موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

اسپانسر ویرایش اول

ارتباط با دفـاتر ایـران
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ارتباط با دفاتر کانادا
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(ونکوور و ریچموند)
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

سرمایه گذاری در کانادا

با تراست

01
02
03

دریافت مشاوره اولیه

مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روشها ،پیچیدگی های خود را دارا هستند.
مشاوره با وکیلی خبره برای شما در انتخاب بهترین مسیر مفید خواهد بود.
تنظیم قرار داد

مرحله دوم

پس از دریافت مشاوره و انتخاب بهترین روش متناسب با اهدافتان می توانید با تنظیم یک قرارداد ،تمامی مراحل انجام کار
را برای اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا به کارشناسان مجموعه تراست بسپارید.
دریافت مدارک اولیه

مرحله سوم

با توجه به برنامه سرمایه گذاری انتخاب شده ،مدارک درخواستی و حداقل سرمایه اعالم شده نیز ممکن است متفاوت باشد.
مدارکی مانند تجربه کار مدیریتی ،برخورداری از حداقل دارایی تعیین شده در برنامه سرمایه گذاری مورد نظر و نیز ،مدارک مرتبط
با ارزش دارایی های نقدی ،از جمله این مدارک هستند.

اسپانسر ویرایش اول
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ارائه درخواست سرمایه گذاری و دریافت دعوتنامه

مرحله چهارم

برای سرمایه گذاری در کانادا ،نیاز است تا ابتدا اظهار عالقه مندی و یا به اصطالح  Expression of interestانجام شود .در
ادامه ،با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی ،یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری ( )ITAاز طرف
اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.
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تهیه پروپوزال برای کسب و کار

مرحله پنجم

از آنجایی که نیاز است تا در بیزنس پلن پیشنهادی با جزئیات به برنامه های آتی کسب و کار مانند تعداد کارمندان ،مبلغ
سرمایه گذاری و پیش بینی های آتی برای رشد کسب و کار نیز اشاره شود ،کارشناسان با تجربه تراست به خوبی در تهیه این
طرح پیشنهادی ،شما را یاری خواهند کرد
ارسال مدارک به همراه ارائه بیزینس پلن

مرحله ششم

در این مرحله طرح پیشنهادی به همراه مدارک و تاییدیه های مالی مورد نیاز به اداره مهاجرت کانادا ارسال می شود و مکاتبات
الزم به وسیله وکیل مهاجرتی تراست صورت می گیرد.
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امضای توافق نامه عملکرد

مرحله هفتم

بعد از ارزیابی مدارک و تأیید طرح پیشنهادی ،از داوطلب سرمایه گذاری در کانادا درخواست می شود تا یک توافق نامه اجرای
تعهدات کسب وکار با اداره مهاجرت به امضا برساند.
دریافت نامه حمایتی

مرحله هشتم

بعـ�د از امضـ�ای توافق نامه ،یک نامه حمایتـ�ی( ) )letter of supportو یا یک تأییدیه (�Letter of Confir
 )mationاز طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.
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ارائه درخواست صدور ویزا

مرحله نهم

با توجه به نامه حمایتی صادر شــده ،برای اخذ مجوز کاری موقت ،جهت ســرمایه گذاری در کانادا اقدام
خواهد شــد .تمامی مراحل اخذ ویزای ســرمایه گذاری کانادا به عهده کارشناســان مجرب در تیم تراســت
است تا شما هیچ گونه دغدغه ای از این بابت نداشته باشید.
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دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.

اسپانسر ویرایش اول

مرحله دهم
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پروفایل سرمایه گذاری
نانایمو پنجمین مرکز شهری بزرگ بریتیش کلمبیا و دومین کالن شهر جزیره ونکوور است که در میان کوه ها
و اقیانوس ها واقع شــده اســت .فاصله نانایمو تا مرکز شــهر ونکوور  20دقیقه پرواز یا  1.5ساعت کشتی رانی
از خلیج هورس شــو یا تساواســن اســت .هاب اقتصادی جزیره مرکزی و شــمالی ونکوور ،نانایمو ،دارای جامعه
تجاری پر جنب و جوش با کیفیت باالی زندگی است .افراد زیادی به دلیل هزینه های پایین و خدمات ارتباطی
تجارت خود را در نانایمو مســتقر کرده اند .در این شــهر ،دسترســی به نیروی کار ماهر و با انگیزه و زیرســاخت
هــای عالی تکنولوژی آســان اســت ،و می تــوان به راحتی با دیگر نقاط جهان در ارتبــاط بود .این منطقه بیش
از  105000نفر (سرشــماری ســال  )2016جمعیت دارد که به امکانات تفریحی ،پشــتیبانی جامعه ،و زیبایی های
طبیعی منطقه افتخار می کنند.
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مشـاور امـالک
پاییــن بــودن هزینه هــای امالک و مســتغالت و مالیات های محلی یــک مزیت رقابتی

محسوب می شود!

نــرخ اجــاره امــاک در نانایمــو کمتــر از دیگــر شــهرهای بریتیــش کلمبیاســت (شــکل  .)2هزینــه هــای امــاک
و مســتغالت در مقایســه بــا ویکتوریــا یــا ونکــوور بــرای هــر نــوع ملــک بســیار کــم تــر اســت (شــکل .)3
سایر مزایای مستقیم هزینه پایین زندگی شامل حقوق رقابتی و مساکن مختلف برای کارمندان است .هزینه
های تجارت در نانایمو  1/4هزینه های تجارت در ونکوور و  1/2هزینه های تجارت در ویکتوریاست که باعث
تعجب تاجران شده است .به دلیل دسترسی به انواع مختلف مسکن ،با چشم اندازهای تماشایی اقیانوس و
کوه ،بهتر است در نانایمو به دنبال مسکن باشید.
مشاغل جدید و شهروندان کانادا به دلیل زیرساخت های مدرن ،هزینه های پایین زندگی ،دسترسی به کلیه
خدمات و امکانات ضروری برای راه اندازی و رشد موفق کسب و کار ،و همچنین کیفیت باالی زندگی جزیره در
نانایمو مســتقر شــده اند .در دهه گذشــته ،نانایمو رشد قابل توجهی در پروانه های ساختمانی ،افتتاح مشاغل
جدید ،و بهبود زیرساخت ها در ارتباطات راه دور ،حمل و نقل ،و بازسازی مرکز شهر داشته است.
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نـرخ مالیات شهـرداری
نــرخ مالیــات در نانایمــو بــه طــور کلــی کمتــر از شــهرهای هــم انــدازه ماننــد پرنــس جــورج و کملوپــس
اســت .نــرخ مالیــات امــاک مســکونی نیــز بســیار کمتــر از پرنــس جــورج و کملوپــس اســت (جــدول .) 1
مالیــات کالس تجــاری و نــرخ مالیــات صنایــع ســبک و عمــده بــه مراتــب کمتــر از دیگــر شــهرهای هــم
انــدازه اســت.
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کلمپوس

پرنس جورج

نانایمو

%8.5

%11.5

نانایمو

ونکوور

ویکتوریا

 15.50دالر

 37.50دالر

 17.50دالر

 22دالر

 55دالر

 29.50دالر

 18.75دالر

 46.25دالر

 23.50دالر

%8.1

نوع ملک
اداری
خرده فروشی
میانگین

خانه مستقل تک خانوار
نانایمو
ویکتوریا
ونکوور

 611.119دالر
 1063422دالر
 2303373دالر

نرخ مالیات خانه مستقل تک خانوار در نانایمو  1/4ونکوور و  1/2ویکتوریا است.
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ارتبـاطات راه دور
شــرکت هــای نانایمــو بــه زیرســاخت هــای عالــی ارتباطــات راه دور دسترســی دارنــد کــه شــامل یــک شــبکه
پیشــرفته اپتیــک نــوری ،ارائــه لینــک هــای اینترنتــی در سراســر جهــان و قابلیــت اطمینــان بســیار باالســت.
ســنت پیــر ژان ،مالــک تکنولــوژی اکلیپــس ،مــی گویــد" :نانایمــو یــک محیــط ارتباطــی بــی نظیــر بــا تمــام
خدمــات و امکانــات رفاهــی مــورد نیــاز کســب و کارهــای در حــال رشــد ارائــه مــی دهــد".
خدمات صوت و داده با سرعت و ظرفیت باال در منطقه و همچنین در سراسر جهان موجود است .ارائه خدمات
به نانایمو توســط چندین کابل جدید داده ای صورت گرفته تا اطمینان حاصل شــود که اتصاالت تجاری قابل
اعتماد و همیشه در دسترس هستند.
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رشد
شــهر نانایمــو آهنربــای جــذب مهاجــران جدیــد اســت .آخریــن سرشــماری نشــان داد کــه شــهر  ٪8رشــد
کــرده کــه بســیار باالتــر از نــرخ رشــد اســتانی  ٪5.6و نــرخ کشــوری  ٪5اســت.
نانایمو محل استقرار بیش از  6000کسب و کار است که در یک منطقه تجاری با بیش از  395000نفر فعالیت
می کنند .در دهه گذشته ،تجارت این شهر  7درصد رشد کرده است.

8

7.8

7

6.5

8

5.6

5.3

4

0
Nanaimo

BC

پایگاه جمعیت
90504

شهر نانایمو

104936

اسکله نانایمو ( 15دقیقه رانندگی)

155698

بخش منطقه ای نانایمو ( 30دقیقه رانندگی)

395000

منطقه  2و  3تجاری ( 1ساعت رانندگی)

بزرگترین بخشهای اشتغال شامل بهداشت ،خرده فروشی ،ساخت و ساز ،دانش علمی و فنی حرفه ای ،گردشگری
و آموزش می باشد .این شهر به رشد بخش های فناوری ،ساخت و حمل و نقل و انبارداری عالقه مند است.
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زیرساخت های آموزشی
دانشــگاه جزیــره ونکــوور کمــک بســیاری بــه پــرورش ســرمایه انســانی آینــده کــرده اســت .دانشــگاه جزیــره
ونکــوور طیــف متنوعــی از برنامــه هــای دانشــگاهی ارائــه مــی دهــد از جملــه آمــوزش مبتنــی بــر وب و
آنالیــن و همچنیــن ارائــه گواهینامــه ،دیپلــم ،مــدارک و برنامــه هــای کارشناســی ارشــد کــه هــدف آنهــا
پاســخگویی بــه نیازهــای مختلــف منطقــه اســت .ایــن برنامــه هــا آمــوزش هایــی در زمینــه هــای آکادمیــک،
فنــی و حرفــه ای از دوره ابتدایــی تــا دانشــگاه ارائــه مــی دهنــد.
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تقریبــا  %1.5کل دانشــجویان دانشــگاه خارجــی هســتند .دانشــجویان بیــش از  80کشــور در برنامــه بیــن
المللــی مدیریــت کســب و کار در ایــن دانشــگاه شــرکت مــی کننــد .دانشــگاه جزیــره ونکــوور بــا کارفرمایــان
منطقــه ای همــکاری کــرده تــا برنامــه هــای آموزشــی صنعتــی ارائــه دهنــد .فــارغ التحصیــان رشــته هــای
مختلــف بــه عنــوان کارمنــدان جدیــد شــرکت هــای منطقــه مشــغول بــه کار مــی شــوند.
برای پاســخگویی به تقاضای بیشــتر ،دانشــگاه طرح جامع  50ســاله خود را به پایان رســانده است .پروژه های
ســرمایه گذاری بســیاری در حال انجام اســت از جمله مرکز بهداشــت و علوم که به تازگی تکمیل شــده است،
ارتقــا زیرســاخت های فناوری اطالعات ،امکانات جدید ورزشــی و یک پروژه تبادل زمیــن گرمایی .ارزش پروژه
های فعلی بیش از  185میلیون دالر تخمین زده شده است .رشد پردیس دانشگاهی باعث احیای زمین های
اطراف دانشگاه شده است.

نیـروی کـار
نانایمــو دارای نیــروی کار آمــوزش دیــده ،متعهــد و تحصیــل کــرده اســت .نســبت ســاکنان نانایمــو کــه
دوره کارآمــوزی را گذرانــده ،گواهینامــه تجــاری یــا دیپلــم دریافــت کــرده انــد باالتــر از میانگیــن اســتانی و
کشــوری اســت.
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ترابـری
نانایمــو بــه دلیــل واقــع شــدن در مرکــز ،دروازه حمــل و نقــل جزیــره ونکــوور اســت .شــبکه حمــل و نقــل
مــدرن و کارآمــد شــامل یــک فــرودگاه ،ترمینــال هواپیمــای دریایــی ،خدمــات هلــی جــت ،اســکله کشــتی
کــروز ،بنــادر دریــای عمیــق ،دو پایانــه کشــتی ،یــک سیســتم بزرگــراه و یــک سیســتم حمــل و نقــل عمومــی
اســت.
مــی تــوان از طریــق دریایــی ،هوایی و جاده به دیگر قســمت های جزیره ســفر کرد .فــرودگاه نانایمو پروازهای
مســتقیم به ونکوور ،کلگری و تورنتو دارد .خدمات کشــتیرانی بریتیش کلمبیا برای جابجایی وســایل نقلیه و
مسافر از پایانه های Departure Bayو  Duke Pointخدماتی به سرزمین اصلی ارائه می دهد.
بندر نانایمو که در  36مایلی غرب ونکوور و در مرکز جزیره ونکوور واقع شــده اســت ،در دســترس ترین مرکز
تخلیه بار منطقه است .نانایمو بزرگترین بندر تجاری جزیره ونکوور است ،با  3اسکله دریای عمیق و بیش از
 21هکتــار ( 88هکتــار) فضای ذخیره ســازی ،انبار و امکانات بارگیــری .نانایمو یک دکل با ظرفیت  104تن مربع
دارد.
سیســپن ،واقع در  ،Duke Pointخدمات حمل و نقل دریایی به ترمینال های مســتقر در فاصله بین نانایمو و
ونکوور و مسافرین و مشتریان ارائه می دهد .در نانایمو؛ مشاغل به طرق مختلف به بازارها ،مشتریان و تأمین
کنندگان دسترسی دارند.
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سبـک زنـدگی
نانایمــو یــک جامعــه کالســیک در ســاحل غربــی اســت بــا زیبایــی هــای طبیعــی و پتانســیل بــاالی تفریحــی.
نانایمــو بیــش از  200پــارک 63 ،زمیــن بــازی 3 ،اســتخر 4 ،زمیــن یخــی سرپوشــیده 3 ،زمیــن گلــف ،چندیــن
ســاحل عمومــی و مناطــق تفریحــی دارد .پیــاده روی در طــول دیــوار اســکله و صخــره نــوردی در کــوه بنســون
از دیگــر تفریحــات ایــن منطقــه اســت.
ســرگرمی هــای موجــود در فضــای باز شــامل پارو زدن ،پیــاده روی ،دوچرخه ســواری ،گلف ،بانجــی جامپینگ،
قایقرانــی ،ماهیگیری ،کایاک ســواری و غواصی اســت .ســواحل در پارک های مختلــف اقیانوس محلی فرصت
های بی شماری برای شنا ،موج سواری و غواصی و تماشای حیوانات دریایی در زیر سطح دریا فراهم می کنند.
خرید در نانایمو عالی اســت ،محصوالتی از خرده فروشــان بزرگ معروف گرفته تا فروشــگاه ها و بوتیک های
منحصر به فرد.
در نانایمو رســتوران های زیادی وجود دارد .برخی از آنها مناســب زندگی شــبانه بوده که فضای شهری زیبا را با
نوشیدنی های فانتزی ترکیب می کنند ،در حالی که برخی دیگر در خانه هایی با سبک ویکتوریایی واقع شده
اند و غذاهای بین المللی طبخ می کنند .در نانایمو دسر معروف " "Nanaimo Barو چندین کارخانه آبجوسازی
منحصر به فرد وجود دارد.
در نانایمو موسیقی دانان ،شرکت های رقص ،موزه ها ،هنرمندان ،و همچنین چندین گروه تئاتر فعال جامعه
و یک ارکستر سمفونیک وجود دارد.
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حمایت از رشد تجارت ها
●شهر نانایمو متعهد به ایجاد یک فضای جلورونده با هدف شروع ،رشد و شکوفایی تجارت هاست.
●دفتـر توسـعه اقتصـادی نانایمـو مجموعـه کاملـی از خدمـات حفـظ ،گسـترش و جـذب مشـاغل فراهـم مـی
کند .
●شـهر فرایندهـای توسـعه را سـاده کـرده و بـه طـور مـداوم بـه دنبـال راه هایـی برای بهبود فضای کسـب و کار
محلی اسـت.
●شهر نانایمو مشوق های مالیاتی برای توسعه خانواده ،تجارت و سنت ها در مرکز شهر ارائه می دهد.
●مشوق های مالیاتی توسعه هتل ها و متل ها به هر نقطه شهر تعلق می گیرد.
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شگفتـیهای طبیـعی ،رشــد ثــابت ،و برنـامــههـای پایـدار

بـرای قـرن 21

ونکــوور بــه عنــوان بنــدر اصلــی کانــادا و بزرگتریــن شــهر ســاحل غربــی معــرف همــه اســت .نانایمــو در
فاصلــه  33مایلــی جزیــره ونکــوور قــرار گرفتــه و ترکیبــی از مناظــر طبیعــی و فنــاوری هــای پیشــرفته و
فرصــت هــای نوظهــور تجــاری و ترکیبــی بــی نظیــر از فضــای مدرنیتــه و ســنت در نزدیکــی کالنشــهر شــلوغ
ونکــوور اســت.
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منطقــه نانایمــو شــهر اجــدادی اولیــن ملــت ســنونیماکس بــوده اســت .پــس از کشــف زغــال ســنگ ،ایــن
شــهر توجــه شــرکت خلیــج هادســون را بــه خــود جلــب کــرد .امکانات اســتخراج معدن و ایســتگاه اســتخراج
ذغــال ســنگ بــه ســرعت ظهــور کــرد و ایــن شــرکت در ســال  1853یــک قلعــه بنــا کــرد ،کــه اکنــون یــک بنــای
تاریخــی بازســازی شــده اســت .معــدن و جنگلــداری بــرای دهــه هــای بعــدی نیــاز هــای صنعــت را تأمیــن
مــی کــرد ،امــا نانایمــو طــی چهــار دهــه گذشــته احیــا شــده اســت و تنــوع اقتصــادی باعــث ایجــاد اقتصــادی
فعــال و مبتنــی بــر خدمــات شــده اســت.
امروزه ،نانایمو پنجمین مرکز بزرگ شــهری در بریتیش کلمبیا اســت که در آخرین سرشماری هشت درصد رشد
کرده اســت ،بیش از رشــد  5.6درصدی ونکوور و رشــد  5درصدی سراســر کانادا .اکنون دانشــجویان بیش از 90
کشور در نانایمو تحصیل کرده و یک مرکز فرهنگی و دانشگاه جزیره ونکوور که در سال  2008افتتاح شده در این
شــهر واقع شــده اند .دبورا ساوسیه ،رئیس دانشگاه ادمونتون مک ایوان ،اخیراً اعالم کرد که وی سمت رئیس
دانشگاه جزیره ونکوور و معاون آموزشی را پذیرفته که اعتبار دانشگاه را بیش از پیش تقویت می کند.

میزان بارش برف در نزدیکی کوه واشــنگتن بیش از دیگر مناطق بریتیش کلمبیا اســت و باعث
جذب عالقه مندان به ورزش های برفی از سراسر جهان شده است.
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طبــق گفتــه شــهردار جدیــد ،لئونــارد کرونــگ ،یکــی از اصلــی تریــن جاذبــه هــای نانایمــو مناظــر طبیعــی آن
اســت .وی هجــده ســال عضــو مجلــس قانونگــذاری بریتیــش کلمبیــا بــود و در اکتبــر  2018بــرای پســت
جدیــد انتخــاب شــد .وی بــا اشــاره بــه کوههــای نانایمــو ،پارکهــای متعــدد و طبیعــت بکــر اظهــار داشــت:
"افــرادی کــه بــرای اولیــن بــار بــه نانایمــو مــی آینــد از دیــدن ایــن مناظــر شــگفت زده مــی شــوند".
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اولویـت ها
دانشــجویان دانشــگاه جزیــره ونکــوور اولویــت اول بــوده و خواهنــد بــود .در دانشــگاه ونکــوور ،دانشــجویان
در زمینــه برنامــه هــای تجــاری و فنــی در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد آمــوزش مــی بیننــد .در
دانشــگاه جزیــره ونکــوور ،تمامــی دانشــجویان فرصــت یکســانی در اختیــار دارنــد .دانشــگاه متعهــد اســت
کــه از دانشــجویان حمایــت کــرده ،آنهــا را در برنامــه هــا مشــارکت داده ،و بــرای تحقــق اهــداف متعالــی بــه
آنهــا کمــک کنــد.

در ایــن دانشــگاه بیــش از  120برنامــه آموزشــی ارائــه شــده ،بیــش از  14500دانشــجو تحصیــل کــرده ،و 60
میلیــون دالر در تســهیالت یادیگــری ســرمایه گــذاری شــده اســت.
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میــزان بــارش بــرف در نزدیکــی کــوه واشــنگتن بیــش از دیگــر مناطــق بریتیــش کلمبیــا اســت و باعــث
جــذب عالقــه منــدان بــه ورزش هــای برفــی از سراســر جهــان شــده اســت .آبهــای اطــراف نانایمــو نیــز بــرای
غواصــان بســیار بــا ارزش اســت ،بــه طــوری کــه ژاک کوســتو ،پیشکســوت غواصــی ،ایــن آب را "بهتریــن
آب مناســب غواصــی در جهــان" نامیــده اســت.
کروگ عالوه بر وظایف خود به عنوان شــهردار ،به عنوان یکی از  9عضو شــورای شــهر نانایمو نیز فعالیت می
کند که شــش نفر آنها اخیراً انتخاب شــده و به همکاری نزدیک شــورا با اتاق بازرگانی نانایمو و جامعه تجاری
افتخار می کنند .یکی از اهداف اصلی شــورا تشــویق به رشــد تجارت و ایجاد ســاختمان پایدار و فعالیت های
تجاری اســت .کروگ نرخ نســبتاً پایین مالیات بر تجارت نانایمو را که به گفته وی کمتر از مالیات کملوپس،
پرنس جورج و ســایر شــهرهای هم اندازه اســت ،به عنوان انگیزه رشــد معرفی می کند .او به ویژه به بخش
فناوری افتخار می کند ،و به ثبت شرکت جدید اینوکتون توسط یک شرکت بزرگ مستقر در کبک اشاره می
کند .از نظر کروگ ،اینوکتون و سایر شرکت های مستقر در کبک شواهدی هستند مبنی بر اینکه نیروی کاری
با استعداد بوده و هوش تجاری دارند.
حفظ تجارت نیز یکی از اهداف اصلی شوراست .در دهه های اخیر ،مرکز شهر نانایمو با ساختمانهای فرسوده
و مشاغل تعطیل شده به طرز فجیعی از رونق افتاده بود .نانایمو با ساخت مرکز همایش های جزیره ونکوور،
با نمایشــگاه تجاری فضای آزاد با ظرفیت  1300شــرکت کننده ،احیا شــده اســت .تحول عمده مرکز شهر باعث
ایجاد مشاغل جدید و رونق اقتصادی شده است.
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پرواز مستقیم
شـــرکت هـــای وســـت جـــت و ایـــر کانـــادا خدمـــات مســـتقیم بـــه /از ونکـــوور ،کلگـــری ،و
تورنتـــو ارائـــه مـــی دهنـــد.

حیــاط جدیــد هتــل ماریــوت بــا  172اتــاق در مجــاورت مرکــز همایــش در دســت ســاخت اســت .ایــن شــورا
همچنیــن مشــوق هــای مالیاتــی بــرای طــرح هــای ابتــکاری ســاخت خانــه ارائــه داده و رونــد مجــوز توســعه
را ســاده تــر کــرده اســت ،تــا خانــه هــا و مشــاغل جدیــد بتواننــد نیازهــای ســاکنان و مشــتریان را بــا ســرعت
بیشــتری بــرآورده کننــد.
نانایمو از طریق فرودگاه تازه توسعه یافته که کروگ با افتخار آن را به عنوان "دروازه ورودی به جزیره ونکوور"
اعالم می کند ،بیش از هر زمان دیگری به ســرزمین اصلی بریتیش کلمبیا نزدیک شــده اســت .این فرودگاه
از سال  2010با رشد  118درصدی مسافر مواجه شده و در سال  435000 ،2018مسافر را جابجا کرده است .این
فرودگاه با پشــتیبانی از بیش از  2000شــغل مســتقیم و غیرمستقیم ،برنامه توسعه  15میلیون دالری را برای
ارائه خدمات بهتر به منطقه نانایمو آغاز كرده است.
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عــاوه بــر فــرودگاه ،بنــدر تجــاری نانایمــو ظرفیــت واردات و صــادرات را بــرای تمــام جزیــره ونکــوور فراهــم
کــرده اســت .ایــن بنــدر بــا چهــار اســکله در آبهــای عمیــق و  88هکتــار فضــای ذخیــره ســازی ،ســال گذشــته
 5.3تــن بــار و  6.1میلیــون مســافر جابجــا کــرده اســت .در حــال حاضــر یــک مرکــز پــردازش وســایل نقلیــه 19
میلیــون دالری در دســت ســاخت اســت و پــس از اتمــام خودروهــای وارداتــی را بــه نمایندگــی هــای فــروش
در سراســر غــرب کانــادا منتقــل مــی کنــد.
عالوه بر تأمین رشد اقتصادی و رفع نگرانی ها ،یکی دیگر از اهداف اصلی شورای شهر تمرکز بر پایداری محیط
زیست است ،که امیدوار است بتواند از طریق استراتژی انعطاف پذیر تغییرات آب و هوا تحقق یابد .كروگ
می گوید" :ما در حال مشاهده نتایج تغییرات آب و هوایی در نانایمو همانند هر جامعه دیگر هستیم ".شهر
از طرف فدراســیون شــهرداری های کانادا در ســال  2017کمک مالی قابل توجهی دریافت کرد تا خطرات ناشــی
از تغییرات آب و هوایی را شناســایی کند .نانایمو همچنین در حال تدوین قوانین جدید ســاختمانی مطابق با
قانون جدید  BC Stepاســت ،یک برنامه داوطلبانه اســتانی برای باال بردن اســتانداردهای ســاختمانی با تعیین
اهداف بهینه سازی مصرف انرژی به جای اجرای الزامات.
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نانایمــو همچنیــن عضــو برنامــه  Green Fleets BCاســت ،معرفــی وســایل نقلیه الکتریکــی عاری از آلودگی
بــه جوامــع و شــرکت هــای سراســر اســتان .ایــن شــهر همچنیــن رودخانــه هــا را بــرای حفــظ زیســتگاه هــای
ماهــی قــزل آال پاکســازی کــرده 255 ،هکتــار بــه سیســتم پــارک اضافــه کــرده و تســهیالت ذخیــره ســازی
آب بــاران را توســعه داده اســت .ایــن اقدامــات نیــاز بــه ســاختمانهای جدیــد بــرای ذخیــره ســازی ســی و
یــک میلــی متــر بــارش ،کاهــش فرســایش و روانــاب دارد .بــا ایــن حــال ،حتــی بــا ایــن اقدامــات ،كــروگ
معتقــد اســت کــه نانایمــو همچنــان جــای پیشــرفت دارد" .آیــا مــی توانیــم کارهــای بیشــتری انجــام
دهیــم؟ آره .آیــا مــا بیشــتر کار خواهیــم کــرد؟ آره .ولــی مــا هــم اکنــون نیــز بــه خوبــی کار مــی کنیــم".

علی رغم رشد و پایداری ،نانایمو همچنین در تالش است تا از چالش های هر شهر در حال رشد عبور کند.
بی خانمانی ،یکی از مشکالت رو به رشد بریتیش کلمبیا ،در نانایمو معضل مهمی است ،اما شهردار کروگ
خاطرنشــان کرد که شــورای شهر با مقامات اســتانی برای ساخت مسکن حمایتی جدید و مسکن کم هزینه
برای حل این مشکل همکاری می کند .وی اظهار داشت" :مسکن در نانایمو در مقایسه با بسیاری از جوامع
نسبتاً ارزان است" و جامعه توسعه سخت در تالش است تا مشکل را حل کند .مشکل دیگری که اخیراً در
بریتیش کلمبیا مشــاهده شــده اســت ،سو مصرف مواد مخدر است .شــهردار صریحاً اظهار داشت" :ما یک
شــهر بندری هســتیم" و هر کســی که با مصرف مواد مخدر و مســائل مربوط به مواد مخدر آشــنا باشد می
داند که هر شهر بندری با مشکالت بیشتری نسبت به دیگر شهرها روبرو است .همیشه چنین بوده است".
او همچنین می گوید که مشکالت نانایمو بیش از دیگر جوامع بندری نیست ،و جامعه از طریق افزایش تعداد
نیروهای پلیس و تالشــهای طیف گســترده ای از گروههای غیرانتفاعی متعهد به کمک به معتادان ،مشــکل
را فورا حل خواهد کرد .بریتیش کلمبیا همچنین برنامه های اســتانی جدیدی آغاز کرده و واحدهای مســکونی
حمایتی برای جمع کردن معتادان خیابانی ساخته است.
کــروگ اذعــان مــی کنــد" :ایــن یــک مشــکل اســت ،امــا فکــر مــی کنــم خیلــی بهتــر از یــک یــا دو ســال پیــش
ایــن مشــکل را حــل خواهیــم کــرد ،بــه ویــژه بــه دلیــل کمــک هــای اســتان در ســاخت مســکن".
آینده نانایمو به دلیل توسعه مناظر طبیعی درخشان به نظر می رسد ،رشد ساالنه  2.2%طی  5سال آینده دور
از ذهن نیســت ".ما تضمین میکنیم که رشــد به نفع تمامی شــهروندان اســت و ما به محیط زیســت احترام
گذاشته و قابلیت زندگی شهر را حفظ می کنیم".
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نانایمــو در تــاش اســت تــا امکانــات رفاهــی و ســطح زندگــی شــهروندان را ارتقــا بخشــد .در حالــی کــه شــهر
رشــد پایــدار داشــته اســت ،شــهردار کــروگ اهــداف خــود را بــرای تــداوم توســعه در مناطــق جدید مشــخص
مــی کنــد" .مــا بــه ترانزیتــی نیــاز داریــم کــه کارســاز باشــد و محلــه هایــی کــه در وضعیــت مناســبی باشــند.
مــا بــه شــبکه هایــی نیــاز داریــم کــه مــردم بتواننــد خدمــات و کاالهــای خــود را دریافــت کننــد" .وی اظهــار
داشــت ،ایــن اقدامــات بــا توســعه زیرســاخت هــای بــزرگ نانایمــو همــراه خواهــد بــود .شــهر هــم اکنــون در
حــال ســاخت کشــتی ســریع الســیری اســت کــه نانایمــو و ونکــوور را بــه هــم متصــل کــرده و باعــث افزایــش
دسترســی بــه خدمــات تجــاری نانایمــو و خدمــات تخصصــی ونکــوور مــی گــردد.
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کروگ با بیان اینکه انتخابات پیش رو تغییر و تحول ایجاد می کند اظهار داشت" :.به طور کلی ،زمان بسیار
خوبی برای نانایمو اســت .".بیشــتر ســاکنان ونکوور به جذابیت ها و امکانات نانایمو پی برده و آوازه رشــد آن
تمامی شهرها را متحول کرده است .به گفته کروگ" ،شما از شهردار تمامی جوامع انتظار دارید که به عنوان
بخشــی از فعالیت هایش به پیشــرفت شــهر کمک کند"" .اما من ،به عنوان شــهردار این جامعه می گویم که
کار بسیار سختی است".

