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 بلژیک

 مجاور شمال دریای با غربی شمال از و فرانسه با جنوب در لوکزامبورگ، با شرقی جنوب در آلمان، با شرق در هلند، با شمال در بلژیک

 .گذرد می بلژیک کشور های میانه از زبانان رومی و ها ژرمن فرهنگی جدایی خط. است

 در و شود می صحبت والونی مثل جنوبی مناطق ٪40 در فرانسوی و شود می صحبت( فالندری گویش) هلندی زبان بلژیک، مناطق از ٪60 در

 زندگی کشور شرق در و هستند زبان آلمانی بلژیک مردم ٪1 از کمتر. است رایج دولتی نهادهای در زبان دو هر( بروکسل) پایتخت منطقه

 این. است شده گرفته «بلژیکا گاولیا» یعنی شد می استفاده نشین گُل منطقه شمالی های بخش اکثر برای که التین نام از بلژیک نام.کنند می

 بوده فروبوم کشورهای از قسمتی بلژیک تاریخی، لحاظ به. داشتند نام بلژها قبیله که است سلت قبایل از گروهی از برگرفته خود التین نام

 دربر امروزی بنلوکس کشورهای گروه به نسبت را تری گسترده نواحی پیشترها و است شده می نیز لوکزامبورگ و هلند شامل که

 .است گرفته می
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 اقتصاد

 پایه بر عمدتاً بلژیک، اقتصاد جاری، طور به. است گرفته قرار جهان صنعتی مناطق مهمترین از یکی قلب در متراکم، جمعیت با بلژیک،

 و آن، زبانه چند و نژادی چند مرکز عنوان به بروکسل و داده بروز خود از پویایی جلوه فالندری دوگانه های بخش با طبیعتی و است خدمت

 اولین بلژیک. است مانده عقب چهارم یک ملی ناخالص تولید لحاظ از که والونی اقتصادی و ست اروپا اتحادیه اعضای ترین بلندمرتبه از یکی

 و معدن صنایع در سرعت به شارلوا و لیژ شهرهای. شد صنعتی انقالب دستخوش 1800 دهه اوایل در که بود اقلیمی اروپایی کشور

 شدیدی بحران به فالندرز بافی پارچه صنعت 1840 دهه در حال، این با. شدند شکوفا کامالً بیستم قرن اوایل در و یافتند توسعه فوالدسازی

 پتروشیمی و شیمی صنایع سریع توسعه آنتورپ و خنت شهرهای دوم، جهانی جنگ از بعد. شد قحطی دچار جهت این از فالندر و شد دچار

 تا بلژیک فوالدسازی صنعت. برد پیش مدت طوالنی ترقی سمت به را اقتصاد 1979 نفت بحران و 1973 نفت های بحران. نمودند تجربه را

 .است شده والونی اقتصادی توسعه از مانع مسئله این. است نموده تجربه را زیادی اقتصادی رکودهای کنون

. کرد بلژیک فرانک جایگزین را آن ،2002 سال در و پذیرفت پول واحد عنوان به را اروپایی، پول واحد تنها یورو، بلژیک، ،1999 سال در

 ماشین غذایی، تولیدات از عبارتند آن عمده واردات. است وابسته افزوده ارزش کاالهای ویژه به خارجی بازرگانی به قویا بلژیک، اقتصاد

 تولیدات و غذا اتومبیل، از عبارتند آن عمده صادرات. ها بافتنی و لوازم و لباس شیمیایی، مواد نفتی، تولیدات و خام نفت خام، الماس آالت،

 دارای لوکزامبورگ و بلژیک ،1922 سال از. آهنی غیر فلزات و نفتی تولیدات پالستیک، منسوجات، پرداخته، الماس فوالد، و آهن غذایی،

. نماید می فعالیت لوکزامبورگ بلژیک اقتصادی اتحادیه عنوان تحت که اند بوده یکسان پول واحد و گمرک با مشترک تجاری بازار یک

 سال در بلژیک. اسپانیا و آمریکا متحده ایاالت ایتالیا، کبیر، بریتانیای فرانسه، هلند، آلمان، از عبارتند اتحادیه این اصلی تجاری شرکای

 .است داشته قرار نهم رده در ملل، سازمان در انسانی، توسعه شاخص نظر از ،200۵

 

 شخصی درآمد بر مالیات نرخ - بلژیک

  ترین پایین  باالترین قبلی     گذشته               مالیات بلژیک

  صد در 34.00    48.00 34.00 34.00    شرکت مالیات نرخ

  صد در ۵3.70 60.60 ۵3.70 ۵3.70 شخصی درآمد مالیات نرخ

 صد در 21.00 21.00 21.00 21.00 فروش بر مالیات نرخ
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 کیلومتر مربع  30,528 مساحت

 میلیون نفر 10,584,534 جمعیت

 بروکسل پایتخت

 یورو واحد پول

 .be دامنه اینترنتی

شماره پیش  32+ 

 بلژیک شهر های

 شهر ترین پرجمعیت نفر 9۵4460 معادل جمعیتی با برابانت استان مرکز و مربع کیلومتر 162 معادل مساحتی با بلژیک پایتخت بروکسل

 هزار 447 با( آنورس) آنتورپ شهر بروکسل از پس. است داده جای خود در را جمعیت کل از درصد 4/9 حدود و شود می محسوب کشور

 .باشند می زیر قرار به بلژیک شهرهای ترین عمده شهر این از پس. باشد می آنتورپ استان مرکز جمعیت نفر

 جمعیت نفر هزار 224 با شرقی فالندر استان مرکز( گان) گنت شهر

 جمعیت نفر هزار202 با هنو استان در شارلروا شهر

 جمعیت نفر هزار 187 با لیژ استان مرکز لیژ شهر

 جمعیت نفر هزار 11۵ با غربی فالندر استان مرکز بروژ شهر

 جمعیت نفر هزار 104 با نامور استان مرکز نامور شهر

 جمعیت نفر هزار 91 با هنو استان مرکز مونس شهر

 جمعیت نفر هزار7۵ با غربی فالندر استان در کورترای شهر

 جمعیت نفر هزار 7۵ با آنتورپ استان در میشلین شهر
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 جمعیت نفر 67 با غربی فالندر استان در اوستند بندر

 جمعیت نفر هزار 67 با لمبورگ استان مرکز( اسل) هاسلت شهر

 

 بروکسل

 

 

 

 نفر 140000 بروکسل شهر خود. است اروپا اتحادیه اصلی مقر و فالندرز ناحیه و بلژیک فرانسوی جامعه مرکز و بلژیک پایتخت بروکسل

 .شود می زده تخمین نفر 2٬700٬000 تا 2٬100٬000 بین آن کالنشهری منطقه جمعیت حالیکه در دارد جمعیت
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 و هستند بلژیک مجموعه از جزئی یک هر نواحی این. است شده تشکیل فالندر و والونی بلژیک، فدرال ناحیه سه بروکسل پایتخت منطقه

 فرانسویان جامعه مرکز بروکسل،. دارند تحصیالتی و فرهنگی تبادل فالندرزها، جامعه و بلژیک زبانان فرانسوی جامعه با بروکسل ساکنین

 نهاد دو آن، مدیریتی تقسیمات و فالندرز دولت فالندرز، پارلمان: اند شده ساخته آن در فالندرز موسسات تمامی و است  فالندرز و بلژیک

 جاستوس ساختمان در مجمع و برالیمونت ساختمان در کمیسیون: اند شده واقع دربروکسل – اروپا اتحادیه مجمع و اروپا اتحادیه اصلی

 در دیگر برخی) شهر این در اعضاء عمومی جلسات برخی و است واقع بروکسل در که است اروپا پارلمان سوم، موسسه. لیپسیوس

 شمالی، آتالنتیک پیمان سازمان سیاسی نشست محل بروکسل. است لوکزامبورگ در آن مرکزی مدیریت و شود می تشکیل( استراسبورگ

 .است( EUROCONTROL) یوروکنترول هوایی ناوبری و امنیت اروپایی سازمان و( WEU) اروپا غرب اتحادیه

 رسمی زبان هرچند. است شده تقسیم زبان فرانسوی جنوبی منطقه و( فالندری گویش) زبان هلندی شمالی مناطق به بلژیک زبان، لحاظ از

 با اکثریت هرچند است زبانه دو رسماً بروکسل ٔ  منطقه. شود می استفاده زبان دو سمت، دو هر در است، یکسان عمدتاً منطقه دو این

 .هاست فرانسوی

 خنت

 حوزه شهر بزرگترین و مرکز همچنین و فالندرز ٔ  ناحیه در بلژیک شمال در است شهری( Gent, Ghent, Gand) گان یا گِنت یا خِنت

 .شرقی فالندری شهرستان

 .است هلند با بلژیک جنوبیِ مرز نزدیکی در خِنت شهر

 ثروتمندترین و بزرگترین به و آمد وجود به وسطی قرون در لییه و اشلده رود دو تالقی محل در شهر.است نفر 233٬000 شهر این جمعیت

 .است زیاد های دانشگاه و بنادر با شلوغی شهر امروزه. شد تبدیل اروپا شمال شهر

 .است دوره هر در نفر میلیون دو حدود میزبان و شود می برگزار سال هر خِنت روزه ده فستیوال
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 هزینه زندگی در بلژیک

 مجاور شمال دریای با غربی شمال از و فرانسه با جنوب در لوکزامبورگ، با شرقی جنوب در آلمان، با شرق در هلند، با شمال در بلژیک

 .است
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 به مربوط که ها هزینه بیشترین از کاهشی صورت به نماییم بررسی آماری بصورت را بلژیک در زندگی های هزینه توزیع بخواهیم اگر

 از درصد 6/24 که آپارتمان ی ماهانه ی اجاره و شود می شامل را ها هزینه از درصد 9/28 باشد می خوراک و خورد و زندگی مایحتاج

 و آمد و رفت و نقل و حمل های هزینه و درصد 1/17 که ها رستوران در غذا ی هزینه سپس.  بریم می نام شود می شامل را ها هزینه

 ساختمان گرمایش و برق و آب مثل عمومی های هزینه انتها در.  آیند می میان به شوند، می شامل را ها هزینه از درصد 3/12 که جابجایی

 و درصد 4/۵ مجموعاً که فراغت اوقات و تفریحات ورزش، و درصد 1/8 مجموعأ که ماهانه صورت به همراه تلفن ی هزینه و اینترنت و

 . گیرند می بر در را ها هزینه از درصد ۵/3 که پوشاک های هزینه همچنین

 یورو 600 بین ی محدوده در شهر مرکز در خوابه یک آپارتمان یک برای توان می را ماه هر در خانه ی اجاره برای بلژیک در ها هزینه حدود

 تا 4۵0 بین شهر مرکز از خارج در خوابه یک آپارتمان یک ی ماهانه ی اجاره همچنین.  گرفت نظر در یورو 6۵6 طور به یا و یورو 7۵0 تا

 که دارد ماهانه ی اجاره یورو 13۵0 تا یورو 900 حدود از شهر مرکز در خوابه سه آپارتمان یک.  باشد می یورو ۵60 میانگین طور به و 6۵0

 یورو 1010 تا 800 بین نمایید اجاره شهر مرکز از خارج در را خوابه سه آپارتمان همین اگر و شود می گرفته نظر در یورو 1120 میانگین بطور

 . بپردازید اجاره ی هزینه باید باشد، می یورو 930 میانگین طور به تقریبا که ماهانه

 طور به)  است متفاوت یورو 3۵00 تا یورو 2000 بین شهر مرکز در مربع متر هر برای ها قیمت حدود آپارتمان، و منزل خرید در کلی طور به

 میانگین طور به)  رود می باال یورو 3000 حدود تا و آغاز یورو 1800 از شهر مرکز از خارج در مربع متر هر قیمت و(  یورو 2620 میانگین

2100 ) 

.  باشد می یورو 1800   حدود ماهانه حقوق میانگین و باشد می یورو 2200 تا 1۵00 بین مالیات کسر از پس متوسط طور به ماهانه حقوق

 . باشد می درصد 46/3 میانگین طور به و درصد صدم نه و نود و سه تا سه بین ساالنه طور به مسکن وام ی بهره درصد نرخ همچنین

 ماه در یورو 200 تا100 حدود میان مربع متر پنج و هشتاد اندازه به آپارتمان یک برای … و زباله گرمایش، برق، آب، مثل عمومی های هزینه

 . داشت خواهد هزینه یورو 1۵4 ی اندازه به میانگین و

 .نمود پرداخت باید هزینه یورو 34 میانگین بصورت یورو 4۵ تا 2۵ بین ثانیه در مگابیت 6 سرعت با نامحدود ADSL و اینترنت برای

 ولی باشد می ها هزینه از پایینی سطح در و استاندارد و مناسب آپارتمان ی اجاره های هزینه شاخص نسبت، به بلژیک در گفت توان می

 . باشد می باالتر نرمال سطح از و گزاف و نامتعادل نیز کشور این در ها رستوران در پرداختی های هزینه شاخص متأسفانه

 و بهداشت شاخص و معتدل ایمنی و امنیت شاخص و مردم خرید قدرت شاخص بلژیک، کشور در زندگی کیفیت ی زمینه در آمار اساس بر

 کلی طور به و باشد می معتدل حدی تا نیز جامعه در افراد درآمد نسبت به ها هزینه شاخص نظر از.  است آل ایده و مطلوب سطح در درمان

 . است بخش رضایت تقریبأ و خوب بلژیک در زندگی کیفیت
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 تحصیل در بلژیک

 .اروپایی است و همواره عالقمندان زیادی جهت تحصیل در این کشور اقدام می نمایندکشور بلژیک یکی از کشورهای پیشرفته 

 .به این کشور است مهاجرتتحصیل در بلژیک فرصت بسیار خوبی برای اخذ اقامت این کشور 

اقامت کاری بلژیک است با توجه به این تحصیل در بلژیک با صرف هزینه بسیار کم امکانپذیر می باشد و راهی بسیار هموار جهت اخذ 

 .افراد زیادی این راه را جهت مهاجرت به بلژیک انتخاب می نمایند

 به ورود و گیری تصمیم امکان دیپلم مدرک اخذ از پس و باشد می اجباری بلژیک کشور در سال 18 تا 6 سنین در پرورش و آموزش

 می ارائه 6 تا 2 کودکان به دبستانی پیش دوره خدمات و است رایگان کودکستان در تحصیل. دارد وجود آموزان دانش برای دانشگاه

 .شود می انجام آلمانی و فرانسوی هلندی، زبان سه به عالی آموزش مؤسسات و مدارش در آموزش.شود

 می انجام فرنسوی زبان به دولتی دانشگاههای اکثر در تدریس معموأل و است سال 4 تا 3 بلژیک دانشگاههای در کارشناسی دوره

 می باال بسیار خصوصی دانشگاههای تحصیل هزینه اما دارد وجود زبان انگلیسی و خصوصی دانشگاههای در تحصیل امکان البته.شود

 زبان به سوئد و اسپانیا ایتالیا، همچون اروپایی کشورهای برخی دولتی دانشگاههای در لیسانس مقطع در تحصیل حالیکه در باشد

 .است امکانپذیر انگلیسی

 به لیسانس مدرک ارشد، کارشناسی دوره در نام ثبت جهت الزم مدارک و است سال 2 تا 1 بلژیک دانشگاههای در ارشد کارشناسی دوره

 .باشد می ۵/6 یا 6 آیلتس سطح در انگلیسی زبان مدرک همچنین نمرات ریز همراه

 از انگلیسی زبان مدرک ارائه با توانند می توانند می نیز خارجی دانشجویان و است امکانپذیر تحصیلی های رشته اکثر در پذیرش

 . باشد نمی پذیر مهاجر کلی طور به بلژیک کشور اینکه به توجه با اما نمایند اخذ پذیرش زبان انگلیسی دانشگاههای

 دارید را اروپا رایگان دانشگاههای در تحصیل قصد نیز عزیز متقاضیان شما اگر و شود می انجام سختی به خارجی دانشجویان جذب

 زبان مدرک بدون اتریش رایگان دانشگاه از پذیرش اینکه به توجه با و.شود می توصیه عزیزان شما به آلمان و اتریش نظیر کشورهایی

 .کنند امتحان دانشگاهها این برای را خود شانس متقاضی دانشجویان شود می توصیه است امکانپذیر
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 استاد از تأییدیه اخذ و راهنما استاد به پروپوزال ارائه با بایست می دانشجو دوره این در پذیرش جهت و باشد می سال 3 دکترا دوره

 موفق که دانشجویانی و شود می گرفته نظر در شغل عنوال به دکترا مقطع در تحصیل معمول طور به.نماید اخذ را دانشگاه پذیرش راهنما

 .نمایند تسریع را خود اقامت اخذ پروسه توانند می شوند می تحصیلی بورسیه اخذ به

 دانشجویان همچنین. نمایند دریافت حقوق و شوند کار به مشغول( RA) استاد دستیار عنوان به توانند می دکترا مقطع در دانشجویان

 (.RA)باشند داشته تحقیقاتی های پروژه توانند می دکترا مقطع

 و داشت نخواهند دانشگاه شهریه باب در ای هزینه دانشجویان و هستند رایگان بلژیک دولتی دانشگاههای شد بیان ابتدا در که همانطور

 یورو 800 تا 700 حدود در ماهیانه نیز بلژیک در زندگی هزینه.شد پرداخت ناچیزی مبلغ دانشگاه شده ارائه خدمات بابت است ممکن تنها

 .باشد می

 مسکن اجاره هزینه از کمتر خوابگاه هزینه صورت این در که نمایند استفاده نیز دانشجویی خوابگاههای از توانند می دانشجویان البته

 .بود خواهد

 در ساعت 20 لیسانس فوق مقطع در هفته، در ساعت 10 لیسانس مقطع در.داشت خواهند نیز کار امکان تحصیل هنگام در دانشجویان

 در دانشجو درآمد دانشجویی کار این انجام صورت در.است شده داده دانشجویان به کار اجازه هفته در ساعت 30 دکترا مقطع در و هفته

 و مهاجرت راههای از یکی.نمود خواهد تأمین را دانشجو زندگی هزینه از نیمی درآمد این که بود خواهد ساعت هر در یورو 9 تا 7 حدود

 . است تحصیلی ویزای اخذ دائم اقامت اخذ

 اخذ شرط البته است بلژیک دائم اقامت اخذ و بلزیک به مهاجرت داههای بهترین از یکی تحصیلی ویزای اخذ و بلژیک در تحصیل لذا

 .است کشور این در کار اقامتی، پروسه گذراندن و بلژیک کشور در کار دائم اقامت

 مهاجرت به بلژیک:

 :چیست بلژیک کشور در گذاری سرمایه مزایای

 اروپا در قدرتمند بسیار حضور

 محدودیت بدون یکساله  حداقل اقامت

 بلژیک در اقامت سال سه از پس شهروندی درخواست ارائه
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 محدودیت بدون دوگانه تابعیت داشتن

 ویزا داشتن بدون اروپا اتحادیه های کشور به سفر

 ارائه درخواست شهروندی کسب برای کشور این در  مداوم اقامت سال سه از بعد توانند می متقاضیان که اروپاست در کشور تنها بلژیک

 . آورید بدست را بلژیک شهروندی توانید می نیز( مداوم غیر) کشور این در اقامت سال هفت از بعد همچنین.نمایند

 

 بلژیک کشور در گذاری سرمایه برنامه

 سرمایه یا و کار و کسب ایجاد شامل گروه این.شود می پیشنهاد اورپا اتحادیه از خارج د افرا و ها خارجی به بلژیک گذاری سرمایه ویزای

 می بطول ماه 8 تا 3 پروسه این و نمایید کسب را بلژیک اقامت ویزای توانید می براحتی شما شرکت یک صاحب بعنوان.گردد می گذاری

 حدود در مبلغی باید درخواست ارائه برای متقاضیان.گردد می تمدید دیگر سال سه برای آن از بعد و داشته یکساله اعتبار ویزا.انجامد

 .شوند شرایط واجد تا نمایند گذاری سرمایه یور 300000

 :ویزا درخواست های هزینه

 9۵،000 €:  اصلی متقاضی برای اقامت ویزای درخواست هزینه

 2۵،000 €: اصلی متقاضی برای دیگر های سال و اول سال تمدید  هزینه

 3۵،000 €: اصلی یمتقاضی برا شهروندی درخواست هزینه

 .شد خواهد آن از بعد های سال در ۵،000 € و اول سال در 20،000 € الی 10،000 € آن مدیران هزینه و شرکت یک درواست هزینه کلی بطور

 بلژیک: در خانه از طریق خرید

 امور کلیه و شرکت ثبت بابت یورو 4۵00 هزینه پرداخت و باال به یورو 60.000 حداقل ملک خرید با بلژیک طریق از اروپا اتحادیه اقامت اخذ

 مارچ 10 از گذاری سرمایه حداقل قانون است توضیح به الزم ، آورید بدست را اروپا اقامت ماه سه از کمتر در توانید می کار اجازه و اقامتی

 کوتاهی فرصت پس.  یافت خواهد تغییر یورو هزار 200 با حداقل به یورو هزار 60 با حداقل جای به(  1391 اسفند بیستم با برابر)  2013

 .باشد می هزینه کمترین با امتیاز این از استفاده برای
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 بلژیک در ملک خرید( .  امارات در یورو ، دالر ، درهم - ایران در ریالی. )  نمایید پرداخت ملک رزرو بابت را ملک کل قیمت از% 20 مبلغ •

 .  کنید استفاده ساله 20 بانکی وام از% 70 تا و کنید فاینانس بانک از را خود ملک توانید می "بعدا ندارد وام اول سال سه تا

 به یکروزه نت اسکای ، ال اچ دی طریق از و صادر رسید بالفاصله پرداخت هر با. )  نمایید پرداخت را مانده% 80 تا دارید فرصت روز 28 •

 (.  میرسد شما دست

 .میشود ارسال خریدار ادرس به و صادر خریدار نام به سند پیش تکمیل از پس روز 10 حداکثر •

 . شود پرداخت اقامت و شرکت اداری امور بابت یورو 4۵00 مبلغ باید سند پیش دریافت از پس •

 . میگردد اعالم متقاضی به سفارت وقت و تکمیل خانواده اعضای تمام برای سفارت های فرم شرکت ثبت از پس •

 با(  کنید ورود اروپا خاک به تا دارید فرصت ماه شش حداکثر)  متقاضی دلخواه تاریخ به سفر مقدمات ها پاسپورت در ویزا نصب از پس •

 . میشود هماهنگ شرکت اروپای بخش پرسنل

 کامل دهی سرویس اروپا در مستقر زبان فارسی بخش دیگری مورد هر یا گواهینامه اخذ و فرزندان نام ثبت و ملک تحویل امور کلیه برای •

 . کرد خواهد

 خواهد زمان ماه سه حداکثر شود انجام یکجا و ابتدا ها پرداخت کل اگر و برد می زمان ماه چهار از کمتر اقامت اخذ تا ابتدا از پروسه کل •

 . برد

 یا کرده اجاره را دیگری ملک اروپا اتحادیه از دیگری کشور یا شهر هر در و داده اجاره را خود ملک ما شرکت طریق از تواند می خریدار •

 . است معتبر اروپا اتحادیه کل برای صادره اقامت چون نماید خریداری

 جای هر یا اروپا از بیرون اینکه یا بگیرند پاسپورت و بمانند نیم و سال سه اروپا خاک در توانند می دلخواه به خانواده اعضای از یک هر •

 همیشه فقط صورت این در ولی سفرکنند بلژیک به روز یک مدت برای حتی یکبار ماه شش هر باید فقط باشند ساکن که ایران مثل دیگر

 یکجا یا پراکنده طور به سال شش در را روز 1280 یعنی سال شش از مجموع در کامل نیم و سال سه که زمانی تا و دارند را اروپا اقامت

 27 از یک هر در تواند می باشد بلژیک در نباید "لزوما پاسپورت روزشمار برای خریدار. ) شد نخواهند پاسپورت شامل نکنند تکمیل

 (.آید می حساب به روزشمار است نشده خارج اروپا از که زمانی تا و کند زندگی اروپا کشور
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 آدرس سفارت بلژیک:

 1۵7 و 1۵۵. ش -( فرشته) شهیدفیاضی. خ - 1 منطقه - تهران

 22044608-22041617-22049247 تلفن:

 

بار و هر بار به مدت دوسال تمدید  2های اخذ شده ابتدا به صورت یک ساله بوده که بعد از آن  که تمامی اقامت الزم به ذکر است

سال میتوان تابعیت  10شود..بعد از مدت پنج سال امکان اخذ اقامت دائم برای متقاضیان فراهم خواهد بود و بعد از گذشت  می

 را به دست آورد. بلژیککشور 

در امر اخذ   باشید شرکت مشاوران بین الملل کاسپین مهاجر  با توجه به سابقه طوالنی اگر خواهان اخذ اقامت از این روش می

 بهترین مشاوره را به شما میدهند،. بلزیکاقامت 

 ( 021)  22887812-13تلفن مشاوره :          


