


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



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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در سوری سرمایه گذاری کنید

جمعیــت روبه رشــد ســوری، بــا فرهنــگ متنــوع و موقعیــت مناســب حاشــیه ی اقیانــوس آرام فرصت هــای 
ــرای  ــاالت متحــده فراهــم کــرده اســت. ب ــا آســیا و ای ــرای تجــارت بین المللــی ب ــل توجهــی را ب تجــاری قاب
مــکان  بهتریــن  را  ســوری  مســتغالت،  و  امــالک  در  ســرمایه گذاری  شــبکه ی  ـی،  متواـل ســال  ســومین 
ســرمایه گذاری در بریتیش کلمبیــا معرفــی کــرده اســت. همچنیــن در ســال 2011، به دلیــل رویکــرد یکپارچــه 
بــرای پایــداری و صرفه جوـیـی در انــرژی، انجمــن انــرژی پــاک بریتیش کلمبیــا، آن را »جامعــه ی برتــر« 

شــناخته اســت. 

کانادا و استان بریتیش کلمبیا به دلیل کاهش مالیات شرکت ها و ایجاد مشوق های مالیاتی منحصربه فرد برای 
شرکت های خارجی فعال در زمینه ی تجارت بین المللی رقابت شدیدی با هم دارند. از سال 2012، کمترین میزان 

مالیات شرکت ها در بین کشورهای گروه هفت متعلق به کانادا بوده است. 



Surrey7

سـوری

دروازه ی ورود به آمـریـکای شمـالـی

به دلیل کوتاهی مسیرهای حمل ونقل از آسیا به آمریکای شمالی، بریتیش کلمبیا با بیش از 58 ساعت انتقال 
دریایی به دیگر بندرهای ســاحل غربی، پیشــتاز حمل ونقل دریایی است. بریتیش کلمبیا همچنین دسترسی به 
محصوالت و خدمات گنجانده شده در قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی را بدون پرداخت عوارض برای ایاالت 

متحده فراهم کرده است. دیگر مزایای اصلی سوری عبارت اند از: 

دروازه ی ورود به بازارهای منطقه ای، ملی و بین المللی.  	

دسترسـی به شـبکه های حمل ونقل؛ شـامل مجاورت با دو فرودگاه بین المللی، بزرگراه های اصلی، دسترسـی  	
بـه راه آهـن، دو بندر و دو گذرگاه مرزی. 

بزرگ ترین منبع اراضی صنعتی موجود در منطقه.  	

منطقه ی متروی ونکوور 	



Surrey8

سرمایه گذاری در یک اقتصــاد شکــوفــا

سرمایه گذاری در زیرساخت ها

برنامه ی شش ساله ی فعالیت های تأسیساتی باعث سرمایه گذاری دومیلیارد دالری در تسهیالت جامعه ازجمله 
مراکز تفریحی، بیمارســتان ها، مدارس، کتابخانه ها و پارک ها می شــود. این شهر همچنین بخشی از استراتژی 
تجاری پاسیفیک ریم کاناداست و از این جهت، سطوح دولت، سرمایه گذاری بسیاری روی زیرساخت های آن 

کرده است. سرمایه گذاری ها عبارت اند از: 

مبلغ 3. 5میلیارد دالر برای پل جدید و مسیر کامیون برای بهبود انتقال کاال و مردم.  	

مبلغ 22میلیون دالر برای زیرساخت های ریلی برای توسعه ی انتقال کاال.  	

 کمربنـدی فریـزر جنوـبی، کـه باعـث کاهـش زمـان سـفر شـرق بـه غرب و اتصال بندر سـوری به مسـیر اصلی  	
کامیون می شـود. 
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هـاب منطقــه ای

مرکــز تجــاری جدیــد در مرکــز شــهر ســوری واقــع شــده اســت و دومیــن مرکــز بــزرگ اســتان اســت. مرکــز 
ــع شــده اســت و هــاب تجــاری، فرهنگــی و اجتماعــی شــهر  ــن واق ــد در مســیر اســکای تری تجــاری جدی
ــود. ســرمایه گذاری بســیار بخــش دولتــی باعــث تســریع توســعه ی بخــش خصوصــی شــده اســت.  خواهــد ب

عمده ی سرمایه گذاری بخش عمومی شامل موارد زیر است: 

کتابخانه ی مرکزی جدید 	

شهرداری جدید 	

ستاد جدید پلیس منطقه 	

 گسترش دانشگاه سایمون فریزر 	

میدان جدید شهر 	

مرکز جدید هنرهای نمایشی  	

گسترش بیمارستان ها و امکانات جدید درمان سرپایی 	
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فرصـــت رشـــد

سرزمیــن صنعتــی 

تقریبــًا نیمــی از اراضــی صنعتــی منطقــه در ســوری واقــع شــده اســت. ســوری پــارک صنعتــی و تجــاری را بــا 
خدمــات کامــل و فرصت هــای رشــد در اختیــار شــما قــرار می دهــد. مناطــق صنعتــی ســوری بــه بزرگراه هــای 

اصلــی شــرق-غرب و شــمال-جنوب متصــل هســتند. 

Campbell Heights پارـکی تجـاری اسـت کـه 1900 هکتـار وسـعت دارد و از دو گـذرگاه مـرزی بـا ایـاالت  	
متحـده، ازجملـه دومیـن گـذرگاه تجـاری پرتـردد در کانـادا، پانـزده دقیقـه فاصلـه دارد. 

برای تسریع در توسعه، در اراضی Campbell Heights، خدماتی ارائه شده است.  	

واجـد  	 جنوـبی،  مینسـتر  وسـت  ویـو/  بریـج  اقتصـادی  سـرمایه گذاری  مناطـق  در  جدیـد  ساخت وسـازهای 
اسـت ی  ماـل مشـوق های  دریافـت 
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پیشرفـت های جــدید

بخــش هــا 

اقتصاد سوری وابسته به طیف وسیعی از صنایع در حال رشد است: 

انــرژی پــاک  	

بریتیش کلمبیــا پیشــروی انــرژی پــاک در ســطح بین المللی اســت. برای پایداری بیشــتر و افزایش توســعه ی 
اقتصادی، شــهر ســوری با دانشگاه سایمون فریزر، البراتورهای پاورتک و هیدور بی سی در زمینه ی انرژی پاک 

همکاری می کند. 

فنــاوری پیشرفتــه 	

دانشــگاه ســایمون فریزر درحال توســعه ی یک برنامه ی مهندسی سیستم های انرژی است که اولین برنامه از 
نوع خود در آمریکای شمالی خواهد بود. سوری میزبان تعداد زیادی از شرکت های با تکنولوژی پیشرفته مانند 

Endurance Wind Power،  FINcad  و Safe Software است. 
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اقتصــاد متنـوع

بخش ها

ساخت وساز پیشرفته 	

بخش ساخت وســاز ســوری، با تنوع باال، محصوالتی برای صنایع ســنتی و درحال ظهور عرضه می کند، از چوب 
برشی سفارشی برای شرکت های جنگل داری گرفته تا طراحی توربین های بادی برای بخش انرژی پاک. 

بهداشت 	

ســوری مرکز زندگی مقامات بهداشــت منطقه ای، یک بیمارســتان آموزشی و دو دانشگاه است که تحقیقات و 
برنامه های بهداشتی ارائه می دهند. تا سال 2014، دولت استانی نزدیک به هشتصدمیلیون دالر برای توسعه ی 

بیمارستان، مرکز جدید مراقبت های ویژه و مرکز سرپایی و جراحی سرمایه گذاری کرده بود. 
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مشوق هــای مالـــی 

مناطــق  در  ســرمایه گذاری  قصــد  کــه  شــرکت هایی  بــه  کــه  بریتیش کلمبیاســت  شــهر  تنهــا  ســوری 
ـی می دهــد؛ مزایــای بیشــتری نیــز بــرای شــرکت های انــرژی پــاک دارد.  جغرافیاـیـی دارنــد مشــوق های ماـل

مناطــق سرمایه گــذاری اقتصــادی 

سه سال معاف از مالیات بر امالک.  	

هزینه هـای توسـعه تـا 30 درصد کاهـش یافته  	
است. 

هزینه هـای پروانـه ی سـاخت 50درصـد کاهـش  	
اسـت.  یافته 

مشــوق هــای انــرژی پــاک 

به  مدت سه سال معاف از مالیات امالک.  	

کاهش 50 درصدی هزینههای پروانهی ساخت 	

سـه  	 بـرای  کسـب  پروانـه ی  هزینـه ی  دالر  یـک 
سـال. 
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مالیـات پاییـن

سوری دارای پایین ترین نرخ مالیات تجارت در متروی ونکوور است. 

تجاریصنایع اصلیصنایع سبکپسماند ها

نیو وست مینستر

کوکیتالم

برنابی

دلتا

النگی تاون شیپ

سوری
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نخبگـــان

نیــروی کـــار

ســوری یکــی از شــهرهای کانــادا بــا رشــد باالســت. ســاالنه بیــش از ده هــزار نفــر بــه ایــن شــهر نقــل مــکان 
می کننــد. ایــن شــهر دومیــن شــهر بــزرگ بریتیش کلمبیاســت کــه تقریبــًا نیم میلیــون نفــر جمعیــت دارد. 

سوری تقریبًا 20درصد از جمعیت منطقه را در خود جای داده است.  	

چهل  و سه  درصد ساکنان انگلیسی  زبان نیستند.  	

نیروی کار سوری، جوان است. هفده  درصد جوانان 20-24 ساله ی این منطقه در شهر زندگی می کنند.  	

نیروی کار سوری 230. 000 نفر است.  	
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تـحـقیـق در کالس جهانـی

آمــوزش

 سوری مرکز دو دانشگاه است. دانشگاه سایمون فریزر سه سال متوالی عنوان بهترین دانشگاه جامع کانادا را 
از طرف مجله ی مک لین دریافت کرده است. دانشگاه پلی تکنیک کوآنتلن برنامه های متنوعی، ازجمله آموزش 

تجارت جهانی، ارائه می دهد. 

برنامـه ی مکاترونیـک دانشـگاه سـایمون فریـزر یـکی از دو برنامـه ی آمریـکای شـمالی اسـت. ایـن برنامـه  	
ی از مهندسـی مکانیـک، الکترونیـک، نرم افـزار و کامپیوتـر اسـت کـه در بخش هـای انـرژی پـاک، تولیـد  ترکیـب

پیشـرفته و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات کاربـرد دارد. 

دانشـگاه پلی تکنیـک کوآنتلـن دومیـن مدرسـه ی بـزرگ تجـارت در غـرب کانـادا را از آن خـود کـرده و در  	
می دهـد.  ارائـه  آموزشـی  برنامه هـای  بهداشـت،  و  زمینـه ی ساخت وسـاز 
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خانـواده  محـور

کیفیــت زندگــی

مراکــز شــهری ســوری، بــا جنب وجــوش و تنــوع فرهنگــی بــاال، مکانــی مناســب بــرای زندگــی فراهــم کرده انــد. 
شــهر در طــول ســال چندیــن رویــداد فرهنگــی رایــگان برگــزار می کنــد؛ ازجملــه بزرگ تریــن جشــن روز کانــادا 

در غــرب کانــادا. ســوری همچنیــن در ســال 2008 پایتخــت فرهنگــی کانــادا نــام  گرفــت. 

مسـکن ارزان قیمت؛ متوسـط قیمت یک خانه مسـتقل در سـوری حدود 33 درصد کمتر از متوسـط قیمت  	
منطقه است. 

تعداد 6425 جریب پارک و فضای باز محافظت شده دارد.  	

 برنامه های عمومی هنری؛ با بیش از پنجاه اثر هنری در شهر برگزار می شود.  	

 سـوری محل زندگی بسـیاری از خانواده های جوان اسـت و بزرگ ترین حوزه ی آموزشـی را در بریتیش کلمبیا  	
دارد. 

اخیرًا در آن بیش از هفتاد کیلومتر مسیر درخت کاری شده است و دویست کیلومتر مسیر دوچرخه سواری  	
احداث شده است. 
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بریتیش کلمبیا

بررســی اجمالــی

شــرکت ها در بریتیش کلمبیــا از مالیــات کــم، هزینه هــای عملیاتــی رقابتــی، شــرایط کاری پایــدار و نیــروی 
کار بــا فرهنگ هــای متنــوع، تحصیــالت، مهــارت و بهــره وری بــاال ســود می برنــد. 

طی دهه ی گذشته، بریتیش کلمبیا مالیات شرکت های خود را به 10 درصد کاهش داده است.  	

مالیات بر سرمایه ی مؤسسات مالی در بریتیش کلمبیا در اول آوریل 2010 حذف شد.  	

ی در بریتیش کلمبیـا پاییـن اسـت. تجارت هـا می تواننـد مالیات اسـتانی پرداختی  	 مالیـات تجـارت بین الملـل
را دریافـت کننـد، مالیات هاـیی کـه بابـت درآمـد حاصـل از فعالیت هـای واجـد شـرایط زیر پرداخت شـده اند: 

فناوری پاک  	

 توزیع رسانه ی دیجیتال  	

پخش فیلم  	

 فعالیت های مالی  	

 مدیریت مالی و سرمایه گذاری ثبت اختراع در علوم زیستی، انرژی سبز، پیل سوختی و تصفیه ی فاضالب.  	
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مالیات پایین

تمامی بخش ها به جز ساخت وساز

نرخ مالیات بر درآمد سازمانی

نرخ حاشیه ای

نرخ مالیات بر درآمد خصوصی
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انگیزه هــای تجــاری 

بریتیش کلمبیــا اعتبــارات مالیاتــی اســتانی، معافیت هــا و کســرها را به منظــور تشــویق ســرمایه گذاری و 
نــوآوری در مشــاغل ارائــه می دهــد. مشــوق های مالیاتــی بریتیش کلمبیــا نیــازی بــه مذاکــره ندارنــد و بــرای 

کلیــه ی فعالیت هــای واجــد شــرایط به طــور مســاوی در دســترس هســتند. 

برنامه های تشویقی مالیاتی شامل موارد زیر است: 

برنامه بازپرداخت مالیات فعالیت های تجاری بین المللی

بازپرداخت مالیات شرکت ها، مالیات بر درآمد حاصل از کسب وکار بین المللی واجد شرایط 	

 اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری خطرپذیر

سـی درصد اعتبـار مالیاـتی قابل اسـترداد بـرای اشـخاص و اعتبـار غیـر قابـل  اسـترداد بـه شـرکت ها، بـرای  	
ی یـا مشـاغل رسـانه ای جدیـد  فعالیت هـای سـرمایه گذاری خطرپذیـر کـه در فناوری هـای پـاک، مشـاغل محـل

می کننـد. سـرمایه گذاری 
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هزینه هــای عملیاتــی تجــاری کاهــش یافتــه
بریتیش کلمبیا تخفیف های مالیاتی ای ارائه می دهد که هزینه ی سرمایه گذاری و عملیات را کاهش می دهد، 

از جمله: 

سرمایه ی عمومی معاف از مالیات است.  	

حقوق و دستمزد کارفرمایان معاف از مالیات است.  	

استفاده از نام تجاری معاف از مالیات است.  	

فروش ماشین آالت معاف از مالیات است.  	

هیدروژن مورداستفاده در وسایل نقلیه ی سلول سوختی از پرداخت مالیات سوخت معاف است.  	
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کــانـــادا

بررســی اجمالــی

 کانــادا محیــط تجــاری دوســتانه ای همــراه بــا فرصت هــای رشــد ارائــه می دهــد. طبــق آمــار صنــدوق 
ـی پــول، کانــادا ســریع ترین رشــد اقتصــادی را بیــن کشــورهای عضــو ـجـی 7 دارد.  بین الملـل

کانادا براساس اطالعات مجمع جهانی اقتصاد سالم ترین سیستم بانکی جهان را داراست.  	

بین سال های 2010 و 2012، کانادا 17 درصد مالیات بر درآمد شرکت ها را کاهش داد.  	

 مالیـات بـر درآمـد شـرکتی کانـادا در سـال 2012، بـا 15 درصـد، کمتریـن میـزان در میـان کشـورهای عضو جی  	
7 بوده اسـت. 

اقدامات دیگری که کانادا برای بهبود فضای کسب وکار انجام داده است عبارت اند از:  	

 اضافه ی مالیات شرکت ها برای تمامی شرکت ها از اول ژانویه ی 2008 حذف شد.  	

سود معامالت آزاد از اول ژانویه ی 2008 مشمول مالیات تکلیفی داخلی نیست.  	

 شـرکت ها می تواننـد درآمـد خـود را بـرای اهـداف مالیاـتی کانـادا بـا ارز رایجـی غیـر از دالر کانـادا گـزارش  	
دهند. 
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مشوق هــای مالیاتــی

ـی شــناخته می شــود.   کانــادا پیوســته یـکـی از مقــرون  بــه  صرفه تریــن مقاصــد ســرمایه گذاری جهاـن
از:  عبارت انــد  تشــویقی  برنامه هــای 

برنامـه ی تشـویقی مالیاـتی تحقیقـات علمـی و توسـعه ی آزمایشـی: ایـن برنامـه بـه شـرکت های بـزرگ،  	
ی یـا افـرادی کـه تحقیقـات علمـی یـا توسـعه ی آزمایشـی در کانـادا انجـام می دهنـد، اعتبـار  شـرکت های تضامـن

مالیاـتی پرداخـت می کنـد. 

برنامه ی مالیات معوق: از طریق این برنامه می توان عوارض و مالیات بر واردات را به تعویق انداخت.  	

برنامـه ی مرکـز توزیـع صـادرات: برنامـه ای مفیـد برای کسـب وکارهایی کـه کاالهاـیی را وارد کرده اند و پس از  	
ارزش افـزوده ی محـدود آن هـا را صـادر می کنند. 

برنامـه ی ارائه دهنـدگان خدمـات توسـعه در سـطح بین المللـی: ایـن برنامـه مالیـات فـروش هماهنـگ و  	
مالیـات بـر کاالهـا و خدمـات را بـه واردات افـراد غیرمقیـم محول می کند، به شـرطی که کاالهـا پس از پردازش، 

توزیـع یـا ذخیره سـازی صـادر شـوند. 
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جمعیــت تحصیــل کرده و متفــاوت

ــرای بهترشــدن را دارد. تحصیــالت دانشــگاهی مهارت هــای  ــادا مهــارت و انگیــزه ی الزم ب نیــروی کاری کان
کار هســتند تحصیــالت  در ســن  کــه  کانادایی هاـیـی  از  نیمــی  حــدود  افزایــش می دهــد.  را  کارگــران 
دانشــگاهی دارنــد. کانــادا در ایــن زمینــه، میــان کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعه ی اقتصــادی، 

رتبــه ی دوم را دارد. 

درصد کانادایی های 25-64 ســاله ی تحصیل کرده ی دانشــگاهی میان 
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی
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مکانی مناسـب برای زندگـی

کانــادا یکــی از بهتریــن کشــورهای جهــان بــرای زندگــی، تحصیــل و کار اســت. از شــهرهای کوچــک گرفتــه 
تــا کالن شــهرها، همگــی زیبــا هســتند. کیفیــت زندگــی در تمامــی شــهرها باالســت. 

کانادا امن ترین کشور برای زندگی و تجارت در بین کشورهای عضو جی7 است.  	

را  	 تجـارت  و هزینه هـای  قـرار می دهـد  خانواده هـا  اختیـار  در  ایمـن  کانـادا شـبکه ای  بهداشـتی  سیسـتم 
می دهـد.  کاهـش 

کانـادا فرصت هـای یکسـانی در اختیـار افـراد قـرار می دهـد؛ چـه شـهروند، چـه مهاجـر. از ایـن نظـر میـان  	
کشـورهای عضـو ـجی7 اول اسـت. 

کانادا یکی از بهترین سیستم های قضایی جهان را در اختیار دارد.  	

به دلیل تنوع فرهنگی در کانادا، می توانید از سرگرمی ها، هنرها، و موسیقی های متنوعی بهره ببرید.  	



Surrey26



Surrey27



Surrey


