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
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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
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در سوری سرمایهگذاری کنید
جمعیــت روبهرشــد ســوری ،بــا فرهنــگ متنــوع و موقعیــت مناســب حاشــیهی اقیانــوس آرام فرصتهــای
تجــاری قابــل توجهــی را بــرای تجــارت بینالمللــی بــا آســیا و ایــاالت متحــده فراهــم کــرده اســت .بــرای
ســومین ســال متوالــی ،شــبکهی ســرمایهگذاری در امــاک و مســتغالت ،ســوری را بهتریــن مــکان
ســرمایهگذاری در بریتیشکلمبیــا معرفــی کــرده اســت .همچنیــن در ســال  ،2011بهدلیــل رویکــرد یکپارچــه
بــرای پایــداری و صرفهجویــی در انــرژی ،انجمــن انــرژی پــاک بریتیشکلمبیــا ،آن را «جامعــهی برتــر»
شــناخته اســت.
کانادا و استان بریتیشکلمبیا بهدلیل کاهش مالیات شرکتها و ایجاد مشوقهای مالیاتی منحصربهفرد برای
شرکتهای خارجی فعال در زمینهی تجارت بینالمللی رقابت شدیدی با هم دارند .از سال  ،2012کمترین میزان
مالیات شرکتها در بین کشورهای گروه هفت متعلق به کانادا بوده است.
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سـوری
دروازهی ورود به آمـریـکای شمـالـی
بهدلیل کوتاهی مسیرهای حملونقل از آسیا به آمریکای شمالی ،بریتیشکلمبیا با بیش از  58ساعت انتقال
دریایی به دیگر بندرهای ســاحل غربی ،پیشــتاز حملونقل دریایی است .بریتیشکلمبیا همچنین دسترسی به
محصوالت و خدمات گنجاندهشده در قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی را بدون پرداخت عوارض برای ایاالت
متحده فراهم کرده است .دیگر مزایای اصلی سوری عبارتاند از:
●دروازهی ورود به بازارهای منطقهای ،ملی و بینالمللی.
●دسترسـی به شـبکههای حملونقل؛ شـامل مجاورت با دو فرودگاه بینالمللی ،بزرگراههای اصلی ،دسترسـی
بـه راهآهـن ،دو بندر و دو گذرگاه مرزی.
●بزرگترین منبع اراضی صنعتی موجود در منطقه.
●منطقهی متروی ونکوور
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سرمایهگذاری در یک اقتصــاد شکــوفــا
سرمایهگذاری در زیرساخت ها
برنامهی ششسالهی فعالیتهای تأسیساتی باعث سرمایهگذاری دومیلیارد دالری در تسهیالت جامعه ازجمله
مراکز تفریحی ،بیمارســتانها ،مدارس ،کتابخانهها و پارکها میشــود .این شهر همچنین بخشی از استراتژی
تجاری پاسیفیک ریم کاناداست و از این جهت ،سطوح دولت ،سرمایهگذاری بسیاری روی زیرساختهای آن
کرده است .سرمایهگذاریها عبارتاند از:
●مبلغ 5 .3میلیارد دالر برای پل جدید و مسیر کامیون برای بهبود انتقال کاال و مردم.
●مبلغ 22میلیون دالر برای زیرساختهای ریلی برای توسعهی انتقال کاال.
● کمربنـدی فریـزر جنوبـی ،کـه باعـث کاهـش زمـان سـفر شـرق بـه غرب و اتصال بندر سـوری به مسـیر اصلی
کامیون میشـود.
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هـاب منطقــهای
مرکــز تجــاری جدیــد در مرکــز شــهر ســوری واقــع شــده اســت و دومیــن مرکــز بــزرگ اســتان اســت .مرکــز
تجــاری جدیــد در مســیر اســکای تریــن واقــع شــده اســت و هــاب تجــاری ،فرهنگــی و اجتماعــی شــهر
خواهــد بــود .ســرمایهگذاری بســیار بخــش دولتــی باعــث تســریع توســعهی بخــش خصوصــی شــده اســت.

عمدهی سرمایهگذاری بخش عمومی شامل موارد زیر است:
●کتابخانهی مرکزی جدید

● گسترش دانشگاه سایمون فریزر

●شهرداری جدید

●میدان جدید شهر

●ستاد جدید پلیس منطقه

●مرکز جدید هنرهای نمایشی

●گسترش بیمارستانها و امکانات جدید درمان سرپایی
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فرصـــت رشـــد
سرزمیــن صنعتــی
تقریبــاً نیمــی از اراضــی صنعتــی منطقــه در ســوری واقــع شــده اســت .ســوری پــارک صنعتــی و تجــاری را بــا
خدمــات کامــل و فرصتهــای رشــد در اختیــار شــما قــرار میدهــد .مناطــق صنعتــی ســوری بــه بزرگراههــای
اصلــی شــرق-غرب و شــمال-جنوب متصــل هســتند.
● Campbell Heightsپارکـی تجـاری اسـت کـه  1900هکتـار 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 Heightsخدماتی ارائه شده است.
●ساختوسـازهای جدیـد در مناطـق سـرمایهگذاری اقتصـادی بریـج ویـو /وسـت مینسـتر جنوبـی ،واجـد
دریافـت مشـوقهای مالـی اسـت
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پیشرفـتهای جــدید
بخــشهــا
اقتصاد سوری وابسته به طیف وسیعی از صنایع در حال رشد است:

●انــرژی پــاک
بریتیشکلمبیــا پیشــروی انــرژی پــاک در ســطح بینالمللی اســت .برای پایداری بیشــتر و افزایش توســعهی
اقتصادی ،شــهر ســوری با دانشگاه سایمون فریزر ،البراتورهای پاورتک و هیدور بیسی در زمینهی انرژی پاک
همکاری میکند.
●فنــاوری پیشرفتــه
دانشــگاه ســایمون فریزر درحال توســعهی یک برنامهی مهندسی سیستمهای انرژی است که اولین برنامه از
نوع خود در آمریکای شمالی خواهد بود .سوری میزبان تعداد زیادی از شرکتهای با تکنولوژی پیشرفته مانند
 Endurance Wind Power، FINcadو  Safe Softwareاست.
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اقتصــاد متنـوع
بخشها
●ساختوساز پیشرفته
بخش ساختوســاز ســوری ،با تنوع باال ،محصوالتی برای صنایع ســنتی و درحال ظهور عرضه میکند ،از چوب
برشی سفارشی برای شرکتهای جنگلداری گرفته تا طراحی توربینهای بادی برای بخش انرژی پاک.

●بهداشت
ســوری مرکز زندگی مقامات بهداشــت منطقهای ،یک بیمارســتان آموزشی و دو دانشگاه است که تحقیقات و
برنامههای بهداشتی ارائه میدهند .تا سال  ،2014دولت استانی نزدیک به هشتصدمیلیون دالر برای توسعهی
بیمارستان ،مرکز جدید مراقبتهای ویژه و مرکز سرپایی و جراحی سرمایهگذاری کرده بود.
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مشوقهــای مالـــی
ســوری تنهــا شــهر بریتیشکلمبیاســت کــه بــه شــرکتهایی کــه قصــد ســرمایهگذاری در مناطــق
جغرافیایــی دارنــد مشــوقهای مالــی میدهــد؛ مزایــای بیشــتری نیــز بــرای شــرکتهای انــرژی پــاک دارد.

مناطــق سرمایهگــذاری اقتصــادی

مشــوقهــای انــرژی پــاک

●سه سال معاف از مالیات بر امالک.

●بهمدت سه سال معاف از مالیات امالک.

●هزینههـای توسـعه تـا  30درصد کاهـش یافته

●کاهش  50درصدی هزینههای پروانهی ساخت

است.
●هزینههـای پروانـهی سـاخت 50درصـد کاهـش
یافته اسـت.

●یـک دالر هزینـهی پروانـهی کسـب بـرای سـه
سـال.

Surrey
مالیـات پاییـن
سوری دارای پایینترین نرخ مالیات تجارت در متروی ونکوور است.

پسماند ها

صنایع سبک

تجاری

صنایع اصلی

نیو وست مینستر

دلتا

کوکیتالم

النگی تاون شیپ

برنابی

سوری
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نخبگـــان
نیــروی کـــار
ســوری یکــی از شــهرهای کانــادا بــا رشــد باالســت .ســاالنه بیــش از دههــزار نفــر بــه ایــن شــهر نقــل مــکان
میکننــد .ایــن شــهر دومیــن شــهر بــزرگ بریتیشکلمبیاســت کــه تقریبــاً نیممیلیــون نفــر جمعیــت دارد.
●سوری تقریباً 20درصد از جمعیت منطقه را در خود جای داده است.
●چهلو سهدرصد ساکنان انگلیسیزبان نیستند.
●نیروی کار سوری ،جوان است .هفدهدرصد جوانان  24-20سالهی این منطقه در شهر زندگی میکنند.
●نیروی کار سوری  000 .230نفر 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 مجلهی مکلین دریافت کرده است .دانشگاه پلیتکنیک کوآنتلن برنامههای متنوعی ،ازجمله آموزش
تجارت جهانی ،ارائه میدهد.
●برنامـهی مکاترونیـک دانشـگاه سـایمون فریـزر یکـی از دو برنامـهی آمریـکای شـمالی اسـت .ایـن برنامـه
ترکیبـی از مهندسـی مکانیـک ،الکترونیـک ،نرمافـزار و کامپیوتـر اسـت کـه در بخشهـای انـرژی پـاک ،تولیـد
پیشـرفته و فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات کاربـرد دارد.
●دانشـگاه پلیتکنیـک کوآنتلـن دومیـن مدرسـهی بـزرگ تجـارت در غـرب کانـادا را از آن خـود کـرده و در
زمینـهی ساختوسـاز و بهداشـت ،برنامههـای آموزشـی ارائـه میدهـد.
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خانـواده محـور
کیفیــت زندگــی
مراکــز شــهری ســوری ،بــا جنبوجــوش و تنــوع فرهنگــی بــاال ،مکانــی مناســب بــرای زندگــی فراهــم کردهانــد.
شــهر در طــول ســال چندیــن رویــداد فرهنگــی رایــگان برگــزار میکنــد؛ ازجملــه بزرگتریــن جشــن روز کانــادا
در غــرب کانــادا .ســوری همچنیــن در ســال  2008پایتخــت فرهنگــی کانــادا نــام گرفــت.

●مسـکن ارزان قیمت؛ متوسـط قیمت یک خانه مسـتقل در سـوری حدود  33درصد کمتر از متوسـط قیمت
منطقه است.
●تعداد  6425جریب پارک و فضای باز محافظتشده دارد.
● برنامههای عمومی هنری؛ با بیش از پنجاه اثر هنری در شهر برگزار می شود.
● سـوری محل زندگی بسـیاری از خانوادههای جوان اسـت و بزرگترین حوزهی آموزشـی را در بریتیشکلمبیا
دارد.
●اخیراً در آن بیش از هفتاد کیلومتر مسیر درختکاری شده است و دویست کیلومتر مسیر دوچرخهسواری
احداث شده است.
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بریتیش کلمبیا
بررســی اجمالــی
شــرکتها در بریتیشکلمبیــا از مالیــات کــم ،هزینههــای عملیاتــی رقابتــی ،شــرایط کاری پایــدار و نیــروی
کار بــا فرهنگهــای متنــوع ،تحصیــات ،مهــارت و بهــرهوری بــاال ســود میبرنــد.
●طی دههی گذشته ،بریتیشکلمبیا مالیات شرکتهای خود را به  10درصد کاهش داده است.
●مالیات بر سرمایهی مؤسسات مالی در بریتیشکلمبیا در اول آوریل  2010حذف شد.
●مالیـات تجـارت بینالمللـی در بریتیشکلمبیـا پاییـن اسـت .تجارتهـا میتواننـد مالیات اسـتانی پرداختی
را دریافـت کننـد ،مالیاتهایـی کـه بابـت درآمـد حاصـل از فعالیتهـای واجـد شـرایط زیر پرداخت شـدهاند:
 ฟفناوری پاک
ฟ

توزیع رسانهی دیجیتال

 ฟپخش فیلم
ฟ

فعالیتهای مالی

ฟ

مدیریت مالی و سرمایهگذاری ثبت اختراع در علوم زیستی ،انرژی سبز ،پیل سوختی و تصفیهی فاضالب.

Surrey
مالیات پایین
تمامی بخشها بهجز ساختوساز
نرخ مالیات بر درآمد سازمانی

نرخ حاشیهای
نرخ مالیات بر درآمد خصوصی
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انگیزههــای تجــاری
بریتیشکلمبیــا اعتبــارات مالیاتــی اســتانی ،معافیتهــا و کســرها را بهمنظــور تشــویق ســرمایهگذاری و
نــوآوری در مشــاغل ارائــه میدهــد .مشــوقهای مالیاتــی بریتیشکلمبیــا نیــازی بــه مذاکــره ندارنــد و بــرای
کلیـهی فعالیتهــای واجــد شــرایط بهطــور مســاوی در دســترس هســتند.

برنامههای تشویقی مالیاتی شامل موارد زیر است:
برنامه بازپرداخت مالیات فعالیتهای تجاری بینالمللی
●بازپرداخت مالیات شرکتها ،مالیات بر درآمد حاصل از کسبوکار بینالمللی واجد شرایط
اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری خطرپذیر
●سـیدرصد اعتبـار مالیاتـی قابلاسـترداد بـرای اشـخاص و اعتبـار غیـر قابـل اسـترداد بـه شـرکتها ،بـرای
فعالیتهـای سـرمایهگذاری خطرپذیـر کـه در فناوریهـای پـاک ،مشـاغل محلـی یـا مشـاغل رسـانهای جدیـد
سـرمایهگذاری میکننـد.
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هزینههــای عملیاتــی تجــاری کاهــشیافتــه
بریتیشکلمبیا تخفیفهای مالیاتیای ارائه میدهد که هزینهی سرمایهگذاری و عملیات را کاهش میدهد،
از جمله:
●سرمایهی عمومی معاف از مالیات است.
●حقوق و دستمزد کارفرمایان معاف از مالیات است.
●استفاده از نام تجاری معاف از مالیات است.
●فروش ماشینآالت معاف از مالیات است.
●هیدروژن مورداستفاده در وسایل نقلیهی سلول سوختی از پرداخت مالیات سوخت معاف است.
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کــانـــادا
بررســی اجمالــی
کانــادا محیــط تجــاری دوســتانهای همــراه بــا فرصتهــای رشــد ارائــه میدهــد .طبــق آمــار صنــدوق
بینالمللــی پــول ،کانــادا ســریعترین رشــد اقتصــادی را بیــن کشــورهای عضــو جــی  7دارد.
●کانادا براساس اطالعات مجمع جهانی اقتصاد سالمترین سیستم بانکی جهان را داراست.
●بین سالهای  2010و  ،2012کانادا  17درصد مالیات بر درآمد شرکتها را کاهش داد.
● مالیـات بـر درآمـد شـرکتی کانـادا در سـال  ،2012بـا  15درصـد ،کمتریـن میـزان در میـان کشـورهای عضو جی
 7بوده اسـت.
●اقدامات دیگری که کانادا برای بهبود فضای کسبوکار انجام داده است عبارتاند از:
● اضافهی مالیات شرکتها برای تمامی شرکتها از اول ژانویهی  2008حذف شد.
●سود معامالت آزاد از اول ژانویهی  2008مشمول مالیات تکلیفی داخلی نیست.
● شـرکتها میتواننـد درآمـد خـود را بـرای اهـداف مالیاتـی کانـادا بـا ارز رایجـی غیـر از دالر کانـادا گـزارش
دهند.
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مشوقهــای مالیاتــی
کانــادا پیوســته یکــی از مقــرون بــه صرفهتریــن مقاصــد ســرمایهگذاری جهانــی شــناخته میشــود.
برنامههــای تشــویقی عبارتانــد از:
●برنامـهی تشـویقی مالیاتـی تحقیقـات علمـی و توسـعهی آزمایشـی :ایـن برنامـه بـه شـرکتهای بـزرگ،
شـرکتهای تضامنـی یـا افـرادی کـه تحقیقـات علمـی یـا توسـعهی آزمایشـی در کانـادا انجـام میدهنـد ،اعتبـار
مالیاتـی پرداخـت میکنـد.
●برنامهی مالیات معوق :از طریق این برنامه میتوان عوارض و مالیات بر واردات را به تعویق انداخت.
●برنامـهی مرکـز توزیـع صـادرات :برنامـهای مفیـد برای کسـبوکارهایی کـه کاالهایـی را وارد کردهاند و پس از
ارزش افـزودهی محـدود آنهـا را صـادر میکنند.
●برنامـهی ارائهدهنـدگان خدمـات توسـعه در سـطح بینالمللـی :ایـن برنامـه مالیـات فـروش هماهنـگ و
مالیـات بـر کاالهـا و خدمـات را بـه واردات افـراد غیرمقیـم محول میکند ،به شـرطی که کاالهـا پس از پردازش،
توزیـع یـا ذخیرهسـازی صـادر شـوند.
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جمعیــت تحصیــلکرده و متفــاوت
نیــروی کاری کانــادا مهــارت و انگیــزهی الزم بــرای بهترشــدن را دارد .تحصیــات دانشــگاهی مهارتهــای
کارگــران را افزایــش میدهــد .حــدود نیمــی از کاناداییهایــی کــه در ســن کار هســتند تحصیــات
دانشــگاهی دارنــد .کانــادا در ایــن زمینــه ،میــان کشــورهای عضــو ســازمان همــکاری و توســعهی اقتصــادی،
رتبــهی دوم را دارد.

درصد کاناداییهای  64-25ســالهی تحصیلکردهی دانشــگاهی میان
کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعهی 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 کالنشــهرها ،همگــی زیبــا هســتند .کیفیــت زندگــی در تمامــی شــهرها باالســت.
●کانادا امنترین کشور برای زندگی و تجارت در بین کشورهای عضو جی 7است.
●سیسـتم بهداشـتی کانـادا شـبکهای ایمـن در اختیـار خانوادههـا قـرار میدهـد و هزینههـای تجـارت را
کاهـش میدهـد.
●کانـادا فرصتهـای یکسـانی در اختیـار افـراد قـرار میدهـد؛ چـه شـهروند ،چـه مهاجـر .از ایـن نظـر میـان
کشـورهای عضـو جـی 7اول اسـت.
●کانادا یکی از بهترین سیستمهای قضایی جهان را در اختیار دارد.
●بهدلیل تنوع فرهنگی در کانادا ،میتوانید از سرگرمیها ،هنرها ،و موسیقیهای متنوعی بهره ببرید.
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