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
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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.

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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منیتوبا :شهری مناسب کار ،سرمایهگذاری و پیشرفت
اســتان منیتوبــا به دالیلی همچون داشــتن نیــروی کار تحصیلکــرده ،چندزبانگی ،فرصتهــای زیاد آموزش و
کارآمــوزی ،مالیــات رقابتــی و اعتبــار مالیاتــی حمایتی یکــی از رقابتیترین اســتانهای آمریکای شــمالی برای
تجارت است .دیگر دالیل مزیت تجارت در منیتوبا عبارتاند از :تنوع صنعتی زیاد ،نیروی کار ثابت ،توسعهی
اقتصادی پایدار ،در امان بودن از وضعیت متزلزل اقتصاد جهانی.

منیتوبا :شهری مناسب کار ،سرمایهگذاری و پیشرفت
اســتان منیتوبــا به دالیلی همچون داشــتن نیــروی کار تحصیلکــرده ،چندزبانگی ،فرصتهــای زیاد آموزش و
کارآمــوزی ،مالیــات رقابتــی و اعتبــار مالیاتــی حمایتی یکــی از رقابتیترین اســتانهای آمریکای شــمالی برای
تجارت است .دیگر دالیل مزیت تجارت در منیتوبا عبارتاند از :تنوع صنعتی زیاد ،نیروی کار ثابت ،توسعهی
اقتصادی پایدار ،در امان بودن از وضعیت متزلزل اقتصاد جهانی.

نکات مهـم
●اقتصـاد منیتوبـا در سـال  2013بـه میـزان  4 .2درصـد رشـد کـرد؛ بیش از رشـد اقتصادی کانـادا که 7 .1درصد
بود.
●منیتوبا همگام با کانادا در سالهای  2014و  2015رشد کرده است.
●علیرغـم وضعیـت متزلـزل اقتصـاد جهانـی ،منیتوبـا در پنج سـال گذشـته رتبهی دوم رشـد اقتصـادی جهانی
را از آن خـود کـرده اسـت .در عیـن حـال ،کانـادا در بیـن کشـورهای عضـو جی 7-رتبهی اول را کسـب کرده اسـت.
●اصـول بـازار کار منیتوبـا بسـیار قـوی اسـت و ازنظـر پایینبـودن متوسـط نرخ بیـکاری رتبـهی دوم را طی پنج
سـال گذشـته در میان ایالت های کانادا بهدسـت آورده اسـت.
●میزان تجارت خارجی منیتوبا در سال  2013به 7 .10درصد ،باالترین نرخ استانی ،رسید.
●رشـد زیاد جمعیت بیش از  7400واحد مسـکن در سـال  2013ایجاد کرده اسـت .این باالترین نرخ از سـال
 1987بوده اسـت.
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●سـرمایهگذاری در داراییهـای ثابـت طـی پنـج سـال گذشـته 26درصـد رشـد کـرده اسـت .ایـن تقریبـاً دوبرابـر
نـرخ سـرمایهگذاری کشـوری اسـت کـه 14درصـد بـوده اسـت.
●افزایـش مـداوم سـرمایهگذاری در ماشـینآالت و تجهیـزات باعـث شـده اسـت کـه میـزان بهـرهوری نیـروی
کار منیتوبـا در طـول پنـج سـال گذشـته بـه رتبـهی سـوم برسـد.

تنــوع
اقتصاد منیتوبا یکی از متنوعترین اقتصادهای کاناداســت .منیتوبا پایگاه صنعتی گســتردهای دارد که ادارهی
آن بهدست صنایع متوسطی است که همگی سهم یکسانی در اقتصاد کل دارند .این استان یازده صنعت دارد
که بیش از 5درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر گرفتهاند .صنعت در این استان تنوع باالیی دارد .درنتیجه،
تنوع ،اقتصاد و تجارت منیتوبا مزایای مشخصی دارد:
●الگوی پایدار و ثابت رشد ،حتی در شرایط اقتصادی چالشبرانگیز
●تضمین تعادل که باعث اعتماد به توسعه ،اکتشاف و نوآوری میشود.
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مدیریت عمومی

خدمات بهداشتی و اجتماعی

آموزش

دیگر خدمات

خرید حرفه ای و علمی

امالک

امور مالی و بیمه

اطالعات

حمل و نقل

تجارت خرده فروشی

تجارت عمده

صنایع تولیدی

ساخت و ساز

تاسیسات

معدن

کشاورزی
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سرمایهگذاری در زیرساختها
در ســال  2014دولت منیتوبا یک برنامهی پنجســالهی 5 .5میلیارد دالری برای توســعه و نوســازی زیرساختها
مشخص کرد .تقریباً 70درصد یا 7 .3میلیارد دالر صرف جادههای استان ،بزرگراهها و پلها -شریانهای تجاری-
شــد .طبــق نظــر هیئت کنفرانس کانادا ،برنامــهی 5 .5میلیارد دالری منیتوبا تولید ناخالــص داخلی را به 3 .6
میلیارد دالر افزایش میدهد.
این مقدار بدون احتساب مزایای بلندمدت یک شبکهی زیرساختی بهبودیافته است .مطالعهی ذکرشده نشان
میدهد که نزدیک به  60هزار شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم (بهصورت حضوری) ایجاد شــده اســت .در این
مدت 4 .1میلیارد دالر سود خردهفروشی و  1100دالر به متوسط درآمد ساکنین منیتوبا ،که در سن کارند ،اضافه
شد .هزینههای زیربنایی با افزایش صادرات به 4 .5میلیارد دالر در مدت پنج سال افزایش یافت.

عالوهبــر ایــن5 .1 ،میلیــارد دالر در نوســازی زیرســاختهای شــهری و 320میلیــون دالر بــرای حفاظــت در
برابــر ســیل ســرمایهگذاری شــده اســت کــه ســامت اقتصــادی شــهرهای منیتوبــا و همچنیــن امنیــت
شــهروندان ،مشــاغل و زیرســاختها دربرابــر بالیــای طبیعــی را تضمیــن میکنــد.

تأثیر اقتصادی طرح زیرساخت ()2018-2014
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محیط تجاری رقابتی
ساختار مالیات بر درآمد شرکتهای کوچک و متوسط در منیتوبا رقابتی است .شرکتهای کوچکتر در منیتوبا
کمترین میزان مالیات شرکتی کانادا را پرداخت میکنند :صفردرصد بهازای  425هزار دالر درآمد مالیاتی.

مالیات بر درآمد شرکتی بهازای 425هزار دالر درآمد مالیاتی ،سال 2014

ایــن نمــودار بهترتیــب منیتوبــا ،ساســکاچوان ،بریتیشکلمبیــا ،آلبرتــا ،نیوفاندلنــد و البــرادور ،انتاریــو،
نیوبرونزویــک ،جزیــرهی پرنــس ادوارد ،نــوا اسکوشــیا و کبــک را نشــان میدهــد .منیتوبــا همچنیــن متعهــد
بــه کاهــش هزینههــای نیــروی کار تجــاری بــا ارائـهی آمــوزش و اعتبــارات مالیاتــی اســت .مــوارد ذکرشــده،
همــراه بــا هزینههــای پاییــن اراضــی صنعتــی و تجــاری و هزینــهی کــم بــرق ،باعــث شــده اســت کــه
منیتوبــا مکانــی مناســب بــرای شــروع و رشــد تجــارت باشــد.

Manitoba

10

طر حهای ابتکاری آموزش شغلی
نیــروی کار بســیار ماهــر ،ســازگار ،چندزبانــه و مولــد چیــزی اســت کــه بــرای تجــارت و صنعــت و رقابــت در
اقتصــاد جهانــی ،ورود بــه بازارهــای جدیــد ،نــوآوری و واکنــش مؤثــر بــه تغییــرات تکنولوژیکــی ضــروری
اســت .منیتوبــا ازطریــق ســیزده مرکــز توســعهی مشــاغل و مهارتهــای منیتوبــا ،برنامههــای زیــادی در
زمینــهی بــازار کار بــرای جوینــدگان کار ،کارآمــوزان ،مشــاغل و ســازمانها ارائــه داده اســت تــا اطمینــان
حاصــل شــود کــه نیــروی کار منیتوبــا بــرای موفقیــت در زمــان حــال و آینــده آمــاده اســت.
منیتوبــا بــه طرق مختلف از تجارت و صنعت پشــتیبانی میکند :ارزیابی نیازهای آموزشــی نیروی کار و کمک
به اجرای اســتراتژیهای آموزشــی کوتاهمدت و بلندمدت ،پشــتیبانی از برنامهریزی و مدیریت منابع انســانی،
حمایت از آموزش کارمندان جدید در شرکتهای مستقر در منیتوبا یا گسترش فعالیتهای خود در منیتوبا،
ارائهی روشهای آموزش مهارتهای ضروری یا کمک به استخدام کارمندان جدید.
شــرکتها همچنین میتوانند با همتایان خود ارتباط برقرار کنند و از طریق شــانزده شــورای بخشی منیتوبا به
آموزشهای صنعتمحور دسترسی پیدا کنند.

آمارهای اقتصادی
2011

2012

2013

2014
(پیشبینیشده)

2015
(پیشبینیشده)

تولید ناخالص داخلی حقیقی

1.7

2.4

2.4

2.2

2.4

تولید ناخالص داخلی اسمی

4.3

5.3

3.7

3.5

4.4

استخدام

0.8

0.9

0.5

1

1.3

نرخ بیکاری (درصد)

5.4

5.3

5.4

5.2

5

جمعیت

1

1.3

1.2

1.2

1.1

تورم

3

1.6

2.2

1.8

1.9
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کشاورزی
بهدلیل ارتباط با بخشهای حملونقل ،فرآوری مواد غذایی و امور مالی ،کشاورزی مدتهاست که صنعت مهم
منیتوبا محســوب میشــود .تولید اولیهی محصوالت زراعی و دامی ،همراه با مشــاغل مربوطبه فرآوری مواد
غذایی ،بیش از 25درصد از کل صادرات استانی را تشکیل میدهند .در سال  ،2013تولید محصول در منیتوبا،
با بیش از  470هزار ساقهی غالت برداشتشده ،رکورد زده است و  30درصد بیشتر از  2012بوده است.

تولید کلی محصول در منیتوبا (هزاران ساقه)

نکات ضروری
نخستوزیر :برایان پالیستر

بزرگترین صنعت :تولید

وزیر دارایی :اسکات فیلدینگ

فــروش صنایــع تولیــدی (15.5 :)2013میلیارد دالر

حزب حاکم :حزب جدید دموکرات
مرکز :وینیپگ
جمعیت (1265015 :)2013
تولید ناخالص داخلی 60.3 :میلیارد دالر

(هوافضــا ،اتوبوسهــای ترانزیــت ،ماشــینآالت
کشاورزی و غذاهای فرآوریشده)
تولیــد مواد معدنی ( 2.9 :)2013میلیارد دالر (نفت،
نیکل ،مس ،و طال)
صادرات کاالهای خارجی ( 12.6 :)2013میلیارد دالر
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