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)

0 2 1 9 13 0 2 9 2 9

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
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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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اقتصــــاد نورث بی
اقتصاد نورثبی چند وجهی است و از چندین بخش مختلف
تشــکیل شدهاســت .بیشــتر درآمــد اقتصادی این شــهر از
بخش ســامت ،محیط زیســت و آموزش تامین میشــود.
صنعت توریســم مورد حمایت نورثبی بوده و ســهم مهمی
در اقتصاد آن داشتهاســت .بخش تجارت نیز به تازگی در
این شــهر فعالتر شــده است .شــرکتهای صنعتی فراوانی
که در نورثبی فعال هســتند ،ســهم فعالی در رشد اقتصاد
این شهر داشتهاند .صنایع اصلی پیشران اقتصاد این شهر ،توریسم و صنایع فرهنگی است.

دالیل اهمیت اقتصاد نورث بی از گذشته تا به امروز:
●گسترش سیستم راه آهن ملی به سمت غرب در اواخر قرن  19و اوایل قرن 20
●مرکز مهم چوب بری و استخراج معادن
●تأسـیس پایـگاه نیـروی هوایـی سـلطنتی کانـادا در دهـه  1950و  1960و سـپس مرکـز فرماندهـی دفـاع
هوافضـای آمریـکای شـمالی
●همـکاری نـورث بـی بـه عنـوان مرکـز خدمـات منطقـه ای بـا مراقبـت هـای بهداشـتی ،تحصیلات دانشـگاهی،
دولـت اسـتانی و سـایر خدمـات منطقـه ای

نورث بی شهریاست که:
●افراد با استعداد را از سراسر جهان برای تجارت و سرمایه گذاری جذب میکند.
●کارآفرینان در آن فرصت پیشرفت دارند.
●شرکت های ملی و بین المللی بسیاری در آن قصد سرمایه گذاری دارند.
●در سراسـر انتاریـو و دیگـر مراکـز ،بـه عنـوان شـهری عالـی بـرای زندگـی ،کار ،تفریـح و تحصیـل شـناخته
میشـود.
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●پایگاه مالیاتی قوی و رو به رشدی برای پشتیبانی از خدمات عمومی پایدار و با کیفیت دارد.
●رهبران دولت و جامعه ،برای دستیابی به یک چشم انداز مشترک با یکدیگر همکاری کنند.

علیرغــم چالــش هــای موجــود ،نورث بی مزایــای زیادی نیــز دارد .هزینه های زندگــی در نورث بی
پایین ،امکانات فرهنگی و تفریحی زیاد و ترافیک سبک است .یکی از مزایای مهم این شهر این
اســت که در کشــور کانادا واقع شــده اســت .هزینه راه اندازی تجارت در نورث بی پایین اســت،
سرعت پیشرفت باالست و دسترسی به مدیران ،به مراتب بیشتر از مراکز بزرگ شهری است.
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شناسایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ها ،و تهدیدها به صورت خالصه
نقاط قوت

نقاط ضعف

اشتغال باال در بخش های خدمات عمومی ،مراقبت های بهداشتی ،تحصیالت ،زیرساخت پیشرفته

حمل و نقل ،بک آفیس ،معدن و تولید فیلم و تلویزیون

تمرکز پایین در امور مالی و بیمه و سایر خدمات حرفه ای ،نرخ نسبتاً پایین کارآفرینی ،جمعیت

مسن ،تعداد کم شرکت های کلیدی ،ظرفیت محدود توسعه اقتصادی نسبت به تعداد جمعیت

جذب دانشــجویان بین المللی ،مراقبت از جمعیت مســن در منازل و توســعه مسکن ،حلقه آتش،

فرصت ها

تقویت خدمات مالی و حرفه ای ،همکاری قوی تر در شــمال انتاریو ،اجرای طرح جامع اســکله در

تهدیدها

رقابت بر سر فعالیت اقتصادی حلقه آتش ،رقابت بیشتر در زمینه جذب استعدادها

مرکز شهر

چشم انداز

رسالت

الگویــی برای رونــق اقتصادی ،مغناطیس

همکاری در جهت تقویت رونق اقتصادی

ســرمایه گــذاری تجــاری و مرکــز کارگران

از طریق رشــد ســرمایه گذاری ،مشاغل و

ماهــر ،منابع جامعه و شــبکه هــای مورد

جمعیت.

نیــاز برای حمایت از یــک جامعه پر جنب
و جوش.
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اولویت ها
رشد
جذب استعدادها ،کارآفرینان و سرمایه گذاران به نورث بی

اقتصاد متنوع
حمایت از بخش های اقتصادی موجود و پرورش فرصت های نوظهور اقتصادی

تحصیالت
افزایش حداکثری پتانسیل اقتصادی موسسات دانشگاهی نورث بی

مشارکت
استفاده از قدرت شبکه ها و سازمان های هم تراز

حاکمیت
ارائه ساختار ،ابزار و منابع برای دستیابی به چشم انداز توسعه اقتصادی نورث بی
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هدف  :1رشد جمعیت
هدف استراتژیک :افزایش جمعیت به عنوان پایه و اساس رشد آینده

هدف  :2اقتصاد محلی متنوع و مقاوم
هدف استراتژیک :رشد اقتصاد از طریق جذب سرمایه گذاری هدفمند ،توسعه کارآفرینی و گسترش تجارت

هدف  :3استفاده از منابع آموزش دانشگاهی
هدف استراتژیک :افزایش توان اقتصادی موسسات دانشگاهی نورث بی

هدف  :4چشم انداز مشترک توسعه اقتصادی
هدف استراتژیک :مشارکت دادن شرکای توسعه اقتصادی نورث بی در برنامه توسعه اقتصادی مشترک

هدف  :5ارائه موثر برنامه توسعه اقتصادی
هدف استراتژیک :تعریف دقیق ساختار ،سیاست ها و فرایندهایی که از چشم انداز توسعه اقتصادی نورث
بی ،با همکاری قوی بخش خصوصی  /عمومی پشتیبانی می کنند.

تمرکز اصلی طرح اســتراتژیک توســعه اقتصادی نورث بی ،افزایش همکاری اســت .سازمان های
زیادی بر مســیر اقتصاد نورث بی اثر می گذارند .همســویی بهتر این شــرکا منجر به نتایج بهتر و
پشتیبانی از چشم انداز منطقه ای برای توسعه اقتصادی می شود.
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نورث بی در سال 2025
اقتصاد و جمعیت نورث بی در سال  2025چگونه خواهد بود؟
برنامه اســتراتژیک توســعه اقتصادی ،نورث بی را اینگونه تصور می کند :یک مرکز مهم اســتراتژیک شــهری
در شــمال انتاریو که نقش خود را به عنوان یک مرکز خدمات منطقه ای گســترش داده و از امکانات و ویژگی
های خود برای تقویت رشــد بخش های مختلف اقتصاد اســتفاده می کند .نورث بی در حال جذب اســتعدادها
و سرمایه گذاری ها از سراسر جهان بوده و الگویی برای توسعه اقتصادی مرکز کوچک شهری در سراسر کانادا
است .نورث بی پیشرو همکاری های منطقه ای برای تحقق چشم انداز مشترک است.

