
 

 

 ها یگذار هیسود و منافع سرما یبر موضوع بررس یمقدمه ا

رار ر و پرتکفداپرطر یلیها درباره موضوع خ یگذار هیسود و منافع سرما یقرار است، در مقاله بررس

 یلیوال خس. مییو اروپا صحبت نما کایکانادا، آمر ه،یمختلف چون: ترک یدر کشورها یگذار هیسرما

ملک  دیرخو  د؟یتوان به سود رس یم ییملک در چه کشورها دیاست که با خر نیا زانیاز شما عز

 میاهخو یم یگذار هیدارد؟ قبل از پرداختن به موضوع مهم سرما یمختلف چه آثار یدر کشورها

 را زانیزا عقسمت شم نیدر هم یها و به عبارت یگذار هیسود و منافع سرما یدر شروع مقاله بررس

. دیکن یررسبکشور مقصد را  تیامن یگذار هیقبل از سرما دی. شما بامیآگاه ساز یاز موضوع مهم

ف ختلم یکشورها تیموضوع و امن نیکامل درباره ا یگذار هیمقاله سرما یبعد یها تریدر ت

ست؟ ادر چق هیسوال که ارزش پاسپورت ترک نیکرد و عالوه بر سواالت ذکر شده ا میصحبت خواه

 ررد. بهتدا یا دهیچیپ نیگسترده است و قوان اریبس یگذار هینمود. مبحث سرما میخواه یرا بررس

 یذهن یاال هها پرداخته و سو یگذار هیسود و منافع سرما یاست قبل از هر گونه اقدام به بررس

مشاوره  اس درتم یبا برقرار دیتوان ی. شما مدیبپرس شیاتر یا یموسسه ام آ نیمشاورخود را از 

 .دیریارتباط بگ نیاست، با مشاور گانیخود که را هیاول

 به بررسی موضوعات زیرین خواهیمن پرداخت:

 شور در خارج از ک یگذار هینکات مهم سرماو ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس 

 موضوع عرضه و تقاضا یبررسو ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس 

 ورملک در خارج از کش دیخر یآثار اقامتو ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس 

 و اروپا  هیملک ترک دیخر سهیمقاو ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس 

 کشور ج ازملک در خار دیاخذ وام بعد از خر نحوهو ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس 

 اه یگذار هیسود و منافع سرما یبررس نهیملک پور در زم یخدمات موسسه مشاوره ا 

 ها  یگذار هیسود و منافع سرما نهیپاسخ به سواالت متداول در زم 

 ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس نهیدر زم یانیپا سخن 

 



 

 

 در خارج از کشور  یگذار هیسرمانکات مهم و  ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس

 یذارگ هیها و نکات مهم سرما یگذار هیسود و منافع سرما یدرباره بررس یکم میخواه یحال م

که  شود مهم است یم یخارج یگذار هیصحبت از سرما ی. وقتمیدر خارج از کشور صحبت کن

ا وارد راش  هیکند و آگاه شود که قرار است سرما قیدرباره کشور مقصد تحق یدار متقاض هیسرما

به  ز انتقالاش بعد ا هیسرما ایکند که آ یبررس یستیگذار با هی. در واقع سرمادینما یورچگونه کش

در  سیوئسن و افغانستا انیکه م ندیمثاًل اگر به شما بگو ر؟یخ ایخواهد رفت  نیکشور مقصد از ب

 رایزکرد.  دیرا انتخاب خواه سیسوئ یشما بدون معطل د،یکن یم یگذار هیکدام کشور سرما

ملک  دیخرملک ب سیاگر شما در سوئ دی. جالب است بدانستیبا افغانستان ن سهیس قابل مقایسوئ

به  د،یندازیه برا یشهرباز کیاگر در افغانستان  یآورد. ول یبه ارمغان نم تانیرا برا یادیشما سود ز

 کی یزاندا هرا یاست که، افغانستان برا نیکه وجود دارد ا ینکته مهم ی. ولدیرس یم یادیسود ز

 خود از هیرماسخود را بعد از انتقال  هیو ممکن است تمام سرما ستین یاصاًل کشور مناسب نسیزیب

 دیخواهنخود را از دست  هیسرما چگاهیه د،یکن یگذار هیسرما سیاگر در سوئ ی. ولدیدست ده

 پول صلا که است نیا یخارج یگذار هیدر سرما هیباشد. پس نکته اول یکشور امن م نیا رایداد. ز

. دیشیندیب یذارگ هیسرما یبه بازه ها دیاست. شما با هیبازگشت سرما زانینرود. نکته دوم م نیاز ب

نافع مو  سود یمقاله بررس یچرخد. در قسمت بعد یاصل عرضه و تقاضا م یتمام اقتصاد رو رایز

 تریتدر  هک ی. مطالبمیها قرار است درباره موضوع اصل عرضه و تقاضا صحبت کن یگذار هیسرما

 دیجد عاتها آمده است ذهن شما را پر از اطال یگذار هیسود و منافع سرما یمقاله بررس یبعد

 خواهند کرد.

 موضوع عرضه و تقاضا یبررسو  ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس

ها راجع به عرضه و تقاضا صحبت  یگذار هیسود و منافع سرما یقسمت از مقاله بررس نیدر ا

موضوع اشاره  نیها به ا یگذار هیسود و منافع سرما یمقاله بررس یکرد. در متن قبل میخواه

چرخد. اگر تقاضا باال رود، عرضه کم  یاصل عرضه و تقاضا م یرو ها یگذار هیکه همه سرما میکرد

 یموضوع را برا نیمثال ا کیبا  میخواه یشود. م یعرضه باال رود، تقاضا کم م یوقت. ودش یم

. دیاست را نداشته باش یزندگ یبرا زیچ نیهوا که مهم تر دی. مثاًل فرض کنمیشما روشن کن



 

 

هم اکنون که هوا در همه جا وجود دارد،  ی. ولابدی یم شیافزا اریآن بس یتقاضا برا دیمطمئن باش

طال کم باشد ارزشش باال  یاصل برقرار است. وقت نیآن صفر است. در اقتصاد هم هم یراب ضاتقا

 یگذار هیسود و منافع سرما یشود. حال در ادامه مقاله بررس یم ادیز شیرود چون تقاضا برا یم

قبل  یپرداخت. ول میملک در خارج از کشور خواه دیبا خر یموضوع مهم آثار اقامت نها به شکافت

 یملک شهروند دیبا خر هیکه ترک دیذهن کن مهیموضوع را ضم نیپرداختن به آن بهتر است ا از

که ارزش پاسپورت آن همانند کارت اقامت دائم  نیا یعنی ییاستثنا یدهد. شهروند یم ییاستثنا

درباره آن در رسانه ها  شتریب انیرانیاست و ا رانیا کیکشور نزد نیکه ا نیا لیبه دل یباشد. ول یم

 نیکه اروپا بهتر یکشور کنند. در حال نیخود را وارد ا هیکه سرما رندیگ یم میاند، تصم دهیشن

اقامت و پاسپورت با  کیدیتوان یخانه در آنان م دیدارد. شما با خر یگذار هیسرما یکشور ها را برا

سود و  یمقاله بررس یبعد تریبر تتا  میخواهشمند زانی. حال از شما عزدیکن افتیارزش را در

ذهن  یقرار گرفته اند که همگ تریدر آن ت یاطالعات رای. زدیها متمرکز شو یگذار هیمنافع سرما

 .درست باز خواهند کرد میتصم یشما را بر رو

 ملک در خارج از کشور دیخر یآثار اقامت و ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس

خانه  دیقسمت به شکافتن موضوع اقامت با خر نیها در ا یگذار هیسود و منافع سرما یمقاله بررس

 نیبعد از چند سال به ا د،یبخر هیدر ترک یمختلف پرداخته است. مطمئنا اگر خانه ا یدر کشورها

 یبررس هقسمت از مقال نی. در ادامه و در ادیکه در انتخاب خود اشتباه کرده ا دیرس دیخواه جهینت

خانه  دیگذار ها بعد از خر هیاز سرما یگفت که، چرا بعض میها خواه یگذار هیسود و منافع سرما

رسند که در حد کارت  یم یخانه به پاسپورت دیآنان بعد از خر رایشوند؟ ز یم مانیپش هیدر ترک

ت امکانا یتوانند همانند شهروند ترک زبان از تمام یآنان نم یعنیاقامت دائم ارزش دارد. 

 یبه اقامت دیملک بخر ونانیدر  ایو  دیاگر شما در پرتغال ملک بخر یاستفاده کنند. ول یشهروند

 یکشورها گریبه د زایبدون و دیتوان یکه با ارزش است. مثالً با کارت اقامت خود م دیرس یم

 یگذار هیسرما عسود و مناف یارزشمند است. هر اندازه شما به بررس اریبس نیو ا دیسفر کن ییاروپا

خانه در  دیکه، شما با خر دیموضوع را بدان نیبود. ا دیبه همان اندازه موفق تر خواه د،یها بپرداز

که دو نمونه از آن  ییاروپا یکشورها یخانه در برخ دیبا خر یول د،یریگ یهمه کشورها اقامت نم



 

 

ها  یگذار هیو منافع سرما دسو ی. حال در ادامه مقاله بررسدیرس یبه اقامت م میرا ذکر نموده ا

 قرار گرفته است. زیکشورها مورد آنال ریملک در اروپا و سا دیخر سهیموضوع مقا

 و اروپا  هیملک ترک دیخر سهیمقاو  ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس

د تا شو یها سبب م یگذار هیسود و منافع سرما یبخش از مقاله بررس نیوارد کردن اطالعات ا

له دامه مقاا. در دیوشکشور ها آشنا  گریو در د هیملک در ترک دیخر یها بهتر با تفاوت زانیشما عز

 هاشورک رگیو د هیخانه در ترک دیبه تفاوت خر ترواریها ت یگذار هیسود و منافع سرما یبررس

 .میا پرداخته

نظر را  مد ارهمسر شما ممکن است نتواند ک هیبعد از مهاجرت به ترک دیملک بخر هیاگر در ترک 

 لیارس تحصمد نیتواند در بهتر یکشور باال است و فرزند شما نم نیا یکارینرخ ب رایکند. ز دایپ

 تیفیکطح سبا  باًیدر آن ها تقر یآموزش تیفیو سطح ک ستندین نیبهتر هیمدارس ترک رایکند، ز

شت ارت بهداا وزر هیترک یاز مدارس و دانشگاه ها یاریکند. بعالوه بس یم یبرابر رانیآموزش در ا

 لیحصتمدارس  نیهترتوانند در ب یفرزندانتان م د،یاروپا اقدام کن یاگر برا یقبول ندارد. ول رانیا

 تند.قابل توجه هس اریاروپا بس یآموزش در مدارس و دانشگاه ها تیفیسطح ک رایکنند. ز

 د،یکن هیرا وارد ترک هزار دالر ۳۰۰ ایهزار دالر و  ۲۵۰مثالً اگر  دیکن یگذار هیسرما هیاگر در ترک 

ه واحد پول باشد و از آن جا ک یم ریل یعنی هیسود شما به واحد پول ترک یول دیرس یبه سود م

ا در اروپ هشد ذکر متیبه ق یاگر ملک ی. ولدیرس ینم ییباال یلیارزش ندارد، شما به سود خ هیترک

دالر  ماننده شهیهم ورویاست و  ورویواحد پول اروپا  رای. زدیرس یم یادیز یلیبه سود خ دیبخر

 رو به کاهش باشد.  د،یآ یم شیاست و کمتر پ شیرو به افزا

 دیها راجع به اخذ وام با خر یگذار هیسود و منافع سرما یدر ادامه مقاله بررس یشگیهم همراهان

 هیسود و منافع سرما یسبر مقاله برر شتری. هر اندازه بمیتاپ صحبت نموده ا یملک در کشورها

 اتشود و هر اندازه اطالع یم شتریب تانیبه همان اندازه سواالت ذهن د،یها متمرکز شو یگذار

خانه در خارج از کشور موفق تر  دیو خر هیسرما یانداز شود، به همان اندازه در راه شتریب تانیذهن



 

 

 یگذار هیسود و منافع سرما یکه به ادامه مقاله بررس میخواه یم زانیبود. حال از شما عز دیخواه

 .دیها متمرکز شو

 رز کشوملک در خارج ا دیاخذ وام بعد از خر نحوهو  ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس

 ینم یلو د،یکن یگذار هیخانه سرما دیخر یها در پروژه دیکه دوست دار دیهست یمن نسیزیاگر ب

 یور ملک پم ی. موسسه مشاوره ادیریوام بگ دیتوان یم د،یجا پرداخت کن کیهمه پول را  دیتوان

 دیریبگ متاقا دیانتو یم د،یکانادا ملک بخر ای کای. مثال اگر شما در آمرردیشما وام بگ یتواند برا

ا و کاناد کایدر آمر یگذار هی. شما با سرمادیکن یم یداریرا خر یدارد که چگونه ملک یبستگ یول

 یگذار هیسرما نادا. مثاًل اگر در کادیکن افتیوام در دیتوان یم د،یریگ یکه اقامت م نیعالوه بر ا

لک م یاوره ا. موسسه مشدیریرا وام بگ یدرصد مبلغ را پرداخت کرده و مابق ۲۰ دیتوان یم د،یکن

 دیانادا شوکا وارد که شم نیموسسه قبل از ا نی. اردیگ یم زانیشما عز یکم بهره برا یها پور وام

 هیرماسفع سود و منا یراحت باشد. بررس التانیجهت خ نیکند. از ا یبا صاحب پروژه ها صحبت م

 دیرخ قیز طرا کایکانادا و آمر امتاست که در ادامه راجع به اخذ اق یو مثمر دیها مقاله مف یگذار

رساند  یت نمشما را به اقام ماًیملک در کانادا مستق دیخر یشگیملک پرداخته است. همراهان هم

ه شما بسه موس نیا رای. زدیشو یموفق م د،یاقدام کن شیاتر یا یموسسه ام آ قیاگر از طر یول

 نیلک ام دیرن صورت است که بعد از خی. روند کار به ادیتا به اقامت برس دیکه چه کن دیگو یم

 یاردیخر که ملک را از آنان یکند. صاحبان کمپان یباز م یپروژه اقامت کیشما  یموسسه برا

 مودنیپ وانه خ دیشما با خر زین کای. در آمردیکنند تا به اقامت برس یبه شما کمک م د،یکرده ا

ها  یگذار هیاسود و منافع سرم یبررس له. حال در ادامه مقادیرس یاز مراحل به اقامت م یسر کی

ا ب شتریب زانیتا شما عز میملک پور صحبت کن یشاوره اراجع به خدمات موسسه م میخواه یم

 .دیآشنا شو یو عال شرویموسسه پ نیا

 

 

 ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس نهیملک پور در زم یخدمات موسسه مشاوره ا 



 

 

 نیها بد یارگذ هیسود و منابع سرما یملک پور در رابطه با مقاله بررس یخدمات موسسه مشاوره ا

ما شگر ا یکند که امن هستند. حت یم شنهادیرا به شما پ ییموسسه پروژه ها نیصورت است: ا

. کند یم دشنهایپروژه ها را به شما پ نیموسسه بهتر نیا د،یکن یگذار هیسرما هیدر ترک دیبخواه

 هیرماکه رشد ملک در آن ها باال است، س ییکند تا در کشورها یموسسه به شما کمک م نیا

اپ ت یهاکه اگر در اروپا و در کشور دیجالب است بدان د،یبرس شتریو به سود ب دیکن یگذار

از  د،یتوان یم دیبخر ورویهزار  ۴۰۰هزار و  ۳۰۰ متیبه ق یمثالً اگر ملک د،یکن یگذار هیسرما

 یسا در رابطه با برراگر اطالعات خود ر ی. ولدیمند شواست، بهره وروی ۲۵۰۰که ماهانه  نسود آ

ز دست ارا  ممکن است اموالتان د،یمختلف باال نبر یها در کشورها یگذار هیسود و منافع سرما

در  ثالً اگررود. م یتان از دست نم هیسرما یعنیکند.  یم یشما را گارانت هیاروپا سرما ی. ولدیده

و  گردد یرما بشما به شم هیکه بعد از چند سال کل سرما نیعالوه بر ا د،یکن یگذار هیسرما ونانی

 یر و مادر مو پد ۲۴ ریخانواده شما که شامل همسر، فرزندان ز د،یریگ یکه سود م نیعالوه بر ا

ند، لمان، هلآ هب دیتوان یآن م قیاز طر یکه به راحت دیریگ یم ی. شما اقامترندیگ یشود، اقامت م

ه شما بها را  نیترکند و به یم ییموسسه گام به گام شما را راهنما نی. ادیو ... برو سیفنالند، سوئ

 یبرا راحت است که یلیملک پور خ یموسسه مشاوره ا یبرا زیدهد. همراهان عز یم شنهادیپ

اند د یم رای. زکند یم یموسسه اروپا را به شما معرف نیحال ا نیبا ا یملک بخرد ول هیشما در ترک

 کرد. اهدسود خو شتریو ملکتان ب دیریگ یخانه در اروپا پاسپورت با ارزش م دیکه شما با خر

 

 ها  یگذار هیسود و منافع سرمابررسی  نهیپاسخ به سواالت متداول در زم 

 د؟یتوان به اقامت رس یخانه در کانادا م دیبا خر ایآ

دا وجود اناککه در  ییاز پروژه ها یبعض یشود، ول یمنجر به اخذ اقامت نم ماً یخانه مستق دیخر

العه ما مط ادشنهیپ د،یراجع به آنان بدان شتریکه ب نیا یرسانند. برا یدارند، شما را به اقامت م

 ها است. یگذار هیمنافع و سود سرما یمقاله بررس



 

 

 ختلفم یها کشورها یگذار هیمنافع و سود سرما یبه بررس یگذار هیقبل از سرما دیبا چرا

 پرداخت؟

ا به شم دهنیآ ملکتان در ایکه آ دیشو یمتوجه م یگذار هیمنافع و سود سرما یبررس شما با رایز 

 .ریخ ایسود خواهد داد 

 د؟یتوان به اقامت رس یم کایخانه در آمر دیبا خر ایآ 

ما ه شبملک پور  ی. موسسه مشاوره ادیکن یگذار هیسرما ییدارد که در چه پروژه ها یبستگ 

 .دیبه اقامت برس کایخانه در آمر دیکند که با خر یکمک م

 ست؟یدر خارج از کشور چ یگذار هیسرما ینکته برا نیمهمتر 

 کشور مقصد تیامن یبررس 

 ها یگذار هیسود و منافع سرما یبررس نهیدر زم یانیپا سخن

و اگر  دیرس دیبه سود خواه د،یو درست انتخاب کن دیریبگ میاگر درست تصم یشگیهمراهان هم

به مشکل بر  د،یمختلف بپرداز یها در کشورها یگذار هیسود و منافع سرما یبه بررس ادیز اریبس

که امن باشد.  دیکن یگذار هیسرما یدر کشور دیخورد. مطمئنًا شما دوست دار دینخواه

از شما  یلیهستند. خ یعال یگذار هیسرما یدر ونکوور کانادا و اروپا قرار دارند، برا که ییهاپروژه

. دیریاقامت بگ دیتوان یملک در کانادا م دیکه در کنار خر دیندار یموضوع آگاه نیاز ا زانیعز

خانه به  دیباشند و فقط دوست دارند با خر یبه دنبال اخذ اقامت نم یذکر است که برخ انیشا

 یهاستل م دیکند. شما با خر یم شنهادیبه آنان هاستل را پ شیاتر یا یسود برسند. موسسه ام ا

 ۴۰یال ۳۰ یها تیاست که در آن سوئ یساختمان بزرگ کی. هاستل دیبرس یادیبه سود ز دیتوان

 یادیز اریبه سود بس د،یخانه است. اگر آنان را بخر دیآنان ارزان تر از خر متیقرار دارند و ق یمتر

ها همه موضوعات مهم و مثمرثمر را  یگذار هیسود و منافع سرما ی. ما در مقاله بررسدیرس یم

از کجا شروع  دیدان ینم یول د،یرا دار یگذار هیسرما طیکه شرا دیکن ی. اگر فکر ممینمود یررسب



 

 

 یم شما. آنان به دیریتماس بگ شیاتر یا یبا موسسه ام آ دیتوان یم د،یو چگونه قدم بردار دیکن

 .دیچه کن یگذار هیسرما یکه برا ندیگو

 


