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
( 30خط)

(تهــران و کـاشـــان)
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ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )250 ( 201 2020

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.

05
06

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.

07
08

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.

09

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.

10

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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طرحهــای سودمنــد
ابوتســفورد ،بریتیشکلمبیــا ،جامعــهای متنــوع و مکانــی مناســب بــرای زندگــی و نزدیــک بــه یکــی از
هابهــای جهانــی ،ونکــوور ،اســت.

شــبکهی نقل و انتقاالت ابوتســفورد دسترسی ارزان و راحت به سراسر آمریکای شمالی ،ایاالت متحده ،شمال
غربی پاسیفیک و آسیا پاسیفیک را فراهم میکند.
ابوتسفورد مرکز درآمد  1.8میلیون دالری کشاورزی ،هوافضا ،و هاب جدید صنایع تکنولوژی است .ابوتسفورد
مزایای صنعتی زیادی برای بسیاری از بازارها ایجاد کرده است.
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مزایــای جغرافیایــی
شــهر ابوتســفورد ،هــاب فریــزر ولــی کلمبیــا ،یکــی از مراکــز تجــاری روبهرشــد در کاناداســت .ابوتســفورد،
کــه در جنــوب غربــی اســتان بریتیشکلمبیــا در طــول مــرز کانــادا و ایــاالت متحــده و در فاصلــهی 89
کیلومتــری ســاحل پاســیفیک واقــع شــده اســت ،مرکــز بســیار خوبــی بــرای شــرکتهای بینالمللــی اســت
تــا وارد بــازار آمریــکای شــمالی شــوند .همچنیــن شــرکتهای داخلــی میتواننــد بهصــورت هوایــی و
دریایــی در ایــن منطقــه ســرمایهگذاری اســتراتژیک داشــته باشــند.
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سرمایــهگــذاری در کانـــادا
کانــادا به دالیــل زیر بهترین کشــور بـرای سرمایهگـذاری خارجی اســت:
دسترسی به بازار جهانی ،استعدادهای بینظیر ،هزینهی کم ،ریسک کمتر.
در دنیایــی کــه هر روز تغییر میکند ،پیداکردن فرصتها و ریســکنکردن بســیار ســخت اســت .برای رشــد و
موفقیت ،کشورهای خارجی باید چنین مکانی را مدنظر داشته باشند.
کانادا بهترین مکان است و توجه سرمایهگذاران به این مکان جلب شده است.
وقتی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعهیافته 40درصد کاهش یافت ،سرمایهگذاری مستقیم
خارجی در کانادا در سال  2018تا 70درصد افزایش یافت.

دسترســی به بازارهــای جهانــی
کانادا تنها کشــور عضو جی 7اســت که دسترســی سرمایهگذاران را به بیش از 1.5میلیارد مشتری در  51کشور
فراهم کرده است .توافقنامههای اصلی تجاری آن عبارتاند از:
●توافقنامهی کانادا ،ایاالت متحده و مکزیک
●توافقنامهی جامع تجاری و اقتصادی کانادا و انگلیس
●توافقنامهی جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس پاسیفیک.

زیرساخـتهــای حمــلونقــل
کانادا موقعیت خوبی دارد و میتواند هاب اصلی تجارت جهانی باشــد .زیرســاخت حملونقل هوایی کانادا در
جهان بهترین است و بنادر ساحلی آن دسترسی مستقیم به آسیا ،اروپا و آمریکای جنوبی را فراهم میکنند.
زیرســاختهای کانادا همراه با راهروها و دروازههای تجارت امن ،عملیات زنجیرهی تأمین و تجارت مســتمر را
تسهیل میکنند.
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امکانات
 26فرودگاه

 17بندر دریایی

 117نقطه مرزی با ایاالت متحدی آمریکا

هزینههــای کمتــر ،ریســک کمتــر
نرخ مالیات سرمایهگذاری مشاغل جدید در کانادا در کمترین حد است و کمترین نرخ هزینههای تجاری را در
تولید پیشــرفته و خدمات شــرکتی میان کشورهای عضو جی 7دارد .همچنین هزینههای تجاری در بخشهای
دیجیتال و تحقیق و توسعه بسیار کم است.

ثبات سیاسی

سیستم بیعیب و نقص بانکداری

فساد کم

در بیــن کشــورهای عضــو جــی،20

کانــادا میــان کشــورهای عضــو جــی20

کانــادا میــان کشــورهای عضــو جــی20

کانــادا دومین کشــور پس از ژاپن

بهتریــن سیســتم بانکــداری را دارد و در

کمترین میزان فساد را دارد و در بین 180

از منظر ثبات سیاسی است.

جهان نیز رتبهی دوم را داراست.

کشور رتبهی نهم را کسب کرده است.

بانک جهانی2017 ،

مجمع اقتصاد جهانی2018 ،

شفافیت بینالملل2018 ،
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نــوآوری و تکنولــوژی
ایــن کشــور بزرگتریــن برنامــهی اعتبــار مالیاتــی تحقیــق و توســعه ،میلیونهــا طــرح تشــویقی و
اعتبــار مالیاتــی بــرای تجارتهــای تحقیــق و توســعه فراهــم کــرده اســت .صنــدوق نــوآوری اســتراتژیک
ســرمایهگذاری تجــاری را در پویاتریــن و جدیدتریــن بخشهــای کانــادا بــا حمایــت از فعالیتهــای تجــاری،
همچــون پروژههــای تحقیــق و توســعه ،گســترش شــرکتها ،و جــذب ســرمایهگذاریهای بزرگمقیــاس
تقویــت میکنــد.

برنامهی ابتکار ابرخوشهای سازمانهای تجاری ،فرهنگی ،و غیرانتفاعی را به هم متصل کرده است تا ایدههای
جدید ارائه دهد ،به رشد اقتصادی کمک کند ،برترین استعدادها را جذب کند و به پیشرفت نوآوری و تغییر
اکوسیستم محلی کمک کند .این برنامهی ابتکاری بر حوزههای زیر تمرکز کرده است:
●تکنولوژی دیجیتال
●صنایع پروتئین
●ساختوساز پیشرفته
●کاربرد هوش مصنوعی در لجستیک زنجیرههای تأمین
●اقیانوسها

مزیتها
●بهترین کشور برای کارآفرینان
●بهترین کشور برای نخبگان
●باالترین کیفیت زندگی
●بهترین کشور در زمینهی آزادی انسانی
●سه شهر از ده شهر پرجنبوجوش جهان در این کشور قرار دارند.
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دسترســی به نیــروی کــار
●بیش از نیمی از جمعیت ابوتسفورد گواهینامه ،دیپلم ،و مدرک دانشگاهی دارند.
●متوسط سنی جمعیت ابوتسفورد  37.9سال است.
●بیـش از نیمـی از نیـروی کار بریتیشکلمبیـا در صنایـع دانشبنیـان و تجـاری کار میکننـد و 60درصد آنها
سـنی کمتر از  44سـال دارند.
●میزان بیکاری در ابوتسفورد 4.5درصد است ،که کمترین نرخ بیکاری سال  2017در کانادا بوده است.
●میزان متوسط حفظ نیروی کار در بریتیشکلمبیا  7.9سال است.
آمار کانادا2018 ،

نیروی کار بریتیشکلمبیا
3/5%

8/1%

25/9%

9/7%

12/3%
22/3%
18%

صنایع دانشبنیان%25.9 :

دیگر حوزهها%9.7 :

تجارت%22.3 :

خدمات غذایی و اقامتی%8.1 :

تجهیزات ساختوساز%18 :

کشاورزی ،ماهیگیری ،و جنگلداری%3.5 :

مراقبتهای بهداشتی%12.3 :
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هزینهی کارگـران

متوسط حقوق ساالنه
متوسط دستمزد ساعتی

ابوتسفورد

ونکوور

تورنتو

 45.468دالر

 57.123دالر

 59.133دالر

 19.36دالر

 20.79دالر

 20.02دالر

مقایســهی کانـادا و ایاالت متحــدهی آمریکــا
هزینــهی کارگــران کانادایــی بیــن کشــورهای عضــو جــی 7پایینتریــن اســت .بهدلیــل حقــوق رقابتــی و
هزینــهی کمتــر خدمــات بهداشــتی و کمتربــودن هزینــهی کارگــران در کانــادا ،کــه 31.2درصــد کمتــر از
آمریکاســت ،شــرکتها ســود زیــادی دارنــد.
کاهــش مالیاتهــای اســتانی و فــدرال مزیت بزرگی برای شــرکتهای کانادایی محســوب میشــود .طبق آمار
 ،KPMGنرخ مؤثر مالیات بر درآمد در کانادا  17.95است ،یعنی  11.9درصد کمتر از ایاالت متحده است.

وضعیتفعلی ابوتسفـورد
ابوتسفورد در حوزهی سرمایهگذاری و جمعیت در سالهای اخیر رشد زیادی داشته است
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ارزش کلی مجوز ساختوساز
2018

 533.000.000دالر

2017

 480.000.000دالر

2016

 252.000.000دالر

2015

 296.000.000دالر

2014

 188.000.000دالر

2013

 255.000.000دالر

رشد جمعیت
2019

 158.426دالر

2018

 151.923دالر

2016

 141.397دالر

2011

 133.497دالر

2006

 123.862دالر
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توسعـهی آموزشـی و مهارتها
دانشگـاه فریـزر ولی
ایــن دانشــگاه کانــادا در فریــزر ولی در شــرق ونکوور ،بریتیشکلمبیا ،واقع شــده اســت .دانشــگاه فریزر ولی
دانشــگاه دولتی معتبری اســت که ســاالنه  15000دانشجو میپذیرد .این دانشگاه در سال  1974تأسیس شده
است و و در ابوتسفورد ،چیلیواک ،میشن ،هوپ ،و چندیگر هند پردیس دارد.
دانشــگاه فریــزر ولــی کالسهــای متنوعــی ارائــه داده اســت و کالسهــای مقیاسکوچــک ایــن امــکان را
بــرای دانشــجویان فراهــم میکنــد کــه مربیــان را بشناســند و در محیــط عملــی درس یــاد بگیرنــد .دانشــگاه
فریــزر ولــی بیــش از صــد برنامــه ارائــه میدهــد؛ ازجملــه دو برنام ـهی کارشناســی ارشــد ،نــوزده برنام ـهی
کارشناســی ،دورههــای تخصصــی تکمیلــی در بیــش از ســی حــوزهی آموزشــی و بیــش از دوازده برنام ـهی
تجــاری و تکنولــوژی.

دانـشکدههــا
●دانشکدهی مطالعات حرفهای

●دانشکدهی آموزش پیوسته

●دانشکدهی علوم بهداشت

●دانشکدهی تحصیالت عالی

●دانشکدهی علوم

●کالج هنر

●دانشکدهی مطالعات کاربردی و فنی
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دانشگاه سایمـون فریـزر واقــع در بـرنابــی ،بریتیــشکلمبیا
دانشــگاه ســایمون فریــزر بــه یکــی از دانشــگاههای برتــر آمــوزش و تحقیــق در ســطح جهــان تبدیــل شــده
اســت .ایــن دانشــگاه یکــی از دانشــگاههای برتــر کاناداســت و در لیســت صــد دانشــگاه برتــر جهــان ذکــر
شــده اســت .ایــن دانشــگاه اولیــن عضــو اتحادی ـهی ملــی ورزش دانشــگاهی ،بزرگتریــن انجمــن ورزشــی
دانشــگاهی اســت.

دانشگــاه بریتیــشکلمبیـا واقــع در ونکوور ،بریتیــشکلمبیـا
ایــن دانشــگاه مرکــز جهانــی آمــوزش ،یادگیــری و تحقیــق اســت و جــزء بیســت دانشــگاه برتــر جهــان اســت
و اخیــراً بهعنــوان دانشــگاه بینالمللــی آمریــکای شــمالی معرفــی شــده اســت .دانشــگاه بریتیشکلمبیــا
بــه دانشــجویان دانشــکدهی پزشــکی در بیــش از هشــتاد ســایت در سراســر بریتیشکلمبیــا آمــوزش
بالینــی ارائــه میدهــد.

مؤسسهی تکنولــوژی بریتیشکلمبیـا واقـع در برنابــی ،بریتیـشکلمبیـا
از ســال  ،1964مؤسس ـهی تکنولــوژی بریتیشکلمبیــا متخصصــان ،کارشناســان ،و خالقانــی کــه اقتصــاد را
در سراســر بریتیشکلمبیــا و سراســر جهــان شــکل میدهنــد تربیــت میکنــد.

کالج حرفـهای ونکوور واقــع در برنابی ،بریتیشکلمبیـا
بهدلیــل گســتردگی برنامههــا و واحدهــای ارائهشــده در کالــج حرفـهای ونکــوور ،ایــن کالــج مکانــی مناســب
بــرای یادگیــری حرفــهی جدیــد در بریتیشکلمبیاســت .دانشــکدهی حرفــهای بریتیشکلمبیــا برنامههــا
و واحدهــای عملــیای ارائــه داده اســت کــه اســاتید باتجربــهی صنعتــی آنهــا را آمــوزش میدهنــد.
برنامههــا و واحدهــای کالــج براســاس مشــارکت متخصصــان در زمینههــای تجــاری ،ســامتی ،هنــر و
طراحــی ،حقــوق و تجــارت طراحــی شــدهاند.
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کشــاورزی و فراینـدهــای ارزش افــزوده
کشــاورزی تجــاری ابوتســفورد هــاب کانــادا بــرای کشــاورزی تجــاری اســت و فعالیتهــای ســاالنه کشــاورزی
در ایــن منطقــه  1.8میلیــارد دالر اســت کــه معــادل بیــش از نیمــی از تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان در
ایــن بخــش اســت.
خــاک حاصلخیــز ،آبوهوای معتدل و ذخیرهی کافی آب ،برنامهریزی مؤثر و توســعهی سیاســتها از عوامل
مهم موفقیت این بخش هستند که رشد صنعتی را تضمین میکنند.

طبقهبنـدی گروه صنعتـی از مزارع FVRD
لبنیات

 53درصد

تولید مرغ و تخممرغ

 37درصد

گلخانه

 27درصد

گراز و خوک

 22درصد

میوه و آجیل

 18درصد

تعداد کل مزارع

 15درصد

بز و گوسفند

 14درصد

سبزی و خربزه

 11درصد

بذرها و دانههای روغنی

 10درصد

دیگر حیوانات

 8درصد

دیگر محصوالت

 6درصد

مزارع طبقهبندیشدهی استانی (براساس سیستم طبقهبندی صنایع آمریکای شمالی)
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صنایــع مختلــف فرآوری مــواد غذایــی
بهدلیــل تولیــد عمدهی محصوالت لبنی ،مرغ ،ماهی ،گوشــت ،و مواد آشــامیدنی ،ارزش افزودهی مواد غذایی
درحال افزایش اســت .عالقهی مشــتری به مواد غذایی ســالم و باکیفیت به رشــد و توســعهی صنعت در این
بخش کمک میکند.

فرصـتهــا
تقریباً  290کیلومتر مربع از مزارع ابوتســفورد به  1307مزرعه تبدیل شــده اســت .دردسترس بودن محصوالت
محلی و دام فرصتهای زیادی برای محصوالت ارزش افزوده فراهم کرده است.

شرکت

BW global

فعالیت
توســعهی تکنولوژیهای جدید گلخانه برای برطرفکردن نیازهای غذایی
در سطح جهان

WESTGEN

شرکتهای ژنتیکی محصوالت لبنی و گوشت گاو

NUTRIVA GROUP

پیشروی نوآوری در بخش پایدار کشاورزی؛ ازجمله پروژههای Ecodairy

VANDERPOL'S EGGS

توسعه و ارائهی راهحلهای کاربردی و نوآورانه درزمینهی تولید تخممرغ

SAPUTO

تولید و توزیع محصوالت لبنی .یکی از ده شرکت برتر تولید محصوالت

لبنی در سطح جهان
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ما متعهــد به کشــاورزی هستیــم
قانــون حفــظ کاربــری اراضــی کشــاورزی در ســال  1973توســعه یافــت .در ایــن بخــش ،دامپــروری مجــاز و
فــرآوری درون مزرعــه ممنــوع اســت و کاربردهــای غیرکشــاورزی کنتــرل شــدهاند.

در بخش حفظ کاربری اراضی کشاورزی در منطقهی فریزر ولی  71865هکتار زمین وجود دارد ،که حدود 27413
هکتار آن در ابوتســفورد واقع شــده اســت .زمینهای بخش حفظ کاربری اراضی کشــاورزی حدود 75درصد از
زمینهــای ابوتســفورد را تشــکیل داده اســت و بیانگر این اســت که ایــن بخش در وضعیت فعلــی و آیندهی
جامعهی ما نقش مهمی دارد.
ابوتســفورد ،که براســاس اســتراتژی کشــاورزی شــهری و برنامه مقامات جامعه پایهریزی شــده اســت ،درحال
بررســی فرایند برنامهریزی جامع اســت که  AgRefreshنامیده شــده اســت و هدف آن بررســی و بهروزرسانی
سیاســتها ،مقررات ،و قوانین کشــاورزی داخلی اســت .هدف این پروژه حمایت و تقویت پایداری کشاورزی
در ابوتسفورد ،ازطریق راهنماییها و مقررات بهروز و واضح است.
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منابع و برنامههای دولت
نشستهای پرسـش و پاسـخ در زمینهی توسعهی شهر ابوتسفورد
شــهر ابوتســفورد از طرحهــای جدیــد توســعهی تجــاری کــه بــه نفــع جامع ـهی روبهرشــد باشــند اســتقبال
میکنــد.

مشارکت در بخش کشاورزی کانادا
ســرمایهگذاری س ـهمیلیارد دالری پنجســالهی دولــت فــدرال و اســتانی بهمنظــور بهبــود بخــش کشــاورزی
و غذایــی.

برنامههای فدرال
بخــش کشــاورزی و غذایــی کانــادا ســه برنام ـهی گســترده بــه ارزش یکمیلیــارد دالر را بــا هــدف بهبــود
رشــد اقتصــادی ایــن بخــش اداره میکنــد .ایــن برنامههــا عبارتانــد از:
●بودجهی نوآوری کشاورزی

●بازاریابی کشاورزی

●رقابت کشاورزی

برنامههـای تقسیم هزینـههـا
ایــن ســرمایهگذاریها معــادل دومیلیــارد دالر بــرای برنامههــای تقســیم هزینههاســت و دولــت بهنســبت
 40-60آن را پرداخــت میکنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن برنامههــا بــرای برطــرف کــردن نیازهــای
محلــی مناســب هســتند .تمرکــز ایــن برنامههــا بــر مــوارد زیــر اســت:
●مدیریت ریسک تجارت

●رقابت و توسعهی بازار

●نوآوری

●سازگاری و ظرفیت صنعت.
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هــوا و فضــا
بخــش هــوا و فضــای بریتیشکلمبیــا بهدلیــل خدمــات و محصــوالت تخصصــی خــود در ســطح جهــان
معــروف اســت .شــبکهای از دانشــکدهها ،کــه کارشــان تربیــت کارگــران بســیار ماهــر اســت ،ایــن
صنعــت را پشــتیبانی میکنــد .نیــروی کار چندزبانــه باعــث شــده اســت کــه شــرکتهای هــوا و فضــای
بریتیشکلمبیــا در ســطح جهانــی رقابــت کننــد و معــروف باشــند .بهدلیــل نزدیکــی بــه خــط نهایــی تولیــد
بوئینــگ در منطق ـهی ســیاتل ،بریتیشکلمبیــا تفــاوت فرهنگــی و زمانــی بیــن آســیا پاســیفیک ،شــمال
غربــی پاســیفیک و صنعــت روبهرشــد هــوا و فضــای کانــادا را جبــران کــرده اســت.
ایــن بخــش تحت حمایت گروه متنوعی از شــرکتهای تکنولوژی قرار دارد کــه قادر به حمایت و برطرف کردن
نیازهای گروههای صنعتی و زنجیرهی تأمین جهانیاند.

بخش هوا و فضای بریتیشکلمبیا سومین بخش بزرگ کاناداست که دویست شرکت در آن قرار
گرفته است .درآمد ساالنهی این بخش 2.4میلیارد دالر است و نههزار کارمند دارد .هماکنون در
ابوتسفورد ،این بخش هزار سمت شغلی دارد.
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فرصـت
ابوتســفورد مرکــز  215هکتــار زمیــن نزدیــک بــه فــرودگاه و مکانــی ایدئــال بــرای شــرکتهایی اســت کــه در
این بخش تخصص دارند.

CASCADE AEROSPACE

نگهداری ،تعمیر و طراحی هواپیما

CONAIR GROUP

متخصصین آتشنشانی هوایی

PYROTEK

راهکارهــای هوایــی عملیاتهای حرارتی ،کاهش فشــار و افزایش

بارش

CHINOOK HELICOPTERS

خدمات نگهداری و آموزش هلیکوپتر و هوافضا

MARSHALL AEROSPACE

راهکارهای تکنولوژیکی و مهندسی

ALPINE AEROTECH

خدمات تعمیر و ساختاری هواپیما
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فرودگــاه
فرودگـاه بیـنالمللــی ابـوتسفــورد
فــرودگاه بینالمللــی ابوتســفورد کــه در ســه کیلومتــری بزرگــراه ترنــس کانــادا و شــش کیلومتــری
نزدیکتریــن گــذرگاه مــرزی ایــاالت متحــده واقــع شــده اســت ،عالوهبــر یــک برنامـهی فعــال پــرواز تجــاری،
ســیزده شــرکت را نیــز در خــود جــای داده اســت.

این فرودگاه با چهار شرکت حملونقل ملی ،ازجمله وست جت ،سووپ ،فلیر ایرالین ،ایر کانادا روژ و همچنین
سرویس محلی آیلند اکسپرس ایر ،که به جزیرهی ونکوور خدمات ارائه میدهد ،قرارداد دارد .ترمینال ساالنه
شاهد افزایش مسافران بوده است .در سال  ،2019این فرودگاه به یکمیلیون مسافر خدمات ارائه داد و رکورد
جدیدی را بهثبت رساند.
ســرمایهگذاری مــداوم و تمرکــز بر پشــتیبانی از بخــش هوافضا و نیازهــای درحال توســعهی آن ،این فرودگاه
بینالمللــی را بــه مکانــی ایدئــال بــرای شــرکتهایی تبدیل کرده اســت که بهدنبــال یک ســایت کانادایی برای
راهاندازی یا گسترش تجارت خود هستند.

برنامـههـا و منابع دولت
بودجــهی نوآوری استـراتژیــک
اکوسیســتمهای ملــی بــرای تقویــت همــکاری تجــاری بیــن چندیــن ســازمان و تســریع تجــارت در مناطقــی
همچــون کانــادا مزایــای زیــادی دارنــد.

نوآوری در زمینــهی توسعــه و امنیــت دفاعــی
برنامـهی بودجـهی نــوآوری فــدرال بــرای کمــک بــه پیگیری ســریع تجاریســازی و کاربرد نظامــی فناوریهای
جدید.
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ساختوسـاز و تکنـولـوژی
تکنولــوژی
بریتیشکلمبیــا در زمین ـهی نــوآوری تکنولــوژی شــهرت زیــادی دارد و فرصتهــای ســرمایهگذاری زیــادی
ارائــه میدهــد .بریتیشکلمبیــا مرکــز شــرکتهای پیشــرو در بخــش پررونــق فنــاوری و رســانه اســت و
29میلیــارد دالر درآمــد داخلــی و ش ـشمیلیارد دالر ازطریــق صــادرات کاال و خدمــات کســب کــرده اســت.
ازطریق سرمایهگذاری هشتادمیلیون دالری شرکت تلوس ،ابوتسفورد یک شبکهی فیبر نوری گسترده ،خدمات
وایرلس ،رومینگ بینالمللی و شــبکههای پیشــرفتهی تلفن همراه دارد که یک ســرویس اطالعاتی با عملکرد
باال و نرخهای رقابتی ایجاد کرده اســت و به 90درصد خانهها و مشــاغل خدمات ارائه میدهند .این تکنولوژی
ابوتسفورد را به مقصدی جذاب برای مشاغل مبتنی بر تکنولوژی بدل کرده است.

مراکز تکنولوژی و داده بهدلیل ظرفیت باالی شبکهی فیبر نوری ،مزیتهای زیادی دارند .اپتیک
زو (زائو) یک مسیر جامع فیبر نوری با نقاط اتصال در شهرداری و سایر مناطق اصلی ایجاد کرده
است .دردسترس بودن اتصال فیبر نوری فقط یکی از مزایای ابوتسفورد است.

همچنیــن بیشــترین تمرکــز شــرکتهای بازاریابــی در بریتیشکلمبیاســت ،خــارج از ونکــوور ،بنابراین شــما با
آژانسهای پشتیبانی در ارتباط خواهید بود.
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استفاده از هوش مصنوعی برای فعالسازی دادهها در برنامهریزی استراتژیک

خدمات پیگیری و تشخیص بهموقع در سراسر آمریکای شمالی

ارائهی تکنولوژی در صنعت رستوران

مهندسی و ساختوساز ساختمانهایی با الوارهای چوبی تودهای

تولید آبجو

ساختوساز ،طراحی ،و نصب نما و سقف بیرونی

ساختوساز در بریتیشکلمبیا
دیگر صنایع

 24درصد

مبلمان و محصوالت مرتبط

 4درصد

تولید محصوالت چوبی

 20درصد

محصوالت معدنی غیرمتالیکی

 4درصد

تولید مواد غذایی

 14درصد

تجهیزات الکتریکی،

 2درصد

محصوالت فلزی

 8درصد

محصوالت کامپیوتری و الکترونیک

 2درصد

تولید کاغذ

 7درصد

محصوالت شیمیایی

 2درصد

تولید ماشینآالت

 6درصد

تولید پوشاک

 2درصد

تجهیزات حملونقل

 5درصد

تجهیزات پزشکی

 1درصد
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منابــع و برنامــههای دولــت
●برنامهی کمک تحقیقات صنعتی
ایــن برنامــه بــه شــرکتهای کوچــک یــا متوســط کمــک میکنــد تــا از پــس چالشهــای تکنولــوژی برآینــد
و ظرفیــت نــوآوری را افزایــش دهنــد.

●تحقیقات علمی و توسعه تجربی
مشوق مالیاتی فدرال برای تشویق تحقیق و توسعهی محصوالت و فرآیندهای پیشرفته است.

●صندوق فناوری SD
بودج ـهی  550میلیــون دالری فــدرال از توســعهی مرحل ـهی آخــر و راهانــدازی راهحلهــای فنــاوری پــاک در
مراحــل قبــل از تجــارت پشــتیبانی میکنــد.

●برنامهی نوآوری کشاورزی کانادا  -بریتیشکلمبیا
یــک برنامـهی پنجســالهی چهاردهمیلیــون دالری اســت بــرای کمــک بــه تولیدکننــدگان در تولید محصوالت
و فرآیندهــای جدیــد و فــرآوری مــواد غذایــی در بریتیشکلمبیا.
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ساخـت و سـاز
تولیــد عنصــر اساســی اقتصــاد بریتیشکلمبیــا اســت .اقتصــاد بریتیشکلمبیــا از دوازدههــزار شــرکت
و چهارصدهــزار شــغل حمایــت میکنــد و 77درصــد ایــن بخــش بــه شــرکتهای کوچــک یــا متوســط
اختصــاص داده شــده اســت .در ســال  ،2018کاالهــای ساختهشــده 61درصــد از کل کاالهــای صادرشــدهی
بریتیشکلمبیــا را در ســطح بینالمللــی تشــکیل دادنــد .هــر صــد شــغل مســتقیم در تولیــد از هشــتاد
شــغل در چندیــن بخــش اقتصــادی اســتان حمایــت میکنــد.
ابوتســفورد مرکــز ترکیــب متنوعی از عملیاتهای تولید اســت .دسترســی به منابع طبیعــی منطقه و فرآوری
محصــوالت غذایــی کشــاورزی ،فرصتهای اســتراتژیک زیــادی فراهم کرده اســت .همچنیــن نوآوریهایی در
زمینههای تولید فناوریهای پاک ،علوم زیستی و تولید ماشینآالت وجود دارد که متکی به مجاورت با منابع
محلی نیست.
هیئت کنفرانس کانادا گزارش داد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ابوتسفورد از 1.9درصد در سال گذشته،
بــه 2.5درصــد در ســال جــاری افزایش یافته اســت .بخش تولید کاالهــای داخلی طی دو ســال آینده به لطف
فرصتهای شغلی درحال رشد ،دالر پایین کانادا و اقتصاد باثبات ایاالت متحده ،پیشرو خواهد بود.
انتظار میرود که تولید ،بهویژه در صنعت محصوالت چوبی ،رشد خود را حفظ کند.

برنامهها و منابع دولتی
●بودجهی نوآوری انرژیهای پاک

●طرح ابتکاری مهارتهای نوآوری

●نوآوری در زمینهی آتشنشانی بریتیشکلمبیا

●سرمایهگذاری و تجارت در بریتیشکلمبیا

●پیشرفت

●شبکهی نمایندگی

●سرمایهگذاری در نوآوریهای جنگلداری

●همکاری با بازار کار

●تجارتهای کوچک

●اعتبار مالیاتی آموزشی برای کارآموزان

●برنامهی اعطای کمکهای مشارکت تکنولوژی

●کمکهای آموزش کارفرمایان بریتیشکلمبیا

●برنامهی توسعهی تأمینکنندگان بریتیشکلمبیا

27 Abbotsford

کیفیــت زندگـــی
شــهری پرجنبوجــوش ،یــک جامعــهی روبهرشــد ،پویــا و متنــوع کــه انجمنهــای هوشــمند در ســال
 2018آن را یکــی از هفــت جامعــهی هوشــمند برتــر جهــان نامیدنــد .ایــن نامگــذاری براســاس شــش
شــاخص نــوآوری ،نیــروی کار آگاه ،پایــداری ،پهنــای بانــد ،برابــری دیجیتــال و حمایــت اســت کــه همگــی
منعکسکننــدهی همــکاری دولــت ،تجــارت و عمــوم بــرای پذیــرش تغییــرات و پیشــرفت مشــترک اســت.
دالیل زیادی وجود دارد که باعث میشود ابوتسفورد با جمعیت روبهرشد حسادت دیگر مناطق را برانگیزد.

آبوهــوا
درحالیکه کانادا یک کشــور شــمالی اســت ،بیشــتر اوقات آبوهوای آن زمستانی اســت و ابوتسفورد واقع در
فریزر ولی در نزدیکی ساحل پاسیفیک ،آبوهوای معتدلی دارد.
حداکثر دمای هوا در تابســتان  24درجهی ســانتیگراد و حداقل هوای زمســتان بیش از نقطهی انجماد اســت،
حداکثر دوازده روز سال برفی است؛ بسیار کمتر از دیگر مناطق کشور.
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تفریــح و فرهنــگ
در ابوتسفورد  192پارک به وسعت بیش از  841.5هکتار و  276کیلومتر مسیر مناسب برای پیادهروی ،دویدن
یــا دوچرخهســواری وجود دارد .تخمین زده میشــود که 84درصد از ســاکنان در پانصد متــری یک پارک زندگی
میکنند.
ما ساالنه میزبان چندین رویداد هستیم ،ازجمله نمایش هوایی که بیش از صدهزار تماشاگر را برای جشنوارهی
سهروزه جذب میکند .این رویداد از طرف  USA Todayیکی از ده نمایش برتر هوایی در سراسر جهان شناخته
شده است .دیگر رویدادها عبارتاند از :نمایشگاه طوالنیمدت کشاورزی ،جشنوارهی گل الله ،جشنوارهی توت،
و جشنهای سنتی کانادا ،با بیش از  150رویداد در فضای باز ،که هر ساله برگزار میشود .این جشنها ،همراه
بــا رویدادهــای ورزشــی ،نمایشــگاههای تجاری و کنســرتهایی که بهترتیــب در مرکز شــهر و تریدکس برگزار
میشوند ،نشانگر فعالیتهای اجتماعی متناسب با سلیقههای مختلف هستند.

تنــوع
ابوتســفورد یکــی از متنوعتریــن جوامع فرهنگی کشــور اســت .در این شــهر ،بــه بیش از پنجــاه زبان صحبت
میشود .سیدرصد جمعیت آن اهالی جنوب آسیا هستند ،که به یک جامعهی تجاری قوی هندوکانادایی در
همهی بخشها کمک میکند .انجمن تجارت هندوکاناداییهای ابوتسفورد بیش از سی سال سابقهی فعالیت
دارد و از کارآفرینان جدید و همچنین بازرگانان فعلی برای توسعه و رشد تجارت آنها حمایت میکند.
یک مثال عالی روزنامه پنجابی پاتریکا در بریتیشکلمبیاســت که اولین روزنامهی پنجابی-انگلیســی است که
در آمریکای شمالی تأسیس شده است و یکی از بهترین روزنامههای دوزبانه از بین صد روزنامه است.
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مراقبــتهــای بهداشتـــی
بیمارســتان محلــی و مرکــز ســرطان ابوتســفورد اولیــن بیمارســتان جدیــدی اســت کــه طــی ســی ســال
گذشــته در اســتان بریتیشکلمبیــا ســاخته شــده اســت و اولیــن مرکــزی اســت کــه بخــش مراقبــت
از ســرطان را توســعه داده اســت .ایــن مرکــز ،کــه  645.000فــوت مربــع مســاحت دارد ،در ســال 2008
افتتــاح شــد .دارای ســیصد تخــت مراقبــت حــاد ،نــه اتــاق عمــل ،مراقبتهــای روانپزشــکی ،اطفــال ،زایمــان،
اتاقهــای ایزولــه ،یــک مرکــز پرتودرمانــی و ...اســت .ایــن مرکــز بـهزودی امکانــات درمانــی خــود را بــرای رفــع
نیازهــای جمعیــت روبهرشــد گســترش میدهــد.

مــدارس
حوزهی آموزشی ابوتسفورد که در فریزر ولی واقع شده است 46 ،مدرسه و بیش از  19.200دانشآموز تماموقت
و نیمهوقت دارد؛ سی مدرسهی ابتدایی ،هشت مدرسهی راهنمایی ،یک مدرسهی متوسطه ،دانشکده و هفت
دانشگاه.
حــوزهی آموزشــی ،کــه یکــی از بزرگترین کارفرمایان شــهر اســت ،بیــش از  2200کارمند پشــتیبانی و مدرس
تماموقت و نیمهوقت دارد که هدفشان موفقیت دانشآموزان است.

برنامهها:
●کارشناسی بینالمللی

●برنامههای شغلی

●برنامههای هنری

●آکادمی ورزشی

●مهاجرت به فرانسه

●مدارس مجازی
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خدمــات آب ،بـرق ،گـاز و مالیــاتبنــدی
مالیات کارخانههای محلی
صنعت برق

 11.4درصد

تجارتها

 13.58درصد

مزارع

 23.97درصد

نرخ مالیات بر درآمد (استانی)
تجارتهای کوچک

 14.7درصد

صنایع تولیدی

 15.6درصد

سرمایهگذاری

 21درصد

نرخ مالیات بر درآمد (فدرال)
عمومی

 15درصد

تجارتهای کوچک

 10درصد

صنایع تولیدی

 15درصد

سرمایهگذاری

 15درصد

نرخ مالیات امالک در شهرهای بریتیشکلمبیا کمتر از دیگر شهرهای کاناداست؛ ابوتسفورد ازنظر پایینبودن
نرخ مالیات رتبهی دوم را در استان دارد.
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ابوتســفورد درحــال ایجــاد فرصتهایــی بــرای ســرمایهگذاری در زمینـهی ابزارهــای کسـبوکار و جمـعآوری
داده درمــورد نیازهــای مشــاغل بــرای موفقیــت و پیشــرفت اســت .مــا همچنــان بــه توســعهی میکروســایت
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی خــود ادامــه میدهیــم تــا بــه کسـبوکارها در کســب اطالعــات مهــم کمــک
کنیم .

ویژگیهای مطلوب:
●دادههـای کسـبوکار :جسـتجوی خوشـههای صنعـت ،پیداکـردن کارفرمایـان اصلـی و اطالعـات درمـورد رقبـا
یا مشـتریان.
●مقایسه :دادههای ابوتسفورد را با دیگر جوامع منطقه مقایسه میکند.
●سایتها و ساختمانها :فراهمکردن لیست سایتهای تجاری و صنعتی ابوتسفورد.

Abbotsford

