


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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اطالعـاتی درمورد ساسکـاچوان

جمعیت: 1.2میلیون

تولید ناخالص داخلی: 81.58 دالر کانادا 

مساحت: 651036 کیلومتر مربع

تعداد دریاچه: 100000

بزرگ ترین تولیدکننده ی پتاس جهان

دومین تولیدکننده ی بزرگ نفت در کانادا

سی وچهارمیلیون هکتار اراضی آن جنگلی است.

چهل  درصد اراضی آن زیر کشت هستند.
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ده دلیل تجارت در ساسکاچوان

1. اقتصاد پویا و در حال رشد

ساســکاچوان منابــع زیــادی دارد کــه باعــث حســادت دیگــر کشــورها شــده اســت: کشــاورزی، پتــاس، 
اورانیــوم و نفــت. همچنیــن تکنولــوژی ساســکاچوان در علــوم زراـعـی، پروتئیــن گیاهــی، تجهیــزات 

کشــاورزی و انــرژی پــاک در جهــان حــرف اول را می زنــد. 

ایــن اســتان منابــع متنوـعـی دارد که باعث موفقیــت آن در چرخه های اقتصادی جهانی شــده اســت. درواقع، 
ساســکاچوان رکورد رشــد جمعیت، اشتغال، سرمایه گذاری و رشد صادرات را در دهه ی گذشته از آن خود کرده 

است. 

شرکت های تولید داخل به رشد اقتصادی کمک کرده اند؛ از جمله : 

Nutrien؛ بزرگ ترین شرکت پتاس در جهان 	

Brandt Group of Companies؛ تولیدکننده ی عمده ی تجهیزات کشاورزی 	

 AGT Food and Ingredients؛ یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان عدس در جهان.  	

شــرکت های بین المللــی ای که در ساســکاچوان ســرمایه گذاری کرده اند یــا دفاتری دارند 
عبارت انداز:

انجمـــن بیــــن المللــی ارزیــابی ارتبـــاطــات 	

BHP Billiton )شرکت بین المللی منابع طبیعی( 	

شرکت کارگیل 	

شرکت هاچیسون وامپو 	

شرکت کا + اس پتاس 	

شرکت ریو تینتو 	
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تولید ناخالص داخلی )2019(

161 دالر کاناداسرمایه گذاری سال های 2019-2010

3.9 دالر کانادا سرمایه گذاری در توسعه ی جدید طبق پیش بینی صنعت نفت و گاز در سال 2019

36.4 دالر کاناداسرمایه گذاری برآوردشده در استخراج و توسعه ی معدن در سال های 2019-2009

کشاورزی، جنگلداری، ماهی گیری و شکار: 8.8 
درصد

معدن، اســتخراج، و استخراج نفت و گاز: 25.7 
درصد

تولید: 6.1 درصد

ساخت و ساز: 7 درصد

حمل و نقل و انبارداری: 6.8 درصد

تجارت عمده فروشی: 8.6 درصد

امالک و رهن و اجاره: 12.6 درصد

خدمات تجاری: 4.6 درصد

خدمات دولتی: 5.1 درصد

خدمات آموزشی: 10.2 درصد

دیگران: 4.5 درصد

%8.8

%25.7

%6.1

%7%6.8
%8.6

%12.6

%4.6

%5.1

%10.2

%4.5
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صـادرات 

صــادرات ساســکاچوان در ســال 2019 بالــغ بــر 29.6 میلیــارد دالر بــوده اســت. ایــاالت متحــده بــا دریافــت 
تقریبــًا 55 درصــد از کل صــادرات، بهتریــن بــازار صادراتــی ساســکاچوان اســت. چیــن دومیــن بــازار بــزرگ 

صــادرات اســت و پــس از آن ژاپــن ، برزیــل و هنــد هســتند.

آســیا مهم ترین بازار صادراتی نوظهور این اســتان اســت. صادرات ساســکاچوان به آسیا از 4.3میلیارد دالر در 
سال 2009 به 7.5 میلیارد دالر در سال 2019 افزایش یافته است.

ساسکاچوان بزرگ ترین صادرکننده ی نخود، عدس، و پتاس است. 
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بیشترین محصوالت صادر شده در سال 2019

7.4 میلیون دالرنفت

6.5 میلیون دالرپتاس

3.7 میلیون دالرگندم

2.4 میلیون دالربذر کانوال

1.7 میلیون دالرروغن کانوال

1.1 میلیون دالرعدس

738 میلیون دالرنخود

666 میلیون دالربلغور کانوال

423 میلیون دالرسویا
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2. فضای رقابتی تجارت

ساســکاچوان در چندیــن ســال گذشــته بــا تــالش و پشــتکار یکــی از رقابتی تریــن محیط هــای تجــاری را در 
آمریــکای شــمالی ایجــاد کــرده اســت. 

سازمان تحقیقات بین المللی مؤسسه ی فریزر، ساسکاچوان را بهترین حوزه ی قضایی کانادا در سال 2019 و یکی 
از ده کشور برتر جهان برای سرمایه گذاری در معادن در شش سال گذشته رتبه بندی کرده است.

گزارش بخش نفت، گزارش اسکوشیا 2019، نشان داد که »منابع نفتی ساسکاچوان منافع زیادی برای آمریکای 
شمالی داشته است«.

بدهی خالص به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی )از 31 مارس 2020(
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مالیات های رقابتی و دولت مسئولیت پذیر

ــه ی کیفیــت  ــات مالــی اســت و باالتریــن رتب ــا ثب ــه ایجــاد یــک اقتصــاد ب ــت ساســکاچوان متعهــد ب دول
اعتبــاری AAA از مؤسســه ی خدمــات ســرمایه گذاری مــؤدی دریافــت کــرده اســت. ساســکاچوان یکــی از 
دو اســتان کاناداســت کــه باالتریــن رتبــه ی اعتبــاری مــؤدی را کســب کــرده اســت. ساســکاچوان همچنیــن 

رتبــه ی اعتبــاری AA را از مؤسســه ی اســتاندارد انــد پــورز دریافــت کــرده اســت. 

در ســال 2019، فدراســیون تجارت مســتقل کانادا به دلیل تالش های ساســکاچوان در کاهش کاغذبازی، به این 
استان رتبه ی A اعطا کرده است؛ باالترین رتبه ی ممکن. اولویت دولت شفاف سازی و ساده سازی مقررات برای 

کمک به کسب وکارها در جهت راه اندازی سریع و کاهش هزینه هاست. 

ساســکاچوان مقررات رقابتی و پایداری دارد و ســرمایه گذاری های جدید و گســترش عملیات فعلی شرکت ها را 
تضمین می کند. 

کـاهـش مالیـــات و مشــوق هـــای جالــــب

نرخ ده  درصدی مالیات بر درآمد شرکت ها برای تولید و پردازش 	

مشوق نوآوری تجاری ساسکاچوان؛ اولین مشوق حق ثبت اختراع در آمریکای شمالی 	

ســرمایه گذاری ســاالنه 3.6 میلیــارد دالر از 2009 تــا 2019 افزایش یافته اســت و با نرخ متوســط 
ساالنه 2.8 درصد رشد کرده است. 
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مشـوق ارزش افـزوده ی بخـش کشـاورزی ساسـکاچوان؛ ارائـه ی تخفیـف مالیاـتی 15 درصـد در هزینه هـای  	
سـرمایه گذاری بـرای عملیات هـای جدیـد یـا توسـعه یافته

مشوق های اکتشاف مواد معدنی؛ برای تشویق حفاری فلزات اساسی، فلزات گران بها و الماس 	

نرخ مالیات مشاغل کوچک به میزان 2 درصد برای شرکت های خصوصی تحت کنترل کانادا 	

معافیت شرکت های عام از پرداخت مالیات سرمایه ی شرکت ها 	

معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد و حق بیمه ی سالمت معاف  	

ده  درصد اعتبار مالیاتی برای هزینه های تحقیق و توسعه  	

شش  درصد مالیات فروش؛ کمترین نرخ در بین استان هایی که مالیات فروش دارند.  	

معافیت های مالیاتی تجهیزات و مواد تولیدی 	

ده سال حق امتیاز برای فلزات اساسی و گران بها 	

مشوق نوآوری های نفتی 	

مشوق های سرمایه گذاری در فرآوری نفت و گاز 	
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3. ذخایر انرژی
انـرژی

ساســکاچوان نفــت خــام، گاز طبیعــی، زغال ســنگ، اورانیــوم، ســوخت های زیســتی، انــرژی زمیــن گرمایــی، 
انــرژی بــادی و بــرق آبــی تولیــد می کنــد.

ساســکاچوان دومین تولیدکننده ی بزرگ نفت و هفتمین تولیدکننده ی نفت در میدان های خشــکی در سراسر 
کانادا و آمریکاســت. با داشــتن تقریبًا 36500 چاه نفت فعال، این اســتان 178 میلیون بشــکه در ســال 2019 

تولید کرده است.

شــرکت ها این اســتان را مکانی مناســب برای آزمایش، تجاری ســازی و نیز مقیاس بندی تکنولوژی های جدید 
انرژی می دانند.

این استان پیشروی تحقیقات نفتی، به ویژه در زمینه های بازیافت نفت و حفر چاه های افقی است. پیشرفت ها 
و تکنیک های تکمیلی باعث بهبود تولید ســازنده هایی مانند باخن شــده اســت، یکی از بزرگ ترین میدان های 

نفتی آمریکای شمالی.

ساســکاچوان ســومین تولیدکننده ی گاز طبیعی در کاناداســت. در ســال 2019، تولید گاز 179.3 میلیارد فوت 
مکعب بود. ارزش تخمینی تولید نفت و گاز بیش از 10.5 میلیارد دالر بود.

ایــن اســتان تقریبــًا 90درصد اورانیوم خود را صادر می کنــد و 10درصد باقی مانده راکتورهای هســته ای کانادا را 
تغذیه می کنند. اورانیوم ساسکاچوان انرژی تقریبًا 5درصد از خانه های ایاالت متحده را تأمین می کند.

ایــن اســتان بــرای تشــویق نــوآوری در بخش نفت و کمــک به افزایــش ســرمایه گذاری در عملیات موجود 
انگیزه های زیادی می دهد. این مشوق ها شامل موارد زیر است:

مشـوق نـوآوری در صنعـت نفـت ساسـکاچوان؛ ارائـه ی اعتبـارات مالیاتی حـق امتیاز قابل انتقـال، تولید آزاد  	
تـا 25درصـد بـرای پروژه هـای تجاری واجد شـرایط 

مشـوق سـرمایه گذاری فـراوری نفـت و گاز؛ ارائـه ی اعتبـارات مالیاـتی حـق امتیـاز قابل انتقـال، تولیـد آزاد بـا  	
نـرخ 15 درصـد هزینه هـای برنامـه ی واجـد شـرایط
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مواد معـدنی

ـی از پتــاس و اورانیــوم اســت. ایــن اســتان حــدود  ـی ساســکاچوان بســیار متنــوع و غـن بخــش معدـن
ــان را در  ــع شناخته شــده ی جه ــی از مناب ــًا نیم ــار دارد و تقریب ــاس را در اختی ــد جهانــی پت یک ســوم تولی
خــود جــای داده اســت. بزرگ تریــن ذخایــر اورانیــوم درجــه یــک جهــان، واقــع در شــمال ساســکاچوان، بیــش 

از 13درصــد از تولیــد اورانیــوم جهــان را در ســال 2019 تأمیــن کــرده اســت.

طی دهه ی گذشــته، گســترش و توســعه ی صنعت پتاس ساســکاچوان دورهی پایداری را تجربه کرده اســت. 
جدیدترین معدن پتاس استان، که شرکت آلمانی کا+اس پتاس کانادا آن را اداره می کند، رسمًا در سال 2017 

افتتاح شد، درحالی که سایر شرکت ها به ارزیابی پروژه ها و توسعه ی معدن جدید ادامه می دهند.

ساســکاچوان همچنیــن در فلــزات پایــه، به ویــژه روی و مــس، پتانســیل زیــادی دارد. معــدن فلیــن فلــون، 
ــه  ــن زده می شــود ک ــوده اســت. تخمی ــده ب ــده ی عم ــا و ساســکاچوان، دهه هــا تولیدکنن ــرز مانیتوب در م
باالتریــن مقــدار ســنگ معــدن فلــزات پایــه در هــر کیلومتــر مربــع کانــادا را در اختیــار دارد و بــه توســعه ی 

ــد. ــد کمــک می کن زیرســاخت های جدی

مناطقی با پتانســیل باالی طال وجود دارند که هنوز کاوش نشــده اند. عملیات Seabee با تولید 112137 اونس 
طال، برای ششــمین ســال متوالی رکورد تولید طال را در ســال 2019 از آن خود کرد. هزینه های اکتشــاف از قدیم 

بر کمربندهای الرانج و گلنی گرین استون و مناطق شمالی و شرقی دریاچه آتاباسکا تمرکز کرده اند.

یـکـی از بزرگ تریــن مــزارع کیمبرلیت جهان در منطقه ی فورت ساســکاچوان واقع شــده اســت؛ ســطح برخی از 
کیمبرلیت هــا بیــش از 200 هکتار اســت. کمپانی اســتار دایموند با همکاری ریو تینتو درحــال ارزیابی پروژه ی 
استار - اوریون جنوبی است که تخمین زده می شود بیش از 66میلیون قیراط دارد. همچنین در مناطق دیگر 

استان نیز معادنی کشف شده است.

ساســکاچوان همچنین زغال ســنگ، نمک، ماســه های سیلیس، کائولن، رس و ســولفات های سدیم و پتاسیم 
تولید می کند و پتانسیل زیادی برای نیکل، کبالت، مواد معدنی عناصر کمیاب و عناصر گروه پالتین دارد.
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استراتژی توسعه ی مواد معدنی و مشوق اکتشاف مواد معدنی

اســتراتژی توســعه ی مــواد معدنــی اســتان شــامل انتشــار داده هــای جدیــد بررســی ژئوفیزیکــی و معرفــی 
مشــوق های اکتشــاف مــواد معدـنـی اســت کــه باعــث کاهــش 25درصــدی هزینه هــای حفــاری فلــزات 

ــن مــواد معدنــی می شــود. ــاالی ای ــا پتانســیل ب ــزات گران بهــا و المــاس در منطقــه ای ب اساســی، فل
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کشاورزی و فراوری ارزش افزوده

ــار دارد:  ــواد غذایــی را در اختی ــد م ــراوری و تولی ــام مؤلفه هــای موفقیــت شــرکت های ف ساســکاچوان تم
تولیــد انــواع محصــوالت در مقیــاس وســیع و تحقیــق و توســعه ی جهانــی و همچنیــن یــک دولــت پشــتیبان.

برـخـی از زمین هــای قابل کشــت جهان را می توان در ساســکاچوان یافت، با بیــش از 18میلیون هکتار، که ادعا 
می کند بیش از 40درصد از زمین های کشاورزی زیر کشت کانادا را در اختیار دارد.

ساســکاچوان بخش کشــاورزی خود را به بزرگ ترین بخش در جهان توســعه داده است. این استان بزرگ ترین 
صادرکننده ی نخود، عدس، گندم دوروم، دانه ی خردل، کانوال، دانه ی قناری و جوی دوســر اســت. این اســتان 
از نظر کیفیت محصوالت خود در سراســر جهان شناخته شــده اســت و در سال های اخیر شرکت های کشاورزی 

سرمایه گذاری های قابل توجهی در فراوری بیشتر این محصوالت انجام داده اند.

مرکــز توســعه ی صنایــع غذایــی ساســکاچوان مهــارت باالیــی در اکســتروژن میان وعــده و تولیــد آنالــوگ 
گوشــتی دارد. ایــن مرکــز خدمــات زیــادی ارائــه می دهــد و بــا شــرکت های محلــی و جهانــی بــرای توســعه 

ــد. و فــراوری محصــوالت و تجاری ســازی آن هــا همــکاری می کن

بخش کشاورزی این استان بسیار قوی و درحال رشد است و با صادرات 12.9میلیارد دالر در سال 
2019، صادرکننده ی عمده ی محصوالت غذایی بوده است. از سال 2004، درآمد ساالنه ی کشاورزی 
ساسکاچوان با ارزش افزوده بیش از دوبرابر شده است و از 2.3میلیارد دالر به 5.3میلیارد دالر 
در ســال 2019 رســیده اســت. این اســتان به تأمین کننده ی ثابت محصوالت کشاورزی با کیفیت 
باال و ایمن و انواع مواد غذایی مانند غالت، نوشــیدنی ها، محصوالت پخته شــده، میان وعده ها و 

بارها در جهان مشهور است.
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ــزان  ــه می ــه ساســکاچوان اســت، ب ــق ب ــراوری متعل ــات شــرکت های ف ــای مالی ــن نرخ ه یکــی از پایین تری
10درصــد. ایــن اســتان اخیــرًا مشــوق هایی بــرای کشــاورزی ارزش افــزوده و نــوآوری تجــاری بــا هــدف رشــد 

بیشــتر ارائــه داده اســت.

ساســکاچوان همچنیــن مقــر دفاتــر اصلی صنایع پروتئینی کاناداســت، ابرخوشــه ی جدید مراتــع، که با هدف 
مشارکت منابع تحقیق و توسعه و صنعت برای کمک به تولید محصوالت جدید و افزایش کیفیت محصوالتی 

مانند گندم، کلزا، همچنین عدس و سایر محصوالت توسعه یافته است.

مشارکت ساسکاچوان در بازارهای صادرات جهانی

دانه ی کانوال 21 درصددانه ی خردل 26 درصدعدس 51 درصد

جوی دوسر 31 درصدبلغور کانوال 19 درصدنخود 31 درصد

دانه ی قناری 70 درصدتخم کتان 19 درصدگندم دوروم 35 درصد
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جنگل داری

جنــگل داری بزرگ تریــن بخــش اقتصــادی شــمال ساســکاچوان اســت. جنــگل تجــاری اســتان 11.7 میلیــون 
ــوب  ــاری چ ــرای برداشــت تج ــد ب ــگل مول ــوان جن ــار به عن ــون هکت ــه 5.3 میلی ــه، ک ــر گرفت ــار را در ب هکت

ــدی شــده اســت. طبقه بن

جنگل هــای ساســکاچوان به طــور پایدار مدیریت می شــوند و بخش جنگل داری آن رقابت جهانی دارد. در ســال 
2019، ایــن بخــش نزدیــک به یک میلیارد دالر محصوالت جنگلی را به فروش رســانده، کــه 500 میلیون دالر آن 
صادرات بوده است. این صنعت تقریبًا از 8000 شغل مستقیم و غیرمستقیم پشتیبانی می کند که تقریبًا 30 

درصد آن کارگران بومی اند، یعنی باالترین درصد در هر استان.

سال 2018 بهترین سال جنگل داری در سیزده سال گذشته بوده است. با بیش از 500 میلیون دالر سرمایه گذاری 
برنامه ریزی شــده برای ســه سال آینده، این صنعت وضعیت مناسبی برای رشد مداوم دارد. فرصت های عمده ی 

سرمایه گذاری برای اقتصاد زیستی نوظهور و سایر محصوالت با ارزش افزوده وجود دارد.

فروش محصوالت جنگلی به ارزش نزدیک 1میلیارد دالر2019

تجارت های کوچک محصوالت جنگلی متنوعی تولید می کنند.+210

کارخانجات تولید محصوالت جنگلی مواردی مثل الوار، خمیر کاغذ و پانل تولید می کنند.7
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4. فرصت های تولید و زنجیره ی ارزش

ـی  تولیــد نقــش مهمــی در اقتصــاد ساســکاچوان ایفــا می کنــد کــه 6.1 درصــد از تولیــد ناخالــص داخـل
اســتان را تشــکیل می دهــد. صــادرات در ســال 2019 بــه 16.25 میلیــارد دالر رســیده اســت. از ســال 2009 

ــص داخلــی ساســکاچوان 16.5 درصــد رشــد داشــته اســت. ــا 2019، تولیــد ناخال ت

تولیدکنندگان ساســکاچوان در زمینه ی تکنولوژی ارتباطات ماهواره ای، تجهیزات کشــاورزی زمین های خشــک 
و ماشــین آالت معــدن و رباتیــک در جهــان حرف اول را می زنند. در واقع، این اســتان بزرگ ترین تولیدکننده ی 

تجهیزات کشاورزی در کاناداست.

این اســتان، به دلیل مزایای رقابتی، برای بســیاری از تولیدکنندگان مطلوب اســت؛ مزایایی ازجمله حداقل 
مالیــات بر درآمد بــرای تولیدکنندگان و فراوری کننده ها به میزان 10درصــد، همچنین معافیت های مالیاتی 
استان برای ماشین آالت، تجهیزات و مواد با کیفیت. امکانات تحقیق و توسعه ی جهانی در استان شامل 

دو دانشگاه است: مرکز تحقیقات نوری کانادا و مؤسسه ی ماشین آالت کشاورزی پرییری.

بخش های بزرگ منابع ساسکاچوان فرصت های زنجیره ی تأمین را برای تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات 
فراهم کرده اند. در فناوری و هوافضا و دفاع نیز فرصت های زیادی وجود دارد.

تأمین کنندگان اســتان درحال ســاخت تکنولوژی پیشــرفته، مانند تجهیزات کشــاورزی مســتقل، هواپیماهای 
بدون سرنشین، سیستم های آنتن در فضای عمیق و تجهیزات استخراج مداوم هستند. تولیدکنندگان صنایع 

محلی و جهانی را تأمین می کنند و به دلیل کیفیت و نوآوری در سراسر جهان شناخته شده اند.
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صادرات ساسکاچوان در سال 2019

دیگر تولیدات شامل تنباکو، پارچه، چرم، پالستیک، تجهیزات حمل ونقل و محصوالت متفرقه است.

تولید مواد غذایی: 28.6 درصد

تولید مواد شیمیایی: 9.2 درصد

تولید محصوالت چوبی: 2.9 درصد

تولید فلزات: 5.8 درصد

تولید ماشین آالت: 7.2 درصد

دیگر تولیدات: 46.2 درصد

28.6

9.2

2.9
5.87.2

46.2
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تکنـولوژی

ــل، ســون شــیفت،  ــزار نارگی ــه نرم اف ــد موفــق، ازجمل ــا شــرکت های جدی ــوژی ساســکاچوان ب بخــش تکنول
گاس بــادی، ونداســتا، منتــور گرافیــک )شــرکت مــادر زیمنــس( به ســرعت درحــال رشــد اســت. دالیــل اصلــی 
ایــن رشــد، شــامل بخــش نــوآوری مشــترک، هزینه هــای عملیاتــی پاییــن و دسترســی بــه اســتعدادهایی 

اســت کــه به دلیــل کیفیــت بــاالی زندگــی ایــن اســتان در اینجــا زندگــی می کننــد.

مرکــز Co.Labs اولیــن مرکز رشــد تکنولوژی ساســکاچوان واقع در ساســکاتون، از اســتارت آپ های تکنولوژی 
در مراحل اولیه پشــتیبانی می کند و امکان دسترســی به برنامه ها، راهنمایی ها، رویدادها، شــبکه ها و فضای 
اداری را فراهم می کند. اخیرًا، دومین مرکز رشــد تکنولوژی اســتان،Cultivator، در رجاینا افتتاح شــد. نوآوری 
ساســکاچوان، یک ســازمان دولتی اســتانی، با صنعت در جهت تعیین اســتراتژی های نوآوری استان مشارکت 
می کند. در نتیجه ی این تالش ها، این اســتان شــرکت های زیادی در مراحل ابتدایی دارد که درحال پیداکردن 

بازار مناسب محصوالت و مقیاس بندی خود هستند.

ساســکاچوان خوشــه ی نوآوری و زیرســاخت گســترده ی تحقیق و توســعه برای پشــتیبانی از استارت آپ های 
تکنولــوژی دارد. اعتبــار مالیاـتـی تحقیــق و توســعه ی ساســکاچوان 10درصــد اعتبــار مالیاتی قابل اســترداد به 
شــرکت های واجــد شــرایط ارائــه می دهد. مشــوق راه انــدازی تکنولوژی ساســکاچوان 45درصد اعتبــار مالیاتی 
قابل اســترداد برای افراد، شــرکت ها و شرکت های ســرمایه گذاری خطرپذیر که در استارت آپ های واجد شرایط 

سرمایه گذاری می کنند فراهم می کند.
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5. زیرساخت های یکپارچه

خدمات رفاهی

خدمــات رفاهــی ایــن اســتان را شــرکت های دولـتـی تأمیــن می کننــد و هزینه هــای مطلــوب رقابـتـی و 
پایــدار را تضمیــن می کننــد.

شرکت برق استان، SaskPower ، با استفاده از گاز طبیعی، زغال سنگ، آب و باد خدمات برقی به کل استان 
ارائه می دهد. شرکت گاز طبیعی استان، SaskEnergy ، یک سیستم توزیع اداره کرده که به بیش از 390000 

مشتری مسکونی، مزرعه، تجاری و صنعتی خدمات ارائه می دهد.

مرکز SaskTel  ارائه دهنده ی پیشروی خدمات ارتباطی در ساسکاچوان است که طیف گسترده ای از محصوالت 
و خدمات را عرضه می کند، مانند خدمات صوتی، داده ای، اینترنتی، پیام رسانی، تلفن همراه و بی سیم.
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شبکه های حمل  و نقل مطمئن و خدمات رفاهی مقرون  به  صرفه

ــای اقتصــاد و  ــن نیازه ــرای تأمی ــاد زیرســاختی مناســب ب ــت ساســکاچوان ایج ــای دول یکــی از اولویت ه
جمعیــت فزاینــده اســت. ســرمایه گذاری دولــت در زیرســاخت های اصلــی از ســال 2008-2009 بــه 34میلیارد 
دالر رســیده اســت، درحالی کــه 2میلیــارد دالر دیگــر در ســال های 2020-2021 ســرمایه گذاری کــرده اســت.

حمل ونقل

ــاره و سراســر جهــان را  ــه بازارهــای ق ــکای شــمالی، دسترســی آســان ب ساســکاچوان، واقــع در مرکــز آمری
فراهــم کــرده اســت. ایــن اســتان بــا بــازار 60میلیــون نفــری فقــط یــک روز و بــا بــازار 270میلیــون نفــری 
ــار در کمتــر از 48 ســاعت از ساســکاچوان بــه 71درصــد از بازارهــای ایــاالت متحــده  دو روز فاصلــه دارد. ب

می رســد.

این اســتان برای حمایت از بازار صادرات خود، شــبکه ی راه آهن و جاده ای گســترده ای را توســعه داده اســت. 
درواقــع، ساســکاچوان دارای بزرگ تریــن شــبکه ی جاده ای در کاناداســت. صدونودهزار کیلومتــر )118060 مایل( 
جاده ی روســتایی اســتان برای بیش از چهار بار چرخش به دور جهان کافی اســت. این اســتان 2400 شــرکت 

حمل ونقل بار، دو فرودگاه بین المللی، دو راه آهن بزرگ و سیزده خط کوتاه راه آهن دارد.

امالک و مستغالت

اقتصاد روبه رشــد ساســکاچوان باعث رشــد چشمگیر بخش ساخت وساز شده اســت. در سال 2019، پروانه های 
ساختمانی در مقایسه با شهرهای بزرگ کانادا مانند ونکوور، کلگری و تورنتو، به 1.6میلیارد دالر رسید و قیمت 

امالک و مستغالت تجاری، صنعتی و مسکونی همچنان رقابتی است. 

بــا داشــتن زیرســاخت های یکپارچه، دسترســی به بازارهــا و هزینه هــای عملیاتی رقابتی، ساســکاچوان مکانی 
مناسب برای زندگی است.

به دلیل موقعیت مرکزی ساسکاچوان، حمل ونقل در سراسر آمریکای شمالی آسان است.
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6. پیشرو در نوآوری

پارک هــای تکنولــوژی Innovation Place  در ساســکاتون و رجاینــا زیرســاخت های تحقیقاتــی گســترده ی 
ساســکاچوان را پشــتیبانی می کننــد. 

شورای تحقیقاتی ساسکاچوان، واقع در ساسکاتون، یکی از ارائه دهندگان خدمات تحقیق، توسعه و تبلیغات 
و همچنین تجاری سازی تکنولوژی است.

علوم زیستی و بیوتکنولوژی

 ساسکاتون به لطف خوشه ا ی تحقیقاتی مشتمل بر Innovation Place در ساسکاتون، سنکروترون مرکز 
تحقیقات نوری کانادا و دانشگاه ساسکاچوان، پیشروی بیوتکنولوژی در سطح جهان است. 

مرکز تحقیقات نوری کانادا تنها ســنکروترون کانادا و یکی از پیشــرفته ترین سنکروترون های جهان است. 
دانشــمندان سراســر جهان از ســنکروترون برای انجام تحقیقات در حوزه های نانوتکنولوژی، تکنولوژی های 

زیست محیطی و داروسازی استفاده می کنند.

دانشــگاه ساســکاچوان در علوم بهداشت، کشاورزی و علوم زیســت محیطی و علوم زیستی شهرت جهانی 
دارد. دانشــگاه و دولت اســتانی مرکز نوآوری هســته ای سیلویا فدوروک را برای نوآوری هسته ای تأسیس 
کرده است که باعث موفقیت ساسکاچوان به عنوان رهبر جهانی در علوم و پزشکی هسته ای شده است.

دولت ساســکاچوان، دانشگاه ساســکاچوان و نوترین برای ایجاد مؤسسه ی جهانی امنیت غذایی همکاری 
کرده انــد. ایــن مشــارکت دولـتـی و خصوصــی از منابع منحصربه فرد، نــوآوری و تخصص ساســکاچوان برای 

چالش جهانی تغذیه جمعیت فزاینده استفاده می کند.

سازمان واکسن و بیماری های عفونی دانشگاه، مرکز بین المللی واکسن، چندین واکسن جدید حیوانات را 
توسعه داده است. مرکز واکسن همچنین درحال تولید واکسن هایی برای محافظت از مردم و حیوانات در 

برابر بیماری های جهانی مانند آنفلوانزای مرغی است. 
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تحقیقات انرژی پایدار

مرکــز Innovation Place رجاینــا و دانشــگاه رجاینــا به جهــت تخصــص در زمینــه ی انــرژی، تکنولــوژی 
اطالعــات و تغییــرات آب وهواـیـی معــروف هســتند.

مرکــز تحقیقات تکنولوژی نفت که در Innovation Place واقع شــده اســت، پیشــروی بهبــود بازیافت نفت و 
تحقیقات جذب و ذخیره سازی کربن است.

در استوان، SaskPower یکی از اولین و بزرگ ترین پروژه های جذب و ذخیره ی کربن در جهان را اداره می کند 
که شــامل نیروگاه تولید برق با زغال ســنگ اســت. این پروژه، که در سال 2014 تکمیل شده است، یک نیروگاه 
تولید برق با زغال سنگ را به تولیدکننده ی برق پایه ی کم کربن تبدیل کرده است و دی اکسید کربن را در زیر 

زمین ذخیره می کند.

مرکز SaskPower همچنین تسهیالت جدید آزمایش جذب کربن را اداره می کند. این مرکز مکانی منحصربه فرد 
برای تولید و آزمایش نســل بعدی تکنولوژی جذب و ذخیره ی کربن در اختیار فروشــندگان تکنولوژی در ســطح 
جهــان قــرار می دهد. این مرکز، مرکز تحقیقات و ذخیره ســازی کربــن را اداره می کند، که میزبان اولین پروژه ی 
ذخیره سازی CO2 ترکیبات نمکی در مقیاس صنعتی در کاناداست. مرکز تحقیقات تکنولوژی نفت، تزریق زیر 

زمینی گاز خاک و نظارت بر چاه ها را انجام می دهد.
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7. نیروی کار جوان و تحصیل کرده

نیــروی کار ساســکاچوان بــرای همگام ســازی بــا اقتصــاد پرجنب وجــوش رشــد کــرده اســت. از ســال 2009 تــا 
2019، اشــتغال در ساســکاچوان 10درصــد رشــد کــرد و 52500 شــغل دیگــر بــه اقتصــاد اضافــه شــد. در ایــن 

دوره، اشــتغال اســتان ها بــه باالتریــن میــزان خــود در یــازده ســال گذشــته رســیده اســت.

این استان نیروی کاری جوان و تحصیل کرده دارد. جوانان 15 تا 24ساله 13درصد افراد شاغل در این استان را 
در سال 2019 تشکیل می دادند. تقریبًا 60درصد از کل افراد شاغل در استان تحصیالت دانشگاهی دارند.

مردم بومی در ســال 2016 حدود 16درصد از جمعیت اســتان را تشــکیل می دهند و انتظار می رود تا ســال 2036 
حدود 20درصد از جمعیت ساســکاچوان را از آن خود کنند، یعنی بیشــترین نرخ در بین اســتان ها. ســن نسبتًا 

کم جمعیت بومی فرصت های بیشتری برای برآورده کردن نیازهای نیروی کار آینده فراهم می کند.

ساسکاچوان برای همگام شدن با تقاضای نیروی متخصص، برنامه ی نامزدی استانی را برای مهاجران ساده کرده 
اســت و تعداد فرصت های شــغلی را، برای جذب مهاجرینی که مهارت های آن ها متناسب با خواسته های بازار 

کار است، افزایش داده است.

به نوبه ی خود، فرصت های شغلی رشد جمعیت را بیشتر می کنند، به ویژه به دلیل مهاجرت.
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8. برتری آموزشی

دانشگاه های برتر بین المللی 

شبکه ی آموزشی قوی ساسکاچوان باعث افزایش ثبت نام در سطح محلی و بین المللی شده است.

دانشــگاه ساســکاچوان که در ساســکاتون واقع شــده اســت، ازجهت مدیریت کشــاورزی، تکنولوژی اطالعات، 
خدمات بهداشتی و بیوتکنولوژی در سطح بین المللی شناخته شده است.

دانشگاه رجاینا، واقع در رجاینا، در خط مقدم آموزش و تحقیق در زمینه ی مهندسی نفت، تغییرات آب وهوایی، 
مراقبت های بهداشتی، مددکاری اجتماعی، عدالت و آموزش است.

دانشــگاه پلی تکنیــک ساســکاچوان با ارائه ی دوره های کارآموزی، گواهینامه هــا، دیپلم ها، مدارک و برنامه های 
آموزشی مداوم، اولین مؤسسه ی دانشگاهی استان برای آموزش فنی و آموزش مهارت ها است. این مدرسه 
ازطریــق دانشــگاه های مــوس جاو، پرنس آلبرت، رجاینا و ساســکاتون و همچنین آمــوزش از راه دور به دانش 

آموزان خدمات ارائه می دهد.

ــه  ــی ارائ ــه دانشــجویان بوم ــه ای ب ــدی در ساســکاچوان آموزش هــای فنــی و حرف ــاوری هن مؤسســه ی فن
می دهــد. 

هفت کالج منطقه ای اســتان برنامه های خود را متناســب با روند نیروی کار منطقه ای تنظیم کرده اند و اغلب 
برنامه ها را متناسب با نیازهای کارفرمایان شخصی سازی می کنند.

تعداد دانشجویان پاره وقت و تمام وقت در پاییز 2019

16501دانشگاه رجاینا

22472دانشگاه ساسکاچوان

تعداد دانشجویان پاره وقت و تمام وقت در سال 19-2018

17584دانشگاه پلی تکنیک ساسکاچوان
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9. کیفیت زندگی

مــردم بــرای کار بــه ساســکاچوان نقل مــکان می کننــد، امــا به دلیــل ســبک زندـگـی در آنجــا می ماننــد. 
کیفیــت زندـگـی بــه شــرکت های ساســکاچوان، در جــذب و حفــظ کارگــران، کمــک می کنــد.

در سال 2019، مالیات ترکیبی و هزینه های آب و برق در رجاینا برای یک خانواده ی چهارنفره با درآمد ساالنه ی 
75000 دالر، نســبت به ســایر شــهرهای بزرگ کانادا، کمتر بود. بیمه ی وســایل نقلیه در ساســکاچوان از ســایر 

استان ها ارزان تر است و خدمات اساسی تلفن ارزان ترین نوع خدمات است.

همچنین، در ساســکاچوان فرصت زندگی بیشــتر اســت. حتی در دو شــهر بزرگ ساســکاچوان، متوســط زمان 
رفت وآمد فقط بیست دقیقه است.

مقایسه ی مالیات و هزینه های آب و برق و گاز در سال 2020

مالیات و حق بیمه سالمت
هزینه های آب و برق و گاز
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تنوع فرهنگی
در ساسکاچوان تنوع فرهنگی باالست. ساکنان از نژادهای مختلف هستند. در سال های اخیر، نرخ مهاجرت در 
این اســتان افزایش چشــمگیری داشــته است که هدف آن تأمین خواســته های نیروی کار بوده است. بیش 
از 130000 نفر از ســال 2009 تا 2019 به ساســکاچوان مهاجرت کرده اند. مردم پرجنب وجوش آســیایی، اروپایی، 

آمریکای جنوبی و آفریقایی از تازه واردان استقبال می کنند.

مهاجرت به ساسکاچوان طی سال های 2009 - 2019

پاکستان: 7018

چین: 15609

فیلیپین: 33834

دیگر کشورها: 38682

اروپا: 12231

هند: 22190

7018

15609

33834

38682

12231

22190
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تفریح و سرگرمی

در ساســکاچوان ســرگرمی های مختلفــی وجــود دارد. تیــم Saskatchewan Roughriders، محبوب تریــن 
تیــم لیــگ فوتبــال کانــادا، متعلــق بــه ایــن اســتان اســت. امکانــات جدیــدی بــرای هاکــی، شــنا، فوتبــال و 

غیــره در همــه ی شــهرها ایجــاد شــده اســت.

این استان جامعه ی هنری و فرهنگی قوی ای دارد. بسیاری از نویسندگان، هنرمندان و موسیقی دانان مشهور 
بین المللی ساسکاچوان را خانه ی خود می دانند. در ساسکاتون و رجاینا ارکستر سمفونیک حضور دارد.

ساســکاچوان به دلیل فعالیت های داوطلبانه، توانســته است رویدادهای مهم ورزشی مانند قهرمانی ملی لیگ 
فوتبال کانادا را در استان برگزار کند: جام گری، مسابقات بین المللی گلف زنان کانادایی اقیانوس آرام، همچنین 
مسابقات کالسیک لیگ هاکی تیم ملی هورتونز. همچنین، این استان توانسته استعدادهای مشهور جهانی، 

مانند رولینگ استونز، بیانسه، التون جان، شان مندز و گارت بروکس را جذب کند. 

ـی، 36 پــارک اســتانی، 100000 دریاچه و رودخانه دارد و مســاحت زمین های گلف آن  ساســکاچوان دو پــارک مـل
بیشتر از هر مکان دیگری در آمریکای شمالی است.
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10. سرمایه گذاری و صادرات

ســازمان هایی وجــود دارنــد کــه بــه شــما در تجــارت بــا ساســکاچوان کمــک می کننــد. وزارت تجــارت و 
توســعه ی صــادرات، بــرای تولیــد ثــروت و فرصــت در ساســکاچوان، رشــد اقتصــادی را پیــش می بــرد. ایــن 
وزارتخانــه بــرای جــذب ســرمایه گذاری و رشــد بازارهــای صادراتــی یــک رویکــرد بیــن دولتــی هماهنــگ ایجــاد 

کــرده اســت.

این وزارتخانه فضای تجاری رقابتی را تقویت و پشتیبانی می کند، تجارت را تسهیل می نماید و روابط بین المللی 
ساسکاچوان را قوت می بخشد.
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صادرات 
مشــارکت بیــن ســازمان های تجــاری و صادراتی ساســکاچوان، صادرات اســتان را بهبود می بخشــد و در تحقق 
فرصت هــای بازاریابی جهانی به مشــاغل اســتانی کمک می کند. مشــارکت بین ســازمان های تجــاری و صادراتی 
ساسکاچوان در تالش است صادرات استان را به بازارهای مستقر افزایش دهد و ازطریق آغاز فروش، قراردادها 

و پروژه هایی برای صادرکنندگان ساسکاچوان، وارد بازارهای جدید شود. 

این ســازمان عضویت محور، با مشــارکت دولتی و صنعتی، برنامه های بیشتری ارائه می دهد و خدماتی متمرکز 
بر نیازهای اعضا عرضه می کند، ازجمله توسعه ی تجارت، هوش بازار، امور مالی بین المللی و خدمات مشاوره ی 
لجستیک. همچنین، مشارکت بین سازمان های تجاری و صادراتی ساسکاچوان برنامه های بودجه ای مخصوص 

صنعت ارائه می دهد، ازجمله برنامه ی دسترسی به بازار و برنامه ی آمادگی صادرکننده.
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