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جزیره، بعنوان یکی از خیره کننده ترین  1000قلب  Gananoqueشھر  
محل ھای اسکلھ شرقی انتاریو بھ رسمیت شناختھ شده است. در واقع بھ 

عنوان مقصدی در سطح جھانی برای مسافران، تجارتھا و ساکنان توسعھ 
 یافتھ است. 

Gananoque ھ توسعھ و بھ توسعھ و ایجاد َجـوی کھ خود را معطوف ب
گسترش سرمایھ گذاریھای ابتکاری میکند، ادامھ می دھد. سرمایھ گذاری در 

توسعھ جامعھ ای کھ ارتقاء کیفیت عالی زندگی را ادامھ می دھد، کلید موفقیت 
 جامعھ ماست. موقعیت مکانی بسیار مھم است ... 

 
Gananoque  .یک محل استراتژیک تجاری است  

 
Gananoque میلیون مصرف کننده، با بیش از نیمی از صنعت آمریکای شمالی درطی سفر یک روزه  12زارشامل در مرکزیک با

قرار دارد.  تجارتھای موجود در این منطقھ از نزدیکی با سھ شھر بزرگ کانادا و ھمچنین با دسترسی سریع و آسان بھ ایاالت متحده 
یارماھر و با ثبات بوده و تحریف شغلی نسبت بھ تولید با تعادل اشتغال دارای نیروی کار بس Gananoqueآمریکا بھره مند می شوند. 

در گردشگری و مشاغل مبتنی بر خدمات است. این منطقھ دارای اقتصاد قوی و درحال توسعھ بطور یکنواخت  است کھ از یک طرف  
 صوالت و خدمات ارائھ می دھد. بعنوان منبع عالی نیروی کار خدمت می کند و از طرف دیگر، بازارھای خوبی را برای مح

 
  باشد کھ در سرمایھ گذاری برای تجارت و کیفیت زندگی بھ شما  کمک کنیم!

 
 

  شهر
 

 

 

www.townofgananoque.ca 

 (Statistics Canada 2016 Census) 5,159  آباد کل
   10oC- (14oF)    حرارتۂ درج اوسط کای جنور
   25oC  (77oF) حرارتۂ درج اوسط کای جوالئ
 برف ,mm 22 بارش  ,inches 5.3 یساز رسوب ساالنہ عام

  $ 85,838 آمدن لویگھر اوسط
   %6-5 یروزگار بے شرح اوسط

  1.380        بالغان یافتہ میعلت کے تک اسکولی ہائ
  2,030  بالغان والے ڈپلومہی ورسٹییون یا کالج

   $ 861 خرچہ کا ےیکرا ماہانہ اوسط کا اپارٹمنٹ کے کمروں دو
یبنگل حدہیعل ڈرومیب 3 اوسط $ 266,361                                    
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