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ــد. از  گذران ــه ای را از ســر  ــر حادث ــر روزهــای پ گردشــگری و مهاجــرت در طــی مــدت اخی صنعــت 
ــر ایــن اســاس پرونده هــای جدیــد  کــه ب ــرو شــده ایم  ــاز شــدن تدریجــی ســفارت ها روب ــا ب طرفــی ب
کســن های مــورد تائیــد اتحادیــه اروپــا را زده باشــند، بررســی  کــه هــر دو دوز وا را بــرای متقاضیانــی 
می کننــد و ایــن موضــوع باعــث هجــوم متقاضیــان بــه ســفارت ها شــده اســت و از طرفــی بــا توجــه 
بــه انباشــت پرونده هــای تکمیــل نشــده از حــدود هجــده مــاه پیــش، بــا ظرفیت هــای تکمیــل 

شــده و صف هــای طوالنــی روبــرو شــده ایم. 
کــزی  گزارش هــای میدانــی مــا، ســفارت های پرتغــال، اســپانیا، ترکیــه، اتریــش و مرا بــر اســاس 
همچــون VFS Global  و  Visa Metric شــدیدا شــلوغ بــوده و ایــن ازدحــام باعــث هــرج و مــرج 
ــرات دوران  ــه تاثی ک ــود  ــان خواهــد ب ــرای متقاضی ــادآور ایــن نکتــه ب شــده اســت. ایــن موضــوع ی
کــرد و فرآیندهــای اجرایــی پرونده هــا  کرونــا مــا را تــا مدت هــای مدیــدی رهــا نخواهــد  همه گیــری 

کنــدی پیــش خواهــد رفــت.  بــه 
از زاویــه دیگــر همزمــان بــا انتشــار برخــی اخبــار از تصویــب چنــد قانــون، در ابتــدای مــرداد مــاه بــا 
کلمــه مهاجــرت از شــاخص ترین  افزایــش تــب مهاجــرت روبــرو بودیــم. هفــت برابــر شــدن ســرچ 
از  تعــدادی  تــا  بــود  کافــی  بــود. همیــن موضــوع  بــه مصوبــات جدیــد  کنش هــای عمومــی  وا
ــی و وضــع مالیــات  ــر و مؤسســات مهاجرت ــه پیشــنهاداتی از قبیــل بســتن دفات ــا ارائ کارشناســان ب

ــد.  ــردن صــورت مســئله را پیــش بگیرن ک ک  ــا ــه جــای حــل مســئله، راه پ ــرای مهاجــرت ب ب
کــه دســت یازیــدن بــه چنیــن اقدامــی فقــط و فقــط یــک بازنــده خواهــد داشــت:  طبیعــی اســت 
کــردن دســتوری و خام دســتانه دفاتــر مهاجرتــی خوشــنام و متخصــص شــاهد  مــردم. بــا تعطیــل 
ــد،  ــا امی ــچ تخصــص و پیشــینه ای ب ــی هی ــه ب ک ــود  ــم ب ــراد فرصت طلــب خواهی ــر اف گزی رویــش نا
کــرد. امنیتــی شــدن یــک فرآینــد ســاده مــورد نیــاز بشــر در  آینــده و برنامه هــای مــردم بــازی خواهنــد 
کنار  کــه امیدواریــم نهادهــای مســئول هوشــمندانه از  گل بخــودی بزرگــی خواهــد بــود  طــول تاریــخ، 

کننــد.  گــذر  آن 
مــن و همکارانــم امیدواریــم ایــن رونــد رو بــه رشــد تــب مهاجــرت بــا اتخــاذ تصمیم هــای درســت 
 بــرای افــرادی بــا 

ً
گذشــته صرفــا و امیدوارانــه توســط دولــت مســتقر جدیــد مهــار شــده و همچــون 

کاری مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد.  دالیــل خــاص تحصیلــی و یــا 
کشته شــدگان  کــه علیرغــم رشــد شــیب  بــرای حســن ختــام اشــاره بــه ایــن نکتــه ســودمند اســت 
کرونــا هنــوز  کــرده اســت، ایــران در نقشــه جهانــی  کشــور را درگیــر  کــه متاســفانه در مــدت اخیــر  کرونــا 
ــرای ایرانیــان هنــوز در دســترس  ــه همیــن علــت فرآیندهــای ســفر و مهاجــرت ب ــوده و ب نارنجــی ب
کــه بــا عــدم مدیریــت شــرایط فعلــی ممکــن اســت بــا بســته شــدن مرزهــای ورودی  اســت. اتفاقــی 

کشــورهای دیگــر همــراه شــود. 
سالم و سربلند باشید.

شهریار جوهری



سهیل نور

کشــور مــا نیــز بــا پیــروی از همیــن رونــد جهانــی، تولیــد و  پادکســت، بــه عنــوان یــک رســانه، در ســال های اخیــر بــا رشــد و اســتقبال چشــمگیری روبــرو شــده و در 
گفــت در تمامــی حوزه هــای محتــوای یــک یــا چنــد پادکســت مناســب بــرای  کنــون می تــوان  کــه ا کــرده، تــا حــدی  انتشــار پادکســت رشــد بســیار زیــادی را تجربــه 

عالقه منــداِن آن در حــال تولیــد و انتشــار اســت. 
کــه در آن اطالعــات مهاجرتــی بــه شــکل دقیــق، موجــز و صادقانــه  کمبــود فضایــی  در فضــای مهاجــرت و در میــان شــرکت های ارائــه دهنــده ایــن خدمــات نیــز 

ارائــه شــود بــه شــدت حــس می شــد.
کنیــم عــالوه بــر وبســایت ها، شــبکه های اجتماعــی و ســایر بســترهای اطــالع رســانی، از پادکســت نیــز بــه  مجمــوع ایــن دغدغه هــا مــا را بــر آن داشــت تــا تــالش 

عنــوان رســانه ای بــرای انتشــار اطالعــات مهاجرتــی اســتفاده نماییــم.
گونــه ای  کنیــم، و عــالوه بــر آن ایــن اطالعــات را بــه  گــردآوری  در ایــن مــدت تــالش مــا بــر آن بــوده تــا اطالعــات دقیقــی در مــورد روش هــای مهاجرتــی بــرای شــما 
کــه دارای جذابیــت باالتــری بــه لحــاظ شــنیداری باشــند و جذابیت هــای الزم بــرای یــک پادکســت را بــا خــود بــه همــراه داشــته  در اختیــار مخاطبــان قــرار دهیــم 
کار و ... نیــز تولیــد و منتشــر شــده تــا نگاهــی 360 درجــه بــه  کســب و  باشــند. عــالوه بــر روش هــای مهاجرتــی، اطالعاتــی در زمینــه شــهرها، موزه هــا، راه انــدازی 

موضــوع مهاجــرت داشــته باشــیم. 
گــوش  کیفیــت قســمت ها، و بــا حفــظ تنــوع قســمت ها بتوانیــم محتــوای مناســبی را بــه  در ادامــه نیــز تــالش مــا بــر ایــن خواهــد بــود تــا بــا ارتقــای بیــش از پیــِش 
کــه آنهــا را بــه دوســتان خــود  کمــک بــه تمــام پادکســت های فارســی ایــن اســت  شــما برســانیم. در ایــن راه نیــز بــه همراهــی شــما نــگاه ویــژه ای دوخته ایــم. بهتریــن 
کمــک بــه بیشــتر شــنیده شــدن پادکســت ها و رشــد ایــن رســانه ی نوپــا، اطالعــات بــه روز و  کنیــم تــا عــالوه بــر  کــه بــه آن هــا عالقه مندنــد معرفــی  کســانی  و تمــام 

گیــرد. مناســبی در اختیــار دوســتانمان قــرار 
کــوچ رادیــو در شــبکه های اجتماعــی نیــز حضــور داشــته و در آینــده فعالیــت خــود در آنهــا را افزایــش خواهــد داد. منتظــر حضــور شــما در ایــن شــبکه ها و تمامــی 
کــه عالقه منــد بــه همراهــِی مــا در ایــن مســیر باشــید، می توانیــد از طریــق تمــام راه هــای موجــود بــا مــا در  اپلیکیشــن های پادگیــر هســتیم. همچنیــن در صورتــی 

کنیــد. ارتبــاط باشــید و مــا را از دانــش و تجربه تــان بهره منــد 

ــر  ــه عبــارت بهت ــا ب ــو ی کــوچ رادی ــد  ــًا یــک ســال از تول تقریب
گذشــته، و ایــن تولــد  از انتشــار رســمی اپیزودهــای آن 
فرصــت خوبــی اســت تــا نگاهــی داشــته باشــیم بــه فلســفه 
کــه تــا اینجــا پیمــوده شــده و  شــکل گیری آن، مســیری 

آنچــه در ادامــه بــرای تحققشــان تــالش خواهــد شــد. 



کــه در اختیــار مــا قــرار داریــد. ممنــون میشــم ابتــدا یــک  ▪  آرزو اشــراقی: بــا ســالم و تشــکر از وقتــی 
کلــی در مــورد ایــن روش بفرمایید. توضیــح 

▪    هدیــه علینــژاد: ســالم بــه شــما و همــه مخاطبــان عزیــز آتی نگاشــت. در ایــن روش 
ــادا دریافــت  کان کافرمــا در  کارِی واقعــی از یــک  ــان یــک پیشــنهاد  ــرای متقاضی مــا ب
کــه ایــن  کانــادا میشــن. طبیعتــا از اونجایــی  می کنیــم و افــراد از ایــن طریــق وارد 
کارِی واقعــی اســت، از ابتــدا فــرد حقــوق دریافــت می کنــه و  پیشــنهاد یــک پیشــنهاد 

کنــه.  ــم اقــدام  ــرای دریافــت اقامــت دائ ــه در حداقــل زمــان ب می تون
کانادا چیست؟ ▪   میزان تحصیالت و سطح زبان مورد نیاز برای دریافت جاب آفر 

کافی  ▪      میــزان تحصیــالت بســتگی بــه شــغل دارد در بیشــتر مــوارد مــدرک لیســانس 
است.

کــه دارای مــدرک PhD هســتند امکانپذیــر  دریافــت جــاب آفــر بــرای متقاضیانــی 
کارفرمــا مجبــور اســت حقــوق بســیار زیــادی  کــه در رابطــه بــا ایــن مــوارد  نیســت چــرا 
ــرو را  ــذب نی ــن ج ــد ای ــح می ده ــه مشــمول ضــرر مــی شــود و ترجی ک ــد  کن پرداخــت 
کارمنــد بین المللــی. همچنیــن متقاضــی بــا میــزان  کشــور انجــام دهــد نــه  در داخــل 
تحصیــالت بــاال نیــاز بــه مصاحبــه ی حضــوری دارد تــا قبــل از دریافــت جــاب آفــر ایــن 
ــه شــغل دریافتــی دارد، امــا  ــان بســتگی ب امــر محقــق نمی شــود. در مــورد مــدرک زب

حداقــل آیلتــس 5.5 مــورد نیــاز اســت.
▪   برای چه رشته هایی امکان دریافت جاب آفر وجود دارد؟

▪      بــه جــز رشــته های خــاص در باقــی مــوارد همــه ی رشــته ها را شــامل می شــود 
ــد در نظــر داشــته باشــید در برخــی از  ــر مارکتینــگ. امــا بای ــا مدی کار ت ــوا و ناخــن  از نان

کمــی زمانبرتــر اســت. کار  کــردن  رشــته ها پروســه پیــدا 
کارفرما مصاحبه خواهیم داشت؟ ▪   آیا در طول پروسه پرونده با 

ــود قبــل از  ــان انگلیســی خواهــد ب ــه زب ▪      بلــه ایــن مصاحبــه بــه صــورت آنالیــن و ب
ــزار می شــود. ــرای متقاضیــان برگ ک مصاحبــه توســط تیــم مــا ب مصاحبــه اصلــی مــا

کرد؟ کار  کانادا  کانادا چقدر معتبر است آیا واقعا با این جاب آفر می توان در  ▪   جاب آفر 
ــد و  کامــال واقعی ان ــگار  کارهــای پیشــنهادی از ســوی مؤسســه چهره ن ــه  کلی ــه  ▪      بل
کانــادا وجــود دارد. حقــوق دریافتــِی هــر فــرد  کار بــه محــض رســیدن بــه  امــکان انجــام 
ــرای مشــاغل در  بســتگی بــه شــغل، شــهر و شــرکت هــدف داره و حقــوق یکســانی ب

گرفتــه نشــه. نظــر 

کرد؟ کانادا اقدام  ▪   آیا با جاب آفر دریافتی می توان برای دریافت ویزای 
ــرای متقاضــی  ــه واســطه شــغل مــورد نظــر ب ــی در مصاحبــه ب ▪      بلــه در صــورت قبول
کرد. LMIA دریافــت مــی شــود و پــس از آن مــی تــوان بــرای بــرای work permit  اقــدام 

▪   میشه همینجا مختصر در مورد LMIA توضیح بدید؟ چون خود من دقیق نمی دونم چیه.
کــه مخفــف Labour Market Impact Assessment اســت، بــه معنــای    LMIA      ▪

کانادایــی اســت. کار  گــزاری بــر بــازار  ارزیابــی اثــر 
کانــادا بــر مبنــای اصــول LMIA رد یــا پذیــرش  کار و امــور توســعه انســانی  ســازمان 
ــاع خارجــی  ــه اتب کانادایــی ب کارفرماهــای  پیشــنهادهای شــغلی ارائه شــده از طــرف 

نظــر مــی ده.
کار  کارفرمــا بــرای انجــام  کــه  کــه فــرد خارجــی  گــزارش در حقیقــت نشــان مــی ده  ایــن 
گذاشــت. ســازمان  کانــادا خواهــد  کــرده چــه تأثیــری بــر روی اقتصــاد  خــود اســتخدام 
کانــادا، بــا ارزیابــی ایــن ســند و در صــورت مثبــت یــا خنثی  کار و امــور توســعه اجتماعــی 

کار او موافقــت می کنــد.  بــودن اثــر اســتخدام فــرد خارجــی بــا مجــوز 
▪   رزومه چه میزان تاثیر بر روی دریافت شغل دارد؟

ــت متقاضــی اســت پــس هرچــه  ــر همــه واضــح و مشــخص اســت رزومــه هوی ▪      ب
ــد. ــد ش ــر خواه ــه ی مطلوب ت ــت نتیج ــه دریاف ــر ب ــر منج پربارت

ــدا  ــان رزومــه ی متقاضــی ابت ــد توجــه داشــته باشــید جهــت تســریع امــور متقاضی بای
گزینه هــای  کامــل بررســی و ســپس توســط جــاب ســنتر  توســط تیــم فنــی بــه صــورت 

پیشــنهادی اعــالم می گــردد. 
▪   مدت زمان دریافت جاب آفر چقدره و آیا در این روش میشه همراه داشته باشیم؟

▪      وابســته بــه اینکــه شــغل چقــدر در دســترس باشــه بیــن 6 مــاه تــا یــک ســال زمــان 
کــردن همــراه در ایــن روش امکان پذیــره. می گیــره و اضافــه 

▪   پیشنهاد شما برای متقاضیان چیست؟
کــه متقاضــی دریافــت جــاب آفــر هســتید پــس از اعــالم شــغل مــورد نظــر  ▪      در صورتــی 
دوره هــای متناســب بــا آن را بــا ارائــه مــدرک حتمــا بگذرانیــد. و در ایــن راه صبور باشــید. 

کرد؟ کاری تهیه  کردن جاب آفر مناسب سابقه  ▪   آیا می توان برای پیدا 
گــر منظورتــون ســابقه صــوری هســت خیــر. شــما می بایســت مرتبــط بــا رشــته ی  ▪      ا

کار داشــته باشــید و مــدارک مربوطــه را ارائــه دهیــد. تحصیلی تــون ســابقه 
کرد؟ کانادا را اخذ  ▪   آیا با اخذ جاب آفر می توان اقامت دائم 

ــا اخــذ  ــادا، دریافــت جــاب آفــر اســت. ب کان کار  ▪      یکــی از روش هــای اخــذ ویــزای 
کانــادا را نیــز بــه دســت آورد. کانــادا مــی تــوان اقامــت دائــم  جــاب آفــر 

گر نکته ای در پایان هست بفرمایید. ▪   ممنونم از شما. ا
کــه خیلــی از مؤسســه های  کنــم اینــه  کــه بایــد اشــاره  ▪    خواهــش می کنــم. نکتــه ای 
کار بریــد چــون  کانــادا نیــازی نیســت ســر  کــه بعــد از ورود بــه  مهاجرتــی عنــوان می کننــد 
کار  کــه مــا جــاب آفــر را خریدیــم یــا اداره  گرفتیــد. یــا مســائلی مثــل ایــن  اقامــت دائــم را 

کانــادا متوجــه نبــود شــما در اون پوزیشــن شــغلی نمیشــه!
کاری واقعــی و  کــه اون پیشــنهاد  کــه معنــی تمــام ایــن ادعاهــا اینــه  نکتــه اینجاســت 
حقیقــی نیســت و صرفــا یــک پیشــنهاِد صــوری هســتش. مــا ایــن روش را پیشــنهاد 
کاری بــه صــورت واقعــی و یــک  نمی کنیــم و در مؤسســه هــم تمــام پیشــنهادهای 

جایــگاه شــغلی بــه متقاضی هــا ارائــه میشــه. 

گرفت. کشور محبوب راه های متفاوتی را می توان در پیش  کانادا همواره مقصدی جذاب برای ایرانیان بوده و هست و برای مهاجرت به این 
کاری یا جاب آفر است. که به تازگی به خدمات مجموعه چهره نگار اضافه شده مهاجرت از طریق دریافت پیشنهاد  یکی از این راه ها 

گفتگو نشستیم. به همین بهانه با هدیه علینژاد، مدیر فنی چهره نگار به 



کشــور بعــد از 5 ســال اقامــت  کــه در ســال های اخیــر بــا آن روبــرو شــدیم, تــرس از تغییــر قوانیــن اســت. مثــال فــالن  یکــی از پرتکرارتریــن نگرانی هــای مشــتریان 
کــرد  گــر در ســال هشــتم قانــون اعطــای پاســپورت تغییــر  کــه ا گذشــت اقامــت دائــم پاســپورت اعطــا می کنــد و ســؤال اینجاســت  دائــم و بعــد از ســه ســال از 

چــه می شــود؟
کــه یــک ضــرورت اســت امــا دوراندیشــی در جایــی از زمــان و مــکان، دیگــر پهلــو بــه  دور اندیشــی بــرای اقدامــی مهــم هماننــد مهاجــرت نــه تنهــا یــک ارزش 

پهلــوی حساســیت های ذهنــی مضــر خواهــد زد.
کــه در کشــورهای توســعه یافتــه برنامه هــای مهاجرتــی ســال بــه ســال تغییــر نمی کننــد. معمــوال برنامه هــای مهاجرتــی در بازه های  اصــواًل بایــد در نظــر داشــت 
کشــوری هماننــد ژاپــن از ســی  کشــورهای بــا میــزان مهاجــر پذیــری باالســت و اال  یــک یــا دو دهــه ای تعریــف می شــوند. و ایــن ده تــا بیســت ســال مربــوط بــه 

و انــدی ســال پیــش تــا االن در الگوهــای اصلــی مهاجرتــی خــود تغییــری را ایجــاد نکــرده اســت.
کــه بــا  کســانی  کــه تحــت تاثیــر قــرار می گیرنــد و نــه  کــه در نظــر داشــته باشــید در صــورت تغییــر قانــون، ایــن متقاضیــان جدیدانــد  امــا نکتــه مهم تــر اینجاســت 

گرفتــه بوده انــد. قانــون قبلــی در پروســه قــرار 
بــه عبارتــی تغییــر قوانیــن عطــف بــه مــا ســبق نخواهنــد شــد. بــرای مثــال از مــاه قبــل شــرایط پذیــرش پناهندگــی در انگلیــس ســخت تــر شــده، امــا ایــن موضوع 

کــرده بودنــد دیگــر ارتباطــی نــدارد.  کــه قبــل از ایــن وارد انگلیــس شــده بــوده و ثبــت نــام  کســانی  بــه 
کــه  کــه همــواره جــای نگرانــی در ایــن زمینــه دربــاره طــول مــدت زمــان اجــرای یــک پرونــده تــا ســابمیت شــدن آن می توانــد وجــود داشــته باشــد،  هرچنــد 
بــه عنــوان یــک ریســک طبیعــی بــرای هــر وضعیــت دیگــری هــم می توانــد وجــود داشــته باشــد، امــا پــس از اتمــام فرآینــد دیگــر تغییــری شــامل حــال متقاضــی 
گــر یک ســاعت  کــه ا کــه موجــود اســت، در صورتــی  کبــاب می پرســید و متوجــه می شــوید  نخواهــد شــد. مثــاًل شــما از رســتوران بــه صــورت تلفنــی دربــاره چلــو 
کــرده باشــید، پــس از نیــم ســاعت بــا ایــن جملــه  گــر فیــش را پرداخــت  بعــد از آن زمــان درخواســت دهیــد ممکــن اســت دیگــر موجــود نباشــد. امــا معمــوال ا

کــه متاســفانه تمــام شــده اســت روبــرو نخواهیــد شــد. 
پــس بــه صــورت عمومــی در نظــر داشــته باشــید نگرانــی از تغییــر قوانیــن تــا مرحلــه ســابمیت منطقــی بــوده و پــس از ثبــت شــدن درخواســت دیگــر شــامل 

حــال شــما نخواهــد شــد. 
کوچک به شما عزیزان پاسخ برخی از سؤاالت ذهنی شما را داده باشد.  امیدوارم انتقال این تجربه 

پایدار و سالمت باشید. 

فرشته دهداری 



جایزه کارآفرین آینده دار کانادا به نگین آشوری تعلق گرفت
نگین آشــوری ۲۸ ســاله در شــرکت دانش بنیان خود، موفق به ســاخت پروتزی قابل 
کــه دچــار افتادگــی لگن  کــه تغییــری اساســی در درمــان زنانــی  تجزیــه در طبیعــت شــده 
 )Mitacs(هســتند ایجــاد می کنــد. از همیــن رو وی موفــق بــه دریافت جایــزه مایتکــس

شــده است. 
ــه  کمــک ب ــا  ــه تــالش می کنــد ب ک ــادا اســت  کان  مایتکــس، ســازمان ملــی اختراعــات 
کار فراهــم آورد.  کشــور، زمینــه ورود آنهــا را بــه بــازار  پژوهشــگران برتــر دانشــگاهی 
ایــن اختــراع در ابتــدا بــه عنــوان یــک پــروژه دانشــگاهی مراحــل تحقیــق، توســعه و 
کــرده و در حــال حاضــر در انکوباتــور اســتارت آپ مونترالــی بــه نام  ســاخت اولیــه را طــی 

Centech  فعالیت هایــش را ادامــه می دهــد.

اجرایی شدن گذرنامه مسافرتی کووید۱۹ در اروپا
کشــورهای عضــو اتحادیــه  کوویــد هنــگام تــردد در میــان  گواهینامــه بهداشــتی  ارائــه 
ــا از  گونــه جهــش یافتــه دلت کــه افزایــش  ــی از روزهــای قبــل اجرایــی شــد  ــا در حال اروپ

ــد. ــد می کن ــی را تهدی ــورهای اروپای کش ــیاری از  ــان بس ــا همچن کرون ــروس  وی
کاغــذی و دیجیتــال در اختیــار مســافران قــرار  ــه دو شــکل  گذرنامــه بهداشــتی ب ایــن 
کــه نشــان  کــد QR بــا ویژگی هــای امنیتــی پیشــرفته اســت  می گیــرد و حــاوی یــک 
می دهــد صاحــب آن بــا یکــی از محصــوالت دارویــی مــورد تاییــد اتحادیــه اروپــا 
کوویــد شــفا یافتــه و یــا نتیجــه تازه تریــن آزمایــش  کســینه شــده،  بــه تازگــی از ابتــال بــه  وا

کرونــای وی منفــی اســت.
کشــور  گواهینامه هنگام ســفر بین ۲۷  بــر اســاس قوانیــن اتحادیــه اروپــا، دارنــدگان این 
کــه بــه  کشــور دیگــر اروپایــی ایســلند، نــروژ، ســوئیس و لیختــن اشــتاین  عضــو و چهــار 
ایــن برنامــه پیوســته اند دیگــر نیــازی بــه قرنطینــه شــدن یــا انجــام تســت های متعــدد و 

مکمــل را نخواهنــد داشــت.

فهرست ارزش گذرنامه های جهان در سال ۲۰۲۱
کشــورهای مختلف  گذرنامه  کنون اعتبار  که از ســال ۲006 تا فهرســت شــاخص هنلی 
گــذاری ســال ۲0۲۱ خــود محدودیــت های وضع شــده  کنــد در ارزش  را مشــخص مــی 
گیــر »کوویــد ۱۹« را در نظــر نگرفتــه اســت. ژاپــن  بــرای جلوگیــری از شــیوع بیمــاری همــه 
گذرنامــه هــای جهــان در صــدر قــرار  در جدیدتریــن فهرســت منتشرشــده از معتبرتریــن 
گذرنامه ژاپن مــی توانند به  کــه دارنــدگان  گــزارش جدیــد آمــده اســت  گرفتــه اســت.در 
کشــور یــا منطقــه در جهــان بــدون دریافــت روادیــد یا بــا دریافت ویزا هنــگام ورود   ۱۹3
گذرنامــه هــای جهــان پــس از ژاپــن در  کننــد. ســنگاپور در فهرســت برتریــن  در مــرز ســفر 
کســب امتیاز مشــابه همراه  کــره جنوبــی و آلمــان نیــز با  گرفتــه اســت.  جایــگاه دوم قــرار 

بــا یکدیگــر در جایــگاه ســوم قــرار دارند.
گذرنامــه برتــر جهــان دیــده مــی شــود.  کشــورهای اروپایــی در میــان ۱0  نــام بســیاری از 
کشــور ایتالیــا، اســپانیا، لوکزامبــورگ و فنالنــد بــه طــور مشــترک در جایــگاه چهــارم  چهــار 
گرفتــه انــد. دانمــارک و اتریــش پــس از ایــن چهــار  گذرنامــه هــای جهــان قــرار  برتریــن 

کشــور جایــگاه پنجــم را بــه خــود اختصــاص داده انــد.

افزایش ورود تعداد مهاجران با قایق به بریتانیا در سال ۲۰۲۱
ــا، تعــداد مــوارد  ــه اروپ ــی ب ــد مهاجــرت غیرقانون ــا افزایــش رون ــر ب طــی هفته هــای اخی
کانــال مانــش بــا قایــق بــرای رســیدن بــه بریتانیــا افزایــش چشــم گیری داشــته  عبــور از 

اســت.
طبــق آمــار ارائــه شــده از ابتــدای ســال جــاری میــالدی تــا بــه امــروز حــدود ۸000 نفــر بــا 

345 قایــق بــه طــور غیرقانونــی خــود را بــه بریتانیــا رســانده اند.
کــه در صــورت  کنــون الیحــه ای در پارلمــان بریتانیــا دردســت بررســی اســت  هــم ا
کــه دانســته و بــه طــور غیرقانونــی وارد بریتانیــا می شــوند مجــرم  نهایــی شــدن افــرادی 
که بــدون مجوزهای معتبــر وارد بریتانیا  محســوب خواهنــد شــد. همچنیــن مهاجرانی 

شــوند ممکــن اســت تــا 4 ســال نیــز زندانــی داشــته باشــند.



بورسیه های تحصیلی آلمان برای دانشجویان بین المللی و هزینه زندگی
بنــا بــه دالیلــی چــون امــکان تحصیــل رایــگان، وجــود دانشــگاه های معتبــر، سیســتم آمــوزش عالــِی قــوی، امــکان زندگــی ارزان قیمــت و ...، 
آلمــان  همــواره یکــی از مقاصــد محبوبــب بــرای دانشــجویان بــوده. در ایــن مقالــه نگاهــی داشــتیم بــه بورســیه های تحصیلــی در آلمــان و شــرایط 
گرفتــه و اطالعاتــی در ایــن حــوزه بــه  ــر آنهــا هزینه هــای زندگــی بــرای یــک دانشــجو در آلمــان نیــز مــورد بررســی قــرار  کلــِی دریافــت آنهــا. عــالوه ب

عالقه منــدان ارائــه شــده.

استارتاپ ویزای انگلستان
کــه بــه تازگــی از طریــق اســتارتاپ ویــزای  کــوچ رادیــو بــه محبوب تریــن ویــزای اســتارتاپی در ایــن روزهــا پرداختــه شــده. شــایان،  در ایــن اپیــزود از 
گــر  کــرده در یــک مکالمــه تجربــه خــود و اطالعــات الزم بــرای ایــن ویــزا را بــه دوســت خــود ارائــه می کنــد. ا کشــور مهاجــرت  انگلســتان بــه ایــن 
کــرد.  کمــک زیــادی بــرای شــفاف شــدن مســیر بــه شــما خواهــد  کــوچ رادیــو  شــما هــم از عالقه منــداِن ایــن حــوزه هســتید شــنیدن ایــن قســمت از 

هزینه و روش های اثبات تمکن مالی ویزای شینگن
کشــورها اقــدام بــه صــدور ویــزای توریســتی شــینگن نیــز  گرفتــه شــده و برخــی  کسیناســیون صــدور انــواع ویزاهــای شــینگن نیــز از ســر  بــا پیشــرفت وا
کرده انــد. یکــی از نیازمند هــای مهــم بــرای اخــذ ایــن ویــزا اثبــات تمکــن مالــی در ایــران اســت. در ایــن مقالــه تمکــن مالــِی مــورد نیــاز بــرای اخــذ 

گرفتــه.  ویــزای شــینگن در حالت هــای مختلــف و راه هــای اثبــات ایــن تمکــن معرفــی شــده و مــورد بحــث و بررســی قــرار 

گذاری در ترکیه انواع روش های سرمایه 
گــر عالقه منــد بــه  کات قومــی فرهنگــی و ... مقصــد جذابــی بــرای ایرانیــان اســت. ا ترکیــه بنــا بــه دالیلــی همچــون نزدیکــی بــه ایــران، وجــود اشــترا
کســب اطالعــات در مــورد انــواع روش هــای ســرمایه گذاری در  کشــور هســتید بــا مطالعــه ایــن مقالــه می توانیــد عــالوه بــر  ســرمایه گذاری در ایــن 

ترکیــه، بــا برخــی قوانیــن ایــن جــوزه نیــز آشــنا شــده و بــا دیــِد جامع تــر نســبت بــه ســرمایه گذاری در ترکیــه اقــدام نماییــد.
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