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پانصــد و پنجــاه روز پــس از همهگیــری رســمی کوید  ،19شــکی نیســت که هیچکــدام از ما ،همان
ـری
آد مهــای ســابق بــا همــان ذهنی 
تهــا و رویاهــا نیســتیم .عامــل ایــن تغییــر نیــز یــک نیــروی قهـ ِ
نشــمول بــود کــه بــاری دیگــر ناتوانــی بشــر در مواجهــه بــا طبیعــت را بــه مــا یــادآوری کــرد.
جها 
دادن عزیزانمــان،
عــاوه بــر صدمــات عاطفــی جبــران ناپذیـ ِـر ناشــی از دوری و یــا حتــی از دســت ِ
ســبک زندگــی پرفشــاری کــه از ســر گذراندیــم نــه فقــط اقتصادمــان ،کــه خانــواده ،مشــاغل و
رفتارهایمــان را نیــز تحــت شــعاع خــود قــرار داد 18 .مــاه پــس از آغــاز ایــن رونــد ،حــاال و پــس از
ـان جهانــی کموبیــش نشــانههای آرامــش هویــدا
تالشهــای پردامنــه نظــام بهداشــت و درمـ ِ
شــده اســت .ســفر و مهاجــرت کــه پیشــه مــا نیــز اســت ،در ایــن بــازه زمانــی متحمــل ضررهــای
جبرانناپذیــری گردیــد .بــا همراهــی مشــتریانمان امــا ایــن دوره را نیــز پشــت ســر گذاشــتیم.
اخبــار بازگشــایی ســفارتها کــه ایــن روزهــا -نجوا گونــه -از نقــاط مختلــف دنیــا شــنیده
یشــود ،نویدبخــش حرکــت دوبــاره شــما بــرای پیگیــری اهدافتــان خواهــد بــود .هرچنــد توجــه
م 
بــه نکاتــی چنــد بــه نظــر مثمــر ثمــر واقــع خواهــد شــد .بــر اســاس تجــارب پیشــین بایــد در نظــر
داشــته باشــید پــس از یــک دوره تعطیلــی ســفارتها و ســازمانهای مهاجرتــی کشــورهای
پذیرنــده ،مدتزمــان فرآیندهــای الزم بــرای تحقــق خواســتههایتان فراتــر از مــدت زمــان
همیشــگی خواهــد بــود .انباشــت بیــش از  18ماهـه ِی پروند ههــا ،در ادامــه ایــن مســیر منجــر بــه
افزایــش مــدت زمــان انجــام فرآیندهــای کنســولی و مهاجرتــی خواهــد شــد.
بدیهــی اســت کــه درک و پذیــرش ایــن موضــوع بــرای عزیزانــی کــه بیــش از  500روز در انتظــار
تکمیــل پرونــده خــود بودهانــد میتوانــد آســان نباشــد .همچنیــن قابــل حــدس اســت کــه
ـران فاقـ ِـد
ســختگیریهای متعــددی در خصــوص اجــرای فرآیندهــای مهاجرتــی ،بــرای مهاجـ ِ
ـپورت وا کسـ ِـن مــورد تأییـ ِـد کشــورهای پذیرنــده نیــز واقــع گــردد.
پاسـ ِ
ـمی منتشــر شــده
مجموعــه همــکاران مــا در مؤسســه چهرهنــگار بــا رصــد دقیــق داده هــای رسـ ِ
توســط ســازمانهای مهاجرتــی و ســفارتخانهها بــه دنبــال یافتــن بهتریــن و ســریعترین راهکارهــا
در راســتای بهبــود شــرایط متقاضیــان مهاجــرت و پشتســر گذاشــتن دو معضــل فــوق خواهنــد
بــود .شــما نیــز بــا درک ایــن مــوارد و ابــراز همدلــی در فرآیندهــای پیــش رو یــاور تحقــق ایــن هــدف
خواهیــد بــود.
امیــد اســت ایــن واقعــه نا گــوار درســی آشــکار بــرای بازتنظیــم رابطــه نهچنــدان عاقالنــه بشــر بــا
طبیعــت قــرار گیــرد.
شهریار جوهری
رئیس هیئت مدیره

مصاحبــه بــا مهنــدس خشــایار جمالــی مدیــر توســعه بــازار تیــم اســمارت آپ ویــزا ،در دفتــر ایــن مجموعــه و بــه مناســب حضــور آنهــا در نمایشــگاه
اینوتکــس کــه توســط پــارک فنــاوری پردیــس برگــذار شــده و هــم ا کنــون در حــال برگــذاری اســت صــورت پذیرفــت .در ایــن دیــدار ضمــن بازخوانــی
نقــش ایــن شــرکت در حضــور جهانــی اســتارتاپ هــای ایرانــی ،بــه الزامــات و کمبودهــای پیــش روی اســتارتاپ هــای ایرانــی نیــز پرداختــه شــد.
▪ زهره شافعی :درود بر شما.
اول بفرمائیــد کــه آیــا دلیــل خاصــی پشــت مشــابهت اســم مجموعــه شــما با اســمارت
آپ ونچــرز وجــود دارد؟
▪ خشایار جمالی :درود بر شما.
نــه حقیقتــا .اســمارت آپ ویــزا یــک شــخصیت مســتقل داشــته و در حقیقــت زیــر نظــر
آژانــس  ۳۶۰درجــه مهاجــرت و کســب وکار چهــره نــگار فعالیــت میکنــد.
البتــه و صــد البتــه ایــن مشــابهت صرفــا اســمی اســت و مــا ارتبــاط خاصی بــا مجموعه
اســمارت آپ ونچــرز کــه بســیار هــم خوشــنام و از شــتابدهنده هــای بــه نــام هســتند
نداریم.
▪ ز.ش :تصمیم برگذاری نمایشگاه در میانهی کرونا کم و بیش عجیب نبود؟
▪ خ.ج :خوشــبختانه نمایشــگاه شــامل یــک پرتــال آنالیــن اســت کــه عالقــه منــدان
میتواننــد بــا مراجعــه بــه آن از غرف ههــای آنالیــن دیــدن کــرده و بــه صــورت آنالیــن بــا
دیگــر اجــزای ا کوسیســتم کارآفرینــی ایــران ارتبــاط برقــرار کننــد.
مــا نیــز در همیــن چهارچــوب در نمایشــگاه حضــور داریــم و بــه صــورت آنالیــن میزبــان
دوســتان و عالقــه منــدان خواهیــم بــود.
▪ ز.ش :اســمارت آپ ویــزا بــه صــورت خالصــه چــه ســرویس هایــی را بــرای حــل چــه
معضالتــی پیشــنهاد میدهد؟
مهــا هــم ارتبــاط دو ســویه ی آنچنــان
▪ خ.ج :مــا حتــی قبــل از جریــان تشــدید تحری 
فعالــی بــا دیگــر ا کوسیســتم هــای پیشــروی جهانــی نداشــتیم .امــا ایــن رونــد در طــول
 ۳ســال اخیــر دیگــر بســیار کمینــه طــی شــده اســت.
مــا االن شــاهد عــدم عالقهمنــدی بــازار ســرمایهگذاری خطرپذیــر بــر اســتارتاپهای
ایرانــی هســتیم .همچنیــن علیرغــم در اختیــار داشــتن رتبه  ۱۷در تولید علم در ســطح
یســازی و توســعه برندهــای ایرانــی در خــارج از ایــران چنــدان
جهانــی در بخــش تجار 
موفــق نبودیم.
هرچنــد کــه برخــی از کارافرینــان ایرانــی در خــارج از ایــران نــام ا کوسیســتم ایــران را
زنــده نگــه داشــته انــد ،امــا در نهایــت اســمارتآپ ویــزا در ســه ســال اخیــر در تــاش
بــوده اســت چــه از طریــق ارائــه خدمــات شــرکتی و مالــی و حقوقــی و چــه از طریــق
زمینــه ســازی بــرای حضــور اســتارتاپها و فاندرهــای ایرانــی در دیگــر ا کوسیســتمها
ایــن تعامــل را گســترش دهــد.
▪ ز.ش :خروجی این تالشها را چگونه ارزیابی میکنید؟
فگــذاری هــای اولیـهی مــا بســیار انــدک بــوده اســت .شــاید
▪ خ.ج :نســبت بــه هد 
در مجمــوع کمتــر از  ۵۰اســتارتاپ و یــا تیــم اســتارتاپی بــه نوعــی درگیــر ارائــه ســرویس
بینالملــل شــده باشــند.
البتــه از آنجــا کــه مــا اصــرار بــر تعامــات شــفاف بــا مجموع ههــای خصوصــی داشــتیم،

مهــای خوشــفکر کــه منابــع مالــی الزم را نداشــتهاند روبــرو
بــا حجــم زیــادی از تی 
شــدهایم .بدیهــی اســت کــه ا گــر بــه طــرف همــکاری بــا مجموع ههــای دولتــی و یــا
دارای حامــی بانکــی رفتــه بودیــم ،احتمــاال بــا حجــم بیشــتری از عالقهمنــدان روبــرو
یشــدیم .هرچنــد کــه بــه علــت برخــی حساســیتهای موجــود از اســتراتژی تعییــن
م 
شــده راضــی هســتیم.
▪ ز.ش :یعنــی بــر اســاس ذهیــت شــما االن مشــکل زیسـتبوم کارآفرینــی ایــران عدم
اتصــال بــه جامعــه جهانی اســت؟
▪ خ.ج :بدیهی است که نمیتوان اینگونه حکم صادر کرد.
یشــوند.
فرآیندهــای اقتصــادی و اجتماعــی بــه همیــن ســادگی تعریــف و تحلیــل نم 
امــا بلــه ،اتصــال بــه بــازار جهانــی و خــروج از آ کواریــوم حمایتــی داخلــی ،عیــار بســیاری
از کســب و کارهــای فناورانــه فعلــی را آشــکار خواهــد کــرد .و از دیگــر ســو وضعیــت
فعلــی فضــای مناســبی را بــرای درآمــد ارزی بــرای کشــور ایجــاد میکنــد کــه معمــوال در
اســتراتژیهای توســعه بــازار اســتارتاپهای ایرانــی هنــوز تعریــف نشــده اســت.
▪ ز.ش :و دلیل اصلی این بیتوجهی چیست؟
▪ خ.ج :عمال بیتوجهی محسوب نمیشود .کامال آ گاهانه است.
تهــای رقابتــی متعــددی نداشــته
وقتــی کیفیــت ســرویس و یــا محصــول نهایــی مزی 
باشــد طبیعتــا بــر اســاس داد ههــای ناشــی از تحقیقــات بــازار بــه طــرف ارائــه بیــن
المللــی کمتــر خواهنــد رفــت.
▪ ز.ش :به نظر شما در سالیان آتی این روند اصالح خواهد شد؟
▪ خ.ج :ما برای همین هدف تالش میکنیم.
یهــای جوانــان ایــن مــرز و بــوم نیســت .مــا همــواره بــا ایــن
هیــج شــکی در توانمند 
نخب ههــای دوســت داشــتنی در تمــاس هســتیم ،امــا حلقــه گمشــده عمــا در تــوان
مالــی و ذهنیــت جهانــی اندیشــیدن اســت .وظیفــه مــا زمین هســازی بــرای تحقــق
همیــن اهــداف اســت.
تهــای تــردد جهانــی پــس از
مــا در نظــر داریــم همزمــان بــا کاهــش ممنوعی 
وا کسیناســیون کشــورهای مقصــد ،تورهــای دانــش افزایــی را بــرای حضــور و لمــس
ا کوسیســتمهای برتــر هماننــد انگلیــس ،چیــن  ،هلنــد و فرانســه برگــذار کنیــم و عمــا
امیدواریــم در ایــن فرآینــد از حمایــت نهادهــای مســئول نیــز بهرهمنــد شــویم.
مــا در تــاش هســتیم کــه اثبــات کنیــم ایــن اتصــال بــه ســود مســتقیم اقتصــاد مــا بــوده
و بــه افزایــش اعتبــار کارآفرینــان ایرانــی در ســطح بینالملــل منجــر خواهــد شــد.
▪ ز.ش :ضمن تشکر از این گفتگو جمله پایانی دارید؟
شهــای ایــن مجموعــه و دیگــر اجــزای ایــن زیســت
▪ خ.ج :متشــکرم و امیــدوارم تال 
بــوم در نهایــت منجــر بــه بالندگــی جوانــان خوشــفکر و توانمنــد ایرانــی شــود.
پاینده باشید.

الگــوی تمکــن مالــی بــرای اخــذ اقامــت از حــدود یــک دهــه پیــش و مشــخصا
در برخــی از کشــورهای اروپایــی معرفــی و ارائــه شــد .ایــن روش کــه بــا نــام ویــزای
توانگــران و یــا  Wealth Visaنیــز شــناخته میشــود ،در اتریــش ،یونــان،اســپانیا،
فرانســه و پرتغــال ارائــه میشــود .در ایــن روش بایــد اســناد الزم بــرای اثبــات
توانایــی مالــی متقاضــی بــرای دریافــت اقامــت ارائــه شــود و در ایــن صــورت
متقاضــی خواهــد توانســت مجــوز حضــور و اقامــت کشــور مــد نظــر را دریافــت
کنــد.
ایــن ویــزا در اغلــب کشــورهای یــاد شــده بــرای تســهیل زندگــی بازنشســتگان
پیــش بینــی شــده اســت و بــه همیــن دلیــل دریافــت کننــده آن اجــازه کار نــدارد.
هرچنــد کــه در پرتغــال اینچنیــن نیســت و شــما قــادر بــه خــود اشــتغالی و حتــی
اســتخدام خواهیــد بــود.
در ادامــه بــا دالیــل زیــادی بــرای اینکــه ایــن مســیر را بــرای ورود بــه اروپــا انتخــاب
کنیــد روبــرو خواهیــد شــد.
در ایــن روش عمــا تنهــا پیــش نیــاز مهــم ،اثبــات درآمــد ماهانــهی مشــخصی
بــرای شــما از  4طریــق غیــر از حقــوق میباشــد کــه در ادامــه توضیــح داده
میشــود .شــما از ایــن طریــق تــا پنــج ســال بــه صــورت یــک ســاله و دوســاله
اقامــت دریافــت کــرده و قابلیــت زندگــی ،تحصیــل مجانــی و کار بــه عنــوان
کارآفریــن در اروپــا را پیــدا خواهیــد کــرد .هرچنــد کــه در ادامــه توضیــح میدهیــم
کــه چگونــه پاســپورت نیــز دریافــت خواهیــد نمــود.
مهمتریــن شــرط بــرای دریافــت ویــزای تمکــن مالــی  ،داشــتن تمکــن مالــی بــرای
تأمیــن هزینههــای زندگــی در کشــور مقصــد اســت کــه هــر کشــور عــدد مشــخصی
بــرای اثبــات دارد.

برای اثبات تمکن مالی فقط  4طریق قابل قبول است،

این درآمد میتواند از موارد زیر اثبات شود:
▪ دریافت اجاره ملک؛
▪ دریافت سود سپرده بانکی؛
▪ دریافت سود سهام بورسی؛
▪ دریافت حقوق بازنشستگی.

شــما از طریــق تمکــن مالــی قــادر بــه همــراه بردن همســر و فرزندان زیر  ۱۸ســال
خــود خواهیــد بــود .همچنین تحصیل برای فرزندان شــما رایگان اســت.

مزایای اخذ اقامت از طریق تمکن مالی:

 سریعترین روش اخذ اقامت اروپا
 عدم نیاز به هیچگونه سرمایهگذاری در اتحادیه اروپا
 عدم پرداخت مالیات
 عدم نیاز به مدرک زبان خارجی
 سهولت و سادگی در تمدید اقامت و تبدیل آن به اقامت دائم
 سهولت در تعهد حداقل زمان اقامــت در اتحـادیه اروپــا
 امکان رفتوآمد وزندگی آزادانه در کشورهای حوزه شنگن
 بهرهمندی از ا کثر امکانات و حقوق شهروندی در اتحادیه اروپا
 امکان استفاده از بیمههای درمانی معتبر در عرصه بینالمللی
اخذ اقامت از روش تمکن مالی به درد چه افرادی نمیخورد؟

ایــن نــوع اقامــت بــه هیــچ عنــوان بــرای افــرادی کــه نمیتواننــد مــدت طوالنــی
مــدت کشــور خــود را تــرک کننــد و در کشــور مقصــد ســا کن شــوند ،مناســب
نیســت .قانــون صراحتــا دارنــدگان اقامــت تمکــن مالــی را ملــزم م ـیدارد کــه
حداقــل  6مــاه در ســال را در کشــور مقصــد حضــور فیزیکــی داشــته باشــند کــه
البتــه در کشــور فرانســه ایــن شــرط وجــود نــدارد .بســیاری از شــرکتها مدعــی
هســتند کــه حضــور فیزیکــی خیلــی هــم مهــم نیســت و هــزار راه وجــود دارد کــه
افــراد بتواننــد بــدون حضــور فیزیکــی ،افســران اداره مهاجــرت را فریــب دهنــد
و ادعــا کننــد کــه حضــور فیزیکــی داشــتهاند ،امــا پیشــنهاد مــا ایــن اســت کــه
بــه هیــچ عنــوان نبایــد ادعــای دروغینــی داشــته باشــید ،چــرا کــه ریســک ایــن
شهــای شــما از
جنــس ادعاهــا بــاال بــوده و در صــورت بــروز مشــکل تمــام تال 
بیــن خواهــد رفــت.
آیا از روش تمکن مالی به اقامت دائم و شهروندی خواهیم رسید؟

طبــق قانــون افــرادی کــه  5ســال در کشــوری عضــو اتحادیــه اروپــا ســکونت
داشــته باشــند ،در پایــان ســال پنجــم مــی تواننــد بــرای اخــذ اقامــت دائــم
اقــدام کننــد .روش تمکــن مالــی در صورتــی کــه  5ســال بــدون وقفــه تمدیــد
شــود ،مــی توانــد بــه اقامــت دائــم منجــر شــود و 3ســال بعــد از اقامــت دائــم
امــکام درخواســت پاســپورت و تابعیــت بــرای افــراد وجــود دارد.

یشــویم ســؤالی
یکــی از ســؤاالتی کــه مــا در جلســات مشــاوره بــا آن روبــرو م 
اســت بــا چنیــن مفهومــی:
حاال وقتی ما بریم اونجا اونا چیا بهمون میدن؟

بســیاری از مهاجریــن انتظــار دارنــد پــس از ورود بــه کشــور مقصــد ،مــردم،
مســئولین ،ادارات دولتــی ،کســب و کارهــا و تمــام حاضریــن کشــور طــی
مراســمی ویــژه از آنهــا اســتقبال درخــور توجهــی انجــام داده و بــه اصطــاح
فــرش قرمــز برایشــان پهــن کننــد .ایــن توقعــات شــامل مــواردی مثــل تحصیــل
یشــود .امــا متأســفانه
رایــگان ،کمــک هزینــه زندگــی ،شــغل مناســب و ...م 
آنچــه در واقعیــت رخ میدهــد اینگونــه نیســت .هرچنــد کــه بســته بــه
روش مهاجرتـ ِـی بــه کار گرفت هشــده و یــا در مــواردی خــاص کشــور مقصــد
پیشــنهادهای جذابــی بــه فــرد مهاجــر ارائــه میدهــد ،امــا در ا کثــر قریــب بــه
اتفــاق مــوارد مهاجرتــی کشــور مقصــد نــه بــه دنبــال ارائــه خدمــات ویــژه بــه
تهــا و امکانــات مهاجریــن اســت.
مهاجریــن ،کــه بــه دنبــال اســتفاده از قابلی 
بســیاری از کشــورها بــا نیــت جــذب ســرمایه ویزاهــای خاصــی را طراحــی
ـردی مهاجــران
کردهانــد ،برخــی بــرای اســتفاده از ظرفی 
تهــای علمــی و فـ ِ
تهــای
اجــازه ورود و اقامــت بــه آنهــا میدهنــد ،برخــی بــرای اســتفاده از مهار 
شــغلی و ...امــا فصــل مشــترک تمــام ایــن مــوارد ایــن اســت کــه فــرد مهاجــر
بایــد بــه ا کوسیســتم مقصــد ثابــت کنــد کــه دارای شــرایط الزم بــرای ادامــه
اقامــت در آن کشــور میباشــد.
از طــرف دیگــر و از آنجــا کــه انســان موجــودی اســت اجتماعــی ،عــاوه بــر
مباحــث قانونــی ،نیــاز بــه پذیرفت هشــدن در جوامــع انســانی کشــور مقصــد نیــز
اهمیــت زیــادی پیــدا میکنــد .یــک فــرد مهاجــر بــا هــر شــرایطی کــه بــه جامعــه
جدیــد پــا گــذارد ،دس ـتکم بــه عنــوان عضــوی تــازهوارد محســوب شــده و
ممکــن اســت بــا نگا ههــای ســنگین شــهروندان روبــرو شــود .در ایــن مرحلــه
نیــاز اســت تــا فــرد مهاجــر دوران گــذار را طــی کــرده و پــس از آشــنایی و تســلط

بــر فا کتورهــای مختلفــی ماننــد زبــان ،فرهنــگ ،حساســیتهای فرهنگــی و یــا
حتــی اطالعــات جغرافیایــی از محــل زندگــی بــه عنــوان عضــوی از جامعــه بــه
صــورت کامــل پذیرفتــه شــود.
دوبــاره بــه ســؤالی کــه ابتــدا مطــرح شــد نگاهــی بیاندازیــم :کشــور مقصــد چــه
چیــزی بــه مــا ارائــه میدهــد .بــا توجــه بــه توضیحاتــی کــه ارائــه شــد شــاید
ســؤال مناســب تــر ایــن باشــد کــه مــا –بــه عنــوان مهاجــر -چــه چیــزی بــرای
ارائــه بــه کشــور مقصــد بــا خــود میبریــم؟ در مراحــل اول ورود کشــور مقصــد
مــواردی ماننــد امنیــت ،آزادی و مــواردی از ایــن دســت را پیــش روی مــا قــرار
شهــای افــزودهای کــه مهاجــر بــه جامعــه ارائــه
میدهــد ،و پــس از ارائــه ارز 
میدهــد ،امکانــات بیشــتری بــه او تعلــق میگیــرد .رفــاه ،امنیــت شــغلی و
اقتصــادی ،شــرکت و حضــور در جوامــع محلــی و بــه طــور کلــی تبدیــل شــدن
بــه عضــوی کامــل از جامعــه امکاناتــی اســت کــه در مراحــل ثانویــه از طــرف
یشــود.
کشــور مقصــد ارائــه م 
مثــل همیشــه کــه در این صفحــه از واقعیتهای مهاجرت صحبت میکنیم،
ایــن ســؤال را هــم مطــرح کردیــم تــا تصویــر واقعبینان هتــری از مهاجــرت در
ذهــن مخاطبــان بســازیم .چــرا کــه معتقدیــم داشــتن تصویــری واقعبینانــه از
شتــر ذکــر آن
تر دوران گــذار –کــه پی 
مهاجــرت بــه طــی کـ ِ
ـردن هرچــه آســان ِ
رفــت -کمــک شــایان توجهــی میکنــد.

گذرنامه وا کسن برای سفرهای بینالمللی
تهــای آســیایی و صنعــت هوایــی در تــاش هســتند ایــن تابســتان درآمــد خــود از صنعــت گردشــگری را بــه دلیــل همهگیــری کرونــا از دســت
اتحادیــه اروپــا ،برخــی از دول 
نهــا در حــال تهیــه گذرنام ههــای وا کســن کوویــد ۱۹-بــرای کمــک بــه آغــاز ســفرهای بینالمللــی هســتند .گذرنام ههــای وا کســن کوویــد ۱۹-بــه مســافران ایــن امکان
ندهنــد .آ 
را میدهــد کــه از اپلیکیشـنهای تلفــن همــراه بــرای اثبــات وا کسین هشــدن خــود اســتفاده کننــد .در ایــن صــورت نیــازی بــه قرنطینــه در مقصــد یــا حتــی تسـتهای کرونــا وجــود
نخواهــد داشــت.
طهــا
گذرنام ههــای وا کسیناســیون -در صــورت اجرایــی شــدن -یــک الیــه دیجیتالــی دیگــر بــه بســیاری از برنام ههــای موجــود در زمینــه ویــروس کرونــا و کنتــرل ردیابــی ارتبا 
تهــا مــورد بحــث
در بســیاری از کشــورها و ایــاالت متحــده آمریــکا اضافــه میکنــد .اســتفاده از چنیــن گواهینامههایــی بــرای اســتفاده در داخــل کشــور بــرای رفــع محدودی 
نهــا در
قــرار گرفتــه اســت .بســیاری مخالــف الــزام ارائــه آن بــرای حضــور در بارهــا ،کنســرتها و رویدادهــای ورزشــی هســتند .بــا ایــن حــال ،انگیــزه بیشــتری بــرای اســتفاده از آ 
ســفرهای بینالمللــی وجــود دارد بــه خصــوص کشــورهایی ماننــد ایســلند کــه مرزهــای خــود را تنهــا روی مســافرین وا کســینه شــده بــاز میکننــد .

کار کردن و پاداش گرفتن در « بهشت « استرالیا
کمبــود نیــروی کار بــه ویــژه در ایالــت کوئینزلنــد در شــمال شــرقی اســترالیا کــه
جاذب ههــای گردشــگری طبیعــی زیــادی نیــز دارد ،بیــش از ســایر نقــاط احســاس
یشــود .مقامــات ایالــت کوئینزلنــد اســترالیا اعــام کردنــد بــه کســانی کــه بــرای کار
م 
کــردن بــه منطقــه¬ی معــروف بــه «بهشــت» اســترالیا یعنــی کوئینزلنــد بیاینــد ،عــاوه
بــر حقــوق 1750 ،دالر اســترالیا (حــدود هــزار و  ۱۰۰یــورو) پــاداش پرداخــت میکننــد.

کاهش محدودیت ها در بریتانیا
تا کنــون در بریتانیــا  ۵۶میلیــون دوز وا کســن کرونــا تزریــق شــده و حــدود  ۲۰میلیــون
یهــا
نفــر هــر  ۲دوز را دریافــت کردهانــد و ایــن امــر ســبب کاهــش آمــار مبتالیــان و فوت 
در ایــن کشــور شــده اســت.
تهــای کرونایــی در بریتانیــا کاهــش یافتــه و
بــر اســاس همیــن برنامــه محدودی 
شــهروندان میتواننــد بــه دیــدار دوســتان و آشــنایان خــود برونــد و عزیــزان خــود را در
یشــاپها و فروشــگاهها پذیرای مشــتریان هســتند
آغــوش بگیرنــد .رســتورانها ،کاف 
و ســفر کــردن ب هخــارج یــا در داخــل کشــور مجــاز اســت و حتــی برخــی کشــورهایی کــه
نامشــان در لیســت ســبز قــرار گرفتــه احتیــاج بــه قرنطینــه پــس از بازگشــت نیــز ندارنــد.

 6دلیل محبوبیت آلمان به عنوان یک مقصد تحصیلی خارجی
ا گــر بــا فضــای مهاجــرت از طریــق تحصیــل آشــنا باشــید بــدون شــک میدانیــد کــه آلمــان یکــی از محبوبتریــن و مقصدهــای
موجــود بــرای دانشــجویان اســت .ایــن جایــگاه بنــا بــه دالیــل مختلفــی ســاخته شــده .دالیــل شــناخته شــدهای کــه بســیاری افــراد از
آن خبــر دارنــد عواملــی ماننــد شــهریه پاییــن ،موقعیــت جغرافیایــی مناســب و نظــام آمــوزش عالــی قــوی هســتند .امــا ا گــر بــه دنبــال
مهاجــرت تحصیلــی بــه آلمــان هســتید و یــا بــه ایــن مبحــث عالقهمنــد هســتید بــا مطالعــه ایــن مقالــه بــا دالیــل بیشــتری بــرای
محبوبیــت آلمــان بــه عنــوان مقصــد دانشــجویی آشــنا خواهیــد شــد.

ویزای تحصیلی آمریکا
ـات آمریــکا بــه گونـهای رقــم خــورد کــه چشـمانداز روشـنتری از روابط دو کشــور ســاخته شــده.
شــرایط بــه وجــود آمــده پــس از انتخابـ ِ
از همیــن رو بســیاری از عالقهمنــدان بــه تحصیــل در آمریــکا خــود را آمــاده میکننــد تــا شــرایط تحصیــل در ایــن کشــور را فراهــم کنند.
در ایــن اپیــزود از کــوچ رادیــو نگاهــی داشــتیم بــه تحصیــل در آمریــکا و شــرایط آن .اطالعــات مفیــد از تحصیــل در مقاطــع مختلــف
تحصیلــی در آمریــکا در ایــن قســمت گــرد آوری شــده و دوســتان خــوشذوق مــا در کــوچ رادیــو ایــن اطالعــات را در قالــب یــک
نمایشــنامه اجــرا کردهانــد تــا عــاوه بــر ارائــه اطالعــات مفیــد ،ایــن داد ههــا در قالبــی جــذاب در اختیــار عالقهمنــدان قــرار گیرد .شــما
عــاوه بــر لینــک درج شــده در اینجــا ،میتوانیــد از تمــام اپلیکیشـنهای پادکســت ،بــه تمــام اپیزودهــای کــوچ رادیــو گــوش دهیــد.

رانندگی در خارج از کشور :آیا به گواهینامه رانندگی بین المللی نیاز دارید؟
یکــی از ســؤاالتی کــه نهتنهــا در ذهــن مهاجریــن ،کــه در ذهــن بســیاری از افــراد وجــود دارد ایــن اســت کــه آیــا بــرای رانندگــی در
کشــورهای دیگــر گواهینامــه بینالمللــی کفایــت میکنــد و یــا الزامــا میبایســت از همــان کشــور گواهینامــه دریافــت کــرد؟ و یــا
ســواالت دیگــری در ایــن حــوزه .بــرای مثــال کــدام کشــورها گواهینام ههــای بینالمللــی را میپذیرنــد و کدا مهــا برعکــس .ا گــر شــما
هــم بــه ایــن ســؤاالت فکــر کردهایــد و یــا دغدغــه رانندگــی در خــارج از کشــور را داریــد ســری بــه ایــن مقالــه بزنیــد.

 10شغل مورد نیاز در آمریکا
شهــای محبــوب مهاجرتــی اســت کــه بــرای بســیاری از مهاجریــن شــرایط ایدهآ لــی بــرای اقامــت در کشــور
مهاجــرت کاری از رو 
ـرد متقاضــی مهاجــرت از طریــق کار بایــد داشــته باشــد ایــن اســت که تخصص
مقصــد پدیــد آورده .یکــی از مهمتریــن شــرایطی کــه فـ ِ
و شــغل او مــورد نیــاز جامعــه هــدفاش باشــد .در ایــن مقالــه ابتــدا انــواع ویزاهــای کاری آمریــکا معرفــی گردیــده ،ســپس مــدارک
ـاز جامعــه آمریــکا بررســی گردیــده .مطالعــه ایــن مقالــه بــه
الزم بــرای مهاجــرت لیســت شــده و ســپس  10شــغل از مشــاغل مــورد نیـ ِ
یشــود.
متقاضیــان مهاجــرت کاری بــه آمریــکا پیشــنهاد م 

تبدیل ویزای توریستی به اقامت کانادا
بســیاری افــراد ویــزای توریســتی کانــادا را راهــی بــرای ورود و دریافــت اقامــت ایــن کشــور میداننــد .امــا ایــن تصــور تــا چــه انــدازه
یتــوان ویــزای توریســیتی کشــور کانــادا را بــه اقامــت دائــن آن تبدیــل کــرد؟ ایــن تبدیل غیرممکن
درســت اســت و در چــه شــرایطی م 
نبــوده و نیســت ،امــا شــرایط خاصــی دارد کــه فقــط در صــورت احــراز آنهــا فــرد مهاجــر میتوانــد اقــدام کــرده و بــه نتیجــه دلخــواه
برســد .در ایــن مقالــه ایــن شــرایط معرفــی و بررســی شــده و اطالعــات جامــع در ایــن زمینــه گــردآوری شــده.

