


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
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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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منیتوبا: شهری مناسب کار، سرمایه گذاری و پیشرفت

اســتان منیتوبــا به دالیلی همچون داشــتن نیــروی کار تحصیل کــرده، چندزبانگی، فرصت هــای زیاد آموزش و 
کارآمــوزی، مالیــات رقابـتـی و اعتبــار مالیاـتـی حمایتی یـکـی از رقابتی ترین اســتان های آمریکای شــمالی برای 
تجارت است. دیگر دالیل مزیت تجارت در منیتوبا عبارت اند از: تنوع صنعتی زیاد، نیروی کار ثابت، توسعه ی 

اقتصادی پایدار، در امان بودن از وضعیت متزلزل اقتصاد جهانی. 

منیتوبا: شهری مناسب کار، سرمایه گذاری و پیشرفت

اســتان منیتوبــا به دالیلی همچون داشــتن نیــروی کار تحصیل کــرده، چندزبانگی، فرصت هــای زیاد آموزش و 
کارآمــوزی، مالیــات رقابـتـی و اعتبــار مالیاـتـی حمایتی یـکـی از رقابتی ترین اســتان های آمریکای شــمالی برای 
تجارت است. دیگر دالیل مزیت تجارت در منیتوبا عبارت اند از: تنوع صنعتی زیاد، نیروی کار ثابت، توسعه ی 

اقتصادی پایدار، در امان بودن از وضعیت متزلزل اقتصاد جهانی. 

نکات مهـم

اقتصـاد منیتوبـا در سـال 2013 بـه میـزان 2. 4 درصـد رشـد کـرد؛ بیش از رشـد اقتصادی کانـادا که 1. 7درصد  	
بود. 

منیتوبا هم گام با کانادا در سال های 2014 و 2015 رشد کرده است.  	

علی رغـم وضعیـت متزلـزل اقتصـاد جهاـنی، منیتوبـا در پنج سـال گذشـته رتبه ی دوم رشـد اقتصـادی جهانی  	
را از آن خـود کـرده اسـت. در عیـن حـال، کانـادا در بیـن کشـورهای عضـو جی-7 رتبه ی اول را کسـب کرده اسـت. 

اصـول بـازار کار منیتوبـا بسـیار قـوی اسـت و ازنظـر پایین بـودن متوسـط نرخ بیـکاری رتبـه ی دوم را طی پنج  	
سـال گذشـته در میان ایالت های کانادا به دسـت آورده اسـت. 

میزان تجارت خارجی منیتوبا در سال 2013 به 10. 7درصد، باالترین نرخ استانی، رسید.  	

رشـد زیاد جمعیت بیش از 7400 واحد مسـکن در سـال 2013 ایجاد کرده اسـت. این باالترین نرخ از سـال  	
1987 بوده اسـت. 
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سـرمایه گذاری در دارایی هـای ثابـت ـطی پنـج سـال گذشـته 26درصـد رشـد کـرده اسـت. ایـن تقریبـًا دوبرابـر  	
نـرخ سـرمایه گذاری کشـوری اسـت کـه 14درصـد بـوده اسـت. 

افزایـش مـداوم سـرمایه گذاری در ماشـین آالت و تجهیـزات باعـث شـده اسـت کـه میـزان بهـره وری نیـروی  	
کار منیتوبـا در طـول پنـج سـال گذشـته بـه رتبـه ی سـوم برسـد. 

تنــوع

اقتصاد منیتوبا یکی از متنوع ترین اقتصادهای کاناداســت. منیتوبا پایگاه صنعتی گســترده ای دارد که اداره ی 
آن به دست صنایع متوسطی است که همگی سهم یکسانی در اقتصاد کل دارند. این استان یازده صنعت دارد 
که بیش از 5درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر گرفته اند. صنعت در این استان تنوع باالیی دارد. درنتیجه، 

تنوع، اقتصاد و تجارت منیتوبا مزایای مشخصی دارد: 

الگوی پایدار و ثابت رشد، حتی در شرایط اقتصادی چالش برانگیز 	

تضمین تعادل که باعث اعتماد به توسعه، اکتشاف و نوآوری می شود.  	
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سرمایه گذاری در زیرساخت ها

در ســال 2014 دولت منیتوبا یک برنامه ی پنج ســاله ی 5. 5میلیارد دالری برای توســعه و نوســازی زیرساخت ها 
مشخص کرد. تقریبًا 70درصد یا 3. 7میلیارد دالر صرف جاده های استان، بزرگراه ها و پل ها -شریان های تجاری- 
شــد. طبــق نظــر هیئت کنفرانس کانادا، برنامــه ی 5. 5میلیارد دالری منیتوبا تولید ناخالــص داخلی را به 6. 3 

میلیارد دالر افزایش می دهد.   

این مقدار بدون احتساب مزایای بلندمدت یک شبکه ی زیرساختی بهبودیافته است. مطالعه ی ذکرشده نشان 
می دهد که نزدیک به 60 هزار شــغل مســتقیم و غیرمســتقیم )به صورت حضوری( ایجاد شــده اســت. در این 
مدت 1. 4میلیارد دالر سود خرده فروشی و 1100 دالر به متوسط درآمد ساکنین منیتوبا، که در سن کارند، اضافه 

شد. هزینه های زیربنایی با افزایش صادرات به 5. 4میلیارد دالر در مدت پنج سال افزایش یافت. 

ــرای حفاظــت در  ــر ایــن، 1. 5میلیــارد دالر در نوســازی زیرســاخت های شــهری و 320میلیــون دالر ب عالوه ب
ــن امنیــت  ــا و همچنی ــه ســالمت اقتصــادی شــهرهای منیتوب ــر ســیل ســرمایه گذاری شــده اســت ک براب

ــد.  ــن می کن ــای طبیعــی را تضمی ــر بالی شــهروندان، مشــاغل و زیرســاخت ها دربراب

تأثیر اقتصادی طرح زیرساخت )2018-2014(
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محیط تجاری رقابتی

ساختار مالیات بر درآمد شرکت های کوچک و متوسط در منیتوبا رقابتی است. شرکت های کوچک تر در منیتوبا 
کمترین میزان مالیات شرکتی کانادا را پرداخت می کنند: صفردرصد به ازای 425 هزار دالر درآمد مالیاتی. 

مالیات بر درآمد شرکتی به ازای 425هزار دالر درآمد مالیاتی، سال 2014

ــو،  ــرادور، انتاری ــد و الب ــا، نیوفاندلن ــا، آلبرت ــا، ساســکاچوان، بریتیش کلمبی ــن نمــودار به ترتیــب منیتوب ای
نیوبرونزویــک، جزیــره ی پرنــس ادوارد، نــوا اسکوشــیا و کبــک را نشــان می دهــد. منیتوبــا همچنیــن متعهــد 
بــه کاهــش هزینه هــای نیــروی کار تجــاری بــا ارائــه ی آمــوزش و اعتبــارات مالیاتــی اســت. مــوارد ذکرشــده، 
همــراه بــا هزینه هــای پاییــن اراضــی صنعـتـی و تجــاری و هزینــه ی کــم بــرق، باعــث شــده اســت کــه 

منیتوبــا مکانــی مناســب بــرای شــروع و رشــد تجــارت باشــد. 
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طرح های ابتکاری آموزش شغلی

نیــروی کار بســیار ماهــر، ســازگار، چندزبانــه و مولــد چیــزی اســت کــه بــرای تجــارت و صنعــت و رقابــت در 
ــه تغییــرات تکنولوژیکــی ضــروری  ــر ب ــوآوری و واکنــش مؤث ــه بازارهــای جدیــد، ن اقتصــاد جهانــی، ورود ب
ــادی در  ــا، برنامه هــای زی ــا ازطریــق ســیزده مرکــز توســعه ی مشــاغل و مهارت هــای منیتوب اســت. منیتوب
ــان  ــا اطمین ــدگان کار، کارآمــوزان، مشــاغل و ســازمان ها ارائــه داده اســت ت ــرای جوین ــازار کار ب ــه ی ب زمین

حاصــل شــود کــه نیــروی کار منیتوبــا بــرای موفقیــت در زمــان حــال و آینــده آمــاده اســت. 

منیتوبــا بــه طرق مختلف از تجارت و صنعت پشــتیبانی می کند: ارزیابی نیازهای آموزشــی نیروی کار و کمک 
به اجرای اســتراتژی های آموزشــی کوتاه مدت و بلندمدت، پشــتیبانی از برنامه ریزی و مدیریت منابع انســانی، 
حمایت از آموزش کارمندان جدید در شرکت های مستقر در منیتوبا یا گسترش فعالیت های خود در منیتوبا، 

ارائه ی روش های آموزش مهارت های ضروری یا کمک به استخدام کارمندان جدید. 

شــرکت ها همچنین می توانند با همتایان خود ارتباط برقرار کنند و از طریق شــانزده شــورای بخشی منیتوبا به 

آموزش های صنعت محور دسترسی پیدا کنند. 

آمارهای اقتصادی

201120122013 2014
)پیش بینی شده(

 2015
)پیش بینی شده(

1.72.42.42.22.4تولید ناخالص داخلی حقیقی

4.35.33.73.54.4تولید ناخالص داخلی اسمی

0.80.90.511.3استخدام

5.45.35.45.25نرخ بیکاری )درصد(

11.31.21.21.1جمعیت

31.62.21.81.9تورم



Manitoba11

کشاورزی

به دلیل ارتباط با بخش های حمل ونقل، فرآوری مواد غذایی و امور مالی، کشاورزی مدت هاست که صنعت مهم 
منیتوبا محســوب می شــود. تولید اولیه ی محصوالت زراعی و دامی، همراه با مشــاغل مربوط  به فرآوری مواد 
غذایی، بیش از 25درصد از کل صادرات استانی را تشکیل می دهند. در سال 2013، تولید محصول در منیتوبا، 

با بیش از 470 هزار ساقه ی غالت برداشت شده، رکورد زده است و 30 درصد بیشتر از 2012 بوده است. 

تولید کلی محصول در منیتوبا )هزاران ساقه(

 

نکات ضروری

نخست وزیر: برایان پالیستر

وزیر دارایی: اسکات فیلدینگ

حزب حاکم: حزب جدید دموکرات

مرکز: وینیپگ

جمعیت )2013(: 1265015

تولید ناخالص داخلی: 60.3 میلیارد دالر

بزرگ ترین صنعت: تولید

فــروش صنایــع تولیــدی )2013(: 15.5میلیارد دالر 
ماشــین آالت  ترانزیــت،  اتوبوس هــای  )هوافضــا، 

کشاورزی و غذاهای فرآوری شده(

تولیــد مواد معدنی )2013(: 2.9 میلیارد دالر )نفت، 
نیکل، مس، و طال(

صادرات کاالهای خارجی )2013(: 12.6 میلیارد دالر
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