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.
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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.

10

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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پیتربورو و کاوارتاس
پروفایل توسعه اقتصادی منطقه
پیتربــورو و کاوارتــاس ویژگــی هــای متعــددی دارنــد ،از جملــه ســبک زندگــی روســتایی در کنــار زندگــی
پرجنــب و جــوش شــهری .از ایــن رو مــی توانیــد بــا بســیاری از مشــاغل و افــراد موفــق در ارتبــاط باشــید.

زندگی:
●کیفیت باالی زندگی و تعادل بین کار و زندگی
●جامعه سالم و فعال
●غذاهای متنوع محلی متناسب با ذائقه های مختلف
●مرکز  3دانشگاه :دانشگاه ترنت ،کالج فلمینگ ،و کالج هوا و فضا سنکا
●تفریحات متنوع

Peterborough
کار:
●پیتربورو یکی از شهرهای خالق کاناداست
●مردم این شهر بسیار خالق هستند
●دارای یک جامعه پذیرای کارافرینان مشتاق
●شهری با فاصله کوتاه رفت و آمد ،در بین دیگر شهرهای آنتاریو

سرمایه گذاری:
●موقعیت استراتژیک و نزدیکی به بازارهای منطقه بزرگ تورنتو و آمریکای شمالی
●زیرساخت هایی برای ایجاد تجارت
●مکانی مقرون به صرفه برای راه اندازی و اداره تجارت
●اقتصاد متنوع
●اکوسیستم تجاری حمایتی
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کار در پیتربورو و کاوارتاس
اقتصاد خالق
پیتربــورو یکــی از خــاق تریــن شــهرهای کانــادا اســت کــه بیــش از  30درصــد نیــروی کار آن در مشــاغل
اقتصــاد خــاق مشــغول بــه کار هســتند .پیــش بینــی مــی شــود ایــن نیــروی کار تــا ســال  2020بــه %23
رشــد کنــد.
پیتربــورو و کاوارتــاس از طریــق مشــاغل خالق و کارآفرینان ،آماده توســعه و هدایت جوامع خالق در اســتان
انتاریو هستند.

ذهن های خالق
پیتربــورو و کاوارتــاس در بخــش هــای مختلــف از جملــه تولیــد پیشــرفته ،هوافضــا ،آمــوزش ،مراقبــت
هــای بهداشــتی و کشــاورزی اســتعدادها را جــذب مــی کننــد.
شــرکت هــای خــاق فناوری در زمینه هایــی مانند دیجیتال (تکنولــوژی اطالعات و ارتباطــات) ،فناوری پاک ،و
مراقبت های بهداشــتی ،از طرف خوشــه نوآوری ،یک ســازمان غیر انتفاعی که خدمات مشاوره ای و دسترسی

Peterborough
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به ســرمایه گذاری فرشــته ارائه می دهد خدمات دریافت می کنند .ســازمان  ،Cubeکه توســط خوشه نوآوری
اداره می شــود ،بیش از  10000فوت مربع فضای رشــد به شــرکت ها در تمام مراحل رشــد با ابزار ،راهنمایی و
پشتیبانی عملیاتی برای موفقیت ارائه داده است.
بیشترین حقوق در پیتربورو مربوط به کارمندان بخش خدماتی مشاغل خالق است.

مشاغل خالق

 57509دالر

مشاغل عملیاتی

 34433دالر

مشاغل خدماتی

 25151دالر

Working
11%

Service
%19

Creative
23%

Expected employment growth through 2020 (by occupation).
رشد اشتغال تا سال 2020

Peterborough
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روحیه کارآفرینی
بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد کانــادا ،کارآفرینــی ،اســتارتاپ هــا و مشــاغل خــرد ،نقــش برجســته و ضــروری
در اقتصــاد پیتربــورو و کاوارتــاس ایفــا مــی کننــد .ایــن مشــاغل کوچــک محلــی ،پیتربــورو و کاوارتــاس
را بــی نظیــر کــرده و خدمــات بســیاری از امــور مالــی گرفتــه تــا خدمــات غذایــی و تولیــد و هنــر ارائــه مــی
دهنــد.
● %50مشاغل پیتربورو و کاوارتاس توسط مالکان اداره می شوند.
●باالتریـن نـرخ کارآفرینـی مهاجـر در کانـادا از آن پیتربـورو اسـت %36 .شـهروندان جدیـد کانـادا در پیتربورو
شـغل آزاد دارند.
از ســال  ،2012توســعه اقتصادی پیتربورو و کاوارتاس به ایجاد ،توســعه ،و تغییر مکان بیش از  257شــغل
کمک کرده است.

کوتاه ترین زمان رفت و آمد
●کوتاه ترین زمان رفت و آمد در آنتاریو از آن پیتربورو است.
●در پیتربـورو ،بـه دلیـل کوتـاه بـودن میانگیـن زمـان رفـت و آمـد ،شـما زمـان کمتـری را صـرف رفـت و آمد به
محـل کار خـود کـرده و زمـان بیشـتری از زندگـی لـذت خواهیـد برد.
● 22.2دقیقه متوسط هر رفت و آمد است و ساالنه کمتر از  30ساعت صرف رانندگی می کنید.
●در حقیقت ،در  %77.7مواقع ،زمان رفت و آمد کمتر از  30دقیقه است.

Peterborough
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نیروی کار پیتربورو و کاوارتاس
اســاس هــر تجــارت قــوی کارکنــان آن هســتند .نیــروی کار متنــوع پیتربــورو و کاوارتــاس دارای مهــارت هــا
و ســوابق تحصیلــی متناســب بــا نیازهــای یــک اقتصــاد پســا صنعتــی هســتند.
ویژگی های نیروی کار پیتربورو
پیتربورو

هزاران نفر ( 15ژوالی)

تغییر (هزاران)

هزاران نفر ( 16ژوالی)

نیروی کار

66.9

61.7

-5.2

اشتغال

62.3

58.1

-4.2

بیکاری

4.6

3.6

-1

نرخ بیکاری

6.9

5.8

-1.1

نرخ مشارکت

64.1

59

-5.1

نرخ اشتغال

59.7

55.5

-4.2

Peterborough
●کارآفرینی در پیتربورو و کارواتاس رو به رشد است.
● %80مشاغل جدید در شرکت هایی ایجاد شده اند که کمتر از  5سال سابقه کار دارند.

نیروی کار صنعتی در پیتربورو
 72962نیروی کار  15سال به باال
 2185نیروی کار صنعتی
 70777نیروی کار تمامی صنایع
 1487نیروی کار بخش کشاورزی ،جنگلداری ،شیالت و شکار
 764نیروی تسهیالت
 2476نیروی بخش حمل و نقل و انبار
 6386نیرو در بخش تولید
 303نیرو در بخش معدن و استخراج نفت و گاز
 1773نیروی بخش هنر ،سرگرمی
 1260نیروی بخش صنایع اطالعاتی و فرهنگی
 9257نیروی بخش تجارت خرده فروشی
 18نیروی بخش مدیریت شرکت ها و بنگاه ها
 4768نیروی بخش ساخت و ساز
 6435نیروی بخش خدمات آموزشی
 9775نیرو در بخش خدمات بهداشتی و کمک های اجتماعی
 4651نیرو در بخش خدمات عمومی
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نیروی کار صنعتی در پیتربورو
 1117نیرو در بخش امالک و مستغالت ،اجاره ،و لیزینگ
 3466نیرو در بخش اجرایی و پشتیبانی ،مدیریت پسماند ،و خدمات بهسازی
 3685نیرو در بخش دیگر خدمات (به جز خدمات عمومی)
 2226نیرو در بخش امور مالی و بیمه
 5107نیرو در بخش خدمات اقامتی و غذایی
 3054نیرو در بخش خدمات حرفه ای ،علمی ،و فنی

Peterborough
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سرمایه گذاری در پیتربورو و کاوارتاس
موقعیت استراتژیک
پیتربــورو و کاوارتــاس در مجــاورت بازارهــای اصلــی در نعــل اســب طالیــی بــزرگ ،کانــادا و شــمال شــرقی
ایــاالت متحــده واقــع شــده اســت .ایــن منطقــه  90دقیقــه تــا شــمال شــرقی تورنتــو و  3.5ســاعت تــا
پایتخــت کشــور یعنــی اتــاوا فاصلــه دارد.

تنوع اقتصادی
برخــاف جوامــع تولیــدی ســنتی کــه بــر یــک بخــش تمرکــز مــی کننــد  -پیتربــورو مــدت هــا محلــی بــرای
همــکاری بیــن مشــاغل صنعتــی ،کشــاورزی و فرهنگــی و رشــد و شــکوفایی آنهــا بــوده اســت .کارفرمایــان
اصلــی طیــف وســیعی از بخــش هــای تجــاری مختلــف از جملــه صنایــع پیشــرفته ،هوافضــا ،فنــاوری پــاک،
انــرژی هســته ای ،آمــوزش ،مراقبــت هــای بهداشــتی ،کشــاورزی و صنایــع غذایــی و صنایــع گردشــگری را
پوشــش مــی دهنــد.
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زیر ساخت
بزرگراه یکپارچه و راه آهن برای عرضه محصوالت به بازار از ویژگی های پیتربورو اســت .این شــهر سیســتم
های حمل و نقل موثر برای جابجایی مردم و حمل و نقل جاده ای ،ریلی و هوایی دارد ،از جمله فرودگاه تجاری
در حــال توســعه .پیتربــورو پــارک های صنعتی با خدمــات کامل در بزرگراه های اصلی و ســایت هایی برای رفع
نیازهای مشاغل مختلف دارد.
پیتربــورو از طریــق بزرگــراه  115بــه بزرگــراه ترانــس کانــادا  401متصــل مــی شــود .همچنیــن بزرگــراه 407
(جــاده عوارضــی) در ســال  2020بــه بزرگــراه  115متصــل شــد .بزرگــراه  7از ســمت شــرق ،پیتربــورو را بــه
اتــاوا متصــل مــی کنــد.
خدمات ریلی باری از تورنتو به پیتربورو تا هاولوک وجود دارد .اخیراً  VIA Railبرنامه های خود را برای سرویس
جدید قطار مســافری بین تورنتو و شــهر کبک با توقف در پیتربورو اعالم کرده اســت .ســرویس  GO Busبه
پیتربورو گسترش یافته و به قطار  GO Lakeshoreدر اوشاوا متصل می شود.

هزینه های مقرون به صرفه
پیتربــورو و کاوارتــاس فضــای مســکونی ،تجاری و صنعتی با هزینــه رقابتی در انتاریو ارائه مــی دهند .هزینه
مقرون به صرفه تر عملیات معادل رشد منطقی و پایدار مشاغل محلی است.

زیرساخت فناوری
بیشــتر قســمت های پیتربورو و کاوارتاس مجهز به اینترنت پرســرعت هســتند .از سال  ،2015بل کانادا بیش
از  35میلیون دالر در زمینه ارائه خدمات اینترنت فیبرنوری به پیتربورو با پهنای باند پیشــرفته شــبکه فیبر
نوری به منازل سرمایه گذاری کرده است.

پارک پژوهش و فناوری ترنت
یک پارک جدید پژوهشی و فناوری  85هکتاری در مجاورت دانشگاه ترنت در پیتربورو ،انتاریو در حال توسعه
اســت .این پارک که قرار اســت در ســال  2018افتتاح شود ،بر اساس مجموعه فعالیت های تحقیق ،توسعه و
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نــوآوری در بخــش فناوری پاک توســعه خواهد یافت .این پارک فرصتی برای اســتفاده از تخصص در تجزیه و
تحلیل آالینده های آب و مواد زیستی در دانشگاه ترنت و موسسات اطراف فراهم می آورد.
پیتربورو و کاوارتاس بخشــی از مرکز تخصصی منطقه ای در زمینه آموزش در توســعه پایدار اســت که توسط
سازمان ملل متحد به تأیید یونسکو رسیده است.

فرودگاه پیتربورو
فــرودگاه پیتربــورو دارای طوالنــی تریــن بانــد بیــن اتــاوا و تورنتــو اســت .بانــد و زیرســاخت جدیــد 7000
فوتــی بــرای پشــتیبانی از هواپیماهــای باریــک پیکــر ماننــد بوئینــگ  737و ســری ایربــاس  320طراحــی
شــده اســت .ایــن فــرودگاه اخیــراً بیــش از  35میلیــون دالر صــرف توســعه و بهبــود زیرســاخت کــرده
اســت.

پیتربورو از طریق اپراتورهای داخلی و فرا مرزی به مشــتریان سراســر جهان خدمات بین المللی
ارائه می دهد.

نیروی کار مشتاق و تحصیل کرده
پیتربــورو و کاوارتاس مرکز نیروی کار مشــتاق و
متعهد و متخصصان با صالحیت باال ،و همچنین
سه دانشــگاه معروف است .اکثریت نیروی کار،
تحصیالت عالی دانشــگاهی داشته و بر یادگیری
عملــی بســیار تاکید می شــود -یکــی از باالترین
نســبت های دیپلم کالج یــا گواهینامه حرفه ای
در انتاریو.
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تولید پیشرفته
بخش تولید در پیتربورو و کاوارتاس ســابقه طوالنی دارد .در طول زمان ،چشــم انداز آن تغییر کرده و رقابتی
شده است.
بیــش از نیمــی از کارگــران خــاق در بخــش تولیــد اشــتغال دارنــد .مــدل هــای تجــاری شــرکت هــای
تولیــدی بــه جــای مطالعــه دروس قدیمــی ،و پیــروی از مــدل هــای قدیمــی خــط تولیــد ،از مهندســی ســخت
افــزار ،نــوآوری و تولیــد نــاب اســتفاده مــی کننــد.
بخش تولید پیشــرفته پیتربورو خدمات مورد نیاز صنایع هوایی ،هســته ای ،فناوری پاک ،تولید برق ،خودرو،
غذا و نوشیدنی و ابزار دقیق /اتوماسیون را تأمین می کند.

کشاورزی
در اســتان انتاریــو ،کشــاورزی محــرک اقتصــادی مهمــی اســت زیــرا باعــث ایجــاد شــغل و تأثیــر اقتصــادی
آن در جوامــع روســتایی مــی شــود .کشــاورزی از  158000شــغل بــا  8.1میلیــارد دالر دســتمزد و حقــوق
حمایــت مــی کنــد .منطقــه پیتربــورو بــر نــوآوری تأکیــد دارد و پیونــد عمیقــی بیــن محصــوالت کشــاورزان
و غذاهــای سرآشــپزها و رســتوران هــای محلــی وجــود دارد.
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اولین کشاورزان این منطقه گروهی انعطاف پذیر و ابتکاری با ایده ها و محصوالتی بودند که شهرت و چشم
انداز جامعه را شکل می دادند؛ این امر امروزه نیز صادق است.
برخــی از نــوآوری هــای محلــی عبارتنــد از :گنــدم قرمــز ،شــیوه هــای پایــدار تولیــد از جملــه تولیدکنندگانــی
کــه بــر پروتئیــن حشــرات و رفــاه حیوانــات تمرکــز مــی کننــد.
از سال  ،2011بیش از  1000مزرعه از جمله مزارع غالت و دانه های روغنی ،دامداری ،و محصوالت تازه در منطقه
فعالیت می کردند .در فصول اوج ،هشت بازار کشاورزی وجود دارد که در سراسر پیتربورو و کاوارتاس فعالیت
می کنند.

تا مدت ها ،پتانســیل پیتربورو برای شــکوفایی بخش هوافضا و صنعت هوانوردی کشــف نشــده
بود .پیتربورو با مجموعه ای از عملیات ها در فرودگاه پیتربورو و نزدیک پارک تجاری هوافضا که
اخیراً ارتقا یافته است ،پایگاه جدیدی برای شرکت های ملی و بین المللی متخصص در نگهداری،
تعمیر ،تحقیق و توسعه و آموزش است.

پیشنهادات منحصر به فرد عبارتند از:
دسترسی عالی به حریم هوایی نامحدود ،نیروی کار بسیار ماهر ،امکانات آموزشی پیشرو صنعت و زیرساخت
های مطلوب برای کاهش هزینه های خط اصلی.

فناوری پاک
بخــش فنــاوری پــاک ،راه حــل هایــی ارائــه مــی دهــد کــه ریشــه در پایــداری دارد تــا برخــی از بزرگتریــن
چالــش هــای پیــش روی جوامــع مــا و جهــان را حــل کنــد .انتاریــو تمرکــز اســتراتژیکی بــر فنــاوری هــای
ســازگار بــا محیــط زیســت دارد و  35درصــد از شــرکت هــای نــوآور فنــاوری پــاک در کانــادا قــرار دارنــد.
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پیتربــورو و کاوارتــاس یــک مرکــز نوظهــور فناوری پاک بــا منابع طبیعی فراوان ،شــرکت های نــوآور فناوری و
دسترسی به استعدادها و امکانات تحقیقاتی کالس جهانی است .دانشگاه ترنت در زمینه فناوری آب ،تجزیه
و تحلیــل آالینده ها و مواد زیســتی فعالیت دارد .ایــن منطقه همچنین در نزدیکی مرکز تصفیه فاضالب کالج
فلمینگ در لیندسی واقع شده است.

گردشگری
تقریبــاً  6میلیــون نفــر در شــعاع  320کیلومتری زندگی می کنند .صنعت گردشــگری این منطقه بیش از 1000
شــغل در زمینه خدمات اقامتی ،غذا و نوشــیدنی ،خرده فروشــی ،حمل و نقل ،هنر ،فرهنگ و تاریخ که همگی
نقــش مهمــی در ارائه خدمات به بازدیدکنندگان داشــته و باعث تشــویق بازدید کننــدگان به این منطقه می
شــوند ،ایجاد کرده اســت .این منطقه تجربیات زیادی ارائه داده و ترکیبی اســت از گروه های گردشــگری بین
المللی معروف و مشاغل گردشگری منحصر به فرد ،نوآورانه و کارآفرین .پیتربورو ترکیبی است غنی از شهری
تاریخی ،سبک روستایی و زمین های کشاورزی پر رونق و منحصر به فرد در انتاریو.

استارت آپ ها و مشاغل کوچک
مشاغل کوچک و کارآفرینان ساختار جامعه تجاری را بی نظیر کرده اند.
پیتربــورو بــه عنــوان بخشــی از شــبکه اجتماعــات اســتارت-اپ کانــادا تعییــن شــد .از آن زمــان ،پیتربــورو
همچنــان مــکان ایــده آل کارآفرینــان بــرای تجــارت بــوده اســت .در دو ســال گذشــته ،شــرکت هــای محلــی
 Entomo Farmsو  NobleGenتوجــه شــرکت هــای نوپــای ملــی را بــه خــود جلــب کــرده و شــرکت هــای
محلــی جوایــز اســتارت آپ کانــادا در ســطح منطقــه ای و ملــی را دریافــت کــرده انــد.
در پیتربورو و کاوارتاس منابع بسیاری برای کمک به کارآفرینان و موفقیت آنها وجود دارد.
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زندگی در پیتربورو و کاوارتاس
جامعــه پــر جنــب و جوش با زیبایی طبیعی و مــردم اصیل ،و تعادل بین کار و زندگی از ویژگی های پیتربورو و
کاوارتاس است.
فرقــی نمــی کنــد کــه در مرکــز شــهر یــا در نزدیکــی دریاچــه ای آرام زندگــی مــی کنیــد ،هزینــه زندگــی در
سرتاســر پیتربــورو و کارواتــاس بــه نســبت دیگــر مناطــق شــهری و حومــه اســتان کمتــر اســت .همچنیــن
منطقــه ترکیبــی از ویژگــی هــای شــهرهای کوچــک ،روســتا ،و راحتــی و جنــب و جــوش زندگــی شــهری اســت.
●ساکنین پیتربورو -مشتاق و با تجربه
●اکثر جمعیت  34-25ساله هستند.

توزیع نسبت سن
گروه سنی

زنان

مردان

14-0

9574

9930

24-15

8397

8535
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مردان

گروه سنی
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زنان

34-25

8608

8597

44-35

7248

6839

54-45

10012

9092

64-55

11339

10269

+65

17478

14133

ویژگی های جمعیت شناختی
پیتربورو و کاوارتاس ویژگی های بسیار عالی دارند (جمعیت رو به رشد متخصصان جوان و میانگین سنی که
کمی باالتر از میانگین سنی استان است).
نیــروی کار ایــن منطقــه مشــتاق یادگیــری بــوده و تجربــه آموزشــی اخیــر متخصصــان جــوان و تجربــه
زندگــی و توانایــی هــای متخصصــان فرصــت هــای رشــد و توســعه کســب و کار را بهبــود بخشــیده اســت.

سالمتی
زندگی در پیتربورو و کاوارتاس ،با فضای سبز زیاد ،مسیرهای پیاده روی و تعادل بین کار و زندگی برای سالمتی
شما مفید است.
●سالمت بهتر و استرس کمتر از میانگین استانی است
●نرخ چاقی کمتر از متوسط استانی است
●فعالیت فیزیکی اوقات فراغت نسبتا زیاد است
●تعـداد پزشـکان خانـواده بیـش از میانگیـن اسـتانی اسـت ( 120/100000در پیتربـورو در مقابـل میانگیـن
 95/100000در انتاریـو).
این منطقه مرکز بسیاری از مراکز بهداشتی ،مراکز مراقبت طوالنی مدت و مرکز بهداشت منطقه ای پیتربورو
اســت که یک مرکز مدرن  494تخت خوابی اســت .مرکز بهداشــت منطقه ای پیتربورو و شهرستان پیتربورو،
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به جمعیت  600000نفری مراجعه کننده در چهار شهرســتان که شــامل شــبکه محلی ســامت در شــرق مرکزی
است خدمات ارائه می دهد.

آموزش
●پیتربورو مرکز  3دانشگاه برتر است.
●دانشگاه ترنت همچنان در لیست دانشگاه های برتر مقطع کارشناسی در مجله مک لین قرار دارد.
●دانشکده هوانوردی کالج سنکا اخیراً در پیتربورو افتتاح شد.
●مرکـز تجـارت و فنـاوری کالـج فلمینـگ در کاوارتـاس ،یـک مرکز آموزشـی پیشـرفته اسـت کـه در آن تاجران
در حـال کسـب تجربـه و فرصـت هـای یادگیـری تجربی هسـتند.

دانشگاه ترنت
ترنت که در سال  1964تأسیس شد ،اخیراً پنجاهمین سالگرد تاسیس خود را در پیتربورو جشن
گرفته است .این موسسه تحقیقاتی با کالس های کوچک و مشارکت فوق العاده ،دانشجویان را
به تفکر انتقادی تشویق می کند .پردیس پیتربورو در ساحل رودخانه اتانابی و در طبیعت واقع
شــده اســت .در دانشــگاه ترنت ،هنرها و علوم لیبرال در مقطع کارشناســی و همچنین  12برنامه
تحصیالت تکمیلی ارائه می شــود ،و برنامه دکتری مختص بومیان کانادا بوده و به دلیل برتری
در برنامه های تحقیق و تدریس علوم محیطی مشهور است.

کالج فلمینگ
کالــج فلمینــگ دارای پردیــس دانشــگاهی در پیتربــورو ،لیندســی ،کوبــورگ و هالیبرتــون اســت و بیــش
از  90برنامــه تمــام وقــت تجــارت ،توســعه جامعــه ،علــوم محیــط زیســت و منابــع طبیعــی ،هنرهــای زیبــا،
بهداشــت و ســامت ،حقــوق و عدالــت ،و فنــاوری و تجــارت حرفــه ای ارائــه مــی دهــد.
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کالج سنکا
پردیــس پیتربــورو ســنکا تنهــا برنامــه تحصیلــی مبتنــی بــر فنــاوری هوانــوردی را در کانــادا ارائــه مــی دهــد.
ســنکا بیــش از  40ســال رهبــر ملــی آمــوزش هوانــوردی بــوده اســت .برنامــه کارشناســی فنــاوری هوانــوردی
یــک برنامــه درســی دقیــق و کاربــردی هوانــوردی ارائــه مــی دهــد .ایــن برنامــه توســط هیئــت تأییــد
ســازمان هوانــوردی تأییــد شــده اســت.
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جامعه
جمعیت

2025

2016

شهر پیتربورو

81032

89869

دهکده پیتربورو

138236

144241

شهرستان آسفودل -نوروود

4109

3669

شهرستان کاوان موناگان

8829

8279

بومیان رودخانه کرو

1059

1199

شهرستان دورو -دامر

6709

6623

شهرستان هاولوک -بلمونت -متوهن

4530

4367

بومیان هیواتا

362

نامشخص

شهرستان کاوارتاس شمالی

2479

2220

شهرستان اتانابی -موناگان جنوبی

6670

6591

شهرستان سلوین

17060

16847

شهرهای اطراف رودخانه ترنت

5397

4817
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شهرستان آسفودل نوروود
●این شهرستان جامعه ای صمیمی با ترکیبی از زندگی روستایی و شهری است.
●مشـاغلی کـه بـه دنبـال تغییـر مـکان یـا راه انـدازی در ایـن شـهر هسـتند مـی تواننـد بـه یـک جامعـه تجـاری
پـر رونـق کشـاورزی ،حمـل و نقـل و صنایـع اسـتخراجی بپیوندنـد.
●فاصله این شهرستان تا پیتربورو فقط  30دقیقه است.
●در این شهرستان ،به امکانات شهری دسترسی دارید.
● 3صنعت برتر :کشاورزی ،گردشگری ،ساخت/تولید سفارشی

شهرک کاوان موناگان
●در میان تپه های جنوب غربی شهرستان پیتربورو واقع شده است.
●یـک جامعـه کوچـک روسـتایی بـا زیبایـی طبیعـی نفـس گیـر ،در  20کیلومتـری جنـوب غربـی شـهر پیتربورو
واقـع شـده و فقـط  90دقیقـه تـا شـمال شـرقی شـهر تورنتو فاصلـه دارد.
●ایـن شهرسـتان بـه بزرگـراه هـای اصلـی متصـل شـده و مرکـز تولیدکننـدگان ،کشـاورزان ،مشـاغل خـرده
فروشـی و خدماتـی و فـرودگاه پیتربـورو اسـت.
●این شهرستان ترکیبی از فرصت های سرمایه گذاری صنعتی ،کشاورزی و تجاری ارائه می دهد.
● 3صنعت برتر :ساخت ،مراقبت های بهداشتی و کمک های اجتماعی ،خرده فروشی
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بومیان رودخانه کرو
●یک جامعه پر جنب و جوش با فرهنگ منحصر به فرد
● 35دقیقه فاصله از شمال شرقی پیتربورو ،در سواحل آبراه ترنت-سورن واقع شده است.
●بومیان رودخانه کرو به دلیل حفظ شـیوه های سـنتی زندگی ،فرهنگ و زبان ،تجربیات مناسـب گردشـگران
و طبیعت الگوی بومیان اطراف هسـتند
●3صنعت برتر :ساخت و ساز ،خدمات حرفه ای ،خرده فروشی

شهرستان دورو -دومر
● 5دقیقـه تـا شـرق شـهر پیتربـورو فاصلـه داشـته و چندیـن روسـتای عجیـب و غریـب و اراضـی مناسـب
کشـاورزی دارد.
●مزارع ،فعالیت تجاری و صنعتی و گردشگری تجاری به وفور یافت می شود.
●تنـوع جغرافیایـی فعالیـت هـای بسـیاری را در ایـن منطقـه امـکان پذیـر کـرده و مکان های باشـکوه بسـیاری
همچنـان بکـر باقی مانـده اند.
● 3صنعت برتر :گردشگری ،ساختمانی ،تفریحی
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شهرستان هاولوک -بلمونت -متوهن
●در جنوب شرقی شهرستان پیتربورو واقع شده است.
●مناسب تفریح در فضای باز با دریاچه ها ،رودخانه ها و مسیرهای پیاده روی فراوان است.
●مشـاغل گوناگونـی در ایـن منطقـه وجـود دارد ،همـراه بـا فرصـت هـای سـرمایه گـذاری توسـعه تجـاری و
صنعتـی.
●ایـن شهرسـتان در بزرگـراه  7بیـن شـهرهای پیتربـورو و بلویـل واقـع شـده و خـط راه آهـن آن ،بسـیار فعـال
است.
● 3صنعت برتر :خرده فروشی و خدماتی ،گردشگری ،ساخت و ساز و معدن

بومیان هیاواتا
●در ساحل شمالی دریاچه رایس واقع شده
●تقریباً  20دقیقه از پیتربورو در شرق رودخانه اتانابی فاصله دارد.
●مردم میسیساگا از قرن  17در این منطقه سکونت کرده اند.
●مردم جامعه همچنان سرزنده ،سربلند ،مستقل و سالم با غنای فرهنگی و شیوه سنتی زندگی هستند.
● 3صنعت برتر :خرده فروشی و خدماتی ،گردشگری ،ساخت و ساز
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شهرستان کاوارتاس شمالی
●فعالیـت هـای خدماتـی ،خـرده فروشـی و تجـاری مختلفـی در ایـن منطقه صورت گرفته و از سـاکنان موقت
و دائمـی ایـن منطقـه پشـتیبانی می کنند.
●ایـن منطقـه فرصـت هایـی بـرای توسـعه و رشـد مشـاغل ،بـه ویـژه در بخـش گردشـگری و حمایـت از پـارک
هـای اسـتانی در شهرسـتان ارائـه مـی دهـد.
● 3صنعت برتر :گردشگری ،ساخت و ساز ،خرده فروشی

اتانابی -موناگان جنوبی
●یـک جامعـه روسـتایی زیبـا اسـت کـه بخاطـر مشـاغل کشـاورزی و جاذبـه هـای تاریخـی برنـده جایـزه شـده
است.
●این منطقه در سـاحل شـمالی دریاچه رایس واقع شـده ،و محلی مناسـب برای دیدار با دوسـتان و خانواده
است.
●در زمینه تولید غذاهای محلی ،مکان های ماهیگیری و سبک زندگی روستایی معروف است.
●راهـرو تجـاری شـهرک در بزرگـراه  7بـه آسـانی بـه بزرگـراه  115متصـل شـده و به جمعیت منطقه ای در شـهر
و شهرسـتان پیتربـورو خدمـات ارائـه می دهد.
● 3صنعت برتر :کشاورزی ،گردشگری ،ساخت و ساز
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شهرک سلوین
●شهرک سلوین به دلیل کیفیت باالی زندگی ،زیبایی طبیعی و اعضای فعال جامعه معروف است.
●این شهرک در مرکز شهرستان پیتربورو واقع شده است.
●اقتصاد متنوع با فرصت هایی در زمینه کشاورزی ،گردشگری ،مشاغل کوچک و تولید متنوع دارد.
●امالکی برای توسـعه تجاری در دسـترس اسـت ،و این شـهرک مکانی مقرون به صرفه برای شـروع ،جابجایی
یا گسـترش یک تجارت اسـت ،و جامعه از این تجارت ها اسـتقبال و حمایت می کند.
● 3صنعت برتر :کشاورزی ،گردشگری ،تحقیق و فناوری

شهرهای اطراف دریاچه ترنت
●دریاچـه ترنـت جامعـه ای اسـت بـا دسترسـی سـریع بـه امکانات شـهری در پیتربـورو ،بلویل و شـرق منطقه
بـزرگ تورنتو.
●ترنـت یـک جامعـه متنـوع بـا فرصـت هـای متعـدد بـرای ورزش و تناسـب انـدام و یـک محیـط طبیعـی بـرای
هرگونـه ماجراجویـی در فضـای بـاز اسـت.
●چشـم اندازهـای متعـددی بـرای سـرمایه گـذاران ،کارآفرینـان ،مبتدیـان ،توسـعه دهنـدگان و رویاپـردازان ،با
زیرسـاخت هـای نزدیـک بـرای اتصـال بـه بازارهـای جهانی وجـود دارد.
● 3صنعت برتر :گردشگری ،خرده فروشی و بازرگانی ،استخراج معدن و صنعت

