هزینه های زندگی در قبرس 

زمانی که صحبت از هزینه های زندگی می شود، باید بدانیم که هزینه های زندگی برای هر شخص به عوامل  

متعددی بستگی خواهد داشت. نوع زندگی و نحوه زندگی هر شخص می تواند با شخص دیگری متفاوت باشد. 

د. همچنین هزینه های  درصد بیشتر خواهد بو 47.15هزینه های زندگی در کشور قبرس در مقایسه با ایران 

درصد بیشتر می باشد. در جدول    15.68مربوط به اجاره بها منازل مسکونی در کشور قبرس در مقایسه با ایران 
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زیر برخی از هزینه های زندگی در قبرس را مشاهده خواهید کرد. شایان ذکر است که موسسه حقوقی ملک پور  

اهد داشت و هزینه های زندگی برای هر شخص می تواند  در خصوص هزینه های زندگی در قبرس مسولیتی نخو

 .به نوع و شرایط زندگی، متفاوت باشد 

 قیمت/ یورو  اقالم 

 12 ارزان   یک وعده غذایی در رستوران 

 6 مک دونالد 

 1.48 لیتری  0.33نوشابه پپسی 

 0.62 لیتری  0.33آب بطری 

 1.37 لیتری  1شیر 

 1.53 کیلوگرم   1برنج سفید 

 2.62 عددی  12تخم مرغ 

 8.08 کیلو گرم   1پنیر محلی 

 1.87 کیلو گرم  1سیب 

 1.41 کیلوگرم  1موز 

 1 کیلومتر   1تاکسی 



 

 

 1.22 بنزین

  متر  85 واحد  یک  برای …و  زباله  آب،  سرمایش، گرمایش،  برق،  هزینه های 

 126.16 مربع 

 51.76 ماه  1باشگاه بدنسازی 

 75.7 یک جفت کفش نایک 

 581.18 خوابه مرکز شهر 1اجاره آپارتمان 

 466.49 خوابه خارج از مرکز  1اجاره آپارتمان 

 1.143 متوسط حقوق ماهیانه در قبرس پس از کسر مالیات 

 اخذ تابعیت کشور قبرس 

روش های مهاجرت به قبرس را مورد تحلیل قراردادیم. برای اخذ تابعیت در کشور  در بخش های قبلی انواع 

قبرس، ابتدا نیاز است که با استفاده از روش های موجود مهاجرتی، اقدام به اخذ اقامت موقت سپس اقامت دائم  

در جامعه، می  کنید. بعد اخذ اقامت دائم در صورت داشتن برخی شروط نظیر تسلط به زبان کشور و ادغام شدن 

میلیون یورویی    2توان درخواست تابعیت داشت. در روش سرمایه گذاری در قبرس که در ازای سرمایه گذاری 

ماه عالوه بر یرمایه گذاری و   4در بخش امالک و مستغالت می باشد، شخص متقاضی می تواند در فاصله زمانی 

ماهه ذریافت نماید که اتفاقا مزایای بسیار    4دت خرید ملک، تابعیت و پاسپورت دوگانه خود را در طی این م

خوبی را برای شخص سرمایه گذار و خانواده ایشان به ارمغان خواهد آورد. در این روش نیاز به طی شدن مراحل  

اقامت موقت، اقامت دائم و سپس تابعیت نمی باشد و شخص متقاضی مستقیما جهت اخذ تابعیت و پاسپورت  

ذکر است که در این روش نیاز به تسلط بر زبان محلی و ادغام شدن در جامعه آن نمی  اقدام می کند. شایان  

باشد. شما عزیزان می توانید برای مشاوره مهاجرت و سرمایه گذاری در قبرس از وکالی موسسه حقوقی ملک  

 .پور استفاده نمایید 

 


