 ۳ﮐﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺮای ﻣﻬﺎﺟﺮت اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۵ ،ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷
ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ،۲۰۱۸اﯾﺮان از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐوﮐﺎر در رده ۱۲۴
ام ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 ۳ﮐﺸﻮری ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و راهاﻧﺪازی
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ دارﻧﺪ و آن »اراﺋﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ از راه

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری« اﺳﺖ .ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺑﺎزارﻫﺎ ،داراﯾﯽﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و اراﺋﻪ راهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮای
اﻋﻄﺎی اﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 .۳ﮐﺎﻧﺎدا
ﮐﺎﻧﺎدا از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،در رده ُ
۱۸ام ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد و در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺑﯿﺶ از  ۲۴ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺬب ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﮐﺒﮏ ،ﺑﺎﯾﺪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ۱.۲
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر آن را در ﮐﺎﻧﺎدا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ؛ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺒﮏ ،ﺧﻮداﺷﺘﻐﺎﻟﯽ ،وﯾﺰای اﺳﺘﺎرﺗﺎپ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﮐﺎﻧﺎدا و درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
 .۲ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ از ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐوﮐﺎر ،در رده ُ
۷ام ﺟﻬﺎن ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺧﺎرج
ﺷﺪن از اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری درﺟﻪ ﯾﮏ اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬارﻫﺎی ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮاروﭘﺎﯾﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻻزم اﺳﺖ.

راه دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﮐﻤﺘﺮی دارد .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ  ۵۰ﻫﺰار ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ.
 .۱اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ

اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ رﺗﺒﻪ ُ
۸ام ﺟﻬﺎن را در ﺷﺎﺧﺺ آﺳﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص
ﭘﯿﺎﭘﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
دﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻣﺴﺎل وارد ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل
ِ

در ﺑﯿﺴﺖ و ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻫﻢ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻋﻮاﻣﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ،ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﻓﻮقاﻟﻌﺎده و

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺎﺟﺮﭘﺬﯾﺮ ﻣﺮدم اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران و ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﺴﯿﺎری را ﺟﺬب اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ وﯾﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری و ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ

اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از ﻃﺮﯾﻖ راهاﻧﺪازی ﮐﺴﺐوﮐﺎر و وﯾﺰای ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ روش ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
دوﻟﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺷﺮاﯾﻂ وﯾﮋهای را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻗﺎﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺳﻮاﺑﻘﯽ از ﺧﻮد و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﺗﺎن را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻃﺮح ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ راهاﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اداره ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ اﻗﺎﻣﺖ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ آن اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.
ﮔﺮوه ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻼس ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دﮐﺘﺮ داﻧﯿﺎل ﺷﺒﺮخ ،وﮐﯿﻞ رﺳﻤﯽ و ﭘﺎﯾﻪ ﯾﮏ دادﮔﺴﺘﺮی
اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ اﻋﻢ از اﺧﺬ وﯾﺰای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﻟﯿﻨﮏ زﯾﺮ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ از
ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

