موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای
بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت .مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت ()Trust Way Immigration Services
شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره  BC1268598و در اداره مهاجـرت کانـادا به
شـماره  R506959بـه ثبت رسـیده اسـت.

مهاجرت به کانادا

تحصیل در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات

کســب و کار موفــق و زندگــی

را بــرای خــود و خانــواده خــود در

آموزشـی جهان تحصیـل کنید.

کانادایــی در یــک قــاب.

کانــادا بنــا کنیــد.

ویزای کانادا

اخبار مهاجرت

به مقصـد بیاندیشـید ،راه خودش را

بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا

به شـما نشـان خواهد داد.

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده.

وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

RCIC# 506959

اسپانسر ویرایش اول
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چرا موکلین به ما

اعتمـاد

کردهانـد؟

پروندههای موفق
آمــــار پرونـــــدههــای موفــــق ما باالســــت!

مشـاوریـن قانــوین
تراســت توســط مشــاورین قانونــی مهاجــرت
کانادا و عضو انجمن  ICCRCاداره میشود!

صرفه جویی در وقت
ما ارزش ویــژهای برای وقـــت مشتـــریان خود

قائــــل هستیـــم!

توجــه به جـزئی ــات
توجــه به جزئیـات ،عامـــل تمـــایز ماســـت!

نمـاینده رسـیم

پیشنهاد بهرتینها

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی

مختلف در کانادا هستیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـه به تجربه

قبلی وکال پذیرفتهمیشود!

اسپانسر ویرایش اول

به ضـــرر خودمـــان!

در دس ــرتس
همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

سرمایه گذاری در کانادا

با تراست

01
02
03

دریافت مشاوره اولیه

مرحله اول

روش های مختلفی برای سرمایه گذاری در کانادا وجود دارند که هر کدام از این روشها ،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.

اسپانسر ویرایش اول
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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 interestانجام شود .در
ادامه ،با توجه به درخواست ارسالی و شرایط اعالم شده متقاضی ،یک دعوتنامه ارائه درخواست سرمایه گذاری ( )ITAاز طرف
اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.
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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.
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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

بعـ�د از امضـ�ای توافق نامه ،یک نامه حمایتـ�ی( ) )letter of supportو یا یک تأییدیه (�Letter of Confir
 )mationاز طرف اداره مهاجرت برای شما صادر می شود.
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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.
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دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.

اسپانسر ویرایش اول

مرحله دهم

Alberta

مـزایای مالیـاتی
●کمترین نرخ مالیات شرکتی به میزان  8درصد
●معافیت از مالیات حقوق  -مالیات فروش و مالیات بر سرمایه
●کاهش قوانین و مقررات برای صرفهجویی در وقت و حمایت از کارآفرینان
●ارائه مشوق مالیات بر دارایی به مدت بیش از پانزده سال توسط شهرداری ها

6

Alberta

7

پایینترین نرخ مالیات شرکتی در کانادا

پایینبودن نرخ

مالیات بر سوخت

درصد نرخ مالیات

پایینبودن نرخ مالیات

پایینبودن نرخ

بر درآمد شخصی

معاف از مالیات
خردهفروشی

مالیات شرکتی

آلبرتا

بریتیشکلمبیا

منیتوبا

انتاریو

کبک

مالیات بر درآمد شرکت

8

12

12

11.5

11.5

مالیات بر درآمد شخصی

15

16.8

17.4

13.16

25.75

مالیات حقوق

0

1.95-0

2.15

1.95

4.26

مالیات فروش

0

7

7

8

9.98

Alberta
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دیگر مزایای مالیاتی آلبرتا
●شـرکتها و سـاکنین آلبرتا ،در تمامی سـطوح درآمدی ،کمترین نرخ مالیات را بهنسـبت دیگر اسـتانهای
کانـادا پرداخت میکنند.
●مزایـای اختلاف نـرخ مالیاتـی آلبرتـا بـرای سـال  2021-2020در مقایسـه بـا انتاریـو  14.4میلیـون دالر بـوده
است.
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27

24

21
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12

9

6

3

0

مالیات فروش
دیگر مالیات ها

مزایای مالیاتی آلبرتا در سال ( 2021-2020میلیاردها دالر)
بهترتیب از باال :انتاریو ،ساســکاچوان ،بریتیشکلمبیا ،نیو برونزویک ،منیتوبا ،کبک ،نوا اسکوشــیا ،جزیرهی
پرنس ادوارد ،نیوفاندلند و البرادور.

Alberta
دالیل سرمایهگذاری در آلبرتا
در صورت سرمایهگذاری در آلبرتا ،از سیاست حمایت از رشد در کانادا بهرهمند خواهید شد.

اقتصاد قوی

مدیریت زیستمحیطی

ارتباطات جهانی

کیفیت باالی زندگی

استعداد و بهرهوری

مالیات پایین

محیط دوستانهی تجاری
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Alberta
اقتصـاد صـادراتمحـور
. را نشان میدهد1999-2018  مابین،شکل زیر باالترین رشد تولید ناخالص داخلی ساالنه
Alberta

BritishColumbia
Mantobia
Newfoundland
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Saskatchewan
PrinceEdwardIsland
CANADA

Quebec
NovaScotia
NewBrunswick
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. را نشان میدهد2008-2018  استخدام و تولید ناخالص داخلی،شکل زیر رشد شاخصهای جمعیت
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آلبرتا

کانادا

GDP

Alberta
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دومین صادرکنندهی بزرگ در کانادا

NewBrunswick
Alberta
Saskatchewan
Newfoundland
Ontario
Mantobia
Quebec

CANADA

PrinceEdwardIsland

$30.000

$20.000

BritishColumbia
NovaScotia

$10.000

$0

میزان  117میلیارد دالر صادرات کاال در سال 2019
بیش از هفتصد پروژهی بزرگ پیشــنهادی یا درحال ســاخت که ســرمایهگذاری بیش از
160میلیارد دالر را نشان میدهند.

سرمایهگذاری ساالنه در آلبرتا تقریباً دو برابر سرمایهگذاری در کاناداست.

Alberta
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محیط تجاری امن

سیستم سیاسی باثبات

مکانی امن برای سرمایهگذاری

محیط تجاری حرفهای

کانادا جزء سی کشور برتر در

نشریهی امور مالی بینالمللی

طبق شاخص آزادی اقتصادی

شاخص ثبات سیاسی بانک

شش بانک اصلی کانادا را جزء

مؤسسهی فریزر ،آزادترین

جهانی است (.)2018

ده بانک امن آمریکای شمالی

اقتصاد کانادا از آن آلبرتاست.

معرفی کرده است.

●بسـیاری از صنایـع سـرمایهگذاری آلبرتـا ،ازجملـه صنایـع نفـت و گاز ،تقاضـای زیـادی در زمینـهی خدمـات
مالـی ،تجـاری ،ادغـام و تأسـیس شـرکت ،بیمـه و فاینتـک ایجـاد کردهانـد.
●سازمان مدیریت سرمایهگذاری آلبرتا پرتفوی سرمایهگذاری 120میلیارد دالری را مدیریت میکند.
●باالترین تولید ناخالص داخلی ساالنه متعلق به آلبرتا و حدود  80563دالر است.

بخش مالی کانادا مابین سالهای  2018-2008حدود  38درصد رشد کرد ،که از دیگر استانها پیشی
گرفته اســت .کلگری یکی از چهار مرکز مالی جهانی کاناداســت و در بیش از  1400شــرکت خدمات
مالــی  20هزار نفر را اســتخدام کردهاند .کلگری در زمینهی تعــداد دفاتر مرکزی در کانادا در جایگاه
دوم قرار دارد و  9.5درصد از معامالت انرژی جهانی مابین  2016-2012به کلگری اختصاص داشت.

13 Alberta

معروفترین شرکتها در آلبرتا
تلوس ،گوگل دیپ مایند ،آمازون ،گارمین ،امپریال ،وست جت.

محیط مناسب تجارت
اهداف سیاسی دولت شامل:
●کاهش مالیات برای کارآفرینان
●تسهیل فرایندهای تأیید مجوز دولتی
●احیا و حفظ صنایع اصلی
●افزایش پویایی ،نوآوری و پایداری آلبرتا

افزایش حمایت از بخش انرژی و توسعهی تنوع و نوآوری اقتصادی

Alberta
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برنامههای حمایتی و بودجهبندی کافی شامل:
●اعتبار مالیاتی فیلم و تلویزیون
●برنامهی گسترش صادرات آلبرتا
●نوآوری آلبرتا
●مشارکت در بخش کشاورزی کانادا

●اعتبـار مالیاتـی توسـعهی تجربـی و تحقیقـات
علمـی کانـادا
●سازمانهای شرکتی آلبرتا
●کمکهزینهی توسعهی نوآوری

محیط نوآوری آلبرتا متعهد به حل برخی از بزرگترین چالشهای صنعت و تجارت است.

کمکهزینــهی توســعهی نــوآوری ،اعتبــار مالیاتــی قابلاســترداد بــه شــرکتهایی اعطــا میکنــد کــه در
زمینــهی تحقیــق و توســعه ســرمایهگذاری میکننــد.

بخــش نــوآوری آلبرتــا از فعالیتهــای تحقیقاتــی ،رشــد تجــارت ،اســتارتآپها و تجاریســازی تکنولــوژی
بــا ارائـهی کمکهزینــه ،تخصــص و حمایــت نتورکینــگ حمایــت میکنــد.
●شـبکههای نـوآوری محلـی برنامههـا و خدمـات کارآفرینـی را بـه شـرکتهای تجـاری و تکنولـوژی محـور
سراسـر اسـتان ارائـه میدهنـد.
●اینوتـک یکـی از مهمتریـن سـازمانهای تحقیقـات کاربـردی بـرای کمـک بـه تسـت ایدههـا ،ریسـکزدایی
سـرمایهگذاری و گسـترش مقیـاس اسـت.

Alberta
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تجارت در آلبرتا
●آژانـس سـرمایهگذاری آلبرتـا از شـرکتهای مسـتقر خـارج از آلبرتـا حمایـت میکنـد تـا فرصتهـای جدیـد
سـرمایهگذاری را جسـتجو کننـد.
●خدمـات سـرمایهگذاری دولـت از تالشهـا بـرای گسـترش سـرمایهگذاری بـه شـرکتهای خارجـی مسـتقر در
آلبرتـا حمایـت میکند.

خدماتی برای حمایت از شما در سرمایهگذاریها
●تحلیل هوش بازار و فرصتهای بازار

●انتخاب سایت و ارتباطات محلی

●ارتباط بین دولت و تجارت

●ارزش گمرکی

●کمک به مدیریت سیستمهای نظارتی

●توسعهی تجارت بخشهای خاص

●شناسایی برنامههای حمایتی
●ارتباط بین سرمایهگذاران و شرکتهای سرمایهپذیر

Alberta
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ارتباطات جهانی
●از میـان چهـارده توافقنامـهی تجـارت آزاد ،آلبرتـا بـه بـازار  51کشـور خارجـی دسترسـی دارد ،ازجملـه مـرز
مشـترک و بـاز بـا ایـاالت متحـده.
●ایـن توافقنامههـا منطقـهی بـازاری بـا بیـش از  1.5میلیـارد مشـتری و مصرفکننـدهی بالقـوه را پوشـش
میدهنـد.
●دفاتـر بینالمللـی آلبرتـا بـه شـما در تحقـق اهـداف تجـاری بینالمللـی و سـرمایهگذاری و خدمـات ارتقـای
تجـارت کمـک میکننـد.

آلبرتا سه فرودگاه بینالمللی (کلگری ،ادمونتون ،فورت مک موری) با دو گمرک در فرودگاه و دو
منطقهی تجارت خارجی دارد.
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مدتزمان پرواز مستقیم
●ونکوور :یک ساعت و سی دقیقه

●تورنتو :سه ساعت و سی دقیقه

●سیاتل :یک ساعت و  45دقیقه

●نیویورک :چهار ساعت و  45دقیقه

●سانفرانسیسکو :سه ساعت

●لندن :هشت ساعت و سی دقیقه

●هوستون :سه ساعت و سی دقیقه

●توکیو :ده ساعت و سی دقیقه.

مدتزمان کشتیرانی
●ژاپن 191 :ساعت

●تایوان 250 :ساعت.

●چین 230 :ساعت

مدتزمان با قطار
●ونکوور 140 :ساعت

●مونترال 184 :ساعت

●تورنتو 150 :ساعت

●هالیفاکس 240 :ساعت

●شیکاگو 180 :ساعت

●دولت آلبرتا متعهد به ساختوساز و گسترش دسترسی به منابع بازار است.
●میزان  1.5میلیارد دالر سرمایه و شش میلیارد دالر وام برای تضمین تکمیل کی استون اکس آل
●دولت فدرال کانادا  4.5میلیارد دالر از منابع کوهستانی درآمد داشته است.
●بخش عمومی و خصوصی بیش از  630میلیون دالر در شبکههای ارتباطی آلبرتا سرمایهگذاری کرده است.
●تلوس شانزدهمیلیارد دالر در سال  2003در شبکههای اینترنت نسل پنجم و شبکههای دادهی فیبر نوری
در آلبرتا سرمایهگذاری کرده است.
●سوپرنت بیش از  4200بیمارستان ،مدرسه ،کتابخانه و تأسیسات دولتی را به سرعتهای اینترنت فیبر
نوری متصل میکند.
●وست گرید یکی از بزرگترین شبکههای محاسباتی با عملکرد باالست ،که دسترسی به خدمات پیشرفتهی
محاسبات تحقیقاتی تجارتها را فراهم کرده است.
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مدیریت زیستمحیطی
آلبرتــا ســابقهای طوالنــی در اجــرای سیاس ـتهایی دارد کــه بخشهــای صنعتــی را قــادر میســازد میــزان
انتشــار و اثــرات مخــرب زیســتمحیطی را کاهــش دهنــد و در فناوریهــای نوآورانــه ســرمایهگذاری
زیــادی انجــام دهنــد.
●اولین منطقهی بزرگ تولیدکنندهی نفت برای تعیین قیمت کربن
●محدودیت انتشار CO2
●درصــد انتشــار گازهــای گلخانـهای در هــر بشــکه نفــت تولیــدی نســبت بــه ســال  2011حــدود  20درصــد کاهــش
یافته اســت.
●هدف تولیدکنندگان عمدهی انرژی کاهش انتشار کربن به صفر است.
●کانــادا متعهــد بــه حفــظ 17درصــد اراضــی و آبهــای شــیرین اســت و آلبرتــا  14.9درصــد اراضــی و آبهــای
شــیرین را تــا بــه امــروز حفــظ کــرده اســت.
●بیش از  90هزار کیلومتر مربع آلبرتا منطقهی حفاظتشده است.
●آلبرتــا مقــررات ســختی بــرای حفــظ و احیــای اراضــی دارد کــه هــدف از آن احیــای اراضــی تخریبشــده بــه
حالــت طبیعــی اســت.
●آلبرتــا پیشــروی احیــای اراضــی صنعتــی اســت و تحقیقــات زیــادی درمــورد کاهــش اثــرات زیسـتمحیطی
انجــام داده اســت.
●تپــهی گیتــوی ســینکرود اولیــن معــدن ماســههای نفتــی اســت کــه گواهینامــهی احیــا دریافــت کــرده
اســت.
●حــدود پنجهــزار هکتــار از مســاحت آن زیســتگاه محــل زندگــی بیــش از ســیصد گاومیــش اســت .اولیــن
بــار ســیصد گاومیــش در ســال  1993بــا همــکاری بومیــان فــورت مــک کــی بــه ایــن منطقــه آورده شــد.
●شــرکت کاهــش آلودگــی آلبرتــا بیــش از  550میلیــون دالر در زمینــهی تکنولوژیهــای جدیــد بــه ارزش
 4.3میلیــارد دالر ســرمایهگذاری کــرده اســت .ایــن ســرمایهگذاریها بــه کاهــش آلودگیهــا در آلبرتــا کمــک
کردهانــد.
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●قوانیــن کاهــش آالیندگــی و نــوآوری در تکنولــوژی ،آالیندههــای صنایــع بــزرگ را کنتــرل میکنــد و
تأسیســات صنعتــی را بــه یافتــن راههــای نوآورانــه بــرای کاهــش آالیندگیهــا تشــویق میکنــد.
●شــرکت تکنولــوژی  ،Eavorبــا یکمیلیــون دالر بودجــه ،کــه شــرکتهای کاهــش آالیندگــی آلبرتــا آن را
تأمیــن کردهانــد ،اولیــن سیســتم ژئوترمــال حلقــه بســتهی جهــان را در آلبرتــا توســعه داده اســت.
●ایــن سیســتم یــک مایــع مخصــوص بــرای جمـعآوری گرمــا و تولیــد نیــروگاه بــار پایــه ،بــدون انتشــار گازهــای
گلخانـهای یــا اســتفاده از آب ،بــه گــردش در مـیآورد.
●بــا بهرهگیــری از رویکــرد مشــارکت بــرای تحقیــق و توســعه ،از تخصــص و قابلیتهــای صنعــت حفــاری و
فناوریهــای آلبرتــا بهرهمنــد شــوید.
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مدیریت اجتماعی
شــرکت فرصتهــای بومــی آلبرتــا بــا ارائـهی وامهایــی تــا ســقف یکمیلیــارد دالر توانایــی ســرمایهگذاری
گروههــای بومــی در پروژههــای انــرژی ،معــدن و جنــگلداری آلبرتــا را افزایــش میدهــد.

شــرکت فرصتهــای بومــی آلبرتــا اولیــن شــرکت از ایــن دســت در کاناداســت و بســیاری از جوامــع بومــی
توســعهی منابــع پایــدار را راهــی بــرای شــکوفایی جامعــه میداننــد.

صنــدوق ســرمایهگذاری تجــارت بومــی تــا ســقف  500هــزار دالر بودجــه بــه تجارتهــای اجتماعــی اختصاص
داده اســت تــا در فعالیتهایــی بــا منافــع اجتماعــی و اقتصــادی بــرای جوامــع آنهــا ســرمایهگذاری کنند.
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استعداد و بهرهوری
ویژگی کارگران آلبرتا:
جوان

آلبرتا دارای باالترین درصد کارگران زیر  45سال در کاناداست ( 53.3درصد)

متنوع

یکششم ساکنین آلبرتا خارج از کانادا متولد شدهاند)2017( .

تحصیلکرده

اولین رتبهی کارگران تحصیلکرده در کانادا از آن آلبرتاست ( 65.4درصد)

ثروتمند

آلبرتا باالترین درآمد خانوار در کانادا را دارد (آمار )2016

روبهرشد

آلبرتا رتبهی سوم افزایش جمعیت سن کار در کانادا را دارد ( 1.6درصد در سال )2018

هدفمند

باالترین فعالیت کارآفرینی از آن آلبرتاست ()2016
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وضعیت آلبرتا تا سال 2046

●افزایش جمعیت به میزان  2.3میلیون
●میزان  4.3میلیون تا سال  2018و  6.6میلیون تا سال 2046
●از ایـن میـان 47 ،درصـد نتیجـهی مهاجـرت بینالمللـی 33 ،درصـد نتیجـهی زادوولـد و  20درصـد نتیجـهی
مهاجـرت بیـن اسـتانی اسـت.
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نمــودار بــاال بهــرهوری نیــروی کار تــا ســال ( 2018دالر /ســاعت) را بهترتیــب در اســتانهای آلبرتــا،
بریتیشکلمبیــا ،انتاریــو و کبــک نشــان میدهــد.

●نیروی کاری آلبرتا نسبت به چهار اقتصاد بزرگ کانادا بهرهوری بیشتری دارد.
●نیروی کاری آلبرتا نسبتبه دیگر نیروهای کاری کانادا بهرهوری بیشتری دارد.
●تمرکـز بـاالی مهندسـین حرفـهای ،تکنولـوژی ،برنامهنویسـان کامپیوتـر و تولیدکننـدگان رسـانههای تعاملـی
و دیجیتـال در ایـن اسـتان قابـل توجه اسـت
●سیستم آموزش صنعتی و کارآموزی آلبرتا حدود یکپنجم کارآموزان کانادا را آموزش میدهد.
●بیش از  268هزار دانشجو در برنامههای دانشجویی آلبرتا ثبتنام کردهاند.
●مؤسسـات دانشـگاهی برتر در زمینههای مهندسـی ،تولید نفت ،علوم کامپیوتر ،هوش مصنوعی ،یادگیری
ماشـین ،تجارت و پزشکی تخصص دارند.
●دانشـجویان بسـیاری در رشـتههای مختلـف فارغالتحصیـل میشـوند و در نتیجـه دسترسـی بـه نیروهـای
ماهـر و هدفمنـد آسـان اسـت.
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برخی از مؤسسات دانشگاهی آلبرتا عبارتاند از:
دانشــگاه کلگــری ،دانشــگاه آلبرتــا ،دانشــگاه لــت بریــج ،دانشــگاه هنــر آلبرتــا ،دانشــگاه مونــت رویــال،
دانشــگاه مــک ایــوان ،دانشــگاه کینــگ ،دانشــگاه کنکوردیــا در ادمونتــون.
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کیفیت زندگی
طبیعت زیبا و فرصتهای اسکی ،هاکی ،کمپ ،ماهیگیری ،دوچرخهسواری ،قایقسواری و...

تنوع فرهنگی باال ،مرکز هنری و مرکز بهترین و جالبترین رستورانهای کانادا

شــهرهای پرجنبوجــوش؛ کلگــری چهارمیــن شــهر پرجنبوجــوش جهــان و درهی رودخانــهی ادمونتــون
بزرگتریــن پــارک شــهری در کاناداســت.

مسکنهای ارزان (تجاری و مسکونی) و جوامع امن و قانونمند

فرصتهای آموزشی و تفریحی فراوان

تجربیات تفریحی بسیار در کوهستانها

آشنایی با فرهنگ بومی

مقصد کوهنوردی جهانی

سیستم رایگان خدمات
بهداشتی عمومی

باالترین شاخص توسعهی
انسانی در کانادا
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قیمت مسکن
نمــودار زیــر قیمــت مســکن  2019را بهترتیــب در شــهرهای ادمونتــون ،کلگــری ،اتــاوا ،مونتــرال ،تورنتــو و
ونکــوور مقایســه میکنــد.
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فرصتهای فراوان سرمایهگذاری

کشاورزی

تکنولوژی اطالعات

هوافضا

گردشگری

حوزهی انرژی و زنجیرهی ارزش

خدمات مالی
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