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.
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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.
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مرحله دهم
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درباره نوناووت
نونــاووت در ســال  1999تاســیس شــد ،جدیدتریــن ســرزمین کانــادا .تقریبــاً دو برابــر ایالــت تگــزاس یــا
انــدازه اروپــای غربــی اســت .نونــاووت منطقــه وســیعی اســت کــه تقریبــاً  ٪20از اراضــی کانــادا را پوشــش
مــی دهــد .نونــاووت کــم جمعیــت تریــن و بزرگتریــن اســتان و ســرزمین کاناداســت .جمعیــت 30000
نفــری آن شــامل  ٪85اینوئیــت هــا ،بومیــان اســت .جمعیــت نونــاووت بــا میانگیــن ســنی  22.1ســال
جوانتریــن جمعیــت کانــادا اســت.
ســرزمین نوناووت ،واقع در راس آمریکای شــمالی ،از ســه منطقه تشــکیل شــده اســت .ایکالویت ،پایتخت
نونــاووت ،دروازه ورودی بــه منطقــه کیکیکتالــوک یا بافین اســت که در قســمت شــرقی نوناووت واقع شــده
انــد .رنکیــن دروازه ورودی بــه منطقــه مرکزی کیوالیک اســت در حالی که خلیج کمبریــج مرکز ورود به منطقه
کیتیکمئوت در غرب است .در کل  25جامعه در سرتاسر قلمرو وجود دارد.

بخشهای عمده اقتصادی عبارتند از گردشگری ،معدن و اکتشاف ،شکار و صید ،هنرها و صنایع دستی
و ساخت و ساز .نوناووت سرزمین مناسب برای سرمایه گذاری خارجی است .نوناووت سرشار از منابع
طبیعی و غنی از ماهی و منابع معدنی و یکی از زیباترین مقاصد گردشگری جهان است.

با توجه به موضع نوناووت در جذب ســرمایه گذاری خارجی و پدیده تغییر آب و هوا (که منجر به دسترســی
بهتر به گذرگاه شــمال غربی شــده اســت) ،این سرزمین نقش مهمی در اقتصاد جهانی خواهد داشت .در واقع
بررسی اقتصادی نوناووت در سال  2006مشخص کرده است که دوره  2006تا  2010رشد اقتصادی خوبی خواهد
داشت.
نونــاووت جــاده هــای کم اما سیســتم حمــل و نقل مناســبی دارد .نونــاووت از طریق دریایــی و هوایی پذیرای
مســافران از دیگر مناطق کاناداســت .در داخل قلمرو ،جوامع با ســرویس هوایی معتبر و منظم با یکدیگر در
ارتباط هســتند .تعداد نیروی کار نوناووت  11600نفر اســت .تقریباً  ٪26جمعیت نوناووت دیپلم دبیرســتان یا
مدارک باالتر دارند ،در حالی که تقریباً  21000نفر از کل جمعیت  34ســاله یا جوان تر هســتند .از ســال  1986تا
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 ،1996جمعیت  32درصد رشد کرد که تقریباً سه برابر متوسط رشد کانادا است.
تخمین زده می شــود که صنعت گردشــگری نوناووت ســاالنه  13میلیون دالر درآمد مســتقیم و غیر مستقیم
داشــته باشــد .گردشــگری به طور مستقیم باعث اشــتغال حدود  500نفر در نوناووت شده است .تخمین زده
می شــود که ســاالنه  17000تا  18000نفر از نوناووت بازدید می کنند که تقریباً  ٪25آنها گردشــگر هستند .در
حال حاضر نوناووت بیش از  750اتاق در بیش از  60هتل و مهمانخانه به گردشگران اختصاص داده است.
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انگیـزههای مالی
در نونــاووت هیــچ مشــوق مالــی یــا مالیــات بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی وجــود نــدارد .تقریبــاً تمامــی
برنامــه هــا مختــص اینوئیــت هــا و دیگــر ســاکنین نونــاووت و شــرکت هــای محلــی اســت .در صــورت
تمایــل بــه اســتفاده از مشــوق هــای مالــی و ســایر مزایــا ،ســرمایه گــذاران خارجــی بایــد بــا شــرکت هــای
اینوئیــت و نونــاووت مشــارکت کننــد.
ســرمایه گذارانــی کــه مایــل بــه راه اندازی کســب و کار در نوناووت هســتند باید با سیاســت و قوانین تجاری
نوناووت آشــنا باشــند .این سیاســت ها شامل رتبه بندی پیشنهادات یا برنامه هایی است که با هدف تامین
و مشارکت پروژه های دولتی ارسال شده اند .این رتبه بندی براساس عوامل مختلفی است از جمله :مالکیت
کسب و کار محلی ،مالکیت کسب و کار در نوناووت ،کنترل مالکیت  /مدیریت توسط اینوئیت و نیروی کار
اینوئیت .قبل از اعطای قرارداد تمامی این موارد بررسی می شوند .همچنین قوانینی در مورد اینکه چه کسی
باید از این سیســتم رتبه بندی اســتفاده کند و فرایند اجرایی برای مشــخص کردن افراد واجد شرایط و شرایط
انطباق قرارداد وجود دارد .می توان با یک تجارت در نوناووت مشارکت کرد.
برنامه های تشــویقی برای ســرمایه گذاران ،به ویژه کســانی که با مشــاغل اینوئیت و نوناووت مشــارکت می
کنند به شرح زیر هستند:
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دولت نوناووت
برنامه سرمایه گذاری استراتژیک  -صندوق سرمایه گذاری سهام نوناووت
هــدف ایــن برنامــه تشــویق ســرمایه گــذاری خصوصــی در بخشــهای رشــد اســتراتژیک از طریــق تأمیــن
بودجــه بــرای مشــاغل جدیــد یــا گســترش تجــارت در نونــاووت اســت .تجــارت هــای نونــاووت کــه فعالیــت
هــای خــود را در ایــن منطقــه انجــام مــی دهنــد ،واجــد شــرایط هســتند .حداقــل کمــک  100000دالر اســت.

شرکت اعتبار تجاری نوناووت
شــرکت اعتبــار تجــاری نونــاووت ،از طریــق وام ،ضمانــت وام ،ضمانــت نامــه ،و ســرمایه گــذاری ،حداکثــر
 1000000دالر بدهــی ســرمایه گــذاری خطرپذیــر مشــاغل کوچــک و متوســط را تامیــن مــی کنــد.

مراکز توسعه تجارت
در هــر یــک از مناطــق نونــاووت -کیتیکمئــوت ،کیوالیــک ،بافیــن -یــک مرکــز توســعه تجــارت وجــود دارد
کــه خدمــات مشــاوره تجــاری و همچنیــن وام ،ضمانــت وام ،ضمانــت نامــه ،و ســرمایه گــذاری حداکثــر
 125000یــا  150000دالری ارائــه مــی دهــد.

برنامه پشتیبانی از تجارت های کوچک
برنامــه پشــتیبانی از تجــارت هــای کوچــک تحــت نظــارت دولــت نونــاووت ،دپارتمــان توســعه اقتصــادی و
حمــل و نقــل ،بــه تجــارت هــای کوچــک و متوســط در جهــت برنامــه ریــزی ،راه انــدازی ،توســعه کارمنــدان
و توســعه بــازار کــه ممکــن اســت "مشــوقی" بــرای مشــارکت ســرمایه گــذاران بــا تجــارت هــای نونــاووت
باشــند کمــک مــی کنــد.
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دولت کانادا
توسعه منابع انسانی و مهارتهای کانادا
توســعه منابــع انســانی و مهــارت هــای کانــادا برنامــه هدفمنــدی یارانــه ارائــه مــی دهــد کــه بــه کارمنــدان
واجــد شــرایط تــا  78هفتــه اشــتغال یارانــه مــی دهــد .ایــن برنامــه بــرای کمــک بــه افــراد بیــکاری طراحــی
شــده اســت کــه بــه دلیــل موانــع اســتخدام نمــی تواننــد شــغل پیــدا کننــد .ایــن برنامــه در نونــاووت و
توســط دولــت نونــاووت ،وزارت آمــوزش و پــرورش نونــاووت و توســط ســه ســازمان توســعه اقتصــادی
جامعــه اینوئیــت اجــرا مــی شــود.

تجارت بومی کانادا
برنامــه هــای تجــارت بومــی کانــادا مختــص مشــاغلی اســت کــه متعلــق بــه بومیــان نونــاووت اســت .ایــن
برنامــه هــا مختــص توســعه گردشــگری ،جوانــان ،گســترش بــازار و معــدن اســت .برنامــه هــا از طریــق ســه
ســازمان توســعه اقتصــادی جامعــه اینوئیــت اجــرا مــی شــوند.

شرکت نوناووت تونگاویک
شــرکت  Atuqtuarvikاز طریق وام دهی ،تامین ضمانت وام ،ضمانت نامه ،و ســرمایه گذاری ،بدهی ســرمایه
گذاری خطرپذیر تجارت های کوچک و متوسط اینوئیت را پرداخت می کند.

توسعه منابع انسانی و مهارتهای کانادا
یارانــه و برنامــه هــای ویــژه آمــوزش شــغلی بــرای اینوئیــت هــا از طریــق ســازمان توســعه اقتصــادی جامعــه
اینوئیــت اجــرا مــی شــوند.
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برنامه های پشتیبانی تجاری
برنامــه هــای مشــارکت تجــاری ،کــه از طریــق ســازمان هــای توســعه کســب و کار انجمــن منطقــه ای
اینوئیــت پیشــنهاد مــی شــوند ،مشــوق هایــی بــرای مشــارکت ســرمایه گــذاران تجــارت هــای کوچــک و
متوســط بــرای تجــارت در نونــاووت ارائــه مــی دهنــد.
همچنیــن کمــک های غیــر مالی نیز باید از طریق مدیر توســعه اقتصادی ،ســازمان توســعه اقتصادی جامعه
اینوئیت ،و سازمان توسعه آینده جامعه ارائه شوند که ممکن است خدمات جستجو و یا مطابقت تجاری را
به یک سرمایه گذار ارائه دهند.
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زیرساخت های گردشگری
نونــاووت بــا چشــم اندازهــای چشــم نــواز یکــی از مقاصــد گردشــگری در کالس جهانــی اســت .پــارک هــای
ملــی و منطقــه ای نونــاووت ،تماشــای حیــات وحــش و پرنــدگان ،فعالیــت هــای زمینــی ماننــد شــکار و
ماهیگیــری و گردشــگری فرهنگــی بهتریــن ســرگرمی هــای کانــادا هســتند.

فرصت ها
نیاز به افزایش زیرســاخت های گردشــگری در این ســرزمین احســاس می شود .فرصت هایی در زمینه اقامت
در بخش های ماجراجویی فرهنگی و فضای باز وجود دارد .گردشگری نوناووت معتقد است که چنین اقامتگاه
هایی مناســب مســافرانی اســت که به دنبال هیجانات غیر معمول هســتند .جوامع پنگنیرتونگ ،پاند اینلت،
کوگلوکتوک و خلیج کمبریج برخی از جوامع نوناووت مســتعد برای ســرمایه گذاری در زیرساخت ها و امکانات
گردشگری هستند.
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پنگنیرتونگ
پنگنیرتونــگ ،بــا بیــش از  1300نفــر جمعیــت ،در یــک دشــت ســاحلی نزدیــک بــه کوههــای بلنــد و گردنــه
آکســایوک واقــع شــده اســت .ایــن منطقــه نقطــه آغــاز بازدیدکننــدگان از چشــم انــداز چشــمگیر پــارک ملــی
آیوتــوک و ســایت تاریخــی پــارک منطقــه ای اســت.

پاند اینلت
پانــد اینلــت در منطقــه بافیــن بــا بیــش از  1300نفــر جمعیــت واقــع شــده اســت ،تجربــه هــای زیــادی در
فضــای بــاز از بازدیــد از یخچــال هــای طبیعــی گرفتــه تــا صیــد ماهــی و کایــاک ســواری ارائــه مــی دهــد .در
نزدیکــی پــارک ملــی ســیرمیلیک کمپینــگ و پیــاده روی عالــی اســت ،در حالــی کــه جزیــره بایلــوت بــه دلیــل
تنــوع شــگفت انگیــز پرنــدگان در ســطح بیــن المللــی مشــهور اســت.

رنکین اینلت
مرکــز تجــاری و حمــل و نقــل منطقــه ای کیوالیــک ،و دروازه ورودی بــه نونــاووت از مرکــز کانــادا ،بــا 2400
نفــر جمعیــت .پــارک ســرزمینی  Iqalugaarjuup Nunangaمناســب پیــاده روی ،ماهیگیــری و تماشــای
پرنــدگان اســت .اماکــن باســتانی ،ماننــد الشــه کشــتی اروپایــی در نزدیکــی جزیــره مرمــر و محوطــه تولــو در
رودخانــه ایجیرالیــک گذشــته چشــمگیر را زنــده مــی کننــد.

کوگلوتوک
در منطقــه کیتیکمئــوت 1300 ،نفــر زندگــی مــی کننــد .ایــن منطقــه کــه مابیــن ســواحل رودخانــه کوپرمــان
و ســواحل خلیــج کورونیشــن در اقیانــوس منجمــد شــمالی قــرار دارد ،حیــات وحــش گســترده ای دارد؛ از
شــاهین پرگریــن گرفتــه تــا گــوزن هــای شــمالی و گــوزن کانادایــی.
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خلیج کمبریج
بزرگتریــن جامعــه در منطقــه کیتیکمئــوت ،بــه معنــی "مــکان ماهیگیــری" کــه مناســب کارآفرینــی اســت.
 %78جمعیــت  1500نفــری آن اینوئیــت هــا هســتند .منطقــه خــارج از شــهر سرشــار از ماهــی و حیــات
وحــش اســت .دریاچــه هــا سرشــار از ماهــی قــزل آال و رودخانــه هــا مملــو از ســپرماهی هســتند .در بهــار
و تابســتان و بــا آمــدن پرنــدگان ،دشــت هــای بــی درخــت دوبــاره جــان مــی گیرنــد.

چسترفیلد اینلت
بــا  400نفــر جمعیــت ،تجربــه گردشــگری زیــادی بــرای بازدیدکننــدگان فراهــم مــی کنــد .جاذبــه هــای
گردشــگری چســترفیلد اینلــت عبارتنــد از مکانهــای تاریخــی اینوئیــت ،تماشــای نهنــگ ،ماهیگیــری در
قطــب شــمال ،تماشــای خــرس قطبــی و شــکار گــوزن کانادایــی .چســترفیلد اینلــت مقصــدی عالــی بــرای
گردشــگری زیســت محیطــی و فرهنگــی اســت .در واقــع ،تمامــی ایــن جوامــع محلــی عالــی بــرای ســرمایه
گــذاری جدیــد در زمینــه گردشــگری هســتند .هتلــداران باتجربــه عالقــه منــد بــه مشــارکت در ســرمایه
گــذاری گردشــگری و مصمــم بــه اســتقرار فرهنــگ اســتراتژیک و اقامتــگاه هــای بــوم گــردی در نونــاووت
بایــد ایــن ســرزمین را بــه عنــوان یــک بــازار جدیــد بــا پتانســیل بــاال و پــر از فرصــت هــای مناســب در نظــر
داشــته باشــند.

ســرمایه گــذاران همچنیــن بایــد از طریق مشــارکت بــا کالج ها و شــرکت های معــروف ماجراجویی ،در بخش
آموزش و خدمات مشــارکت فعال داشــته باشــند .گردشــگری نوناووت با کمک به کارآفرینان در زمینه تولید
محصــوالت گردشــگری ،درک و نظــارت بــر صنعت و تحقیقات بــازار و بازاریابی و همچنین ایجاد موسســات به
توسعه منابع انسانی کمک می کند.
فراتر از نیاز به زیرساخت های اقامتی ،فرصت ارائه خدمات پشتیبانی به صنعت رو به رشد کشتی های کروز
نیز وجود دارد .شرکتهایی که می توانند خدمات پشتیبانی از جمله حمل و نقل "کشتی به ساحل" را به صنعت
ارائه دهند ،می توانند در این زمینه سرمایه گذاری کنند.
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تجارت در نوناووت
ـا آمــاده پاســخگویی بــه نیازهــای
اقتصــاد نونــاووت بــرای چالــش هــای قــرن  21آمــاده اســت .اقتصــاد کامـ ً
جمعیتــی بــا تراکــم کــم اســت کــه در ســرزمین وســیعی زندگــی مــی کننــد .نونــاووت از پتانســیل غنــی
منطقــه اســتفاده کــرده و در عیــن حــال از ســاکنین و محیــط زیســت محافظــت مــی کنــد.
سیســتم هــای لجســتیکی تأمیــن تجهیزات به جوامع و فعالیــت های تجاری را تضمین می کنند .دســتمزد و
هزینه ها متناسب با شرایط محلی و با توجه به رشد اقتصادی منطقه است.
طبق گزارش موسســه تحقیقات اقتصادی ،یک کارمند هتل در نوناووت  30400دالر درآمد کســب می کند در
حالی که یک سرآشپز ساالنه  57200دالر دستمزد می گیرد .بر اساس آمار کانادا ،متوسط دستمزد ساالنه در
بخش مسکن و صنایع غذایی  32532دالر کانادا یا  29279دالر آمریکا است.
هزینه ساخت ساختمان تجاری به ازای هر فوت مربع  230تا  300دالر کانادا یا  207تا  270دالر آمریکا است.
در جوامع دور افتاده ،حداکثر هزینه را در نظر بگیرید.

در نوناووت مشــکلی نخواهید داشــت .ســرمایه گذار خدمات خوبی دریافت می کند؛ از خدمات
بانکی گرفته تا خدمات حســابداری و حقوقی و ســاخت و ســاز .خدمات تلفن و اینترنت در تمام
جوامع این سرزمین در دسترس است.
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نوناووت از تجارت شما استقبال می کند
ســازمانهای سراســر کانــادا و سراســر جهــان مــی تواننــد تجــارت خــود را در ایــن ســرزمین آغــاز کننــد.
بــرای کاهــش خطــر و افزایــش احتمــال موفقیــت ،شــرکت هــای خارجــی مــی تواننــد نیروهــای خــود را بــا
نیروهــای محلــی ترکیــب کننــد .ســرمایه گــذاری هــای خطرپذیــر مشــوق هــا و کمــک هــای زیــادی بــرای
رشــد ســریع دریافــت مــی کننــد .از ایــن رو ممکــن اســت خارجــی هــا مــی تواننــد بــا مشــاغل محلــی و
اینوئیــت هــا همــکاری کننــد.
شرکتهای خارجی که مایل به تجارت در نوناووت و مشارکت با دولت نوناووت هستند باید بدانند که سیاست
موسوم به  )Nunavummi Nangminiqaqtunik Ikajuuti (NNIپیشنهادات را با در نظر گرفتن مالکیت محلی،
کنترل مدیریت/مالکیت اینوئیت و نیروی کار اینوئیت رتبه بندی می کند.
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فرصت های سرمایه گذاری
تست تجهیزات در منطقه سردسیر
در حالــی کــه بســیاری از جوامــع نونــاووت بــه طــور مطلــوب پاســخگوی خواســته هــای شــما بــرای آزمایــش
تجهیــزات در ایــن منطقــه سردســیر هســتند ،شــهر ایکالویــت بهتــر مــی توانــد شــرایط آزمایــش را بــرای
شــما فراهــم کنــد.

ایکالویت به نسبت دیگر شهرهای کانادا چشم انداز روشن تری دارد .ایکالویت یک جامعه پویا
و فعال است ،با نگرش "هر چیزی ممکن است" .با پیشرفت های جدید ،فرصت های اقتصادی و
اجتماعی ،پایتخت شلوغ قطب شمال محل زندگی گروه های مختلف مردم است که از پیشرفت
هــای جدیــد و پتانســیل خارق العــاده برخوردار هســتند .ایکوالیوت عالوه بر اینکــه جدیدترین و
شمالی ترین مرکز کانادا است ،سریعترین نرخ رشد جوامع کانادا را از آن خود کرده است.

ایکالوئیت با  7000نفر جمعیت و وسعتی سه برابر دومین جامعه بزرگ کانادا ،از تمامی امکانات یک پایتخت
مــدرن ،از جملــه یک فرودگاه بین المللی برخوردار اســت .اقتصاد ایکالوئیــت ترکیبی از فعالیت های تجاری و
دولتی با صنعت بزرگ ساخت و ساز است که آماده پاسخگویی به نیازهای شماست.

فرصت ها
اگــر شــما ســازنده تجهیزاتــی هســتید کــه بایــد در برابــر هــوای ســرد مقاومــت کــرده و نیــاز بــه تســت
محصــول خــود داریــد ،ایکالوئیــت مــکان مناســبی بــرای شماســت .بــه دنبــال موفقیــت در آزمایشــات اخیــر
و مــداوم ایربــاس  ،A380بوئینــگ  777و یوروکوپتــر ،شــما را بــه شــناخت بیشــتر ایــن شــهر دعــوت مــی
کنیــم .بــه دور از کنجــکاوی رقبــا ،مــی توانیــد محصــوالت خــود را در هــوای ســرد آزمایــش کنیــد.
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نونــاووت یــک مرکــز یخبنــدان بــرای تســت تجهیــزات بــه شــما ارائــه مــی دهــد؛ اتومبیــل هایــی کــه مــی
تــوان در دریاچــه هــای منجمــد آزمایــش کــرد ،تجهیــزات ســنگین ،هواپیماهــا ،تجهیــزات ســاخت و ســاز.
متوســط دمــای روزانــه دســامبر تــا مــارس  -25.5درجــه ســانتیگراد اســت( .منبــع :محیــط زیســت کانــادا،
آب و هــوای عــادی کانــادا).

در مقابل ،دمای متوســط آریپلوگ ،در الپالند ســوئد ،که به عنوان "ســردترین مکان دورافتاده روی زمین" برای
آزمایش تجهیزات در آب و هوای سرد معرفی شده ،کمتر از  -10درجه سانتیگراد است.

ایربــاس  A380پنــج روز را در ایکالوئیــت و در دمــای حدودا  -30درجه ســانتیگراد ســپری کرد تا
عملکرد کامل سیســتم ها را در شــرایط شــدید آب و هوایی بررســی کند .این آزمایشــات شــامل
تأمین انرژی هواپیما ،موتورها و سیستم های هیدرولیکی بود .این آزمایشات با موفقیت کامل
همراه بود و ایکالوئیت تمام شــرایط مناســب برای پروژه را فراهم کرده بود ،به طوری که A380
توانست دور دوم آزمایشات را با موفقیت به انجام برساند.

در شهر ایکالوئیت و فرودگاه بین المللی ایکالوئیت امکانات قابل توجهی اعم از امالک تجاری و خدمات برای
اقامت راحت کارمندان شــما در نظر گرفته شــده اســت .فرقی نمی کند که آزمایش شــما مختص یک پروژه
اســت یا ســرمایه گذاری مســتقیم و دائمی ،نوناووت راه حل تســت تجهیزات در آب و هوای سرد را در اختیار
شما قرار می دهد.
فرودگاه بین المللی ایکالوئیت از نظر اســتراتژیک در عرض جغرافیایی با ارتفاع متوســط و مســیرهای هوایی
قطبی جدید قرار گرفته است .طول باند اصلی آن استاندارد است 8600 ،فوت.
می توانید آزمایشات خود را به دور از چشم رقبا و به صورت کامال محرمانه انجام دهید.
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مسکن
دولــت فــدرال موافقــت کــرده اســت تــا بــا تعهــد  200میلیــون دالر بــرای یــک دوره  3ســاله ،بــه منطقــه در
کاهــش بحــران مســکن کمــک کنــد.
نوناووت با کمبود مســکن مواجه اســت .برای برآورده کردن نیاز جمعیت رو به رشــد ،به  3000واحد مســکونی
فوری جدید و  200تا  300واحد جدید برای  10سال آینده نیاز است.

فرصت ها
مسکن برای رفع نیاز ساالنه چند صد واحد جدید طی دهه آینده مورد نیاز است.
اگــر میخواهیــد قــرارداد بلنــد مــدت عقــد کنیــد ،مــی توانــد بــا شــرکتی کــه آمــاده کار در ایــن قلمــرو اســت
مشــارکت کنیــد .ایجــاد یــک مرکــز آموزشــی و خدماتــی ،در نزدیکــی مجتمــع هــای مســکونی ،مفیــد اســت،
یــک مرکــز آموزشــی بــرای مونتــاژ خانــه هــا و سیســتم هــای نجــاری ،برقــی و لولــه کشــی مرتبــط.
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ســرمایه گــذاران عالقــه منــد مــی تواننــد در "رنکیــن اینلــت" عملیــات ســاخت و ســاز مســکن را شــروع
کننــد ،زیــرا در ایــن منطقــه مدرســه تجــاری نونــاووت واقــع شــده اســت .رنکیــن اینلــت یــک جامعــه تقریبــاً
 2400نفــری اســت کــه مقــررات منطقــه بنــدی مســکونی در آن اجــرا مــی شــود .پیــش بینــی مــی شــود کــه
طــی چنــد ســال آینــده جمعیــت شــهر رنکیــن اینلــت رشــد زیــادی داشــته باشــد .بعــاوه ،در نظرســنجی
آمــار بومیــان کانــادا در ســال  2001بیــان شــده اســت کــه  9/9درصــد مــردم در مناطــق پرجمعیــت زندگــی
مــی کننــد ،دو برابــر متوســط کانــادا .عــاوه بــر ایــن ٪15.9 ،از خانــه هــا نیــاز بــه تعمیــرات اساســی دارنــد.
ما سرمایه گذاران را تشویق می کنیم که با مشاغل محلی مستقر در نوناووت مشارکت کنند .چنین مشارکتی
دسترســی آســان تر به نیروی کار ماهر و کمک های مالی دولت را برای تشــویق رشــد صنعت نوناووت فراهم
می کند.

هزینه های مسکن
مســکن در نونــاووت گــران اســت .شــرکت مســکن نونــاووت ( )2004قیمــت واحدهــای جدیــد را  250هــزار
دالر کانــادا ،و هزینــه هــای تعمیــر و نگهــداری را ســاالنه  18000دالر کانــادا مشــخص کــرده اســت.
بــرای تعدیــل هزینــه های باالی مالکیت و بهره برداری از یک واحد مســکونی در نونــاووت ،یارانه و کمک های
مالی ارائه می شود .به کسانی که درآمد باالتری دارند ،یارانه کمی برای پرداخت هزینه برق و سوخت داده می
شــود .برای افراد با درآمد متوســط ،یارانه ها شــامل اجاره مســکن  /یارانه خانوار ،پیش پرداخت خرید خانه و /
یا کمک به تعمیر منزل می باشــد .برای افراد کم درآمد و یا بدون درآمد ،اجاره و رهن متناســب با درآمد بوده
و هزینه خدمات از طرف آنها پرداخت می شود.
شــرکت مســکن نوناووت ســه برنامه متمایز برای حمایت و کمک به خریداران مســکن دارد .برنامه های خرید
مسکن ،مسکن کارمندان ،و مسکن عمومی -همگی در راستای حمایت از صاحبان خانه های جدید و فعلی.
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شیالت
فرصت ها
نیــاز بــه افزایــش ظرفیــت صیــد و فــرآوری ماهــی در نونــاووت احســاس شــده و نونــاووت ســرمایه گــذاران
خارجــی را بــه ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش در حــال رشــد اقتصــاد دعــوت مــی کنــد .نونــاووت از شــرکت
هــای واجــد شــرایط خارجــی دعــوت مــی کنــد تــا در زیرســاخت هــای جدیــد صیــد و فــراوری ماهــی بــا
ســهامداران محلــی مشــارکت کننــد .هــدف افزایــش ظرفیــت صیــد و فــرآوری ماهــی قــزل آالی شــمال
کانــادا و ســپر ماهــی و افزایــش ارزش آنهاســت.

بایــد ظرفیــت فرآوری ماهی قزل آالی شــمال کانادا و ســپر ماهی را افزایــش داد .تقاضای جهانی
برای ماهی رو به افزایش اســت و این ماهی ها تازه ترین ماهی های جهان هســتند .با توجه به
کیفیــت برتــر ،در حــال حاضر فرصت های خوبی در نیچ مارکت برای فــرآوری با ارزش افزوده این
گونه ها وجود دارد.

از مشــاغل خارجــی دعوت شــده اســت که بــرای افزایش ظرفیــت کارخانه های فعلی خــود و همچنین افزایش
ظرفیت در جوامعی که در حال حاضر کارخانه های فرآوری ندارند ،با واحدهای فعلی همکاری کنند .ما به دنبال
ســرمایه گذاران خارجی برای ســاخت و بهره برداری از تجهیزات فرآوری ماهی با همکاری تجارت های نوناووت
و اینوئیت هستیم.
در حال حاضر چهار کارخانه فرآوری در مکانهای استراتژیک در سراسر نوناووت مستقر هستند.
این کارخانه ها عبارتند از :شرکت مواد خوراکی کیتیکمئوت در خلیج کمبریج ،شرکت غذاهای شمالی کیوالیک
در رنکین اینلت ،شرکت های ایکالویت در ایکالویت؛ و شرکت ماهیگیری پنگنیرتونگ در پنگنیرتونگ
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شــرکت مــواد خوراکــی کیتیکمئــوت ،شــرکت غذاهــای شــمالی کیوالیــک ،و شــرکت هــای ایکالویــت بــر
ســپر ماهــی تمرکــز کــرده و ماهــی قــزل آالی کمتــری تولیــد مــی کننــد.
شــرکت مواد خوراکی کیتیکمئوت ،شــرکت غذاهای
شــمالی کیوالیک ،و شرکت ماهیگیری پنگنیرتونگ
تحت نظارت شــرکت توســعه نوناووت قرار داشــته
كه ســود کارخانه ها را کنترل می کند .شــرکت های
ایکالویت خصوصی هستند.
همــه گروه هــای صنعتی فعــال در ماهیگیری برون
مرزی ائتالف شیالت بافین را تشکیل دادند .ائتالف
اکنون به دنبال مشارکت در صید ،فرآوری ،و بازاریابی
سپر ماهی است.
مشــارکت با شــرکت های فوق الذکر جهت گسترش
تجارت و ایجاد تاسیســات جدیــد کارخانه در یک یا
چند جامعه دیگر ضروری است.
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جـوامع پیشنهـادی
خلیــج کمبریــج ،بــا  1500نفــر جمعیــت ،بزرگتریــن جامعــه در منطقــه غربــی و فعــال تریــن در زمینــه
کارآفرینــی در نونــاووت اســت .کارخانــه فــرآوری ماهــی در ایــن منطقــه قــرار دارد ،و نــام اینوکیتــوت آن
بــه معنــی "مــکان ماهیگیــری عادالنــه" اســت.
رنکیــن اینلــت ،با جمعیت تقریبی  2400نفر ،مرکز منطقه ای کیوالیک و دومین جامعه بزرگ نوناووت اســت.
این شهر در سواحل غربی خلیج هادسون واقع شده و شهری شلوغ است که هم به عنوان مرکز دولتی و هم
به عنوان یک مرکز حمل و نقل فعالیت می کند.
ایکالویت ،پایتخت نوناووت و مرکز منطقه بافین ،شــهری مدرن و شــلوغ با کلیه امکانات رفاهی اســت .این
شــهر  7000نفر جمعیت دارد ،و اقتصاد شــهر ترکیبی از فعالیت های دولت و رونق ســاخت و ســاز و همچنین
فعالیت تجاری مورد نیاز برای حمایت از آن اســت .جمعیت آن نیز ترکیبی اســت .کمتر از  2/3اینوئیت ها
هستند .همچنین تعداد زیادی فرانسوی زبان هستند.
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پنگنیرتونــگ ،بــا بیــش از  1300نفــر جمعیــت ،چهارمیــن جامعــه بــا امکانــات فــرآوری ماهــی اســت .ایــن
جامعــه در یــک دشــت ســاحلی باریــک در مجــاورت کوههــای بلنــد و دره پــر پیــچ و خــم رودخانــه واقــع شــده
و غنــی از حیــات وحــش اســت.
ســرمایه گــذاران خارجــی باید این جوامع را برای فرصتهای توســعه تجاری و همــكاری در زمینه فرآوری در نظر
بگیرند .جوامع دیگر نیز مناســب توســعه تجارت های جدید هســتند .مسئولین شیالت در حال بررسی امکان
ساخت کارخانه جدید هستند و خوشحال می شوند که در مورد سایت های جدید با سرمایه گذاران احتمالی
صحبت کنند.
در آبهای بکر و سرد و یخ زده شمال کانادا ،انبوهی از ماهی های با کیفیت و خوشمزه وجود دارد.
تخمین زده می شود که شیالت نوناووت ساالنه بین  12تا  14میلیون دالر به اقتصاد سرزمین كمك کرده و
بیش از  300شغل فصلی ایجاد می كند .ارزش تخمینی فروش سپرماهی تجاری ساالنه  2000000دالر و ارزش
ماهی قزل آالی شمال  1400000دالر است.
ســپرماهی به رنگ ســفید برفی ،بدون لک اســت و در نتیجه در بازارهای آمریکای شمالی ،اروپا و آسیا فروش
خوبی دارد .فروش سپرماهی در حال افزایش بوده و اکنون به  80000متریک تن رسیده و فروش در نوناووت
به  5500متریک تن .شیالت یک تجارت بزرگ در منطقه بافین است ،که تقریباً  100شغل فصلی ایجاد کرده
و بیش از  4میلیون دالر به اقتصاد نوناووت کمک می کند.

پروفایل صنعت ماهی قزل آالی شــمال نشــان می دهد که ســاالنه تقریباً  400000کیلوگرم صید
می شود ،که بخش تجاری آن به  100000کیلوگرم می رسد .حدود  50تا  70نفر در بخش فرآوری
استخدام شده و ساالنه  400000دالر كانادا درآمد دارند .ماهی قزل آال ،عضوی از خانواده ماهی
های قزل آال با سایه های درخشان آبی و سبز و گوشت قرمز  -صورتی ،مشتریان زیادی از سراسر
آمریکای شمالی و در سطح بین المللی دارد.

