شرایط مهاجرت به هلند
در طی سال های اخیر هورراره هد رز ام هودرا د ا رز
دحبرب دهاه ان با شوار دی آیز.

هد ز با کشرر گل اللرا آسریاب برادی شره ر دارد،
طبیعررز میبررای ایر کشرررر در ک ررار می سرراخز هررای
د اسب ههز انجام فعالیز هرای اتصارادی ،اهصورا ی،
دوی … با ث گ دیزه ه سالا دهاه ان ف ا انری برا
ر ش هرای دتصدررظ ن یر دهراه ر ،حارریدی ،کرراری،
س دایا گذاری … با هد ز دهاه ر نوای ز.
در ادادررا ای ر دبدررب بررا دع فرری ر ش هررا ش ر ای
دهاه ر با هد ز خراهیم پ داخز ،با دا هو اه باشیز.

مهاجرت به هلند در گذر زمان

دهاه ر با هد ز در سال  ۱۹۸۴شکل ،امه ای با خرد
گ فز ،در آن مدان با دز ترع ه گ های داخدی در
کشررهای دان ز ف انسا

آلوان اف اد بسیار ب ای ش ع

منزگی هزیز با هد ز دهاه ر نوردنز ،دهاه ر با هد ز در
سال  ۲۰۱۸با ا ج خرد رسیز

رشز  ۱۰در زی آدار

دهاه ان در د ایسا با سال  ۲۰۱۷نشانا هجرم دهاه ان با
ای کشرر اسز.

ر نز دهاه ر با هد ز با حزی افزایش داشصا کا در حال
حاض

هد ز با هو اه بدژیک هز

کشررهای ار پای دحسرب دی شرنز.

دهاه پذی

 ،ی

دالیل پذیرش مهاجران
توسط هلند

دالیل کشرر هد ز ههز پذی ش دهاه ان را دی ،ران با ۳
دسصا ا دی  ،سیم نورد.
در اتع سیاسز های د لز هد ز در راببا با پذی ش

دهاه ان اهزاف گرناگرن را دنبال دی ک ز ،کا ام دهم  ،ی
اهزاف ای

کشرر ر نق اتصاادی با اسبا هذب س دایا

گذاران خارهی نی ی کار ،حایل ک ده دصتاص دی
باشز .دالیل ا دی پذی ش دهاه ان ،رس کشرر هد ز با
ش ح ذیل دی باشز:
•

اتصاادی

•

هذب نی ی کار دصتاص

•

بش د سصانا

اقتصادی
بز ن شک هذب س دایا گذاران خارهی یکی ام دهم
 ،ی اهزاف کشرر هد ز دی باشز ،طی سال های اخی
سیاسز های ا،تاذ شزه ام سری د لز هد ز در راسصای
ایجاد بسص های د اسب ههز انجام فعالیز های
اتصاادی با ث هذب س دایا های کالن خارهی گ دیزه
ای اد کوک شایانی با اتصااد هد ز نورده اسز.

جذب نیروی کار متخصص

دانشجریان ام دیگ الریز های هد ز در اد پذی ش
دهاه ان با شوار دی آی ز.

در اتع هد ز با ایجاد درتعیز های شغدی د اسب ب ای
اف ادی کا ،حایالر الیا

دانشگاهی دارنز ،وهیزار

المم را ههز با کار گی ی اف اد ،حایل ک ده دصتاص
در مدی ا های شغدی دتصدظ ف اهم نورده اسز

نی ی هران ،دسصعز
ب د.

ام

،حایدک ده با خربی به ه دی

بشر دوستانه
کشرر هد ز

یکی دیگ ام دالیل هذب دهاه ان ،رس
سیاسز های بش د سصانا ای کشرر دی باشز.

کشرر هد ز در راسصای ترانی حوایز ام ح رق بش ش ای

منزگی

اتادز در ای

کشرر را ب ای اف ادی کا ب ا با

دشکالر دالیل دشتص ادکان منزگی در کشرر خرد را با
ررر دعورل نزارنز کا در ا الح با ای

اف اد پ اهجر

گفصا دی شرد ف اهم نورده اسز.
المم با ذک اسز با دز هجرم پ اهجریان با هد ز طی سال
های اخی د لز ای کشرر در ار،باط با پذی ش پ اهجریان
ترانی ستصگی انا دشراری ضع نورده اسز.

آمار مهاجرت ایرانی ها به
هلند

طبق آدار انصشار یافصا در سال ، ۲۰۱۹عزاد ای انیان د یم
هد ز حز د  ۳۳هزار نف دی باشز کا ام ای ،عزاد بیش ام
 ۷۰در ز پ اهجریانی هسص ز کا ام ا اخ دها  ۸۰دیالدی ،ا

ا اخ دها  ۹۰با هد ز دهاه ر نورده انز .در حال حاض
اکث ای انیان د یم هد ز در شه آمستردام پایصتز هد ز
سکرنز دارنز.

روش های مهاجرت به هلند

ب ای دهاه ر با کشرر هد ز ر ش های گرناگرنی هرد
دارد.
اف ادی کا تاز دهاه ر با ای کشرر را دارنز با ،رها با

هزف خرد ام سف با هد ز

ارمیابی ش ای

ر ش های

دهاه ،ی درهرد دی ،ران ز بهص ی ر ش را ب ای انجام ای
اد انصتاب نوای ز .ر ش های دهاه ر با هد ز با ش ح
ذیل دی باشز:

مهاجرت تحصیلی
دهاه ر ،حایدی با هد ز یکی ام دصزا ل  ،ی

ساده

 ،ی ر ش ها ب ای دهاه ر با ای کشرر دی باشز.
هد ز ام سیسصم آدرمشی دزرن دانشگاه های دعصب ی
ب خرردار اسز ،ام ای

ر ساالنا دانشجریان بسیاری

ههز ادادا ،حایل با هد ز دهاه ر دی نوای ز.
هزی ا ،حایل در دانشگاه های هد ز بی ، ۵ا  ۲۵هزار
یرر در سال اسز .طبق ترانی
دانشگاه های ای

هد ز اف ادی کا ام

کشرر فارغ الصحایل دی شرنز در

ررر ،وایل با اتادز در هد ز  ۶داه ف

ز خراه ز

داشز دشغرل با کار شرنز پس ام  ۲سال اتادز دائم
هد ز را دریافز نوای ز.

برای اطالع از شرایط تحصیل در هلند این مطلب را
مطالعه فرمایید :تحصیل در هلند

مهاجرت کاری
هد ز ام هودا کشررهایی اسز کا اف اد ب ای دریافز
یزای کار با هاب آف (پیش هاد کار) نیام دارنز.

ه سالا لیسصی ام دشاغل دررد نیام هد ز ،رس
کار ای

کشرر د صش دی گ دد

شغدی آنها در لیسز دررد ن

مارر

اف ادی کا مدی ا
هرد داشصا باشز (در

ررر ،اییز کارف دا) ادکان اسصفاده ام د ر ،ادا کاری

ب ایشان هرد خراهز داشز.

برای اطالع از شرایط کار در کشور هلند این مطلب را
مطالعه فرمایید :کار در هلند

مهاجرت از طریق ثبت شرکت
(سرمایه گذاری)
ثبز ش کز در هد ز دعور اال با  ۲ررر ادکان پذی
خراهز برد.
در حالز ا ل دان ز سای کشررها ف د دص اضی ددزم با
ارائا ط ح ،جاری (بیزی س پالن) با هو اه دزارک
دررد نیام دیگ در راسصای مدی ا فعالیز ش کز دررد
ن

با ا،اق بامرگانی هد ز دی باشز کا در

،ائیز ،اهامه فعالیز ب ای ف د دص اضی

ررر

ادر خراهز

گ دیز.
در حالز د م شتص دی ،رانز با ر د با کشرر هد ز
اتزام با خ یز ش کز های ام پیش ثبز شزه نوایز.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت در
هلند عبارتند از:
•
•

•
•
•

•
•
•

ارائا ط ح ا لیا ش کز در مدی ا ایجاد دشاغل سرد
آ ر هزیز
دشتص ک دن اف ادی کا در ش کز فعال هسص ز ام
هودا ش کا .در ررر پیش بی ی ،هیئز دزی ه
دزی ادل کارد زان ش کز
دشتص ک دن سهام ه یک ام اف ادی کا در ایجاد
راه انزامی ای ش کز دشارکز دارنز
ارائا دزارک حسابهای ش کز
ارائا ط ح ا لیا ش کز دشتص نوردن نرع فعالیز
ش کز
اشصغال ما بردن ط ح ارائا شزه ش کز
،وک دالی ههز ثبز راه انزامی ش کز در هد ز
ارائا حزاتل ۳سال ساب ا کار ،جارر د ،ب با
فعالیز های ش کز دذکرر در کشرر دبزا ام سری ف د
دص اضی کا نشان ده زه ،ج با کاری اف اد در مدی ا
،جارر ،بیزی س کارآف ی ی باشز.

مهاجرت خود اشتغالی
کشرر هد ز ب ای دهاه ر کارآف ی ان ب  ،با ای
کشرر ش ای بسیار دسا زی ف اهم نورده اسز.
ای اف اد بایز یک ط ح اتصاادی تابل ،رهیا (بیزی س
پالن) ارائا نوای ز ،هوچ ی بایز اثبار ک ز کا خزدار
ارائا شزه ،رس

ای

اشتاص ام ابصکار

نرآ ری

ب خرردار اسز.
ای

اشتاص ههز راه انزامی

ش ع فعالیز خرد

ددزم با ارائا دزارک د برط با ،وک دالی دی باش ز.

در ای

ررر دی ،ران ز ام دعافیز های دالیا،ی در
هوچ ی

دی

سال ا ل فعالیز خرد به ه د ز شرنز

،ران ز ،ا پ ج سال ام ،تفیظ های دالیا،ی

یژه

ب خرردار شرنز.

مهاجرت از طریق پناهندگی

کشرر هد ز یکی ام فعال  ،ی کشرر های ار پایی در
مدی ا هذب پ اه زگان اسز.
با ای

هرد د لز ای کشرر ستز گی ی های ف ا انی

در ای مدی ا انجام دی دهز ،افزایش ،عزاد پ اهجریان
در سال های اخی  ،اخذ پ اه زگی را بسیار دشرار ،
ک ده اسز.
کشرر هد ز در یک بامه مدانی هشز ر مه پاسخ ا لیا
خرد را نسبز با ضعیز شوا ا الم دی ک ز .با ای

هرد پ سا انجام د احل تانرنی اخذ پ اه زگی در
کشرر هد ز دوک
مدانب باشز.

اسز بی

شش داه ،ا یک سال

موانع مهاجرت به هلند چیست؟

هوان طرر کا اشاره گ دیز ب ای دهاه ر با هد ز ر ش
های دتصدفی هرد دارد ،ه یک ام ای ر ش های دهاه ،ی

دارای دزایا دعایبی دتصص با خرد دی باش ز.
آدار باالی دهاه ر با هد ز در طی سال های اخی با ث
ستصگی ی ای

کشرر ههز پذی ش دهاه ان گ دیز،

خار اا اف ادی کا ر ش پ اه زگی را ب ای دهاه ر با ای
کشرر انصتاب نورده انز.
در اتع هد ز با هذب اف ادی کا ب ای ای کشرر دفیز دی
باش ز ن ی س دایا گذاران
خرد نشان دی دهز.

دانشجریان التا بیشص ی ام

زبان هلندی

یکی ام دغزغا های اف ادی کا تاز دهاه ر با کشرر
هد ز را دارنز یادگی ی مبان هد زی اسز.
در اتع هد ز کشرری چ ز مبانا دحسرب دی گ دد ،در

د اطق دتصدظ هد ز مبان رایج بی د دم دصفا ر اسز.
هزا ام مبان هد زی کا مبان رسوی د دم ای

کشرر با

شوار دی آیز مبان های آلوانی ف انسری کارب د میادی
در کشرر هد ز دارد ،ام ای ر دهاه ان با ،رها با د از

خرد در کشرر هد ز بهص اسز آش ایی نسبی با مبان
دکالوا در آن د ب ا را کسب نوای ز.

مهاجرت به هلند تا چه حد امکان
پذیر است؟
رشز چشم گی آدار دهاه ر با هد ز طی سال های
اخی نشانگ اه ای سیاسز های د اسب

کارب دی

ههز پذی ش دهاه ان ام سری د لز هد ز اسز.
ه چ ز ر ش دهاه ر اف اد ام اهویز ف ا انی

ب خرردار اسز

ن ش دهوی را در نحره ب خررد

کشرر هد ز با دهاه ان ایفا دی نوایز.
ام ای ر د احل دهاه ر اخذ اتادز دائم هد ز ب ای
اف اد بسصا با نرع

ر ش دهاه ر با کشرر هد ز

بسیار دصفا ر دی باشز.

مهاجرین موفق در هلند
طی سال های اخی
زیزدان ای ان

دهاه ان ف ا انی ام کشرر

هوچ ی س ،اس ههان با هد ز

دهاه ر نورده انز.
در حال حاض بیش ام  ۳۱هزار ای انی د یم هد ز

دی باش ز

بسیاری ام ای

اف اد ام ط ق دتصدظ

درفق با اخذ اتادز دائم هد ز حصی پاسپررر ای
کشرر شزه انز.
بعضی ام ای دهاه ان با درف یز های چشم گی ی
دسز یافصا انز

راه منزگی خرد را با کدی ،غی

داده انز کا در ادادا با دراردی ام ای دسز اشاره
خراهیم نورد.

ساالر عظیمی
ساالر یوی دیدیاردر کارآف ی درفق ای انی ساک شه sulis
اتع در ه رب غ بی هد ز نزدیک با د م بدژیک اسز .ای شه
با هوعیصی حز د  ۲۵۰۰نف شه نسبصاا کرچکی با شوار دی آیز
لی با ،رها با درتعیز هاذبا های گ دشگ ی ف ا انی کا دارد
ساالنا بیش ام  ۴دیدیرن گ دشگ ام sulisبامدیز دی نوای ز.
یوی د ره دزی یز اتصااد را در دانشگاه ،یدب خ گذرانز ،سپس
با افصصاح ف شگاه کرچکی ههز ضا ،دف هو اه فعالیز خرد
را ش ع نورد.
پس ام گذشز مدان نا چ زان میادی ا ،رانسز احب ف شگاه
لباس چ زی ش کز ای ص نصی ،کادپیر ،ی شرد حاال هوان
ش کزها بهص ی ارمانص ی خزدار را در هد ز ارائا دیده ز.

با ،رها با حجم ،رریسصی کا شه sluisداشز ،یوی زم خرد
را هزم ک د ،ا هصل رسصررانی را در هوی د ب ا افصصاح ک ز کا
ی در ای بتش هم درفق برد اد مه هصل ،حز دزی یز ی
یکی ام دحبرب ،ی هصلها در ه رب هد ز اسز.
ای کارآف ی درفق ای انی با هوی د زار بس زه نک د بتشی ام
س دایااش را هم ارد رمش ک د .ا باشگاهی خار ی با نام
پا ،اِیزدن در شه داسوتد در اسصان لیوب خ را خ یزاری ک د
کا ،یم ا در سبح آدا،رر ت ار دارد ،ادا یوی ا الم ک ده کا در
 ۵سال آی زه ای ،یم را با سبح ا ل لیگ بدژیک خراهز رسانز.

رضا قوچان نژاد
رضا ترچان نژاد نررنیا چه ه ش اخصا شزه

دع ف فر،بال

ای ان ،سال  ۱۳۶۶در شه دشهز چشم با ههار گشرد.
ی در یک خانراده کادالا رمشی پ رش یافز هبار ترچان
نژاد وری رضا د بی اسبق ،یم الیبال دیزان خ اسان برده
اسز ام چه ه های س ش اس در رشصا الیبال دی باشز.

رضا در د ران کردکی با هو اه خانرادهاش با هد ز دهاه ر
ک د

فر،بال پایا را در ای

کشرر آغام نورد،

فارغالصحایل رشصا درم سیاسی اسز

ی

ید دینرامد .رضا

ترچان نژاد فر،بال خرد را در سال  ۱۹۹۸در ،یم هی نفی

هد ز آغام نورد ،پس ام درخشش در ای ،یم بعز ام گذشز ۷
سال با ،یم های دیگ هد ز حصی بدژیک پیرسز اک رن در
،یم فر،بال م لا با کار خرد ادادا دی دهز.

ورود به تیم ملی
کارلرس کی ر ش د بی سابق ،یم ددی ای ان در ر م  ۲۲اکصب
 ۲۰۱۱طی ،واسی ،دف ی ام ترچان نژاد کا در شه لیژ بدژیک
برد ،د رر ک د کا با ،یم ددی فر،بال ای ان ددحق شرد

ترچان نژاد در دزر کم حضررش در ،یم ای ان ،بزیل با
یک سصاره شز ،رانسز با گدزنی در  ۳دساب ا پایانی
د حدا انصتابی هام ههانی فر،بال  ۲۰۱۴با یک ته دان ددی
،بزیل شرد.
دهم ،ی گل ا نیز گل با ک ه ه ربی برد کا ای ان را بعز ام
هشز سال راهی هام ههانی ک د گرچی حواسا سام
ا لسان ل ب گ فز.
در حال حاض رضا ترچان نژاد  ،ها لژیرن ،اریخ ای ان اسز
کا در لیگ های ار پایی ،رانسصا پرک ک ز (چهار گل در
یک دساب ا فر،بال) ام ای حیث رکررد دار اسز.
ب نز آریاناپارس  ،ها دارنزه دجرمهای مارر ،عا ن ،کار
رفاه اهصوا ی مارر درم ،ح ی ار ف آ ری در ای ان
دی باشز .اخذ نوای زگی ام بسیاری د اکز دعصب ههان ،ارائا
زها پ نزه درفق با چ زی سفارر کشررهای دتصدظ
دنیا ایجاد راببا دبص ی ب رضایز تدبی اطوی ان خاط
درکدی زیز هوراره بزرگص ی افصتار آریاناپارس برده
س لرحا ودک د آ،ی خرد نیز خراهز برد.

