


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(   )604( 7733475 021  9130  2929



اسپانسر ویرایش اول

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



جملــه  از  بســیاری  قــوت  نقــاط  نیوبرانزویــک  اســتان 
نزدیـکـی بــه بنــادر آب عمیــق از ســمت شــرق، جمعیــت 
ــروی کاری  ــر، نی ــج هــای معتب ــه، دانشــگاه هــا و کال دوزبان
هزینه هــای  زندـگـی،  پاییــن  هزینه هــای  تحصیل کــرده، 
ارتباـطـی  زیرســاخت های  کاـفـی،  منابــع  رقابـتـی،  تجــاری 
عالــی، سیســتم بهداشــتی مناســب، کارمنــدان وفــادار، نــرخ 
پاییــن جابه جایــی شــغلی و نیــز کیفیــت زندگــی ای کــه در 

ــه  ــا شــما ایــن اســتان را ب دیگــر شــهرها دیــده نمی شــود، دارد؛ کــه همــه ایــن مــوارد باعــث می شــوند ت
عنــوان مقصــد خــود بــرای ســرمایه گــذاری انتخــاب کنیــد. 

سطح استاندارد زندگی در نیوبرانزویک

نیوبرانزویــک یـکـی از ایــاالت ارزان در کانــادا اســت کــه مهاجریــن به راحتی و با داشــتن یک درآمــد معمولی 
می توانند در آن زندگی کنند. هزینه مســکن، خوراک، اســتفاده از وســایل حمل و نقل عمومی و انرژی نیز در 
نیوبرانزویک در مقایســه با ســایر ایاالت کم تر اســت. حداقل دســتمزد در این ایالت، 90 دالر در ســاعت است. 
نرخ جرم در ایالت نیوبرانزویک پایین است و به دلیل نزدیک بودن به اقیانوس اطلس از شرایط آب و هوایی 

مطلوبی برخوردار است.

اقتصاد نیوبرانزویک

نیوبرانزویک از اقتصادی مدرن بر پایه فعالیت های خدماتی، آموزشــی، کشــاورزی و بیمه برخوردار است. بندر 
سنت جان و فردریکتون نیز با فعالیت های اقتصادی وسیع، ثروت زیادی را برای ایالت و حتی کانادا به همراه 
داشــته اند. وجود شــرکت های متنوع حمل و نقل در بنادر مذکور، عالوه بر شــکوفایی اقتصادی، زمینه را برای 
اشتغال تعداد زیادی از ساکنین فراهم نموده است. راه   آهن نیز در رونق بخش حمل و نقل نیوبرانزویک تاثیر 
به سزایی داشته است. وجود معادن مختلف و بخش پرورش میگو و خرچنگ نیز جزء فعالیت های اقتصادی 

مهم در این ایالت محسوب می شود.
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رویکــرد جدیـــد توسعــه ی اقتصـــادی

طرح رشــد اقتصادی نیوبرانزویک چارچوب پیشــبرد اقتصاد را، با کمک گرفتن از بخش های ســنتی و توســعه ی 
فرصت های جدید که از دارایی های نیوبرانزویک بهره می برد، مشــخص می کند. طرح رشــد اقتصادی متمرکز بر 

ارکان زیر می باشد: 

مردم؛ تقویت نیروی کار استان 	

نوآوری؛ گسترش ظرفیت نوآوری 	

سرمایه؛ رشد سرمایه گذاری از بخش خصوصی  	

زیرساخت ها؛ تقویت سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی در زیرساخت های استراتژیک 	

چابکی؛ تقویت چابکی در بخش دولتی و اقتصادی 	

پنج مورد ذکرشده، سیاست های دولت را به اولویت های توسعه اقتصادی و تجاری پیوند خواهد داد. 

ایــن ســازمان از طــرح نــوآوری اســتانی حمایــت می کنــد و در تالش بــرای جذب اســتعدادها به 
نیوبرانزویک است. همچنین ONB از توسعه ی اقتصاد منطقه ای با ایجاد رویکرد جدید و شبکه ای 

از کارکنان رابط جامعه در سراسر استان حمایت می کند. 
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اقتصاد جـهانی و سرمایه گذاری مستـقیـم خارجی

ـی ســال های  ـی جهاـن ـی تحت تأثیــر بحــران ماـل اقتصــاد جهاـن
2008-2009 قــرار گرفتــه اســت. درحالی کــه اکثــر اقتصادهــا 
بهبــود یافته انــد، رشــد اقتصــادی در ســال های اخیــر نســبتًا 
صنــدوق  ـی  جهاـن اقتصــاد  چشــم انداز  اســت.  بــوده  کنــد 
در  کــه،  کــرد  خاطرنشــان   )2015 )اکتبــر  پــول  ـی  بین الملـل
ــر، رشــد اقتصــادی کوتاه مــدت در  ــد اخی ــا رشــد کن مقایســه ب

اقتصادهــای پیشــرفته بســیار قوی تــر از اقتصادهــای درحــال توســعه بــوده اســت. کاهــش قیمــت کاالهــا، 
کاهــش جریــان ســرمایه بــه اقتصادهــای نوظهــور، نوســانات بــازار مالــی و ســایر عوامــل در عــدم قطعیــت 

اقتصــادی نقــش دارنــد. 

پس از ســـه ســـال گسترش نسبتًا ضعیف، ســـازمان تجارت جهانی گزارش داد که انتظار می رود طی چند سال 
آینده حجم تجارت جهانی ســـاالنه ســـه تا چهاردرصد رشد کند. باالترین میزان رشد صادرات در سال های اخیر 
متعلق به آســـیا و آمریکای شـــمالی بوده است. توافق نامه ی تسهیل تجارت سازمان تجارت جهانی و ابتکارات 
عمده ی آزادســـازی تجارت، مانند شراکت ترنس-پاسیفیک، پیشرفت های خوبی  هستند. کانادا کشوری تجاری 
اســـت و تقریبًا 2.5 درصد از صادرات و واردات جهان متعلق به آن اســـت. این میزان، نســـبت به وســـعت آن، 

بسیار باالست. 

 کنفرانس تجارت و توسعه ی سازمان ملل متحد در تازه ترین گزارش سرمایه گذاری جهانی اعالم کرد که  انتظار 
می رود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال های آینده بهبود یابد و طی دو سال به 1.5 تریلیون دالر آمریکا 
افزایش یابد. پیش بینی می شـــود ســـهم شـــرکت های چندملیتی ای که قصد افزایش سرمایه گذاری مستقیم 

خارجی را دارند، از تقریبًا یک چهارم به یک سوم افزایش یابد. 

گــزارش ســرمایه گذاری جهانی 2015 خاطرنشــان کرد که روند ســرمایه گذاری مســتقیم خارـجـی، که طی دهه ی 
گذشته تکامل یافته بود، خدمات را بهبود بخشید. با این حال، در سال 2014، تولید و معدن و استخراج نفت 

و گاز دو سرمایه گذاری اصلی و مستقیم خارجی کانادا بودند. 
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سرمایـه گـذاری مستقیم خـارجی در کـانادا

$181,356
$317,746

$592,406

$197,124
$309,804

$603,455

$226,867
 $307,967

$633,778

$243,473
$341,917

$691,942

$251,246
$361,372

$732,263

2010

2011

2012

2013

2014

کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی از ایاالت متحده

کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اروپا

 FDI Intelligence خاطرنشــان کــرد کــه ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی گرینفیلــد بــا یک درصــد افزایــش 
رشــد ســرمایه گذاری رو بــه بهبــود اســت، درحالی کــه تعــداد پروژه هــای ســرمایه گذاری مســتقیم خارجــی 
در ســال 2014 بــا یک درصــد کاهــش بــه 12069 پــروژه رســید. بــه گفتــه ی FDI Intelligence، خدمــات 
ــاوری اطالعــات، خدمــات بازرگانــی و خدمــات مالــی ســه بخشــی اند کــه بیشــترین تعــداد  ــه ای و فن رایان
ـی قــدرت در نیوبرانزویــک و بخش هــای  پروژه هــا را در اختیــار دارنــد. ایــن بخش هــا، بخش هــای اصـل

ــرای جــذب ســرمایه گذاری هســتند. ــر ب موردنظ
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سرمایه گذاری در نیوبرانزویک

دولــت محلــی ایالــت نیوبرانزویــک، بــرای جــذب کار آفرینــان خارجــی ایــن مســیر مهاجرتــی را بــرای همــه بــاز 
کــرده اســت. ایــن برنامــه مهاجرتــی، زیــر شــاخه ای از برنامه هــای اســتانی نیوبرانزویــک محســوب می شــود 
و جامعــه هــدف آن، کاندیداهایــی هســتند کــه بتواننــد بــا کارآفرینــی و اشــتغال زایی، وضعیــت اقتصــادی 
و بــازار کار نیوبرانزویــک را بهبــود بخشــند. دولــت محلــی ایــن اســتان طبــق سیاســت های مهاجرتــی اخــذ 
شــده در ســال 2018 ، برنامه هــای توســعه طلبانه ای را در دســت اجــرا قــرار داده اســت. بــه عنــوان مثــال، تــا 
ســال 2024، ســالیانه بیــش از 7500 مهاجــر و تــا ســال 2027، بیــش از 120.000 فرصــت شــغلی جدیــد در 

برنامــه افزایــش ظرفیــت قــرار گرفتــه اســت. 

مراحل مهاجرت از طریق سرمایه گذاری در نیوبرانزویک

برای اداره آموزش و کار نیوبرانزویک انگیزه نامه )EOI( بفرستید 	

در صورـتی کـه انگیزه نامـه بـه انـدازه کاـفی قانع کننـده باشـد، بـه  	
شـما اجـازه ثبت نـام اولیـه داده خواهـد شـد.

اینترنـتی  	 سـامانه  در  را  خـود  کامـل  اطالعـات  بایـد  ثبت نـام  بـرای 
کنیـد. وارد  نیوبرانزویـک  اسـتانی  مهاجـرت  برنامه هـای 

پـس از تکمیـل ثبت نـام، بـه پرونـده شـما امتیـاز داده می شـود و در لیسـت انتظـار انتخـاِب رقابـتی قـرار  	
خواهیـد گرفـت.

شرکت های نیوبرانزویک در کالس جهانی، صادرات آن را در سطح جهانی نشان می دهند: 

نفـت  	 پاالیشـگاه  بزرگ تریـن  روز،  در  بشـکه  تولیـد 300هـزار  بـا ظرفیـت  ایروینـگ،  پاالیشـگاه سـنت جان 
کاناداسـت. 

شـرکت مـواد غذاـیی مک کیـن در فلورانسویل-بریسـتول، یـکی از بزرگ تریـن تولیدکننـدگان سـیب زمینی  	
سـرخ کرده و سـیب زمینی منجمـد، بـا امکانـات تولیـد در تمـام قاره هـا بـه جـز قطـب جنـوب، اسـت. 

Dorchester’s AIL Group پیشروی سیستم های زیرساختی مهندسی شده در سطح جهان است.  	

ی حفـاری مانکتـن بـزرگ یـکی از بزرگ تریـن شـرکت های خدمـات حفـاری جهـان اسـت، که به  	 گـروه بین الملـل
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صنعت معدن در سراسر جهان خدمات ارائه می دهد. 

شـرکت بـا مسـئولیت محـدود سـبیان در مدیکتیـک یـکی از بزرگ تریـن شـرکت های تولیـد سـاز سـنج  در  	
جهـان اسـت. ایـن شـرکت محصـوالت خـود را در 120 کشـور توزیـع می کنـد. 

آبزی پـروری کـوک، واقـع در روسـتای بالکـس هاربـر، بـا فعالیـت در چهـار اسـتان آتالنتیـک، ایـاالت متحده،  	
اسـکاتلند، شـیلی و اسـپانیا پیشـروی محصوالت دریایی پرورشـی اسـت. 

معیارهای نمره دهی و انتخابی در مسیر مهاجرتی جذب کارآفرینان استان نیوبرانزویک  

سن 	

سطح زبان خارجی 	

سطح تحصیالت 	

میزان سرمایه و دارایی های خالص متقاضی 	

تجربه مالکیت و مدیریت و یا مدیریت ارشد متقاضی 	

ممیزی طرح مختصر اقتصادی ارائه شده 	

معیار انطباق پذیری برای همسر متقاضی 	

سن متقاضی

22 تا 34: 5 امتیاز 	

35 تا 50: 10 امتیاز 	

51 تا 55: 5 امتیاز 	
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مهارت زبان خارجی

متقاضیــان بــرای پذیــرش بایــد در یـکـی از آزمون هــای معتبر زبان 
انگلیســی یــا فرانســوی بــا محوریت کاری شــرکت و نمــره حداقلِی 

معادل CLB 5 را کسب کنند.

سطح تحصیالت متقاضی

برای معیار ســطح تحصیالت متقاضی، حداکثر 25 امتیاز قابل دریافت اســت که باید شــرط داشــتن 2 ســال 
تحصیالت بعد از دبیرســتان را هم لحاظ کرد. مدارک تحصیلی ارائه شــده باید در ادارات اعتبارســنجی مدارک 

تحصیلی کانادایی تایید شود و همین طور حداکثر 5 سال از تاریخ اخذ آن ها گذشته باشد.

میزان سرمایه و دارایی های خالص متقاضی

میزان دارایی های حداقلی متقاضی برای پذیرش در این طرح مهاجرتی باید 600.000 دالر کانادا باشد. سرمایه ها 
و دارایی ها می توانند تلفیقی از امالک، حســاب های بانکی، پول نقد، ســهام و سایر تملکات قانونی باشد. شرط 
دیگری که برای متقاضیان این مسیر مهاجرتی تعیین شده است این است که نقدینگی حداقل باید 300.000 

دالر کانادا از سرمایه متقاضی باشد. این میزان شامل حساب های بانکی و دارایی های جاری نیز می شود.

برای میزان دارایی متقاضی در این مسیر مهاجرتی امتیازی تعیین نشده است، اما در کل این تضمین از طرف 
اداره مهاجــرت نیوبرانزویــک وجــود دارد که متقاضی بتواند حداقــل 300.000 دالر کانادا را هر زمان که بخواهد 

به کانادا انتقال دهد.

تجربه مالکیت و مدیریت و یا مدیریت ارشد متقاضی

متقاضیــان بــر اســاس نوع کســب و کار و پســتی کــه در آن تاکنون داشــته اند و مدت زمان آن پســت، نمره 
می گیرند. در کل 20 امتیاز برای این فاکتور قابل دریافت اســت که شــرایط حداقلی نیز برای قبولی متقاضیان 

وجود دارد.

یکی از پیش شــرط ها برای این معیار این اســت که در تمامی مالکیت های اعالم شــده، متقاضی باید بیش از 
33% از سهام شرکت را داشته باشد و به این واسطه، مدیریت فعال بر کسب و کار هم مالک است. به عالوه، 
در تمامی تجربیات مدیریت، شرط داشتن حداقل 2 کار تحت مدیریت وجود دارد. حداقل مدت زمان مالکیت 

قابل قبول در این مسیر مهاجرتی، 3 سال در 5 سال پیش از ثبت نام است.
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ممیزی طرح مختصر اقتصادی ارائه شده
در مرحله اول، برای فرستادن انگیزه نامه و هم چنین برای مرحله بعدی، ثبت نام اینترنتی، متقاضیان باید طرح 
اقتصادی مختصری )به اصطالح Business concept( به اندازه 1000 تا 1500 کلمه، برای معرفی ایده کســب و 

کار خود ارائه دهند. در مرحله پیش ثبت نام، 15 امتیاز برای این فاکتور اختصاص داده شده است.

متقاضیــان بایــد در طــرح مختصــر اقتصادی خود به موضوعاـتـی همچون بازار هدف، معرفی نوع کســب و کار 
در برنامــه احــداث، تاثیــرات اقتصادی و خدمات ارائه شــده برای اجتماع، ارتباط فرهنگ مقصد با کســب و کار 
پیشــنهادی، ســودآوری اقتصادی، امکان بســط و گســترش در آینده اشــاره کنند و در کل، موضوعاتی که فهم 

متقاضی را از احداث کسب و کاری در تمامی ابعاد منعکس کند.

معیار انطباق پذیری برای همسر متقاضی
متقاضیــان بر اســاس شــرایط همسرشــان، تا 5 امتیاز تحت ایــن معیار می تواند دریافت کننــد. این امتیاز با 

توجه به شرایط جدول زیر و بر مبنای سودمند بودن مهاجرت همسر متقاضی اعطا می شود:

ی در یـک موسسـه ی آمـوزش معتبـر بـه مدت حداقل 1 سـاله در اسـتان نیوبرانزویک  	 یـک برنامـه ی تحصیـل
در سـن بیش از 17 سـالگی و پس از مقطع دبیرسـتان گذرانده باشـد.

حداقل 6 ماه کار تمام وقت در استان نیوبرانزویک انجام داده باشد. 	

داشتن حداقل مهارت زبان فرانسوی و یا انگلیسی معادل CLB 5 یا بیشتر  	
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بـخش هـای اصلـی اقتصاد نیوبرانزویک

بـخـش هــای اصـلـی اقتـصـاد نیــوبـرانـزویک و زیــربخش هـا عبـارت اند از: 

بخــش هــای اطـالعاتــــی

فناوری اطالعات و ارتباطات 	

سرویس ابری، امنیت سایبری، خدمات نرم افزاری، مراکز داده، کالن داده ها، آنالیز داده ها )اینترنت اشیا( 	

خدمات مالی و بیمه 	

تکنولوژی خدمات مالی، بانک داری، بیمه، بیمه ی اتکایی، مدیریت صندوق پوشش ریسک، خدمات مالی وابسته 	

مراکز تماس/ فعالیت های دفتر پشتیبانی 	

علوم بهداشتی و زندگی 	

خدمات حرفه ای 	
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بخـش تولیـدی و ارزش افزوده ی منابـع طبیــعی

منابع طبیعی، انرژی، و معدن 	

شبکه ی هوشمند، گاز طبیعی، انرژی تجدیدپذیر و دیگر مواد معدنی 	

فرآوری مواد غذایی 	

غذاهای دریایی، سیب زمینی، بلوبری، شربت افرا 	

منابع چوبی با ارزش افزوده 	

تقویت محصوالت چوبی ساخته شده از الوار، خمیر کاغذ و زیست توده 	

هوافضا و دفاع 	

تولید و تجهیزات تخصصی، آموزش شبیه سازی، سیستم های هوایی و زمینی، توسعه ی تکنولوژی 	

تولید پیشرفته 	

مونتاژ، پتروشیمی، تولید قراردادی، توسعه ی زنجیره ی تأمین 	
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