


ک 106 طبقه 2 آدرس: تهران، خیابان جردن، خیابان عاطفی غربی، پال

     سخن اول 
           سعید احمدی

ثبت شرکت و اخذ اقامت در امارات متحده عربی

مصاحبهبادالرامحسنبیگیکارشناسفنیچهرهنگار

   حضور اسمارت آپ ویزا در میزگرد ماهنامه پیوست

     سنگ بنا: تحت تأثیر موج ها قرار نگیریم
            سهیل نور

      خبرهایی که باید بدانیم

    جدیدترین مقاالت و پادکست ها

: مؤسسه رصد و پایش چهره نگار سپندار صاحب امتیاز

دبیر تحریریه: سهیل نور

گزارش: زهره شافعی، آرزو اشراقی خبر و 

ویرایش: آتلیه تیسا

گرافیک و صفحه آرایی: عباس زارع

info@finsAdvisers.com :ایمیل

شماره تماس: ۲۲۰۲۰۰۰۵

http://info@finsAdvisers.com


مهرمــاهبــرایمجموعــۀهمــکارانومشــتریانچهرهنــگارمــاهخــوشیمنــیبــود.
صــدوردوبــارۀویزاهــامثــلخــوندررگهــایایــنصنعــتدوبــارهبــهحرکــت
درآمــد.بــاالرفتــنســطحپاســخگوییســفارتهانویــِدبــهحرکــتدرآمــدِن
کــدراداد.بازگشــاییالیــنویزاهــایتوریســتیمــارابــهیــاد رونــدپروندههــایرا
روزهــایخــوبقبــلازبهمــنهــزاروســیصدونــودوهشــتانداختــهاســت.
کســنمــارادرمســیرنزدیــکشــدنبــهایمنــیجمعــیقــرار شــتابتزریــقوا
کســنجهــتارائــهبــهایرالینهــا گواهــیتزریــقوا دادهاســت.ســامانهآنالیــن
وپلیــساتبــاعخارجــیکشــورهایدیگــرراهانــدازیشــدهاســتوبــهآرامــیدر

ــهشــدنازســویکشــورهایمقصــدمیباشــد. حــالپذیرفت
کــهبــاحمایتهــاییکدیگــرتوانســتیمایــندورۀعبرتآمــوزو خوشــحالیم
کــهدرطــولایــن ســختراپشــتســربگذاریــم.چــهبســیارلحظــاتناامیــدی
کــهبایــدبــهشــماشــجاعت مــدتازســویمشــتریانمانشــاهدبودیــم.حســی
کــهخودمــاننیــز مواجــهشــدنوبرتــریبــرآنرایــادآوریمیکردیــم،درحالــی

درهمــانزمــاننیازمنــدانــرژیمضاعــفذهنــیبودیــم.
بایــداعتــرافکنیــمکــههمــهمــابــهنوعــیدرایــندورهزمانــیرشــدکردیــم.صبــر
وشــکیباییرانــهبــهعنــوانیــکترجیــحاخالقــیکهبــهمثابهراهــکاریعملیاتی
بــرایبقــاآزمودیــم.همیــاریوهمدلــیرانــهبــهعنــوانیــکوظیفــهکهبــهعنوان

یــکالــزامبــرایحتــیکمــکبــهخودمــانبیــشازپیــشپذیرفتیم.
کنــارشــمادرآغــازدوران کنــونوبــرهمیــنســتونهایبرقــرارشــده،مــانیــزدر ا
جدیــدیهســتیم.برنامــهریزیهــایزیــادیدربخشهــایتحقیــقوتوســعهو
فنــیدرحــالانجــاماســتتــاایــنمجموعــهرابیشــترازهمیشــهالیــقاعتمــاد
ــذارییــکشــبکهازمشــتریان ــمپایهگ ــنامیدواری ــکاءشــماســازد.همچنی وات
کــهبتواننــددربــدورســیدنشــمابــهکشــورجدیدتــانیاریگــرشــما موفــققبلــی

باشــندنیــزدرصــدربرنامــهپیــشرویماســت.
کانــادایــااروپــا آمریــکا، گــرشــمامشــتریپیشــینمــابــودهودر بدینوســیلها
بــرای بــهشــماره09376111804 پیــام ارســال بــا داریــدمیتوانــد ســکونت
کنیــد. پیوســتنبــهبرنامــهحمایتــیازمســافرانجدیدالــورودبــامــاهمــکاری
ــاشــما ــادوســتیب ــیوهمــکاریشــماخرســندیموب ــذلهمدل پیشــاپیشازب

افتخــارمیکنیــم.

سعید احمدی



کــه از شــرایط اقتصــادی  امــارات بــه عنــوان یکــی از همســایه های ایــران 
خوبــی بهره منــد اســت، بــه عنــوان یکــی از مقاصــد جــذاب مهاجرتــی بــرای 
کشــور از  ایرانیــان شــناخته می شــود. بــه تازگــی امــکان اخــذ اقامــت ایــن 
طریــق ثبــت شــرکت و راه انــدازی کســب و کار فراهــم شــده اســت. بــه همیــن 
کارشــناس فنــی چهره نــگار بــه گفتگــو نشســتیم. گیبهانــه بــا دالرام حســن بیگی 
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▪آرزواشــراقی:بــاعــرضســالموخســتهنباشــید.ممنــونکــهوقتتــونرودراختیــارآتینگاشــتگذاشــتید.لطفــا
ابتــدایــکتوضیــحکلــیدرزمینــهثبــتشــرکتامــاراتمیفرمائید؟

▪دالرامحسنبیگی:سالمعرضمیکنموممنونازشما.
کارافــرادمیتونــنبــهاقامــتدر کلــیدرایــنروشازطریــقثبــتشــرکتوراهانــدازیکســبو بــهصــورت
کــهمیدونیــدتجــارتدرامــاراتمتحــدهعربــیبســیاریازمهاجــرانرا کشــورامــاراتبرســند.خــبهمونطــور
گــرســابقهکاریفــردمتقاضــیمرتبــطبــاشــرکتیکهقصــدداریــددرامارات بــهکارآفرینــانموفقــیتبدیــلکــرده.ا
ــهروش ــاالومالیــاتصفــردرصــدیباشــه،ایــنروشمیتون ــهفکــردرآمــدب کنیــدهمســوباشــهوب تاســیس

مناســبیبــرایایشــونباشــه.
کارمطلــوب،زیرســاختهایکالسجهانــی،امکانــات کــهفضــایکســبو امــاراتاقتصــادپیشــرفتهایداره
کارآمــدرابــههمــهمشــاغلورودی،صــرفنظــر کیفیــت عالــی،هنجارهــایانعطافپذیــردولتــیوخدمــاتبــا

ازکشــورمبــدأآنهــاارائــهمــیده.
▪آ.ا:چهشرایطویژهایبراییکمتقاضیبرایثبتشرکتدراماراتنیازاست؟

کســبوکاربــهمعنــی ▪د.ح:فــردترجیحــابیزینسمن/بیزنسوومــنباشــدیــابــهقولــیدرایــرانصاحــب
کاریمتقاضــیدرامــاراتبایــدبــاموضــوعشــرکتایشــان کــهزمینــه شــرکتویــاســهامدارشــرکتباشــه.چــرا

درایــرانهماهنگــیداشــتهباشــه.
▪آ.ا:چهمدارکیازسویشخصمتقاضیموردنیازاست؟

د.ح:پاســپورت،گواهــیعــدمسوپیشــینه،گــردشحســابمناســب،اســنادکاریوهمچنیــناســنادتحصیلــی
شخص.

▪آ.ا:روندصدورویزایاماراتدراینروشبهچهصورتاست؟
د.ح:دروهلــهاولبــهشــخصویــزایتوریســتیبــرایافتتــاححســابوثبــتشــرکتدرامــاراتتعلــقمیگیــرد

وبعــدازایــنمرحلــهبــاارائــهدادِندرخواســتاقامــت،اقامــتســهســالهبــهایشــانتعلــقمیگیــره.
▪آ.ا:امکانثبتشرکتدرکشورهایاراوپاییهموجودداره.آیاثبتشرکتدراماراتمزیتیداره؟

▪د.ح:بــرایخیلــیازافــرادیکــهدنبــالمهاجــرتهســتندنزدیکــیاونکشــوربــهایــرانوهمینطــورامــکانکار
کلــی گــربخــوامبــهصــورت کــهازایــنجهــتامــاراتموقعیــتبســیارخوبــیداره.امــاا کــردنبــاایــرانمهمــه.
کنــممیتونــمایــنمــواردرانــامببــرم:اخــذاقامــت3ســالهامــاراتبــرایمتقاضــی، بــهمزایــایایــنروشاشــاره
کاروزندگــیدرامــارات)بــرایمتقاضــیوخانــوادهاش(،امــکانســفر شــرکاواعضــایخانــواده؛داشــتناجــازه
(بــدوننیــازبــهدریافــتویــزا،معــافبودن کویــت،عمــان،بحریــنوقطــر بــهکشــورهایحاشــیهخلیــجفــارس)
ازمالیــاتبــرایانجــامفعالیتهــایاقتصــادیدرایــنمنطقــه،امــکاناســتفادهازاعتبــاراتبانکــیوفرصــت

انجــامتجارتهــایبینالمللــیوســهولتتمدیــدپــساز3ســال
راهاندازیکسبوکاردرزونهایشارجه،دوبیوابوظبیقابلیتاجرادارد.

▪آ.ا:پروسهثبتشرکتدراماراتچقدرزمانالزمداره؟
کلــیایــنروشدرزمــان ▪د.ح:پروســهثبــتشــرکتامــاراتبیــن3هفتــهتــا2مــاهزمــانمیبــره.درحالــت

کمتــریانجــاممیشــه،ولــیبــاتوجــهبــهاضافــهشــدنبخــشامنیتــی،پروســهیــکمقــدارزمانبرتــرشــده.
کــرد.آیــاایــندرســته؟و کــهمــنشــنیدممیشــهانــواعمختلفــیازشــرکتهارادرامــاراتثبــت ▪آ.ا:ایــنطــور

گزینههایــیوجــوددارهوچــهتفاوتــیبــاهــمدارنــد؟ گــردرســتهچــه ا



گردشــگری ــد.ایــندســتههاشــاملشــرکتهایتجــاری،حرفــهای،صنعتــیو کــهفرمودی ▪د.ح:همینطــوره
کــههرکــدومروخالصــهتوضیــحمیــدم. میشــه

شــرکتتجــاریبــرایشــرکتهایدرگیــردرهــرنــوعفعالیــتتجــاریمناســبهومیتواننــدازایــنمجــوزبهرهمنــد
کــهنیــازبــهمعاملهگــرعمومــیومتخصــصوجــودداره.بــراســاسایــنمجــوز،100%ســهاممتعلــقبــه شــوند،
ــه.ایــنایجنــت کارضروری ــودولــیحضــوریــکایجنــتمحلــیجهــتپیشــبردکســبو متقاضــیخواهــدب
تنهــاوظیفــهمشــاورهوپیشــبرداهــدافکســبوکاررابــدوندریافــتســودویــاســهامشــرکتدارامــیباشــد
کنــد.هزینــهاشهــمبــاتوجــهبــهنــوع ومتقاضــیبایســتیبــهصــورتســالیانههزینــهایجنــتراپرداخــت

کســبوکاراز7000درهــمبــهباالســت.
ــه ــرایخدمــاتغیرفیزیکــیمثــلمشــاورهکســبمیشــهو100%ســهاممتعلــقب درشــرکتحرفــهایمجــوزب
متقاضــیاســتویــکتبعــهامــاراتبــهعنــواننماینــدهخدمــاتمحلــیمعرفــیمیشــود.ایــننماینــدهســود
ویــاســهامشــرکترونــدارهومتقاضــیبایــدبــهصــورتســالیانهایــننماینــدهراشــارژکنــد.هزینــهیآنبــهنــوع

کاراز7000درهــمبــهبــاالمــیباشــد. کســبو
کــهمــوادطبیعــییــامنابــعطبیعــیرا درشــرکتصنعتــی،مجــوزبــرایاوندســتهازشــرکتهاییصــادرمیشــه
بــهســایرمحصــوالتنهایــیتبدیــلمیکننــدویــابــههــرنــوعدیگــرواردفعالیتهــایتولیدیتبدیلمیشــوند.

براســاسایــنمجــوز،۵1%ســهاممتعلــقبــهکشــورامــاراتو49%متعلــقبــهمالــکخارجــیاســت.
کــهامــارات3نــوعمجــوزاصلــیارائــهمیــده:مجــوزآژانــس گردشــگریبایــدبگــم ودرانتهــادرمــوردشــرکت
مســافرتیبــهعنــواناپراتــورگردشــگریورودی،مجــوزآژانسمســافرتیبهعنــواناپراتورگردشــگریبرونمرزی

ومجــوزآژانــسمســافرتیبــهعنــواننماینــدهمســافرتی.
البتهکهدرحالحاضرفقطحرفهایوتجاریقابلاستفادهبرایهموطنانایرانیهستش.

▪آ.ا:ممنونازتوضیحتون.هزینههایزندگیدراماراتچگونهاست؟
▪د.ح:هزینههــایماهانــهبــاتعــداداعضــایخانــوادهنیــزبســیارمتفــاوتاســت.ولــیبــهصــورتکلــیدبــیدر
ســال2021بــهدلیــلکاهــشمــداوماجــاره،قیمــتامــالک،هزینــهتحصیــل،حمــلونقــلوغــذاخــوردنخــارج
ازخانــه،مقــرونبــهصرفهتــرشــده.دادههــایNumbeoنشــونمیــدهکــهمتوســطهزینــهزندگــیبــراییکفرد
کــه،بــرآورد مجــرددرســال2021،نســبتبــهســالقبــل89.2%نســبتبــهســال2020کاهــشیافتــه.درحالــی

هزینــهزندگــیبــراییــکخانــوادهچهــارنفــره32.6%کــمشــده.
▪آ.ا:زمانیکهشرکتدراماراتثبتشدچهمراحلدیگریدرانتظارمتقاضیخواهدبود؟

کارهــایشــرکتایشــاننظــارتخواهــد کــهبــر کفیــلاماراتــیداشــتهباشــند ▪د.ح:افــراددرامــاراتبایــدیــک
کفیــلمبالغــیراســاالنهدریافــتمیکند.همچنیــندرابتــدایــکالیســنساولیــهبــرایویصــادر داشــت.ایــن

کفیــلســاالنهقابــلتمدیــداســت. کــهبــانظــارت مــیشــود
▪آ.ا:آیااینروشمنجربهاقامتدائمخواهدشد؟

کــردنایــناقامــتبســیارســادهاســت بــهاقامــتدائــمنمیشــود.امــاتمدیــد ▪د.ح:خیــرایــنروشمنجــر
وپیچیدگــیخاصــینــداره.بنابرایــناشــخاصســاالنهبــهراحتــیمیتواننــداقامــتخــودوخانــوادهخــودرا

کننــد. تمدیــد
▪آ.ا:ممنونازوقتیکهدراختیارماگذاشتید.موفقباشید.

▪د.ح:خواهشمیکنم.تشکرازشماوامیدوارممطالببرایمخاطبانعزیزمفیدبودهباشه.



کوسیســتماســتارتاپی اســتارتاپویزادرحــالحاضــرتبدیــلبــهپدیــدهایمشــهوردربیــنفعــاالنا
ایــرانشــدهوبســیاریازصاحبــاناســتارتاپهاتمایــلدارنــدتــاازایــنطریــقراهــیبــرایورودبــه
ــا کوسیســتمهایپیشــرفتهاســتارتاپِیدنی ــررشــددادِناســتارتاپخــوددرا کشــورهاوازآنمهمت
کــهحــاال،بحــثمهاجــرِتصاحبــاناســتارتاپهابــهیکــی بیابنــد.ایــنشــهرتتــاجایــیپیــشرفتــه
ازدغدغههــایجــدیفعــاالنایــنعرصــهتبدیــلشــده.درهمیــنراســتا،ماهنامــه"پیوســت"بــه
رابــه عنــوانیکــیازنشــریاتپرمخاطــبدرحــوزهمدیریــت،پرونــدهیاصلــیخــوددرشــمارهاخیــر
گزارشهایــیدربــارهتجربیــاتچنــدمهاجــر،بررســی ایــنموضــوعاختصــاصداده.درایــنپرونــده
وضعیــتایــرانوجهــاندرایــنزمینــهوســرانجامیــکمیزگــردبــاحضــورصاحبــاناســتارتآپها
کــهبــاحضــورچنــدتــنازفعــاالن گنجانــدهشــدهاســت.درایــنمیزگــردداغ ووکالیمهاجــرت
کوسیســتماســتارتاپیایــرانازجملــه"شــهریارجوهــری"،مدیرعامــلاســمارتآپویــزابرگــزارشــد، ا

گرفــت. ابعــادمختلــفپدیــدهمهاجــرتدرمیــانصاحبــاناســتارتاپهامــوردبررســیقــرار
کــرد.ازشــما گفتگــورامطالعــهخواهیــد کوتــاهوخالصهشــدهایازایــن درادامــهبخشهــای
دعــوتمیکنیــمبــرایمطالعــهمشــروحایــنپرونــدهوایــنمیزگــردبــهوبســایتماهنامــهپیوســت

مراجعــهفرماییــد.
بــهنظــرشــماآیــاسیســتمدریافــتویــزایاســتارتاپیبهینــهاســتوهــدفاصلــیبــرایتوســعه

رامحقــقمیکنــد؟ کارآفرینــی
شــهریارجوهــری:ویــزایاســتارتاپکــهدرحقیقــتبــرایراهانــدازیکســبوکارهایمولــدراهانــدازی
شــدند،درحــالحاضــرچنــدانبــههــدفخــودنرســیدهوبــهنوعــیتبدیــلشــدهاندبــهقایقــی
کــهتوســطمجموعــهایازدفاتــرپــرمیشــوند،صرفــابــهایــندلیــل جــذاببــرایمهاجــرت.قایقــی
ــدازیاســتارتاپوجــود ــرایراهان ــهامــکانمهاجــرتازایــنطریــقوجــودداردودرواقــعنیتــیب ک

نــدارد.
کــهایــنمــدلرامــدلدرســتی کــماســت کردیــد.دیــدیحا شــماخودتــانراتســهیلگرخطــاب
کــهاحســاسمیکننــدپتانســیل کــهافــرادســراغکســانیبرونــد ــانبایــداینطــورباشــد نمیدانــد.آی

کاررادارنــد؟ ایــن
کیمنتــورمهمــان شــهریارجوهــری:تیرمــاه1397مــندراســتارتاپویکندیکــیازشــهرهایاســلوا
گفتــم بــودمودرآنجــادیــدمتیمــیبرنــدهشــدهاند.بعــدازتمــامشــدنبرنامــهپیــشآنهــارفتــمو
گــروه کامــلازیــک شــماقــراراســتMLSآنرابنویســید؟مــنمیتوانــمزیرســاختفنــیرابــهطــور
کتبســیارمفیدیتبدیلشــد. کتیبیــنآنهــاشــکلگرفــتکــهبــهشــرا ایرانــیبگیــرم.درادامــهشــرا





متأســفانهیــاخوشــبختانهدردنیایــیزندگــیمیکنیــمکــههمگــیمــاخواســتهیــاناخواســتهتاحــدیتحت
ــرموجهــایشــکلگرفتهدرجامعــههســتیم.حضــورونحــوهفعالیــتمــادرشــبکههایاجتماعــی، تأثی
ازپیــِشســلبریتیها،معــروفشــدن بیــش تأثیرگــذاری مــا، بــرپوشــش لبــاس ُمــدوطراحــان  تأثیــر
کــهامــروزبــهعنــوان»ترنــد«شــناختهمیشــوند چهرههــایناشــناختهو...همگــینمونههایــیازآنچــه
کنیــممتوجــهخواهیــم کمــیدقــت گــر هســتند.ترندهــایمختلــفتأثیراتــیرابــرزندگــیمــامیگذارنــدوا
گاهدر گــرخــودمــاازتعقیبکننــدگانیــکترنــدنباشــیم،ممکــناســتبــهصــورتناخــودآ کــهحتــیا شــد

مســائلبســیارمهمــیاززندگــیتحــتتأثیــرآنهــاقــراربگیریــم.
گیــرتبدیــلشــدهوذهــنبســیاریازافــرادرا کــهمســألۀمهاجــرتبــهدغدغــهاینســبتافرا ســالهاســت
کــمبــرکشــور،مهاجــرت بنــابــهشــرایِطحا کــرده،امــاعــالوهبــرایــن،درچنــدمــاهاخیــر بــهخــودمشــغول
بــهیــکترنــدتبدیــلشــدوتمــاممؤسســههایمهاجرتــیرابــاســیل ومیــلبــهمهاجــرِتهرچــهســریعتر
کــهبــدونبرنامهریــزی درآنهــاافــرادیدیــدهمیشــدند

ً
کــهبعضــا کــرد.متقاضیانــی متقاضیــانروبــرو

تحــتتأثیــرمــوِجشــکلگرفته،تمایــلشــدیدیبــهمهاجــرتدرســریعترینزمــانممکــن
ً
قبلــیوصرفــا

کــهبــهوضــوحغلــطاســتوممکــناســتنتایــجبســیاربــدیبــه کــردهبودنــد؛تصمیــمورویکــردی پیــدا
دنبــالداشــتهباشــد.

نکتــهاولآنکــهدرضربالمثلهــایایرانــیزیــادشــنیدهایم»تــبتنــدزودهــمبــهعــرقمیشــینه«.
کــهناشــیازهیجــانباشــدبــهاحتمــالبســیارزیــاددرآینــدهاینهچنــداندورتغییــرمیکنــدو تصمیمــی
کــهچــهبســاهزینــه کــههزینــهای فــردتصمیمگیرنــدهرادرموقعیــتپشــیمانیقــرارخواهــدداد.درحالــی
ــات ــینداشــتهباشــد.ضرب ــدهچندان ــمصــرفشــدهوپشــیمانیفای ــرایآنتصمی ــادیهــمباشــدب زی

کــرد. ــزبعــدازهزینههــایمــادیخودشــانرانمایــانخواهنــد روحــیودوراهیهــایســختنی
ازآنجــاکــهمهاجــرتتمــامشــئونزندگــیراتحــتتأثیــرقــرارمیدهــد،تصمیمــیاســتکــه ازطــرفدیگــر
نیازمنــدصبــر،حوصلــهودقــتوجســتجویبســیارزیــادیاســت.فــردمهاجــربایــدازبســیاریجهــات
خــودراآمــادهکــردهباشــدوپذیــرایمراحــلمختلفــیکــهخواهدگذراندباشــد.تغییردادنمحــلزندگی،
کــهدرزندگــیهــرروزۀمــاجــاریاســت، شــغل،آبوهــوا،شــرایطفرهنگــیودههــامســألهریــزودرشــت

گرفتــهشــود. کــهتحــتتأثیــرموجهــایپدیدآمــدهدرجامعــه تصمیــمنیســت
همانطــورکــهپیشتــرعنــوانشــدهمــهمــاتــاجــدیتحــتتأثیــرترندهاهســتیم.هرچنــدبایدتالششــود
کیــدتوصیــهمیکنیــمدرزمینــه القائــاِتبیرونــیقــرارنگرفــت،امــابــهصــورتا تــابــدونمنطــقتحــتتأثیــر
مهاجــرتبــههیــچعنــواناجــازهندهیــدعوامــلبیرونــیوترندهــاِیروزبــرتصمیــمشــمامبنیبــرمهاجرت

کــردنیــانکــردنتأثیریبگــذارد.

سهیل نور



کسینه شده با »سینوفارم« را می پذیرند؟  کدام کشورهای اروپایی مسافران وا
کســنســینوفارمراتاییــدکردهانــدواجــازهمیدهندمســافرانیکــهدوُدزاین طبــقاطالعــاتموجــودبرخــیازکشــورهایاروپایــی)عضــواتحادیــهاروپــاومنطقــهشــنگن(وا

کســنرادریافتکردهاندواردکشورهایشــانشــوند.اینکشــورهاعبارتنداز:•اتریش  •قبرس  •یونان  •مجارســتان  •ایســلند  •هلند •اســپانیا •ســوئد •فنالند •ســوئیس وا
کیــداســپانیابــرتاییدیــهســازمانجهانــیبهداشــتنیــزبــود.چنــدمــاه کســنســینوفارمرابــهرســمیتشــناخت.درواقــعتا کــهوا اســپانیایکــیازنخســتینکشــورهاییبــود

کــهازســویســازمانجهانــیبهداشــتوآژانــسدارویــیاروپــاتاییــدشــدهباشــد،پذیرفتــهمیشــوند. کســنی کردنــد»هــروا کیــد پیــشمقامــاتاســپانیاتا

پس از 20 سال فرصت های شغلی در بریتانیا به باالترین تعداد رسید
گهیهــایاســتخدام،بــهباالتریــنتعــداددر20ســال کــهفرصتهــایشــغلیدرایــنکشــور،بــراســاسمــواردآ تازهتریــنآمارهــایرســمیدربریتانیــانشــانمیدهــد
کــهاز کــردهاســت.بنابــراعــالممرکــزملــیآمــارایــنکشــور،مــواردفرصتهــایشــغلیبــهحــدودیــکمیلیــونو100هــزارنفــررســید اخیــررســیدهورکــوردجدیــدیراثبــت
کــهشــاهدجهــشچشــمگیرتعــدادمــواردفرصتهــایشــغلیدرایــنمــدتبودهانــدمیتــوانبــهخدمــاتغذایــی،حرفههــایتخصصــی،تولیــد، جملــهبخشهایــی

کــرد. بخشهــایتعمیــرخــودرووخــردهفروشــیوبخشهــایمرتبــطبــامهمانپذیــریاشــاره

امارات با »ویزای سبز« شرایط اقامت را برای خارجی ها آسان می کند
امــاراتمتحــدهعربــیازراهانــدازیروادیــدیتــازهموســومبــه»ویــزایســبز«بــرایتســهیلدرورودواقامــتاتبــاعخارجــیدرایــنکشــوربــاهــدفجــذببیشــترافــراد
ماهــرومتخصصــانخارجــیوبــهتبــعآنرونقبخشــیبیشــتربــهاقتصــادایــنکشــورخبــرداد.کارگــرانخارجــیکــهبیــشازنــوددرصــدجمعیــت10میلیــوننفــریایــنامیــر
نشــینثروتمنــدخلیــجفــارسراتشــکیلمیدهنــدبــرایاقامــتقانونــیدرامــاراتبــهطــورمعمــولنیــازبــهویزایهــایکوتاهمدتــیدارندکــهصــدورواعتبارآنهــامنوطبه
حمایــتوضمانــتکارفرماهــااســت،ایــندرحالیســتکــهبــهگفتــهوزیــرمشــاوردرامــورتجــارتامــاراتدارنــدگان»ویــزایســبز«دیگــربــرایاقدامــتدرامــاراتنیــازبــه
ضامــنندارنــدومیتواننــدبــدونحامــیدرایــنکشــوراقامــتوکارکننــد.دارنــدگانویــزایســبزهمچنیــنمیتواننــدمجــوزورودواقامــتوالدیــنوفرزندانزیر2۵ســال
خــودرانیــزازدولــتدریافــتکننــد.دولــتامــاراتبــرایتحــرکبخشــیدنبیشــتربــهاقتصــادامــاراتازافــرادواجــدشــرایط،ســرمایهگذاران،تجــار،کارآفرینــانوهمچنیــن
کــهمیتواننــدازایــنامتیــازوتســهیالت کارشناســیارشــدودکتــریبــههمــراهدیگــرواجدیــنشــرایطبــهعنــوانافــرادینــامبــرد دانشــجویاننخبــهوعلمآمــوزانمقاطــع

ویــژهبــرایاقامــتدرامــاراتمتحــدهعربــیاســتفادهکننــد.

زایمان در کدام کشورها حق شهروندی می دهد؟
بــاایــنکــهشــهروندیدرکشــوریدیگــردرکلرونــدیزمانبــروپرهزینــهاســت،هنــوزکشــورهاییهســتندکهزایمــاندرآنهابطور"خــودکار"براینوزادبهحقشــهروندی
کــهایــنکشــورهاعبارتنــداز: منجــرمیشــودووضعیــتمهاجرتــیوالدیــنلحــاظنمیشــود.درحــالحاضــرتولــددرحــدودســیکشــورجهــانبــهشــهروندیمیانجامــد
کوادور،فیجی،الســالوادور،گرانــادا،گواتماال،گویان، گوئه،کوبــا،دومنیکا،ا آمریــکا،کانــادا،آرژانتیــن،برزیــل،کاســتاریکا،اروگوئــه،ونزوئال،ســنتلوســیا،پرو،پانامــا،مکزیک،پارا

گو،توالووآنتیگــواوباربودا کســتان،پانامــا،ســنتکیتــسونویس،تانزانیا،ترینیــدادوتوبا گوئــه،پا جامائیــکا،هنــدوراس،لســوتو،نیکارا
کــهبــاکســبشــهروندیآنهــامیتــوانآزادانــهوبــدون کــهتولــددرآنجــابــهحــقشــهروندیمنجــرمیشــود؛کشــورهاییدیــدهمیشــوند درمیــانحــدودســیکشــوری
گرفتــنویــزاندارنــد،میتواننــدمــدتنــودروز)طــیشــشمــاه(درکشــورهای کــهازایــنطریــقنیــازیبــه کــرد.عمــدهکشــورهایی ویــزابــهکشــورهایحــوزهشــنگنســفر
گوئــه،پاناماوســنت حــوزهشــنگنبماننــد؛البتــهمــدتاقامــتبســتهبــهکشــورمتفــاوتاســت.کشــورهایینظیــرآرژانتیــن،برزیــل،کاســتاریکا،اروگوئــه،ونزوئــال،مکزیــک،پارا

لوســیانمونههایــیازایــنکشــورهاهســتند.

استقبال از استارتاپی که خودروهای کالسیک بنزینی را برقی می کند
کــهخودرویشــانرابــدونتغییــرظاهــربــهیــکماشــینبرقــی دوســتدارانوصاحبــانخودروهــایکالســیکدربریتانیــابــهمــددیــکاســتارتاپتــازهایــنامــکانرادارنــد
تبدیــلکننــد.ماتیــوکیتــر،مکانیــک44ســالهبنیانگــذاراســتارتاپ»خودروهــایالکتریکیلنــدن«کهدرکارخــودازهمکارانکالیفرنیاییاشالهامگرفته،چهارســالپیش
کارکنــانشــرکتنوپــایاوبــهبیــشاز10نفــررســیدهوایــنشــرکتماشــینهای کــرد.حــاالشــمار »مینیماینــرموریــس19۵3«خــودشرابــهمــدد9باتــریلیتیومــیبرقــی

کالســیکعالقمنــدانومجموعــهدارانرابــهیــاریباطریهــاوتجهیــزاتماشــینهایینظیــرنیســانوتســالبــهخودروهــایالکتریکــیتبدیــلمیکنــد.
کــهمحبوبیــتایــنخودروهــارا آنهــاقطعاتــیازشاســیوزیرســاختخــودروراتغییــرمیدهنــدامــامیکوشــندظاهــرماشــینتــاحــدامــکاندســتنخوردهبمانــد.امــری
کــردهاســت.ضمــنآنکــهشــماریازسیســتمهایتــازهنظیــرفرمــانخــودکاروهدایــتماهــوارهایرانمیتــوانروی نــزدمالــکانایــنماشــینهایقدیمــیبســیاربیشــتر

کاررابــازهــمپایینتــرمــیآورد. کارهزینــه کــردوهمیــن ماشــینهایقدیمــینصــب
برقیکــردنماشــینهاممکــناســتتــا6مــاهزمــانببــردوتــا2۵هــزارپونــدهــمهزینــهداشــتهباشــد.دربریتانیــادارنــدگانخودروهــایالکتریکــیازپرداخــتعــوارض
شــهرداریوراهمعافنــدومالکانشــانتنهــامبلــغناچیــزیبــرایتــرددمیپردازنــد.برخــیازماشــینهایکالســیکیکهتاکنوندرایناســتارتاپبهخــودرویتمامالکتریکی

کســیقدیمــیلنــدن. تبدیــلشــدهاندعبارتنــدازمینیماینــر،لنــدروور،النچیــابــی2،بنتلــیتــی2،وحتــییــکتا



ویزایEB2آمریکا
گــردرشــغلخــوددارای بــهاخــذاقامــتدائــمآمریــکاخواهــدشــد.ا ویــزایEB2آمریــکایــکویــزایمهاجرتــیمبتنــیبــراشــتغالاســتکــهمنجــر
مــدرکپیشــرفتهیــامعــادلآنهســتید،یــابــهعنــوانیــکتبعــهخارجــیتواناییهــایاســتثناییداریــد،میتوانیــدازایــنراهمهاجرتــیبــرایورود
کآمریــکاواخــذاقامــتدائــمایــنکشــوراقــدامکنیــد.همچنیــنمیتوانیــددرایــنمقالــهاطالعــاتجامعــیدرمــوردابعــادایــنروشبــه بــهخــا

دســتآوردهودرصــورتتمایــلازایــنراهاســتفادهنماییــد.

سرمایهگذاریدرفرانسه
ســرمایهگذاریدرکشــورهایخارجــیهمــوارهبــادغدغــهواســترسهایناشــیازناآشــناییبــاشــرایطوقوانیــنآنکشــورهمــراهاســتونیــاز
بــهکســباطالعــاتدرایــنزمینــههمــوارهحــسمیشــود.درایــنمقالــهتــالششــدهتــااطالعــاتمفیــدیدرمــوردســرمایهگذاریدرفرانســه
گــردآوریشــود.شــرایطاقتصــادیفرانســه،نقــاطقــوتوضعــِفایــنبرنامــه،اصالحــاتاقتصــادیدرراســتایجــذبســرمایهو...ازمــواردی

گرفتهانــد. کــهدرایــنمقالــهمــوردبررســیقــرار هســتند

راهنمایاخذپذیرشدردانشگاههایآلمان
کــه کلــیومهاجــرتتحصیلــیبــهآلمــانبــهصــورتخــاصیکــیازپرطرفدارتریــنروشهــایمهاجرتــیهســتند مهاجــرتتحصیلــیبــهطــور
کــرده.درایــنمقالــهموضــوعاخــذپذیــرشدردانشــگاههایآلمــانوفراهــمآوردِنمقدمــات ذهــنبســیاریازجوانــانرابــهخــودمشــغول
مهاجــرتبــهایــنکشــوردر8قــدممطــرحوبررســیشــدهومتقاضیــانمهاجــرتتحصیلــیبــامطالعــهآنمیتواننــداطالعــاتبســیارمناســبی

کننــد. درایــنزمینــهکســب

راحتتریناستانکانادابرایمهاجرت
برنامــهمهاجــرتاســتانییــاPNPبــهمهاجــرانکــهدریــکاســتانخــاصکانــادازندگــیوبــهاقتصــادمحلــیآنکمــککننــدودرنهایــتاقامــت
کــههمیــن کانــاداایــنبرنامــهرابــاتوجــهبــهنیازهــاوبــاروشهــایخــوداجــرامیکننــد، کانــادااخــذنماینــد.اســتانهایمختلــفدرکشــور دائــم
گرفتــهودرآنبهتریــناســتانهابــرای کــهموضــوعنــگارشهمیــنمقالــهقــرار کارباعــثایجــادبرتریهایــیبــرایمهاجریــنشــده.برتریهایــی

مهاجــرتبررســیومعرفــیشــدهانــد.

https://smartupvisa.com/eb2/
https://smartupvisa.com/eb2/
https://invespot.net/blog/investing-in-france/
https://finsadvisers.com/admission-to-german-universities
https://finsadvisers.com/canada-most-convenient-province-to-immigrate



