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با جمعیتی ( شهر و شهرک تورنتوی بزرگ 33از مجموعه ) GTAدومین شهر بزرگ  Mississaugaشهر  

، از Bramptonاین شهر از شمال به شهر . هزار نفر در غرب شهر تورنتو واقع شده است 700 بالغ بر

محدود گشته   Oakville، از شرق به شهر تورنتو و از غرب به شهرLake Ontarioجنوب به دریاچه 

ان شهری است چند فرهنگی که در آن کانادایی های ایرانی، عرب و افغ GTAاست و مانند بیشتر شهرهای 

وجود رستوران ها و فروشگاههای ایرانی، عرب و افغان بر حضور این ساکنین . تبار نقشی برجسته دارند

از نظر شهری لوکس، مدرن و سرسبز و زیباست و مجاورت با دریاچه انتاریو بر جذابیت . صحه می گذارد

صل بهار جذابیت شهر را صد وجود پارک های زیبا با گونه های گیاهی متنوع به ویژه در ف. آن افزوده است

و کالج ها و  UTMدانشگاه . جاذبه های شغلی فراوان از دیگر مزیت های این شهر است. چندان می کند

 .است  Mississaugaمدارس متنوع از جاذبه های فرهنگی 

 Lake Shore، Queensway، Go، 410، 401، 403وجود راههای دسترسی مناسب شامل بزرگراه های 

Train  نزدیکی به فرودگاه بین المللی وPearson  رفت و آمد به شهرهای اطراف به ویژه شهر تورنتو و

 Square Oneترمینال اصلی اتوبوسرانی در مرکز . را آسان و سهل کرده است GTAهمه دانشگاه های 

فرهنگی و  و سایر مراکز مهم آموزشی، بهداشتی، درمانی و UTMارتباط داون تاون این شهر را با دانشگاه 

 Bramptonیعنی خط آهن شمال ـ جنوب از شهر  LRTاجرای پروژه مهم . شغلی سهل و آسان کرده است

خواهد گذشت پیوند دو  Hurontarioدر جنوب که از مسیر خیابان  Lake Shoreدر شمال تا خیابان    

شهر عبور کرده و  این خط آهن از مرکز. را روانتر و آسان تر می سازد GTAقطب بزرگ جمعیتی غرب 

 .را آسان تر می سازد Square Oneدسترسی 

Square One  نام دوان تاونMississauga  های " مال"و محل یکی از مجلل ترین و لوکس ترین

این مجموعه بزرگ تجاری و تفریحی گذشته از جاذبه های تجاری آن به دلیل وجود رستوران ها، . کاناداست

ل تأتر، سینما، شهر بازی و کتابخانه یکی از مراکز گردشگری به ویژه در مراکز تفریحی و سرگرمی شام

وجود ترمینال مسافربری در جوار آن این مرکز شهر را به یکی از قطب های بزرگ . فصل سرماست

به همین دلیل تمام اطراف این داون تاون توسط مجموعه های مسکونی و . جمعیتی شهر تبدیل کرده است

 .پارتمان های کوتاه و بلند احاطه گردیده استتجاری و انواع آ



یکی از بلندترین و بزرگترین مجموعه های ( 2017)بنا بر اطالعات دریافتی قرار است درتابستان امسال 

طبقه به عنوان یکی از  43این مجموعه که با . افتتاح گردد Square Oneمسکونی در ضلع جنوب شرقی  

. ک شرکت خانه سازی معتبر برای عرضه به مشتریان ارائه خواهد شدبلندترین ساختمانهای شهر توسط ی

امکان خرید برای خریداران بار اول با فقط . کامل خواهد شد 2020این مجموعه بزرگ مسکونی تابستان 

جزئیات . درصد پیش پرداخت فراهم است و همه امکانات مدرن رفاهی و تفریحی را دارا خواهد بود 10

کانات، قیمت ها، نقشه ها و معماری این مجموعه پس از دریافت به آگاهی خوانندگان بیشتر در خصوص ام

 .عزیز خواهد رسید

شما نیز می توانید برای دریافت جزئیات که بزودی اعالم خواهد شد و در صورت تمایل برای ثبت نام  

 .خرید این واحدها از هم اکنون با اینجانب تماس بگیرید

 .و خوش برای خوانندگان عزیز با آرزوی روزگاری شاد
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