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Québec پنج دليل برای انتخاب

Québec نمايی از شهر

کيفيت زندگی

سيستم آموزش و بهداشت

Québec مزايای سرمايه گذاری در



نتخاب ا برای  يل  دل ...Québec پنج 

مکانی جديد، پهناور و خوشايند؛1.

کيفيت استثنايی زندگی برای شما و خانواده شما؛2.

يکی از بهترين سيستم های آموزشی دنيا برای کودکان شما؛دارای 3.

با اقتصادی باز و پويا که فراهم کننده موقعيت های تجاری فراوان است؛4.

.برنامه مهاجرتی کارآمد و در دسترس که برای شما طراحی شده است5.

www.iranquebec.ir           telegram.me/iranquebec



شهر از  Québec نمايی 

موقعيت جغرافيايی
Québec  يکی از ده ايالت کشور کانادا است.

Montréal  ، بزرگ ترين شهر آن، در نزديکی  
مهمی همچون نيويورک، بوستون، فيالدلفيا،  یهاشهر

.تورنتو، ديترويت و شيکاگو واقع شده است

Québec   قسمتی از پيمان تجارت آزاد آمريکای
  است و به همين دليل به بازاری با  (NAFTA)شمالی
.ميليون مشتری دسترسی دارد 440



Québec حجم زمين در
Québec  ايالت کانادا   10در ميان

ميليون کيلومتر 1.7(بزرگ ترين ايالت است 
).مربع

مساحت سطح آن برابر با ايران و سه برابر 
.فرانسه است

.فراوانی منابع طبيعی

.يک ميليون درياچه و رودخانه یرادا

.آن را جنگل فرا گرفته است نيمی از مساحت

دارای ثروت عظيمی از منابع معدنی  
.زيرزمينی است

ر    شه ز  ا ی  ي ا م Qن u é b e c



ر  شه ز  ا ی  ي ا م Qن u é b e c

آب و هوا
آب و هوا در جنوب معتدل است، جايی که  

.اکثريت جمعيت در آن ساکن می باشد

متفاوت چهار فصل کامًال

برف شروع به آب شدن می کند؛ دما   :بهار
روبه افزايش می رود؛

دوره ای گرم، ايده آل برای انجام   :تابستان
هوای آزاد؛ در فعاليت های مناسب

دما روبه کاهش می رود، رنگ درختان : پاييز
تغيير می کند، و با نزديک شدن زمستان طبيعت  

دستخوش تغيير می گردد؛

سردترين دوره، مناسب برای انجام  : زمستان
.ورزش های زمستانی



ر  شه ز  ا ی  ي ا م Qن u é b e c

خصوصيات آن جمعيت و
Québec   ميليون نفر جمعيت، دومين   7.7با

استان پرجمعيت در کانادا می باشد؛

جمعيت آن با جمعيت سوئيس و اتريش قابل 
مقايسه است؛

است؛ Québecشهر،Québec مرکز ايالت

درصد از جمعيت در منطقه 50نزديک به 
Montréal ساکن است؛

از اتباع  Québecدرصد از ساکنان  11.5
.کشورهای ديگر هستند



ر  شه ز  ا ی  ي ا م Qن u é b e c

فرانسه زبان اجتماع
زبان رسمی، زبان دولت و زبان  هفرانس
آموزش، ارتباطات،  ،برای کار رايج

.کسب و تجارت است

  درصد از جمعيت در خانه به زبان81
 7درصد به انگليسی،  10 فرانسه،
درصد به  2به زبانی ديگر، و  درصد

.کنند می دو يا چند زبان صحبت



ر  شه ز  ا ی  ي ا م Qن u é b e c

ارزش های مشترک
Québec  يک جامعه آزاد و دمکراتيک است؛

است؛ غيردينیدولت آن 

است؛ چند حزبیدارای جامعه ای 

جامعه مبتنی بر حاکميت قانون؛

.جامعه ای که در آن مردان و زنان برابرند



کيفيت زندگی

Québec 
منطقه ای که به دليل کيفيت زندگی در  

آن شناخته شده است
محلی  Québecداليل بسياری نشان می دهد که چرا
برای داشتن يک زندگی خوب است



کيفيت زندگی

مزيت بسيار از لحاظ هزينه زندگی
2009–گزارش بين المللی هزينه زندگی 

100= نيويورک 
رتبه بندی شهر شاخص

103 Montréal 67.9
93 رونکوو 69.4
85 وتورنت 70.9
33 تهران 84.1
23 لس آنجلس 87.6
20 دوبی 90.1
16 لندن 92.7
13 پاريس 95.1
12 شانگهای 95.2
9 پکن 99.6
8 نيويورک 100.0
5 هنگ کنگ 108.7
4 ژنو 109.2
1 توکيو 143.7

Mercer,( ،2009(شرکت مشاوره منابع انسانی مرسر: منبع



کيفيت زندگی

برای خانواده های با درآمد متوسط مسکن مقرون به صرفه

(MLS: Multiple Listing Service) ميانگين قيمت فروش مسکن موجود، فروخته شده از طريق خدمات مالتيپل ليستينگ1
آپارتمان دو خوابه2

:CMHC)ا شرکت وام و مسکن کاناد: منبع Canadian Mortgage and Housing Corporation ، (Housing Market Outlook) چشم انداز بازار مسکن،(
2009سال  چهارم، سه ماهه (Canada Highlights) کانادا هاياليتس

شهر 20081– (دالر(ميانگين قيمت فروش خانه  20082 -) دالر(ميانگين اجاره ماهانه 

شربوروک
(Sherbrooke) 179,434 543

گاتينيو
(Gatineau) 186,212 677

Québec شهر 193,195 653

Montréal 258,028 659

اوتاوا 290,483 995

تورنتو 379,943 1,095

کالگری 405,267 1,148

ونکوور 593,767 1,124



کيفيت زندگی

مقايسه استاندارد
قيمت خانه دو طبقه در محالت گران قيمت

متر مربع 325متر مربع، مساحت زمين  139سه خوابه، مساحت خانه 

2009سال  سوم ه، گزارشی از قيمت مسکن در کانادا، سه ماه)Royal Le Page(رويال لپاژ: منبع

شهر 2009– (دالر(قيمت فروش  2009– (متر مربع/ دالر (قيمت فروش 

 Québecشهر
)Sillery( 250,000 1,799

Montréal 
)(Westmount 660,000 4,748

)مرکز(تورنتو  1,300,000 9,353

غرب ونکوور 1,250,000 8,993



کيفيت زندگی

مقايسه استاندارد
قيمت آپارتمان با مالکيت مشترک

در محالت گران قيمت
متر مربع 84دو خوابه، 

2009سال سوم  ه، گزارشی از قيمت مسکن در کانادا، سه ماه (Royal Le Page)رويال لپاژ: منبع

شهر 2009– (دالر(قيمت فروش  2009– (متر مربع/ دالر (قيمت فروش 

 Québecشهر
)Sillery( 187,000 2,226

Montréal 
)Westmount( 285,000 3,393

)مرکز(تورنتو  410,000 4,881

غرب ونکوور 675,000 8,036
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کيفيت زندگی

يک پنجم هزينه : شهريه
Québec برای ساکنان

1شهريه برای دانشجويان دوره کارشناسی

HEC Montréal
(BBA) کارشناسی مديريت بازرگانی

2010-2009سال تحصيلی 

Québec ساکنان دالر 2,930

2دانشجويان خارجی دالر 16,556

)خدمات دانشجويی، هزينه های تکنولوژی، و غيره(دالر  962 معادل شهريه و هزينه های ديگر 1
دالر در سال 578با هزينه معادل  HECپوشش بيمه بهداشت و درمان به انضمام2

 HEC Montréal (www.hec.ca) سايتوب: منبع



زندگی کيفيت

Québe هزينه های شهريه در
متحده اياالت هزينه ها درکسری از تنها 

شهريه و ساير هزينه های مورد نياز1
)2009ميانگين ده ماهه اول در سال (دالر آمريکا  0.86= دالر کانادا  1: نرخ تبديل2

) (Profilesو پروفايل ها(Rankings) ، رتبه بندی ها (Business Schools)دانشکده های بازرگانی( BusinessWeekسايت و دانشگاه مک گيل؛ وب HEC Montréalسايت هایوب: منابع

)دالر آمريکا( 1شهريه برای دانشجويان دوره کارشناسی
و اياالت متحده آمريکا Québecمقايسه شهريه در

2009–مديريت بازرگانی  رشته
دانشگاه ساکنان دانشجويان خارجی

HEC Montréal (Québec)2 2,520 14,238

McGill University (Québec)2 3,048 21,570

Cornell University (New York) 20,364 35,404

Massachusetts Institute of Technology – Sloan 
School (Mass.) 36,390 36,390

Boston College – Carroll School (Mass.) 37,950 37,950

New York University – Stern School (New York) 38,686 38,686



کيفيت زندگی

ممکن برای مهاجران پنج سالهمعافيت موقت مالياتی
 برای برخورداری از اين معافيت موقت مالياتی، مهاجران بايد دارايی های خود را به يک

مهاجرت خارجی انتقال دهند؛  (Trust)تراست

درآمد تراست که از منبع خارجی به دست آمده باشد در کانادا مشمول ماليات نيست؛

اين معافيت موقت مالياتی ممکن است از زمان اقامت در کانادا تا پنج سال باشد؛

تنها مهاجرانی که هرگز بيش از پنج سال در کانادا زندگی نکرده اند، ممکن است از آن بهره مند 
گردند؛

هيچ گونه محدوديتی در مورد نوع دارايی که ممکن است به تراست منتقل شود وجود ندارد؛

به منظور به حداکثر رساندن صرفه جويی مالياتی، تراست بايد پيش از زمان اقامت در کانادا 
.ايجاد شود



زندگی کيفيت

Québec  محيطی امن:
 سوئيساز  بار کمتر 2از اياالت متحده آمريکا و  بار کمتر Québec 5قتل درآمار 
.است

Montréal  در کانادا استامن ترين شهر.

):2008داده های سال (نفر جمعيت  100,000 قتل در هر

Montréal :1.27

1.86: تورنتو

2.37: ونکوور

2.87: کالگری



کيفيت زندگی

فرهنگی غنی و متنوع
:هنرمندان مطرح در سطح بين المللی

)Céline Dion( ن ديونيسل

)Cirque du Soleil( سيرک دو سيل

de Montréal (OSM)ارکستر سمفونی 

که جايزه اسکار  یفيلم ساز) Denys Arcand(دنيس آرکند 
        برای بهترين فيلم زبان خارجی را برای ساخت فيلم

"Les Invasions barbares" از آن خود کرد

Simple Planگروه موسيقی 



کيفيت زندگی

فرهنگی غنی و متنوع
فستيوال ها مکان های عمومی را در طول سال

 :زنده نگاه می دارند
؛                  فستيوال بين المللی موسيقی جاز

Montréal International Jazz Festival
Québec فستيوال تابستانی شهر

                 فرانسه زبان؛ فستيوال موسيقی
FrancoFolies de Montréal

 Just for Laughsفقط برای خنده؛ فستيوال

Nuits d’Afrique شب های آفريقا؛فستيوال 

World Film Festival؛ فستيوال فيلم جهانی

             فرهنگ های جهانی شهر درامود؛فستيوال 
Mondial des Cultures de Drummondville

Québec کارنيوال زمستانی



کيفيت زندگی

تفريح و ورزش
برای همه

در  که بسياری از آن هاچهارصد زمين گلف، 
؛هستند نزديکی شهرهای بزرگ

کيلومتر مسير دوچرخه سواری در  4000بيش از 
شهرها و حومه؛

مکان تفريحی برای اسکی؛ 90

کازينوی مطرح در سطح جهانی؛ 3

کيلومتر مسير مشخص شده   33,500بيش از 
؛)Snowmobile( خودروهای روی برف برای

 .پارک ايالتی27



کيفيت زندگی

آشپزی بر اساس
!ی زندگی شيوه

عالقمند باشيد، چه به  با کيفيت و سليقه باالی هاچه به غذا
غذاهای بين المللی و يا به غذاهای ساده، هنر آشپزی در

Québecاستيت خاصی برخوردارماز اه.

انتظارات   ايیتنهبه جواهری است که !Toqué رستوران"
  مکان غذا در اينصرف . غذايی کل شهر را افزايش داد

خيره کننده را تزيينات برای هر کسی که غذای عالی با 
".تحسين می کند، واجب است

.)Montréalيکی از بهترين رستوران های  از نيويورک تايمز نظر(



آموزشیستم يس

:آموزش
اولويتی اصلی

درصد از توليد   7.4در حدود  Québecدولت
ناخالص داخلی خود را به آموزش اختصاص می دهد؛

 OECDاين نرخ باالتر از نرخ متوسط کشورهای
است؛

نرخ بيکاری در ميان افراد فارغ التحصيل از دانشگاه  
است درصد 4.5حدود بسيار پايين و  Québecهای

).2008در سال ( 



زشی و م آ م  ت س ي س

Québec آموزش در

شبکه موسسات

دولتی و خصوصی

فرانسه و انگليسی زبان

چهار سطح آموزش

)یشامل پيش دبستان(ابتدايی 

متوسطه

کالج

دانشگاه

سالگی اجباری است 16تا  6حضور در مدرسه از سن 

ابتدايی، متوسطه و سطوح کالج در سيستم های دولتی رايگان است



Québecسيستم آموزشی 

تحصيالت کارشناسی ارشد به باال
سال 2: درجه کارشناسی ارشد

سال 1: گواهی يا ديپلم

تحصيالت کارشناسی ارشد به باال
سال به باال 3: درجه دکتری

تحصيالت کارشناسی
سال 4يا  3: درجه کارشناسی
سال 2يا  1: گواهی يا ديپلم

دانشگاه

تحصيالت
فنی

سال 3

کالج تحصيالت ادامه
تحصيالت
عمومی

تحصيالت فنی و حرفه ای
 سال 2بطور متوسط 

کار
ر 
ازا
ب

1

تحصيالت متوسطه
سال 5: تحصيالت عمومی

دبستان
سال 6

)اختياری(کودکستان 
سال 2

ادامه
تحصيالت

آموزش عمومی
تحصيالت
پيش متوسطه

تحصيالت پيش دانشگاهی
سال 2

2 3 54

وزارت آموزش، تفريح و ورزش و وزارت مهاجرت  : منبع
.2008سال Québecتحصيل در، و جوامع فرهنگی



زشی و م آ م  ت س ي س

زبان آموزشی

فرزندان مهاجرانی که مدارس دولتی را انتخاب 
کنند، بايد تا پايان تحصيالت متوسطه خود در يک 

.فرانسوی زبان شرکت کنند رسامد

در سطوح کالج و دانشگاه، دانشجويان می توانند  
.در موسسات فرانسه يا انگليسی زبان شرکت کنند



زشی و م آ م  ت س ي س

شبکه دانشگاهی به خوبی توسعه يافته
نه دانشگاه

چهار دانشگاه فرانسه زبان
Université de Montréal

Université Laval
Université de Sherbrooke

Université du Québec ،  که در
شعبه دارد Québec 10مناطق مختلف

سه دانشگاه انگليسی زبان
McGill University

Concordia University
Bishop’s University

Université de Montréal دو دانشکده وابسته به
HEC Montréal 

École Polytechnique de Montréal



زشی و م آ م  ت س ي س

های مطرح در سطح بين المللی دانشگاه
McGill : آموزش عالی تايمز(رتبه بيستم در ميان دانشگاه های مطرح دنيا-QS ، 2008سال(

HEC Montréal :برگزارکننده دوره ،دانشکده برتر در رشته بازرگانی دهمينMBA  ، اياالت  خارج از
)2009سال ، Forbesنشريه (متحده 

Université de Montréal  : آموزش عالی تايمز( دانشگاه برتر دنيا 100يکی از-QS ، سال
2008(

Montréal  ،مهم دانشگاهی يکی از شهرهای

دانشجو تعداد سرانهاولين در آمريکای شمالی از جهت 

اولين در کانادا از جهت تعداد دانشجو و تعداد ديپلم های دانشگاهی اعطا شده؛

.اولين در کانادا از جهت تعداد دانشجوی خارجی و تعداد ديپلم های دانشگاهی اعطا شده به آنها



سيستم بهداشت

سالمت
 de santé publique duبه گزارش انستيتو ملی

Québec  ،نرخ اميد به زندگی در ساکنان
Québec  نرخ اول دنياست؛ 10در ميان

در مقايسه با ديگر کانادايی ها نيز  Québecساکنان 
.در مجموع ديد مثبت تری نسبت به سالمت خود دارند



شت ا د ه ب م  ت س ي س

سيستم جهانی تحت مديريت دولت
خدمات پزشکی و بيمارستانی رايگان

پس از سه ماه دوره انتظار قادر به دريافت بيمه خدمات درمانی هستند؛ واردان معموًال تازه

؛)طرح دولتی يا خصوصی(بيمه دارويی برای همه شهروندان 

طرح بيمه عمومی برای کارگران در صورت بروز تصادفات کاری يا بيماری های صنعتی؛

:کند در صورت بروز موارد ذيل محافظت می Québecطرح بيمه خودروی عمومی که از همه شهروندان

در صورت بروز صدمات ناشی از تصادفات اتومبيل در هر نقطه ای از جهان، فارغ از اينکه چه 
.کسی مقصر است



مزايای سرمايه گذاری  
Québec در

...اقتصادی مدرن، خالق و متنوع



ر د ری  ا ذ گ ه  ي ا م سر ی  ا ي ا ز Q م U É B E C

اقتصادی جهانی
؛)2008(ميليارد دالر آمريکا  248به ارزش PPP1در (GDP)توليد ناخالص داخلی

توليد ناخالص داخلی قابل مقايسه با سنگاپور و هنگ کنگ؛

و ) درصد 1.7(، که بيشتر از آلمان 2008و  2004درصد مابين سال های  1.8ميانگين رشد ساليانه 
است؛) درصد 0.9(ايتاليا 

در سال  (PPP)هزار دالر 32,051سرانه توليد ناخالص داخلی به ارزش 
دنيا جای داد؛ 27که آنرا در رتبه 2008

درصد از توليد ناخالص داخلی؛ 69.9: خدمات

.درصد از توليد ناخالص داخلی 30.1: توليد کاال

.برابرى قدرت خريد، برای از بين بردن اختالف بين سطوح قيمت در کشورهای مختلف1
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Québec بخش های کليدی اقتصاد
هوافضا

Montréal  مراکز عمده  و تولوز، يکی از  ، ويچيتابه همراه سياتل
.هوافضا در جهان است

 Bombardierهمچون بزرگی اين شهر خانه اصلی پيمانکاران
Aerospace،،Bell Helicopter Textron Canada ،CAE 

،Pratt & Whitney Canada وRolls-Royce Canada 
.است

فناوری اطالعات
Québec    به يک قطب فناوری برتر در آمريکای شمالی تبديل شده

.است

CSC ،Ericsson ،SAP وDassault Systèmes و همچنين
Ubisoft ،يکی از طراحان و توليدکنندگان پيشگام بازی های ويدئويی ،

Québec انتخاب کرده اندخودرا برای انجام فعاليت های.
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)ادامه( Québecبخش های کليدی اقتصاد
مخابرات

.صنعتی پويا بر اساس خالقيت

:قرار دارند، از جمله Québecشرکت های بزرگی در

Bell Enterprises ،Rogers Communications ،Positron،
Allstream ،Telus ،Ericsson Communications ،SR Telecom

علوم زيستی

 ،Merck Frosst ،Wyeth دارويی جهان، از جملههای شرکت ين بزرگترتا از ده 
AstraZeneca  ،GSK درو غيرهQuébec فعاليت دارند.

.متمرکز شده اند Montréalمنطقه  کانادا در علوم زيستینيمی از صنايع  تقريبًا

.درحال طراحی و توليد است Québecمحصول در  150نزديک به  درحال حاضر
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)ادامه( Québecبخش های کليدی اقتصاد
حمل و نقل زمينی

شرکت است که 800اين بخش شامل 
.نفر را به کار گرفته است 35,000بيش از 

،Bombardier شرکت های مطرح و بزرگ بين المللی همچون
Volvo ،Rio Tinto Alcan ،Paccar،Komatsu International در اين شهر قرار دارند. 

Québec اين فلز به شکلی روزافزون در توليد  . چهارمين توليدکننده بزرگ آلومينيوم در جهان است
.وسايل نقليه موتوری مورد استفاده قرار می گيرد

غذايی-کشاورزی

رشد عظيم صادرات که باعث فراتر رفتن نرخ های رشد در کانادا و  

.سال گذشته گرديده است 10سراسر دنيا برای       

مانند حضور شرکت های چند مليتی
Barry Callebaut ،Danone ،Frito Lay ،Kraft  وParmalat
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اقتصادی با درهای باز به روی بازارهای خارجی
NAFTAبه بازار آمريکای شمالی به دليل وجود  ترجيحیدسترسی 

)2008(صادر می شود  Québecدرصد از توليد به خارج از  52

)2008(ميليارد دالر  66.6صادرات بين المللی به ارزش 

(%)توزيع بر اساس منطقه جهان –صادرات 

منطقه 1999 2008
اياالت متحده 84.7 72.2
اتحاديه اروپا 8.7 12.5
آسيا 2.4 5.1
امريکای التين 1.5 2.9
خاور ميانه 1.0 2.7
آفريقا 0.4 0.8
ساير کشورها 1.4 3.9
مجموع 100.0 100.0

2009، نوامبر Institut de la statistique du Québec: منبع
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اقتصادی با درهای باز به روی 
بازارهای خارجی

ميليارد دالر  82.2 به ارزش واردات بين المللی
)2008(

(%)توزيع بر اساس منطقه جهان –واردات 

Region 1999 2008
اياالت متحده 47.6 31.1
اتحاديه اروپا 21.1 23.0
آسيا 15.3 17.1
آفريقا 1.9 11.7
امريکای التين 3.2 5.7
خاور ميانه 0.5 1.3
ساير کشورها 10.4 10.1
مجموع 100.0 100.0

2009، نوامبر Institut de la statistique du Québec: منبع



ر د ری  ا ذ گ ه  ي ا م سر ی  ا ي ا ز Q م U É B E C

شبکه حمل و نقل پيشتاز
حمل و نقل هوايی

Québec  دارای سه فرودگاه بين المللی )Montréal-TrudeauوMontréal-Mirabel و
Québec City  ( فرودگاه منطقه ای و محلی است؛ 82و

برای پروازهای باربری بطور ميانگين  Montréal-Mirabelهزينه فرود در فرودگاه
درصد کمتر از هزينه فرود در فرودگاه های نيويورک، بوستن  85درصد تا 75

.و تورنتو است

حمل و نقل دريايی

اين بندر سومين بندر بزرگ در ساحل . بزرگ ترين بندر کانتينری در کانادا است Montréalبندر
.اقيانوس اطلس در آمريکای شمالی است

www.iranquebec.ir           telegram.me/iranquebec
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شبکه حمل و نقل پيشتاز
شبکه راه

کيلومتر 165,000شبکه راه نزديک به 

با بوستن و تورنتو کمتر از شش ساعت و با نيويورک کمتر از هشت   Montréalفاصله جاده ای
ساعت است

اه آهنحمل و نقل ر

کيلومتر که تمام مناطق در کانادا و اياالت متحده را  6,600کارآمد با پوشش بيش از  اه آهنسيستم ر
به هم پيوند می دهد



QUÉBEC در یه گذاريمزايای سرما

عملياتی ینه هايباصرفه ترين هزيکی از 

در رابطه با مناطق تجاری بين   KPMGراهنمای: منبع
)بازنگری شده( 2008سال چاپ المللی، 

2008ساالنه عملياتی،  ینه هايسه هزيمقا

)100= االت متحده يا(صنعت  12انگين يم
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QUÉBEC مزايای سرمايه گذاری در

در رابطه با مناطق تجاری بين   KPMGراهنمای: منبع
)بازنگری شده( 2008سال چاپ المللی، 

دفتر کار ارزان تر است )Leasing(اجاره 
2008مقايسه هزينه های ساليانه ليزينگ دفتر کار، 

صنايع غير توليدی

دالر آمريکا در هر فوت  
مربع

دالر آمريکا در هر متر  
مربع
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پايين ترين نرخ های مالياتی در آمريکای شمالیيکی از 

2009سال  آوريل،Investissement Québec and Raymond Chabot Grant Thornton: منبع

2009 –مقايسه نرخ های مالياتی 
شرکت های توليدی
(%)نرخ ماليات قطعی 

Québec 30.90

آنتاريو 31.00

ايلينوی 37.80

کارولينای شمالی 39.49

کاليفرنيا 40.75

نيوجرسی 40.85

ماساچوست 41.18

پنسيلوانيا 43.90

نيويورک 46.15
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موقعيت های تجاری برای سرمايه گذاران مهاجر
Québec کسب و کار در

درصد از دارندگان کسب و کار کوچک و  61سال آينده  دهدرصد و طی  29طی پنج سال آينده 
فدراسيون کانادايی بررسی کسب و کار (قصد بازنشستگی دارند  Québecدر (SMB)متوسط

؛)2006مستقل، 

هيچ گونه طرحی برای انتخاب جانشين ندارند؛ SMBاکثريت پيشروان

تجارت های بسياری در بخش های مختلف اقتصاد قابل انجام خواهد بود؛

اين فرصتی مناسب برای سرمايه گذاران مهاجر است تا بدون اينکه نياز باشد از ابتدا شروع کنند در چالشی 
.جالب برنده شوند



QUÉBEC مزايای سرمايه گذاری در

،برای پروژه های تجاری شما
Investissement Québec   می تواند در موارد زير به شما کمک

:کند

برنامه های مالی؛

بهره مندی از مزايای انگيزه های مالی رقابتی؛ 

بدست آوردن اطالعات درست صنعتی؛

ايجاد اتحاد راهبردی و سازنده با شرکای محلی و بين المللی؛

.ايده آل که مناسب نيازهای شماست مکانیيافتن 



ی د ن ب ع  م ج

—به شما ارائه می دهد Québecمواردی که
:برای خانواده و پروژه های تجاری شما

کيفيتی استثنائی از زندگی که ترکيبی از راندمان آمريکای شمالی و 
افسون اروپا است

مکانی امن برای خانواده

مسکن مقرون به صرفه، سيستم آموزشی با استانداردهای باال و مراقبت  
های بهداشتی رايگان در تمامی نقاط دنيا

دسترسی عمده به بخش وسيعی از منطقه آزاد تجاری در آمريکای شمالی

هزينه عملياتی پايين برای شرکت های تجاری

نيروی کار تحصيل کرده و با استعداد

اقتصاد نوين با رشد در بخش فناوری برتر

حمايت دولت از پروژه های تجاری شما



م ي ر شک ت م ا  م ش ه  ج و ت ز  ا

      www.investquebec.com:گذاریبرای پروژه های سرمايه 
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca :برای پرسش های مرتبط با مهاجرت

www.iranquebec.ir           telegram.me/iranquebec

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca
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