


اسپانسر ویرایش اول

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )250( 201  2020 021  9130  2929
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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دریافت مشاوره اولیه  
مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روش ها، 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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با تراست
سرمایه گذاری در کانادا
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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 interest انجام شود. در 
ادامه، با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی، یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری )ITA( از طرف 

اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.

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.

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
Letter of Confir�( و یا یک تأییدیه )letter of support ـی  (بعــد از امضــای توافق نامه، یک نامه حمایـت

mation( از طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود. 

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.

دریافت ویزا 
مرحله دهم

در نهایت، ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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سرزمین های شمال غربی؛ فرصت بزرگ سرمایه گذاری

ــع  ــق اقتصــاد، مناب ــه تجــارت و رون ــد ب ــات و متعه ــا ثب ــد و ب ــا دولتــی متعه ســرزمینهای شــمال غربــی ب
فــراوان کــه مــورد نظــر شــرکتهای بــزرگ توســعه و گردشــگری در سراســر جهــان اســت، پتانســیل بســیار 

باالـیـی دارد.

فرصت های زیادی در زمینه گردشــگری، فناوری، نفت و گاز، اســتخراج معادن و ... وجود دارد. توسعه سرمایه 
گــذاری مشــترک بیــن گــروه های تجاری و محلی و متخصــص نیز کامال عادی و رو به افزایش اســت. برای آن 
دســته از مشــاغل و کارآفرینانی که قصد دارند تفاوت ایجاد کنند، ســرزمین های شــمال غربی سیاســت ها و 
برنامه های جذاب مهاجرتی ارائه می دهند، بنابراین سرمایه گذاران و خانواده های آنها می توانند از کیفیت 

باالی زندگی در سرزمین های شمال غربی لذت ببرند.
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هم اکنون زمان سرمایه گذاری است

منـابع:

معدن

ســرزمین هــای شــمال غربــی بــا پتانســیل بــاالی منابــع، داده هــای علــوم زمیــن و پشــتیبانی جامعــه، مکانــی 
ایــده آل بــرای ســرمایه گــذاری در اســتخراج معــادن و اکتشــافات هســتند. تنــوع زمیــن شناســی بخشــی 
از قــدرت ایــن ســرزمین هاســت و بــا توجــه بــه وســعت اراضــی، پتانســیل بســیار خوبــی بــرای اکتشــاف 
دقیــق تــر و اکتشــافات جدیــد مــواد معدنــی وجــود دارد. پتانســیل هــای معدنــی شــامل المــاس، طــال، روی، 

تنگســتن، عناصــر خاکــی کمیــاب، ســرب و غیــره اســت. 

برای ســرمایه گذاران بالقوه، مشــوق های مالیاتی و بودجه از جمله اعتبار مالیاتی اکتشــافات معدنی کانادا و 
برنامه تشویقی استخراج معادن ارائه می شود.



Northern8

الماس در سرزمینهای شمال غربی

خیره کننده، کمیاب و زیبا

المــاس هــای اســتخراج شــده در ســرزمین هــای شــمال غربــی از کیفیــت، زیبایــی 
و وضــوح باالیــی برخــوردار هســتند.

نفت و گاز

ســرزمین هــای شــمال غربــی دارای ذخایــر کالس جهانــی و ذخایــر گســترده نفــت و گاز توســعه نیافتــه و 
مناســب ســرمایه گــذاری هســتند. بــه طــور کلــی، تولیــد ســاالنه نفــت و گاز در ســرزمینهای شــمال غربــی 
طــی 10 ســال گذشــته بــه طــور متوســط بیــش از 500 میلیــون دالر بــوده و پتانســیل باالیــی بــرای توســعه 

دارد.
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آمـار و ارقـام

سومین
تولید کننده الماس در جهان 

3000 نفر 
استخدام بیش از 3000 نفر در 

صنعت معدن 

1.35 میلیون
کیلومتر مربع مساحت سرزمین 

های شمال غربی 

٪86
از ساکنان سرزمین های شمال 
معدن  که  باورند  این  بر  غربی 

برای این قلمرو مفید است.

25٪ تولید 
معــدن 25٪ از تولیــد ناخالــص 
ـی ســرزمین هــای شــمال  داخـل

غرـبـی را شــامل شــده اســت  

بیش از ٪0.001 
استخراج بیش از 0.001٪ اراضی 

200 میلیارد
بشکه نفت در محل 

97 تریلیون
فوت مکعب گاز طبیعی 

2 میلیارد
صادرات 2 میلیارد الماس

3 معدن
3 معدن الماس 
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پایتخــت ســرزمین هــای شــمال غربــی تمامــی زیرســاخت هــای الزم بــرای تجــارت در قطــب را دارد - حمــل و 
نقــل هوایــی و باربــری ارزان، مــکان هایــی بــرای زندگــی کارگــران و اکتشــاف معــادن رو بــه افزایــش اســت.

TerraX از برنامــه هــای تشــویقی دولــت منطقه ای برای ســرمایه گــذاری در زمینه مواد معدنی ســود می برد؛ 
همچون برنامه تشــویقی معدن که بودجه پروژه های اکتشــافی را برای شــرکت های اکتشافی تأمین می کند. 
دولت متوجه نقش انرژی مقرون به صرفه در توســعه این صنعت اســت و از صنایع معدنی حمایت می کند. 

ما موفق به کشف چندین معدن جدید طال با عیار باال و هزینه پایین شده ایم.
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هنر و دست سازه های زیبا

ـی متفــاوت از یکدیگــر  تمامــی قطعــات هنــری ســرزمین هــای شــمال غرـب
هســتند. بــا الهــام از زیبایــی طبیعــی ســرزمین و فرهنــگ و ســنت هــای غنــی 
مردمــی کــه در ایــن ســرزمین هــا زندگــی مــی کننــد، خالقیــت هنــری باالســت. 
نقــش و نگارهــای ســنگ صابــون، تابلوهــا و لبــاس هــا، گلــدوزی و منبــت کاری 
و ... بــه خریــداران ضمانــت میدهــد کــه هنرهــای دلخــواه خــود را پیــدا کننــد.

گردشگری

ـی شــگفت انگیــز، مناظــر خیــره کننــده و حیــات  گردشــگران سراســر جهــان بــرای تماشــای شــفق قطـب
ــد.  ــه ســرزمین هــای شــمال غربــی مســافرت مــی کنن ــاز ب وحــش، و ماجراجویــی هــای عالــی در فضــای ب
مابیــن 2015-16، گردشــگران 167.1 میلیــون دالر در ایــن ســرزمین هزینــه كردنــد و انتظــار مــی رود تعــداد 

ــد.  آنهــا افزایــش یاب

فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت گردشگری وجود دارد و با ساخت هتل 
های جدید، استراحتگاه ها و امکانات گردشگری، این صنعت توسعه پیدا خواهد کرد. سرمایه گذاری بیشتری 

برای ارائه خدمات به تعداد زیاد گردشگران و رشد صنعت گردشگری در چند سال آینده نیاز است.

فیلم

چشــم انــداز بــی نظیــر ســرزمین هــای شــمال غربــی مناظــر نفــس گیــر و باورنکردنــی بــرای ســاخت فیلــم 
هــای جدیــد، مســتندها یــا پــروژه تلویزیونــی بــه فیلــم ســازان ارائــه مــی دهــد. فیلــم ســازان بــا تجربــه مــی 
تواننــد بــا خدمــات و تخصــص خــود بــه شــرکت هــای تولیــد کننــده فیلــم کمــک کننــد، و دولــت منطقــه ای 
بــه شــرکت هــای تولیــدی کــه در ســرزمین هــای شــمال غربــی فیلــم تولیــد کــرده و از خدمــات و نیــروی 
کار محلــی اســتفاده مــی کننــد تخفیــف مــی دهــد. فیلــم بعــدی خــود را در ســرزمین هــای شــمال غربــی 

بســازید.
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بخش های نوظهور

کشاورزی

تولیــد غــذای محلــی در دهــه گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت، زیــرا فــرآوری مــواد غذایــی توســعه 
ـی را افزایــش داده انــد. صنعــت  یافتــه و پیشــرفت هــای فــن آوری امــکان تولیــد مــواد غذاـیـی محـل
کشــاورزی بــا دولــت محلــی و شــرکای خــود بــرای افزایــش رقابــت، توســعه زنجیــره هــای تأمیــن و افزایــش 

تولیــد بــرای رشــد بازارهــای محلــی و ســرزمینی همــکاری مــی کنــد.

شیالت

در دریاچــه گریــت اســلیو، یکــی از بزرگتریــن و زالل تریــن دریاچــه هــای جهــان – فرصــت هــای زیــادی بــرای 
شــیالت وجــود دارد. ماهــی آب شــیرین از ســرزمین هــای شــمال غربــی بــه دلیــل انــدازه، طعــم و کیفیــت 
خــود همیشــه مــورد توجــه بــوده و تقاضــا بــرای آن زیــاد اســت و دولــت منطقــه ای اقداماتــی بــرای رشــد 
هــر چــه بیشــتر ایــن صنعــت امیــد بخــش انجــام داده اســت. توســعه مســتمر شــیالت را مــی تــوان بــا 

ســرمایه گــذاری در زیرســاخت هــا بــرای حداکثــر اســتفاده از پتانســیل عظیــم صــادرات تحقــق بخشــید.
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ساخت و ساز

بخــش ســاخت و ســاز کوچــک امــا قدرتمنــد اســت، و محصــوالت متنوعــی از جملــه مبلمــان، فلــزات ضــروری 
بــرای صنعــت معــدن، قایــق و غیــره تولیــد مــی کنــد. بــا نیــروی کار ماهــر و تمایــل بــه اســتقبال از مشــاغل 

جدیــد تولیــدی، فرصــت رشــد صنعــت و ســرمایه گــذاری در ســاخت و ســاز بســیار زیــاد اســت.

ساخت و ساز

بخــش ســاخت و ســاز کوچــک امــا قدرتمنــد اســت، و محصــوالت متنوعــی از جملــه مبلمــان، فلــزات ضــروری 
بــرای صنعــت معــدن، قایــق و غیــره تولیــد مــی کنــد. بــا نیــروی کار ماهــر و تمایــل بــه اســتقبال از مشــاغل 

جدیــد تولیــدی، فرصــت رشــد صنعــت و ســرمایه گــذاری در ســاخت و ســاز بســیار زیــاد اســت.
آیا می دانید؟

خــز وحشــی ســرزمین هــای شــمال غربــی یکــی از بهتریــن هــای جهــان اســت. 
ــه،  ــن منطق ــام تجــاری Genuine Mackenzie Valley Fur brand ای تحــت ن
خریــداران مــی تواننــد جنــس عالــی، مطابــق بــا دســتورالعمل هــای بــازار اروپــا 

و بــا بهتریــن کیفیــت در بــازار خریــداری کننــد.
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برنامه  نامزدی سرزمین های شمال غربی؛ جریان تجاریمه

افــرادی کــه مــی خواهنــد بــرای راه انــدازی تجــارت شــخصی و ســرمایه گــذاری و اداره یــک شــرکت مســتقر 
بــه ســرزمین هــای شــمال غربــی مهاجــرت کننــد، مــی تواننــد بــرای جریــان تجــاری برنامــه نامــزدی ســرزمین 
هــای شــمال غربــی اپــالی کننــد. هــدف ایــن برنامــه جــذب تخصــص تجــاری بــرای شــروع و ســرمایه گــذاری 

در یــک کســب و کار نوپاســت کــه اقتصــاد ســرزمین هــای شــمال غربــی را ارتقــا مــی بخشــد.
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دالیل مهاجرت به سرزمین های شمال غربی
اقتصاد قوی: یکی از پایین ترین نرخ مالیات مشاغل و رشد سریع تولید ناخالص داخلی در کانادا 	

حمایت دولت: سیاست هایی برای جذب سرمایه گذاری و تشویق کارآفرینی 	

پتانسیل باالی مواد معدنی و نفتی: سرزمینی با پتانسیل کشف نشده 	

برنامه نامزد: مختص افراد واجد شرایط که قصد سرمایه گذاری در یک شرکت مستقر دارند. 	

فرصت های مالی: برنامه های تشویقی دولت برای تجارت و سرمایه گذاری 	

نیـروی کار آمـوزش دیـده و تحصیـل کـرده: پاییـن تریـن نرخ بیکاری در کانادا با کارگرانی که مشـتاق چالش  	
های جدید هسـتند.
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