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)
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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

بعــد از امضــای توافــق نامــه ،یــک نامــه حمایتــی ( )letter of supportو یــا یــک تأییدیــه (Letter of
 )Confirmationاز طــرف اداره مهاجــرت بــرای شــما صــادر مــی شــود.
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ارائه درخواست صدور ویزا

مرحله نهم

بــا توجــه بــه نامــه حمایتــی صــادر شــده ،بــرای اخــذ مجــوز کاری موقــت ،جهــت ســرمایه گــذاری در کانــادا
اقــدام خواهــد شــد .تمامــی مراحــل اخــذ ویــزای ســرمایه گــذاری کانــادا بــه عهــده کارشناســان مجــرب در
تیــم تراســت اســت تــا شــما هیــچ گونــه دغدغــه ای از ایــن بابــت نداشــته باشــید.
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دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.
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مرحله دهم
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فرصـــتها
مرکز شهر بری :برنامهی بهبود جامعه
بــری شــهری در جنــوب انتاریــو ،کانادا ،اســت کــه در کرانه غربی
دریاچه سیمکو و  ۹۰کیلومتری شمال تورنتو قرار گرفته است .این
شهر مرکز ترمینال اصلی حملونقل و ایستگاه قطار انتاریو است؛
درنتیجــه ،رفتن به مرکز شــهر برای همه آســان اســت .همچنین
قرار است پردیس دانشگاهی جورجیا در مرکز شهر تأسیس شود
و دورههــای تحصیــات تکمیلی و دانشــگاهی در آن برگزار شــود.
جشــنوارههای محبوب بســیاری ازجمله جشــن شــب ســال نو ،وینترفســت ،روزهای پیادهروی و ...در طول سال،
هزاران نفر را به این منطقه جذب میکنند.

مشـوقهــای مالــی:
●کمکهای مالیاتی
●وامهای قابلبخشش تا سقف  2.500.000دالر برای ارتقای ساختمان
●وام قابلبخشش تا سقف  2.500.000دالر برای بهسازی نما و تا سقف  500.000دالر برای عالئم تبلیغاتی
●کمکهزینههای درخواست ،هزینههای مجوز و هزینههای ویژه.

Barrie
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مـرکــز آالنـــدال
آالنــدال که در ســاحل خلیج کمپنفلت واقع شــده اســت ،مســیر
ورود بــه مرکز شــهر بری اســت .آالندال در مرکــز جادههای اصلی
شــریانی واقع شــده اســت و با کمک ســرمایهگذاری ســهمیلیون
دالری دولتهــای فــدرال و اســتانی ،مرکــز دومین ایســتگاه قطار
انتاریــو در بــری خواهــد بود .پارک ســاحلی در اطــراف خلیج واقع
شــده اســت ،مرز شرقی منطقه را تشکیل میدهد و جشنوارههای
زیادی در این مکان برگزار میشود.

مشـوقهــای مالـــی
●کمکهای مالیاتی
● 2.000.000دالر جایزه برای وقف زمین پارک
●وام قابل بخشش تا سقف  ۳۰۰۰۰۰۰دالر

7
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پــارک تـجـــاری Mapleview West
دفتــر مرکــزی صنایــع کانپالســت و مرکــز اطالعاتــی گــروه مالــی
بانــک مونتــرآل در ایــن پارک واقع شــده اســت و زیرســاختهای
فیزیکــی و موقعیــت مکانــی عالـیای بــرای نیازهــای تجاری شــما
فراهــم میکنــد.
●ایـن پـارک کـــه ازطریـق بزرگـراه  401بـه بـازار کالن شـهر تورنتـو و راهـرو دیترویـت  -وینـدزور  -کبـک متصـل
میشـود ،دو دقیقـــه فاصلـــه تـا بزرگـراه  400دارد.
●از دو منبع جداگانهی تغذیهی مخابراتی (شبکههای بل و اتریا) خدمات دریافت میکند.
●برای تأمین برق اضافی ،از دو منبع تغذیه جداگانه استفاده میشود.
●ســـاختمانهای صنعتی موجود در حال گســـترش هستند و تقریبا در حدود  50درصد از مســـاحت ناخالص
فعلـی ،معـاف از پرداخـت هزینههای شـهرداری میباشـند.

فرودگــاه محلی لیک سیمکـو
فرودگاه محلی لیک ســیمکو که بیســت دقیقه از مرکز شهر بری در منطقهی کالنشهر تورنتو فاصله دارد ،بندر
ورودی مســافران بینالمللی و حمل بار اســت .این فرودگاه تحت مالکیت مشــترک شهر بری و شهرستان اورو -
مدونت است.

Barrie
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هزینــههای توسعــه برای شهــرداری :معافیــتها و تخفیفــات
●کلیـهی کاربریهـای غیرمسـکونی در منطقـهی
برنامهریـزی مرکـز شـهر ،تـا شـانزدهم ژوئـن 2013
معـاف از مالیـات بودنـد.
●گسـترش سـاختمانهای صنعتـی فعلـی ،تـا
 50درصـد مسـاحت ناخالـص فعلـی از پرداخـت
هزینههـای شـهرداری معـاف هسـتند.
●درصورتیکـه یـک سـاختمان یـا سـازه تخریـب
شـده باشـد یا برای دریافت مجوز توسـعهی مجدد
تغییـر کاربـری داده باشـد ،اعتبـار براسـاس تعـداد واحدهـای مسـکونی یا مسـاحت ناخالص سـاختمانی اسـت که
در شـصت مـاه قبـل سـکنه داشـته اسـت.
●کالجها و دانشگاههای عمومی معاف از پرداخت هزینههای زمین هستند.

هزینــههای شهـرداری برای توسعــهی ساختمـانهــای غیـرمسکـونـــی
از اول ژانویهی  2009تا سیویکم دسامبر ( 2009منطقهی برنامهریزی مرکز شهر معاف بودند).

کاربری

هزینههای توسعه (دالر /فوت مربع)

خردهفروشی

16.76

صنعتی

10.77

دیگر ساختمانهای غیرمسکونی

15.27

Barrie
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بزرگراه /400تقاطع غیر همسطح میپل ویو
(اراضی شهری از تاریخ  22آوریل  1996و پس از آن معاف هستند)

کاربری

تغییر محیط ضروری است؟

هزینههای توسعه (دالر /هکتار)

بازرگانی

بله

15000

بازرگانی

بله

15000

بازرگانی

خیر

1500

صنعتی

خیر

300

نهادی

بله

5000

نهادی

خیر

1500

Barrie
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مزیــت مکانـــی
نزدیکی به تورنتو ،کیفیت باالی زندگی ،تکنولوژی پیشرفته ،هزینههای پایین عملیاتی.

منطقــهی مرکــزی در کـالنشهـــر کـانـــادا
حدود یکچهارم جمعیت کانادا ،در شــعاع صد مایلی بری زندگی میکنند .قســمت جنوبی این منطقه ،معروف
به نعل اســب طالیی 70 ،درصد از تولید ناخالص داخلی انتاریو را در اختیار دارد .فاصلهی بری ،واقع در شــمال
کالنشهر تورنتو ،با  131میلیون مصرفکننده در آمریکای شمالی ،حدود یک روز رانندگی با کامیون است.

مقصد

فاصله تا بری
(کیلومتر)

فاصله تا بری
(مایل)

مقصد

فاصله تا بری
(کیلومتر)

فاصله تا بری
(مایل)

شیکاگو

901

559

نیویورک

839

520

سینسیناتی

877

544

روچستر

347

215

کلیولند

545

338

سیراکوز

469

291

بوستون

961

596

فیالدلفیا

847

525

دترویت

437

271

پیتسبرگ

589

365

واشنگتن دیسی

880

546

مونترآل

620

384

بوفالو

236

146

شهر کبک

872

541
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مقصد

فاصله تا بری (کیلومتر)

فاصله تا بری (مایل)

تورنتو

109

68

همیلتون

145

90

لندن

240

150

آبشار نیاگارا

200

125

خلیج شمالی

200

155

اتاوا

430

260

سو سنت ماری

595

355

سادبری

300

185

13 Barrie
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مزایـــای بـرنامـــهریـــزی
فرایند سادهی تصویب طرح محوطه؛ شهر بری
قانــــون برنامهریزی انتاریو کاربریهای خاص زمین را مشــــروط بــــه تصویــــب طرح محوطــــه میکند .تصویب
طــرح محوطه عبارت است از طرح سایت ،طراحی شهری ،طراحی ساختمان خارجــی ،دسترســی ،محوطه ســازی،
مدیریت ســرویسدهی/سیالب ،حفاظت از میراث طبیعی ،روشنایی سایت ،مطابقت بــا اصول منطقهبنــدی و
مطابقت با اصول ساختمانســازی وآتشسوزی.

هــدف شــهر بــری اطمینــان از توســعهی محیــط شــهری بــه روشــی ایمــن ،راحــت ،کارآمــد و زیباشــناختی
اســت .عالوهبــر ایــن ،فراینــد برنامهریــزی محوطــه اطمینــان میدهــد کــه تحــوالت ازنظــر زیس ـتمحیطی
قابــل اجــرا و کاربردیانــد و دســتیابی بــه اهــداف طراحــی شــهری را ممکــن میســازند.

مزایـا
رونــد تصویــب طرح محوطه در شــهر بری ســریع ،کارآمد و ســاده اســت؛ دلیــل آن اجرای تعــدادی از طرح های
ابتکاری است:
●کاهش مدت زمان بررسی طرح سایت تا دو هفته با بهرهمندی از فرایند پیش ساخت
●تأیید سطح کارکنان برای تمامی برنامههای سایت.
●اختصاص رویکرد «یک پنجره» توسط مدیر پروژه به بررسی و تأیید برنامهها
●در نظر گرفتن دو هفته برای برنامهریزی جلسات کمیتهی بررسی فنی
●در نظر گرفتن حداکثر شش هفته برای صدور شرایط برنامهی سایت با درخواست قبل از ساخت
●صدور پروانهی ساختمانی مشروط ،قبل از ثبت قرارداد طرح سایت
●پردازش مصوبات و توافقنامهی برنامهی سایت ،همزمان با بررسی و تأیید مجوز ساخت کامل.
●کارکنان سازمان حفاظت مستقر در شهرداری.
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●دسترســی راحــت به اطالعات نقشــهی ســایت ازطریق کتابچــهی راهنمــای کاربرد طراحی سایت و کتابچهی
راهنمای طراحی شـهری (این کتاب به صورت آنالین دردسـترس اسـت).

دیگر مزایا عبارتاند از:
●معافیت برخی مناطق صنعتی از تأیید طرح سایت
●معافیت از هزینههای توسعه در مرکز شهر
●مشوقهای مالی ازطریق مناطق بهبود جامعه

مزایـــای رشــد سـریــع
یکــی از دالیــل موفقیــت تجــارت در این منطقــه ،موقعیت جغرافیایــی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ســاکنین و
نیروی کار است.

وسعت شهر بری تا  2293هکتار افزایش مییابد.
در پانزدهم دســامبر  ،2009قانون اصالح مرزهای بری-اینســفیل ،توشــیح ملوکانه دریافت کرده اســت و 2293
هکتار زمین بیشتر برای توسعه به شهرستان بری اعطا شد.
انتظــار م ـیرود کــه شــهر بــری ،مرکــز رشــد شــهری در انتاریــو ،یکســوم از رشــد جمعیــت و  40درصــد از
رشــد شــغلی آینــده را در منطق ـهی ســیمکو از آن خــود کنــد؛ منطق ـهای کــه تــا ســال  2031حــدود 667000
نفــر ســکنه خواهــد داشــت.
پیشبینی میشــود که تا ســال  ،2031جمعیت بری از 3.7میلیون نفر (ســال  )2001به 11.5میلیون نفر افزایش
یابد که بیش از 80درصد رشد جمعیت انتاریو را تشکیل میدهد.

Barrie
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جمیت

سال

62728

1991

79191

1996

103710

2001

128430

2006

157000

2011

210000

2031
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منطقهی آماری کالنشهری بری باالترین سرعت رشد را در کانادا دارد
طی چند ســال گذشــته ،شــهر بری رشد چشمگیری داشــته است .بین ســالهای  2001و  ،2006مرکز آمار کانادا
منطقهی کالنشهری بری را شهری با رشد سریع عنوان کرد.
با بیش از  135000جمعیت ،شهر بری لنگرگاه شهری منطقهی سیمکو شناخته شده است.
ده منطقهی آماری کالنشهری بری با رشد سریع در کانادا ()2006-2001

رشــد منطقــهی سیمـکـــو
شــــهر بری ،موتور اقتصادی انتاریوی مرکزی اســــت .روزانه بیش از  16700کارگر از کالنشــــهر تورنتو برای کار
به بری رفتوآمد میکنند .این شــهر خدمات بهداشــتی ،آموزشی ،خردهفروشی و بازرگانی به منطقهی سیمکو
ارائه میدهد.

17
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جـوانتریـــن منـطقـــهی آمـــاری کـالنشهـــری در کانــــادا
منطقــهی آماری کالنشــهر بــری ،با میانگین سن  ،4.35جوانترین منطقهی آماری کالنشــهری در کاناداســت.

رشــد تجـــاری
رشد ساختمانهای غیرمسکونی بری بین سالهای  2008-2005رتبهی سوم را از آن خود کرده است.
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رشــد شغلـــی
میان سالهای  ،2006-2001تعداد مشاغل شهر20 ،درصد افزایش یافته است.

تعداد مشاغل در بری

2001

2006

درصد رشد شغلی

45695

55050

47 .20

رشــد درآمـــد
طبق آخرین سرشــماری ،افزایش درآمد در شــهر بری ،نســبتبه دیگر شــهرهای انتاریو ،رتبهی چهارم را داشــته
است.

درآمد متوسط

2000

2005

درصد تغییرات

 43560دالر

 45123دالر

3.6
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مزایـــای حمــلونقـــل
فرودگاه ها
فرودگاه محلی لیک سیمکو یکی از جدیدترین و پیشرفتهترین فرودگاههای محلی کاناداست.
●مبلغ 13.7میلیون دالر اخیراً به توسعهی فرودگاه محلی لیک سیمکو اختصاص داده شده است.
●تا مرکز شهر بری بیست دقیقه رانندگی فاصله است.
●مجهز به گمرک و تجهیزات جابهجایی بار است.
●مجهز به هواپیماهای تجاری ،شرکتی ،و تفریحی است.
●وسعت باند پرواز  5000فوت است.
فرودگاه بینالمللی لستر بی .پیرسون تورنتو تا بری یک ساعت فاصله دارد.

جادههــا
●پنج تقاطع همسطح برای دسترسی آسان
●دسترسـی بـه بـازار مرکـزی تورنتـو و راهـروی دترویت-ویندزور-کبـک ازطریـق بزرگـراه  ،400بزرگـراه  27و یانگ
اسـتریت (بزرگراه )11

راهآهـــن
راهآهــن کولینــگ وود بــری ،شهر کولینگ وود ،کشتیهای باری ،راهآهن کانادا-پاسیفیک و شرکت ساختوساز
کانادا با مسئولیت محدود است.
●مبادالت روزانه با راهآهن کانادا-پاسیفیک
●متعهد به ارائهی خدمات راهآهن به تمامی صنایع موجود در بری و کولینگ وود
●هماهنگـی در سـاخت سـایدینگ ریلـی در تأسیسـات مشـتری و ارائـهی خدمـات نقلوانتقـال بـار تـا محـل
فعالیـت مشـتری.
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مزایـــای مـــردم
یکـی از هوشمـندتریــن شهـرهــای کانــادا
پنجمیــن شــهر هوشــمند کانــادا در شــاخص یادگیــری مرکــب براســاس نتیجـهی ارزیابــی شــورای آموزشــی
کانــادا در ســال  2009کــه روی بیــش از  4700شــهر در سراســر کانــادا انجــام شــد .نتیجــه مجموعـهی نیــروی
کاری بــا اســتعداد ،افزایــش درآمــد و رفــاه بیشــتر اســت.

نیـروی کــار تحصـیــلکـرده و چنــدرشتــهای
●میزان  27درصد شرکتها در بخش دانشبنیان در سال 2008
●میزان  22درصد شرکتها در بخشهای خردهفروشی
●میزان  7درصد شرکتها در بخش ساختوساز با تکنولوژی باال

کد SIC

بخش دانشبنیان

درصد تمامی تجارتها

80

خدمات بهداشتی

7

67-60

امور مالی ،بیمه ،امالک و مستغالت

7

مشاوره و خدمات تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

6

812

خدمات قانونی

2

822

خدمات آموزشی

2

893

مهندسی ،حسابداری ،پژوهش ،معماری ،و خدمات مرتبط

3

737
7392-7391

کل

27
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تفکیــک اقتصــادی براســاس تعـــداد تجـــارتهــا
بخش دانشبنیان

درصد تمامی تجارتها

معدن

0

ساختوساز

7

صنایع تولیدی

7

خدمات حملونقل ،ارتباطی ،الکتریکی ،گازی ،و بهداشتی

5

تجارت عمده

6

تجارت خرده فروشی

22

امور مالی ،بیمه ،امالک و مستغالت

7

خدماتی

44

خدمات عمومی

1

کشاورزی ،جنگلداری ،و شیالت

1
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هــاب آموزشـــی در مـرکــز انتـاریـــو
شــهر بــری کــه مرکــز پردیــس اصلــی دانشــگاه
جورجیــا و مرکــز مشــارکتهای دانشــگاهی اســت،
هــاب آموزشــی مرکــز انتاریــو نیــز محســوب
میشــو د .

●مدیریت ارشد کسب وکار در دانشگاه الرنتین از سال  2009آغاز شد.
●مرکز جدید هشتمیلیون دالری برای تکنولوژیهای پایدار که در سال  2009افتتاح شد.
●بیش از دههزار دانشجوی تماموقت در دانشگاه جورجیا و مرکز مشارکتهای دانشگاهی ثبتنام کردهاند.
●بیش از چهل برنامهی مشـارکتی در زمینههای تخصصی حسـابداری ،بازرگانی ،مهندسـی مکانیک ،تکنولوژی،
گواهینامهی تکنسـین مکانیک و مدیریت بیمارسـتانی ارائه میشود.
●مبلـغ  65میلیـون دالر صـرف توسـعهی مرکـز جدیـد بهداشـت بـا ظرفیـت سـههزار متقاضـی مـدرک دیپلـم در
سـال  2011ارائه شـده اسـت.

تعداد جمعیت باالی  15سال
بدون مدرک ،دیپلم و گواهینامه

21670

مدرک دبیرستان و معادل آن

29280

مدرک کارآموزی و دیپلم بازرگانی

8840

مدرک کالج ،سیژپ و دیگر مدارک غیردانشگاهی

23435

مدرک کاردانی

3290

مدرک دانشگاهی ،دیپلم

12990

23

23 Barrie
ده شهر اصلی انتاریو با تحصیالت دانشگاهی (جمعیت باالی )100000

ده شهر اصلی انتاریو با مدارک بازرگانی (جمعیت باالی )100000

24 Barrie

24
جـوانتریـــن منطقــهی آمــاری کـالنشـهــری در کـانـــادا

میانگین سنی

بری

انتاریو

کانادا

35.4

39

38.8

سن

کل

%

4-0

8320

6

9-5

8880

7

14-10

10155

8

19-15

9160

7

24-20

8555

7

29-25

8705

7

34-30

9675

8

39-35

10315

8

44-40

11840

8

49-45

10105

8

54-50

7710

6

59-55

6315

5

64-460

4715

4

693-65

3750

3

74-70

3345

3

79-75

2855

2

84-80

2160

2

 85به باال

1865

1
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کـــارفرمایـــان اصلـــی
مـرکــز محلــی
شهر بری ،واقع در هاب مسیرهای اصلی بزرگراههای متصل به شمال ،جنوب ،شرق ،و غرب (بزرگراه  ،400بزرگراه
 27/26و یانــگ اســتریت [بزرگــراه  ،)]11مرکزی محلی اســت که به منطقهی ســیمکو و اطــراف آن خدمات ارائه
میدهد .به همین دلیل ،این شــهر مرکز بســیاری از خدمات محلی ،همچون بیمارســتان رویال ویکتوریا ،کالج
جورجیا و مرکز مشارکتهای دانشگاهی است .شهر بری واقع در مرکز حوزهی آبخیز منطقهای ،به یکی از مراکز
معروف خردهفروشی تبدیل شده است.

موقعیت دفاتر اصلی بینالمللی در بری

دفاتــر بینالـمللــی در بــری
دفاتر بینالمللی در بری

محصوالت /خدمات

1shoppingcart.com

راهحلهای نرمافزارهای تجاری

Albarrie Canada

پارچه ،منسوجات ،و محصوالت محیطی

CanPlas Industries

تولید محصوالت ریختهگری تزریقی

Global Electric Electronic Processing

بازیافت زبالهی الکترونیکی

Injectech Industries

تولید محصوالت
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کـارفرمایـــان اصلــی

محصوالت /خدمات

شرکت
پــردازش الکترونیکی-الکتریکــی صنایــع فلــزی شــهر بری

(دفتر مرکزی)

جوشکاری و ماشینسازی بری

بازیافت زبالهی الکتریکی
جوشکاری و ماشینسازی سفارشی و اتوماسیون صنعتی

(دفتر مرکزی) CanPlas Industries

محصوالت ریختهگری تزریقی

(دفتر مرکزی) CSR Cosmetic Solutions Inc

امولسیون ،و رنگهای آرایشی

Glueckler Metal Inc

اجزای وسایل نقلیهی موتوری

Moore Packaging

مصالح بستهبندی
تجهیزات اتوماسیون صنعتی ،سیستمهای رباتیک ،توسعهی

(دفتر مرکزی) Prodomax Automation Inc

نرمافزارها

( Western Mechanical Electrical Millدفتــر مرکــزی)
wright Services

Yachiyo of Ontario Manufacturing Inc

لولهکشی ،ماشینسازی ،خدمات الکتریکی
قالبگیری اجزای وسایل نقلیهی موتوری

ارتباطی و تأسیسات
Bell Canada

ارتباطات دوربرد

Canada Post Distribution Centre

خدمات انتقال الکترونیکی

Hydro One Networks Inc - Ontario Grid Control

Cenre

خدمات تأسیسات الکتریکی

Metroland North Media

انتشار روزنامههای محلی

Telus Mobility

مخابرات
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امور مالی ،بیمه و امالک و مستغالت
محصوالت /خدمات

شرکت
RBC Bank and RBC Dominion Securities

بانک چارتر و خدمات سرمایهگذاری

Scotia Bank and Scotia Capital

بانک چارتر و خدمات سرمایهگذاری

Sutton Group Realty

خدمات امالک و مستغالت

TD Bank and TD Waterhouse

بانک چارتر و خدمات سرمایهگذاری
خدمات تجاری

Apple One Employment Services

آژانس کاریابی

BMO Data Centre

مرکز دادهای

(دفتر مرکزی) Russell Security Services
Securitas Canada
(دفتر مرکزی) Sinton Transportation

خدمات امنیتی
خدمات امنیتی
خدمات حملونقل

Spherion Staffing Solutions

آژانس کاریابی

TransComm Marketing

آژانس بازاریابی تلفنی
تجارت خرده فروشی و عمده فروشی

( Canadian Tireدو مرکز)

بهسازی صنایع خودرو و مسکن

Costco Wholesale

اقالم عمده

Home Depot

مصالح ساختمانی و خدمات تأسیسات

( McDonald'sپنج مرکز)

خدمات غذایی

Rona Home and Garden

بهسازی مساکن
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 خدمات/محصوالت

شرکت

فروش کاالهای عمومی و لوازم خانگی

Sears Canada Inc

سوپرمارکت

Sobeys

خدمات غذایی

) (هفده مرکزTim Horton's

فروشگاههای تخفیفی

Wal-Mart )(دو مرکز

خدمات غذایی

) (پنج مرکزWendy's

سوپرمارکت

Zehrs Markets )(چهار مرکز

خدمات نهادی و اجتماعی
آژانس خدمات اجتماعی

Children's Aid Society of the County of Simcoe

دولت محلی

City of Barrie

تحصیالت دانشگاهی

Georgian College and University Partnership Centre

مراقبت از سالمندان

Grove Park Home

مراقبت از سالمندان

)Odd Fellows & Rebekah Homes (IOOF

مراقبت از سالمندان

Roberta Place Retirement Lodge

بیمارستانهایی با خدمات کامل

Royal Victoria Hospital

آژانس خدمات اجتماعی

Simcoe Community Services

خدمات بهداشتی

Simcoe County District Health Unit

آموزش عمومی

Simcoe County District School Board

خدمات آموزش کاتولیک

Simcoe Muskoka Catholic District School Board

خدمات بهداشتی

St. Elizabeth Health Care

مراقبت از سالمندان

Woods Park Care Centre

آژانس خدمات اجتماعی

YMCA of Simcoe/Muskoka

29 Barrie

29

کیـفیــت زنـــدگی
بری بهترین شهر برای کار و زندگی می باشد و بین کار و زندگی تعادل برقرار است.

شهر بری مرکز اسکلههای اصلی انتاریو است.
بــری در مرکــز واقــع شــده اســت .دهکــدهی کاتــج در شــمال و شــهر تورنتــو در جنــوب آن قــرار دارد .بــری
صمیمیــت و زیبایــی شــهرهای کوچــک و امکانــات شــهرهای بــزرگ را دارد.
●قایقسواری ،کلکسواری ،موجسواری ،و ماهیگیری در خلیچ کامپنفلت
●دوچرخهسواری و پیادهروی شبانه در طول اسکلههای روشن
●جشـنوارههایی بـرای تمـام فصلهـای سـال (حتـی جشـنوارههایی کـه در طـول تابسـتان هـر هفتـه برگـزار
میشـوند).
●تماشای غروب آفتاب در سفر دریایی.
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یـک دهــه شکـوفایــی
●یازده سال پیدرپی برنده مسابقه محلی Communities in Bloom
●موفقیتهای پیدرپی و کسب رتبهی برتر این مسابقه در رقابتهای بینالمللی
●بیش از سیصد هکتار فضای سبز در طول شهر بری

ماجراجویـیهای نفسگیــر
تابستان
●باالرفتن از درخت

●پیادهروی و دوچرخهسواری

●ماجراجویی در مناطق دورافتاده

●گلف

●بالنسواری

●تئاتر در نزدیکی خلیج

●چتربازی سقوط آزاد

●تئاتر آزاد

زمستان
●ماشینسواری روی برف

●ماهیگیری در سطوح یخزده

●اسکی و اسنوبردسواری

●سورتمهسواری با سگ

●راهرفتن روی برف
●برنامههای هاکی روی یخ
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جاذبههای گردشگری چهارفصل
●مرکز تفریحی مولسون (هاکی ،کنسرت و نمایش)

●موزهی سیمکو

●سالن تئاتر گریفون

●مرکز سوارکاری جورجیا داونز

●فستیوال فیلم بری

●اسکی در هاردوود هیلز و دوچرخهسواری

●سمفونی هورونیا

●تئاتر در مرکز شهر

●موزهی نظامی بیس بوردن
●مرکز هنری مکالرن؛ نمایشگاههای ماهانه و رایگان
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ارائــهی پیـوستــهی خدمـــات

ارائ ـهی خدمــات اساســی ،ازجملــه جم ـعآوری زبالــه ،برفروبــی و حملونقــل عمومــی در  25ســال گذشــته
و پــس از آن متوقــف نشــده اســت .تعهــد همیشــگی شــهر بــه ارائـهی خدمــات ،باعــث بهترشــدن کیفیــت
زندگــی تمامــی ســاکنان شــده اســت .بــری در پاییــز ســال  2008موفــق بــه دریافــت گواهینامـهی ســطح یــک
مؤسسـهی ملــی کیفیــت شــد.

بیمارستان رویال ویکتوریا
بیمارســتان رویــال ویکتوریــا ،واقــع در بــری ،نهتنهــا بــه ســاکنان بــری ،بلکــه بــه بیمــاران ســاکن شهرســتان
ســیمکو ،موســکوکا و پــری ســاوند نیــز خدمــات ارائــه میدهــد.

●چهارصدمیلیـون دالر بودجـه بـرای دوبرابـر کـردن وسـعت بیمارسـتان ازجملـه مرکـز محلـی جدیـد مراقبتهای
سـرطان تا سـال .2012
●بیش از دویســت پزشــک ماهر 1800 ،کارمند و  1100داوطلب فداکار درحال حاضر مشغول کار
●مراقبتهـای تخصصـی عبارتانـد از :مراقبـت از بیماران سـرطانی ،خدمات جراحـی ،مراقبتهای ویژه ،خدمات
توانبخشـی بهداشـت روان ،برنامههایی برای زنان و کودکان.

توسـعــهی تحصیــالت دانشـگاهــی
بیــش از هشــتهزار دانشــجوی تماموقــت در مرکــز مشــارکتهای دانشــگاهی دانشــگاه جورجیــا در بــری
ثبتنــام کردهانــد .برنامههــای ابتــکاری جالبــی درحــال اجراســت ،ازجملــه:

●مبلـغ  65میلیـون دالر بودجـهی توسـعهی مرکـز جدیـد بهداشـت در سـال  2011بـرای ثبتنام بیش از سـههزار
دانشجوی دیگر.
●مدیریت ام بی ای در دانشــگاه الرنتین (شروع از فصل پاییز)
●مبلغ  1.6میلیون دالر بودجه برای ارتقای تجهیزات.
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هزینــههــای پاییــن زندگـــی
هزینهها در شهر بری رقابتی است .کمترین هزینهی تجارت در کانادا متعلق به شهر بری است.

در سطــح بیـنالـمللــی
نمــــودار زیــــر ،هزینه هــــا را در ســــطح بین المللی مقایسه
کرده است.
براسـاس مطالعـهی جایگزینهـای رقابتـی کیپیامجـی
( )2008کـه بـه مقایسـهی موقعیتهـای تجـاری در سـطح
جهـان پرداختـه اسـت ،کانـادا یکـی از بهتریـن کشـورهای
جهـان اسـت .شـاخص کلـی هزینههـا در بـری  97.5اسـت
کـه بسـیار کمتـر از شـاخص کلـی هزینههـا در کانـادا ،یعنـی
 ،99.4اسـت.

در سطــح کشــوری
مقایسـه ی شـاخص هزینه هـا (براسـاس شـاخص اسـتاندارد
آمریـکا در واحــد  )100مطالعــه ی ذکرشــده ،رقابـت هــای
تجــاری صـد شــهر را بـا هم مقایســه کــرده اســت.

در سطــح منطقـــهای
با توجه به مقایســهی هزینههــا در کالنشهر تورنتــو و دیگــر
شــهرها ،در مییابیـم کـه هزینههــای تجــارت در بــری از
دیگــر نقــاط منطقهی بــزرگ تورنتــو کمتــر اســت.
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در سطــح محلــی
بـا مقایســهی هزینــهی شــهرهایی کــه در شــعاع هشــتاد
کیلومتــری (پنجــاه مایلـی)بــری قـرار دارنـد ،در مییابیـم کـه
در شـعاع پنجاه مایلـی بـری ،هزینـهی تجـارت در هیـچ شـهر
دیگــری پاییــن نیسـت.

پاییــنتریـن نــرخ مالیــات صنعتــی در انتـاریـــو
در میان شهرهای انتاریو ،نرخ مالیات تجاری در بری کمترین است.
مالیات تجاری شهرهای انتاریو

در میان شهرهایی با بیش از  100000نفر جمعیت
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برتــری زیـرساختهـــا
بری ،شهری با تکنولوژی باال
تکنولــوژی پیشــرفتهی زیرســاختهای ارتباطــی ،اتصــال
تجارتهای بری با بازارهای جهانی را تضمین میکنند.

وجود شبکهی اپتیک فیبری جدید در بری یعنی:
●پهنای باند نامحدود
●اتصال نقطهبهنقطه
●تداوم تکنولوژی اطالعات و ارتباطات
خدمات وایرلس در کل شهر ارائه میشود.

ارائـهدهنـدگــان اصلــی ارتباطات دوربرد
●آل استریم
●شبکههای آتریا
●بل کانادا
●ارتباطات راجرز
بری درحال افزایش ظرفیت زیرساختهاست.
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نــــرخ مالیـــات
نـرخ مالیـــات شهـــری
نرخهای ذکرشــده در جدول زیر شــامل نرخ مالیات آموزشــی و شــهری است که ســاالنه در شهر بری جمعآوری
میشود.

امالکی که خدمات دریافت میکنند

2008

2009

درصد تغییر ()2008-2009

نوع ملک
مسکونی

%1.407232

%1.377862

-%2

مسکونی چند طبقهای

%1.497204

%1.466467

-%2

تجاری

%3.196583

%3.071180

-%4

صنعتی

%3.367972

%3.303746

-%2

امالکی که خدمات جزئی دریافت میکنند
نوع ملک

2008

2009

درصد تغییر (-2009
)2008

مسکونی

%1.391112

%1.370319

-%1

مسکونی چندطبقهای

%1.479816

%1.458330

-%1

تجاری

%3.173482

%3.060370

-%4

صنعتی

%3.343529

%3.292308

-%2
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نــرخ مالیـــات استانـــی

اجراشده از اول ژانویهی 2009
شرکت

نرخ مالیات بر درآمد

دیگر شرکتها

%14

شرکتهای کوچک کنترلشده در کانادا

%5.50

نــرخ مالیـــات فــدرال
اجراشده از اول ژانویهی 2009
شرکت

نرخ مالیات بر درآمد

دیگر شرکتها

( %19که در سال  2012به  15درصد کاهش یافت).

شرکتهای کنترلشده در کانادا

%11
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نـــرخ تأسیــسات آب و بــرق و گــاز
بری؛ شهری که تجارت شما را ارتقا میدهد.
بــری و ارائهدهنــدگان خدمــات در ایــن شــهر تضمیــن میکننــد کــه تأسیســات آب و بــرق و گاز در خدمــت
رشــد تجــارت شــما هســتند .آب ،فاضــاب ،بــرق و گاز طبیعــی بــه میــزان کافــی بــرای رفــع نیازهــای فزایندهی
بری دردســترس اســت.

نــرخ آب و فاضـــالب
بــرای تأمین آب جمعیت روبهرشــد ،شــهر بری دو پــروژهی مهم برای افزایش ظرفیــت تصفیهی آب و فاضالب
انجام داد .این دو پروژه عبارتاند از:
●مبلغ 150میلیون دالر سرمایهگذاری در نیروگاه تصفیهی آب محلی که در سال  2010تکمیل شد.
●صدمیلیـون دالر سـرمایهگذاری در زمینـهی توسـعهی تجهیـزات ذخیـرهی بیوسـولید و کنتـرل آلودگـی که در
سـال  2010تکمیل شـد.
عالوهبــر اســتخراج آبهــای زیرزمینــی ،نیــروگاه جدیــد تصفیـهی آب ،آب را مســتقیم از خلیــج کمپنفلــت
انتقــال میدهــد.

از اول آوریل  2020اجرا شده است.
مصرف (متر مکعب /ماه)

هزینهی آب (دالر /متر مکعب)

نرخ فاضالب (دالر /متر مکعب)

 0-15متر مکعب

0.7456

0.7899

بیش از  15متر مکعب

1.1184

1.1849

هزینهی خدمات

0

0
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هزینـــهی خطـــوط آب
اندازه (میلیمتر)

نرخ خط آب (دالر /ماه)

نرخ خط فاضالب (دالر /ماه)

19-16

7.01

7.12

32-25

17.53

17.80

19-16

7.01

7.12

32-25

17.53

17.80

38

35.07

35.61

50

56.11

56.98

75

122.73

124.63

100

210.40

213.66

150

438.34

445.12

200

561.07

569.75

250

806.54

819.02

300

806.54

819.02
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نــــرخ بـــرق

خدمات عمومی

بیش از پنجاه کیلووات
(بدون زمانسنج فاصله)
بر حسب دالر

بیش از پنجاه کیلووات
(همراه با زمانسنج
فاصله بر حسب دالر

بیش از پنجهزار کیلووات (همراه با
زمانسنج فاصله) بر حسب دالر

 391.71در هر ماه

 391.71در هر ماه

 9.545.52در هر ماه

 2.1772در هر

 2.1772در هر

حق خدمات توزیع

ماهانه

هزینهی توزیع حجمی
نرخ خدمات شبکه

کیلووات

کیلووات

 1.9136در هر کیلووات

 2.5403در هر
کیلووات

 0.9693در هر کیلووات
 2.5473در هر کیلووات

نرخ خدمات اتصال و

 1.7778در هر

 2.3600در هر

نرخ خدمات بازار

 0.0065در هر

 0.0065در هر

هزینهی اجرایی

 0.25در هر ماه

 0.25در هر ماه

 0.25دالر در هر ماه

 0.007در هر کیلووات

 0.007در هر کیلووات

 0.007در هر کیلووات

انتقال خطوط

کیلووات

عمدهفروشی

نرخ بدهی بازنشستگی

کیلووات

کیلووات

خدمات عمومی

کیلووات

 2.3665در هر کیلووات
 0.0065در هر کیلووات

روشنایی خیابانها بر حسب دالر

بارهای پراکنده بر حسب دالر

 1.5در هر اتصال

 7.83در هر اتصال

 6.3442در هر کیلووات

 0.0168در هر کیلووات

1.5117در هر کیلووات

 0.0049در هر کیلووات

نرخ خدمات اتصال و انتقال خطوط

 1.4043در هر کیلووات

 0.0045در هر کیلووات

نرخ خدمات بازار عمدهفروشی

 0.0065در هر کیلووات

 0.0065در هر کیلووات

 0.25در هر اتصال

 0.25در هر اتصال

 0.007در هر کیلووات

 0.007در هر کیلووات

حق خدمات توزیع ماهانه
هزینهی توزیع حجمی
نرخ خدمات شبکه

هزینهی اجرایی
نرخ بدهی بازنشستگی
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گـــاز طبـیعـــی
هزینههای ماهانه (از اول ژانویهی )2010
هزینهی مشتری
هزینهی تأمین گاز
هزینهی حملونقل تا انبریج

 55دالر
20.0868 c/m3
4.6868 c/m3

تفکیـــک هزینـههـــای انتقــال گـــاز
میزان گاز مصرفی در هر ماه (متر مکعب)

c/m3

تا  500متر مکعب بار اول

8.0104

 1050متر مکعب

6.2693

 4500متر مکعب

5.0505

 7000متر مکعب

4.2670

 15250متر مکعب

3.9189

بیش از  28300متر مکعب

3.8318

41
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نـــرخ حقـــوق و دستـمــــزد
متوسط حقوق
(دالر /ساعت)

شغل

حداکثر حقوق
(دالر /ساعت)

حداقل حقوق
(دالر /ساعت)

حرفهای /مدیریت /فنی
حسابرسان مالی و حسابداران

25.60

40.85

16.83

مدیران مالی

32.65

50

17.14

مدیران تجارت خردهفروشی

15.22

23.73

10.75

دیگر مدیران خدمات تجاری

24.27

39.03

11.75

مهندس مکانیک

32.36

48.57

19.75

مهندس عمران

27.56

45.53

13.76

مهندسین صنعت و ساختوساز

27.48

37.82

22.12

28.96

36.41

22.42

تکنسین الکترونیک

23.24

32.17

13.27

تکنسین آزمایشگاه پزشکی

21.42

27.06

13.99

برنامهنویســان کامپیوتر و توســعهدهندگان رسانههای

تعاملی

ساختوساز
تولید ابزارآالت

22.10

28.21

13.81

ماشینکار و معاینهی ماشین

19.15

25.26

14

43 Barrie

43

متوسط حقوق
(دالر /ساعت)

حداکثر حقوق
(دالر /ساعت)

حداقل حقوق
(دالر /ساعت)

جوشکار

17.49

22.53

12.88

مهندس صنعتی و متخصص ساختوساز

19.28

23.10

15.45

اپراتور ماشین؛ فرآوری پالستیک

18.84

18.77

10.05

اپراتور ماشین؛ فلزکاری

17.94

23.22

14.35

تعمیر و نگهداری ماشین؛ ماشینساز و مکانیک صنعتی

23.92

33.65

16.64

16.13

22.67

11.20

جوکار

17.49

22.53

12.88

مهندس صنعتی و متخصص ساختوساز

19.28

23.10

15.45

شغل

مونتــاژکار و بــازرس تجهیــزات الکتریکــی ،دســتگاههای
الکتریکی و ساخت تجهیزات

فروش /خدمات
کارمند بیمارستان ،پذیرش هتل

10.74

13.50

9.50

خدمات مشتری ،کارمند واحد اطالعات

12.65

19.88

9.50

فروشندهی خرده و کارمند فروش

10.85

16.64

9.50

فروشندهی خواروبار و مسئول انبار

10.91

16.50

9.50
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شغل

متوسط حقوق
(دالر /ساعت)

حداکثر حقوق
(دالر /ساعت)

حداقل حقوق
(دالر /ساعت)

12.73

16.50

9.50

مشاغل مرتبط با فروش اقالم اساسی
ادارهی کل
کارمند ثبت دادهها

18.04

23.82

11.01

معاون اجرایی

20.38

30

14

حسابداری و کارمند حسابداری و حسابرسی

17.07

23.42

12

کارمند ادارهی کل

16.10

22.54

11
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هزیـنـــهی زنـدگــــی
هزینهی زندگی پایین و کیفیت زندگی در شهر بری باالست.
میزان درآمد خانوار در بری بسیار بیش تر از درآمد موردنیاز برای خرید خانه است.

هزینـهی خریــد خانــه
درآمد واقعی

درآمد مورد نیاز

46 Barrie

46
قیمــتهـــای رقابتــی مسکـــن
قیمت مسکن در مقایسه با دیگر کالنشهرهای تورنتو
پایینترین

باالترین

خانههای استاندارد شهری
(دالر)

خانههای لوکس (دالر)

بری

189000

549000

وان-وود بریج

296000

470000

اتاوا-کاناتا

262000

500000

ریچموند هیل

290000

505000

میسیساگا

285000

575000

برلینگتون

239000

639000

اوکویل

326000

660000

مارکام

350000

600000

تورنتو-شمال

540000

1990000

شهر

قیمــت مسکــن
قیمت (مالیات)

نرخ تخمینی مالیات (مالیات)

نوع مسکن
خانهی یکطبقه

245000

2800

ساختمان اداری دوطبقه

278000

3300

خانهی دوطبقه

251000

3000

خانهی شهری استاندارد

183000

2200

ساختمان اداری لوکس

450000

4500

کاندومینیوم استاندارد

256000

2100

کاندومینیوم لوکس

360000

4000

