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.

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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ه گذاری در آنتاریو
سرمای 
بهتریــن مــکان هــا بــرای انجــام تجــارت ،مــکان هایــی هســتند کــه آینــده نگــر هســتند .آنهــا بــر روی نیــروی
کار تحصیــل کــرده ســرمایه گــذاری مــی کننــد ،کیفیــت زندگــی را بــرای همــه حفــظ مــی کننــد و از بهتریــن
اســتعدادها و ایــده هــا از سراســر جهــان اســتقبال مــی کننــد .ایــن ارزشهــا بــرای شــرکتهــای فــردا مهــم
هســتند و ازجملــه نقــاط قــوت انتاریــو بــه حســاب میآینــد.
ما در تراست اصلیترین و بهترین پل ارتباطی شما برای سرمایه گذاری در کانادا هستیم! به کمک این کتاب
و مشاوره با موسسه مهاجرتی تراست ،به راحتی میتوانید کسب و کار خود را در کانادا توسعه دهید.

پیامی از طرف نخست وزیر کانادا
در دنیایــی کــه بــه ســرعت در حــال تغییــر اســت ،هیــچ کشــوری بهتــر از کانــادا بــرای انجــام کســب و کار
نیســت.
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کانادا پایینترین نرخ مالیات کلی را برای سرمایهگذاریهای تجاری جدید در  G7دارد ،بیشترین رشد اقتصادی
را در بین تمامی کشــورهای  G7طی ســال گذشــته داشته اســت ،نیروی کار تحصیل کرده در سازمان همکاری
و توســعه اقتصادی دارد؛ به عالوه کانادا دولتی اســت که آماده و خواهان همکاری با تمامی کســب و کارهای
کوچک و بزرگ است.

کانادا درهای خود را به روی بازارهای جدید باز کرده است .در این راستا توافقنامههای تجارت آزاد با اتحادیه
اروپــا و همچنیــن بازارهای رو به رشــد آســیا را منعقد کرده اســت؛ به عالوه از طریــق توافقنامه مدرن تجارت
آمریکای شمالی با بزرگترین بازار کشور همچنان در ارتباط است .در حال حاضر با کشورهایی توافقنامه تجارت
آزاد دارد که تقریباً دو سوم از کل تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند و تنها کشور عضو  G7هستیم
که یک توافقنامه تجارت آزاد با دیگر کشورهای  G7منعقد کرده است .افراد با استعداد به طور معمول تمایل
دارنــد در کانــادا اقامــت کرده و تشــکیل خانواده دهند .شــهرهای بزرگ و کوچک جوامع رو به رشــدی هســتند
و از طریق یک شــبکه حمل و نقل عمومی پیشــرفته به یکدیگر متصل میشــوند .کالجها و دانشــگاههایی در
ســطح جهانی در این شــهرها قرار دارند و دانشــجویان برجسته و درخشانی از این مراکز آموزشی فارغالتحصیل
میشوند و نیروی کار تحصیل کرده و متخصص کشور را تأمین میکنند.

بــا معرفــی اســتراتژی مهارتهــا و اســتعدادهای جهانــی ( )Global Skills Strategyســعی شــد تــا بــه
شــرکتها در جــذب اســتعدادهای جهانــی و متخصــص مــورد نیــاز کمــک شــود .شــرکتها اکنــون میتواننــد
اســتعداد برتــر را در کمتــر از  2هفتــه اســتخدام کننــد .بــه عــاوه یــک آژانــس جدیــد ســرمایهگذاری در
کانــادا راهانــدازی شــد کــه برنامههــای پشــتیبانی از کســب و کارهــا را تســهیل کــرده و یــک مرکــز کســب و
کارهــای جهانــی ایجــاد کــرده اســت کــه بــه دنبــال مهاجــرت و اقامــت دائمــی در کانــادا هســتند.
دولت به تالش خود در ایجاد سیاستهای هوشمندانه ،هدفمند ،مدرن و ابتکاری برای ایجاد شرایط مناسب
و ایدهآل کسب و کارها و مردم جهت پیشرفت و شکوفایی در کانادا ادامه میدهد .یک برنامه سرمایهگذاری
سریع برای تمامی کسب و کارها معرفی شد ،این برنامه امکان استهالک سریع برای اهداف مالیاتی ،داراییهای
سرمایهای مانند کامپیوترها ،ماشینآالت جدید و حتی سرمایهگذاریهای بلند مدت مانند ساختمانها را برای
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کسب و کارها فراهم میآورند .به عالوه در حال مدرنسازی و به روز رسانی سیستمهای مقرراتی هستیم که
به موفقیت و رشد کسب و کارها در کانادا کمک میکند.
بــا راهانــدازی پــروژه  LNGکانــادا بــه ارزش  40میلیــارد دالر ،کانــادا بزرگتریــن پــروژه ســرمایهگذاری بخــش
خصوصــی در تاریــخ کشــور را پذیرفتــه اســت .مــا اطمینــان داریــم کــه پروژههــای بیشــتری هــم آغــاز
خواهــد شــد .شــهرهای کانــادا در میــان قطبهــای بــزرگ جهــان بــا ســریعترین رونــد رشــد در زمینــه
فنــاوری و صنایــع جدیــد از جملــه هــوش مصنوعــی ،ارتباطــات و فنــاوری پــاک قــرار دارنــد.

در حالی که تالش میکنیم تا اقتصاد کشــور با ســایر اقتصادها در سرتاســر جهان متصل باشــد،
ســرمایهگذاری در توســعه مهارتهــا و آمــوزش و ســرمایهگذاریهای کالن در زیرســاختها و
فناوریهای پیشرفته ادامه خواهد یافت.

تحقیق ــات نش ــان میده ــد در آین ــده ب ــا تغیی ــرات قاب ــل توج ــه در ح ــوزه فن ــاوری مواج ــه خواهی ــم ش ــد
و اقتص ــاد کش ــور نی ــز ب ــه س ــمت اقتص ــادی مبتنــی ب ــر دان ــش و تخص ــص و تعه ــدات ب ــه تج ــارت جهانــی
پی ــش رود .چ ــه ه ــم اکن ــون در کان ــادا حض ــور داری ــد و چ ــه قص ــد توس ــعه کس ــب و کار خ ــود را در کان ــادا
داری ــد ،مطمئ ــن هس ــتم ک ــه س ــرمایهگذاری در کان ــادا یکــی از بهتری ــن تصمیم ــات شــما طــی ســال جــاری
خواه ــد ب ــود.
جاستین ترودو
نخست وزیر کانادا
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●دالیل سرمایه گذاری در تورنتو
oاقتصاد قوی تورنتو
oقدرت و رشد قابل توجه صنعت مالی این شهر
oتورنتــو دومیــن مرکــز مالــی مهــم و بــزرگ در امریــکای شــمالی بــه شــمار مــی رود کــه بــه عنــوان عامــل اصلــی
رشــد اقتصــادی کل شــهر و مرکــزی بــرای جــذب اســتعدادها عمــل مــی کنــد و دارای کیفیــت زندگــی عالــی و
فضــای کســب و کار بــه شــدت رقابتــی اســت.
oتورنتــو پایتخــت تجــارت و امــور مالــی کانــادا و قطــب مالــی رو بــه رشــد در امریــکای شــمالی اســت و یکــی
از  10مرکــز مالــی برتــر جهــان بــه شــمار مــی رود.
oمیــزان رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی تورنتــو از میانگیــن تولیــد ناخالــص داخلــی کل کانــادا پیشــی گرفتــه
اســت.
oتنوع صنایع در تورنتو منجر به رشد ،نوآوری و هماهنگی بیشتر بین بخش ها شده است.

●آمار و ارقام
oسیســتم بانکــداری کانــادا رتبــه نخســت را در بیــن کشــورهای عضــو  G7در اختیــار دارد و یکــی از بهتریــن
سیســتم هــای بانکــداری در جهــان بــه شــمار مــی رود.
oمتوســط رشــد ســاالنه تولیــد ناخالــص داخلــی کانــادا در حــد فاصــل ســال هــای  2014تــا  2018در بیــن
کشــورهای عضــو  G7در رتبــه دوم قــرار داشــت و پیــش بینــی شــد کــه در آینــده نزدیــک در جایــگاه نخســت
قــرار گیــرد.
oدر اواســط ســال  2014تــا بــه حــال کانــادا بیــش از  1میلیــون شــغل ایجــاد کــرده اســت کــه در مقایســه بــا ســال
هــای قبــل از آن رشــد  7درصــدی داشــته اســت 88 ،درصــد از ایــن مشــاغل بــه صــورت تمــام وقــت هســتند.
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کامال رقابتی تورنتو
●فضای
ً
ه های تشــویقی
oشــهر تورنتــو متعهــد اســت از طریــق ِاعمــال طــرح هــای کاهــش مالیــات کســبو کار و برنامـ 
کــه تأثیــر مثبتــی بــر رقابــتپذیــری شــهر داشــته اســت ،بــه رشــد کســبو کار کمــک کند.
oهزینــه هــای عملیاتــی ســاالنه کســب و کار در تورنتــو بــه نحــو قابــل توجهــی کمتــر از بســیاری از مراکــز بیــن
المللــی برتــر در ســطح جهــان اســت.
oتورنتــو بــه طــور ویــژه ،طیــف وســیعی از برنامــه هــای تشــویقی را ارائــه داده اســت کــه امــکان رشــد و
شــکوفایی کســبو کارهــا در یــک محیــط بــا ثبــات سیاســی را فراهــم مــی کنــد.
oتورنتو کمترین نرخ هزینه توسعه کسب و کار را در منطقه دارد.
oمالیــات بــر امــوال تجــاری بــه نحــو فزاینــده ای رقابتــی مــی شــود .کانــادا بــا حــذف بیــش از  1500تعرفــه وارد
بــر مــواد اولیــه تولیــد ،ماشــین آالت و تجهیــزات ،اولیــن کشــور در بیــن اعضــای  G20بــود کــه بــه منطقــه عــاری
از تعرفــه بــرای تولیدکننــدگان تبدیــل شــد و کمتریــن نــرخ مالیــات کلــی را در بیــن اعضــای  G7دارد.
●بخش های کلیدی صنعت تورنتو
oاز خدمــات غذایــی گرفتــه تــا خدمــات مالــی ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تــا فضــای ســبز ،مــد ،فیلــم،
گردشــگری و علــوم زیســتی ،قــدرت و توانایــی تورنتــو در چندیــن صنعــت مختلــف باعــث رشــد ،شــکوفایی و
نــوآوری ایــن شــهر شــده اســت.
oتورنتو در بین  25شهر برتر رقابتی در جایگاه هفدهم قرار گرفته است.
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●تورنتو شهری در حال رشد
oساخت و ساز به عنوان شاخص کلیدی رونق اقتصادی ،در تورنتو در حال رشد است.
oایــن شــهر از افزایــش ســرمایه گــذاری در زیرســاخت هــای عمومــی و حمــل و نقــل بهــره مــی بــرد کــه بــه رفــع
نیازهــای رو بــه رشــد منطقــه کمــک میکنــد.
oمرکــز مالــی  SOUTHCOREبــه تازگــی فضــای اداری خــود در مرکــز شــهر تورنتــو را افزایــش داده اســت و در
حــال حاضــر بیــش از  840هــزار متــر مربــع پــروژه اداری جدیــد در دســت ســاخت اســت .بــه طــور مثــال مــی
تــوان بــه مجتمــع  49طبقــه  CIBC Squareاشــاره کــرد کــه مقــر جدیــد مایکروســافت در تورنتــو خواهــد بــود.
oتورنتو بیشترین تعداد پروژه بازسازی را در بین  13شهر بزرگ امریکای شمالی دارد.
oطــی  40ســال گذشــته ،جمعیــت شــهر تورنتــو بــه شــدت افزیــش یافتــه اســت و بــه بزرگتریــن شــهر در حــال
رشــد در امریــکای شــمالی تبدیــل شــده اســت.

●تورنتو شهری بین المللی
oحضور افرادی با ملیت های مختلف در این شهر باعث شده تا به شهری بین المللی تبدیل شود.
oساالنه ده ها هزار نفر این شهر را به عنوان خانه جدید خود انتخاب می کنند.
oموسســات دانشــگاهی متعــدد و معتبــر تورنتــو از جملــه مراکــز بیــن المللــی تحقیقــات و آمــوزش عالــی بــه
شــمار مــی رونــد کــه ســاالنه هــزاران دانشــجوی بیــن المللــی را جــذب مــی کننــد.
oکانــادا از نظــر تحصیــات تکمیلــی در بیــن کشــورهای عضــو  OECDرتبــه اول را در اختیــار دارد و ســاکنان
تورنتــو نســبت بــه ســایر کانادایــی هــا ســطح تحصیــات باالتــری دارنــد.
oتنوع جمعیتی این شهر را به مکانی پویا ،رو به رشد و مطبوع برای کار و زندگی تبدیل کرده است.
 51oدرصــد از ســاکنین تورنتــو خــارج از کانــادا متولــد شــده انــد و بیــش از  150زبــان و لهجــه در ایــن شــهر
صحبــت مــی شــود.
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oهشــتمین مقصــد اســتعدادهای جهانــی بــه شــمار مــی رود و باالتــر از ســان فرانسیســکو ،توکیــو ،مونیــخ و
کپنهــاگ قــرار دارد.
●تورنتو دروازه ای به سوی آمریکای شمالی
oوقتــی نشــانی شــرکت شــما در تورنتــو اســت ،یعنــی کســب و کارتــان در قلــب مرکــز سیاســی و مالــی
آمریــکای شــمالی و در مجــاورت نیویــورک ،شــیکاگو ،بوســتون و واشــنگتن قــرار دارد.
oدو فــرودگاه بــه نــام هــای فــرودگاه بیــن المللــی پیرســون و فــرودگاه بیلــی بیشــاپ در تورنتــو فعــال هســتند
و در مجمــوع بیــش از هــزار پــرواز روزانــه در ایــن دو فــرودگاه انجــام مــی شــود.
oدو توافقنامــه تجــارت بیــن المللــی (توافقنامــه تجــارت آزاد آمریــکای شــمالی و توافقنامــه جامــع تجــارت
اقتصــادی بیــن کانــادا و اتحادیــه اروپــا) درهــا را بــه روی بیــش از یــک میلیــارد مصــرف کننــده در سرتاســر
ایــاالت متحــده ،مکزیــک و اتحادیــه اروپــا بــا مجمــوع تولیــد ناخالــص داخلــی بیــش از  37هــزار میلیــارد دالر
بــاز مــی کنــد.
oفــرودگاه هــای تورنتــو بــه صــورت دائمــی و بــدون توقــف بــه  200مقصــد در  55کشــور جهــان خدمــات رســانی
مــی کنند.

پ ها
●تورنتو بهترین مکان برای استارت آ 
oکریدور نوآوری تورنتو-واترلو دومین مرکز بزرگ نوآوری در آمریکای شمالی به شمار می رود.
oکسب و کارهای کوچک عامل اصلی رشد اقتصادی و ایجاد شغل در تورنتو هستند.
oاکوسیســتم اســتارتاپی پــر جنــب و جــوش ایــن شــهر نــه تنهــا از اعتبــار و توجــه جامعــه بیــن المللــی
برخــوردار شــده اســت و بلکــه در داخــل کشــور نیــز موفقیــت هــای بســیاری کســب کــرده اســت کــه الهــام بخــش
نســل آینــده کارآفرینــان اســت.
oقــدرت اکوسیســتم اســتارتاپی تورنتــو ناشــی از حضــور نخبــگان و اســتعدادهای دارای تحصیــات عالــی و
ه هــای پشــتیبانی اســت کــه نــوآوری و همــکاری را
ه فــردی از برنام ـ 
بیــن المللــی و ارائــه مجموعــه منحصــر ب ـ 
تقویــت میکنــد.
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●کریدور نوآوری تورنتو-واترلو
oکریدور نوآوری تورنتو-واترلو دومین مرکز بزرگ نوآوری در جهان بعد از سیلیکون ولی است.
oایــن کریــدور بــه یــک فــرودگاه بیــن المللــی و شــبکه بزرگــی متشــکل از بزرگراههــا ،مســیرهای حمــل و نقــل،
راه آهــن متصــل اســت و در نزدیکــی بــازار ایــاالت متحــده قــرار دارد.
●تورنتو بهترین مکان برای نوآوری
oســاالنه بیــش از  1میلیــارد دالر در زمینــه تحقیقــات علــوم زیســتی ،بهداشــت و ســامت تورنتــو صــرف مــی
شــود و نزدیــک بــه  40,000متخصــص تحصیــل کــرده در ایــن حــوزه اســتخدام مــی شــوند.

oکسـب و کارهــای داخلــی و بیــنالمللــی حاضــر در ایــن شــهر بــا اکوسیســتم اســتارتاپی و جامعــه دانشــگاهی
همــکاری گســترده ای دارنــد و بــا ایــن کار موفقیــت خــود را در آینــده تضمیــن مــی کننــد .ایــن مســئله در
بســیاری از صنایــع از رســانه هــای دیجیتــال و فنــاوری اطالعــات گرفتــه تــا علــوم زیســتی و مراقبــت هــای
بهداشــتی ،حــوزه هــای انــرژی و اجتماعــی مشــاهده مــی شــود.
oتورنتــو یکــی از برتریــن شــهرهای فعــال در زمینــه فنــاوری در قــاره امریــکا بــه شــمار مــی رود کــه جامعــه
اســتارتاپی پــر رونقــی دارد و بســیاری از غــول هــای فنــاوری ماننــد مایکروســافت ،آی.بــی.ام ،سیســکو ،گــوگل
و فیســبوک در ایــن شــهر فعالیــت مــی کننــد.

oتورنتــو پذیــرای یکــی از بزرگتریــن بخشهــای علــوم زیســتی امریــکای شــمالی اســت کــه نزدیــک بــه 40,000
نفــر را در زمینههــای مختلــف ماننــد تحقیقــات پزشــکی ،بیوتکنولــوژی ،دســتگاه هــای پزشــکی و داروســازی
اســتخدام کــرده اســت.
oمنطقه تورنتو یکی از فعال ترین مراکز فعالیت شرکت های بیوتکنولوژی در جهان است.
oمنطقــه ،Discovery Districtیــک پــارک تحقیقاتــی واقــع در مرکــز شــهر و قطــب نــوآوری در رشــته هــای
بهداشــت و درمــان اســت کــه از وســعت و امکانــات گســترده ای برخــوردار اســت ،بزرگتریــن بیمارســتان هــا،
موسســات تحقیقاتــی ،مراکــز رشــد و توســعه و ســازمان هــای ســرمایه گــذاری اســت.
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oشــرکت هــای داروســازی ،بیوتکنولــوژی و تحقیقــات پزشــکی ،ابــزار و تجهیــزات جراحــی و فنــاوری هــای
مرتبــط بــا حــوزه ســامت از مهمتریــن شــرکت هــای فعــال در تورنتــو هســتند.
●تورنتو بهترین مکان برای تولید
oشــهر تورنتــو بــه عنــوان یــک مرکــز تحقیقاتــی پیشــرو در بخــش تولیــد شــناخته مــی شــود ،دارای نیــروی کار
بســیار متنــوع اســت و تقریبــاً  140,000کارمنــد در بیــش از  5000موسســه مشــغول بــه کار هســتند.
oتورنتــو انتخــاب بســیاری از تولیدکننــدگان ســنتی و پیشــرفته اســت .آنهــا در بخــش هــای مختلــف صنعــت
شــامل غــذا و نوشــیدنی ،علــوم زیســتی ،مد/پوشــاک ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،ماشــینآالت و تجهیــزات،
خــودرو و هوافضــا فعالیــت مــی کننــد.
oفنــاوری هــای مربــوط بــه تولیــد دیجیتــال ،نانــو ،لــوازم الکترونیکــی انعطافپذیــر و مــواد افزودنــی ،همگــی
در تورنتــو اســتفاده مــی شــوند.
oایــن منطقــه میزبــان موسســه هــای تحقیقاتــی بــزرگ پیشــرفته اســت کــه در خصــوص ایجــاد ظرفیــت هــای
تولیــد نســل بعــدی و فناوریهایــی ماننــد روباتیــک پیشــرفته و چــاپ سـهبعدی فعالیــت مــی کننــد.
oتورنتــو بـه عنــوان قطــب فنــاوریهــای نوظهــور ،از وجــود مراکــز مهمــی همچــون مرکــز نــوآوری فنــاوری بــارت
متعلــق بــه کالــج هامبــر ،بهــره میبــرد .ایــن مرکــز گســترده و مجهــز کــه در پردیــس شــمالی کالــج هامبــر واقــع
شــده اســت بــر اســاس تخصــص هامبــر در زمینــه هایــی ماننــد اتوماســیون ،روباتیــک ،ادغــام سیســتم هــا،
آزمایــش تجربــه کاربــر ،تحقیقــات کاربــردی و یادگیــری در حیــن کار ایجــاد شــده اســت.
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●تورنتو بهترین مکان برای خالقیت
oاکثریــت هنرمنــدان در شــهر تورنتــو زندگــی مــی کننــد کــه نقــش مهمــی در ایجــاد فضــای فرهنگــی ایــن شــهر
ایفــا مــی کنــد.
oتورنتــو بــه عنــوان کارخانــه تولیــد فیلــم و موســیقی منطقــه شــناخته مــی شــود و بعــد از شــهرهای لــس
آنجلــس و نیویــورک ،ســومین مرکــز بــزرگ آمریــکای شــمالی بــرای صنعــت فیلــم و موســیقی اســت.
oجشــنواره بیــن المللــی فیلــم تورنتــو ( )TIFFســکوی پرتــاب بهتریــن هــای ســینمای بیــن المللــی ،هالیــوود و
کانــادا شــده اســت و بــه عنــوان مهــم تریــن جشــنواره فیلــم بعــد از جشــنواره کــن شــناخته مــی شــود.
●بخش های کلیدی صنعت تورنتو
oتورنتــو یکــی از مراکــز پیشــرو در زمینــه طراحــی در جهــان اســت و مجموعــه ای از مهــارت هــای طراحــی ،تفکــر
ابتــکاری و هــوش بازاریابــی را در خــود جــای داده اســت ،ســومین نیــروی کار بــزرگ امریــکای شــمالی در حــوزه
طراحــی در ایــن شــهر مشــغول بــه کار هســتند.

oطراحــان تقریبــاً در تمــام بخشهــا فعالیــت میکننــد ،بیشــترین حضــور طراحــان در بخــش خدمــات حرفـهای،
علمــی و فنــی ( )%52اســت ،پــس از آن بــه ترتیــب بخــش هــای تولیــد ( ،)%21اطالعــات و صنایــع فرهنگــی ()%7
و تجــارت خــردهفروشــی ( )%6از حضــور طراحــان بهــره مــی برنــد.
oبــا توجــه بــه فعالیــت طراحــان برجســته ،فروشــگاه هــای مشــهور و تولیدکننــدگان موفــق در بخــش مــد
تورنتــو ،ایــن بخــش کمــک شــایانی بــه افزایــش صــادرات پوشــاک کانادایــی بــه ایــاالت متحــده کــرده اســت.
oتورنتــو میزبــان بســیاری از برتریــن برنامــه هــای آمــوزش مــد در کانــادا اســت ،دانشــجویان برجســته بــا
تخصــص در طراحــی ،تولیــد ،ارتباطــات و مدیریــت بازرگانــی بیــن المللــی فــارغ التحصیــل مــی شــوند.
oایــن شــهر بزرگتریــن مرکــز موســیقی در کانــادا و یکــی از متنــوع تریــن و پــر جنــب و جــوش تریــن شــهرهای
موســیقی در جهــان اســت.
oهنــر و فرهنــگ ســاالنه  11.3میلیــارد دالر در تولیــد ناخالــص داخلــی تورنتــو ســهم دارد و  174000نفــر در ایــن
حــوزه مشــغول بــه کار هســتند.
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●استعدادهای بزرگ در تورنتو زندگی می کنند
oبزرگترین دارایی تورنتو مردم و نخبگان برجسته و تحصیل کرده است.
oهیــچ منطقــه ای در امریــکای شــمالی ماننــد تورنتــو نتوانســته در پــرورش ،جــذب و حفــظ اســتعدادها و
نخبــگان داخلــی و بیــن المللــی عمــل کنــد .چــرا کــه تورنتــو بــه جــای ســاخت دیــوار و حصــار بــرای ایــن افــراد،
درهــای خــود را بــه روی مهاجــران بــا اســتعداد و نخبــه و موسســات عملــی بــاز کــرده اســت و از همــکاری هــای
دانشــگاه و صنعــت اســتقبال مــی کنــد.
oوجــود موسســات آموزشــی بیــن المللــی مشــهور در تورنتــو نقــش مهمــی در جــذب بهتریــن شــرکت هــا و
ذهــن هــای باهــوش دارد.
●بخش خدمات آموزشی تورنتو
oتورنتــو در تمــام ســطوح آمــوزش پیشــرو اســت؛ تورنتــو شــهری رو بــه رشــد و متمرکــز بــر آمــوزش اســت ،بــه
طــوری کــه یکــی از تحصیــل کــرده تریــن جمعیــت هــا در جهــان را دارد.

●تورنتو بهترین شهر برای زندگی
oهنرهــای نمایشــی و تجســمی ،موســیقی ،رویدادهــای ورزشــی و جشــن هــای فرهنگــی تورنتــو انــرژی قابــل
توجهــی را ایجــاد مــی کنــد کــه در سراســر شــهر قابــل مشــاهده اســت.

oتلفیقــی از تجــارت ،هنــر ،فرهنــگ و غذاهــای متنــوع در ایــن شــهر وجــود دارد و همیــن هیجــان اســت کــه
تورنتــو را بســیار متفــاوت و خــاص مــی کنــد.
oبخشــی از شــهرت ایــن شــهر مدیــون محلههــای متمایــز و پویــا و رویدادهــای هنــری و ســرگرمی هــای
هیجــان انگیــز اســت.
oرســتوران هــای تورنتــو بهتریــن غذاهــای ملــل بــا کیفیــت درجــه یــک را ســرو مــی کننــد و سرآشــپزهای
مشــهور بیــن المللــی در کنــار بازارهــای مــدرن و کامیــون هــای فــروش غــذا در ایــن شــهر فعالیــت مــی کننــد.
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●تورنتو بهترین مکان برای موفقیت
oتورنتــو شــهری فوقالعــاده اســت کــه در آن میتوانیــد کارآفریــن باشــید ،کســبو کار مــد نظرتــان را
بخریــد ،کســبو کار خــود را ایجــاد کنیــد یــا کســب و کارتــان را توســعه دهیــد.
oطــرح هــای تشــویقی تجــاری و خدمــات پشــتیبانی ایــن شــهر بــه هــدف توســعه و رونــق کســب و کار شــما
طراحــی شــده انــد.
oدپارتمــان توســعه اقتصــادی و فرهنگــی ایــن شــهر از تجربــه مناســب و قابــل توجهــی در ارائــه پشــتیبانی و
کمــک بــه توســعه کســب و کارهــا ،ســرمایه گــذاری و گســترش فعالیــت هــای تجــاری و همچنیــن صــادرات و
تجــارت دارد.
oمتخصصان تحقیقاتی این دپارتمان می توانند امکان دسترســی به داده ها و تجزیه و تحلیل اســتراتژیک
را بــرای شــما فراهــم آورنــد .متخصصــان هــر صنعــت مــی تواننــد مشــاوره هــای تخصصــی هــر صنعــت را ارائــه
دهنــد .همچنیــن در انتخــاب ســایت ،دسترســی بــه برنامههــای اســتخدام کارکنــان ،راهنمایــی در مــورد هزینــه
هــا و طــرح هــای تشــویقی تجــاری ،اتصــال بــه اکوسیســتم اســتارتاپی داخلــی و مشــاوره عمومــی ،راهحلهــای
عملــی و پشــتیبانی بــه شــما کمــک خواهنــد کــرد.
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درباره آنتاریو
آنتاریــو بــا وجــود تورنتــو و اتــاوا بــه عنــوان پایتخــت کانــادا ،مهمتریــن ایالــت در ایــن کشــور محســوب
میش ــود .ام ــروزه بس ــیاری از مهاجری ــن ،آنتاری ــو را ک ــه قل ــب کان ــادا اس ــت ب ــرای اقام ــت در ای ــن کش ــور
انتخ ــاب میکنن ــد .ای ــن ایال ــت ،دارای  1.706.395کیلومت ــر مرب ــع مس ــاحت و نزدی ــک ب ــه  12.541.410نف ــر
جمعی ــت م ــی باش ــد .البت ــه بی ــش از  94درص ــد از جمعی ــت آنتاری ــو در بخ ــش جنوبــی ایال ــت ،س ــاکن
هس ــتند .ب ــرای آش ــنایی بیش ــتر ب ــا ایال ــت آنتاری ــو در ادام ــه ب ــا م ــا هم ــراه باش ــید.
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اقتصاد آنتاریو
آنتاری ــو بـــه عن ــوان یکـــی از مهمتری ــن مراکـــز فعالیــت تجـــاری و س ــرمایه گ ــذاری در کان ــادا محس ــوب
میشـــود .ایـــن ایالـــت بعـــد از نیویـــورک و شـــیکاگو رتبـــه دوم را از لحـــاظ قـــدرت اقتصـــادی و رونـــق
تولی ــد ب ــه خ ــود اختص ــاص داده اس ــت .ب ــه ع ــاوه مرک ــز عمدهفروش ــی کان ــادا ،آنتاری ــو اس ــت و س ــاالنه
محصـــوالت زیـــادی از آن بـــه خـــارج از کانـــادا صـــادر میشـــود .وجـــود منابـــع فلـــزی غنـــی در آنتاریـــو و
ق ــدرت هیدروالکتری ــک ،ای ــن ایال ــت را ب ــه منطقــهای مه ــم از لح ــاظ صنعتــی تبدی ــل ک ــرده ک ــه بالطب ــع
کارخانههـــای زیـــادی هـــم در آن احـــداث گردیـــده اســـت.
ســرمایههای کالنی که در ســالهای اخیر وارد آنتاریو شــده در شــکوفایی اقتصاد آن تاثیر به ســزایی داشــته
است .اقتصاد تنومند آنتاریو به تکنولوژی پیشرفته آن در ارتباط است .در کنار تکنولوژی ،کشاورزی هم یکی
از حیطههایی است که نقش چشمگیری در توسعه اقتصاد آنتاریو داشته است.
در ســالهای اخیر تلفیق کشــاورزی با تکنولوژی کمک زیادی به تولید محصوالت کشــاورزی و صادرات آنها
نموده است .صنعت گردشگری نیز بخشی از اقتصاد آنتاریو را تشکیل میدهد .طبیعت بسیار زیبا و جنگلهای
وسیع در این ایالت ،تاثیر زیادی بر رونق صنعت توریست داشته است.
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برنامه مهاجرتی سرمایه گذاری انتاریو
اس ــتان انتاری ــو ،در بس ــتر برنامهه ــای مهاجرتــی اس ــتانی کان ــادا ،ب ــرای ج ــذب س ــرمایهگذارانی ک ــه ت ــوان
اش ــتغالزایی در ای ــن اس ــتان را دارن ــد ،برنام ــه مهاجرتــی س ــرمایهگذاری و کارآفرینــی انتاری ــو را تاس ــیس
ک ــرده اس ــت .بدی ــن واس ــطه ،اف ــرادی ک ــه بتوانن ــد ب ــا ایج ــاد کســب و کار جدی ــد در اس ــتان انتاری ــو ب ــه
اقتص ــاد ای ــن اس ــتان کم ــک کنن ــد ،ابت ــدا اقام ــت موق ــت کاری  2س ــاله ،س ــپس اقام ــت دائ ــم کان ــادا را
دریاف ــت خواهن ــد ک ــرد.
ب و کاری جدید و یا خرید امتیاز کســب و کاری موجود در کانادا را دارید ،اســتان انتاریو
اگر ایده احداث کســ 
گزینهای است که حتماً باید درباره آن فکر کنید .استان انتاریو از مهمترین مقاصد مهاجرتی به کانادا است
کــه دالیــل متعــددی برای آن وجود دارد .مهمترین این دالیل ،وضعیت بســیار مطلــوب اقتصادی و کار در این
اســتان ،داشــتن باالتریــن میــزان مهاجرپذیری در بین اســتانهای کانــادا و آب و هوای نســبتاً معتدل تر در
مقایسه با دیگر نقاط کاناداست.

Ontario
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روال کلی اقدامات در برنامه مهاجرت سرمایه گذاری انتاریو
●بایـد در ابتـدا بـا ارسـال نامـهای ،تمایـل خـود را بـه سـرمایه گـذاری و کارآفرینـی در ایـن اسـتان اعلام کنیـد.
ایـن نامـه بایـد حـاوی اطالعـات کلـی در مـورد شـرایط و طـرح کاری مدنظـر باشـد.
●پس از بررسـی اولیه از کلیات شـرایط ،از شـما برای ثبتنام اصلی مسـیر مهاجرتی سـرمایه گذاری اسـتان
انتاریـو دعـوت بـه عمـل خواهـد آمـد .ثبتنـام مرحلـهای اسـت که باید تمامی مـدارک مورد نیـاز را تامین کنید.
●پـس از ثبتنـام اصلـی در سـامانهی برنامههـای اسـتانی انتاریـو و بررسـی پرونـده مهاجرتـی و برنامـه کاری
شـما ،بـرای مصاحبـه دعـوت خواهیـد شـد .مصاحبـه بـه صـورت اجبـاری اسـت و در انتهـا قـراردادی پیـش روی
شـما قـرار خواهـد گرفـت کـه شـما را متعهـد بـه انجـام پـروژه کاری خواهـد کـرد.
●پـس از امضـای قـرارداد ،معرفینامـهای بـرای شـما از طـرف انتاریـو صـادر میگـردد که بـا آن میتوانید اجازه
اقامـت کاری  2سـاله از سـازمان مهاجـرت کانـادا را دریافـت کنیـد 2 .سـال زمانـی اسـت که به شـما داده خواهد
شـد و ظـرف ایـن مـدت بایـد طـرح کاری خـود را طبق مفاد تعهداتتان عملیاتی کنیـد و در این صورت ،به عنوان
کاندیـدای ذی صلاح اقامـت اسـتان انتاریـو یـا  Ontario provincial nomineeمعرفـی و بـه ایـن واسـطه اجـازه
اقامـت دائـم را در ایـن اسـتان دریافـت خواهید کرد.

کلیات برنامه مهاجرت استانی سرمایه گذاری در انتاریو کانادا
برنامه مهاجرتی اســتانی جذب ســرمایه گذار کارآفرین اســتان انتاریو دو فاز کلی در مجموعه اقدامات مورد
نیاز دارد.

فاز اول
●آماده سازی طرح اقتصادی خالصه برای ارسال نامه (()Expression of interest (EOI
●ارسـال ایمیـل مبنـی بـر ابـراز تمایـل بـه کارآفرینـی بـه ایمیـل  EOIدر سـایت برنامـه هـای مهاجرتـی اسـتانی
انتاریـو و دریافـت فـرم رسـمی  EOIو تکمیـل فـرم و مـوارد الزم
●آمـاده کـردن مـدارک ،مسـتندات و طـرح جامـع اقتصادی بـرای ثبتنام اصلی در صورتی که نامهی  EOIشـما
مـورد تاییـد قـرار گرفت و شـما دعوت به ثبتنام شـدید.
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●ثبتنـام اصلـی در برنامـه مهاجـرت اسـتانی سـرمایه گـذاری و کارآفرینـی اسـتان انتاریـو ،ارسـال تمامـی
مـدارک و پرداخـت تمامـی هزینههـای الزم.
●شرکت در جلسه مصاحبه اجباری.
●امضای قرارداد حسن انجام کار ( )Performance agreementبا اداره مهاجرت استان انتاریو.

فاز دوم
●دریافـت معرفینامـه اجـازه اقامـت  2سـاله کاری از طـرف اداره مهاجـرت اسـتانی انتاریـو ( )OINPو دریافـت
ویـزای کار در کانـادا بـه طـور موقـت از سـازمان مهاجـرت کانـادا ()IRCC
●سـفر بـه کانـادا و اسـتقرار در اسـتان انتاریـو و اجـرای طـرح اقتصـادی و احـداث کسـب و کار ظـرف  20مـاه
طبـق مفـاد قـرارداد  Performance Agreementو ارائـه گزارشهـای اجرایـی
●تکمیـل قـرارداد  Performance agreementو دریافـت معرفینامـه  Provincial Nomineeاز اداره مهاجـرت
اسـتان انتاریو.
●ثبتنـام بـرای ویـزای اقامـت کانـادا بـه طـور دائـم از طریـق معرفینامـه برنامههـای مهاجـرت اسـتانی ظـرف
مـدت  6مـاه از دریافـت معرفینامـه .اخـذ ایـن ویـزا مسـتلزم عقـد قرارداد جداگانـهی نظارت بر عملکـرد متقاضی
طـی  36مـاه اول در سـازمان مهاجـرت کانادا اسـت.
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حداقل شرایط احراز صالحیت مسیر مهاجرتی سرمایه گذاری در انتاریو
حداقل شرایط متقاضیان
●داشـتن حداقـل  24مـاه تجربـه مالکیـت ،ریاسـت یـا مدیریـت ارشـد یـک کسـب و کار در  60مـاه پیـش از
ارسـال درخواسـت.
oاگــر متقاضــی هــم تجربــه مدیریــت ارشــد و هــم تجربــه مالکیــت کســب و کاری را دارد بایــد یکــی از آنهــا
را در نامــه  EOIخــود قیــد کنــد.
oبــه عنــوان مالــک کســب و کار ،متقاضــی مدیریــت مســتقیم بــر کســب و کار و نیــروی کاری داشــته باشــد و
حداقــل ســهم  %33از ســهام کســب و کار بــه نــام او باشــد.
oبــه عنــوان مدیــر ارشــد یــک کســب و کار ،متقاضــی بایــد نقــش مســتقیم در تصمیمگیریهــا و عملکــرد
نیــروی انســانی تحــت امــر را داشــته باشــد.

●داشـتن منابع مالی و سـرمایه اولیه مورد نیاز برای شـروع کسـب و کار در کانادا .سـرمایه مورد نیاز بسـته
بـه محـل احـداث کسـب و کار در انتاریـو تفـاوت دارد و به شـرح زیر اسـت.
oاگــر محــل احــداث کســب و کار در ناحیــه کالن شــهر تورنتــو باشــد ،ســرمایه اولیــه متقاضــی بایــد حداقــل
 800.000دالر کانــادا باشــد.

oاگــر محــل احــداث کســب و کار خــارج از ناحیــه کالن شــهر تورنتــو باشــد ،کافیســت ســرمایه اولیــه متقاضــی
حداقــل  400.000دالر کانــادا باشــد.
oبــرای کســب و کارهــای حــوزه رســانه ،فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات فــارغ از محــل احــداث متقاضــی کافیســت
ســرمایه اولیــه  400.000دالر کانادا باشــد.
●ارائـه گـزارش مالـی و تائیـد آن از طـرف حسـابرس اعلام شـده در شـرکتهای مـورد تائیـد اداره مهاجـرت
اسـتان انتاریـو.
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●سرمایهگذاری متقاضی بسته به مکان احداث کسب و کار متغییر است:
oســرمایهگذاری متقاضــی بایــد از منابــع مالــی شــخصی باشــد و هزینههــای مــورد نیــاز احــداث کســب و کار
انجــام شــود کــه شــامل ایــن مــوارد نمیشــوند :پــول نقــد ،ارز ،نیــروی انســانی ،هزینههــای حقــوق و دســتمزدی
کــه بــه متقاضــی و اعضــای خانــواده متقاضــی تعلــق میگیــرد.
oاگــر متقاضــی قصــد دارد در ناحیــه کالن شــهر تورنتــو کســب و کار خــود را تاســیس کنــد بایــد حداقــل
ســرمایهگذاری بــه ارزش  600.000دالر کانــادا را داشــته باشــد.
oحداقــل میــزان ســرمایه گــذاری قابــل قبــول بــرای مناطــق کــم جمعیــت خــارج از ناحیــه کالن شــهر تورنتــو
 200.000دالر کانــادا اســت.
oحداقــل میــزان ســرمایه گــذاری بــرای کســب و کارهــای حــوزه فنــاوری ارتباطــات و اطالعــات فــارغ از محــل
تاســیس  200.000دالر کانــادا اســت.
●متقاضی حداقل سهم مالکیت  %33از کسب و کار ایجاد شده را داشته باشد.
●بـرای کسـب و کارهـای پیشـنهادی در ناحیـه کالن شـهر تورنتـو ،حداقـل تولیـد  2فرصـت شـغلی تماموقـت
بـرای شـهروندان و دارنـدگان اقامـت دائـم کانـادا الزامـی اسـت .اگـر طـرح اقتصـادی بـه صـورت خریـد امتیـاز
کسـب و کاری فعـال باشـد ،موقعیتهـای شـغلی قبـل از آن بایـد حفـظ و دو موقعیـت شـغلی جدیـد هم در آن
ایجاد شـود.

●بـرای کسـب و کارهـای پیشـنهادی خـارج از ناحیـه کالن شـهر تورنتـو ،حداقـل تولیـد  1موقعیـت شـغلی
تماموقـت بـرای شـهروندان و دارنـدگان اقامـت دائـم کانـادا الزم اسـت .اگـر طـرح خریـد کسـب و کار مدنظـر
باشـد ،موقعیتهـا و نیـروی کاری قبلـی بایـد حفـظ و حداقـل یـک موقعیـت جدیـد هـم ایجـاد شـود.
●اگـر طـرح خریـد امتیـاز کسـب و کاری فعـال پیشـنهاد شـود ،متقاضـی بایـد حداقـل یـک سـفر تحقیقاتـی بـه
کانـادا و بازدیـد از محـل پیشـنهادی احـداث کسـب و کار ظـرف مـدت  12مـاه پیـش از ثبتنـام داشـته باشـد.
ایـن سـفر بایـد بـه منظـور شناسـایی موقعیتهـا ،نیازمندیهـا ،مطالعـات پیـش از احـداث کسـب و کار ،عقـد
قراردادهـای الزم و غیـره باشـد و گزارشـات آن هـم ارائـه شـود .
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●متقاضی باید نظارت و مدیریت مسـتقیم بر امورات روزانه و تصمیمگیریهای کسـب و کار داشـته باشـد
و مسـئول بررسـی عملکرد نیروهای کاری باشد.
●کسـب و کار بایـد بـه منظـور سـودآوری و تولیـد ثـروت تولیـد شـود و رونـق اقتصـادی در اسـتان انتاریـو را
بـه همراه داشـته باشـد.
●اگـر دو متقاضـی بـرای شـراکت در یـک طـرح اقتصـادی در مسـیر مهاجرتـی سـرمایه گـذاری و کارآفرینـی
انتاریـو اقـدام کننـد ،هـر دو بایـد تمامـی شـرایط فوق را داشـته باشـند .متقاضـی فقط اجازه خواهد داشـت یک
شـریک خارجـی بـرای احـداث یـک کسـب و کار داشـته باشـد.

حداقل شرایط کسب و کارهای پیشنهادی
طرح اقتصادی ارائه شده باید شامل شرایط و پیشنیازهایی باشد که به شرح زیر هستند:
●کسـب و کار پیشـنهادی بایـد انتفاعـی باشـد و از فعالیتهـای خدماتـی ،تولیـدی یا بازرگانی مشـروع کسـب
درآمـد کند.
●سود حاصل از کسب و کار باید واقعی باشد و نه به صورت تزریق منابع مالی و گزارشات حسابداری.
●کسـب و کار پیشـنهادی بایـد تمامـی قوانیـن ایالتـی را رعایت کند ،موافق بـا ضوابط صنایع و قوانین محیط
زیسـتی اسـتان باشـد و تمامی مجوزهای مورد نیاز آن اخذ شـوند.
●در کسـب و کار پیشـنهادی بایـد تمامـی قوانیـن و قواعـد مربـوط بـه نیروهـای کاری اسـتان انتاریـو رعایـت
شـوند( .اسـتانداردهای بهداشـت ،سلامت ،حقـوق و دسـتمزد شـامل ایـن معیـار هسـتند).

●کسـب و کار پیشـنهادی بایـد بـه منظـور بهرهبـرداری دائـم در ایـن اسـتان راهانـدازی شـود و نبایـد به صورت
موقتی باشـد.
●متقاضی باید برای احداث کسب و کار خود یک بیزینس پلن ارائه دهد.
●متقاضـی میتوانـد بـرای گسـترش کسـب و کار از منابـع مالـی دیگـر نیـز اقـدام بـه جـذب سـرمایه کنـد .این
سـرمایهها میتواننـد از داخـل و خـارج از کشـور کانـادا جـذب شـوند و بایـد بـا گزارشـات مالـی و کانالهـای مالی
کشـور کانادا یا بین المللی سـنخیت داشـته باشـند.
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پیش نیازهای طرح خرید یک کسب و کار دایر در استان انتاریو
●کسـب و کاری کـه قصـد خریـد امتیـاز آن مطـرح اسـت بایـد  60مـاه پیـش از ارائـه طـرح خریـد دایـر و فعال
بـوده باشـد و تحـت مالکیـت شـخص یـا گروهـی از مالکان باشـد.
oمتقاضــی بایــد بــرای ایــن امــر گواهــی مالکیــت مالــک پیشــین و یــک اظهارنامــه مبنــی بــر تمایــل بــه فــروش
واحــد اقتصــادی بــه متقاضــی را ارائــه دهــد.
●مالکیـت بایـد بـه صـورت کامـل از مالـک یـا مالـکان قبلـی بـه مالک یا مالـکان جدید انتقـال یابد .ایـن انتقال
مالکیـت میتوانـد بـه همسـران متقاضـی یـا متقاضیان هم انجام شـود.
●کسـب و کاری کـه طـرح خریـد آن پیشـنهاد شـده اسـت نبایـد هیـچ ارتباطـی بـا برنامـه مهاجـرت سـرمایه
گـذاری و کارآفرینـی اسـتان انتاریـو داشـته باشـد.
●بـرای خریـد کسـب و کار در محـدوده کالن شـهر تورنتـو علاوه بـر حفـظ نیـروی کار پیشـین ،حفـظ و بهبـود
موقعیـت شـغلی آنهـا ،حداقـل دو موقعیـت شـغلی تماموقـت جدیـد نیـز باید در آن کسـب و کار ایجاد شـود.
بدیـن واسـطه خریـد کسـب و کار بـه معنـای بسـط و گسـترش آن کسـب و کار نیـز خواهـد بـود.
●بـرای خریـد کسـب و کار در مناطـق کـم جمعیتتـر و خـارج از محـدوده کالن شـهر تورنتـو اضافـه کـردن یـک
موقعیـت شـغلی تماموقـت جدیـد کافی اسـت.
●در طـرح توجیـه اقتصـادی بایـد نشـان داده شـود کـه متقاضـی قصـد خریـد و بسـط و گسـترش ابعـاد کسـب
و کار را دارد و بدیـن واسـطه بـرای اقتصـاد ایـن اسـتان سـودآوری خواهـد کـرد.
●حداقـل  %10سـرمایه گـذاری شـخصی در طـرح خریـد کسـب و کار بایـد بـرای بسـط و گسـترش کسـب و کار
باشد.
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حداقل شرایط دریافت معرفی نامه اقامت دائم سرمایه گذاری در انتاریو
پــس از ورود بــه خــاک کانــادا شــما  20مــاه زمــان خواهیــد داشــت تــا طــرح اقتصــاد خــود را اجــرا و بــه
مرحلــه بهرهبــرداری برســانید .در ایــن مــدت ،اداره مهاجــرت اســتان انتاریــو مــدام از مراحــل انجــام کار
شــما بازرســی خواهــد کــرد و پــس از ایــن مــدت بایــد معیارهــای متعــدد در قــرارداد حســن انجــام کار
( )Performance Agreementرا تکمیــل کــرده باشــید.
شرایط و موارد زیر باید زمانی که کسب و کار شما به مرحله بهرهبرداری رسید برای تکمیل قرارداد حسن انجام
کار انتاریو ارائه گردد .ممکن اســت بنا به نوع کســب و کاری که اجرا شــده اســت مفاد دیگری نیز در قرارداد
قید شده باشد که ملزم به اجرای آنها نیز خواهد بود .پس از اجرای این موارد است که میتوانید برای کسب
کاندیداتوری مهاجرت به این استان ثبتنام کنید.
●متقاضـی بایـد مـدرک زبـان انگلیسـی یـا فرانسـوی خـود بـا نمـره حداقلـی معـادل  4 CLBارائـه دهـد .نمـره
معادل  CLBبرای آزمونهای  IELTSو  CELPIPزبان انگلیسـی و  TEFو  TCFزبان فرانسـوی محاسـبه میگردد.
(همـهی ایـن آزمونهـا بایـد در کالس  General Trainingانجـام شـوند).
oنمرههای قابل قبول برای هر یک از مهارتهای زبان خارجی به صورت زیر می باشند:

TCF

TEF

CELPIP

IELTS

361-368

145-180

4

4.5

Listening

342-374

121-150

4

3.5

Reading

4-5

181-225

4

4.0

Writing

4-5

181-225

4

4.0

Speaking

●متقاضـی بایـد حداقـل  %75از زمـان اقامـت موقـت کاری خـود را در کانـادا و در محدوده محل احداث کسـب
و کار خود گذرانده باشـد.
●متقاضـی مهاجـرت از مسـیر کارآفرینـی در اسـتان انتاریـو بایـد دخالـت مسـتقیم و روزانه در امورات کسـب
و کار داشـته باشـد و مدیریـت فعـال خـود را مسـتند ارائـه دهد.
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کسب و کارهای قابل قبول برای سرمایه گذاری در انتاریو
دولت محلی انتاریو کســب و کارهایی را که دوام آنها و یا ســودآوری آنها ریســک شکست باالیی داشته باشد
را به عنوان طرح اقتصادی مســیر مهاجرتی کارآفرینی قبول نخواهد کرد .بنابراین در مرحله ارســال نامه اعالم
تمایل ( )EOIپرونده چنین طرحهایی رد خواهد شد .همچنین موارد زیر جز کسب و کارهایی هستند که غیر
قابل قبول محسوب میشوند.

کسب و کارهای غیر قابل قبول در ناحیه کالن شهر تورنتو
●احداث نمایندگیهای موجود در انتاریو (احداث نمایندگیهای جدید در استان بالمانع است).
●پمپ بنزینها
●اوراق فروشیها و مراکز بازیافت الستیک و فلزات
●بنگاههای مالی وام

●خشکشوییهای اتومات

●متلهای کوچک

●کارواشهای اتومات

●شرکتهای هلدینگ

●نزول دهی و کسب و کارهای مشابه

●کسـب و کارهایـی کـه بـا سـایر متقاضیـان مهاجرتـی برنامـه مهاجـرت سـرمایه گذاری اسـتان ارتباط داشـته
باشد.
●کسب و کارهایی که با مسائل غیرقانونی ،غیرعرف و غیراخالقی ارتباط داشته باشد.

کسب و کارهای غیر قابل قبول مناطق کم جمعیت و خارج از محدوده کالن شهر تورنتو
●همه موارد فوق به غیر از پمپ بنزینها و احداث نمایندگیها
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تمایل نامه برای سرمایه گذاری در انتاریو
ابراز عالقه مندی
ابــراز عالقــه منــدی ( )EOIیــک فــرم درخواســت اقامــت نیســت .شــما نمــی توانیــد بــرای اخــذ اقامــت دائــم
در کانــادا تحــت برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان کارآفریــن اقــدام کنیــد مگــر اینکــه از شــما دعــوت شــود تــا
درخواســت خویــش را ارســال کنیــد .بــه خاطــر داشــته باشــید کــه ثبــت  EOIهیــچ هزینــه ای نــدارد.
 EOIاز دو جزء تشکیل شده است و حداکثر امتیاز 200 ، EOIاست:
●امتیاز معرفی ویژگی های فردی (حداکثر  126امتیاز)
●امتیاز مفهوم تجاری (حداکثر  74امتیاز)
 EOIهمچنین حاوی مدارک و شواهدی مبنی بر رعایت معیارهای برنامه مورد نظر است.
●برنامـه مهاجـرت منتخـب اسـتانی اونتاریـو (یـا بـه طـور خالصـه  )OINPمفهـوم تجـاری متقاضـی را ارزیابـی
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کـرده و امتیـاز مـی دهـد .مفهـوم تجـاری بایـد حداقـل  37امتیـاز از  74امتیـاز موجود ( 50درصد) را کسـب کند
تـا در سیسـتم انتخـاب  EOIقرار گیرد.
●اینکـه آیـا بـرای شـما دعوتنامـه ارسـال درخواسـت ( )ITAصـادر مـی شـود یـا خیـر ،ایـن مسـئله بـه رتبـه و
امتیـاز  EOIشـما در مجموعـه منتخـب بسـتگی دارد .فقـط از داوطلبـان دارای رتبـه هـای برتـر دعـوت مـی شـود.

لطفا توجه داشته باشید:
در صورت انتخاب ،از شــما دعوت می شــود تا درخواســت خود را ارســال کنید و از شــما خواســته می شــود اســناد
پشتیبانی را برای تأیید اطالعات موجود در  EOIخود ارائه دهید.

اگر درخواســت مرحله  1شــما موفقیت آمیز باشــد ،اطالعاتی که در  EOIخود ارائه می کنید بخشی از تعهدات
شما تحت توافقنامه عملکرد خواهد بود.
چنانچــه از شــما بــرای ارائــه درخواســت مهاجــرت دعــوت شــده باشــد ،اگــر نتوانیــد آنچــه را کــه بــه عنــوان
شایســتگی هــا و مهــارت هــای خویــش ادعــا کــرده ایــد را اثبــات کنیــد و همچنیــن نتوانیــد مبنایــی
مشــخص بــرای امتیــازات خــود کــه در  EOIبــه آنهــا اشــاره کــرده ایــد ارائــه دهیــد درخواســت شــما رد
خواهــد شــد و هزینــه درخواســت شــما مســترد نخواهــد شــد .اگــر پــس از تأســیس کســب و کار خــود،
تعهــدات خــود منــدرج در توافقنامــه عملکــرد را رعایــت نکنیــد ،در ایــن صــورت نمــی توانیــد بــرای اقامــت
دائــم داوطلــب شــوید.

امتیاز دهی به EOI
جدول امتیازات برای ایجاد شغل در انتاریو
بخش ها

امتیازات

فاکتورهای سرمایه انسانی

80

فاکتورهای سرمایه گذاری

46

مفهوم تجاری

74

کل امتیازات موجود

200
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فاکتورهای سرمایه انسانی
●حداکثر امتیاز برای فاکتورهای سرمایه انسانی  80امتیاز است.
●سابقه فعالیت تجاری
●شـما می توانید بر اسـاس سـابقه کاری خود امتیاز کسـب کنید .تعداد امتیازها بر اسـاس سـابقه فعالیت
به عنوان مالک یک کسـب و کار یا سـابقه کار به عنوان مدیریت ارشـد طی  60ماه گذشـته تعیین می شـود.
●شـما بـه حداقـل سـابقه فعالیـت تجـاری (معـادل  24مـاه) نیـاز داریـد تـا واجـد شـرایط برنامـه مهاجـرت بـه
عنـوان کارآفریـن باشـید.
●اگـر شـریک تجـاری بـا ملیـت خارجـی داریـد ،ایشـان نیـز باید حداقـل  24ماه سـابقه کار طی  60ماه گذشـته
داشـته باشد.
●اگـر طـی  60مـاه گذشـته بـه مـدت  24مـاه هـم سـابقه فعالیـت بـه عنـوان مالـک یـک کسـب و کار و هـم
سـابقه مدیریـت ارشـد داریـد ،بایـد فقـط از یـک نـوع سـابقه فعالیـت تجـاری در  EOIخـود اسـتفاده کنیـد.

سابقه مالکیت کسب و کار
شما باید:
●مالکیـت حداقـل یـک سـوم کسـب و کار را در طـول دوره ای کـه بـه عنـوان طـول سـابقه کاری خـود ادعـا مـی
کنیـد ،در اختیار داشـته باشـید؛
●اثبـات کنیـد کـه نقـش شـما یـک نقـش فعـال بوده اسـت ،به این معنی که شـما شـخصاً در عملیـات روزمره
این کسـب و کار شـرکت داشـته اید و مسـتقیماً در تصمیم گیری مشـارکت داشـته اید.
●اگـر از شـما دعـوت شـود کـه بـرای برنامـه مهاجـرت بـه عنـوان کارآفرین درخواسـت خویش را ارسـال نمایید،
الزم اسـت مدارکی مربوط به کسـب و کار گزارش شـده و سـابقه کاری خود به عنوان مالک کسـب و کار را ارائه
دهیـد .از جملـه مـدارک قابـل قبـول مـی تـوان به صورت های مالی و توصیه نامه از سـرمایه گذاران ،مؤسسـات
مالی ،فروشـگاه ها ،تأمین کنندگان یا مشـتریان شـرکت اشـاره کرد.
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سابقه کار به عنوان مدیر ارشد (مدیریت شرکت)
●وظایـف شـما بایـد شـامل مسـئولیت هـای ارشـد تصمیـم گیـری در زمینـه هایـی ماننـد عملیـات ،فـروش،
مالـی ،بازاریابـی ،توزیـع ،منابـع انسـانی ،تحقیـق و توسـعه و سـایر مـوارد مشـابه باشـد؛
●شما باید عملیات روزانه کسب و کار را به طور کامل یا جزئی مدیریت کرده باشید.
●اگـر از شـما دعـوت شـود کـه بـرای برنامـه مهاجـرت بـه عنـوان کارآفرین درخواسـت خویش را ارسـال نمایید،
الزم اسـت مدارکـی دال بـر سـابقه کاری خویـش بـه عنـوان یـک مدیـر ارشـد را ارائـه دهید .اگر بـرای این فاکتور
امتیـاز داریـد ،بایـد مـوارد زیر را در نظـر بگیرید:
●نمودارهـای سـازمانی کـه موقعیـت شـغلی و سـاختار گـزارش شـما را شـرح مـی دهنـد .انـدازه سـازمان و
کاملا واضـح مشـخص کنیـد .توجـه داشـته باشـید کـه مـدارک کارفرمـا در اولویـت
موقعیـت خـود را بـه نحـوی
ً
هسـتند؛
●توصیـه نامـه هـای رسـمی از طـرف کارفرمـا حـاوی جزئیـات مربـوط بـه موقعیـت شـغلی ،سـاختار گـزارش،
وظایـف و طـول مـدت اسـتخدام شـما باشـد.
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امتیاز دهی به سابقه مالکیت کسب و کار یا سابقه کار به عنوان مدیریت ارشد
امتیازات سابقه مالکیت کسب و کار
کل سابقه کاری

امتیازات

کمتر از  24ماه

فاقد صالحیت الزم

 24تا  47ماه

13

 48تا  59ماه

19

 60ماه به باال

25

کل امتیازات موجود

25
امتیازات سابقه کار به عنوان مدیر ارشد (مدیر شرکت)

سابقه کاری
کمتر از  24ماه

امتیازات
فاقد صالحیت الزم

 24تا  47ماه

13

 48تا  59ماه

19

 60ماه به باال

25

کل امتیازات موجود

25
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سابقه کاری تخصصی
بــر اســاس ســابقه کاری تخصصــی خــود در یــک کســب و کار بــا نــرخ رشــد بــاال ،در یــک شــرکت صادراتــی
– تجــاری و همچنیــن بــرای مهــارت هــای قابــل انتقــال خــود ،مــی توانیــد امتیــاز بیشــتری دریافــت کنیــد،
مشــروط بــه اینکــه ایــن ســابقه کاری مربــوط بــه  60مــاه گذشــته باشــد .حداکثــر امتیــاز بــرای ایــن فاکتــور
 35امتیــاز اســت.
ســابقه کار در یک کســب و کار با نرخ رشــد باال :ســابقه فعالیت در یک کسب و کار است که حداقل  20درصد
افزایــش درآمــد طــی دو ســال متوالی قبــل از تاریخ ثبت  EOIداشــته باشــد .در صورتی که از شــما برای ارائه
درخواســت مهاجرت تحت برنامه کارآفرینی دعوت شــده باشــد ،ارائه اســناد پشتیبانی (به عنوان مثال صورت
های مالی) الزامی است.
سابقه کار در یک شرکت صادراتی – تجاری :سابقه فعالیت در یک شرکت است که ظرف دو سال گذشته قبل
از تاریخ ثبت  ،EOIســاالنه حداقل  20درصد از کل کاالها /خدمات خویش را به بازار خارجی صادر کرده باشــد.
در صورتی که از شــما برای ارائه درخواســت مهاجرت تحت برنامه کارآفرینی دعوت شــده باشــد ،ارائه اســناد
پشتیبانی (به عنوان مثال صورت های مالی به همراه اظهارنامه صادرات ،سفارشات خرید ،فاکتورهای فروش)
الزامی است.
مهارت های قابل انتقال :منظور ســابقه کار مســتقیم و /یا ســابقه کار در صنایع مرتبط طی پنج ســال گذشته
قبل از تاریخ ثبت  EOIاست .در صورتی که از شما برای ارائه درخواست مهاجرت تحت برنامه کارآفرینی دعوت
شده باشد ،ارائه اسناد پشتیبانی (به عنوان مثال رزومه ،توصیه نامه) الزامی است.
امتیاز دهی به سابقه کار تخصصی
سابقه کار تخصصی

امتیازات

فاقد سابقه کار تخصصی

0

دارای  1سال سابقه کار تخصصی

15

دارای  2سال سابقه کار تخصصی

25

دارای  3سال سابقه کار تخصصی

35

کل امتیازات موجود

35
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سطح تحصیالت
بــا توجــه بــه باالتریــن ســطح تحصیــات خــود امتیــاز دریافــت مــی کنیــد .در برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان
کارآفریــن هیــچ شــرطی بــرای حداقــل ســطح تحصیــات در نظــر گرفتــه نشــده اســت .حداکثــر امتیــاز بــرای
ایــن فاکتــور  10امتیــاز اســت.
منظــور از «تحصیالت دانشــگاهی یا پس از دوره متوســطه» ،تحصیل در یک موسســه آمــوزش عالی معتبر و
دارای مجوز است و مدرک آن معادل گواهی یا دیپلم تحصیالت عالی کانادایی است.
آموزش زبان (مانند دوره های زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ( ))ESLبه عنوان تحصیالت دانشگاهی یا پس
از دوره متوسطه در نظر گرفته نمی شود.

توجه:
اگر از شــما دعوت شــد تا درخواســت خود را تحت برنامه کارآفرینی ارســال کنید ،چنانچه ادعا کنید دارای حداقل
دو ســال تحصیالت پس از متوســطه هســتید (شامل تعطیالت زمستانی ،تابســتانی و سایر تعطیالت رسمی) ،باید
مدارکی مبنی بر این تحصیالت را همراه با فرم درخواست خود ارائه دهید ،این مدارک بایستی شامل گزارش ارزیابی
مدرک تحصیلی ( )ECAباشد که از یک سازمان معتبر و تعیین شده توسط اداره مهاجرت اخذ شده است.

برنامه  OINPفقط گزارش  ECAیکی از سازمان های زیر را می پذیرد که توسط اداره  IRCCتعیین شده اند:
●سامانه آموزش تطبیقی – دانشکده تحصیالت تکمیلی دانشگاه تورنتو،
(،)Comparative Education Service – University of Toronto School of Continuing Studies
●سامانه ارزیابی مدارک بین المللی کانادا،
(،)International Credential Assessment Service of Canada
●سامانه آموزش جهانی،
(،)World Education Services
●سامانه ارزیابی شرایط صالحیت بین المللی،
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(،)International Qualifications Assessment Service
●سامانه ارزیابی مدارک بین المللی،
(،)International Credential Evaluation Service
●شورای پزشکی کانادا (متشکل از اعضای هیئت علمی برای بررسی تحصیالت پزشکان)،
( ،))Medical Council of Canada (professional body for Doctorsیا
●هیئت ارزیابی مدارک داروسازی (متشکل از اعضای هیئت علمی برای بررسی تحصیالت داروسازان)،
(.))Pharmacy Examining Board of Canada (professional body for Pharmacists

توجه:
هنــگام تکمیــل درخواســت خــود برای  ،ECAباید به ســازمان انتخابی اجــازه دهید تا نتایج  ECAشــما را برای برنامه
 OINPارســال نماید .عدم دسترســی  OINPبه نتایج  ECAممکن اســت پردازش پرونده را به تاخیر بیاندازد یا منجر
به رد درخواست شما شود.

امتیاز دهی به سابقه کار تخصصی
سطح تحصیالت

امتیازات

فاقد تحصیالت دانشگاهی

0

گواهی یا دیپلم تحصیالت عالی  2ساله

5

گواهی یا دیپلم تحصیالت عالی حداقل  3ساله

10

کل امتیازات موجود

10

کل امتیازات موجود

35
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مهارت زبان رسمی
بــر اســاس مهــارت خــود در زبــان انگلیســی یــا فرانســوی مــی توانیــد امتیــاز کســب کنیــد .اگرچــه در زمــان
ثبــت  EOIالزامــی بــرای مهــارت زبــان در برنامــه مهاجــرت بــه عنــون کارآفریــن در نظــر گرفتــه نشــده اســت،
امــا مهــارت زبانــی معــادل  4طبــق معیــار ســنجش زبــان کانادایــی( )CLBدر زمــان انتخــاب توســط برنامــه
 OINPالزامــی اســت .حداکثــر امتیــاز بــرای ایــن فاکتــور  10امتیــاز اســت.
اگر در  EOIخود امتیازی برای مهارت زبان ادعا کرده اید ،باید مهارت زبان خود را با یک آزمون زبان انگلیسی
یا فرانسوی مورد تأیید اثبات کنید.

آزمون های انگلیسی مورد تأیید و پذیرش این برنامه
●آزمون بین المللی زبان انگلیسی یا آیلتس ( – )IELTSفقط آزمون عمومی پذیرفته می شود.
●برنامـه شـاخص مهـارت زبـان انگلیسـی کانـادا یـا سـلپیپ ( - )CELPIPفقـط آزمـون عمومـی پذیرفتـه مـی
شود.

آزمون های فرانسوی مورد تأیید و پذیرش این برنامه
●آزمون تی ای اف کانادا ()Test d’évaluation de français pour le Canada
●آزمون تی سی اف کانادا ()Test de connaissance du français pour le Canada

توجه داشته باشید که
حتی اگر در  EOIموردی درباره مهارت زبان خود مطرح نکرده باشید ،زمانی که توسط برنامه انتخاب می شوید ،پس
از رعایت تمامی شــرایط توافقنامه عملکرد ،از شــما خواســته می شــود اثبات کنید ســطح مهارت زبان شما حداقل
سطح  4آزمون  CLBیا معادل آن است .اگر شریک تجاری خارجی دارید ،شریک شما نیز باید حداقل سطح  4آزمون
 CLBیا معادل آن را در زمان انتخاب داشته باشد.
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امتیاز دهی به مهارت زبان رسمی
مهارت زبان رسمی
فاقد مهارت زبان یا حداقل سطح زبان (سطح  3آزمون  CLBیا

پایین تر)

امتیازات
0

سطح مقدماتی (سطح  4آزمون )CLB

5

سطح متوسط و پیشرفته (سطح  4آزمون  CLBیا باالتر)

10

کل امتیازات موجود

10

فاکتورهای سرمایه گذاری
حداکثر امتیاز برای فاکتورهای سرمایه گذاری  46امتیاز است.

دارایی خالص
متقاضــی برنامــه مــی تواند بر اســاس کل دارایی خالص خویــش امتیاز دریافت کند .حداکثــر امتیاز برای این
فاکتور  15امتیاز است.
دارایــی خالــص شــخصی متقاضــی بایــد بــه طــور قانونــی بــه دســت آمــده و قابــل تأییــد باشــد .دارایــی
خالــص شــخصی شــامل تمــام دارایــی هــای «متقاضــی» و «همســر متقاضــی» یــا «شــریک زندگــی متقاضــی
طبــق قوانیــن کامــن-ال» ،بــه غیــر از هــر گونــه بدهــی از جملــه وام مســکن و بدهــی هــای شــخصی ،مــی
شــود؛ بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
●وجه نقد
●دارایی موجود در حساب های بانکی
●سپرده های ثابت (مدت دار)
●امالک و مستغالت
●سرمایه گذاری در اوراق قرضه ،سهام و صندوق های سرمایه گذاری مشترک
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●سرمایه گذاری در یک یا چند کسب و کار
●حقوق بازنشستگی و سایر دارایی ها
چندین مورد به عنوان حداقل شرایط الزم برای اینکه واجد شرایط این فاکتور تحت برنامه مهاجرت به عنوان
کارآفرین باشید اعالم شده است:
●اگـر کسـب و کار پیشـنهادی شـما در منطقـه ( GTAمنطقـه تورنتـو بـزرگ) قـرار دارد ،دارایـی خالص شـما باید
حداقل  800,000دالر باشـد.
●اگـر کسـب و کار پیشـنهادی شـما خـارج از منطقـه ( GTAمنطقـه تورنتـو بـزرگ) قرار دارد ،دارایی خالص شـما
باید حداقل  400,000دالر باشـد.
●اگر کسـب و کار پیشـنهادی شـما در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ( / )ICTارتباطات دیجیتال اسـت
(بـدون توجـه بـه موقعیـت مکانـی) ،دارایـی خالص شـما باید حداقل  400,000دالر باشـد.
●اگـر یـک شـریک تجـاری بـا ملیـت خارجـی داریـد ،ایشـان نیـز بایـد حداقـل شـرط دارایـی خالـص شـخصی را
رعایـت کنـد.
●اگـر از شـما دعـوت شـود تـا درخواسـت خـود را تحـت برنامـه کارآفرینـی ارسـال کنید ،بایسـتی مـدارک اثبات
دارایـی خالـص خـود کـه اعلام کـرده ایـد را ارائـه دهیـد و همچنیـن موظـف هسـتید اثبـات کنیـد دارایـی خالص
شـما بـه طـور قانونـی بـه دسـت آمـده و مـورد تأییـد یک سـازمان حسابرسـی واجد شـرایط اسـت.
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در صورتی که کسب و کار پیشنهادی شما در منطقه ( GTAمنطقه تورنتو بزرگ) واقع باشد ،به میزان دارایی خالص شخصی

امتیاز اعطا خواهد شد.

دارایی خالص شخصی
کمتر از  800,000دالر

امتیازات
فاقد شرایط الزم

 800,000تا  2,499,999دالر

5

 2,500,000دالر به باال

10

کل امتیازات موجود

10

در صورتی که کســب و کار پیشــنهادی شــما خارج از منطقه ( GTAمنطقه تورنتو بزرگ) باشد ،یا اگر کسب و کار پیشنهادی
شــما در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ( / )ICTارتباطات دیجیتال اســت (بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی) باشــد،
به میزان دارایی خالص شخصی امتیاز اعطا خواهد شد.

دارایی خالص شخصی
کمتر از  400,000دالر

امتیازات
فاقد شرایط الزم

 400,000تا  999,999دالر

10

 1000,000دالر به باال

15

کل امتیازات موجود

15

مبلغ سرمایه گذاری
بــر اســاس کل مبلــغ ســرمایه گــذاری شــخصی کــه در کســب و کار پیشــنهادی انجــام مــی شــود ،امتیازاتــی
اعطــا مــی شــود .حداقــل ســرمایه گــذاری شــخصی واجــد شــرایط بایــد از دارایــی خالــص شــخصی متقاضــی
حاصــل شــده باشــد .بــرای ایــن فاکتــور حداکثــر  25امتیــاز در نظــر گرفتــه شــده اســت.
چندین مورد به عنوان حداقل شرایط الزم برای اینکه واجد شرایط این فاکتور تحت برنامه مهاجرت به عنوان
کارآفرین باشید اعالم شده است:
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●اگر کسـب و کار پیشـنهادی شـما در منطقه ( GTAمنطقه تورنتو بزرگ) قرار دارد ،سـرمایه گذاری شـخصی
بایـد حداقل  600,000دالر باشـد.
●اگـر کسـب و کار پیشـنهادی شـما خـارج از منطقـه ( GTAمنطقـه تورنتـو بـزرگ) قـرار دارد ،سـرمایه گـذاری
شـخصی بایـد حداقـل  200,000دالر باشـد.
●اگر کسـب و کار پیشـنهادی شـما در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ( / )ICTارتباطات دیجیتال اسـت
(بـدون در نظـر گرفتـن ایـن موضـوع کـه موقعیـت مکانـی آن در داخـل یـا خـارج از منطقـه تورنتـو بـزرگ اسـت)،
حداقـل سـرمایه گـذاری باید  200,000دالر باشـد.

عالوه بر این ،متقاضی باید حداقل یک ســوم ســهام در کســب و کار پیشــنهادی را در اختیار داشته باشد .اگر
متقاضی یک شــریک تجاری با ملیت خارجی دارد ،ایشــان نیز باید حداقل یک ســوم سهام را در اختیار داشته
باشد .همسر متقاضی اصلی ممکن است مالکیت بخشی از کسب و کار را در اختیار داشته باشد ،با این حال،
متقاضی اصلی باید همچنان حداقل یک ســوم از حقوق صاحبان ســهام کســب و کار پیشــنهادی را در اختیار
داشته باشد و به نام خود متقاضی اصلی باشد.

اشخاص ثالث مجاز به استفاده از ابزارهای تأمین مالی خارجی (به عنوان مثال وام و /یا مالکیت سهام شرکت
متقاضــی) فراتــر از حداقــل مبلغ ســرمایه گذاری هســتند .با این حال ،شــخص ثالث باید یــک بانک از جدول I
 )(Schedule Iیا از جدول  )II (Schedule II bankیا یک ســرمایه گذار نهادی ( )institutional investorباشــد.
شخص ثالث مجاز نیست تا از افراد برای تأمین مالی استفاده کند .اگر شما به عنوان متقاضی نیاز به تأمین
مالی خارجی دارید ،باید جزئیات مربوط به نحوه تأمین مالی و نحوه استفاده از این وجه در کسب و کار خود
را ارائه دهید.
متقاضــی نمــی توانــد بــرای ســرمایه گــذاری کــه توســط شــخص ثالــث انجــام شــده امتیــازی مطالبــه کنــد
(بــه عنــوان مثــال ،اگــر شــما یــک ســرمایه گــذاری شــخصی بــه مبلــغ  2,5میلیــون دالر انجــام دهیــد و
شــخص ثالــث نیــز عــاوه بــر ایــن مبلــغ ،مبلــغ  1میلیــون دالر ســرمایه گــذاری کنــد ،فقــط مــی توانیــد بــرای
ســرمایه گــذاری  2.5میلیــون دالری خویــش امتیــاز دریافــت کنیــد).
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یکــی از شــرایط داوطلب شــدن بــرای اقامت دائم این اســت که متقاضی موظف اســت مدارکی،
شــامل مدارک پشــتیبان (به عنوان مثال فاکتورها ،صورت های بانکی و مالی) ،را برای اثبات کل
مبلغ سرمایه گذاری و اطالعات مربوط به نحوه تخصیص این سرمایه گذاری را ارائه دهید.

سرمایه گذاری واجد شرایط الزم
ســرمایهگــذاری هــای واجــد شــرایط بایــد یــک ســرمایهگــذاری معقوالنــه نســبت بــه هزین ـه هایــی باشــد
کــه بــرای تأســیس و راهانــدازی یــک کسـب و کار جدیــد یــا بــرای خریــد ،راهانــدازی و توســعه یــک کســب
و کار موجــود ضــروری اســت ،بــه اســتثنای پــول نقــد ،معــادل نقــدی ،ســرمایه در گــردش یــا دســتمزدی کــه
بــه شــما یــا یکــی از اعضــای خانــواده پرداخــت مــی شــود.

نمونه هایی از هزینه های سرمایه گذاری واجد شرایط
●خرید دارایی های تجاری موجود (شامل موجودی انبار) یا حقوق صاحبان سهام.
●خرید تجهیزات جدید.
●راه اندازی یا خرید موجودی جدید مربوط به طرح بهبود /توسعه یک کسب و کار.
●بهبود و توسعه ملک مورد اجاره.
●هزینه های بازاریابی جدید.
بــرای اینکــه ســرمایه گــذاری شــما بــه عنــوان یــک ســرمایه گــذاری واجــد شــرایط در نظــر گرفتــه شــود،
هزینــه مربوطــه بایــد بــرای ایجــاد و راه انــدازی یــک کســب و کار جدیــد یــا خریــد ،توســعه و راه انــدازی
یــک کســب و کار موجــود ضــروری باشــد.
به عالوه ،اگر در حال خرید یک کسب و کار موجود هستید:
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شــما بایــد حداقــل  10درصــد از ســرمایه گــذاری خــود را بــرای بهبــود /توســعه ایــن کســب و کار اختصــاص
دهیــد .بهبــود /توســعه شــامل هزینــههــای عملیاتــی متــداول ماننــد تأمیــن مکــرر موجــودی ،دســتمزدها،
ه هــای
اجــاره ،خدمــات آب ،بــرق و گاز ،یــا حفــظ هزینــههــای بازاریابــی یــا تبلیغــات ماننــد قبــل ،هزین ـ 
قانونــی یــا حرفــهای ،مجوزهــای تجــاری و غیــره نمــیشــود.
اگــر یــک شــریک تجاری با ملیت خارجی دارید ،ایشــان نیز باید شــخصاً تمام الزامات ،از جملــه رعایت حداقل
مبلغ مورد نیاز سرمایه گذاری را داشته باشد .به عنوان مثال ،اگر کسب و کار پیشنهادی شما در منطقه GTA
(منطقــه تورنتــو بزرگ) باشــد ،بایــد هر کدام حداقــل  600،000دالر و در مجموع حداقل  1,200,000دالر ســرمایه
گذاری کنید.
در صورتی که کسب و کار پیشنهادی شما در منطقه ( GTAمنطقه تورنتو بزرگ) واقع باشد ،بر اساس مبلغ سرمایه گذاری

خود امتیاز کسب خواهید کرد.

مبلغ سرمایه گذاری
کمتر از  600,000دالر

امتیازات
فاقد شرایط الزم

 600,000تا  1,499,999دالر

10

 1,500,000تا  2,999,999دالر

15

 3000,000دالر به باال

20

کل امتیازات موجود

20

در صورتی که کســب و کار پیشــنهادی شــما خارج از منطقه ( GTAمنطقه تورنتو بزرگ) باشد ،یا اگر کسب و کار پیشنهادی
شــما در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ( / )ICTارتباطات دیجیتال اســت (بدون در نظر گرفتن موقعیت مکانی) باشــد،
بر اساس مبلغ سرمایه گذاری خود امتیاز کسب خواهید کرد.

مبلغ سرمایه گذاری
کمتر از  200,000دالر

امتیازات
فاقد شرایط الزم

 200,000تا  499,999دالر

15

 500,000تا  799,999دالر

20

 800,000دالر به باال

25

کل امتیازات موجود

25
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سرمایه گذاری های فاقد شرایط الزم
موارد زیر سرمایه گذاری های واجد شرایط به شمار نمی روند:
●پول نقد
●معادل های نقدی
●سرمایه در گردش
●پرداخت دستمزد به متقاضی یا اعضای خانواده ایشان
سرمایه گذاری هایی که قبل از ارائه درخواست برای برنامه  OINPانجام شده است
اگرچــه برنامــه  OINPمتقاضیــان را تشــویق بــه انجــام هیــچ گونه ســرمایه گــذاری قبل از امضــای توافقنامه
عملکــرد بــا  OINPو دریافــت مجــوز کار موقــت معتبــر از اداره مهاجــرت ،پناهندگــی و شــهروندی کانــادا
( )IRCCنمــی کنــد ،امــا ســرمایه گــذاری هایــی کــه حداکثــر یــک ســال قبــل از تاریــخ ارائــه درخواســت انجــام
شــده باشــد (در صورتــی کــه متقاضــی دعوتنامــه ارائــه درخواســت را دریافــت کــرده باشــد) پذیرفتــه مــی
شود.

با این حال ،باید مدارکی را ارائه دهید که اثبات کند این ســرمایهگذاری تمام معیارهای تعیین
شــده توســط برنامــه را رعایــت کرده اســت ،از جمله اینکه مبلغ ســرمایه گــذاری از دارایی خالص
شــخصی شــما تأمین شــده اســت .امضای توافقنامه یا تفاهم نامه یا نامه رسمی تقاضای خرید
( )letter of intentیک کسب و کار و /یا واریز سپرده قبل از تأیید درخواست صرفاً به عهده شما
قبال در این اســتان ســرمایه گذاری کرده باشــید ،برنامه  OINPتضمین نمی کند که
اســت .اگر
ً
دعوتنامه ارائه درخواست برای شما صادر شود.
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سفرهای به انتاریو در ارتباط با کسب و کار
از تاریــخ ثبــت  EOIخویــش مــی توانیــد بــر اســاس هــر ســفر مرتبــط بــا کســب و کار پیشــنهادی کــه در
ســال گذشــته بــه انتاریــو انجــام شــده اســت ،امتیــاز دریافــت کنیــد .اگــر یــک کســبو کار موجــود را
خریــداری کــردهایــد یــا در حــال خریــد آن هســتید ،بایــد یــک ســفر مرتبــط بــا ایــن کســب و کار بــه انتاریــو
انجــام دهیــد تــا پرونــده شــما در برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان کارآفریــن بررســی شــود .حداکثــر امتیــاز بــرای
ایــن فاکتــور  6امتیــاز اســت.

امتیاز سفر به انتاریو در ارتباط با کسب و کار
سفر به انتاریو در ارتباط با کسب و کار

امتیازات

خیر

0

بله

6

کل امتیازات موجود

6

فاکتورهای مفهوم تجاری
بخــش مفهــوم تجــاری شــبیه بــه یــک خالصــه اجرایــی اســت و حــاوی اطالعــات ســطح بــاال در مــورد طــرح
کســب و کار (یــا بیزینــس پلــن) پیشــنهادی شــما اســت .حداکثــر امتیــاز بــرای بخــش فاکتورهــای مفهــوم
تجــاری  74امتیــاز اســت.
توجه :برای اینکه واجد شرایط دریافت دعوتنامه ارائه درخواست به برنامه مهاجرت به عنوان کارآفرین باشید،
باید حداقل  50درصد امتیاز ( 37امتیاز از  74امتیاز) را در این گروه داشته باشید.
اگر از شــما برای ارائه درخواســت دعوت شــد ،باید یک بیزینس پلن جامع را به عنوان بخشــی از درخواســت
خویش ارسال کنید .بیزینس پلن باید تعهدات اعالم شده در  EOIشما را منعکس کند.
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اطالعات کلی
متقاضــی باید به ســواالت پاســخ دهد و جزئیات کامل مفهــوم تجاری خویش را ارائه دهد .مســئولین برنامه
 OINPبه مفهوم تجاری پیشنهادی متقاضی بر اساس ویژگی های این فاکتور امتیازاتی را اعطا خواهند کرد.

مفهوم تجاری بر اساس فاکتورهای زیر امتیاز دریافت می کند:
فاکتورهای مفهوم تجاری

امتیازات

مدل کسب و کار:
شرح کسب و کار پیشنهادی
تحقیقات بازار

50

بخش کلیدی و منافع اقتصادی
تخصیص سرمایه گذاری
محل کسب و کار:
تأسیس کسب و کار منطقه ای

10

ایجاد شغل:
ایجاد /حفظ مشاغل محلی

14

مشاغل با ارزش باال (کدهای )A or B ,0 NOC
کل امتیازات موجود

74

مدل کسب و کار
شــما بایــد توضیــح دهیــد نحــوه درآمدزیــی و ســودآوری کســب و کار پیشــنهادی شــما چگونــه اســت و
قابلیــت دوام ایــن کســب و کار چگونــه خواهــد بــود ،بــه عــاوه اینکــه آیــا از پتانســیل موفقیــت تجــاری
پایــدار تحــت مدیریــت فعــال شــما برخــوردار اســت.
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شرح کسب و کار
●مـدل و اسـتراتژی کسـب و کار بـرای اینکـه کسـب و کار پیشـنهادی در انتاریـو قابـل دوام باشـد را بـه نحـو
مناسـب شـرح دهیـد.
●محصول یا خدمات ارائه شده توسط کسب و کار پیشنهادی را شرح دهید.
●توضیح دهید که بیزینس پلن پیشنهادی چگونه سود /درآمد ایجاد می کند؟
●توضیـح دهیـد کـه چگونـه بـه موفقیـت کسـب و کار پیشـنهادی کمـک خواهیـد کـرد ،مسـئولیت هـای
مدیریتـی روزانـه شـما چـه خواهـد بـود و تجربـه قبلـی شـما در مالکیـت یا مدیریت کسـب و کار چگونه به شـما
در ایجـاد و راه انـدازی کسـب و کار پیشـنهادی در انتاریـو کمـک مـی کنـد؟
●اگـر پیشـنهاد شـراکت بـا یـک شـریک تجـاری داخلـی یـا خارجـی را ارائـه داده ایـد ،بایـد دلیلـی بـرای ایـن
شـراکت تجـاری ارائـه دهیـد و روابـط تجـاری خـود بـا هـر یـک از شـرکا را شـرح دهیـد .شـما باید شـریک مربوطه
را معرفـی کنیـد ،توضیـح دهیـد کـه درصـد مالکیـت پیشـنهادی ایشـان چگونـه اسـت ،آیـا شـریک یـا شـرکای
داخلـی در کسـبو کار دیگـری سـرمایهگـذاری خواهنـد کـرد و شـریک یـا شـرکا چـه مسـئولیتی در کسـبو کار
پیشـنهادی خواهنـد داشـت.
●در صـورت خریـد یـک کسـب و کار موجـود :بایسـتی بـه صـورت منطقـی توضیـح دهیـد چرا این کسـب و کار
را انتخـاب کـرده ایـد و چگونـه بـرای رشـد یـا توسـعه ایـن کسـب و کار برنامـه ریزی کـرده اید.

مدل کسب و کار شما بر اساس جدول زیر امتیازاتی را دریافت خواهد کرد:
مدل کسب و کار

امتیازات

نامطلوب  /مبهم و نامشخص

0

نسبتاً مناسب

7

خوب

15

کل امتیازات

15
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مدل کسب و کار بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می شود:
در صورت شناسایی هر یک از موارد زیر ،یک مدل کسب و کار نامطلوب  /مبهم و نامشخص ( 0امتیاز) تعیین
میشود:
●مدل کسب و کار به نحوی واضح و مشخص عملیات تجاری را معرفی و /یا توصیف نکرده باشد.
●مدل کسب و کار محصوالت و /یا خدمات ارائه شده را به نحوی واضح و مشخص تعیین نکرده باشد.
●مدل کسب و کار جزئیات مربوط به مسئولیت ها و نقش متقاضی را مشخص نکرده باشد.
●در صورت خرید یک کسـب و کار موجود :شـرحی از این کسـب و کار و پیشـنهاد متقاضی برای توسـعه این
کسـب و کار ارائه نشـده باشـد یا توضیحات مبهم و نامشـخص باشـد.

یک مدل کســب و کار به عنوان مدل نســبتاً مناســب ( 7امتیاز) تعیین می شــود در صورتی که تمام موارد زیر
را رعایت کرده باشد:
●مـدل کسـب و کار بـه نحـوی واضـح معرفـی شـده باشـد و عملیـات تجـاری از ابتـدا تـا انتهـا توصیـف شـده
باشد.
●مدل کسب و کار به نحوی واضح محصوالت و /یا خدمات ارائه شده را مشخص کرده باشد.
●مدل کسب و کار به نحوی واضح مسئولیت ها و نقش متقاضی را مشخص کرده باشد.
●در صورت خرید یک کسـب و کار موجود :شـرحی واضح از کسـب و کار موجود ارائه شـده باشـد و پیشـنهاد
کامال مشـخص باشـد.
متقاضی برای توسـعه این کسـب و کار
ً

یک مدل کسب و کار به عنوان مدل خوب ( 15امتیاز) تعیین می شود در صورتی که تمام موارد زیر را رعایت
کرده باشد:
●وظایف پیشنهادی متقاضی در این کسب و کار با تجربه قبلی متقاضی مطابقت دارد.
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●مدل کسب و کار پیشنهادی یک استراتژی مشخص برای موفقیت و دوام در انتاریو دارد.
●مقیاس پیشنهادی برای این کسب و کار با هنجارهای موجود در صنعت /منطقه سازگار است.
●در صورت خرید یک کسـب و کار موجود :شـرحی دقیق از کسـب و کار موجود ارائه شـده باشـد و پیشـنهاد
ً
کامال واضح و مشـخص باشـد.
متقاضی برای توسـعه این کسـب و کار
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تحقیقات بازار
●شـما بایـد یـک اسـتراتژی بـرای ورود موثـر بـه بـازار ارائـه دهیـد تـا نشـان دهیـد که کسـب و کار پیشـنهادی
شـما در انتاریو به موفقیت دسـت خواهد یافت .اگر قصد خرید یک کسـب و کار موجود را دارید ،باید اثبات
کنیـد کـه چگونـه ایـن کسـب و کار تحـت مدیریت شـما رشـد و توسـعه خواهد یافت.
●هـر گونـه فعالیـت تحقیقاتـی کـه در انتاریـو انجـام داده ایـد و شـما را ترغیـب بـه ایجـاد یـک کسـب و کار
جدیـد یـا خریـد یـک کسـب و کار موجـود در ایـن اسـتان کـرده اسـت ،را شـرح دهیـد.
●فاکتورهـا و داده هـای مهـم بـازار (مربـوط بـه مقـررات ،رقابـت ،قیمـت گـذاری ،بازاریابـی /تبلیغـات و سـایر
مـوارد) را کـه بـه عنـوان بخشـی از تحقیقـات خـود بـه دسـت آورده ایـد ،بـه طـور خالصـه شـرح دهیـد .بـه عالوه
توضیـح دهیـد چـه برنامـه ای بـرای بررسـی فاکتورهـای مهـم بازار دارید که بر کسـبو کار پیشـنهادی شـما نیز
تأثیرگذار هسـتند؟
●تحقیق و درک خود از بازار هدف محصول /خدمت کسب و کار پیشنهادی را شرح دهید.
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کدام افراد هدف اصلی بازار شما هستند؟
کدام روندها (صنعت ،اجتماعی -اقتصادی ،سیاســت عمومی ،تغییرات جمعیتی و ســایر موارد) بر بازار هدف
محصول /خدمت کسب و کار پیشنهادی شما تأثیر می گذارند؟

ب ــر اس ــاس ج ــدول زی ــر ب ــرای ب ــازار و محص ــوالت /خدم ــات کس ــب و کار پیش ــنهادی خوی ــش امتی ــاز
دریاف ــت خواهی ــد ک ــرد:
تحقیقات بازار

امتیازات

نامطلوب  /مبهم و نامشخص

0

نسبتاً مناسب

7

خوب

15

کل امتیازات

15

فاکتــور تحقیقــات بازار بر اســاس معیارهای زیر ارزیابی می شــود .در صورت شناســایی هر یــک از موارد زیر،
تجزیه و تحلیل تحقیقات بازار نامطلوب  /مبهم و نامشخص ( 0امتیاز) تعیین خواهد شد:
●متقاضی هیچ گونه فعالیت تحقیقاتی انجام نداده باشد.
●متقاضـی توضیحـی دربـاره نحـوه بررسـی فاکتورهـای بـازار موثـر بـر کسـب و کار پیشـنهادی خویـش ارائـه
نـداده باشـد.
●متقاضـی درک درسـتی از بـازار هـدف ارائـه نـداده باشـد و ایـده هـای مطـرح شـده بـه نحـوی واضـح از طریـق
منابـع تحقیقاتی پشـتیبانی نشـده باشـند.
●تجزیـه و تحلیـل تحقیقـات بـازار در صـورت رعایـت تمام موارد زیر امتیاز نسـبتاً خـوب ( 7امتیاز) را دریافت
مـی کند:
●فعالیت های تحقیقاتی حاشـیه ای انجام شـده باشـد ،اما ممکن اسـت به کسـب و کار پیشـنهادی مرتبط
نشـده باشـد یا وضعیت آن نامشـخص باشـد.
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توضیح اندکی درباره بازار هدف ارائه شده باشد ،به عالوه به واسطه منابع تحقیقاتی معتبر از ایده های مطرح
شده حداقل پشتیبانی صورت گرفته باشد.
●شرح اندکی درباره فاکتورهای مهم بازار و نحوه بررسی آنها ارائه شده باشد.
●تجزیـه و تحلیـل تحقیقـات بـازار در صـورت رعایـت تمـام مـوارد زیـر امتیـاز خـوب ( 15امتیـاز) را دریافت می
کند:
●توضیـح واضـح و معقوالنـه از فعالیـت هـای تحقیقاتـی ارائـه شـده باشـد و در ایـن توضیحـات ،تحقیقـات
بـازار بـه کسـب و کار پیشـنهادی مرتبـط یـا بـه اصطلاح لینـک شـده باشـد.
●درک روشـنی از بـازار هـدف را نشـان دهـد و ایـده هـای مطـرح شـده بـه واسـطه منابـع تحقیقاتـی معتبـر بـه
خوبی پشـتیبانی شـده باشـند.
●خالصه ای واضح و شفاف از فاکتورهای مهم بازار و نحوه بررسی آنها ارائه شده باشد.

مزایای اقتصادی قابل توجه و بخش کلیدی کسب و کار پیشنهادی
توضیح دهید کسب و کار پیشنهادی شما چگونه برای کل اقتصاد انتاریو یا برای اقتصاد منطقه ای از انتاریو
که این کسب و کار در آنجا واقع خواهد شد ،مزایای اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد کرد .نمونه هایی از
مزایای اقتصادی قابل توجه عبارتند از:
کســب و کار پیشــنهادی با اولویت های توســعه اقتصادی اســتانی و منطقه ای همان طور که در زیر تعریف
شده مطابقت داشته باشد.
قبلا در کسـب و کارهـای مشـابه بـه طـور معمـول
●از فنـاوری جدیـد اسـتفاده کنـد :ایـن فنـاوری جدیـد نبایـد
ً
اسـتفاده شـده باشد.
●محصوالت و خدمات جدید را تولید یا عرضه کند.
●مالکیت معنوی یا یک فناوری  /فرایند تجاری اختصاصی را به انتاریو انتقال دهد یا در انتاریو ایجاد کند.
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●رویکردهـای نوآورانـه را بـرای مشـاغل سـنتی ایجـاد کنـد :رویکردهـای نوآورانـه بـه عنـوان رویکردهایـی بـا
قبلا در کسـب و کارهـای مشـابه بـه طـور معمـول اسـتفاده
ارزش بـاال تلقـی مـی شـوند و ایـن رویکردهـا نبایـد
ً
شـده باشـند.
●صـادرات را افزایـش دهـد :فعالیـت هـای تجـاری اولیـه کـه صـادرات را افزایـش مـی دهنـد /یـا ممکن اسـت
باعث افزایش صادرات شـوند .این مسـئله شـامل کسـب و کارهایی نمیشـود که صادرات /تجارت را تسـهیل
مـیکننـد ،ماننـد شـرکت ها یـا نمایندگی هـای تجاری.
●تحقیق و توسعه و تجاری سازی به کمک فناوری را افزایش دهد.
●محصـوالت یـا خدماتـی را بـه یـک بـازار محلـی یـا منطقـه ای ارائـه دهد که خدمات رسـانی ایـن مناطق کمتر
است.
●فنـاوری و دانـش تخصصـی را انتقـال دهـد -از صنایـع فنـاوری هـای پیشـرفته حمایـت کنـد یـا فعالیـت در
ایـن حـوزه را تسـهیل کنـد و/یـا فرصـت هایـی را بـرای توسـعه محصـوالت  /خدمـات حـوزه فنـاوری فراهـم کنـد.
همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه کســب و کار پیشــنهادی شــما در یــک بخــش کلیــدی و هدفمنــد کــه توســط
دولــت انتاریــو تعییــن شــده اســت فعالیــت مــی کنــد ،مــی توانیــد امتیازاتــی را دریافــت کنیــد .ایــن
مســئله یکــی از شــرایط الزامــی برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان کارآفریــن بــه شــمار نمــی رود.
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بخش های کلیدی به عنوان اولویت های اقتصادی انتاریو
●هوافضا

●جنگلداری

●خودرو

●اتوماسیون صنعتی و رباتیک

●مواد شیمیایی و بیوشیمیایی

●فناوری اطالعات

●فناوری پاک

●علوم زیستی

●امنیت سایبری

●معدن

●خدمات مالی

●گردشگری

●تولید مواد غذایی و آشامیدنی
اگر کســب و کار پیشــنهادی شــما در یک بخش کلیدی برای انتاریو قرار دارد ،لطفاً این بخش را معرفی کرده
و دالیل خویش را توضیح دهید .اطالعات بیشــتری درباره بخش های کلیدی انتاریو به دســت آورید (بخش
کلیدی مربوط به کسب و کار خویش را در صنایع مختلف جستجو کنید).
اگــر از شــما دعــوت شــد تــا درخواســت خویــش بــرای برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان کارآفریــن را ارائــه دهیــد
و مشــخص شــده اســت کــه کســب و کار پیشــنهادی شــما در یــک بخــش کلیــدی هدفمنــد قــرار دارد،
مســئولین برنامــه از شــما مــی خواهنــد تــا مــدارک و اســنادی را ارائــه دهیــد (بــه عنــوان مثــال الیســنس
هــا ،مجوزهــا ،عضویــت در انجمــن و ســایر مــوارد) کــه نشــان مــی دهــد کســب و کار پیشــنهادی شــما در
آن بخــش قــرار دارد.
بر اساس جدول زیر برای مزایای اقتصادی قابل توجه و بخش کلیدی امتیازاتی دریافت خواهید کرد:
مزایای اقتصادی قابل توجه و بخش کلیدی

امتیازات

نامطلوب  /مبهم و نامشخص

0

نسبتاً مناسب

5

خوب

10

کل امتیازات

10
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مزایای اقتصادی قابل توجه و بخش کلیدی بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می شود:
●در صـورت شناسـایی مـوارد زیـر ،تجزیـه و تحلیـل مربـوط بـه مزایـای اقتصـادی قابـل توجـه و بخـش کلیـدی
بـه عنـوان عاملـی نامطلـوب  /مبهـم و نامشـخص ( 0امتیـاز) تعییـن خواهـد شـد:
oمفهوم تجاری هیچ بخش کلیدی یا مزایای اقتصادی قابل توجهی را شناسایی یا اثبات نکرده باشد.
●در صـورت رعایـت مـوارد زیـر ،تجزیـه و تحلیـل مربوط به مزایای اقتصـادی قابل توجه و بخش کلیدی امتیاز
نسـبتاً خوب ( 5امتیاز) را دریافت می کند:
oحداقل یک بخش کلیدی یا حداقل یک مزیت اقتصادی اثبات شده باشد.
●در صـورت رعایـت مـوارد زیـر ،تجزیـه و تحلیـل مربوط به مزایای اقتصـادی قابل توجه و بخش کلیدی امتیاز
خـوب ( 10امتیـاز) را دریافت می کند:
oحداقل یک بخش کلیدی و حداقل یک مزیت اقتصادی اثبات شده باشد.
●تخصیص سرمایه گذاری
oبــه طــور خالصــه نحــوه تخصیــص ســرمایه خویــش را بــرای رشــد و توســعه کســب و کار پیشــنهادی شــرح
دهــد.

بر اساس جدول زیر برای تخصیص سرمایه گذاری امتیاز دریافت خواهید کرد:
تخصیص سرمایه گذاری

امتیازات

نامطلوب  /مبهم و نامشخص

0

نسبتاً مناسب

5

خوب

10

کل امتیازات

10
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تخصیص سرمایه گذاری بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می شود:
در صــورت شناســایی هــر یــک از مــوارد زیــر ،تجزیــه و تحلیــل مربــوط بــه تخصیــص ســرمایه گــذاری بــه
عنــوان عاملــی نامطلــوب  /مبهــم و نامشــخص ( 0امتیــاز) تعییــن خواهــد شــد:
●هیچ تفکیکی انجام نشده باشد.
●هیـچ گونـه اطالعـات در مـورد نحـوه رشـد کسـب و کار پیشـنهادی وجـود نـدارد یـا اطالعاتـی ناچیـزی ارائـه
شـده باشد.
●هزینه های فاقد شرایط الزم در تفکیک سرمایه گذاری ذکر شده باشد.
●در صـورت رعایـت تمامـی مـوارد زیـر ،تجزیـه و تحلیـل مربـوط بـه تخصیـص سـرمایه گـذاری امتیـاز نسـبتاً
خـوب ( 5امتیـاز) را دریافـت مـی کنـد:
●تفکیک سرمایه انجام شده باشد ،اما فاقد شفافیت و جزئیات کامل باشد.
●اطالعات مربوط به برنامه رشـد  /توسـعه کسـب و کار پیشـنهادی ارائه شـده باشـد اما اطالعات ارائه شـده
محدود هستند.
●در صـورت رعایـت تمامـی مـوارد زیـر ،تجزیـه و تحلیـل مربـوط بـه تخصیص سـرمایه گذاری امتیـاز خوب (10
امتیـاز) را دریافـت مـی کند:
●تفکیک کاملی از سرمایه گذاری ارائه شده باشد.
●توضیح کاملی درباره برنامه شرکت برای رشد  /توسعه کسب و کار پیشنهادی ارائه شده باشد.
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موقعیت مکانی کسب و کار
شما می توانید بر اساس موقعیت مکانی کسب و کار پیشنهادی خویش امتیاز دریافت کنید.

بر اساس جدول زیر برای محل کسب و کار امتیاز دریافت خواهید کرد:
موقعیت مکانی کسب و کار
منطقه  CMAبا جمعیت  175,000نفر به باال
منطقه  CMAیا  CAبا جمعیت بیش از  100,000نفر و کمتر از

 175,000نفر

امتیاز
0

5

سایر مناطق با جمعیت  100,000نفر به پایین

10

کل امتیازات موجود

10

برنامــه  OINPبــا اســتفاده از داده هــای سرشــماری منطقه کالن شــهری کانادا ( )CMAو داده های سرشــماری
منطقه پر جمعیت ( ،)CAموقعیت مکانی کســب و کارها را به ســه دســته و بر اســاس اندازه جمعیت منطقه
تقسیم کرده است:
●گروه  :Aمناطق کالن شهری ( )CMAبا جمعیت  175,000نفر به باال.
●گروه  :Bمناطق کالن شهری و مناطق پر جمعیت با جمعیت بیش از  100,000نفر و کمتر از  175,000نفر.
●گروه  :Cسایر مناطق که در گروه  Aیا  Bقرار نمی گیرند و دارای جمعیت  100,000نفر به پایین هستند.
مناطــق  CMAو  ،CAمناطقــی متشــکل از یــک یــا چنــد شــهرداری همجــوار هســتند کــه در اطــراف یــک
مرکــز جمعیــت (معــروف بــه هســته) واقــع شــده انــد .یــک منطقــه  CMAدر واقــع منطقــه ای بــا جمعیــت
کل حداقــل  100,000نفــر تعریــف مــی شــود کــه حداقــل  50,000نفــر از ایــن جمعیــت در بخــش هســته یــا
مرکــزی زندگــی مــی کننــد .یــک منطقــه  ،CAمنطقــه ای بــا جمعیــت اصلــی حداقــل  10,000نفــر تعریــف مــی
شــود .لطفــاً توجــه داشــته باشــید کــه برخــی از ایــن مناطــق ممکــن اســت بخشــی از گــروه هــای بــزرگتــر
باشــند .بنابرایــن ،ممکــن اســت محــل کســب و کار شــما در یکــی از مناطــق  CMAیــا  CAواقــع شــده باشــد.
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توجه
اگرچــه اداره آمــار کانــادا ،منطقــه  CMAاتاوا-گاتینو را به عنوان یک منطقه کالن شــهری واحد طبقه بندی می کند،
اما کسب و کارهای واقع در منطقه گاتینو در خارج از انتاریو هستند و واجد شرایط برنامه  OINPتلقی نمی شوند.

ایجاد شغل
شــما مــی توانیــد بــر اســاس تعــداد کل مشــاغل تمــام وقــت و دائمــی کــه بــرای شــهروندان کانادایــی یــا
افــراد دارای اقامــت دائــم ظــرف  20مــاه اول تأســیس کســب و کار خــود ایجــاد مــی کنیــد ،امتیــاز دریافــت
کنیــد.
برای این فاکتور یک حداقل شــرط الزم وجود دارد تا واجد شــرایط برنامه مهاجرت به عنوان کارآفرین باشــید.
شما باید اثبات کنید که یکی از موارد زیر را ایجاد خواهید کرد:
●اگـر کسـب و کار پیشـنهادی شـما در منطقـه  GTAقـرار دارد ،بایـد حداقـل دو شـغل دائمـی تمـام وقـت بـرای
شـهروندان کانادایـی یـا افـراد دارای اقامـت دائـم کانادا ایجـاد کنید.
●اگـر کسـب و کار پیشـنهادی شـما خـارج از منطقـه  GTAقـرار دارد ،بایـد حداقـل یک شـغل دائمی تمام وقت
بـرای یـک شـهروند کانادایـی یـا فـرد دارای اقامت دائم کانـادا ایجاد کنید.

مهم :الزامات مربوط به دستمزد
برنامــه  OINPایجــاب مــی کنــد کــه کلیــه کارمنــدان بابــت ســاعات کاری خویــش دســتمزد دریافــت کننــد و
ایــن دســتمزد بایــد بــا اطالعــات ارائــه شــده توســط کارفرمــا در بیزینــس پلــن پیشــنهادی مطابقــت داشــته
باشــند .برنامــه  OINPایجــاب مــی کنــد کــه دســتمزد پیشــنهادی بــه یــک کارمنــد ،بــر اســاس دســتمزد
ســاعتی هــر فــرد کــه بــه صــورت حقــوق مبتنــی بــر ســاعت و تعــداد ســاعت در ســال ،یــا حقــوق هفتگــی و
تعــداد هفتــه هــا در ســال بیــان مــی شــود ،توصیــف شــود .بدیــن طریــق برنامــه  OINPمــی توانــد بررســی
کنــد آیــا کارکنــان بــه طــور مناســب حقــوق دریافــت مــی کننــد یــا خیــر.
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توجه
این برنامه ،دســتمزد بابت هر قطعه تولیدی ،پاداش ها ،پورســانت ها ،دریافتی بابت مرخصی یا غرامت غیر مالی
را به عنوان بخشــی از دســتمزد پیشــنهادی کارمند در نظر نمی گیرد .یک کارفرما می تواند عالوه بر دستمزد پایه به
کارمند ،دستمزد بابت هر قطعه تولیدی ،پاداش ،پورسانت یا غرامت غیر مالی پیشنهاد دهد .با این حال ،این موارد
بخشی از حقوق پایه کارمند که بر مبنای ساعتی یا هفتگی محاسبه می شود به شمار نمی روند.

دســتمزد پایــه کــه بر مبنای ســاعتی یا هفتگی بــه کارمند پرداخت می شــود باید برابر با یا باالتــر از میانگین
دستمزد برای هر شغل و هر منطقه باشد که در وب سایت بانک مشاغل دولت فدرال تعیین شده است.
یک شغل تمام وقت دائمی به معنای موقعیت شغلی است که شامل حداقل  30ساعت کار در هفته و حداقل
 1,560ساعت کار در یک دوره یک ساله است.
یــک پیشــنهاد شــغلی دائمــی ،اســتخدام مســتمر در موقعیتــی شــغلی اســت کــه بــه عنــوان دائمــی تعییــن
شــده و تاریــخ پایــان مشــخصی نــدارد (بــه طــور مثــال بــا مــدت زمــان نامشــخص) .عــاوه بــر ایــن ،تمامــی
موقعیــت هــای شــغلی بایــد حداقــل  10مــاه قبــل از ارائــه گــزارش نهایــی شــما پــر شــده باشــند ،بــه عــاوه
در زمــان ارائــه گــزارش نهایــی و در زمــان صــدور گواهــی داوطلبــی ،ایــن مشــاغل بایــد همچنــان موجــود بــوده
و افــراد در آن موقعیــت شــغلی مشــغول بــه کار باشــند.
اگر یک شــریک تجاری با ملیت خارجی دارید ،شــریک شــما نیز باید حداقل یک یا دو شــغل ایجاد کند که در
مجموع دو تا چهار شغل برای کسب و کار پیشنهادی شما ایجاد می شود.
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برای ایجاد شغل بر اساس جدول زیر امتیاز دریافت خواهید کرد:
امتیازات

ایجاد شغل
 1شغل برای مناطق خارج از منطقه ( GTAمنطقه تورنتو بزرگ)

یا برای بخش فناوری اطالعات و ارتباطات ( / )ICTارتباطات

دیجیتال

3

 2شغل برای مناطق داخل ( GTAمنطقه تورنتو بزرگ)
 3تا  4شغل

5

 5شغل به باال

7

کل امتیاز موجود

7

لطفاً توجه داشته باشید که
اگر یک کســبو کار موجود را خریداری می کنید ،باید حداقل دســتمزد فعلی و شــرایط اســتخدام کارکنان موجود را
حفظ کنید ،عالوه بر این ،بسته به محل کسبو کار پیشنهادی ،باید حداقل یک یا دو شغل جدید ایجاد کنید .هیچ
امتیاز اضافی برای حفظ کارکنان موجود اعطا نمی شود.

همچنیــن مــی توانیــد در صــورت ایجــاد مشــاغل بــا کــد  NOC A ،0 NOCیــا  NOC Bبــرای شــهروندان
کانادایــی یــا افــراد دارای اقامــت دائــم ،کســب و کار پیشــنهادی شــما امتیــاز بیشــتری دریافــت خواهــد
کــرد .لطفــاً کــد ( NOCطبقــه بنــدی مشــاغل ملــی) هــر شــغل جدیــد کــه ایجــاد کــرده ایــد ،را نیــز درج کنیــد.
هیــچ الــزام اجبــاری بــرای ایــن فاکتــور در برنامــه مهاجــرت بــه عنــوان کارآفریــن وجــود نــدارد.

Ontario

ایجاد مشاغل با کد  NOC A ،0 NOCیا NOC B
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امتیازات

صفر شغل با کد  NOC A ،0 NOCیا NOC B

0

 1شغل با کد  NOC A ،0 NOCیا NOC B

5

حداقل  2شغل با کد  NOC A ،0 NOCیا NOC B

7

کل امتیازات موجود

7

ایجاد شغل بر اساس معیارهای زیر ارزیابی می شود:
در صــورت شناســایی مــوارد زیــر ،تجزیــه و تحلیــل مربــوط بــه ایجــاد شــغل بــه عنــوان عاملــی نامطلــوب /
مبهــم و نامشــخص ( 0امتیــاز) تعییــن خواهــد شــد:
مفهوم تجاری هیچ گونه استخدام برای افراد دارای مهارت و تخصص باال ( A ,0 NOCیا  )Bرا پیشنهاد نداده
یا ایجاد نکرده است.
در صــورت رعایــت موارد زیر ،تجزیه و تحلیل مربوط به ایجاد شــغل امتیاز نســبتاً خــوب ( 5امتیاز) را دریافت
می کند:
در مفهــوم تجــاری ایجــاد  /حفظ یک موقعیت شــغلی که نیاز به مهــارت و تخصص باال دارد ()A or B ,0 NOC
نشان داده شده است.
در صورت رعایت موارد زیر ،تجزیه و تحلیل مربوط به ایجاد شغل امتیاز خوب ( 7امتیاز) را دریافت می کند:
در مفهوم تجاری ایجاد  /حفظ حداقل  2موقعیت شغلی که نیاز به مهارت و تخصص باال دارد (A or ,0 NOC
 )Bنشان داده شده است.
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دستورالعمل ثبت نام EOI
بــه دلیــل تغییــرات اخیــر در برنامــه ،سیســتم  EOIآنالیــن در حــال حاضــر در دســترس نیســت ،زیــرا
سیســتم در حــال بــه روز رســانی اســت.
در این میان ،فرآیند  EOIخارج از پورتال فایل الکترونیکی برنامه  OINPانجام خواهد شد.

برای ثبت  EOIخویش ،لطفا مراحل زیر را دنبال کنید:
●از طریـق ایمیـل ( )business.immigration@ontario.caمـی توانیـد بـا مسـئولین برنامـه  OINPتمـاس
بگیریـد و عالقـه منـدی خویـش بـرای شـرکت در برنامـه مهاجـرت بـه عنـوان کارآفریـن را ابراز کنید و درخواسـت
دهیـد تـا یـک کپـی از فـرم ثبـت نـام  EOIبـرای شـما ارسـال شـود.
●پس از دریافت ،فرم ثبت نام  EOIرا تکمیل کنید.
●فرم تکمیل شده را از طریق ایمیل به نشانی  business.immigration@ontario.caارسال کنید.
سپس مسئولین برنامه  OINPمفهوم تجاری شما را ارزیابی کرده و امتیاز خواهند داد .اگر حداقل معیارهای
برنامه را کسب نکنید ،مفهوم تجاری شما بررسی نخواهد شد.

از طریق ایمیل ،امتیاز کل  EOIخویش را دریافت خواهید کرد (حداکثر امتیاز200 ،
امتیاز است).

لطفا توجه داشته باشید:
●تعداد واژه مجاز در فرم  EOIبرای هر بخش  5,000واژه است.
●برنامه هیچ پیوست جداگانه ای را نمی پذیرد؛ مفهوم تجاری باید در فرم  EOIارائه شده ،گنجانده شود.
●فضای کافی در  EOIبرای ارائه یک مفهوم تجاری دقیق وجود دارد.
●فرم های  EOIکه به صورت دستی تغییر و ویرایش شده باشند پذیرفته نمی شود.
●اگـر متقاضـی در زمـان ثبـت نـام بخواهـد هـر گونـه تغییـر در  EOIاولیـه ارسـالی ایجـاد کنـد کـه دعوتنامـه
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 ITAبـر اسـاس آن صـادر و ارسـال شـده اسـت ،بایـد از دعوتنامـه  ITAخویـش صـرف نظـر کند و یـک  EOIجدید
ارسـال کند.
●هیچ تضمینی وجود ندارد که  EOIجدید به گروه منتخب راه یابد و دعوتنامه  ITAرا دریافت کند.
●ثبـت نـام کننـده بایـد حداقـل  37امتیـاز از  74را در گـروه مـدل کسـب و کار کسـب کنـد تـا  EOIایشـان در
بیـن منتخبیـن قـرار گیرد.
●تعیین نماینده مجاز اختیاری است.
●اگـر نماینـده ای منصـوب مـی کنیـد ،لطفـاً فـرم  EOIرا بـه همـراه کپـی امضـا شـده و دارای تاریـخ فـرم هـای
مربـوط بـه نماینـده مجـاز ،اهـراز هویـت و سـلب مسـئولیت فقـط از طریـق یـک ایمیـل ارسـال کنیـد.

مشکالت فنی
اگر در زمان ارسال درخواست آنالین با هر گونه مشکل فنی مواجه شدید ،لطفاً یک ایمیل به نشانی business.
 immigration@ontario.caارســال کنید و تا آنجا که ممکن اســت جزئیات بیشــتری در مورد این مشکل ارائه
دهید .کارکنان برنامه  OINPایمیل شما را بررسی کرده و در اسرع وقت به شما پاسخ خواهند داد.

مصاحبه اجباری حضوری در استان انتاریو
پــس از ارســال تمامــی مــدارک و مســتندات مــورد نیــاز و بررســی آنهــا ،از متقاضــی و شــرکای متقاضــی در
صــورت وجــود بــرای حضــور در مصاحبــه حضــوری در دفتــر اداره مهاجــرت اســتان انتاریــو واقــع در تورنتــو
دعــوت بــه عمــل میآیــد .در ایــن مصاحبــه تمامــی اطالعــات مجــدداً از متقاضــی پرســیده خواهــد شــد
و متقاضــی بایــد تمامــا بــه جزئیــات طــرح کاری تســلط داشــته باشــد .بعــد از ایــن مصاحبــه بــا متقاضــی
قــرارداد حســن انجــام کار امضــا خواهــد شــد.

قرار داد حسن انجام کار در انتاریو
پس از مصاحبه با متقاضی ،قراردادی با عنوان  Performance Agreementبرای تعهد متقاضی به انجام طرح
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کاری پیشنهادی داده خواهد شد .این قرارداد متقاضی کارآفرین را ملزم به اجرای طرح کاری خود در مدت 20
ماه خواهد کرد و اعطای اقامت دائم کانادا مستلزم اجرای قرارداد حسن انجام کار است.
این قرارداد برای هر طرح کاری تنظیم میشود .موارد زیر در همه طرحهای کاری مشترک هستند.
●کلیاتی از طرح کاری.
●میزان سرمایه گذاری و برنامه زمانی انجام آن.
●تعداد و شرایط مشاغلی که قرار بر ایجاد آنهاست.
●شرایط و دست آوردهایی که کسب و کار تولید شده باید در مدت زمان مشخص به آن برسد.
●جدول زمانی برای تمامی اقداماتی که در دستور کار است.
زمانــی کــه متقاضــی قــرارداد را امضا کنــد ،معرفینامــهی دریافت ویزای اقامــت موقت کاری  2ســاله دریافت
میکند .با در دست داشتن این معرفینامه از طرف استان انتاریو ،متقاضی میتواند برای دریافت ویزای خود
اقدام کند.

الزم است بدانید که
برای دریافت ویزای اقامت موقت کاری ،مدارک و اقداماتی الزم اســت که باید انجام دهید .پس از دریافت ویزای
اقامت کاری ،میتوانید وارد خاک کانادا شوید و طرح کاری خود را آغاز کنید.

احداث کسب و کار و پروژه راه اندازی بیزینس در انتاریو
پــس از احــداث و شــروع بهرهبــرداری از کســب و کار و اجــرای تمامــی تعهــدات قــرارداد حســن انجــام کار،
متقاضــی میتوانــد مراتــب را بــه اطــاع اداره مهاجــرت اســتان برســاند و از آنهــا درخواســت معرفینامـهی
اقامــت دائــم کنــد .مفــاد قــرارداد حســن انجــام کار شــامل مــواردی همچــون انجــام ســرمایه گــذاری قیــد
شــده در طــرح اجرایــی راهانــدازی کســب و کار ،بهرهبــرداری از کســب و کار بــه مــدت حداقــل یــک ســال و
ارســال گزارشهــای مربــوط بــه تکمیــل و بهرهبــرداری کســب و کار میشــود.
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درخواســت معرفینامــه بــرای دریافــت اقامــت دائــم بــه ایــن معنــی اســت کــه اداره مهاجــرت اســتان شــما
را بــه عنــوان کاندیــدای اقامــت دائــم مــورد تاییــد اســتان بــه ســازمان مهاجــرت کانــادا معرفــی کنــد .بــا
ایــن درخواســت زمانــی موافقــت میشــود کــه متقاضــی تمامــی مــدارک مالــی و مربــوط بــه عملکــرد کســب
و کار را بــه اداره مهاجــرت اســتان ارائــه دهــد و تیــم بررســی اداره مهاجــرت ،صالحیــت اقامــت متقاضــی
و کســب و کارش در اســتان را تصدیــق کنــد .در صــورت موافقــت بــا اقامــت متقاضــی ،اداره مهاجرتــی
اســتان موافقتنامـهای را بــرای متقاضــی یــا نماینــده متقاضــی و یکــی هــم بــرای ســازمان مهاجــرت کانــادا
( )IRCCارســال میکنــد .هــر دو نامــه فقــط  6مــاه اعتبــار خواهنــد داشــت و ظــرف ایــن مــدت ،متقاضــی
میتوانــد بــرای دریافــت اقامــت دائــم خــود و خانــواده خــود بــه ســازمان مهاجــرت کانــادا مراجعــه کنــد.

در صورتی که اداره مهاجرت استانی انتاریو با مدارک ارائه شده برای شرایط احداث و بهرهبرداری
کسب و کار قانع نشود ،فرصتی  10روزه به متقاضی و یا وکیل متقاضی داده خواهد شد تا نقص
مدارک و اطالعات را جبران کند و برای تجدید نظر ارسال شوند .در صورتی که مدارک و مستندات
دوبــاره مــورد موافقــت هیئــت داوری قرار نگیــرد ،متقاضی اجــازه دریافت اقامت دائم را کســب
نخواهد کرد.

66 Ontario

کاندیداتوری برای دریافت ویزای اقامت دائم برنامه های استانی انتاریو
در مــدت  6مــاه پــس از کاندیــدای اســتانی شــدن ،متقاضــی بایــد مراحــل مربــوط بــه دریافــت اقامــت دائــم
را انجــام دهــد .دقــت کنیــد کــه ســازمان مهاجــرت کانــادا نیــز ممیــزی خــود را اعمــال خواهــد کــرد و صرفــا
موافقــت اســتان بــا اقامــت دائــم بــه معنــای تضمیــن دریافــت اقامــت دائــم نخواهــد بــود .لــذا در ایــن
زمــان ،ضمــن ثبتنــام بــرای دریافــت اقامــت دائــم ،بایــد تمامــی مــدارک و مســتندات الزم ،از قبیــل یــک
نســخه از موافقتنامـهی اســتان بــا اقامــت متقاضــی بــه صــورت دقیــق تحویــل ســازمان مهاجــرت کانــادا
داده شــود.
در صــورت موافقــت ،متقاضی موظف خواهد بود که قرارداد اســکانی را با ســازمان مهاجــرت کانادا امضا کند و
پس از آن ویزای اقامت دائم متقاضی به همراه خانواده صادر خواهد شد.
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پذیرش های اخیر مسیر مهاجرتی کارآفرینی انتاریو
تاریخ ارسال دعوت نامه

حداقل نمره قبولی

تعداد متقاضیان دعوت شده

 22آپریل 2020

26

132

 6فوریه 2020

20

136

 20سپتامبر 2019

15

127

 5آپریل 2019

22

112

 17ژانویه 2019

13

115

 23نوامبر 2018

15

112

 23اکتبر 2018

18

110

 21سپتامبر 2018

16

117

 20آگوست 2018

21

110

 17جوالی 2018

20

120

 13جون 2018

13

124

 14می 2018

10

127

 5فوریه 2018

13

137

68 Ontario

ه گذاریهای مهم در سال  2018-2019در انتاریو
سرمای 
پروژه ساید والک لبز شرکت آلفابت
● 64.7میلیون دالر

●منبع :شبکه اخبار تجاری بلومبرگ

●تورنتو ،انتاریو

پروژه نوکیا
● 214میلیون دالر

●منبع :شبکه خبری CBC

●کناتا ،انتاریو

پروژه تویوتا
● 1.4میلیارد دالر

●منبع :فایننشال پست

●کمبریج ،انتاریو

بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری در امالک و مستغالت انتاریو در سال 2021
همیلتون
متوسط قیمت خانه:
●همیلتون وست 579625 :دالر
●شرق همیلتون 537351 :دالر
●مرکز همیلتون 497,511 :دالر
●کوه همیلتون 610827 :دالر
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سنت کاترینز
●متوسط قیمت خانه 464,500 :دالر

ویلند
●متوسط قیمت خانه 400,800 :دالر

پیتربورو
●متوسط قیمت خانه 571,956 :دالر

کیچنر
●متوسط قیمت خانه 595,000 :دالر

بری
●متوسط قیمت خانه 588,365 :دالر

برانتفورد
●متوسط قیمت خانه 577,319 :دالر

لندن
●متوسط قیمت خانه 530,006 :دالر

تورنتو
متوسط قیمت خانه:
oشهر تورنتو 958,200 :دالر
oمنطقه بزرگ تورنتو 902,500 :دالر
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جریــان کارآفرینــی برنامه نامــزدی انتاریو به شــما در زمینه
سرمایه گذاری و زندگی در انتاریو کمک می کند

جریــان کارآفرینــی برنامــه نامــزدی انتاریــو بــه ســود کارآفرینــان خارجــی اســت کــه عالقــه منــد بــه راه
انــدازی یــا خریــد کســب و کار در انتاریــو هســتند .پــس از ثبــت کســب و کار خــود در انتاریــو ،کارآفریــن (و
حداکثــر یــک شــریک تجــاری خارجــی) نامــزد اقامــت دائــم کانــادا از طــرف برنامــه نامــزدی اســتانی انتاریــو
مــی شــوند.

اطالعـات الزم
نوع کسب و کار
متقاضیان باید کسب و کاری در انتاریو راه اندازی یا خریداری کنند.

شریک تجاری
متقاضیــان ممکن اســت حداکثر یک شــریک تجاری خارجی داشــته یا با یــک کانادایی
مشارکت کنند.

سرمایه گذاری و ارزش خالص
گزینه  :1مشاغل مستقر در خارج از کالن شهر تورنتو یا در بخش فناوری اطالعات
●حداقل سرمایه گذاری  200000دالری
●حداقل ارزش خالص  400000دالری
گزینه  :2مشاغل مستقر در کالن شهر تورنتو
●حداقل سرمایه گذاری  600000دالری
●حداقل ارزش خالص  800000دالری
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تجربه کسب و کار
متقاضیــان بایــد حداقــل  24ماه ســابقه کار به عنوان مالک کســب و کار یا مدیر ارشــد
داشته باشند.

ایجاد شغل
حداقل  1شــغل :برای مشــاغل مســتقر در خارج از کالن شــهر تورنتو یا مشــاغل مرتبط با
فناوری اطالعات و ارتباطات در هر نقطه از انتاریو.
حداقل  2شغل :برای مشاغل مستقر در کالن شهر تورنتو

مشارکت فعال
متقاضیان باید در مدیریت تجارت مشارکت فعال داشته باشند.
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نحـوه اپالی کردن
اظهار عالقه مندی
متقاضیان ابتدا باید اظهار عالقه مندی خود را ثبت کنند.

دعوتنامه
در صورت ارسال دعوتنامه ،متقاضیان به صورت آنالین اپالی می کنند.

مصاحبه
مصاحبه حضوری به عنوان بخشــی از ارزیابی درخواســت توســط برنامه نامزدی اســتانی
آنتاریو انجام می شود.

ثبت کسب و کار
متقاضیــان توافقنامــه عملکرد را امضا کــرده ،مجوز کار دریافت کرده ،در انتاریو ســاکن
شده ،و  20ماه فرصت دارند که تجارت خود را تاسیس کنند.

نامزدی و اقامت دائم
در شــرایط فــوق ،متقاضــی نامزد برنامه اســتانی انتاریو شــده و می توانــد برای دریافت
اقامت دائم اقدام کند.

