قبرس شمالی
قبرس با نام رسمی جمهوری قبرس کشوری جزیره ای  ،واقع در شرق دریای مدیترانه که
پایتخت آن نیکوزیا است.قسمتی از شمال این جزیره قبرس شمالی ( بخش ترک نشین) و
ساکنان مسلمان و ترک زبان قبرسی هستند و بخش جنوبی این جزیره عموما قبرسی
(یونانی) هستند .از سال  1974این جزیره به دو بخش تقسیم شد .پس ازآن بخش جنوبی
قبرس که در اختیار یونانی هاست به اتحادیه اروپا پیوست اما بخش ترک نشین شمالی جدا
ماند.بخش شمالی قبرس تنها توسط ترکیه به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شده
است  .در سال  2004قسمت شمالی اعالم استقالل و تشکیل جمهوری ترک قبرس شمالی
نمود که تنها مورد پذیرش ترکیه واقع شد به همین دلیل از همان زمان تالشها برای الحاق
مجدد دو قبرس شروع شد وهم اکنون دو کشور از هر زمان دیگری به اتحاد نزدیکتر شده
اند.مذاکرات چند جانبه اتحادیه اروپا ،آمریکا  ،سازمان ملل و ترکیه و باز شدن مرزها
برای ساکنین و عقب نشینی محدوده مرزی و رفراندوم  2019و بازگشایی منطقه مورد
مناقشه کاپالی ماراش در فاماگوستا نشانه هایی از توافق نهایی دو قسمت این جزیره میباشد.

چرا سرمایه گذاری در قبر س شمالی ؟!؟
*برگشت سرمایه در حداقل زمان
* خرید ملک با پا یین ترین قیمت وباال ترین کیفیت
*خرید ملک با راحترین شرایط (با پیش پرداخت  %30کلید خانه خود را تحویل بگیرید )

*به دلیل افزایش ساخت هتل های پنج ستاره ،کازینو ،ساخت فاز دو فرودگاه بین المللی
ارجان که باعث افزایش ورود توریست شده است.
*سومین کشور امن در میان کشورهای اروپایی وکمترین آمار ارتکاب جرم.
*ورود ساالنه 60هزار دانشجوی خارجی به جزیره در میان صد کشور اروپایی که باعث
پیشرفت اقتصادی کشور شده است.
*از نظر اقتصادی  :با توجه به مساحت کم این جزیره پیشرفت اقتصادی روزافزون امکان
ایجاد فرصتهای شغلی بسیاری در پی دارد.
*امنیت سیاسی :به علت به هم پیوستن قبرس شمالی و جنوبی وافزایش درخواست برای
خرید ملک و سرمایه گذاری که باعث رشد اقتصادی شده است.

شعار تایتل
*ما رویاهای شما را میسازیم.سرمایه گذاری مطمئن در قبرس شمالی*

خدمات ما:

گروه مشاوره سرمایه گذاری اشرفی توسط کارشناسان با تجربه برای هموطنان عزیز
ایرانی خدمات زیررا ارائه میکند:
)1ثبت شرکت،خرید،فرو
ش،تجاری،اداری،مسکونی(آپارتمان،ویال)زمین(مسکونی،تجاری،کشاورزی)پروژه وهتل
همراه با اقساط بلند مدت بدون بهره
)2ترانسفر فرودگاهی
 )3تور سه روزه جهت بازدید ازتمامی پروژه ها
 )4اقامت رایگان طی سه روز بازدید از پروژه ها
)5کلیه امور عقد قرارداد وثبت قانونی پروسه خرید ملک توسط وکالی مجرب
 )6اخذ اقامت طی مدت  15روز کاری

درباره ما:
خرید ملک،اخذ اقامت ورویای مهاجرت خود را با ما به واقعیت تبدیل کنید.
اولین و با سابقه ترین مشاوره امالک ایرانی با بیش از  10سال سابقه کاری آماده
پاسخگویی به شما هموطنان عزیز میباشد.
گروه مشاوره سرمایه گذاری اشرفی استیت دارای مجوز رسمی از طرف دولت قبرس
شمالی به شماره پرونده ( ) 20645و برند ثبت شده میباشد.
برای مطالعه بیشتر رزومه شرکت به لینک زیر مراجعه فرمایید:

