
 

 

 بر آن  یاقامت بدون شرط حضور و مقدمه ا

قرار گرفته است.   تیاز اشخاص مورد حما  ی است که توسط برخ  یاقامت بدون شرح حضور اقامت

 ط یکه در مح ستیداشتن و حفظ آن الزم ن یاست که، برا نیمنظور از اقامت  بدون شرط حضور ا

در   بی . در مقاله اقامت بدون شرط حضور به ترتدیریمسکن خارج از کشور قرار گ  کیو در داخل  

که در طرح اقامت بدون شرح حضور و اقامت بدون مدرک زبان شرکت کرده اند،    ییهامورد کشور

کارشناسان   گانیاستفاده از اطالعات تازه و را  یداد. برا    م یارائه خواه   یبه روز و تازه ا  حات یتوض

ا ن  یو مهاجرت  یموسسه مشاوره  قوان  یدر دسترس م  زیملک پور  از  ارشد،    نیباشند. کارشناسان 

و مدرک زبان اقامت   یل یبدون شرط حضور، بدون داشتن مدرک تحص   انیکه به خارج  ییکشورها

ع به قصد داریم راج  .باشند، کامال آگاه هستند  ی نم   ریاقامت سختگ  یاعطا  یدهند، و عمال برا  یم

 موضوعات ذیل، مطالب تازه ای ارائه دهیم. 

 

 اخذ اقامت بدون شرط حضور در اروپا   طیشرا •

 زایاستارت آپ و  قیاقامت اروپا از طر  اخذ •

 کیمکز  یتیاخذ اقامت خودحما  طیشرا •

 ی گذار  هیسرما  قیاز طر  لیاخذ اقامت برز  طیشرا •

 راجع به اقامت بدون شرط حضور   یانیپا  سخن •

 درباره اقامت بدون شرط حضور  ج یبه سواالت را  پاسخ •

 

 

 



 

 

 اخذ اقامت بدون شرط حضور در اروپا  طیشرا

 ه یسرما  قیطر  نیاز ا  دیتوان  ی م  زیداران عز  هیکه در اروپا وجود دارد و شما سرما  یی ها  نهیاز گز  یکی

 یم  یی همان اقامت طال  ا ی  زایکه شرط حضور ندارد، گلدن و  دیینما  افتیرا در  ی و اقامت  دیکن  یگذار

 ی ده است. جناب آقایضبط گرد  ویدیو  اریشده  است و بس  نیمقاله تدو  اریبس  زا،یباشد. درباره گلدن و

 لیاز دال  ی کیاروپا پرداخته است.     یی اقامت طال  ح یصح  ح ی کامالً به توض  ویدیو  ک یملک پور، در  

شود   یصورت انجام م  ن ی. کل پروسه به ادیت که شما شرط حضور نداراس  نیا  ییاقامت طال  افتیدر

حالت، بدون فوت   نیا در .  دییملک نما  د یاز پول خودتان را صرف خر  یابتدا مقدار  یستیکه، شما با

شما   یزندگ  ک یشر  نیهمراه و همچن   کیفرزند شما به عنوان    ، یخارج  ک یوقت شما به عنوان  

کشور   ی ها  فرزندان به مدارس و دانشگاه  ینام و اپال  صورت ثبت  ن ی. در اندینما  ی م  افت یاقامت در

را کامالً  م  گانیمقصد  از    یانجام  بعد  بعالوه،  م  ۵شود.  مربوطه   یرم ف  دیتوان  یسال  دولت  از  را 

که  نیروش، بدون ا نیواقع در ا باشد. در  یکه مربوط به اقامت دائم و پاسپورت م دی درخواست ده 

الزم است سال  ی . ولدیر یگ ی. اقامت مدیباش یو زندگ ت ید مشغول به فعالباشد در کشور مقص  ازین

شرط حضور ندارد.   زایگلدن و  روش . عمالً  دیریبگ  ادیو زبان آن کشور را    دی آخر در کشور مقصد بمان

 ی ول  د،یمسکن به دست آورد  ایآپارتمان    کیاقامت دائم اروپا را با به نام کردن سند    د یخواه   یاگر م

که در   ونانیهمچون پرتغال و    ییکه دولت کشورها  دیبهتر است بدان  د،یباش  ی طالب پاسپورت نم 

پرداخت اند، به ارائه مدرک مانور   رند، ملک دا  دی که قصد خر  ی نیاز مهاجر  ییرایحال حاضر به پذ

سال   ۵را بعد    دیینما  یدو کشور م  نیاز ا  یکیکه وارد    یدرصد پول   ۱۰۰  د،ینداده اند. شما اجازه دار

واقع در   یها   مسکن  ایاز آپارتمان ها    یکیکه سند    نیا  ی . حال برادییهمراه با سود برداشت نما

اخذ   ی و برا  د یرا وارد پرتغال کن  ورو یهزار   ۵۰۰  ی ال  ورویهزار    ۲۸۰  یستیپرتغال به نام شما شود، با 

. البته ستیملک کاف  دیپروسه خر   انیپا  نی و همچنشروع    یبرا  هیسرما  ورویهزار    ۲۵۰  ونانیاقامت  

 . دیریدر نظر بگ  زیرا ن  یجانب   ی ها  نه یهز  د یشما با

 

 



 

 

 زا یاستارت آپ و قی اقامت اروپا از طر اخذ

باشد. شما در استارت آپ پرتغال عمالً   ی اقامت نوع دوم که شرط حضور ندارد، استارت آپ پرتغال م

شود   ی . در واقع شرکت به نام شما ثبت مدیینما  یم  یگذار  هیخودتان و به نام خودتان سرما  یبرا

  ا یو    یراکترا ش  یگذار  هیسرما  نیا  یستیگردد. شما با  یم  یانتخاب  نسیزی و به نام شما پول وارد ب

 زانیکند تا شما عز  ی شده  شما را ساپورت م  یراه انداز  نس یزیسال ب  ۳.  دولت تا  دیانجام ده   یگروه 

و تجربه   ابد ی  یسال قطعاً سطح زبانتان ارتقا م   ۳  نی. در ادینداشته باش  نسی زیاز بابت گردش ب  ینگران

 ک یباعث رشد    ییزهایکه چه چ   د یریگ  یم  ادیمدت    ن یو خالصه در ا  دیی نما  ی کسب م  نسیزیب

کنند. استارت آپ اروپا شرط   ی مربوطه، به شما کمک م  نی سئولسه سال، م  ن یشود. در ا  ی م  نسیزیب

باشد و تنها تفاوت آن در خصوص مبحث   یم  زایگلدن و   ه یامکاناتش شب  بای ندارد و تقر  ی حضور خاص

 ی جانب  یها   نهیاست و هز  ورویهزار    ۱۷۵  باًیاستارت آپ پرتغال تقر  یالزم برا  هیها است. سرما  نهیهز

ماه پس از گرد هم آوردن   ۵  یال  ۳است که، ظرف مدت    نیروش ا  نیمثبت ا  نتیندارد.  پو  یادیز

 دیشود. لطفاً توجه کن ی انجام م تانیبرا یمربوط به صدور مجوز اقامت ی مدارک، پشت صحنه کارها

 ی ( ارائه مدرک زبان را اجبارتغال)پرییندارد و کشور اروپا یسن تیگونه محدود چیروش ه  نیکه، ا

 رده است.نک

 

 ک یمکز یتیاخذ اقامت خودحما طیشرا

 یبرا  ی تیفیکشور از لحاظ ک  نی. اکیمکز  ی تیوجود دارد به نام خود حما  یجنوب   یکا یدر آمر  یاقامت

خود   دیتوان  یارزان است، م  اریکشور که بس  نیا  یتیبا خود حما  زانیمناسب است. شما عز  یزندگ

 الس در قبال حضور در ک  باًیفرزندان شما تقر  کیمکز. در  دیینما  افتیبدون شرط حضور در  ی تیحما

 ی گذار هیسرما دیتوان یم یول د،یرا ندار نسیزیب ویکنند. شما اجازه کار اکت یپرداخت نم  نهیها هز

. دیبه سود برس  یبه نام کردن سند ملک پس از مدت  قیاز طر  دیتوان  ی. به عنوان مثال، م دیینما

روش  نیا  طی. شرادیوارد کن هیسرما زریدر فرانچا  ای د،یآماده شو نسیزیمالک ب دیتوان  یم نی همچن

است که، دولت مربوطه متقاعد شود که   ی تنها کاف  کیمکز  ی تیباشد در خود حما  ی سخت نم   ی لیخ



 

 

که در   ن یا  ای.  دیسال گذشته نگه داشته ا  کیرا در حساب خود در    کایهزار دالر آمر  ۱۳۰شما  مبلغ

ال  ۳ماه  گذشته درآمد حدود    ۶ ا  ۳۲۰۰  ی هزار  روش   نیا  یبرا  شما . عمالً  دیدالر در ماه داشته 

 نیقرار دارد. ا  ی که، داخل حساب خودتان پول  دی ده   ی . تنها نشان م دیده   یانتقال نم   ی ا  هیسرما

 دیتوان ی حفظ اقامت بدون شرط حضور خود م  یگونه اقامت هم بدون شرط حضور است و شما برا 

 .دیبزن  کی ت  کیبار حضور پررنگ خود را در مکز  کی  یسال

 

 یگذار هیسرما قیاز طر لیاخذ اقامت برز طیشرا

 یباشد و جا  یم  ایاقتصاد بزرگ دن  نی است که پنجم   ییبایز  ار یکشور خوش آب و هوا و بس  ل،یبرز

 ل یبرز  ی بدون شرط حضور دارد. اقامت ها  یاقامت  ی طرح ها  ز یکشور ن  نیآن سرسبز است. ا  ی جا

 یشما وجود دارد که برا  یفرصت برا  نیا  ل،یبرز  ی گذار  هیدر سرما  رایباشند. ز  یبا ارزش م  اریبس

در حال حاضر   لیباشد. در برز  ی. در واقع پول شما در دست خودتان مدیینما  یگذار  هیسرما  خودتان

در   دیتوان  ی ر سه طرح شرط حضور ندارد. شما مشده است. ه   جادیا  یگذار  ه یسرما  یسه طرح برا

. همراهان شما اجازه دارند، در دییافتتاح حساب نما  ی گذار  ه یبعد از سرما  اق یصورت عالقه و اشت

 روزانه شوند. بعالوه، فرزندان شما در مدارس و دانشگاه  یها   تیداخل کشور مشغول به انجام فعال

 نیکه مردمان ا  دیدان  یکنند. مطمئنا، م   لیتوانند تحص   یم  هیکشور بدون پرداخت شهر  نیا  ی ها

از   لیباشند. برز  ی هم آشنا م  یسیانگل  یمادر   ری به زبان غ  یتسلط دارند ول  ی کشور به زبان پرتغال

دارد.    یاریو مناظر سرسبز بس  یحیامکانات تفر  رایباشد. ز  یمکننده    یراض  یکشور  یحیلحاظ تفر

 کیهزار دالر را وارد سهام    ۴۰است که، مبلغ    ن یا  کیطرح شماره    یاز سه طرح و به عبارت  یکی

ماهه   ۸حالت،    نی. در ادی نکن  افتیدر  یو ممکن است سود  دیدرآمده کن  س ی شرکت از قبل به تأس

هزار دالر   ۱۰۰شرکت در طرح دوم الزم است که، مبلغ    ی. برادیرس  یبه اقامت بدون شرط حضور م

هزار دالر را وارد آن   ۱۰۰که    ی با شرکت  دیتوان  ی . مدیینما  ی گذار  هیخودتان سرما  یرا برا  کایآمر

د. عالوه بر آن، شما با یغول شو مش  گر ید  ی به کارها  ا یو    د ی انجام ده   یغاتیکار تبل  د، یکار کن  د،یاکرده

اقامت بدون شرط حضور در خصوص دیبخر  نسیزیب  دیتوان  ی هزار دالر م  ۱۰۰مبلغ   . طرح سوم 

 دیرا بخر  مت ی ملک ارزان ق  د، یتوان  ی باشد. البته شما م  ی م  ی هزار دالر   ۲۰۰ملک    د یخر  ل، یکشور برز



 

 

ملک را اجاره کرده و   کی د  یتوان  یم  ایشود و    کای هزار دالر آمر  ۲۰۰آنان    یکه جمعاً ارزش هر دو 

انجامد. در طرح   یماهه به طول م  ۸  یال  ۶پرونده شما    ک،ی. در طرح شماره  دیکن  یزندگ  یگریدر د

دست   هیبه آن ها سرما  دنیرس  یباشند و برا  یکه اقامت بدون شرط حضور م   ۳و شماره    ۲شماره  

 نیخوب در ا  ار ی. نکته بسدیسکشد تا به اقامت بر  ی طول نم   شتریماه ب  ۵  ی ال  ۴باشد،    یخودتان م 

 کایتا آمر  لیراه از برز  رای باشد. ز  ی م  کا یحضور شما در آمر  ی برا  یراه   لیاست که، اقامت برز  نیباب ا

 یرا دارند، کامال باز است. در خصوص اقامت ها   لیکه اقامت برز  یاشخاص  ر یسا  ایو    یرانیا  کی  یبرا

و حداکثر مدرک زبان وجود ندارد و مدرک   قلحدا  ،یسن  تیکه، محدود  دیگفته شده الزم است بدان

ن  ن یا  یبرا  ی لیتحص  ن  ن ی. استیکشورها مالک  از آن جهت که  دار   ه یبه جذب سرما  ازیکشورها 

در ذهنتان   ت ینکته حائز اهم   ن یا  ره یه اند. ذخنمود  ی دارند، اقامت بدون شرط حضور را طراح  ی خارج

 تیساله تابع  کی  ند، یآ  ی م  ایبه دن  ل یکه در برز  یبه نوزادان اشخاص   لیاز آن جهت مهم است که،  برز

 نیبه طفل تازه متولد شده در خاک کشورش و همچن  لیهمانند برز  زین  ک یدهد و کشور مکز  یم

 . ندیپاسپورت اقدام نما  یدهد تا برا  ی به خانواده طفل اجازه م

 

 راجع به اقامت بدون شرط حضور  یانیپا سخن

 ی بر بانک اطالعات  ی م یمستق  ریباشد که قطعاً مطالب آن تاث  ی م  ی اقامت بدون شرط حضور، مقاله ا

باشند، گذاشته   ی م  یاقامت   ن یکه طالب اقامت بدون شرط حضور و طالب حفظ چن  یافراد  ی تمام

ملک در اروپا و موضوع استارت آپ اروپا عنوان شدند. عالوه    دیچون خر  ی تر، موضوعات  شیاست. پ

و   میصحبت کرد  زانیبا شما عز  کیمکز  ی تیو خود حما  لیبرز  یموضوعات درباره طرح ها  نیبر ا

. اگر به دنبال  میرا ارائه داد  یمطالب زیحفظ اقامت بدون شرط حضور و بدون مدرک ن طیدرباره شرا

با در دست داشتن   دیو دوست دار  دیباش  یفرزندان خود م  لیتحص   یاقامت بدون شرط حضور برا

که به   یی اقامت کشور ها  ی برا  دیتوان  ی م  د،یداشته باش  یبه کشور انتخاب  ی ورود آسان  ی قامتا  ن یچن

 نهیهز  ن یها و همچن  نهیهز  قی. درباره مبحث دقدیاقدام کن  م،یآنان پرداخت  ی شرح طرح ها و پلن ها

 ی و حقوق  یاز کارشناسان موسسه مشاوره ا  گانی را  یمشاوره تلفن  کی  یط   دیتوان  یم  ی جانب  ی ها

باره شما را   نیاقامت بدون شرط حضور بپردازند و در ا  یها  نهیهز  زیکه به آنال  دیملک پور بخواه 



 

 

که در  ی اشخاص یها  به پرسش شرو،یموسسه پ نیآماده ا شهیکنند. البته کارشناسان هم  ییراهنما

پاسخ   اند،ملک پور سواالت خود را مطرح نموده    ی مقاالت موسسه مشاوره ا  ر یسا  ایمقاله و    نیا  لیذ

 دهند.  یم

 

 درباره اقامت بدون شرط حضور  جیبه سواالت را پاسخ

 اقامت بدون شرط حضور دارد؟   ل،یبرز  ایآ 

را در   ی به شما مطالعه مقاله فوقان  دیبدان  شتریکه درباره اقامت بدون شرط حضور ب  نیا  ی برا  بله،

 .میکن  ی م  شنهادیزمان ممکن  پ  نیاول

 ست؟ یالزام  یسیلو مدرک زبان انگ  یلیاروپا داشتن مدرک زبان تحص   زایاخذ گلدن و  یبرا  ایآ 

 .دیریقرار گ  طیدر مح  دیتوان  ی اکثر مواقع شما با حداقل مدرک م  در

برا  ی ا  ه یسرما  زانیم  نمود،   ط یوارد مح  ستیبا  ی م  کیمکز  ی تیاقامت خود حما  افت یدر  یکه 

 باشد؟   یچقدر م

  کایهزار دالر آمر  ۱۳۰  

 ملک را به دست آورد؟   د یخر  ق یکم اقامت اروپا از طر  اریبس  ینگیشود با انتقال نقد  یم  ایآ 

 . دیرس  د یارزش داشته باشد، به اقامت خواه   ورویهزار    ۲۵۰شما    یبله، اگر ملک مد نظر و انتخاب  


