
 

 

 اقامت بدون شرط حضور و مقدمه

. میپر تکرار است، جواب ده یلیکه خ زانیاز سواالت شما عز یکیبه  میخواه یم حاضردر مقاله 

در  میدار رانیدر ا یخوب طیشرا م،یدار یخوب یکه ما اوضاع مال دیپرس یم زانیاز شما عز یبعض

 لین که فرزندانمان تحصیا لیو به دل میخود را داشته باش نسیزیب میخواه یو م میدار نسیزیب رانیا

 میخواه یم م،یاوقات وارد اروپا شو یگاه م،یکه دوست دار نیبه خاطر ا ایداشته باشند و  گانیرا

توان اقامت بدون  یم ییکه، از چه راه ها دیپرس یو م میکن افتیاقامت بدون شرط حضور را در

در باب پاسخ به  یباشد که، همگ یم یاتاطالع یحاو حاضرشرط حضور را به دست آورد؟ مقاله 

 د،یتوان یم یتیملک و خود حما دیخر قیباشد. در حال حاضر شما از طر یم زانیسوال شما عز

کدام کشورها اقامت بدون حضور  دیکه بدان نیا یبرا ی. ولدیاقامت بدون شرط حضور را به دست آور

فیزیکی شخص  حضور ناقامت بدو د،یکه  مطلع شو یدهند و برا یارائه مفیزیکی شخص اصلی 

حضور فیزیکی شخص اقامت بدون  ایاکنونتان مناسب است و  طیشرا یملک برا دیخر قیاز طر اصلی

 یبعد یها تری. ما در تدیا کامل بخوانمقاله حاضر ر م،یکن یم هیتوص ،یتیخود حما قیاز طر اصلی

 درباره شتریکه، افراد آگاه ب دیداشت ازی. البته اگر پس از مطالعه نمیداده ا حیباره توض نیکامل در ا

ارشد موسسه  نیبه مشاوره با مشاور گانیرا دیتوان یبا شما صحبت کنند، م اقامت در خارج از کشور

کوتاه از استاد  ییویدیو لیسواالت خود را در فا دیتوان یم نی. همچندیملک پور بپرداز یمشاوره ا

 .دیآپلود کن نجایو در ا دهیملک پور و کارشناسان موسسه پرس

 به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

 ملک در اروپا  دیخر قیاخذ قامت بدون شرط حضور از طر

 اروپا  یتیخودحما قیاقامت بدون شرط حضور از طر اخذ

 اقامت بدون شرط حضور  نهیملک پور در زم یموسسه مشاوره ا خدمات

 یانیبدون شرط حضور و سخن پا اقامت

 اقامت بدون شرط حضور نهیدر زم جیپاسخ به سواالت را

 



 

 

 

 

 ملک در اروپا  دیخر قیاخذ قامت بدون شرط حضور از طر

ارائه  یرا به جهت جذب مهاجر خارج یخاص و جالب یلیخ ز،یبرانگ نیتحس یبرنامه ها شهیاروپا هم

 یم ییرایپذ یرانیو ا یبا آغوش باز از مهاجرخارج ییاروپا یکه اروپا و کشورها نیا لیدهد. دل یم

است که،  یکند. مدت شرفتیاست که، آنان دوست دارند کشورشان از همه لحاظ پ نیکنند، ا

بودن  طیواجد شرا یبه شرط حضور ندارند و برا ازیارائه داده اند که، ن ییبرنامه ها ییاروپا یکشورها

 د،یپول خود را وارد کشور مقصد کن دیو دوست دار دیگذار هست هیسرما ایکه،  دینشان ده دیشما با

. در مقاله اقامت دیوارد کشور مقصد شو یگذار هیبدون سرما دیخواه یو م دیدار هست هیسرما ایو 

 ی. شما ممیباره صحبت کن نیکامل در ا میخواه یله مقسمت از مقا نیبدون شرط حضور و در ا

. دیملک اقدام کن دیخر قیاقامت بدون شرط حضور فرانسه و پرتغال از طر یدر حال حاضر برا دیتوان

که ملک  ارندخواهند ملک بخرند و دوست د یکه م یملک پور پروسه اشخاص یموسسه مشاوره ا

 سیخانه تازه تاس د،یریگ یم میشما تصم یکند. وقت یم زیتاپ بخرند، آنال یخود را در کشورها

با پرداخت  دیتوان یم د،ییاست، را به نام خود نما یزندگ یکشور تاپ برا کیشده در پرتغال که 

صورت،  نید. در ایباشد، سند ملک را به نام خود کن یهزار دالر م ۲۰۰ یمبلغ مشخص شده که باال

هفته در کشور پرتغال  کی یسال ست،یحفظ آن کاف یرادهد که ب یبه شما م یاقامت کیپرتغال 

ماه در سال را در  ۶ یستیبا د،یاقدام کن شیاقامت اتر یبرا دیاگر بخواه ی. ولدیحضور داشته باش

امارات ملک  ای و هیکه، من در ترک دیی. ممکن است، با خود بگودیحضور داشته باش شیکشور اتر

ملک در  دیملک بخرم بهتر است؟ شما با خر شیاتر ایو  سیدر پرتغال، سوئ ایبخرم ، بهتر است و 

اقامت  د،یدان ی. همان طور که مدیریگ یم نگنیهستند اقامت ش نگنیش هیکه عضو اتحاد ییکشورها

 دیاقامت آلمان را دار د،یاررا د شیشما اقامت اتر یبا ارزش است. مثالً وقت اریاقامت بس کی نگنیش

 سیرفتن به سوئ یبرا ستین ازین گرید د،یبرو سیبه سوئ دیخواه یو م دیاقامت پرتغال را دار ایو 

و  دیشو نگنیحوزه ش یاز کشورها یکیوارد  دیتوان یم د،یکه خواست ی. شما هر زماندیریبگ زایو

فرزندان  د،یملک اقدام کن دیخر قیاز طر راگ ،ی. در حالت کلدیریبگ زایو ست،یوارد شدن الزم ن یبرا



 

 

درخواست  دیتوان یسال م ۵و بعد از  دیو شما اجازه کار دار رندیگ یم گانیرا لیتحصشما اجازه 

و زبان کشور  دیامتحان زبان ده یستیپاسپورت با افتیدر ی. البته برادیاقامت دائم و پاسپورت ده

 یگذار هیکه دوست دارند در امارات سرما یگذاران هیو سرما زانی. آن دسته از عزدیمقصد را بدان

 یلیخ یموسسه پروژه ها نیملک پور اقدام کنند. ا یموسسه مشاوره ا قیتوانند از طر یکنند، م

 نگنیکه اقامت ش نیا لیبه دل ی. ولدیآن ها اقدام کن یبرا دیتوان یدر عمارت دارد که شما م یخوب

کند که،  یم شنهادیموسسه به شما پ نیا ست،یبا امارات ن سهیمقابا ارزش است و اروپا قابل  یلیخ

اقامت بدون  گریدر مورد حالت د م،یدار میتصم  حاضر. در ادامه مقاله دیخود را وارد اروپا کن هیسرما

 .میاست، صحبت کن یتیکه خود حما فیزیکی شخص اصلی حضور

 اروپا  یتیخودحما قیاقامت بدون شرط حضور از طر اخذ

اقدام  زین یتیخود حما قیاز طر دیتوان یم د،یاقامت بدون شرح حضور داشته باش دیخواه یاگر م

به دست  حضور شخص اصلیاقامت بدون  د،یکشور فرانسه اقدام کن یتیخود حما قی. اگر از طردیکن

 ریسا ایفرانسه و  یتی. در خود حمامینوع اقامت صحبت کن نیدرباره ا یکم کی دییای. بدیآور یم

اقامت  ی. مثالً برادیخود پول دار یکه، در حساب شخص دینشان ده یستیها شما با یتیحماخود

در حساب خود  ورویهزار  ۴۰ یکه، به عنوان نفر اصل دینشان ده یستیفرانسه شما با یتیخود حما

هزار  ۱۰به جهت مهاجرت همسر خود و  ورویهزار  ۲۰ یستیبا د،ی. البته اگر متاهل هستدیپول دار

 طیو شرا دیکه ملک دار دیو نشان ده دیساب پول نشان دهبه جهت مهاجرت فرزند خود در ح وروی

 ی. برادیآور یصورت اقامت بدون شرط حضور فرانسه را به دست م نیدر ا د،یدار یخوب یلیخ یمال

موضوع را در نظر  نیا ی. ولدیکن یگذار هیاقامت بدون شرط حضور فرانسه الزم است که، شما سرما

ملک پور  ی. موسسه مشاوره ادیملک اجازه کار دار دیشما با خر یول دیکه، اجازه کار ندار دیریبگ

دارد و  نسیزیب رانیکند که، در ا یم هیتوص یرا به شخص حضور شخص اصلینوع اقامت بدون  نیا

را داشته  یکشور خارج کیخواهد اقامت  یبه خاطر فرزندان خود م یدارد، ول یخوب یمال طیشرا

تواند  یم رد،یگ یم یتیخود حما قیکه اقامت بدون شرط حضور فرانسه را از طر یباشد. شخص

در  شخص اصلی به فرانسه بفرستد. اقامت بدون حضور گانیرا لیفرزندان خود را به جهت تحص

 شیاتر یتنعم مال ایو  یتیاقامت خود حما یبرا دیتوان یاست. البته شما م یخوب یلیفرانسه اقامت خ



 

 

. دیحضور به عمل آور شیماه در کشور اتر ۶ یستیبا ش،یاتر یتیخودحما یبرا ی. ولدیاقدام کن زین

سال  ۱پروسه  نی. چرا که، ادیاقدام نکن شیاتر یتیاقامت خود حما یدر حال حاضر بهتر است، برا

 رسد. یم جهیماهه به نت ۶که پروسه فرانسه  یبرسد. در صورت جهیکشد تا به نت یطول م ۱.۵ یال

 اقامت بدون شرط حضور  نهیملک پور در زم یموسسه مشاوره ا خدمات

موضوع  نیقطعا به ا د،یشیاند یبه مهاجرت م یوقت ای دیشیاند یبه اقامت بدون شرط حضور م یوقت

شوم؟ اگر پروسه خود را به  یاقدام کنم، موفق م  یچه موسسه ا قیکه، از طر دیشیاند یم زین

شد. موسسه  دیموفق خواه یدر پروسه مهاجرت د،یبسپار شیاتر MIEچون موسسه  یموسسه آگاه

 یکه در کل جهان وجود دارند، رزومه درخشان تر یموسسات ینسبت به تمام ،یا یام آ یا همشاور

اقامت بدون شرط  قیقرار گرفته است که، از طر یافراد یزایموسسه و نیا یزایو یدارد. در گالر

گرفته  میاند. اگر تصم دهیوارد کشور مقصد شده اند و به خواسته خود رس گریاز طرق د ایحضور و 

 هیتوص د،یشده برس نیو به اقامت تضم دیبخر ورویهزار  ۲۰۰ یباال متیدر پرتغال با ق یکه ملک دیا

خوب  یاز کشورها یکیکه، اقامت  دیدار میاگر تصم ایو  دیموسسه ما اقدام کن قیاز طر م،یکن یم

 ی. وقتدیآگاهش اقدام کن میملک پور و ت یموسسه مشاوره ا قیاز طر میکن یم هیتوص د،یریرا بگ

که خودتان  یمتیملک خود  را به ق قاً یدق دیتوان یبعد از چند سال م دیخر یدر پرتغال م یشما ملک

رسد.  یبه خودتان م زی. البته اگر ملکتان سود کرده باشد، سودش ندیبفروش د،یکرده ا یداریخر

و  دیشد مانیبعد از دوسال پش یبندد که اگر حت یم یشما قرارداد یبرا ش،یاتر MIEموسسه 

وکال کار  نیموسسه با بهتر نی. ادیریجا بگ کیکل مبلغ را  دیبتوان د،یملک خود را بفروش دیخواست

 کند. یم

 یانیبدون شرط حضور و سخن پا اقامت

 یخوب طیشرا یتوانند به دست آورند که از لحاظ مال یم یاقامت بدون شرط حضور را معموالً اشخاص

 هیرا وارد بازار سرما یکه پول قابل توجه یگذاران هیدارند. چرا که در حال حاضر کشورها به سرما

 طیشرا ندکه نشان ده یداران هیاز کشورها به سرما یدهند و بعض یکنند، اقامت بدون شرط حضور م

از  شخص اصلی دهند. درباره اقامت بدون حضور یدارند، اقامت بدون شرط حضور م یخوب یمال



 

 

 طتانیکه شرا دیکن ی. اگر فکر ممیداد حیملک در مقاله فوق کامل توض دیو خر یتیخود حما قیطر

اقدام  هکدام برنام یو برا دیاز کجا شروع کن دیدان ینم یباشد  ول ینوع اقامت ها مناسب م نیا یبرا

 .دیریارتباط بگ گانیرا شیاتر MIEموسسه  نیبا مشاور م،یکن یم هیتوص د،یکن

 

 

 اقامت بدون شرط حضور نهیدر زم جیپاسخ به سواالت را 

 را به دست آورد؟شخص اصلی توان اقامت بدون حضور  یچگونه م

 قیاز طر ایاز کشورها و  یملک بعض دیخر قیتوان از طر یرا م شخص اصلی اقامت بدون حضور 

 از کشورها به دست آورد. یبرخ یتیخود حما

 کشور خوب را به دست آورد؟ کیملک اقامت بدون شرط حضور  دیخر قیتوان از طر یم ایآ 

کشور را به دست  نیاقامت بدون شرط حضور ا د،یتوان یملک پرتغال م دیخر قیبله، شما از طر 

 .دیهفته وارد پرتغال شو کی یحفظ اقامت الزم است که سال ی. البته برادیآور

 را به دست آورد؟ یتیخود حما قیاز طر شخص اصلی توان اقامت بدون حضور یم ایآ 

 .دیرس یبه اقامت  بدون شرط حضور م د،یفرانسه اقدام کن یتیخود حما یاگر برا بله،

 اقدام کنند؟ شخص اصلی حضور اقامت بدون یتوانند برا یم یچه کسان 

کنند و  یگذار هیدارند و دوست دارند در کشور مقصد سرما یخوب طیشرا یکه از لحاظ مال یکسان 

 کنند. یگذار هیخواهند، در کشور مقصد سرما ینم یدارند، ول یخوب یمال طیکه شرا یکسان ای

 

 

 


