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

ارتباط با دفـاتر ایـران
( 30خط)

(تهــران و کـاشـــان)

0 2 1 9 13 0 2 9 2 9

ارتباط با دفاتر کانادا
( 10خط)

(ونکوور و ریچموند)

+1 )250 ( 201 2020

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.

05
06

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.

07
08

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.

09

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.

10

دریافت ویزا

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

اسپانسر ویرایش اول

مرحله دهم

Prince George
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پرنس جورج ،بریتیشکلمبیا ،با  74003نفر جمعیت ،بزرگترین شهر در منطقهی  320هزار نفری
است .نیروی کار ماهر شهر و بخشهای متنوع تجاری ،فرصتهای سرمایهگذاری جدید و متنوعی
را ارائــه میدهند .این شــهر مرکــز ارائهی خدمات تجاری ،صنعتی ،حملونقل ،بهداشــت ،آموزش
و فرهنــگ بــرای منطقــهی بزرگی اســت .پیشبینی میشــود  59درصد از کل ســرمایهگذاریهای
پیشنهادی بریتیشکلمبیا ،در منطقهی شمالی صورت گیرد.

آمار پرنس جورج ()2019
افراد شاغل

 49200نفر

نرخ بیکاری

6 .5درصد

متوسط قیمت خانه

 371443دالر

متوسط درآمد خانواده

 106500دالر
2231میلیون دالر

پروانههای ساختمانی

496714

ترافیک هوایی

جمعیت
شهر پرنس جورج

74003

شهر پرنس جورج (کالنشهری)

86622

جمعیت زیر  55سال
ناحیهی منطقهای فریزر-فورت جورج
منطقهی تجاری بریتیشکلمبیای شمالی

73درصد
94506
318708
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Prince George
نیـــروی کـــار و محـرکهـــای اقتـصــــادی
بخشهای اصلی

سایر خدمات
بخـش سـایر خدمـات در منطقـهی کاریبـو ،رشـد پایـداری دارد .ایـن

بخش از صنایعی تشکیل شده است که خدمات مراقبت شخصی،
تعمیـر و نگهـداری خـودرو و سـایر خدمـات را بـه افـرادی که در هیچ

بخش دیگری طبقهبندی نشدهاند ،ارائه میدهد.

خدمات حرفهای ،علمی و فنی
بخش خدمات حرفهای ،علمی و فنی گسترش قابلمالحظهای یافته
اسـت؛ زیـرا ایـن بخـش نقـش مهمی در صنایع اولیـه و ثانویه دارد.

ایـن بخـش از توسـعهی پـروژهی جدیـد حمایت میکنـد و نوآوری و
موفقیت شرکتها را تضمین میکند.

مراقبتهای بهداشتی و کمکهای اجتماعی
پرنـس جـورج مرکـز اصلـی ارائـهی خدمـات محلـی و منطقـهای بـرای
سـازمان بهداشـت شـمالی اسـت و بزرگترین کارفرمای شهر است.

عالوهبر این ،تعداد زیادی از سـازمانهای مشـارکتکننده پشتیبانی
و کمک اجتماعی ارزشمندی ارائه میدهند.

امور مالی ،بیمه ،امالک و مستغالت ،اجاره و لیزینگ
امور مالی ،بیمه ،امالک و مستغالت ،اجاره و لیزینگ به پنج بخش

اصلی در پرنس جورج گسترش یافته است و از مؤسساتی تشکیل
شـده اسـت کـه عمدتـاً در معاملات مالـی ،اجـاره ،لیزینـگ فعالیـت

میکننـد یـا اسـتفاده از داراییهـای مشـهود و نامشـهود را مجـاز
میدانند.

رشد اشتغال ()2018-2012
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Prince George
بخشهای اصلی
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رشد اشتغال ()2018-2012

اطالعات ،فرهنگ و سرگرمی
پرنس جورج در بخش اطالعات ،فرهنگ و سرگرمی ،بیشترین رشد

را طی پنج سال گذشته داشته است .این صنایع شامل این موارد

اسـت :انتشـارات ،پخـش فیلـم و ضبـط صـدا ،اینترنـت ،مخابـرات و

ارائهدهنـدگان خدمـات اینترنتـی .همچنیـن فرهنـگ ،تولید فیلم و
صنعت سرگرمی هم در این گروه گنجانده شده است که برنامههای

فرهنگی و تفریحی برای اوقات فراغت را ارائه میدهند.

✱برای کسب اطالعات بیشتر در مورد بخشهای رایج در اقتصاد پرنس جورج ،به وبسایت زیر مراجعه کنید.
www.investprincegeorge.ca

توسعهی اشتغال بخش صنعت در منطقهی کاریبو
مراقبتهای بهداشتی و کمکهای اجتماعی

%14.4

تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی

%13.6

تولید

%10.9

ساختوساز

%9.3

خدمات اقامتی و غذایی

%6.9

خدمات آموزشی

%6.9

جنگلداری ،شیالت ،معدن ،نفت و گاز

%6.9

دیگر خدمات

%5.5

مدیریت عمومی

%4.8

حملونقل و انبارداری

%4.8

خدمات حرفهای ،علمی و فنی

%4.3

بیمه ،امور مالی ،امالک و مستغالت ،لیزینگ

%3.5

خدمات تجاری ،ساختمانی ،دیگر خدمات پشتیبانی

%2.9

اطالعات ،فرهنگ و سرگرمی

%2.5

Prince George
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هزیــنـــهی تجــــارت
مـالیـــات شرکـــتهــا
درحالــیکــه نــرخ مالیــات فــدرال ،اســتانی و شــهری در پرنس جورج کمتر از دیگر اســتانهای کشــور اســت،
بریتیشکلمبیای شمالی سیاستهای تجارتمحور و مالیات شرکتی تعیین میکند .مزیت جغرافیایی پرنس
جورج و مشوقهای محلی ،این شهر را به مکانی عالی برای ایجاد و گسترش تجارت تبدیل کرده است.

نرخ مالیات بر درآمد شــرکتهای فدرال در کانادا 15 ،درصد اســت که اندکی کمتر از نرخ ایاالت
متحــده با  21درصد اســت .عالوهبــر این مزیت ملی ،بریتیشکلمبیا یکــی از رقابتیترین نرخهای
مالیات شرکتهای استانی برای تجارتهای کوچک و تجارتهای غیرانحصاری را دارد.

Prince George

ترکیب نرخ مالیات استانی و فدرال
پرنس جورج

 27درصد

ترکیب نرخ مالیات استانی و فدرال
تجارتهای کوچک

 2درصد

غیرانحصاری

 12درصد

کمتریــن نــرخ مالیــات شــرکتهای
کوچک ،به درآمدهای بیش از  500هزار
دالر در بریتیشکلمبیا تعلق میگیرد.
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هزینـــهی تجــــارت
مالیــــات شهـــری
از منظر شهری ،در پرنس جورج نرخ مالیات بر امالک تجاری و صنعتی ثابت است که باعث شده است افتتاح
و رشد تجارت به سرمایهگذاری جذابی تبدیل شود.

صنایع اصلی

 55.3283دالر

صنایع سبک

 31.3831دالر

تجارت

 20.3778دالر

نــرخ امـالک شهـــری (هر هزار دالر بهای ارزیابیشده)

Prince George
حداقـــل حقـــوق
حداقل حقوق در بریتیشکلمبیا ،از اول ژوئن  2020برابر با  60 .14دالر در ساعت است.

حداقل حقوق (دالر /ساعت)
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هزینــــههای توســـعه
پرنــس جــورج از هزینههای رقابتی توســعه بــرای تأمین بودجهی پروژههای ســرمایهگذاری اســتفاده میکند؛
پروژههایی که از رشــد جدید حمایت میکنند .این بودجه قبل از صدور مجوز ساختوســاز جمعآوری میشود.
جدول زیر نحوهی اعمال هزینههای رقابتی در پرنس جورج را نشان میدهد.

2899

5370

*

*

چند خانوار با پراکندگی متوسط  -باال

2295

4283

2295

229

تجاری

32.28

61.08

35.33

2.85

صنعتی

53250

98483

51448

5282

آموزشی

24.31

46.11

26.72

2.10

نوع توسعه

منطقهی ( Aشامل هنگ
بریتیشکلمبیا ،دانسون
ومنطقهی صنعتی کارتر) (دالر)

منطقهی ( Bدالر)

منطقهی ( Cشامل فرودگاه
پرنس جورج) (دالر)

منطقهی ( Dشامل منطقهی
تجاری مرکزی داون تاون)
(دالر)

3529

6578

*

*

امالک مسکونی تکخانوار /دوخانوار (هر قطعه)

امالک مسکونی تکخانوار /دوخانوار با پراکندگی باالتر
(هر قطعه)

✱اگر توســـعهی مرتبط با امالک مســـکونی تکخانوار /دوخانوار در مناطق  Cیا  Dباشـــد ،نرخ محاسبهشـــده برای کاربری

مربوطه در منطقهی  Aاعمال میشود.

Prince George
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هستـــهی مرکـــزی شهـــر پرنــــس جـــورج
هســتهی مرکزی شــهر پرنس جورج مرکز بســیاری از سازمانهای خدمات حرفهای ،ازجمله بانکها ،شرکتهای
حقوقی ،شــرکتهای بیمه ،شــرکتهای مهندســی ،خدمات حســابداری و غیره اســت .هســتهی مرکزی شــهر،
همچنین مرکز بســیاری از بوتیکها ،رســتورانها و میخانههای محلی اســت .بومیانی که در مرکز شهر زندگی
میکنند میتوانند پیاده به محل کار بروند و به راحتی از وســایل حملونقل عمومی اســتفاده کنند .هســتهی
مرکزی شــهر با داشــتن چندین مشــوق توسعه و کمترین هزینههای توســعه در شهر ،به مکانی ایده آل برای
توســعهی تجاری و مســکونی تبدیل شــده اســت .برای برقراری ارتباط با انجمن بهبود مشــاغل مرکز شــهر ،به
وبسایت  www.downtownpg.comرجوع کنید.
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مشـــوقهــای تجـــاری و منـابــــع
کتـاب راهنمای تجـارت در پرنـس جورج
کتاب راهنمای تجارت در پرنس جورج ،برای کلیهی مشاغل دارای پروانهی کسبوکار شهر پرنس جورج رایگان
است .کتاب راهنمای تجارت برای افراد یا شرکتها ،ابزاری برای جستجوی مشاغل خاص در پرنس جورج است.
همچنین کتاب برای آن دســته از شــرکتها که توانایی راهاندازی وبسایت آنالین را ندارند ،نقش وبسایت
را خواهد داشت .کتاب راهنما را در  Directory.princegeorge.caدریافت کنید.

معافیت مالیاتی احیای مجدد مرکز شهر
در حمایــت از اهداف برنامهی رســمی جامعهی شــهر ،شــهر پرنس جورج آییننامهی معافیــت مالیاتی جهت
احیای مجدد مرکز شهر را برای کمک به پروژههای توسعهی مجدد در مرکز شهر ،تصویب کرده است .صاحبان
امالک که به بهبود فیزیکی امالک خود در مرکز شــهر میپردازند ،میتوانند برای معافیت مالیاتی برابر با مبلغ
مالیات بر امالک شهری ،درخواست دهند .معافیت مالیاتی بهمدت پنج سال معتبر است؛ اما می توانید برای
پنج سال دیگر نیز آن را تمدید کنید ،تغییرات واجد شرایط این برنامه مواردیاند که ارزش ساخت آنها 50
هزار دالر یا بیشتر باشد.

برنـامـهی مشــوقهای مســکــن چنــدخانــوار
این برنامه معافیتهای مالیاتی و کاهش هزینههای توسعه را برای توسعهی چند خانوادهی واجد شرایط (سه
واحد همجوار یا بیشتر) که در مناطق اصلی رشد قرار دارند ،ارائه میدهد.

برنامـــهی بـهبـــود نمـــا
انجمن بهبود مشاغل مرکز شهر (مرکز شهر پرنس جورج) به کلیهی صاحبان امالک و کلیهی مشاغل /مستاجران
منطقهی  C1پرنس جورج ،خدمات ارائه میدهد .برنامهی بهســازی نمای ســاختمان مرکز شــهر پرنس جورج ،با
مشــارکت اتحادیهی مشــوقهای توسعهی شــمالی ،میتواند  25درصد کمکهزینهی بازپرداخت -حداکثر تا 5
هزار دالر -را فراهم کند .هدف این برنامه کمک به پیشرفتهای چشمگیر در مرکز شهر است.
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استـرداد هزینـهی مشـــاورهی رقابتـی و صنــدوق نوآوری صنایـــع شمالــــی
صندوق امانی طرحهای ابتکاری توســعهی شــمالی ،انگیزههای مستقیم برای مکانیابی یا گسترش کسبوکار
در بریتیشکلمبیــای شــمالی را ارائــه میدهــد .برنامــهی برجســتهی حمایــت تجاری ،به شــرکتهای کوچک و
متوســط بــرای ارائــهی خدمات مشــاورهی درجــهیک تخفیف میدهد و بــه آنها کمک میکنــد تجارت خود را
گســترش دهند .ســاالنه  30هزار دالر تخفیف برای هزینهی استخدام یک مشاور بازرگانی خارجی درنظر گرفته
میشــود .از ســال  2018جریان جدیدی از بودجه ،صندوق نوآوری صنایع شــمالی ،در اختیار شرکتهای کوچک
و متوســطی قرار گرفته اســت که در زمینهی جنگلداری ،کشــاورزی ،معدن ،انرژی ،نفت و گاز و تولید فعالیت
میکننــد .ایــن برنامــهی تخفیف حداکثــر  50هزار دالر بودجه برای حداکثر  50درصــد بودجهی پروژههای واجد
شرایط درنظر گرفته است .برنامههای دیگر در  www.northerndevelopment.bc.caدردسترس هستند.
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تأســیـســـات
منـابــــع تـجــــاری
پرنس جورج مزایای رقابتی متعددی را در رابطه با خدمات شهری ،آب و برق و هزینههای انرژی ارائه میدهد.
این شهر با گزینههای متعدد انرژی سبز و پایدار ،برای مشاغل تجاری و صنعتی بهخوبی سرویسدهی میشود.

بـــرق
نــرخ بــرق در بریتیشکلمبیــا ،پایینتریــن نرخ در آمریکای شــمالی اســت .ایــن یک مزیت رقابتــی عمده برای
مشاغلی محسوب میشود که به مقدار زیادی برق نیاز دارند.

گـاز طبیـعـــی
بسته به نوع و میزان استفاده ،هفت نوع نرخ برای تجارتها و صنایع وجود دارد.
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مدیـریـــت و بازیـافــت زبـالـــه
برنامهی گسترده و جدید بازیافت زباله بستهها و کاغذهای چاپی ،حاشیهی مناطق مسکونی سراسر استان را
جمعآوری میکند .هزینههای مرتبط برای کاغذ چاپی از  11¢تا /14کیلوگرم و برای بســتهبندی از  25 ¢تا /55
کیلوگرم متغیر است.

مخـابــــرات
پرنــس جــورج مجهــز به زیرســاختهای ارتبــاط از راه دور با کیفیت بــاال و قابلاعتماد بــرای ارائهی خدمات به
ســاکنان و مشــاغل مختلــف اســت .خدمات وایرلــس و پهنای بانــد ازطریق چندیــن ارائهدهنــدهی خدمات در
دسترس است و پوشش  4Gدر سراسر منطقه ارتقا یافته است.
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سیستـــم انــرژی منطقهی مـرکــز شهـر
سیستم انرژی منطقهای مبتنی بر بایومس،
گرمایش بسیاری از ساختمانهای اصلی در
مرکز شهر پرنس جورج را فراهم میکند و در
عین حال ،ساالنه  1900تن از گازهای گلخانهای
را کاهش میدهد .این سیستم گرمای زاید
کارخانهی چوببری لیکلندمیلز را میگیرد و آن
را ازطریق لولهکشی عایقشده ،برای گرمکردن
هستهی مرکز شهر ،انتقال میدهد.

مزایـــای سیـستــم انـرژی منـطقــــه
اقتصادی
●ثبات در قیمت انرژی

ارتقای تسهیالت آینده

●درآمد غیرمالیاتی

●تقویت پایداری صنعتی از طریق مشارکت

●کاهش مالیات کربن

●جذب مشاغل

●اجتناب از هزینههای سرمایهگذاری برای

●صرفکردن هزینهی انرژی در کشور

زیستمحیطی
●کاهش ذرات معلق 7 .100 :تن در سال
●کاهش گازهای گلخانهای 1868 :تن در سال
●حمایـت از ارکان اقتصـاد و جنـگلداری؛ مقـرون

بـه صرفـه بـودن اجـرای آن ،نسـبتبـه دیگـر منابـع
بالقـوهی انرژیهـای تجدیدپذیـر
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تحصیـــالت و آمــوزش مهــــارتهـــا
پرنــس جــورج مرکــز اصلــی پردیسهــای دانشــگاه بریتیشکلمبیــای شــمالی و کالــج کالدونیــای جدیــد
اســت کــه بــرای کمــک بــه توســعهی نیــروی کار برنامهریزیهــای متعــددی میکنــد؛ نیــروی کاری بــا
مجموعــهی مهارتهــای متنــوع پــرورش میدهــد تــا از گســترش تجــارت در سراســر صنایــع حمایــت کننــد.

دانشـگاه بریـتیــشکلمـبیــــای شمالــــی دانـشگـــاه سبــــز کانــــــادا
●دارای بیـش از  102برنامـهی دانشـگاهی ،از جملـه دورههـای کارشناسـی ،کارشناسـی ارشـد و حرفـهای و
همچنیـن برنامـهی پزشـکی شـمال اسـت ،کـه پزشـکان را در شـمال آمـوزش میدهـد.
●دانشـگاه بریتیشکلمبیـای شـمالی ،یکـی از چهـار دانشـگاه تحقیقاتـی بریتیشکلمبیـا ،بیـش از  190میلیون
دالر بودجـهی تحقیقاتـی دریافت کرده اسـت.
●ثبتنام بیش از  3570دانشجو ،از جمله دانشجویان بینالمللی از  40کشور.
●آزمایشـگاه تحقیقـات نوآورانـهی چـوب در مرکـز شـهر پرنس جـورج ،مرکز تحقیقات علوم و مهندسـی چوب
اسـت .ایـن آزمایشـگاه ایـن امـکان را بـرای دانشـجویان ،اعضـای هیئـت علمـی ،محققـان کارشناسـی ارشـد
و مهندسـی برنامـهی طراحـی یکپارچـهی چـوب فراهـم کـرده تـا توانایـی سـاخت و آزمایـش سـازههای چوبـی
یکپارچـه در مقیـاس بـزرگ را بـا اسـتفاده از محصـوالت چوبـی مهندسیشـده داشـته باشـند.
● دانشـگاه هـاروارد و بریتیشکلمبیـای شـمالی در پروژههـای پایـداری دانشـگاه در سـال  2010شـرکت کردنـد.
دانشـگاه بریتیشکلمبیـای شـمالی اخیـراً بـرای چهارمیـن بـار در شـش سـال گذشـته ،یکـی از صـد کارفرمـای
برتـر بریتیشکلمبیـا شـناخته شـده اسـت.
●در ردهبنـدی دانشـگاههای مقدماتـی کارشناسـی کـه در مجلـهی مکلیـن در سـال  2015و  2016انجـام شـد،
دانشـگاه بریتیشکلمبیـای شـمالی در میـان نـوزده دانشـگاه برتـر هممقیـاس خـود در کانـادا ،رتبـهی اول را
کسب کرد .این دانشگاه دوازده سال متوالی یکی از سه دانشگاه برتر شناخته شده است.
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کالــــج نیــوکـالـدونیــــا
●کالـج نیوکالدونیـا بیـش از هفتـاد برنامـه در شـش پردیس خود ،ازجمله بهداشـت ،علوم ،تجـارت ،مطالعات
دانشـگاهی و اشـتغال ،ارائه میدهد.
●برنامههـای آمـوزش تجـاری و فنـاوری در زمینههـای مختلـف ،از منابـع طبیعـی گرفتـه تـا علـوم بهداشـت،
ارائـه میشـود.
●دانشـگاه نیوکالدونیـا آمـوزش معاملات تجـاری امالک و مسـتغالت را در زمینهی جوشکاری ،ماشـینکاری،
ماشینسـازی ،نجاری ،برق ،لولهکشـی ،مکانیک ماشـین سـنگین ،صافکاری ،مهندسـی برق ،آشـپزی حرفهای
و مـوارد دیگـر ارائـه میدهد.
●برنامههـای مشـترک :کارشناسـی ناپیوسـتهی پرسـتاری (دانشـگاه کلمبیـای شـمالی  +کالـج نیوکالدونیـا )،
لیسـانس هنرهـای زیبـا (کالـج نیوکالدونیـا  +امیلـی کار)
●کالج نیوکالدونیا در سـال  2018-2017میزبان  1445دانشـجوی بینالمللی از  35کشـور مختلف بود .بیشـتر
دانشـجویان اهـل هنـد و چیـن و پـس از آن ،نیجریـه و فیلیپین بودهاند.
●کالـج نیوکالدونیـا کمتریـن شـهریه را در بریتیشکلمبیـا دارد .بنابرایـن دانشـجویان میتواننـد هـزاران دالر
در هزینـهی تحصیـل پسانـداز کننـد.
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حـمــــلونـقـــل
مسـیرهـای اصـلـی حمـلو نقــل
●جـاده :پرنـس جـورج در تقاطـع بزرگراههـای بـزرگ اسـتانی ،بزرگـراه ( 97شـمال بـه جنـوب) و ( 16شـرق بـه
غـرب) واقـع شـده اسـت .دسترسـی بـه بازارهـای منطقـهای و پروژههای مربوطـه باعث صرفهجویـی در هزینهها
میشـود کـه دلیـل آن کاهـش مصـرف سـوخت اسـت.
●هوایـی :فـرودگاه پرنـس جـورج ( )YXSچهارمیـن بانـد طوالنـی در کانـادا ( 11450فـوت) را دارد و ویژگیهـای
آن داشـتن مسـافر و بـار بینالمللـی اسـت .مشـاغل از پروازهـای روزانـهی یکسـاعته بـه ونکـوور و پروازهـای
مسـتقیم بـه سـایر مراکـز منطقـهای بریتیشکلمبیـا اسـتفاده میکننـد .تعـداد  496714مسـافر در سـال  2019از
طریـق فـرودگاه پرنـس جـورج  YXSجابهجـا شـدند.
●دریایـی :بنـدر پرنـس روپـرت ،واقـع در  722کیلومتـری ( 449مایـل) غـرب پرنـس جـورج ،نزدیکتریـن بنـدر
آمریـکای شـمالی بـه بازارهـای مهـم آسیاسـت کـه فاصلـهی آن حـدود سـه روز کمتـر از دیگـر بنـادر اسـت.
عالوهبـر ایـن 36 ،سـاعت از ونکـوور بـه شـانگهای و بیـش از  68سـاعت بـه لسآنجلـس نزدیکتـر اسـت.
ترمینـال کانتینـری بـا ظرفیـت بهرهبـرداری  927هـزار  TEUدر حـال توسـعه اسـت تـا ظرفیـت ترمینـال را بـرای
پشـتیبانی از جریـان تجـارت جهانـی چهـار برابـر کنـد.
●راهآهـن :راهآهـن ملـی کانـادا مرکـز توزیـع خود را گسـترش داد تا بتواند کانتینرهای بیشـتری را به بازارهای
آسـیا روانـه کنـد .افزایـش ظرفیـت در ترمینـال ملـی کانـادا ،بـا اتصـال به آمریکای شـمالی و بازارهـای جهانی که
ازطریـق خـط راهآهـن قارهای-کانادایـی کارآمـد و مقرونبهصرفه اسـت ،رشـد تجـارت را تأمین میکند.
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