
 ویال شهرکی یا مستقل
ویال   است.  برای خرید  ویال  انتخاب  به  راجع  در  شود  می  پرسیده  ما  از  اغلب  که  سواالتی  از  یکی 

شهرکی و ویال مستقل دو نوع مختلف ویال هستند که بسیاری از خریدار ها در خرید یکی از این ها 

شوند  می  شک   .دچار 

معایب خاص خودشان هستند.  دارای مزایا و   ویال شهرکی یا مستقل هر کدام از از این ویال ها یعنی 

متفاوت   ها  انتخاب  تا  باعث می شود  موارد  این  و  دارد  تفاوت  یکدیگر  با  کدام  امکانات هر  همچنین 

 .باشد

را ارائه  ویال شهرکی یا مستقل ما در این مقاله می خواهیم تمام اطالعات مورد نیاز شما برای انتخاب

کنیم. برای آشنایی بیشتر با مزایا و معایب ویال شهرکی و مستقل به شما پیشنهاد می کنیم که تا آخر این  

 .مقاله با ما همراه باشید

 در این مطلب با چه مواردی آشنا می شویم ؟ 

 ویال شهرکی یا مستقل کدام را بخریم؟ •

نکات مهم درباره ویال شهرکی و  •

 ویال مستقل 

 

یا   شهرکی  ویال 

را  کدام  مستقل 

 بخریم؟ 
بررسی  به  خواهیم  می  بخش  این  در 

شهرکی  ویال  ویال    کامل  همچنین  و 

کدام  هر  معایب  و  مزایا  و  مستقل 

بپردازیم تا شما با توجه به نیازهایتان  

و همچنین مشخصات هر ویال، بتوانید  

داشته   تری  راحت  گیری  تصمیم 

دست  از  را  مقاله  این  ادامه  باشید. 

 .ندهید

 
 ویال شهرکی چیست؟  •
 مزایا ویال شهرکی چیست؟ •
 ویال مستقل چیست؟  •
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 مزایا ویال مستقل چیست؟ •
 لویال شهرکی یا مستق •
 کالم پایانی •

 نکات مهم درباره ویال شهرکی و ویال مستقل 

 ویال شهرکی چیست؟ 

شهرکی  زیادی  ویال  تعداد  به 

یک  در  که  شود  می  گفته  ویال 

و  اند  شده  ساخته  خاص  مکان 

دیوار  توسط  ویالها  این  دور 

موجب   این  و  شده  محصور 

همان   یا  و  شهر  یک  ایجاد 

است.   شده  ویالیی  شهرک 

از  بسیاری  در  ویالیی  شهرک 

واقعی  شهر  یک  مانند  موارد 

 .است

شهرک   ویال  مثال  ویالیی  برای 

خیابان   دارای  شهر  یک  مانند 

بندی است که به ویالها ختم می 

همچنین   شهرکی  ویال  شود. 

داشتن   مانند  مزایایی  دارای 

نگهبان است که ورودی شهرک  

دارد دست  در  را   .ویالیی 

همچنین این ویالها دارای مکان 

پارک،   مانند  تفریحی  های 

در  ما  است.  و…  استراحتگاه 

ا از  کشور  مناطق  نوع  اکثر  ین 

ما  مثال  برای  داریم.  ویالها 

در  ویال  زیاد  های  شهرک 

طرفداران   که  داریم  کردان 

 .زیادی دارند
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 مزایا ویال شهرکی چیست؟ 

ی  ویال شهرکی مزایا بسیار زیادی دارد که اغلب ویال های مستقل ندارند و این یک برتری را بوجود م

 .آورد. برای اینکه با مزایا مهم ویال شهرکی آشنا شوید ادامه این مقاله را حتما مطالعه کنید

 

 امنیت بسیار باال  .۱

 

است    دارای نگهبان شهرک اولین و مهم ترین مزیت ویال شهرکی داشتن امنیت بسیار باال است. ورود

و همچنین تمام نقاط ویال توسط دوربین های مداربسته بررسی می شود. حتی مهمان ها برای ورود به  

 .این ویال ها باید کارت ورود داشته باشند وگرنه نمی توانند داخل شوند

 

 قیمت پایین  .۲

 

یکی از  شاید تا االن تصور می کردید که ویال شهرکی قیمت بسیار باالیی دارد ولی اینطور نیست. 

دالیل پایین بودن قیمت ویال شهرکی، مصالح استفاده شده برای ساخت ویال ها است. شرکت سازنده  
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برای ساخت ویال مصالح را کلی خریداری می کند و به دلیل حجم زیادی مصالح، قیمت بسیار کمتری  

 .می پردازد. این باعث می شود تا قیمت کلی ویال نیز پایین بیاید

 

 آب و برق و گاز  داشتن منابع .۳

 

این  گرفتن  است.  گاز  و  برق  آب،  منابع  نبود  دارند،  مستقل  های  ویال  اکثر  که  مشکالتی  از  یکی 

تهیه کند. اما   تواند به راحتی این امتیازات را  امتیازات برای ویال کار مشکلی است و هر کس نمی 

وانند این امتیازات را به  شرکت های سازنده به دلیل ساخت و ساز زیاد و همچنین معتبر بودن، می ت 

 .راحتی تهیه کنند

 

 ویال مستقل چیست؟ 

ویال مستقل به ویالیی گفته می شود که سازنده بصورت مستقل ویالیی را در زمین خودش می سازد  

ندارند. ویاله ای مستقل نیز مزایا زیادی دارند. برای مثال در  ویال های دیگری در این زمین وجود 

شود می  حفظ  بیشتر  ما  خصوصی  حریم  همچنین  و  دارید  بیشتری  آزادی  شما  مستقل   .ویال 

به تصمیم  که  کسانی  کردان اغلب  در  ویال  نمی  خرید  که  هستند  کسانی  میگیرند  مستقل  صورت  به 

یا می خواهند حریم خصوصی شان حفظ   با قوانین سفت و سخت ویال شهرکی زندگی کنند و  توانند 

 .شود. البته اینها دالیل خوبی برای خرید ویال مستقل است
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مقاله مزیت خر  این  ادامه  در  برغان یدما می خواهیم  در  با شما   ویال  را  دیگر جاها  و  بطور مستقل 

 .بررسی کنیم پس اگر می خواهید با مزایا ویال مستقل آشنا شوید با ما تا آخر این مقاله همراه باشید

 

 مزایا ویال مستقل چیست؟ 

بهههه مزایههها ویهههال مسهههتقل مهههی رسهههیم. ایهههن نهههوع ویهههال  ویالالالال شالالالهرکی یالالالا مسالالالتقل در ادامهههه مقالهههه

طرفهههداران زیهههادی دارد و هنهههوز افهههرادی هسهههتند کهههه از بهههین  ویهههال شههههرکی یههها مسهههتقل ، 

خریهههد ویهههال مسهههتقل را انتخهههاب مهههی کننهههد. همهههراه مههها باشهههید تههها مزیهههت ههههای ویهههال مسهههتقل را 

 .ببینیههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههد

 متریههههههههههههههههههههال و مصههههههههههههههههههههالح بهتههههههههههههههههههههر در سههههههههههههههههههههاخت .۱

و دیگهههر جاهههها شهههاخ  بسهههیار  ویهههال مهههدرن در کهههردان کیفیهههت مصهههالح بهههرای سهههاخت یهههک

مهمهههی اسهههت زیهههرا اتفهههاق خبهههر نمهههی کنهههد و ههههر لحتهههه ممکهههن اسهههت ویهههال بهههر ا هههر اتفاقهههات 

 .د. کیفیههههت مصههههالح اسههههتفاده شههههده در چنههههین مههههواقعی بسههههیار مهههههم اسههههتبههههه خطههههر بیفتهههه

ویهههال هههها مسهههتقل بهههه دلیهههل تهههک بهههودن، تمرکهههز بیشهههتری در سهههاخت آن صهههر  مهههی شهههود و 

مهههواردی ماننهههد کیفیهههت مصهههالح در سهههاخت ویهههال مسهههتقل جهههدی تهههر اسهههت. ویهههال شههههرکی 

ال، کیفیهههت نیهههز از کیفیهههت مصهههالح بهههدی برخهههوردار نیسهههتند فقهههط بهههه دلیهههل تعهههداد بهههاال ویههه

 .مصهههههههههههههههههههالح مووهههههههههههههههههههوع جهههههههههههههههههههدی بشهههههههههههههههههههمار نمهههههههههههههههههههی رود

 نبههههههههههههههههههههههود قههههههههههههههههههههههوانین سههههههههههههههههههههههفت و سههههههههههههههههههههههخت .۲

ویهههال شههههرکی بهههه دلیهههل زنهههدگی کهههردن افهههراد زیهههادی در یهههک منطقهههه، دارای قهههوانین سهههفت 

و سهههختی اسهههت تههها بتواننهههد شههههرک را کنتهههرل کننهههد. امههها ویهههال مسهههتقل ایهههن قهههوانین را نهههدارد 

 .زیههههههههههههههرا تنههههههههههههههها شههههههههههههههما در آنجهههههههههههههها زنههههههههههههههدگی مههههههههههههههی کنیههههههههههههههد

ه ایهههن مووهههوع را نیهههز بایهههد در نتهههر بگیریهههد کهههه تهههامین امنیهههت ویهههال مسهههتقل بهههر عههههده البتههه
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خهههود شماسهههت. در ویهههال مسهههتقل نگهبهههانی وجهههود نهههدارد کهههه همیشهههه مراقهههب ویهههال باشهههد. 

شهههما نیهههز مهههی توانیهههد بههها اسهههتفاده از دوربهههین ههههای مداربسهههته و یههها دزدگیهههر هههها، امنیهههت ایهههن 

 .ویال ها را تامین کنید

 

 ویال شهرکی یا مستقل 

باید بگوییم که این به شما بستگی دارد. برای مثال خرید   ویال شهرکی یا مستقل برای پاسخ به سوال

ویال شهرکی یا مستقل    ویال در برغان و یا خرید ویال در شمال به شما و نیازهایتان بستگی دارد. خرید 

 .نیز به نیازهای شما بستگی دارد. پس در انتخاب ویال شهرکی یا ویال مستقل دقت کنید 

 کالم پایانی 

این مقاله درباره ویال شهرکی یا مستقل بود. شما در این مطلب با مزایا ویال شهرکی و ویال مستقل نیز  

ب  اید  آشنا شدید. امیدوارم این مقاله برایتان مفید بوده  با ما همراه بوده  تا آخر این مقاله  اینکه  اشد. از 

 .کمال تشکر و قدردانی را داریم

 


