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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اسپانسر ویرایش اول
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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.

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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شرح کلی جامعه :مکانی که همه چیز ممکن است
میلتون یک مرکز شــهری پویا ،مدرن و خالقانه با جمعیت حدود  130000نفر اســت که این تعداد رو به رشــد
است .این شهر بیش از  6000نیروی کار بسیار ماهر دارد (آمار کانادا .)2016 ،میلتون در حوالی اسکارپ نیاگارا
در منطقه هالتون و در مرکز یکی از مهمترین خوشه های فناوری کانادا ،راهرو نوآوری انتاریو واقع شده است.
جمعیت میلتون جوان ،متنوع ،و بسیار تحصیل کرده است.

متوســط ســن جمعیــت 35.5

 73درصــد جمعیــت تحصیــات

تخمین رشــد جمعیت :در ســال

اســت (به نسبت دیگر شهرهای

دانشــگاهی دارنــد (رتبــه پنجــم

 2018بیــش از  ،130000در ســال

انتاریو جوان ترین نرخ جمعیت

از لحــاظ دارا بــودن نیــروی کار

 2021بیش از  145000و در سال

را دارد)

تحصیل کرده)

 2031بیش از 235000
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●متوسط درآمد خانوار در میلتون  126186دالر است؛  5درآمد برتر در انتاریو
●کمتریـن نـرخ مالیـات املاک مسـکونی در منطقـه بـزرگ تورنتو  ٪3.4و از آن میلتون اسـت که از این لحاظ
رتبه دوم اسـتانی را از آن خود کرده اسـت.

نرخ مالیات (درصد)
میلتون 3.4 :درصد
هالتون هیلز 3.8 :درصد
اومویل 3.9 :درصد
شلدون 3.9 :درصد
برلینگتون 4.1 :درصد
میسیساگا 4.5 :درصد
برمپتون 5.2 :درصد

میلتون رتبه  1رشد اشتغال در منطقه هالتون را از آن خود کرده است.
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ساخت مکانی با تمامی امکانات
میلتــون متعهــد بــه حفــظ رویکــردی متعــادل بــرای رشــد و جســتجوی فرصــت هــای جدیــد بــرای ایجــاد
اشــتغال دانــش بنیــان ،جــذب نیــروی بســیار تحصیــل کــرده ،و مشــارکت در زمینــه نــوآوری در جامعــه
اســت .اســتراتژی  5ســاله توســعه اقتصــادی میلتــون از توســعه مــداوم جامعــه بــرای حفــظ رویکــرد ســاده
و در عیــن حــال منحصــر بــه فــرد ایجــاد اشــتغال و ســرمایه گــذاری اســتفاده مــی کنــد .ایــن هــدف بــه طــرق
زیــر حاصــل مــی شــود:
 .1جذب :تمرکز بر جذب تجارت با افزایش آگاهی در مورد ارزش پیشنهادی میلتون
 .2رشد :حفظ و حمایت از مشاغل موجود که به رشد اقتصاد محلی قدرتمند کمک می کنند
 .3نوآوری :حمایت از نوآوری و مشارکت های محلی که باعث جذب تخصص و فرصت های جدید به میلتون می شود

جامعه رو به رشد
ساخت مسکن در میلتون
رشــد پیوســته جمعیــت میلتــون باعــث افزایــش تقاضــای مســکن بــرای اســکان تمامــی ســاکنین شــده
اســت .تقریبــاً  3100واحــد مســکونی بــا تراکــم بــاال در حــال حاضــر برنامــه ریــزی یــا در دســت ســاخت
اســت کــه نســبت بــه ســال قبــل  ٪77افزایــش داشــته اســت .در ســال  ،2018ســاخت و ســاز کاندومینیــوم
مســکونی در میلتــون تقریبــاً  ٪35از کل فعالیــت هــای مســکن ســازی در هالتــون را شــامل مــی شــد
(دپارتمــان برنامــه ریــزی شــهر میلتــون.)2018 -

فعالیت های توسعه مسکن
● ٪23از کل ارزیابـی وزن دار میلتـون غیـر مسـکونی اسـت .نـرخ مالیاتـی متعـادل و متنـوع بـه درآمـد شـهر
کمـک مـی کند
● 1.2میلیون فوت مربع میانگین توسعه صنعتی  -تجاری  -نهادی در  5سال اخیر
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راهرو نوآوری انتاریو
میلتــون در مرکــز نیــروی کار غــرب منطقــه بــزرگ تورنتــو (منطقــه پیــل و هالتــون) واقــع شــده و در مجمــوع
بیــش از  1.1میلیــون کارگــر داشــته و تقریبــاً  ٪35از کل نیــروی کار منطقــه بــزرگ تورنتــو را شــامل مــی
شــود( .شــورای برنامــه ریــزی اشــتغال محلــی پیــل و هالتــون)2018 ،
●نیـروی کار پیـش بینـی شـده میلتـون تـا سـال  2021برابـر بـا  114000نفـر اسـت (بهتریـن بـرآورد برنامـه ریزی
منطقـه هالتـون )2031 - 2011
●نرخ بیکاری میلتون  ٪5.6است  -کمتر از میانگین استانی و کانادایی (( )٪5.9آمار کانادا)2016 ،
● ٪62از نیروی کار میلتون در مشاغل دانش بنیان اشتغال دارند.
● ٪55نیروی کار انتاریو در مشاغل دانش بنیان مشغول به کار هستند.
●میلتـون بـا داشـتن جوانتریـن و تحصیـل کـرده ترین جمعیـت انتاریو ،راه حلی برای جـذب کارفرمایان ایجاد
کـرده اسـت .اسـتعداد بسـیار ماهـر و متبحـر در جامعـه بـه رشـد اشـتغال و نـوآوری در بخشـهای مختلـف کمک
مـی کنند.
●رشـد مشـاغل دانـش بنیـان در میلتـون از سـال  2011بـه طـور مـداوم از میانگیـن اسـتانی فراتـر رفتـه اسـت.
موقعیـت آن در مرکـز دومیـن خوشـه فنـاوری در آمریـکای شـمالی بخشـی از جذابیـت منطقـه اسـت.

Milton

بخشهای عمده اشتغال

10

کارفرمایان برتر

مشاغل مدیریتی

%14

نام شرکت

تجارت ،امور مالی و اداری

%14

خدمات غذایی گوردون

906

خدمات آموزشی ،حقوقی ،اجتماعی ،جامعه
محور و دولتی

%21

پست کارماکس

901

مشاغل هنری ،فرهنگی ،تفریحی و ورزشی

%25

مرکز پخش لوی

530

مشاغل علوم طبیعی و کاربردی

%27

راک وول

427

علوم بهداشتی

%32

شرکت پرورش قارچ موناقان

398

شرکت مزایده خودروی منهایم

350

شرکت چادلیز

291

پارک وودباین موهاک

268

مرکز پردازش سفارشات آمازون

212

شرکت صنایع ایتون

200

تعداد کارمندان
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مشاغل جدید و در حال گسترش
کیمبرلــی  -کالرک :رهبــر جهانــی در زمینــه محصوالت مراقبت شــخصی ،زمینی به مســاحت
 514000فوت مربع برای انبار و توزیع اجاره کرده و امکانات خود را از میسیساگا به میلتون
انتقال داد.
پرولوگیس :مالک بزرگ اراضی صنعتی در پارک تجاری  ،401که فضای  160000فوت مربع انبار
را برای توزیع قطعات در شرق کانادا از جگوار لندرور اجاره کرد.
ســان الیف فایننشــل کانادا در حال برنامه ریزی برای ســاخت یک ساختمان صنعتی 595000
فوت مربع در سایت خود است.

گسترش دفاتر جدید
در حــال حاضــر ،تقریبــاً  120000فــوت مربــع بــه فضــای دفاتــر میلتــون اضافــه شــده تــا تقاضــای فزاینــده
بــرای فضاهــای مــدرن و انعطــاف پذیــر را تامیــن کنــد.

توسعه امالک غیر مسکونی (آمار )2018
● 399993فوت مربع به توسعه امالک جدید صنعتی ،تجاری ،و نهادی تخصیص داده شده است.
● 47401010دالر ارزش ساخت امالک صنعتی ،تجاری ،و نهادی است.

بازار صنعتی میلتون

اراضی موجود (فوت مربع)

21460020

کل مساحت موجود (فوت مربع)

578004

نرخ در دسترس بودن امالک

2.7

متوسط نرخ اجاره (دالر در هر فوت مربع)

7.29

اجاره (فوت مربع)

 3221320دالر
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توســعه اقتصــادی میلتــون همچنــان از ســرمایه گــذاری در شــرکت هــای دانــش بنیــان در سراســر جامعــه
پشــتیبانی مــی کند.گــروه سیســتم هــای پــی بــی اس بیــش از  30ســال اســت کــه نــرم افــزار ،خدمــات و
پشــتیبانی دقیــق و قابــل اعتمــاد نمایندگــی خــودرو بــه مشــتریان خــود ارائــه مــی دهــد .در ایــن بــازه زمانــی،
پــی بــی اس بــه بزرگتریــن فروشــنده سیســتم هــای نمایندگــی در کانــادا و یکــی از ســه فروشــنده برتــر
آمریــکای شــمالی تبدیــل شــده اســت.

گــروه سیســتم هــای پی بی اس اخیــراً دفتر جدید خود را در شــرق
کانــادا در  Esquesing Line 8135در میلتــون افتتــاح کــرد .در ایــن
دفتر  45نفر مشغول به کار شده و قرار است تعداد کارمندان به 70
نفر افزایش یابد ..در میلتون ،سیســتم های پی بی اس پشــتیبانی،
خدمات فنی ،فروش و آموزش را به مشــتریان سراســر انتاریو ارائه
می دهد که شــامل بســیاری از خودروسازان بزرگ جهانی مانند فورد،
جنرال موتورز و تویوتا است.

ما خوشحالیم که می توانیم فعالیت خود را در انتاریو گسترش داده و با بسیاری از پیمانکاران و
فروشندگان محلی در منطقه میلتون مشارکت کنیم .تسهیالت جدید به ما امکان می دهد تا در
سراسر شرق و استان های آتالنتیک و ایالت های غرب میانه و شرق به مشتریان خود خدمات
بهتری ارائه داده و پی بی اس بتواند به رشد خود در شرق ادامه دهد.

پــی بــی اس فرهنــگ ســازمانی را تقویــت مــی کنــد کــه بــر نــوآوری و ســرمایه گــذاری مــداوم در تحقیقــات
فنــی و اتخــاذ راه هــای جدیــد بــرای بهبــود معرفــی محصــوالت بــه مشــتریان تاکیــد مــی کنــد .پــی بــی اس
در زمینــه بهبــود ابزارهــای شــهودی تــاش مــی کنــد.
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شرکت جهانی حمل و نقل و لجستیک
 DSVکانــادا بــه عنوان تامین کننده امکانات حمل و نقل و لجســتیک ،بخشــهای
هوایــی دریایــی ،زمینــی و راهکارها را به مرکز جدید خــود در میلتون انتقال داده
اســت DSV .میلتــون  800شــغل جدیــد در جامعه ایجاد کرده و زیرســاخت های
نوآوری ،تنوع و رشــد را فراهم می کند .که بزرگترین مرکز از نوع خود در شــبکه
جهانی  DSVخواهد بود .مجتمع  1.1میلیون فوت مربع یک انبار چندگانه با دفاتر
 3طبقه به وسعت  35000فوت مربع خواهد بود و در الین پنجم ،در شمال جاده
دری در میلتون قرار دارد.

مرکز جدید میلتون به عنوان بزرگترین مرکز در شبکه  DSVدر سراسر جهان ،تعهد ما نسبت به
مشــتریان و آینده  DSVدر کانادا را نشــان می دهد .با کمک یکدیگر ،ظرفیت و فرصت بی حد و
حصر برای رشد ،مشارکت و نوآوری ایجاد می کنیم.
مارتین روس ،مدیر عامل

ارائــه یــک راه حل تک منبعی برای مشــاغل جهت توســعه و رشــد مدیریت زنجیــره تأمین ،در هر
مرحله کلید موفقیت ما بوده است DSV .میلتون به نوآوری و همکاری بیشتر کمک می کند.
راب چانونا ،مدیر عامل  -راه حل ها

 DSVیــک شــرکت حمــل و نقــل و لجســتیک جهانــی مســتقر در دانمــارک اســت کــه  47000نفــر را در بیــش
از  75کشــور جهــان اســتخدام کــرده اســت.
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مناطق رو به رشد میلتون
پارک تجاری دری گرین
پــارک تجــاری دری گریــن در حــال توســعه اســت .ایــن منطقــه کاری ترکیبــی از مشــاغل از جملــه لجســتیک
خالقانــه ،امکانــات تولیــد و توزیــع پیشــرفته را در خــود جــای داده و در عیــن حــال فرصــت هــای مــورد نیــاز
واحدهــای کوچــک تــر را فراهــم مــی کنــد.
دری گرین بیش از  2هزار هکتار زمین آماده برای مشــاغلی دارد که قصد گســترش به مراکز شــهری واقع در
امتداد یکی از پیچیده ترین راهروهای حمل و نقل کانادا دارند.
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نکات مهم
●در نوامبـر  DSV ،2018اولیـن مرکـزی بـود کـه در پـارک تجـاری دری گریـن راه انـدازی شـد و تاسیسـات 1.1
میلیـون فـوت مربـع جدیـد را احـداث کـرد .ایـن شـرکت جدیدتریـن دفتـر كانادایـی خـود را در اواخـر سـال 2019
افتتاح کرد كه تقریباً  800كارمند دارد .تاسیسـات جدید  DSVدر میلتون بزرگترین و پیشـرفته ترین شـرکت
در سراسـر شـبکه جهانی اسـت.
●در مـاه ژانویـه ،شـرکت اورالنـدو نقشـه سـایت یـک سـاختمان صنعتـی بـه مسـاحت  1میلیـون فـوت مربع در
پـارک تجـاری دری گریـن را ارسـال کـرد تـا بـه عنـوان مرکـز توزیـع بـرای شـرکت بـزرگ بیـن المللـی سـاخته شـود.
ایـن پـروژه در سـال  2020بـه مرحلـه نهایـی رسـیده و قـرار اسـت با اسـتخدام حـدود  1100نفر در سـال  2022آغاز
بـه کار کند.
●چندیـن توسـعه جدیـد  ICIنیـز در دری گریـن صـورت گرفتـه اسـت .منکـز ،بروکولینـی و آکسـفورد در سـال
 2019فعالیـت خـود را شـروع کردنـد.

ایستگاه های اصلی حمل و نقل
مطالعــه جامــع در مرکــز حمــل و نقــل شــهر میلتــون در حــال انجــام اســت .هــدف از ایــن مطالعــه شناســایی
فرصــت هــای بهبــود ارتباطــات بــا ترانزیــت محلــی و بیــن منطقــه ای و پیشــرفت در ایــن زمینــه اســت .قــرار
اســت میلتــون بــا ادغــام منطقــه اطــراف ایســتگاه ترانزیــت  GOبــا مرکــز شــهر محیطــی مناســب عابریــن
طراحــی کنــد .ایــن طــرح ایســتگاه حمــل و نقــل و مســیرهای پیــاده روی را بــرای بهبــود دسترســی بــه حمــل
و نقــل عمومــی بــه هــم متصــل مــی کنــد .ایــن منطقــه کاربــری مختلــط داشــته و محــل ســکونت جمعیــت
بــا تراکــم بــاال و دفاتــر اداری اســت.
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ترافالگار
طــرح ثانویــه ترافالــگار ،طرحــی بــا کاربــری مختلــط و متمرکــز بــر حمــل و نقــل و جامعــه ای بــا تراکــم باالتــر
اســت کــه افــراد را بــه مراکــز کاری ،خریــد ،حمــل و نقــل عمومــی و فضاهــای اجتماعــی متصــل مــی کنــد.
ایــن منطقــه در امتــداد جــاده ترافالــگار بیــن جــاده دری تــا جنــوب جــاده بریتانیــا قــرار دارد.
منطقه ترافالگار یکی از آخرین فرصت های توسعه میدان سبز در منطقه بزرگ تورنتو ،در امتداد بزرگراه بزرگ
اســت .میلتون در حال برنامه ریزی برای توســعه اماکن مســکونی ،اداری و خرده فروشــی در محله های رو به
توسعه است .راهرو ترافالگار ،که شامل منطقه ترافالگار و منطقه آگرتون است 19000 ،شغل در میلتون ایجاد
کرده و  32000نفر را اسکان داده است.

آگرتون
ســایت اگرتــون ،واقــع در امتــداد جــاده ترافالــگار در شــرق بزرگــراه  ،401ســایتی اســت بــا کاربــری مشــترک-
جامعــه مســکونی بــا تراکــم بــاال و تجــاری در مجــاورت دومیــن ایســتگاه اصلــی حمــل و نقــل میلتــون کــه
بــرای تاســیس ایســتگاه جدیــد  GOدر نظــر گرفتــه شــده اســت.

دهکده آموزشی میلتون
دهکــده آموزشــی میلتــون چشــم انــداز و اهــداف میلتــون بــرای محلــه برنامــه ریــزی شــده شــهری ،تلفیــق
آمــوزش دانشــگاهی ،امــاک مســکونی ،اشــتغال تجــاری و تفریحــی اســت .ایــن ســایت بــا مســاحت 400
هکتــار در جنــوب جــاده دری ،غــرب تریمایــن و شــمال جــاده بریتانیــا ،در مجــاورت نیــاگارا اســکارپمنت
واقــع شــده اســت.
هــدف ایــن ســایت ادغام یکپارچه موسســات دانشــگاهی پیشــرو بــا فرصت هــای تفریحی در امتــداد نیاگارا
اســکارپمنت و گســترش فضای اداری ،پیشــرفته ترین امکانات تحقیق و طراحی شهری با حفظ محیط زیست
است.
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مرکز نوآوری دهکده آموزشی میلتون
مرکــز نــوآوری دهکــده آموزشــی میلتــون همچنــان بــر ایجــاد
فرصــت هایــی بــرای کارآفرینــان ،اســتارت -آپ هــا ،و مشــاغل
کوچــک در یــک فضــای کاری منعطــف کــه از رشــد و نــوآوری
پشــتیبانی مــی کنــد تمرکــز دارد.
مرکز نوآوری دهکده آموزشــی میلتون در ســال  2018با  11مســتاجر تجاری و  29کارمند در بخشــهای مختلف
دانش بنیان شــروع به کار کرد .مرکز نوآوری دهکده آموزشــی میلتون به عنوان قطب منطقه ای همکاری و
اکوسیســتم نوآوری ،محیط اداری پویا ،فرصت های شــبکه ،دسترســی به منابع و خدمات تجاری و همچنین
برنامه ها و آموزش های کارآفرینی را فراهم می کند .به لطف همکاری قوی با دانشگاه ویلفرد لوریر ،یادگیری
هدف اصلی مرکز نوآوری دهکده آموزشی میلتون است.
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رویدادها ،برنامه ها و کارگاه ها
مرکــز نــوآوری دهکــده آموزشــی میلتــون بــر مــوارد زیــر تمرکــز مــی کنــد :رســانه هــای دیجیتــال و فنــاوری
اطالعــات و ارتباطــات ،تولیــد پیشــرفته ،تکنولــوژی پیشــرفته و کارآفریــن مــارک شــرمان در حــال کار بــر
روی تکنولــوژی اســکن  3بعــدی  9فوتــی در مرکــز نــوآوری دهکــده آموزشــی میلتــون اســت.
مرکز نوآوری دهکده آموزشــی میلتون برای ایجاد فرصت های مفید یادگیری و شــبکه با چندین ســرمایه دار
مشارکت می کند .مرکز نوآوری دهکده آموزشی میلتون میزبان گروه  IoT Peer2Peerاست که به اعضا کمک
می کند تا با یکدیگر همکاری کرده و مشــخص کنند که صنعت اینترنت اشــیا چه تغییراتی در جامعه ایجاد
کرده و ســپس اطالعات را با یکدیگر به اشــتراک بگذارند .این گروه ماهانه جلســه برگزار کرده و به ســرعت در
حال جذب شرکت کنندگان از سراسر منطقه بزرگ تورنتو و جنوب انتاریو است.

مرکز نوآوری دهکده آموزشی میلتون یک محیط مشارکتی است که کارآفرینان برای رشد کسب و کار
خود در زمینه مراقبت های بهداشتی ،تکنولوژی مالی ،رباتیک ،تکنولوژی آموزشی همکاری می کنند.

مجموعــه ای بــا تمرکــز بر بخش غذا و آشــامیدنی منطقه هالتون اخیراً مهمان مرکز نوآوری دهکده آموزشــی
میلتون بود -دومین رویداد مهم صنعتی این مرکز .هدف این مجموعه گردآوری متخصصان صنعت برای بحث
در مورد روندها و مشکالت این بخش و ایجاد یک پلتفرم برای شرکت هاست تا با یکدیگر ارتباط برقرار کرده
و در مورد چالش های مشــترک صحبت کنند .این مجموعه توجه صنعت را جلب کرده و رویدادهای بیشــتری
برگزار خواهد کرد.

توســعه اقتصــادی بــا همکاری دانشــگاه ویلفــرد لوریر ،در محل تعیین شــده ،طبقه دوم مرکز نــوآوری دهکده
آموزشی میلتون ادامه خواهد یافت .دانشگاه در حال اتمام بازسازی های اساسی است ،و زمینه را برای ایجاد
یک مرکز پیشــرفته برای پذیرش اولین گروه از دانشــجویان لوریر فراهم می کند ،کالســهایی که قرار است در
ژانویه  2020در میلتون شروع شوند.
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شرکت Responsive Consulting
بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مســتاجران مرکــز نــوآوری دهکــده آموزشــی میلتــون ،شــرکت Responsive
 Consultingبــا بــه کارگیــری چندیــن توســعه دهنــده تمــام وقــت ،عالقــه زیــادی بــه رشــد اقتصــاد دانــش
بنیــان در میلتــون دارد.
مدیــر عامــل کریســتوفر پــدوال و تیمــش ،از طریق هکاتون مورد حمایت شــرکت قصد دارند تــا دانش آموزان
دبیرستانی محلی را قادر سازند تا عالقه و اشتیاق خود را به فناوری دنبال کنند .هکاتون دانش آموزان را برای
حل مشــکالت دنیای واقعی با اســتفاده از طراحی مهندســی و یکپارچه ســازی و استفاده از مهارت های علوم،
فناوری ،مهندسی ،هنر و ریاضیات تشویق می کند.

مــن در میلتــون بــه دنیــا آمدم و بزرگ شــدم و ترجیــح دادم خانواده ام را همینجــا بزرگ کرده و
شــرکت خود را در میلتون گســترش دهم .من در مورد مرکز نوآوری دهکده آموزشــی میلتون و
هدف آنها برای گســترش فناوری و اســتارتاپ ها شــنیده ام .و به عنوان مالک شــرکت توســعه
نرم افزار و شــرکت مشــاوره ،قصد داشــتم برای تحقق این هدف با مرکز نوآوری دهکده آموزشی
میلتــون همــکاری کنــم .مــا در حال حاضر بر روی چند طرح جالب کار کــرده تا آگاهی از حوزه فن
آوری و فعالیت های شــرکت های میلتون را بیشــتر کنیم .ما از ادامه این همکاری و نوآوری در
میلتون هیجان زده هستیم.
کریستوفر پدوال ،مدیر عامل شرکت

شرکت  Responsive Consultingیک شرکت توسعه نرم افزار و اپلیکیشن هاست که در مرکز نوآوری دهکده
آموزشــی میلتون مســتقر شــده است .این شرکت در مشاوره تجاری ،توسعه نرم افزار ،پایگاه داده ،راه حل های
فناوری تجارت ،وب سایت ها ،راه حل های ابر و برنامه های تلفن همراه و وب تخصص دارد Responsive Con� .
 sultingبا افزایش بهره وری ،تحقق استراتژی های کاهش هزینه و نوآوری ،سود مشتریان را افزایش می دهد.
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