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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
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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



اسپانسر ویرایش اول

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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طرح هــای سودمنــد

ـی مناســب بــرای زندـگـی و نزدیــک بــه یـکـی از  ابوتســفورد، بریتیش کلمبیــا، جامعــه ای متنــوع و مکاـن
ـی، ونکــوور، اســت. هاب هــای جهاـن

شــبکه ی نقل  و انتقاالت ابوتســفورد دسترسی ارزان و راحت به سراسر آمریکای شمالی، ایاالت متحده، شمال 
غربی پاسیفیک و آسیا پاسیفیک را فراهم می کند. 

ابوتسفورد مرکز درآمد 1.8 میلیون دالری کشاورزی، هوافضا، و هاب جدید صنایع تکنولوژی است. ابوتسفورد 
مزایای صنعتی زیادی برای بسیاری از بازارها ایجاد کرده است.
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مزایــای جغرافیایــی

شــهر ابوتســفورد، هــاب فریــزر ولــی کلمبیــا، یکــی از مراکــز تجــاری روبه رشــد در کاناداســت. ابوتســفورد، 
ــه ی 89  ــده و در فاصل ــاالت متح ــادا و ای ــرز کان ــول م ــا در ط ــوب غربــی اســتان بریتیش کلمبی ــه در جن ک
کیلومتــری ســاحل پاســیفیک واقــع شــده اســت، مرکــز بســیار خوبــی بــرای شــرکت های بین المللــی اســت 
ـی می تواننــد به صــورت هواـیـی و  تــا وارد بــازار آمریــکای شــمالی شــوند. همچنیــن شــرکت های داخـل

ــن منطقــه ســرمایه گذاری اســتراتژیک داشــته باشــند. دریایــی در ای
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سرمایــه گــذاری در کانـــادا

کانــادا به دالیــل زیر بهترین کشــور بـرای سرمایه گـذاری خارجی اســت:

دسترسی به بازار جهانی، استعدادهای بی نظیر، هزینه ی کم، ریسک کمتر.

در دنیاـیـی کــه هر روز تغییر می کند، پیداکردن فرصت ها و ریســک نکردن بســیار ســخت اســت. برای رشــد و 
موفقیت، کشورهای خارجی باید چنین مکانی را مدنظر داشته باشند.

کانادا بهترین مکان است و توجه سرمایه گذاران به این مکان جلب شده است. 

وقتی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای توسعه یافته 40درصد کاهش یافت، سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در کانادا در سال 2018 تا 70درصد افزایش یافت.

دسترســی به بازارهــای جهانــی

کانادا تنها کشــور عضو جی7 اســت که دسترســی سرمایه گذاران را به بیش از 1.5میلیارد مشتری در 51 کشور 
فراهم کرده است. توافق نامه های اصلی تجاری آن عبارت اند از:

توافق نامه ی کانادا، ایاالت متحده و مکزیک 	

توافق نامه ی جامع تجاری و اقتصادی کانادا و انگلیس 	

توافق نامه ی جامع و پیشرفته برای مشارکت ترانس پاسیفیک. 	

زیرساخـت هــای حمــل ونقــل

کانادا موقعیت خوبی دارد و می تواند هاب اصلی تجارت جهانی باشــد. زیرســاخت حمل ونقل هوایی کانادا در 
جهان بهترین است و بنادر ساحلی آن دسترسی مستقیم به آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی را فراهم می کنند.

زیرســاخت های کانادا همراه با راهروها و دروازه های تجارت امن، عملیات زنجیره ی تأمین و تجارت مســتمر را 
تسهیل می کنند.
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فساد کمسیستم بی عیب و نقص بانکداریثبات سیاسی

در بیــن کشــورهای عضــو ـجـی20، 
کانــادا دومین کشــور پس از ژاپن 

از منظر ثبات سیاسی است.

بانک جهانی، 2017

کانــادا میــان کشــورهای عضــو ـجـی20 
بهتریــن سیســتم بانکــداری را دارد و در 

جهان نیز رتبه ی دوم را داراست.

مجمع اقتصاد جهانی، 2018

ـجـی20  عضــو  کشــورهای  میــان  کانــادا 
کمترین میزان فساد را دارد و در بین 180 

کشور رتبه ی نهم را کسب کرده است.

شفافیت بین الملل، 2018

هزینه هــای کمتــر، ریســک کمتــر

نرخ مالیات سرمایه گذاری مشاغل جدید در کانادا در کمترین حد است و کمترین نرخ هزینه های تجاری را در 
تولید پیشــرفته و خدمات شــرکتی میان کشورهای عضو جی7 دارد. همچنین هزینه های تجاری در بخش های 

دیجیتال و تحقیق و توسعه بسیار کم است. 

امکانات

117 نقطه مرزی با ایاالت متحدی آمریکا17 بندر دریایی26 فرودگاه
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نــوآوری و تکنولــوژی

و  اعتبــار مالیاـتـی تحقیــق و توســعه، میلیون هــا طــرح تشــویقی  برنامــه ی  بزرگ تریــن  ایــن کشــور 
اعتبــار مالیاتــی بــرای تجارت هــای تحقیــق و توســعه فراهــم کــرده اســت. صنــدوق نــوآوری اســتراتژیک 
ســرمایه گذاری تجــاری را در پویاتریــن و جدیدتریــن بخش هــای کانــادا بــا حمایــت از فعالیت هــای تجــاری، 
همچــون پروژه هــای تحقیــق و توســعه، گســترش شــرکت ها، و جــذب ســرمایه گذاری های بزرگ مقیــاس 

ــد.  ــت می کن تقوی

برنامه ی ابتکار ابرخوشه ای سازمان های تجاری، فرهنگی، و غیرانتفاعی را به هم متصل کرده است تا ایده های 
جدید ارائه دهد، به رشد اقتصادی کمک کند، برترین استعدادها را جذب کند و به پیشرفت نوآوری و تغییر 

اکوسیستم محلی کمک کند. این برنامه ی ابتکاری بر حوزه های زیر تمرکز کرده است:

تکنولوژی دیجیتال 	

صنایع پروتئین 	

ساخت وساز پیشرفته 	

کاربرد هوش مصنوعی در لجستیک زنجیره های تأمین  	

اقیانوس ها 	

مزیت ها

بهترین کشور برای کارآفرینان 	

بهترین کشور برای نخبگان 	

باالترین کیفیت زندگی 	

بهترین کشور در زمینه ی آزادی انسانی 	

سه شهر از ده شهر پرجنب وجوش جهان در این کشور قرار دارند.  	
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دسترســی به نیــروی کــار
بیش از نیمی از جمعیت ابوتسفورد گواهینامه، دیپلم، و مدرک دانشگاهی دارند. 	

متوسط سنی جمعیت ابوتسفورد 37.9 سال است.  	

بیـش از نیمـی از نیـروی کار بریتیش کلمبیـا در صنایـع دانش بنیـان و تجـاری کار می کننـد و 60درصد آن ها  	
سـنی کمتر از 44 سـال دارند. 

میزان بی کاری در ابوتسفورد 4.5درصد است، که کمترین نرخ بی کاری سال 2017 در کانادا بوده است.  	

میزان متوسط حفظ نیروی کار در بریتیش کلمبیا 7.9 سال است. 	

آمار کانادا، 2018

نیروی کار بریتیش کلمبیا

صنایع دانش بنیان: %25.9

تجارت: %22.3

تجهیزات ساخت وساز: %18

مراقبت های بهداشتی: %12.3

دیگر حوزه ها: %9.7

خدمات غذایی و اقامتی: %8.1

کشاورزی، ماهی گیری، و جنگل داری: %3.5

25/9%

22/3%

18%

12/3%

9/7%

8/1%
3/5%
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هزینه ی کارگـران

تورنتوونکوورابوتسفورد

59.133 دالر57.123 دالر45.468 دالرمتوسط حقوق ساالنه

20.02 دالر20.79 دالر19.36 دالرمتوسط دستمزد ساعتی

مقایســه ی کانـادا و ایاالت متحــده ی آمریکــا

ــوق رقابتــی و  ــل حق ــن اســت. به دلی ــن کشــورهای عضــو جــی7 پایین تری ــران کانادایــی بی ــه ی کارگ هزین
ــر از  ــه 31.2درصــد کمت ــادا، ک ــران در کان ــه ی کارگ ــودن هزین ــات بهداشــتی و کمترب ــر خدم ــه ی کمت هزین

آمریکاســت، شــرکت ها ســود زیــادی دارنــد. 

کاهــش مالیات هــای اســتانی و فــدرال مزیت بزرگی برای شــرکت های کانادایی محســوب می شــود. طبق آمار 
KPMG، نرخ مؤثر مالیات بر درآمد در کانادا 17.95 است، یعنی 11.9 درصد کمتر از ایاالت متحده است.

وضعیت  فعلی ابوتسفـورد
ابوتسفورد در حوزه ی سرمایه گذاری و جمعیت در سال های اخیر رشد زیادی داشته است
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ارزش کلی مجوز ساخت وساز

533.000.000 دالر2018

480.000.000 دالر2017

252.000.000 دالر2016

296.000.000 دالر2015

188.000.000 دالر2014

255.000.000 دالر2013

رشد جمعیت

158.426 دالر2019

151.923 دالر2018

141.397 دالر2016

133.497 دالر2011

123.862 دالر2006
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توسعـه ی آموزشـی و مهارت ها

دانشگـاه فریـزر ولی

ایــن دانشــگاه کانــادا در فریــزر ولی در شــرق ونکوور، بریتیش کلمبیا، واقع شــده اســت. دانشــگاه فریزر ولی 
دانشــگاه دولتی معتبری اســت که ســاالنه 15000 دانشجو می پذیرد. این دانشگاه در سال 1974 تأسیس شده 

است و و در ابوتسفورد، چیلیواک، میشن، هوپ، و چندیگر هند پردیس دارد.

دانشــگاه فریــزر ولــی کالس هــای متنوعــی ارائــه داده اســت و کالس هــای مقیاس کوچــک ایــن امــکان را 
بــرای دانشــجویان فراهــم می کنــد کــه مربیــان را بشناســند و در محیــط عملــی درس یــاد بگیرنــد. دانشــگاه 
فریــزر ولــی بیــش از صــد برنامــه ارائــه می دهــد؛ ازجملــه دو برنامــه ی کارشناســی ارشــد، نــوزده برنامــه ی 
کارشناســی، دوره هــای تخصصــی تکمیلــی در بیــش از ســی حــوزه ی آموزشــی و بیــش از دوازده برنامــه ی 

تجــاری و تکنولــوژی.

دانـشکده هــا
دانشکده ی مطالعات حرفه ای  	

دانشکده ی علوم بهداشت 	

دانشکده ی علوم 	

دانشکده ی مطالعات کاربردی و فنی 	

دانشکده ی آموزش پیوسته 	

دانشکده ی تحصیالت عالی 	

کالج هنر 	
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دانشگاه سایمـون فریـزر واقــع در بـرنابــی، بریتیــش کلمبیا

دانشــگاه ســایمون فریــزر بــه یکــی از دانشــگاه های برتــر آمــوزش و تحقیــق در ســطح جهــان تبدیــل شــده 
اســت. ایــن دانشــگاه یکــی از دانشــگاه های برتــر کاناداســت و در لیســت صــد دانشــگاه برتــر جهــان ذکــر 
شــده اســت. ایــن دانشــگاه اولیــن عضــو اتحادیــه ی ملــی ورزش دانشــگاهی، بزرگ تریــن انجمــن ورزشــی 

دانشــگاهی اســت. 

دانشگــاه بریتیــش کلمبیـا واقــع در ونکوور، بریتیــش کلمبیـا

ایــن دانشــگاه مرکــز جهانــی آمــوزش، یادگیــری و تحقیــق اســت و جــزء بیســت دانشــگاه برتــر جهــان اســت 
و اخیــرًا به عنــوان دانشــگاه بین المللــی آمریــکای شــمالی معرفــی شــده اســت. دانشــگاه بریتیش کلمبیــا 
بــه دانشــجویان دانشــکده ی پزشــکی در بیــش از هشــتاد ســایت در سراســر بریتیش کلمبیــا آمــوزش 

بالینــی ارائــه می دهــد. 

مؤسسه ی تکنولــوژی بریتیش کلمبیـا واقـع در برنابــی، بریتیـش کلمبیـا

از ســال 1964، مؤسســه ی تکنولــوژی بریتیش کلمبیــا متخصصــان، کارشناســان، و خالقانــی کــه اقتصــاد را 
در سراســر بریتیش کلمبیــا و سراســر جهــان شــکل می دهنــد تربیــت می کنــد. 

کالج حرفـه ای ونکوور واقــع در برنابی، بریتیش کلمبیـا

به دلیــل گســتردگی برنامه هــا و واحدهــای ارائه شــده در کالــج حرفــه ای ونکــوور، ایــن کالــج مکانــی مناســب 
ــا  ــا برنامه ه ــه ای بریتیش کلمبی ــد در بریتیش کلمبیاســت. دانشــکده ی حرف ــه ی جدی ــری حرف ــرای یادگی ب
ـی ای ارائــه داده اســت کــه اســاتید باتجربــه ی صنعـتـی آن هــا را آمــوزش می دهنــد.  و واحدهــای عمـل
برنامه هــا و واحدهــای کالــج براســاس مشــارکت متخصصــان در زمینه هــای تجــاری، ســالمتی، هنــر و 

ــوق و تجــارت طراحــی شــده اند. طراحــی، حق
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کشــاورزی و فراینـدهــای ارزش افــزوده

کشــاورزی تجــاری ابوتســفورد هــاب کانــادا بــرای کشــاورزی تجــاری اســت و فعالیت هــای ســاالنه کشــاورزی 
در ایــن منطقــه 1.8 میلیــارد دالر اســت کــه معــادل بیــش از نیمــی از تولیــد ناخالــص داخلــی اســتان در 

ایــن بخــش اســت. 

خــاک حاصل خیــز، آب وهوای معتدل و ذخیره ی کافی آب، برنامه ریزی مؤثر و توســعه ی سیاســت ها از عوامل 
مهم موفقیت این بخش هستند که رشد صنعتی را تضمین می کنند. 

 FVRD طبقه بنـدی گروه صنعتـی از مزارع

مزارع طبقه بندی شده ی استانی )براساس سیستم طبقه بندی صنایع آمریکای شمالی(

53 درصدلبنیات

37 درصدتولید مرغ و تخم مرغ

27 درصدگلخانه

22 درصدگراز و خوک

18 درصدمیوه و آجیل

15 درصدتعداد کل مزارع

14 درصدبز و گوسفند

11 درصدسبزی و خربزه

10 درصدبذرها و دانه های روغنی

8 درصددیگر حیوانات

6 درصددیگر محصوالت
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صنایــع مختلــف فرآوری مــواد غذایــی

به دلیــل تولیــد عمده ی محصوالت لبنی، مرغ، ماهی، گوشــت، و مواد آشــامیدنی، ارزش افزوده ی مواد غذایی 
درحال افزایش اســت. عالقه ی مشــتری به مواد غذایی ســالم و باکیفیت به رشــد و توســعه ی صنعت در این 

بخش کمک می کند. 

فرصـت هــا

تقریبًا 290 کیلومتر مربع از مزارع ابوتســفورد به 1307 مزرعه تبدیل شــده اســت. دردسترس بودن محصوالت 
محلی و دام فرصت های زیادی برای محصوالت ارزش افزوده فراهم کرده است. 

فعالیتشرکت

BW global توســعه ی تکنولوژی های جدید گلخانه برای برطرف کردن نیازهای غذایی
در سطح جهان

WESTGENشرکت های ژنتیکی محصوالت لبنی و گوشت گاو

NUTRIVA GROUPEcodairy پیشروی نوآوری در بخش پایدار کشاورزی؛ ازجمله پروژه های

VANDERPOL'S EGGSتوسعه و ارائه ی راه حل های کاربردی و نوآورانه درزمینه ی تولید تخم مرغ

SAPUTO تولید و توزیع محصوالت لبنی. یکی از ده شرکت برتر تولید محصوالت
لبنی در سطح جهان
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ما متعهــد به کشــاورزی هستیــم

قانــون حفــظ کاربــری اراضــی کشــاورزی در ســال 1973 توســعه یافــت. در ایــن بخــش، دامپــروری مجــاز و 
فــرآوری درون مزرعــه ممنــوع اســت و کاربردهــای غیرکشــاورزی کنتــرل شــده اند. 

در بخش حفظ کاربری اراضی کشاورزی در منطقه ی فریزر ولی 71865 هکتار زمین وجود دارد، که حدود 27413 
هکتار آن در ابوتســفورد واقع شــده اســت. زمین های بخش حفظ کاربری اراضی کشــاورزی حدود 75درصد از 
ـی و آینده ی  زمین هــای ابوتســفورد را تشــکیل داده اســت و بیانگر این اســت که ایــن بخش در وضعیت فعـل

جامعه ی ما نقش مهمی دارد.

ابوتســفورد، که براســاس اســتراتژی کشــاورزی شــهری و برنامه مقامات جامعه پایه ریزی شــده اســت، درحال 
بررســی فرایند برنامه ریزی جامع اســت که AgRefresh نامیده شــده اســت و هدف آن بررســی و به روزرسانی 
سیاســت ها، مقررات، و قوانین کشــاورزی داخلی اســت. هدف این پروژه حمایت و تقویت پایداری کشاورزی 

در ابوتسفورد، ازطریق راهنمایی ها و مقررات به روز و واضح است. 
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منابع و برنامه های دولت

نشست های پرسـش و پاسـخ در زمینه ی توسعه ی شهر ابوتسفورد

شــهر ابوتســفورد از طرح هــای جدیــد توســعه ی تجــاری کــه بــه نفــع جامعــه ی روبه رشــد باشــند اســتقبال 
می کنــد. 

مشارکت در بخش کشاورزی کانادا

ســرمایه گذاری ســه میلیارد دالری پنج ســاله ی دولــت فــدرال و اســتانی به منظــور بهبــود بخــش کشــاورزی 
و غذایــی. 

برنامه های فدرال

ــود  ــا هــدف بهب ــه ارزش یک میلیــارد دالر را ب ــادا ســه برنامــه ی گســترده ب بخــش کشــاورزی و غذایــی کان
ــد از: ــا عبارت ان ــن برنامه ه ــد. ای ــن بخــش اداره می کن رشــد اقتصــادی ای

بودجه ی نوآوری کشاورزی 	

رقابت کشاورزی 	

بازاریابی کشاورزی 	

برنامه هـای تقسیم هزینـه هـا

ایــن ســرمایه گذاری ها معــادل دومیلیــارد دالر بــرای برنامه هــای تقســیم هزینه هاســت و دولــت به نســبت 
60-40 آن را پرداخــت می کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه ایــن برنامه هــا بــرای برطــرف کــردن نیازهــای 

محلــی مناســب هســتند. تمرکــز ایــن برنامه هــا بــر مــوارد زیــر اســت:

مدیریت ریسک تجارت 	

نوآوری 	

رقابت و توسعه ی بازار 	

سازگاری و ظرفیت صنعت. 	
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هــوا و فضــا

بخــش هــوا و فضــای بریتیش کلمبیــا به دلیــل خدمــات و محصــوالت تخصصــی خــود در ســطح جهــان 
ایــن  بســیار ماهــر اســت،  تربیــت کارگــران  کــه کارشــان  از دانشــکده ها،  اســت. شــبکه ای  معــروف 
ــه شــرکت های هــوا و فضــای  ــه باعــث شــده اســت ک ــروی کار چندزبان ــد. نی صنعــت را پشــتیبانی می کن
بریتیش کلمبیــا در ســطح جهانــی رقابــت کننــد و معــروف باشــند. به دلیــل نزدیکــی بــه خــط نهایــی تولیــد 
بوئینــگ در منطقــه ی ســیاتل، بریتیش کلمبیــا تفــاوت فرهنگــی و زمانــی بیــن آســیا پاســیفیک، شــمال 

ــرده اســت.  ــران ک ــادا را جب غربــی پاســیفیک و صنعــت روبه رشــد هــوا و فضــای کان

ایــن بخــش تحت حمایت گروه متنوعی از شــرکت های تکنولوژی قرار دارد کــه قادر به حمایت و برطرف کردن 
نیازهای گروه های صنعتی و زنجیره ی تأمین جهانی اند. 

بخش هوا و فضای بریتیش کلمبیا سومین بخش بزرگ کاناداست که دویست شرکت در آن قرار 
گرفته است. درآمد ساالنه ی این بخش 2.4میلیارد دالر است و نه هزار کارمند دارد. هم اکنون در 

ابوتسفورد، این بخش هزار سمت شغلی دارد. 
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فرصـت

ابوتســفورد مرکــز 215 هکتــار زمیــن نزدیــک بــه فــرودگاه و مکانــی ایدئــال بــرای شــرکت هایی اســت کــه در 
این بخش تخصص دارند. 

CASCADE AEROSPACEنگهداری، تعمیر و طراحی هواپیما

CONAIR GROUPمتخصصین آتش نشانی هوایی

PYROTEK راهکارهــای هواـیـی عملیات های حرارتی، کاهش فشــار و افزایش
بارش

CHINOOK HELICOPTERSخدمات نگهداری و آموزش هلیکوپتر و هوافضا

MARSHALL AEROSPACEراهکارهای تکنولوژیکی و مهندسی

ALPINE AEROTECHخدمات تعمیر و ساختاری هواپیما
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فرودگــاه

فرودگـاه بیـن المللــی ابـوتسفــورد

ـی ابوتســفورد کــه در ســه کیلومتــری بزرگــراه ترنــس کانــادا و شــش کیلومتــری  فــرودگاه بین الملـل
نزدیک تریــن گــذرگاه مــرزی ایــاالت متحــده واقــع شــده اســت، عالوه بــر یــک برنامــه ی فعــال پــرواز تجــاری، 

ســیزده شــرکت را نیــز در خــود جــای داده اســت.

این فرودگاه با چهار شرکت حمل ونقل ملی، ازجمله وست جت، سووپ، فلیر ایرالین، ایر کانادا روژ و همچنین 
سرویس محلی آیلند اکسپرس ایر، که به جزیره ی ونکوور خدمات ارائه می دهد، قرارداد دارد. ترمینال ساالنه 
شاهد افزایش مسافران بوده است. در سال 2019، این فرودگاه به یک میلیون  مسافر خدمات ارائه داد و رکورد 

جدیدی را به ثبت رساند.

ســرمایه گذاری مــداوم و تمرکــز بر پشــتیبانی از بخــش هوافضا و نیازهــای درحال توســعه ی آن، این فرودگاه 
ـی ایدئــال بــرای شــرکت هایی تبدیل کرده اســت که به دنبــال یک ســایت کانادایی برای  ـی را بــه مکاـن بین الملـل

راه اندازی یا گسترش تجارت خود هستند.

برنامـه هـا و منابع دولت

بودجــه ی نوآوری استـراتژیــک

اکوسیســتم های ملــی بــرای تقویــت همــکاری تجــاری بیــن چندیــن ســازمان و تســریع تجــارت در مناطقــی 
همچــون کانــادا مزایــای زیــادی دارنــد.

نوآوری در زمینــه ی توسعــه و امنیــت دفاعــی

برنامــه ی بودجــه ی نــوآوری فــدرال بــرای کمــک بــه پیگیری ســریع تجاری ســازی و کاربرد نظامــی فناوری های 
جدید.
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ساخت وسـاز و تکنـولـوژی

تکنولــوژی

بریتیش کلمبیــا در زمینــه ی نــوآوری تکنولــوژی شــهرت زیــادی دارد و فرصت هــای ســرمایه گذاری زیــادی 
ــاوری و رســانه اســت و  ــق فن ــا مرکــز شــرکت های پیشــرو در بخــش پررون ــه می دهــد. بریتیش کلمبی ارائ
29میلیــارد دالر درآمــد داخلــی و شــش میلیارد دالر ازطریــق صــادرات کاال و خدمــات کســب کــرده اســت. 

ازطریق سرمایه گذاری هشتادمیلیون دالری شرکت تلوس، ابوتسفورد یک شبکه ی فیبر نوری گسترده، خدمات 
وایرلس، رومینگ بین المللی و شــبکه های پیشــرفته ی تلفن همراه دارد که یک ســرویس اطالعاتی با عملکرد 
باال و نرخ های رقابتی ایجاد کرده اســت و به 90درصد خانه ها و مشــاغل خدمات ارائه می دهند. این تکنولوژی 

ابوتسفورد را به مقصدی جذاب برای مشاغل مبتنی بر تکنولوژی بدل کرده است.

ـی در بریتیش کلمبیاســت، خــارج از ونکــوور، بنابراین شــما با  همچنیــن بیشــترین تمرکــز شــرکت های بازاریاـب
آژانس های پشتیبانی در ارتباط خواهید بود.

مراکز تکنولوژی و داده به دلیل ظرفیت باالی شبکه ی فیبر نوری، مزیت های زیادی دارند. اپتیک 
زو )زائو( یک مسیر جامع فیبر نوری با نقاط اتصال در شهرداری و سایر مناطق اصلی ایجاد کرده 

است. دردسترس بودن اتصال فیبر نوری فقط یکی از مزایای ابوتسفورد است.
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استفاده از هوش مصنوعی برای فعال سازی داده ها در برنامه ریزی استراتژیک

خدمات پیگیری و تشخیص به موقع در سراسر آمریکای شمالی

ارائه ی تکنولوژی در صنعت رستوران

مهندسی و ساخت وساز ساختمان هایی با الوارهای چوبی توده ای

تولید آبجو

ساخت وساز، طراحی، و نصب نما و سقف بیرونی

ساخت وساز در بریتیش کلمبیا

24 درصددیگر صنایع

20 درصدتولید محصوالت چوبی

14 درصدتولید مواد غذایی

8 درصدمحصوالت فلزی

7 درصدتولید کاغذ

6 درصدتولید ماشین آالت

5 درصدتجهیزات حمل ونقل

4 درصدمبلمان و محصوالت مرتبط

4 درصدمحصوالت معدنی غیرمتالیکی

2 درصدتجهیزات الکتریکی،

2 درصدمحصوالت کامپیوتری و الکترونیک

2 درصدمحصوالت شیمیایی

2 درصدتولید پوشاک

1 درصدتجهیزات پزشکی
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منابــع و برنامــه های دولــت

برنامه ی کمک تحقیقات صنعتی  	

 ایــن برنامــه بــه شــرکت های کوچــک یــا متوســط کمــک می کنــد تــا از پــس چالش هــای تکنولــوژی برآینــد 
و ظرفیــت نــوآوری را افزایــش دهنــد.

تحقیقات علمی و توسعه تجربی 	

 مشوق مالیاتی فدرال برای تشویق تحقیق و توسعه ی محصوالت و فرآیندهای پیشرفته است.

	  SD صندوق فناوری

بودجــه ی 550 میلیــون دالری فــدرال از توســعه ی مرحلــه ی آخــر و راه انــدازی راه حل هــای فنــاوری پــاک در 
مراحــل قبــل از تجــارت پشــتیبانی می کنــد.

برنامه ی نوآوری کشاورزی کانادا - بریتیش کلمبیا 	

 یــک برنامــه ی پنج ســاله ی چهارده میلیــون دالری اســت بــرای کمــک بــه تولیدکننــدگان در تولید محصوالت 
و فرآیندهــای جدیــد و فــرآوری مــواد غذایــی در بریتیش کلمبیا.
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ساخـت  و سـاز 

ــزار شــرکت  ــا از دوازده ه ــا اســت. اقتصــاد بریتیش کلمبی ــد عنصــر اساســی اقتصــاد بریتیش کلمبی تولی
و چهارصدهــزار شــغل حمایــت می کنــد و 77درصــد ایــن بخــش بــه شــرکت های کوچــک یــا متوســط 
اختصــاص داده شــده اســت. در ســال 2018، کاالهــای ساخته شــده 61درصــد از کل کاالهــای صادرشــده ی 
ــد از هشــتاد  ــد. هــر صــد شــغل مســتقیم در تولی ــا را در ســطح بین المللــی تشــکیل دادن بریتیش کلمبی

ــد. ــت می کن ــن بخــش اقتصــادی اســتان حمای شــغل در چندی

ابوتســفورد مرکــز ترکیــب متنوعی از عملیات های تولید اســت. دسترســی به منابع طبیعــی منطقه و فرآوری 
محصــوالت غذاـیـی کشــاورزی، فرصت های اســتراتژیک زیــادی فراهم کرده اســت. همچنیــن نوآوری هایی در 
زمینه های تولید فناوری های پاک، علوم زیستی و تولید ماشین آالت وجود دارد که متکی به مجاورت با منابع 

محلی نیست.

هیئت کنفرانس کانادا گزارش داد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ابوتسفورد از 1.9درصد در سال گذشته، 
بــه 2.5درصــد در ســال جــاری افزایش یافته اســت. بخش تولید کاالهــای داخلی طی دو ســال آینده به لطف 

فرصت های شغلی درحال رشد، دالر پایین کانادا و اقتصاد باثبات ایاالت متحده، پیشرو خواهد بود.

انتظار می رود که تولید، به ویژه در صنعت محصوالت چوبی، رشد خود را حفظ کند.

برنامه ها و منابع دولتی

بودجه ی نوآوری انرژی های پاک 	

نوآوری در زمینه ی آتش نشانی بریتیش کلمبیا 	

پیشرفت 	

سرمایه گذاری در نوآوری های جنگل داری 	

تجارت های کوچک 	

برنامه ی اعطای کمک های مشارکت تکنولوژی 	

طرح ابتکاری مهارت های نوآوری 	

سرمایه گذاری و تجارت در بریتیش کلمبیا 	

شبکه ی نمایندگی 	

همکاری با بازار کار 	

اعتبار مالیاتی آموزشی برای کارآموزان 	

کمک های آموزش کارفرمایان بریتیش کلمبیا 	

برنامه ی توسعه ی تأمین کنندگان بریتیش کلمبیا 	
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کیفیــت زندگـــی

شــهری پرجنب وجــوش، یــک جامعــه ی روبه رشــد، پویــا و متنــوع کــه انجمن هــای هوشــمند در ســال 
2018 آن را یـکـی از هفــت جامعــه ی هوشــمند برتــر جهــان نامیدنــد. ایــن نامگــذاری براســاس شــش 
شــاخص نــوآوری، نیــروی کار آگاه، پایــداری، پهنــای بانــد، برابــری دیجیتــال و حمایــت اســت کــه همگــی 
منعکس کننــده ی همــکاری دولــت، تجــارت و عمــوم بــرای پذیــرش تغییــرات و پیشــرفت مشــترک اســت.

دالیل زیادی وجود دارد که باعث می شود ابوتسفورد با جمعیت روبه رشد حسادت دیگر مناطق را برانگیزد. 

آب وهــوا

درحالی که کانادا یک کشــور شــمالی اســت، بیشــتر اوقات آب وهوای آن زمستانی اســت و ابوتسفورد واقع در 
فریزر ولی در نزدیکی ساحل پاسیفیک، آب وهوای معتدلی دارد.

حداکثر دمای هوا در تابســتان 24 درجه ی ســانتیگراد و حداقل هوای زمســتان بیش از نقطه ی انجماد اســت، 
حداکثر دوازده روز سال برفی است؛ بسیار کمتر از دیگر مناطق کشور.
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تفریــح و فرهنــگ 

در ابوتسفورد 192 پارک به وسعت بیش از 841.5 هکتار و 276 کیلومتر مسیر مناسب برای پیاده روی، دویدن 
یــا دوچرخه ســواری وجود دارد. تخمین زده می شــود که 84درصد از ســاکنان در پانصد متــری یک پارک زندگی 

می کنند.

ما ساالنه میزبان چندین رویداد هستیم، ازجمله نمایش هوایی که بیش از صدهزار تماشاگر را برای جشنواره ی 
سه روزه جذب می کند. این رویداد از طرف  USA Today یکی از ده نمایش برتر هوایی در سراسر جهان شناخته 
شده است. دیگر رویدادها عبارت اند از: نمایشگاه طوالنی مدت کشاورزی، جشنواره ی گل الله، جشنواره ی توت، 
و جشن های سنتی کانادا، با بیش از 150 رویداد در فضای باز، که هر ساله برگزار می شود. این جشن ها، همراه 
بــا رویدادهــای ورزشــی، نمایشــگاه های تجاری و کنســرت هایی که به ترتیــب در مرکز شــهر و تریدکس برگزار 

می شوند، نشانگر فعالیت های اجتماعی متناسب با سلیقه های مختلف هستند.

تنــوع

ابوتســفورد یـکـی از متنوع تریــن جوامع فرهنگی کشــور اســت. در این شــهر، بــه بیش از پنجــاه زبان صحبت 
می شود. سی درصد جمعیت آن اهالی جنوب آسیا هستند، که به یک جامعه ی تجاری قوی هندوکانادایی در 
همه ی بخش ها کمک می کند. انجمن تجارت هندوکانادایی های ابوتسفورد بیش از سی سال سابقه ی فعالیت 

دارد و از کارآفرینان جدید و همچنین بازرگانان فعلی برای توسعه و رشد تجارت آن ها حمایت می کند.

یک مثال عالی روزنامه پنجابی پاتریکا در بریتیش کلمبیاســت که اولین روزنامه ی پنجابی-انگلیســی است که 
در آمریکای شمالی تأسیس شده است و یکی از بهترین روزنامه های دوزبانه از بین صد روزنامه است. 
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مراقبــت هــای بهداشتـــی 

ــه طــی ســی ســال  ــدی اســت ک ــن بیمارســتان جدی ــز ســرطان ابوتســفورد اولی بیمارســتان محلــی و مرک
گذشــته در اســتان بریتیش کلمبیــا ســاخته شــده اســت و اولیــن مرکــزی اســت کــه بخــش مراقبــت 
از ســرطان را توســعه داده اســت. ایــن مرکــز، کــه 645.000 فــوت مربــع مســاحت دارد، در ســال 2008 
افتتــاح شــد. دارای ســیصد تخــت مراقبــت حــاد، نــه اتــاق عمــل، مراقبت هــای روان پزشــکی، اطفــال، زایمــان، 
اتاق هــای ایزولــه، یــک مرکــز پرتودرمانــی و... اســت. ایــن مرکــز بــه زودی امکانــات درمانــی خــود را بــرای رفــع 

ــد. ــت روبه رشــد گســترش می ده ــای جمعی نیازه

مــدارس

حوزه ی آموزشی ابوتسفورد که در فریزر ولی واقع شده است، 46 مدرسه و بیش از 19.200 دانش آموز تمام وقت 
و نیمه وقت دارد؛ سی مدرسه ی ابتدایی، هشت مدرسه ی راهنمایی، یک مدرسه ی متوسطه، دانشکده و هفت 

دانشگاه.

حــوزه ی آموزشــی، کــه یـکـی از بزرگ ترین کارفرمایان شــهر اســت، بیــش از 2200 کارمند پشــتیبانی و مدرس 
تمام وقت و نیمه وقت دارد که هدفشان موفقیت دانش آموزان است.

برنامه ها:

کارشناسی بین المللی 	

برنامه های هنری 	

مهاجرت به فرانسه 	

برنامه های شغلی 	

آکادمی ورزشی 	

مدارس مجازی 	
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خدمــات آب، بـرق، گـاز و مالیــات بنــدی

مالیات کارخانه های محلی

11.4 درصدصنعت برق

13.58 درصدتجارت ها

23.97 درصدمزارع

نرخ مالیات بر درآمد )استانی(

14.7 درصدتجارت های کوچک

15.6 درصدصنایع تولیدی

21 درصدسرمایه گذاری

نرخ مالیات بر درآمد )فدرال(

  15 درصدعمومی

10 درصدتجارت های کوچک

15 درصدصنایع تولیدی

15 درصدسرمایه گذاری

نرخ مالیات امالک در شهرهای بریتیش کلمبیا کمتر از دیگر شهرهای کاناداست؛ ابوتسفورد ازنظر پایین بودن 
نرخ مالیات رتبه ی دوم را در استان دارد. 
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ابوتســفورد درحــال ایجــاد فرصت هایــی بــرای ســرمایه گذاری در زمینــه ی ابزارهــای کســب وکار و جمــع آوری 
داده درمــورد نیازهــای مشــاغل بــرای موفقیــت و پیشــرفت اســت. مــا همچنــان بــه توســعه ی میکروســایت 
سیســتم اطالعــات جغرافیایــی خــود ادامــه می دهیــم تــا بــه کســب وکارها در کســب اطالعــات مهــم کمــک 

. کنیم

ویژگی های مطلوب:

ی و اطالعـات درمـورد رقبـا  	 داده هـای کسـب وکار: جسـتجوی خوشـه های صنعـت، پیداکـردن کارفرمایـان اصـل
یا مشـتریان.

مقایسه: داده های ابوتسفورد را با دیگر جوامع منطقه مقایسه می کند. 	

سایت ها و ساختمان ها: فراهم کردن لیست سایت های تجاری و صنعتی ابوتسفورد. 	
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