
 

 

 مزایا و معایب زندگی در اسپانیا و مقدمه

مسافرت  یباشد که معموالً برا یم یاست، مورد بحث افراد ییکشور اروپا کیکه  نیا لیبه دل ا،یاسپان

مندند عالقه ایبه اروپا و اسپان یاز افراد به قدر یکنند. البته برخ یکشور را انتخاب م نیکوتاه ا یها

 بیو معا اینام آن مزا همقاله ک نیدر ا میخواه یاند. م کشور آماده شده نیاخذ اقامت ا یکه برا

 زانیکند تا شما عز یکمک م که دانستن آن میبپرداز یموارد زیباشد، به آنال یم ایدر اسپان یزندگ

شما مناسب  طیو شرا اتیکشور روح نیدر ا یشدن و زندگ میمق یکه برا  د،یمسئله مطلع شو نیاز ا

ملک  هرگان از کارشناسان موسسه مشاویو مشاوره را یتماس تلفن ی. البته اگر طریخ ایباشد و  یم

دهند. عالوه  یبه سوال شما پاسخ م گانیآنان را د،یبپرس ایدر اسپان یزندگ بیو معا ایپور درباره مزا

 دهند. یقرار م ارتانیدر اخت یاطالعات تازه و اساس زین یزندگ یکشور برا نیدرباره بهتر ،نیبر ا

درباره مزایا و معایب زندگی در اسپانیا بسیار به افزایش سطح علمی  کارشناسان موسسهراهنمایی 

کوتاه  ییویدیو لیسواالت خود را در فا دیتوان یم شما عزیزانکند.  شما مهاجرین گرامی کمک می

 .دیآپلود کن نجایو در ا دهیاز استاد ملک پور و کارشناسان موسسه پرس

 

 ایدر اسپان یزندگ طیشرا 

 ایدر اسپان یزندگ تجربه 

 یزندگ یبرا ایشهر اسپان نیبهتر 

 ایدر اسپان یزندگ نهیهز  

 ؟بهتر است یزندگ یکشور برا کدام 

 ایبه اسپان مهاجرت 

 یزندگ یبرا ییکشور اروپا نیبهتر 

 ایاسپان یشهرها نیتر نهیهز کم 

 ایاسپان یشهرها نیتر نهیهز پر 

 یزندگ یبرا ایاسپان یشهرها نیبهتر 

 رانیبا ا ایدر اسپان یزندگ تفاوت 



 

 

 ایدر اسپان یزندگ یایمزا 

 ایدر اسپان یزندگ بیمعا 

  متداول در زمینه مزایا و معایب زندگی در اسپانیا سواالتپاسخ به 

 و معایب زندگی در اسپانیای در زمینه مزایا انیپا سخن 

 

 ایدر اسپان یزندگ طیشرا

شناسند.  یکه اروپا را همه مردم قبول دارند. کل جهان، اروپا را م دیدان یدر اروپا است. م ایاسپان

در آنان به آرامش  یاست که قطعًا با مهاجرت و زندگ ییاروپا ، منظورمان کشورها مییگو یم یوقت

رو به رشد  یزندگ کیساخت  یرا برا ژهیسبک و کی گرید یهمانند: کشورها ای. اسپاندیرس دیخواه

 ۱۷از  یکیعالقه خود  مزایا و معایب زندگی در اسپانیا و با توجه به نیمهاجرداده است.  بیترت

 یب ییرشد و شکوفا یبرا ایمناطق اسپان یکنند. تمام یانتخاب م ییشکوفا یرا برا ایمنطقه اسپان

 یم یبه شغل عال دنیرس یبرا یو روح یآرامش جسم ییهستند. منظورمان از رشد و شکوفا رینظ

 یزندگ بیو معا ایشود. مقاله مزا یم دهیبه وضوح د ایدر اکثر مناطق اسپان زین یزندگ تیفیباشد. ک

 ن،یریتجربه ش کی  ا،یدر اسپان یبه شما خواهد گفت که، تجربه زندگ یدر عنوان بعد ا،یدر اسپان

 دلچسب و لذت بخش است.

 ایدر اسپان یزندگ تجربه

دارند.  یشخص خارج اتیو متناسب با روح یسنت یآب و هوا ایاسپان یبایاز مناطق ز یبعض

باشد. مردم دوست دارند،  یم ایدلچسب منطقه آندولوس یآب و هوا ،یسنت یمنظورمان از آب و هوا

همراه داشته  شهیکشورها هم گریدر د ایو  ایدر اسپان ،یاز زندگ یرفاه را به عنوان بخش جدانشدن

را  حیدر تفر شهیو مردمان هم یسنت یمردمان شاد، جشن ها ،یزندگ تیفی. رفاه و آرامش، کشندبا

پس از تحقیق درباره  دفتر خاطرات خود ایدر ذهن و  ایدر اسپان یبه عنوان تجربه زندگ دیتوان یم

ها دوست دارند اکثر وقت خود را  ییای. اسپاندیثبت کن مزایا و معایب زندگی در اسپانیا و مهاجرت،



 

 

کشور خود  شرفتیخود و شاهد پ شرفتیصرف کار کنند. آنان دوست دارند با کار کردن شاهد پ

 باشند.

 یزندگ یبرا ایشهر اسپان نیبهتر

. میصحبت کن دیدرباره مادر میخواه یم ا،یدر اسپان یزندگ بیو معا ایبخش از مقاله مزا نیدر ا

منطقه، بلکه  ۱۷ انینه تنها در م ایدر اسپان یزندگ یشهر برا نیکه سال ها به عنوان بهتر یشهر

 تیفیمنظورمان ک د،یمادر مییگو یم یشناخته شده است. وقت ایخارج از اسپان یکشورها انیدر م

که ذکر  یباشد. موارد یم یخوب زندگ یزهایچ یرفاه و تمام ،یشاد ،یقیباال، آرامش حق یزندگ

که شما پس از تحقیق درباره مزایا و معایب زندگی  باشند یقابل مشاهده م دیدر مادر یشدند، همگ

 یمسافرت ها یبلکه برا ،یزندگ ینه تنها برا دیمادردر اسپانیا و سفر کردن به دست خواهید آورد. 

لحظه از آنان  کیتوان  یهستند که نم بایز یکشور به قدر نیمناظر ا رایست. زجالب ا زیکوچک ن

 یدهند به جا یم حیباشد. مقامات ترج یم زین ییایمورد توجه مقامات اسپان دیغافل شد. مادر

 هیمنطقه که محل سکونت مردمان شاد است، سرما نیدر ا ایمناطق اسپان گریدر د یگذار هیسرما

و به عبارتی زندگی در مادرید اگر به مزایا و معایب زندگی در اسپانیا  حالت کلی،در کنند. یگذار

 اهی بیندازیم پررنگی مزایا را به نسبت معایب خواهیم دید.گاسپانیا ن

  ایدر اسپان یزندگ نهیهز

 دیدار ازی. در واقع شما ندیبه پول دار ازیکشور ها شما ن یدر تمام یزندگ یبلکه برا اینه تنها در اسپان

اجاره مسکن و  ،یاقالم مصرف دیخود از جمله خر یازهایبه ن دنیرس یاز درآمد خود را برا یمقدار

دهد که  ینشان م در نوشته مزایا و معایب زندگی در اسپانیا ری. جدول زدیپوشاک کنار بگذار دیخر

 گذارند. یخورد و خوراک و اجاره مسکن خود کنار م یرا برا یکمتر نهیماهانه هز ایاسپان نیساکن

 قیمت به یورو هزینه های زندگی

 0.82 لیتر 1شیر 

 1.03 گرم 500نان 

 1.05 کیلوگرم 1برنج 



 

 

 10.15 کیلوگرم 1پنیر 

 6.19 کیلوگرم 1مرغ 

 1.75 عدد تخم مرغ 12

 12.00 غذا در رستوران

 10.94 کیلو گوشت 1

 

 ؟بهتر است یزندگ یکشور برا کدام

سوال را اکثر  نیا م؟ییانتخاب نما یزندگ یکشور را برا کیهمه کشور تاپ  نیا انیچگونه از م

پرسند. در  یاز ما م تیوب سا یدر صفحه اصل یبه صورت کتب ایدر هنگام شروع مشاوره و  نیموکل

مهاجرت شما انتخاب نموده است که  یرا برا ییملک پور کشورها یحال حاضر موسسه مشاوره ا

 یحکومت درست و آزاد ،یعیطب یها ییبایز ،یعال طیمح ،یمردمان عال ،یعال یآب و هوا یدارا

و کانادا  کایهستند. البته آمر تیدر اولو  شهیهم ییاروپا یهمه کشورها، کشورها انیباشند. در م یم

 گرفتهاکثر افراد قرار  یدر برنامه مهاجرت ییاروپا یهستند که عالوه بر کشورها شرفتهیپ یبه قدر

انتخاب  یبرا زین یذهن یفاکتورها راینمود. ز یمعرف یزندگ یکشور را برا کیتوان  ینم قایاند. دق

فقط به آب و هوا  یدهد، ممکن است شخص حیرفاه را ترج یکشور موثر هستند. ممکن است، شخص

 کنکشور مقصد توجه کند، مم یکارین و نرخ ببود شرفتهیفقط به پ یتوجه کند، ممکن است شخص

امکانات را دارند.  نیذکر شده تمام ا یکشورهاتمام موارد ذکر شده را با هم بخواهد.  یاست شخص

 یزندگ کیتجربه  یو انگلستان برا سیآلمان، دانمارک، فنالند، سوئ ییاروپا یکشورها انیالبته از م

 یو طبق فاکتور ها دیریخود را در نظر بگ یذهن یهستند. تمام فاکتورها رینظ یشده ب نیتضم

 .دیو کانادا را انتخاب کن کایآمر ایو  ییشده اروپا ذکر یاز کشورها یکی دیکه دار یطیو شرا یذهن

نوشته مزایا و حال که با بهترین کشور برای زندگی آشنا شدید، می خواهیم در پاراگراف بعدی 

 شما را با راه های مهاجرت به اسپانیا آشنا کنیم.اسپانیا  معایب زندگی در

 

 



 

 

 ایبه اسپان مهاجرت

 یباشد، بررس یم ایدر اسپان یزندگ بیو معا ایجا که مربوط به مقاله مزا نیدر ا یشش روش مهاجرت

 است. دهیگرد

مهم  اریمهاجرت بس یروش برا نیا زی: آنالیروش کارمزایا و معایب زندگی در اسپانیا و بررسی 

است  نیما ا شنهادیپ ی. ولدیدعوتنامه داشته باش دیبا د،یشو ایوارد اسپان دیکه بتوان نیا یاست. برا

 دیدانی. قطعا مدیبرو ایکار به اسپان یبرا یلیدوره تحص کیو گذراندن  یلیتحص رشیپذ قیکه از طر

 افتنیبه منظور  انیدانشجو یرایپذ زیکشورها ن گریبلکه د ایتنها اسپان هن یلیکه پس از فارغ التحص

 باال است. ایدر اسپان یکاریذکر است که، نرخ ب انیباشند. شا یکار م

 یگذار هیسرما یها برنامه انی: از میگذار هیسرمامزایا و معایب زندگی در اسپانیا و بررسی روش 

شما را به اقامت دائم و  ورویهزار  ۵۰۰باشند.  یجالب م یتیو اقامت خود حما زایکشور گلدن و نیا

رساند.  یم ایشما و خانواده را به اقامت اسپان یگذار هیالزم در حساب بدون سرما هیداشتن سرما

را به  ۶۵۰۰خود و  یهزار دالر را به ازا ۳۰خواهد که،  یم مشتاق انیاز خارج ایاسپان یتیخودحما

 نفر اضافه در حساب خود نشان دهند. کیهر یازا

شهروند  کیبا ازدواج با  دیخواه یکه م ی: اقامتازدواجیب زندگی در اسپانیا و بررسی روش مزایا و معا

 لیتبد تیساله به تابع ۳باشد. چون  یعشق باشد، لذت بخش م یاگر از رو دیبه دست آور ییایاسپان

 شود. یم

بهتر است از  د،یباش ینم ییای: اگر شهروند اسپانتولدمزایا و معایب زندگی در اسپانیا و بررسی روش 

 نشیدهد که والد یم تیتابع یتنها به اطفال ای. چون اسپاندیاخذ اقامت استفاده نکن یروش تولد برا

آمده باشند  ایبه دن ایدر اسپان زیطفل، ن نیاز والد یکیآمده باشند. البته اگر  ایبه دن ایاز قبل در اسپان

 رسد. یم زیبه فرزند ن تیرا داشته باشند، تابع شورک نیا تیو تابع

 قیاز طر ایدر اسپان یزندگ نی: تضمیپناهندگمزایا و معایب زندگی در اسپانیا و بررسی روش 

 یول د،یکن یکشور زندگ نیدر ا دیکه ممکن است شما بتوان نیا یعنی. دیآ یبه دست نم یپناهندگ



 

 

شوند، شما بهره مند  یممند کشور بهره نیا یاز حقوق شهروند نیمهاجر گریکه د یا به اندازه

 .دیخود خارج کن یانتخاب یرهایمس ستیروش پرخطر را از ل نیا میکن یم هیشد. توص دینخواه

 یزندگ یبرا ییکشور اروپا نیبهتر

 نیتضم یزندگ کیداشتن  یعنوان شد که برا در تیتر فوقانی نوشته مزایا و معایب زندگی در اسپانیا،

 ییاروپا یکشورها انیاز م مییبگو میخواه یبخش م نیباشند. در ا یشده کدام کشورها مناسب م

یک شده  نیتضم یدهد. منظور از زندگ یارائه مرا  یشده ا نیتضم یکدام کشور به شما زندگ

 ییاروپا یکشورها انیش و درآمد باال برسد. از میاست که شخص در آن به رفاه، آرامش، آسا یزندگ

 نیرترینظ یآلمان، دانمارک، هلند به نوبه خود ب ش،یلستان، اترانگ س،یچون: سوئ ییکشورها

دهند. قدرت  یم یشده را به شخص متقاض نیتضم یکشورها زندگ نیا یکشورها هستند. تمام

ذکر شده  یکشورها یتمام هییقضا قوهشود.  یم دهیکشورها به وضوح د نیا یدر تمام یاقتصاد

 یرا ارائه م یو غن رینظ یآموزش ب یکشورها قرار دارند همگ نیکه در ا ییسالم است. دانشگاه ها

و بدانید که آیا از میان  دیبرس یانتخاب عال کیکشورها به  نیا انیاز م دیخواه یدهند. حال اگر م

از کارشناسان  دیتوان یم واضح هستند و یا نکات منفی،یب زندگی در اسپانیا، نکات مثبت مزایا و معا

ذکر شده  یاز کشورها یکیکدام  تاًیکند که نها یم نییشما تع طی. شرادیریموسسه ما کمک بگ

 افتنی یاست ول یعال یزندگ یبرا زین ایسکونت شما و خانواده مناسب خواهد بود. البته اسپان یبرا

 راحت است. ایذکر شده به نسبت اسپان یکار در کشورها

 ایاسپان یشهرها نیتر نهیهز کم

کم  یدارد. در شهرها نهیپر هز یشهرها یسر کیو  نهیکم هز یشهرها یسر کی یهر کشور

 رهیو غ لیتحص نهیهز ،یرستوران یاجاره مسکن، حمل و نقل، وعده ها ،یزندگ یها نهیهز نه،یهز

باشد. قبل از  یباال م ا،یاسپان نهیپر هز یموارد ذکر شده در شهرها نهیکه هز یکم است. در صورت

موضوع توجه  نیبه ا م،یبپرداز ایاسپان یشهرها نیتر نهیدر رابطه با کم هز یکه به ارائه جدول نیا

 یباشد. برا یم نهیپر هز یکمتر از شهرها یکم یزندگ تیفیک نهیهز کم یکه، در شهرها دیکن



 

 

قرار داده شده در نوشتار شما را دعوت به مشاهده جدول  ایاسپان نهیکم هز یدانستن نام شهرها

 .میینما یم گی در اسپانیا،مزایا و معایب زند

میزان متوسط  نام شهر

 هزینه ها به یورو

 مورسیا

 

875 

 الس پال ماس

 

900 

 سویل

 

900 

 

 ایاسپان یشهرها نیتر نهیهز پر

 انیرا ب نهیو پرهز نهیکم هز یتفاوت شهرها مقاله مزایا و معایب زندگی در اسپانیا، یدر عنوان قبل

 .میرا آورده ا ایاسپان نهیپر هز ینام شهرها ریشده ز. حال در جدول ارائه مینمود

میزان متوسط هزینه  نام شهر 

 زندگی به یورو

 مادرید

 

1200 

 بارسلون

 

1100 

 سن سیاستین

 

1175 

 

 



 

 

 یزندگ یبرا ایاسپان یشهرها نیبهتر

در  یزندگ بیو معا ایمربوط به مقاله مزا نیاز عناو یکیبود را در  دیکه مادر ایشهر اسپان نیبهتر

 یم یعال یشهرها دیکه بعد از مادر یزندگ یبرا ایاسپان یشهرها گری. درباره دمیداد حیتوض ایاسپان

 باً یسکونت دارند که تقر یشهر اشخاص نی: در ابارسلون . میرا ارائه ده یحاتیتوض میخواه یباشند، م

شهر  نیخود در ا یشهروندان از زندگ یکه تمام نیا یعنیبرخوردارند.  یکسانی یزندگ تیفیاز ک

سبب گشته است که  بایآرامش بخش و وجود ساحل ز یگرم، زندگ یهستند. وجود آب و هوا یراض

 می: اگر بخواهایوالنس انتخاب کنند. یگردشگر یبرا اشهر ر نیا یخارج نیمهاجر لیتعط یدر روز ها

 یاز لحاظ وسعت بزرگ است. قطعا م ایوالنس م،یکن سهیرا با هم مقا ایاسپان یشهرها یاز لحاظ بزرگ

که همانند  ینیباشند. ساکن یباال م زیآن شهر ن نیبزرگ باشد تعداد ساکن یشهر یوقت دیدان

جالب درباره  قیاز حقا یکی. ندبرخوردار ییباال یزندگ تیفیاز ک دیبارسلون و مادر یشهرها نیساکن

 یکمتر اجاره مسکن م دیدرصد از مردمان شهر مادر ۳۷شهر  نیاست که مردمان ا نیا ایوالنس

برتر  یشهرها گریو ماالگا به عنوان د ایسو ن،یسن سباست ا،یبارسلون و والنس د،یدهند. عالوه بر مادر

 ایرانیان بارسلونا، در این شهر تعدادشان زیاد است.  باشند. یمناسب م انیرانیا یزندگ یبرا ایاسپان

 رانیبا ا ایدر اسپان یزندگ تفاوت

دوست دارند  ایو  ستندین یاکنون خود راض یکنند که از زندگ یبه مهاجرت فکر م یمعموالً اشخاص

مزایا و معایب  د،یکه شما متوجه شو نیا یکه اکنون دارند، برسند. برا یباالتر از زندگ یبه زندگ

بهتر است  دیکن یم یکه در آن زندگ ینسبت به کشور ایاسپانزندگی در اسپانیا و به عبارتی کشور 

 میخواه یم ایدر اسپان یزندگ بیو معا ایبخش از مقاله مزا نی. در ادیبخش را بخوان نینه، ا ایو 

 یزندگ یبرا ایاسپان د،یبدان قایکه دق نیا ی. برامییشما بگو یرا برا رانیبا ا ایدر اسپان یتفاوت زندگ

چون:  ییترایخود سر ت ستی. در لدیکن هیته ستیل کیبهتر است  رانیا ایشما مناسب است و 

. سپس هر کدام دیرا قرار ده یو امکانات رفاه یاقتصاد طیشرا فاه،ر ،یزندگ تیفیک ،یاسیس طیشرا

. به دیرس دیخواه جهیبه نت تاًیصورت نها نی. در ادیکن سهیدو کشور مقا یاز موارد ذکر شده را برا

را  تریسرت کی. عالوه بر موارد ذکر شده دیکن سهیمقا ایرا با اسپان رانیا یزندگ تیفیعنوان مثال: ک

که در  یشخص ،ی. با توجه به آمار جهاندیدو کشور اختصاص ده نیدر ا یزندگ یها نهیکامال به هز



 

 

 شتریدرصد ب ۴۶ یستیکند، با یم یزندگ رانیکه در ا یکند، نسبت به شخص یم یزندگ ایاسپان

 خود کنار بگذارد. یبه اقالم مصرفمربوط  یها نهیبابت هز

بداند که  یستیکند، با یزندگ ایگرفته در اسپان میکه تصم یشخص یزندگ یها نهیعالوه بر هز 

 یم رانیاجاره مسکن در ا یها نهیاز هز شتریدرصد ب ۶۶.۳۸ ا،یاجاره مسکن  در اسپان یها نهیهز

 در صدر قرار دارد. ایاسپان یزندگ تیفیاگر از لحاظ ک یباشد. ول

 ایدر اسپان یزندگ یایمزا

 بیو سپس معا ایمزا بیبه ترت ا،یدر اسپان یزندگ بیو معا اینوشته مزا یعنوان و عنوان بعد نیدر ا

 .مینمود حیتشر گریکدی ریز ترواریرا ت

 مزایا و معایب زندگی در اسپانیا و بررسی نکات مثبت:

 یلیاز دال یکی ایدر اسپان یزندگ یها نهیبودن هز نییمقرون به صرفه: پا یزندگ یها نهیهز 

 ایشما و  نهیهز بایکند. تقر یم بیکشور ترغ نیدر ا یزندگ یبرا شتریاست که مردم را ب

و قرار است با  دیشود. اگر متاهل هست یم وروی ۹۰۰ یال ۶۰۰ ا،یعالقه مندان به اسپان گرید

 شود. یشما اضافه م یزندگ یها نهیدرصد به هز ۶۰ دیبرو ایبه اسپان دهمسر خو

 چون:  یحمل و نقل لی: قطعًا شما در طول روز از وسازیحمل و نقل شگفت انگ ستمیس

 یکه در مترو و قطارها دیکرد. جالب است بدان دیاستفاده خواه یتاکس ایاتوبوس، مترو و 

مسافرت  یبرا اریسرعت قطارها بس نیباشند و همچن یم یامکانات عال یدارا یشهر همگ نیا

 یرا پرداخت م نهیشما هز ایحمل و نقل اسپان لیاستفاده از وسا یامناسب است. بعالوه بر

 .دیکن

 یبلکه از لحاظ مراقبت ها یزندگ تیفینه تنها از لحاظ ک ا،یداشتن بهداشت مناسب: اسپان 

 در صدر قرار دارد.  زین یبهداشت

 چون و  یشما را ب ییورویهزار  ۵۰۰ملک  دیملک: خر دیخر قیاقامت راحت از طر افتیدر

سه ساله شما را به  ،ییایاسپان کیطور ازدواج با  نیرساند. هم یم ایچرا به اقامت دائم اسپان

 رساند. یم تیتابع



 

 

 ایدر اسپان یزندگ بیمعا

 بررسی نکات منفی:

 به ما  یکاریاست. باال بودن درصد نرخ ب رانیکار در ا افتنیدشوارتر از  ایکار در اسپان افتنی

. ستیمناسب ن ییاروپا یکشورها گریکار کردن به نسبت د یکشور برا نیکه، ا دیگو یم

 . دیکن دایکار تمام وقت پ کی دیتوان یسخت م یلیخ یخارج کیشما به عنوان 

 یم زین یسیسخت است: درست است که شما با بلد بودن زبان انگل ییایزبان اسپان یریادگی 

کشور حضور شما  نیا یزبان بوم یریادگیشده که  دهید یول دیکن یزندگ ایدر اسپان دیتوان

 طیمح ایو  یکار طیمح ،یزندگ طیمح ط،یکند. منظور از مح یقابل توجه تر م طیرا در مح

 باشد. یم یلیتحص

 دیرا اعطا کن ییتا مبلغ باال دیدار ازین ایخانه در اسپان کی دنیخر یشما برا. 

 متداول در زمینه مزایا و معایب زندگی در اسپانیا سواالتپاسخ به 

از امکانات فوق العاده، مناسب  یسکونت و بهره مند ،یزندگ یکدام شهر برا ایاسپان یشهرها انیاز م

 است؟ 

از آن ها به آرامش  یکیدر  یهستند که قطعًا با زندگ ییشهرها ایبارسلون و والنس د،یمادر شهر

 .دیرس دیخواه

 است؟ رانیدر ا یزندگ نهیاز هز شتریچند درصد ب ایدر اسپان یزندگ نهیهز 

 است. رانیاز ا شتریدرصد ب ۴۶ ایدر اسپان یزندگ نهیهز 

 مناسب است؟ ایاسپان افتهیرفتن به کشور سازمان  یبرا یمهاجرت یاز راه ها کیکدام  

مناسب تر  گرید یمهاجرت نسبت به روش ها یبرا لیو تحص یتیو روش خود حما یگذار هیسرما

 هستند.

 کنند؟ دایکار پ ایتوانند در اسپان یم یبه راحت انیرانیا ایآ 



 

 

 کشور باالست. نیا یکارینرخ ب ر،یخ 

 در زمینه مزایا و معایب زندگی در اسپانیای انیپا سخن

موضوع  نیقطعا از ا د،یمتمرکز شده باش ایدر اسپان یزندگ بیو معا ایمقاله مزا یها تریاگر به تمام ت

را  یمقاله کامل مطالب کیو در  میصحبت نمود ایاسپان طیشرا یکه چرا ما درباره تمام دیمطلع شد

 د،یشده دوست دار رذک طی. اگر با توجه به شرامیارائه داد ایدر اسپان یزندگ بیو معا ایدرباره مزا

 نیمهاجرت به ا یرهایاز مس یکیفرم مربوط به  زیو شما ن دیاقدام کن ایاخذ وقت سفارت اسپان یبرا

ملک پور  یموسسه مشاوره ا نیکارها از مشاور نیقبل از همه ا میکن یم هیتوص د،ییکشور را پر نما

کشور با شما  نیمهاجرت به ا یها اهو ر ایدر اسپان یزندگ بیو معا ایدرباره مزا شتریکه ب دیبخواه

 دیجد ق،یاطالعات دق گانیکنند و را ینم افتیدر نهیاز شما هز ییراهنما یصحبت کنند. آنان برا

مقاله  یی. در بخش انتهادهند یارائه م زانیبه شما عز درباره شرایط زندگی ایرانیان بارسلونا، و تازه را

سواالت خود را  دینبتوا زانیتا شما عز میرا قرار داده ا یقسمت کی ایدر اسپان یزندگ بیو معا ایمزا

برای دسترسی  .دیکن افتیپاسخ خود را در همان قسمت در عاً یو سر دیدر آن قسمت مطرح کن

 یب زندگی در اسپانیا بهتر است از فیلترشکن استفاده کنید.راحت به دیگر مقاالت مزایا و معا

 

 

 

 

 


