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
کانــادا و عضــو انجمــن  ICCRCاداره میشــود!

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

مــا نماینـــــده رســمی مراکــز آموزشــی

بهتریــن هــا را بــه مشــتری پیشــنهاد مــی دهیــم

مقاطــع مختلــف در کانــادا هســتیم!

تج ـ ــربه وکــال
وکالـــت پرونـدههـــا با توجـــه به تجربه
قبلــی وکال پذیرفتــهمیشــود!

اسپانسر ویرایش اول

حتـــــی بــه ضـــــرر خودمـــــان!

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.

05
06

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.

07
08

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.

09

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.

10

دریافت ویزا

در نهایت ،ویزای صادر شده جهت سرمایه گذاری در کانادا به شما تقدیم می گردد.

اسپانسر ویرایش اول

مرحله دهم

Charlottetown
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رتبه دوم بهترین مکان تجارت در کانادا در سال  2006و 2007
مجله تجارت در کانادا

مقرون به صرفه ترین مکان برای فرایند بک آفیس در آمریکای شمالی
مقرون به صرفه ترین پایتخت برای تجارت در کانادا
کی ام پی جی

در سال  2007به عنوان یکی از بهترین متروهای کانادا معرفی شد.
مجله بخش سایت

مقدمـــه
شــهر زیبــای شــارلوت تــاون در ســاحل جنوبــی جزیــره پرنــس ادوارد ،درســت در ســاحل شــرقی کانــادا ،در خلیــج ســنت
الرنــس واقــع شــده و توســط تنگــه نورثامبرلنــد از ســرزمین اصلــی جــدا شــده اســت .مســاحت ایــن شــهر  33 .44کیلومتــر
مربــع اســت.
شــارلوت تــاون پایتخــت جزیــره پرنــس ادوارد اســت و از کنفرانــس تاریخــی  1894در شــارلوت تــاون ،کــه منجــر بــه تشــکیل
کنفدراســیون شــد ،بــه مرکــز کنفدراســیون کانــادا تبدیــل شــده اســت .شــارلوت تــاون تاریــخ و فرهنــگ بســیار قــوی دارد.
بســیاری از دفاتــر اســتانی و فــدرال و موسســات آموزشــی و بهداشــتی در شــهر واقــع شــده انــد.
فاصله تمامی مراکز اصلی شارلوت تاون تا جزیره ،حدود یکساعت رانندگی است.

Charlottetown
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حمـــل و نقـــل
بزرگــراه ترنــس کانــادا از شــهر عبــور مــی کنــد .از ســمت شــرق ،فــری در جزایــر وود را بــه نــوا اسکوشــیا و از ســمت غــرب،
پــل کنفدراســیون را بــه نیوبرانزویــک متصــل مــی کنــد.

مسافــت ها
مسافت ها

مایل

کیلومتر

پل کنفدراسیون (به نیوبرانزویک)

56

35

سامرساید

71

44

فری در جزایر وود (به نوااسکوشیا)

61

38

کیلومتر

مایل

238

149

331

207

مونکتون  -نیوبرانزویک

158

98

سنت جان  -نیوبرانزویک

315

197

مونترآل  -کبک

1194

744

تورنتو  -آنتاریو

1738

1080

417

258

بوستون  -ماساچوست

1018

636

نیویورک  -نیویورک

1354

846

فاصله بین شارلوت تاون و:
هالیفاکس  -نوا اسکوشیا (از طریق فری در جزایر
وود)

هالیفاکــس  -نــوا اسکوشــیا (از طریــق پــل
کنفدراسیون)

مرز کانادا  -ایاالت متحده در ســنت استفان -نیو

برانزویک

اتوبوس ها روزانه از /به این مکان ها از طریق اتصاالت با سیستم راه آهن مینلند مسافر جابجا می کنند.
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خطـــوط هوایــــی

پرنــس ادوارد ایــر خدمــات چارتــری را بــه /از جزیــره

فاصلــه فــرودگاه شــارلوت تــاون تــا مرکــز شــهر 10
دقیقــه رانندگــی (تقریبــاً ســه مایــل) اســت .شــارلوت
تــاون از پنــج شــرکت هواپیمایــی از جملــه ایــر کانــادا
جــاز ،وســت جــت ،خطــوط هوایــی نــورث وســت ،خطــوط
هوایــی دلتــا و ســانوینگ ایرالینــز خدمــات دریافــت
مــی کنــد .در ســال  ،2006فــرودگاه شــارلوت تــاون بــا
جابجایــی  225400مســافر ،رشــد  18درصــدی ترافیــک
هوایــی را از آن خــود کــرد.
شهر

8

مدت زمان پرواز

هالیفاکس

 40دقیقه

تورنتو

 2ساعت

مونترال

 1ساعت و  30دقیقه

 5شهر بزرگ با خطوط هوایی
مونترآل  -کبک

پرواز دوطرفه روزانه

هالیفاکس -نوااسکوشیا

پرواز دوطرفه روزانه

تورنتو  -آنتاریو

پــرواز دوطرفــه روزانــه

( 4روز در هفتــه در

فصول تعطیل)
اتاوا  -آنتاریو

پرواز دوطرفه روزانه

دترویت  -میشیگان

پــرواز دوطرفه روزانه در

بوستون  -ماساچوست

پــرواز دوطرفه روزانه در

برخی فصول

برخی فصول

ارائــه مــی دهــد.
فــردگاه شــارلوت تــاون دارای  2بانــد فــرودگاه بــه
وســعت  150*7000فــوت و  200* 5000فــوت اســت.

Charlottetown
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دریایــــی
بن ــدر تاریخــی ش ــارلوت ت ــاون ش ــلوغ تری ــن پایان ــه
دریایـــی بـــا کاربـــری مشـــترک در جزیـــره پرنـــس
ادوارد اس ــت .ای ــن بن ــدر متعل ــق ب ــه ش ــرکت دریایــی
شـــارلوت تـــاون بـــوده و توســـط ایـــن شـــرکت اداره
م ــی ش ــود .ه ــدف از تاس ــیس ای ــن ش ــرکت کم ــک
بـــه توســـعه و رشـــد بنـــدر تاریخـــی شـــارلوت تـــاون
بـــوده اســـت.
بنــدر بیشــتر مــورد اســتفاده صنعــت کشــتی هــای
کــروز قــرار گرفتــه اســت .مصالــح ســنگی -بــرای تأمیــن
نیازهــای بزرگــراه هــای اســتانی و ســاخت و ســاز
تجــاری  -فــرآورده هــای نفتــی و کــود کشــاورزی ،عمــده
کاالهــای حمــل شــده بــه بنــدر هســتند .ســیب زمینــی
و ســایر محصــوالت فصــول ســرد نیــز از بنــدر صــادر مــی
شــوند .بازدیــد از کشــتی هــای کــروز در ســال هــای اخیر
رایــج شــده و انتظــار مــی رود بــا افزایــش فعالیــت هــای
اقتصــادی صنعــت گردشــگری اســتان ،افزایــش یابــد.

اسکله  -2اسکله شرقی

 150متر ( 1 .492فوت)

 18میلیــون دالر صــرف زیباســازی بنــدر تاریخــی
شــارلوت تــاون شــده اســت .طــرح ابتــکاری توســعه
ســاحل شــامل مرکــز تفریحــی جدیــد کشــتی کــروز و
گســترش آن بــه ترمینــال اســت کــه فرصــت لنگــر
انداختــن امــن و ایمــن را بــرای کشــتی هــای بزرگتــر
فراهــم مــی کنــد .طــول اســکله در هنــگام ســاخت 183
متــر ( 41 .600فــوت) بــا عمــق  5 .13-13متــر (3 .44
فــوت) خواهــد بــود.

اسکله جنوبی
اسکله جنوبی

اسکله -اسکله شرقی

 7متر ( 23فوت)

طول موج

 75متر ( 9فوت)

عمق کانال

با کمترین طول موج 100 ،متر ( 33فوت)

دسترسی به آب

بلی

روشنایی

بلی

راهرو آزاد

بلی

ایمنی

بلی

 183متر ( 4 .600فوت)
 5 .13متر ( 3 .44فوت)
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خدمات پزشکی

بلی

اسکله جنوبی
بوالرد

 50تن ،که بین  18-12متر بین بوالردها متغیر است

سیستم ضربه گیر

ضربه گیر عمودی بتا  500Hسومیتو

حوض چرخش

 420متر ( 1375فوت)

بوالرد

هر  30متر معادل  50تن

سیستم ضربه گیر

عمودی با اصطکاک کم

حوض چرخش

 420متر ( 1375فوت)
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آمـارهــای جمـعیتـــی -امـــالک و مستـــغالت
شارلوت تاون

منطقه بزرگ شارلوت تاون

جزیره پرنس ادوارد

جمعیت 2006

32174

58625

135851

تراکم جمعیت (مایل مربع)

725.8

80.5

23.9

پیش بینی جمعیت
2011

62477

141200

2021

66690

146100

728

5683.91

مساحت اراضی

44.33

نیروی کار
مرد

17166

39958

زن

16536

37717

%8.35

%10.85

بیکاری

%7

نرخ مشارکت
مرد

%73.20

%72.70

زن

%62.80

%64.40

تحصیالت ( 20سال به باال)
دبیرستان یا کمتر

18961

46234

غیر دانشگاهی با  /بدون مدرک

10612

21769

Charlottetown

دانشگاهی بدون مدرک

7266

12640

دانشگاهی با مدرک

9668

15761

گواهینامه تجارت

6212

14398

شارلوت تاون

منطقه بزرگ شارلوت تاون

12

جزیره پرنس ادوارد

اشتغال در هر بخش
فروش و خدمات

8240

 16960از %49

تجارت ،امور مالی ،اداری

5835

 11485از %51

تجارت ،حمل و نقل و تجهیزات

4090

 10975از %37

مدیریتی

3490

 6040از %58

علوم اجتماعی ،آموزشی ،دولتی

2585

 4695از %55

مراقبت های بهداشتی

2025

 3800از %53

علوم و مشاغل مرتبط

1965

 3120از %63

مشاغل مختص صنایع مادر

1785

 9585از %19

هنر ،فرهنگ ،سرگرمی و ورزش

1020

 1600از %64

فرآوری ،تولید و تاسیسات

835

 4665از %18

ساخت و ساز
مجوز ساخت و ساز
2003

 55357000دالر

 151978000دالر

 178100000دالر

2005

 122340000دالر

 201172000دالر

 243986000دالر

Charlottetown

شروع ساخت و ساز2005-
کل خانه های شخصی

14995

448

862

26193

62753
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شاخص هزینه ساخت و ساز
ساختمان جدید

در سال 100=1997

کانادا= 144.80

شارلوت تاون= 117.8

خانوار
متوسط درآمد خانوار

 61569دالر

درآمد قابل تصرف/خانوار

 45340دالر

مشارکت در سرمایه/خانوار

 55930دالر

وضعیت تاهل
مجرد

%28

متاهل

%59

جدا شده

%2.7

بیوه

%0.4

مطلقه

%3.9

زبان مادری
انگلیسی

%93.6

%98.6

فرانسه

%2.45

%1.22

سایر

%4

%0.18

 %60-50رشــد شــارلوت تــاون بــه دلیــل خانــه هــای تــک واحــدی اســت و ســپس آپارتمــان هــا ،خانــه هــای نیمــه
مســتقل ،و مجتمــع هــای مســکونی.

Charlottetown

امـــالک و مستغـــالت
نوع ملک
سال

تک واحدی

نیمه مستقل

مجتمع

2000

60

20

0

18

2003

141

26

34

48

249

2006

110

38

0

125

273

قیمت متوسط سرویس لیست چندگانه

قیمت ملک مشاع

آپارتمان

کل
98

 150015 =2005دالر
 160902 =2006دالر
مابین  132000دالر تا  492000دالر

قیمت متوسط در سرویس لیست چندگانه
محدوده قیمت

2004

2005

2006

کمتر از  75000دالر

17

9

7

100K-75K

30

20

30

125k-100k

25

30

29

150k-125k

42

38

56

175k-150k

24

38

38

200k-175k

14

23

23

225K-200k

9

8

17

14

Charlottetown

250K-225K

8

5

13

275K-250K

4

5

4

300K-275K

4

2

8

بیش از 300K

5

3

8

کل

182

181

233

بازه زمانی

ساالنه

پیش بینی تقاضای مسکن
تک واحدی

چند واحدی

2011-2006

332

226

106

2016-2011

319

204

106

2021-2016

304

185

119

2026-2021

290

162

128

تک خواب

 488( %4 .4دالر/ماه)

 506( %4 .3دالر/ماه)

 637( %3دالر/ماه)

 653( %3 .5دالر/ماه)

ملک خالی و نرخ اجاره
2005

 2خواب

2006
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تجــــاری و صنعتــــی
تقریبــاً  640جریــب زمیــن صنعتــی در شــهر وجــود دارد.
یــک پــارک بــزرگ تجــاری  /صنعتــی در منطقــه وســت
رویالتــی و در فــرودگاه شــارلوت تــاون واقــع شــده

●می پوینت پالزا
●وال مارت پالزا
●بانک توسعه تجارت کانادا
●مرکز خرید شروود

اســت .شــارلوت تــاون دارای مراکــز خریــد متنــوع بــا

●فروشگاه های سنت اواردز

بیــش از  1میلیــون فــوت مربــع فضــای خــرده فروشــی

●مرکز خرید در سایت دانشگاه

اســت؛ از جملــه:

●شرکت توسعه سیرز

●فروشگاه بزرگ آتالنتیک

●اسپرینگ پارک پالزا

●فروشگاه شارلوت تاون

●الن پارک

●فست فود مرکز کنفدراسیون

●کرکوود

●مجتمع Harborside

●دیگر فروشگاه های خرده فروشی

●بلودر پالزا

16
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تجـــــارت

تــــــا و ن

در

شـارلـــــوت
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شـــامل ســـاخت فلـــز ،محصـــوالت غذایـــی ،فـــرآوری
غذاهـــای دریایـــی و فـــرآوری نوشـــیدنی اســـت کـــه
همگــی ب ــه بازاره ــای بی ــن المللــی ص ــادر م ــی ش ــوند.
شـــرکت هـــای تولیـــدی در شـــارلوت تـــاون مزایـــای

بخــش هـــای اصلـــی شارلـــوت تـــاون
بیـوتکنولـــوژی
بـــه عنـــوان یکـــی از ســـریعترین بخشـــهای در حـــال
رشـــد شـــهر ،شـــرکای اصلـــی بـــا یکدیگـــر همـــکاری

زیـــادی دارنـــد کـــه در رتبـــه بنـــدی هـــای مطالعـــات
جایگزیـــن هـــای رقابتـــی  KPMGمنعکـــس شـــده
اســـت.

خدمـــات مـالــــی

ک ــرده ت ــا لیس ــتی از امکان ــات ،ش ــرکتها ،موسس ــات

خدم ــات مالــی ،ی ــک بخ ــش در ح ــال رش ــد و نس ــبتاً

و اســـتعدادهای مهـــم تهیـــه کننـــد .ایـــن بخـــش

جدیـــد شـــهر اســـت و شـــرکت هایـــی ماننـــد AIM

بـــه عنـــوان " ماســـه ســـنگ نفـــت دار" شـــناخته

 Trimarkو  Ceridianکان ــادا ،منطق ــه در ح ــال رش ــد

شـــده اســـت و موسســـات کلیـــدی ماننـــد شـــورای

ش ــهر را تغیی ــر داده ان ــد .توس ــعه ای ــن بخ ــش ب ــه

تحقیقـــات ملـــی ،دانشـــگاه جزیـــره پرنـــس ادوارد و

کاه ــش هزین ــه ه ــای نی ــروی کار و امکان ــات ب ــرای

شــرکت هایــی از جملــه نوارتیــس داروهــای حیوانــی

شـــرکت هـــای در حـــال ظهـــور کمـــک کـــرده و یـــک

و بیووکتـــرا ســـرمایه گـــذاری زیـــادی در شـــارلوت

بخـــش هـــدف اســـتراتژیک بـــرای هـــر ســـه ســـطح

تـــاون انجـــام داده انـــد.

دولـــت اســـت.

فنــــاوری اطالعــــات

گـردشگــــری

در س ــال ه ــای اخی ــر ،کان ــون اصلــی س ــرمایه گ ــذاری

گردشـــگری بزرگتریـــن صنعـــت خدمـــات جزیـــره

در زیرســـاخت هـــا ،شـــارلوت تـــاون بـــوده و شـــرکت

و بزرگتریـــن بخـــش اســـتان اســـت .تکمیـــل پـــل

هـــای فـــن آوری جدیـــدی در ایـــن شـــهر تاســـیس

کنفدراســیون در ســال  1997تأثیر بســزایی در صنعت

ش ــده اس ــت .مرک ــز جدی ــد فن ــاوری آتالنتی ــک ،ی ــک

گردشــگری داشــته و زندگــی مهاجــران جزیــره پرنــس

مرکــز رشــد بــرای ســهامداران فعلــی و آینــده صنعــت

ادوارد را تغییـــر داده اســـت .شـــارلوت تـــاون مرکـــز

اســت .رشــد فــوق العــاده صنعــت بــازی هــای رایانــه
ای ک ــه رش ــد گس ــترده ای در سراس ــر جه ــان داش ــته
اس ــت ،از جمل ــه زیرش ــاخه ه ــای جدی ــد اس ــت.

محصــــوالت متـنــــوع
صنعـــت تولیـــد در شـــارلوت تـــاون متنـــوع اســـت و
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برگـــزاری جشـــنواره شـــارلوت تـــاون و صحنـــه اصلـــی
"آن در گری ــن گیبل ــز" اس ــت ک ــه تماش ــاگران تئات ــر
را مجـــذوب خـــود کـــرده اســـت .صنعـــت گردشـــگری
ش ــهر ،بخ ــش خدماتــی را تقوی ــت ک ــرده و رس ــتوران
هـــای متنـــوع  /تفریحـــات شـــبانه و ســـرگرمی را
ارائ ــه م ــی ده ــد.

جـلســــات  /کنـوانسیــــون ها
شـــارلوت تـــاون یـــک مقصـــد گردشـــگری دریایـــی

شــــرکت توسعـــــه منطقـــــه شارلـــــوت
تــ ــاون
در ط ــول بی ــش از ی ــک رب ــع ق ــرن ،ش ــرکت توس ــعه
منطقــه شــارلوت تــاون پــروژه هــای زیــادی در زمینــه
توســعه امــاک ارائــه داده کــه بــر مرکــز شــهر و بنــدر
تأثی ــر گذاش ــته و آنه ــا را بهب ــود بخش ــیده اس ــت.
●پ ــروژه ه ــای بن ــدری( :آپارتم ــان ،فض ــای تج ــاری،
و دادگاه ه ــای اس ــتانی و دی ــوان عال ــی).

اســـت بـــا بهتریـــن ســـرگرمی ،تفریحـــات شـــبانه،

●پروژه لنگرگاه

ســـاحل و بـــازی گلـــف .ایـــن امکانـــات باعـــث شـــده

●مرکز اطالعات بازدیدکنندگان اسکله

اســـت کـــه جلســـات و همایـــش هـــای زیـــادی در

●پروژه سالن فاندرز

ش ــارلوت ت ــاون برگ ــزار ش ــود .مرک ــز اصل ــی برگ ــزاری
همایـــش هتـــل دلتـــا در پرنـــس ادوارد اســـت کـــه
مـــی تـــوان کنفرانـــس هایـــی بـــا حداکثـــر  1500نفـــر
در آنجـــا برگـــزار کـــرد.

اطالعــــــات و شـــماره تمـــــاس مراکـــــز
تجـــــاری

توسعـــه اقتصـــادی -شارلــوت تـــاون
خدمـــات متنوعـــی ارائـــه مـــی دهـــد و از بهتریـــن

●ش ــرکت توس ــعه منطق ــه ش ــارلوت ت ــاون ام ــاک
اصلــی را حف ــظ ک ــرده ت ــا بتوان ــد ب ــه س ــرمایه گ ــذاری
خ ــود ادام ــه داده و همچنی ــن س ــرمایه پ ــروژه ه ــای
آین ــده توس ــعه را فراه ــم کن ــد.
ش ــرکت توس ــعه منطق ــه ش ــارلوت ت ــاون ب ــا جزی ــره
پرنـــس ادوارد و شـــهر شـــارلوت تـــاون همـــکاری
کـــرده تـــا توســـعه دهنـــدگان و ســـرمایه گـــذاران
بخ ــش خصوصــی را ج ــذب و در فرص ــت ه ــای جدی ــد
ســـرمایه گـــذاری کننـــد.

منابـــع و شـــرکا بـــرای تســـهیل توســـعه اســـتفاده

شماره تماس)902( 892 -5341 :

کـــرده و برنامـــه طـــرح انگیزشـــی مالیـــات شـــهری را

فاکس)902( 368 -1935 :

اجـــرا مـــی کنـــد.
شماره تماس)902( 4128-629 :
فاکس)902( 4701-566 :
ron.a@city.charlottetown.pe.ca
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اتـــاق بازرگانــی منطقـــه بــزرگ شارلـــوت
ت ــاون
اتــاق بازرگانــی یــک ســازمان غیرانتفاعــی متشــکل از

م ــی کن ــد .ای ــن س ــازمان همچنی ــن جش ــنواره ه ــای
متعـــددی را در شـــارلوت تـــاون برگـــزار و مدیریـــت
مـــی کنـــد.

تاج ــران و متخصصانــی اس ــت ک ــه ه ــدف مش ــترکی

شماره تماس)902( 629-1864 :

تــاون .ایــن اتــاق بیــش از  640عضــو دارد و منعکــس

شرکـــت Downtown

دارن ــد  -توس ــعه اقتص ــادی منطق ــه ب ــزرگ ش ــارلوت
کننـــده شـــبکه ای از مشـــاغل کوچـــک ،متوســـط و
بـــزرگ از هـــر بخـــش صنعتـــی اســـت و از جامعـــه
تج ــاری حمای ــت م ــی کن ــد.
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شـــرکت  Downtownکـــه در ســـال  2004تأســـیس
ش ــد ،ی ــک س ــازمان توس ــعه منطق ــه تج ــاری اس ــت
ک ــه ه ــدف آن تبدی ــل مرک ــز ش ــهر ب ــه ی ــک محی ــط

تماس)902( 628-2000 :

پـــر جنـــب و جـــوش ،تمیـــز و ایمـــن بـــرای فعالیـــت

فاکس)902( 368-3570 :

تج ــاری و ل ــذت ب ــردن مش ــتریان و بازدی ــد کنن ــدگان
اســـت .ایـــن ســـازمان نماینـــده صاحبـــان امـــاک

شـــرکت گردشـــگری شـــارلوت تـــاون و
مشــارکت کنوانســیون جزیـــره پرنــــس
ادوارد
گردش ــگری ش ــارلوت ت ــاون و مش ــارکت کنوانس ــیون
جزی ــره پرن ــس ادوارد متعه ــد ب ــه تحقی ــق ،توس ــعه
محصـــوالت منحصـــر بـــه فـــرد و فعالیـــت هـــای
فـــروش و بازاریابـــی هســـتند کـــه:
●باعـــث مـــی شـــود شـــارلوت تـــاون بـــه شـــهر
گردشـــگری کانـــادا تبدیـــل شـــود
●جزی ــره پرن ــس ادوراد را ب ــه مرک ــز پرتقاض ــا ب ــرای

منطقـــه تجـــاری اســـت (منطقـــه بازرگانـــی مرکـــز
شـــهر) و از طریـــق مالیـــات  15100 .0دالری بـــرای
ارزیابـــی تجـــاری ،بودجـــه جمـــع مـــی کنـــد .شـــرکت
ب ــا دیگ ــر س ــازمان ه ــای بخ ــش خصوصــی و دول ــت
همـــکاری کـــرده و نماینـــده خوبـــی بـــرای صاحبـــان
مشـــاغل و دارایـــی هـــای مرکـــز شـــهر اســـت.
تماس)902( 368-8636 :
فاکس)902( 368-3570 :

توسعــه تجـــارت جزیــره پرنـــس ادوارد

جلس ــات س ــاحلی و مقص ــد کنواس ــیون تبدی ــل م ــی

هـــدف شـــرکت توســـعه تجـــارت جزیـــره پرنـــس

کن ــد.

ادوارد ،آژان ــس س ــرمايه گ ــذاري پیش ــرو در اس ــتان،

ایـــن ســـازمان در زمینـــه ارتقـــای نشســـت هـــا،
همایـــش هـــا ،بازدیـــد از کشـــتی هـــای تفریحـــی،

جــذب ســرمايه گــذاري جديــد و اطمينــان از حفــظ و
گســـترش تجـــارت هـــای موجـــود در اســـتان اســـت.

موتـــور ســـواری و ســـفر هـــای مســـتقل ،ســـفرهای

تماس)902( 368-6300 :

اوقـــات فراغـــت و گردشـــگری ورزشـــی فعالیـــت

فاکس)902( 368-6301 :
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مرکـــز خدمـــات تجـــاری کانـــادا /جزیـــره
پرنـــس ادوارد

کانادایـــی هـــا همـــکاری مـــی کنـــد.

مرک ــز خدم ــات تج ــاری کان ــادا /جزی ــره پرن ــس ادوارد،

تماس)902( 566-7382 :

را فراه ــم م ــی کن ــد .مرک ــز خدم ــات تج ــاری ،مناب ــع

انجمـــــن ســاخت و ســاز جزیـــره پرنــس
ادوارد

دسترس ــی آس ــان ب ــه اطالع ــات مرب ــوط ب ــه تج ــارت
الزم ب ــرای کم ــک ب ــه ش ــروع ،توس ــعه و اداره تج ــارت
را ارائ ــه م ــی ده ــد.
تماس)902( 368-0771 :
فاکس)902( 566-7377 :

آژانــــــس فرصــــــت هـــای آتالنتیــــــک
کانــ ــادا
آژانــس فرصــت هــای آتالنتیــک کانــادا یــک آژانــس
دولتــی ف ــدرال اس ــت .دفت ــر مرک ــزی آن در منطق ــه
آتالنتی ــک واق ــع ش ــده و ه ــدف آن بهب ــود اقتص ــاد
آتالنتی ــک کان ــادا از طری ــق توس ــعه موفقی ــت آمی ــز
مشـــاغل و فرصـــت هـــای شـــغلی اســـت .آژانـــس
فرصـــت هـــای آتالنتیـــک کانـــادا از پـــروژه هـــا و
ابتـــکارات و فراهـــم کـــردن فرصـــت هـــای موفقیـــت
کارآفرینـــان آتالنتیـــک پشـــتیبانی مـــی کنـــد.
تماس1-800-871-2595 :

و ایجـــاد یـــک بـــازار عادالنـــه کارآمـــد و رقابتـــی بـــا

ه ــدف انجم ــن س ــاخت و س ــاز جزی ــره پرن ــس ادوراد
بهب ــود ،تروی ــج و پیش ــبرد مناف ــع و کارایــی صنع ــت
ســاخت و ســاز در جزیــره پرنــس ادوارد بــه نمایندگــی
از اعض ــای آن و ب ــه نف ــع اعض ــای آن اس ــت.
تماس)902( 368-3303 :

فاکس894-9757 :

()902

شــرکـــت دریایـــی شارلـــوت تـــاون
ایـــن شـــرکت یـــک ســـازمان مبتنـــی بـــر جامعـــه،
ب ــرای کنت ــرل و مدیری ــت ام ــاک حم ــل و نق ــل کان ــادا
در اســـکله شـــارلوت تـــاون اســـت .شـــرکت اســـکله
شـــارلوت تـــاون تاسیســـات موجـــود را اداره کـــرده
و در ح ــال انج ــام ی ــک عملی ــات عظیـــم تأسیس ــات
بنـــدری اســـت کـــه باعـــث گســـترش بنـــدر کـــروز و
امکانـــات مرتبـــط شـــده و تفرجـــگاه ســـاحلی بـــرای
باشـــگاه کلـــوب بادبانـــی شـــارلوت تـــاون ،امکانـــات

صنعـــت کـانــــادا

تجـــاری و توســـعه اراضـــی فراهـــم مـــی کنـــد.

هـــدف صنعـــت کانـــادا ،تقویـــت اقتصـــاد رقابتـــی و

تماس)902( 388-1510 :

دان ــش بنی ــان کاناداس ــت .ای ــن بخ ــش ب ــرای بهب ــود
شـــرایط ســـرمایه گـــذاری ،بهبـــود عملکـــرد نـــوآوری
کانـــادا ،افزایـــش ســـهم کانـــادا از تجـــارت جهانـــی
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پـــارک هـــای تجــــاری
پــارک تجـــاری وســت رویالتـــی
پـــارک تجـــاری وســـت رویالتـــی یـــک پـــارک صنعتـــی
کوچـــک /متوســـط بالـــغ بـــا شـــرایط بســـیار خـــوب
اس ــت .ای ــن پ ــارک ی ــک س ــایت  100هکت ــاری اس ــت
و تقریبـــاً  47تجـــارت و  1500نفـــر در کار تولیـــد و
خدمـــات فعالیـــت مـــی کننـــد .محوطـــه هایـــی بـــا
س ــرویس کام ــل و اتص ــاالت ب ــرق س ــه ف ــاز و فیب ــر
نـــوری در دســـترس اســـت .ایـــن پـــارک متعلـــق بـــه
مرک ــز توس ــعه تج ــاری جزی ــره پرن ــس ادوارد ب ــوده و
توســـط ایـــن مرکـــز اداره مـــی شـــود.

پـارک تجـــاری فرودگـــاه شارلــوت تـاون
پـــارک تجـــاری فـــرودگاه شـــارلوت تـــاون کـــه در
ف ــرودگاه ش ــارلوت ت ــاون و در فاصل ــه  5کیلومت ــری
مرکــز شــهر شــارلوت تــاون واقــع شــده اســت ،مرکــز

فیبـــر نـــوری و اینترنـــت پرســـرعت و همچنیـــن
برگ ــزاری جلس ــات و کنفران ــس را فراه ــم م ــی کن ــد.
ایـــن پـــارک توســـط اداره فـــرودگاه شـــارلوت تـــاون
اداره مـــی شـــود.

تج ــارت ه ــای مبتنــی ب ــر فن ــاوری ،خدم ــات هوایــی
و ارزش اف ــزوده اســـت .در س ــایت  55هکت ــاری ب ــا
مس ــاحت  8/8ت ــا  9/9هکت ــار ،محوط ــه ه ــای زمینــی
و ایرســاید وجــود دارد .ایــن پــارک امــکان دسترســی
ب ــه محمول ــه ه ــای هوایــی ،خدم ــات متن ــوع ،کاب ــل

زندگـــی در شارلـــوت تـــاون
ویژگــی اصلــی شــارلوت تــاون ،کیفیــت بــاالی زندگــی
اســت کــه در بنــدرگاه زیبــای شــارلوت تــاون بــا
مســیرهای پیــاده روی چوبــی کــه تقریبــاً کل نمــای
جنوبــی شــهر را در بــر گرفتــه ،واقــع شــده اســت.
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شــارلوت تــاون یــک مقصــد تفریحــی گردشــگری اســت.

ک ــه خان ــواده ه ــا م ــی توانن ــد در نزدیکــی خان ــه خ ــود

یــک جامعــه خانوادگــی پــاک و ایمــن کــه مرکــز فعالیت،

تفریـــح کننـــد.

امکانــات رفاهــی ،خریــد ،ســرگرمی و ســرمایه گــذاری،
همگــی بــا هزینــه هــای پاییــن ،در اســتان اســت .مرکــز
شــهر کالســیک شــارلوت تــاون ،گردشــگران و ســاکنان
را بــرای پیــاده روی و شــرکت در رویدادهــای فرهنگــی

شــهر بیــش از  40کیلومتــر فضــای طبیعــی و اســکله
هــای شــلوغ همــراه بــا مناظــر آبــراه هــا و مناطــق
طبیعــی ،بــرای عالقــه منــدان بــه فضــای بــاز دارد.

بــه آنجــا مــی کشــاند .ایــن شــهر مکانــی عالــی بــرای

مرکــز شــهر شــارلوت تــاون بــا ظرفیــت  3700نفــر محــل

معاشــرت بــا دیگــر افــراد اســت .کیفیــت زندگــی در

اســتقرار موشــک  QMJHL PEIو همچنیــن مــکان

ایــن شــهر عالــی اســت.

برگــزاری کنســرت هــا و رویدادهــای مهــم اســت.

تـفریــــح

امکانــات ایــن شــهر بــا مشــارکت دانشــگاه جزیــره

شــهر شــارلوت تــاون بــه دلیــل خدمــات برتــر تفریحــی

پرنس ادوارد و شــهر همســایه اســتراتفورد ســاخته

و زیرســاخت هــای خــود بســیار مشــهور اســت .در ایــن
شــهر برنامــه هــا و امکانــات بســیار متنــوع اســت؛ بــه
گونــه ای کــه مــورد توجــه گــروه هــای مختلــف قومیتــی
و همچنیــن ســاکنان و بازدیدکننــدگان قــرار گرفتــه
اســت.

شــده و دارای یــک مــکان ورزش هــای آبــی بــا
اســتخرهای شــنای تفریحــی و رقابتــی و همچنیــن
یــک مجتمــع دو قســمتی مختــص تیــم هاکــی
ورســتی و یــک مدرســه برتــر هاکــی در آتالنتیــک
است.

پ ــارک ه ــا و فضاه ــای ب ــاز در ش ــارلوت ت ــاون باع ــث

ایـــن شـــهر همچنیـــن بـــا دانشـــگاه جزیـــره پرنـــس

تقویـــت ویژگـــی هـــای پایتخـــت اســـتان و بهبـــود

ادوارد بــرای ســاخت و نگهــداری یــک چمــن مصنوعــی

کیفیـــت زندگـــی شـــده اســـت .امکانـــات تفریحـــی

ب ــا ان ــدازه مناس ــب هم ــکاری م ــی کن ــد؛ ب ــه ط ــوری

شـــامل پـــارک ویکتوریـــا ،اســـکله  40هکتـــاری در

کـــه  9-8مـــاه از ســـال بســـیاری از گروههـــای ورزش

کنـــار دریـــا اســـت کـــه تجربیـــات مختلفـــی بـــرای

محل ــی بتوانن ــد از آن اس ــتفاده کنن ــد.

بازدیدکننـــدگان فراهـــم کـــرده و بـــه ملـــک و محـــل
ســـکونت معـــاون فرمانـــدار متصـــل شـــده اســـت.
گردشــگری کنفدراســیون ،یــک پــارک اســکله ای زیبــا
در می ــان رس ــتوران ه ــا و مغ ــازه ه ــا ،مح ــل برگ ــزاری
مراســـم هـــا و جشـــنواره هـــای بـــی شـــماری در مـــاه
ه ــای تابس ــتان اس ــت .زمی ــن ه ــای ب ــازی محل ــه ک ــه
تمیـــز و مرتـــب هســـتند بـــه طـــور اســـتراتژیک در
س ــطح ش ــهر ق ــرار داش ــته ت ــا اطمین ــان حاص ــل ش ــود

پارکهــای در حــال ســاخت و برنامــه ریــزی فضــای بــاز
در شــهر ،تضمیــن کننــده اســتفاده مــداوم ســاکنان از
ایــن امکانــات اســت.

اسکلــــه شـارلـــوت تـــاون
ـا توســط مخــازن نفتــی اشــغال شــده
منطقــه ای کــه قبـ ً
بــود ،هــم اکنــون مکانــی مناســب بــرای زندگــی اســت.
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در ســاحل فعالیــت هــای زیــادی انجــام مــی شــود.
ســاحل ،مرکــز فعالیــت فرهنگــی در پــارک کنفدراســیون
اســت کــه برنــده جایــزه شــده اســت؛ هــم چنیــن محــل
تحــوالت جدیــد مســکونی و تجــاری ،مرکــز بزرگتریــن
تســهیالت همایــش در اســتان اســت و از همــه مهمتــر
مــی توانیــد بــا دیگــران صحبــت کنیــد.

فرهنـــگ و هنــــر

23

موسســـات  /تسهیـــــات اصلـــی

فرهنگــی :مرک ــز هنره ــای کنفدراس ــیون
گالــــری هنـــری مرکــز کنفدراسیـــون
گالـــری هنـــری مرکـــز کنفدراســـیون در ســـال 1964
بـــه عنـــوان یادبـــود ملـــی موسســـان کنفدراســـیون
تاســـیس شـــد؛ موسســـانی کـــه در ســـال  1864در
مجل ــس اس ــتان گ ــرد ه ــم آم ــده و در م ــورد س ــاخت
کشـــور بحـــث کردنـــد.

ایــن مرکــز بــا وســعتی معــادل بلــوک شــهری ،در بــازار
قدیمــی شــارلوت تــاون واقــع شــده اســت .در ایــن
مرکــز ســالن هــای مختلــف تئاتــر ،یــک گالــری هنــری،
رســتوران و یــک فروشــگاه هدیــه وجــود داشــته و مرکــز
هنرهــای نمایشــی و بصــری کاناداســت.
شــارلوت تــاون بخــش هــای نوآورانه بســیاری دارد و 60
میلیــون دالر صــرف ســرمایه گــذاری در فعالیــت هــای
اقتصــادی کــرده و مســتقیم  1200نفــر را در بســیاری از

سالن تئاتر Mainstage
با ظرفیت  1102صندلی در  2طبقه

رشــته هــا اســتخدام کــرده اســت کــه  ٪5نیــروی کار را

سالن تئاتــر Studio

نشــان مــی دهــد .فســتیوال شــارلوت تــاون کــه «آن در

بـــا ظرفیـــت  180صندلـــی کـــه در طبقـــه اول ایـــن

گریــن گیبلــز» را در مرکــز هنــر معــروف کنفدراســیون

مرکـــز و در مجـــاورت ورودی داخلـــی گالـــری هنـــری

بــه نمایــش مــی گــذارد ،یــک نمونــه از جامعــه فرهنگــی

واقـــع شـــده اســـت.

پــر جنــب و جــوش اســت .جایــگاه شــارلوت تــاون در
تاریــخ بــه عنــوان زادگاه کنفدراســیون منعکــس شــده
اســت و مــی تــوان ایــن شــهر را یــک شــهر فرهنگــی
نامیــد.

سالن تئاتــر مک کنــزی
واق ــع در گوش ــه خیاب ــان گرافت ــون و بل ــوار دانش ــگاه
ب ــا ظرفی ــت  190می ــز و صندلــی
مرکـــز کنفدراســـیون ،مکانـــی بـــرای برگـــزاری جشـــن
تاری ــخ و ش ــخصیت چن ــد فرهنگــی کش ــور و تقوی ــت
و معرفـــی استعدادهاســـت.
تماس)902( 628-1864 :
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انجمـــن صنـفــــی
انجم ــن صنف ــی ،ی ــک مرک ــز فرهنگــی اس ــت ک ــه در
قلـــب منطقـــه فرهنگـــی مرکـــز شـــهر واقـــع شـــده و
دارای ســـالن نمایـــش ،گالـــری و فضـــای اداری اســـت.
تماس)902( 368-4413 :

موسســــات آموزشــــی اصلـــی
دانشگـــاه پرنـــس ادوارد
دانشـــگاه جزیـــره پرنـــس ادوارد ،موسســـه دولتـــی
علمـــی و هنرهـــای لیبـــرال اســـت کـــه متعهـــد بـــه
تشـــویق و پـــرورش تفکـــر انتقـــادی ،خالقانـــه و
مســـتقل اســـت.
ایـــن دانشـــگاه  200عضـــو هیـــات علمـــی دارد و
برنامـــه هـــای مختلفـــی در زمینـــه هنـــر ،علـــوم،
تجـــارت ،آمـــوزش ،پرســـتاری و دامپزشـــکی بـــه
بی ــش از  400دانش ــجوی تم ــام وق ــت و پ ــاره وق ــت
ارائ ــه م ــی ده ــد .برنام ــه ه ــای تحصی ــات تکمیلــی
(دامپزشـــکی ،شـــیمی ،زیســـت شناســـی ،مطالعـــات
جزیـــره ای و آمـــوزش) ،فرصـــت هـــای کارآمـــوزی
و برنامـــه هـــای تبادلـــی نیـــز عـــاوه بـــر دوره هـــای
متع ــدد و ب ــا هماهنگــی مرک ــز آم ــوزش م ــادام العم ــر
و ســـایر بخشـــها ،ارائـــه مـــی شـــوند.
تنهــا چنــد دقیقــه تــا ســواحل شــنی و مرکــز شــهر
فاصلــه دارد؛ ایــن محوطــه  130هکتــاری دارای 9
ســاختمان آکادمیــک ،ســه اقامتــگاه کــه یــک مــورد
از آن در ســال  2006افتتــاح شــد ،ســالن غذاخــوری،
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کتابخانــه ،مرکــز جدیــد فعالیــت هــای هنــری ،مرکــز
ورزشــی جوانــان کانــادا بــا یــک میــدان ورزشــی
مصنوعــی جدیــد و یــک مرکــز تناســب انــدام 8400
فــوت مربــع ،مرکــز دانشــجویی مورفــی ،بیمارســتان
مشــهور آمــوزش دامپزشــکی در آتالنتیــک و چندیــن
موسســه تحقیقاتــی اســت.
)902( 0439-566

کالــــج هـلنـــد
کال ــج هلن ــد ب ــا  13ش ــعبه در سراس ــر جزی ــره ،بی ــش
از  2600دانش ــجوی تم ــام وق ــت و  4070دانش ــجوی
پ ــاره وق ــت دارد .ای ــن دانش ــجویان تج ــارب ش ــغلی و
آموزش ــی مختلف ــی دارن ــد.
کالــج هلنــد دوره هایــی را در زمینــه هــای هــوا فضــا،
تجــارت ،آشــپزی ،بهداشــت ،اجــرای قانــون ،دریایــی،
جهانگــردی ،تجــارت و تکنولــوژی و ورزش و ســرگرمی
ارائــه مــی دهــد .کالــج هلنــد بــه عنــوان پیشــرو در
آمــوزش عملــی و مبتنــی بــر مهــارت ،فــارغ التحصیالنــی
بــرای کار در سراســر جهــان آمــاده مــی کنــد.

دپـارتمــــان ها
●آموزش بزرگساالن و جامعه
●علوم کاربردی و فناوری مهندسی
●آکادمی پلیس آتالنتیک
●مطالعات تجاری
●مطالعات کامپیوتری
●موسسه آشپزی کانادا
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●مطالعات بهداشتی و اجتماعی
●فناوری و معامالت صنعتی
●آموزش دریایی
●رسانه و ارتباطات
●ورزش و سرگرمی
●مهمان داری و گردشگری
تماس1-800-446-5265 :
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مناسبــت هـــا
محــل تولــد کنفدراســیون ،از ســال  1864کــه رهبــران
سیاســی بــرای بحــث در مــورد تشــکیل کشــوری کــه
اکنــون بــه عنــوان کانــادا مــی شناســیم ،گردهــم آمــده
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جــاز و بلــوز جزیــره پرنــس ادوارد ،جشــنواره چــراغ هــا،
جشــنواره جــک فراســت ،شــارلوت تــاون ســرگرمی هــای
متنوعــی بــرای ســاکنان و بازدیدکننــدگان ارائــه مــی
دهــد.

بودنــد ،میزبــان رویدادهــای بــه یادماندنــی اســت.
ایــن رویــداد در شــارلوت تــاون برگــزار شــد و تــا بــه
امــروز ادامــه دارد .اگرچــه مشــخصه فعالیــت هــای
فعلــی پیشــرفت هــای مــدرن اســت ،امــا میزبانــی
شــارلوت تــاون هنــوز هــم بیشــتر اوقــات برقــرار
اســت .پایتخــت جزیــره پرنــس ادوارد کــه پیشــرو
برگــزاری رویدادهــای جــذاب اســت ،بــه عنــوان
یــک جامعــه پــر جنــب و جــوش ،هیجــان انگیــز
بــا جاذبــه هــای دیدنــی ،و تجربــه فعالیــت هــای
جدیــد شــناخته مــی شــود .بزرگتریــن شــهر اســتان
میزبــان موفــق بســیاری از رویدادهــای ورزشــی و
فرهنگــی و همچنیــن جلســات و کنوانســیون هــا
اســت کــه در بیشــتر مــوارد بــه دلیــل امکانــات عالــی
و اماکــن گردشــگری ،فعالیــت هــای داوطلبانــه ،و
انگیــزه ای بــی نظیــر بــرای بــی نظیــر ســاختن هــر
رویــداد اســت.
فرقــی نمــی کنــد کــه رویــداد ورزشــی ،ملــی یــا بیــن

افتخــارات
معمــاری شــهر شــارلوت تــاون قدیمی اســت .بــه عنوان
مرکــز نشســت هــا کــه منجــر بــه تاســیس کشــور شــد،
شــارلوت تــاون مرکــز یــازده مــکان تاریخــی ملــی اســت.
معمــاری اصلــی شــهر بــه ســال  1771برمــی گــردد ،بــا
خیابــان هــای عریــض و پــر درخــت و فضاهــای بــاز ،کــه
باعــث شــده اســت بــرای پیــاده روی عصــر مناســب
باشــد .توجــه ویــژه ای بــه حفــظ منظــره هــای اســکله
شــده اســت.

المللــی باشــد؛ ماننــد مســابقات قهرمانــی فوتبــال

تاریخچـــه قـــوی کشـــتی ســـازی منجـــر بـــه تغییـــر

بیــن دانشــگاهی کانــادا ،مســابقات جــام قهرمانــی

ظاهـــر مرکـــز شـــهر شـــد .منطقـــه ای از شـــهر کـــه

ملــی تلــوس ،مســابقات ســافت بــال مــردان آمریــکای

در ســـال  1866در آتـــش ســـوخت بـــا ســـاختمانهای

شــمالی و مســابقات قهرمانــی دوچرخــه ســواری جــام

آجـــری جایگزیـــن شـــده اســـت .اگرچـــه در روزهـــای

جهانــی بانــوان جزیــره پرنــس ادوارد و یــا جشــنواره های

اولیـــه بیشـــتر ســـاختمانها کـــم رنـــگ بـــه نظـــر مـــی

فرهنگــی ماننــد جشــنواره شــارلوت تــاون ،جشــنواره

رس ــیدند ،ام ــا س ــنت دریایــی در ط ــول س ــالها باع ــث
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ســـاخت ســـاختمان هایـــی بـــا رنـــگ هـــای متنـــوع
شـــده اســـت.

تفریحــات شبانــه  /رستوران هــا
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●فدراسیون سالخوردگان جزیره پرنس ادوارد

آب و هــوا
آب و هــوای شــارلوت تــاون بــه طــور متوســط 238

مرک ــز فعالی ــت ه ــای تج ــاری و گردش ــگری اس ــتان،

روز آفتابــی یــا نیمــه آفتابــی اســت بــا  85 .33اینــچ

ش ــارلوت ت ــاون بی ــش از  100رس ــتوران  /تفریح ــات

بارندگــی و  6 .132اینــچ بــارش بــرف .در تابســتان دمــا

شـــبانه دارد کـــه بیشـــتر در مرکـــز شـــهر متمرکـــز

بیــن  20تــا  30درجــه ســانتی گــراد متغیــر اســت و

ش ــده و همچنی ــن مرک ــز رویداده ــا و جش ــنواره ه ــا

در زمســتان میانگیــن دمــا بیــن  -3تــا  -11ســانتیگراد

در ش ــهر اس ــت .بخ ــش خدم ــات ب ــه منظ ــور تامی ــن

متغیــر اســت.

نیازهـــای فزاینـــده گردشـــگری و توســـعه چشـــمگیر
مرکـــز شـــهر ،رشـــد زیـــادی داشـــته اســـت.

کلیساهــا

حمل و نقل عمومـــی
واگــن هــای ترانزیتــی شــارلوت تــاون در مســیرهای
مشــخص شــده اتوبــوس «مشــغول کار» هســتند و

بیـــش از  30کلیســـا در شـــارلوت تـــاون وجـــود دارد

مشــتریان را جابجــا مــی کننــد .برنامــه هــای ترانزیــت

ک ــه فرق ــه ه ــای مختل ــف را در خ ــود ج ــای داده ان ــد.

دوشــنبه  -شــنبه  30 :6صبــح  45 :6 -بعــد از ظهــر

ب ــرای کس ــب اطالع ــات ،ب ــا ش ــورای مناب ــع داوطلبان ــه

اســت.

ب ــه ش ــماره  )902( 368-7337تم ــاس بگیری ــد.

کرایه :نقدی  2 -دالر

سازمان های جامعــه

تماس)902( 566-9962 :

کلــوب هــای فعــال خدماتــی شــارلوت تــاون عبارتنــد

دیگــر اطالعــات عمومــی الزم بــرای تــازه
واردان

از:
●جیسیس
●کلوب کیوانیس شارلوت تاون
●کلوب لیونز
●باشگاه روتاری

انجمن تازه واردان جزیره پرنس ادوارد
www.peianc.com
دبیرخانه جمعیت www.gov.pe.ca/popsec

●لژیون سلطنتی کانادا

مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد

●باشگاه کینزمن

www.gov.pe.ca/accesspei

●شوالیه های کلمبوس
●باشگاه لیونز -پارکدیل

ورود به جزیره www.gov.pe.ca/accesspei
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مهاجرت و شهروندی کانادا www.cic.gc.ca

انرژی دریایی 1-800-670-1012

وزارت بهداشــت جزیــره پرنــس ادوارد 368-6130

کابل ایستلینک )902( 367-2800

()902

مدیریت فاضالب www.iwmc.pe.ca

بهداشت کانادا www.hc-sc.gc.ca
خدمات کانادا www.sdc.gc.ca
مشاوره اعتباری )902( 892-2441
امالک و مستغالت
www.mls.ca

www.peire.com

روزنامه www.theguardian.pe.ca
پل کنفدراسیون
www.confederationbridge.com
قایق موتوری www.peiferry.com
ورزش و سرگرمی www.sportpei.pe.ca
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مالیــات
نرخ مالیــات شهــری
نـــرخ مالیـــات شـــهری در ســـال  2007بـــرای هـــر 100
دالر ارزیابـــی امـــاک تجـــاری  36 .2دالر و بـــرای
امـــاک مســـکونی بیـــن  10 .1تـــا  33 .1دالر متغیـــر
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برنامه های تشویق مالیاتی
شـــهر شـــارلوت تـــاون چندیـــن برنامـــه تشـــویقی
مالیاتــی ب ــرای تش ــویق س ــرمایه گ ــذاری ه ــای جدی ــد
بـــه جامعـــه دارد.

برنامه توسعه تشویق مالیاتی

بـــود .نـــرخ آب و بـــرق ســـاالنه بـــرای مســـکن تـــک

ای ــن برنام ــه ب ــرای ارائ ــه تخفی ــف مالیاتــی در جه ــت

خان ــوار  172دالر ب ــرای آب و  214دالر ب ــرای خدم ــات

ســـرمایه گـــذاری در بخشـــهای تولیـــد ،فنـــاوری

فاضــاب اســت .مالیــات بــر دارایــی اســتانی نیــز بــه

اطالع ــات و فن ــاوری زیس ــتی طــی پن ــج س ــال طراحــی

مالیـــات شـــهری افـــزوده مـــی شـــود.

شـــده اســـت.

اطالعات مالیــات بر فــروش
مالیــات کاالهــا و خدمــات مالیــات بــر ارزش افــزوده

برنام ــه تش ــویق مالیاتــی ب ــرای احی ــای
مج ــدد مرک ــز ش ــهر

کانــادا اســت کــه تقریبــاً  ٪6بــه همــه مــوارد بــه جــز

هـــدف ایـــن برنامـــه ارائـــه تخفیـــف مالیاتـــی بـــرای

مــواد غذایــی و خدمــات مالــی اضافــه مــی شــود.

ســـرمایه گـــذاری تجـــاری و غیـــر تجـــاری در مرکـــز
شـــهر طـــی پنـــج ســـال اســـت.

مالیــات فــروش اســتانی در جزیــره پرنــس ادوارد
 %10اســت .مالیــات فــروش اســتانی پــس از
اضافــه شــدن مالیــات خدمــات و کاالهــا بــه قیمت
محاســبه مــی شــود .قیمــت هــا تقریبــاً همیشــه
قبــل از مالیــات هــای اعمــال شــده نشــان داده مــی
شــوند .در صــورت امــکان ٪10 ،هنــگام پرداخــت
پــول بــه صندوقــدار اضافــه مــی شــود .مالیــات
فــروش اســتانی مشــمول تخفیــف نیســت.
بــرای بیشــتر اقامتــگاه هــای مســقف  ٪2مالیــات
بازاریابــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
بــرای ارزیابــی بازرگانــی در یــک منطقــه مشــخص در
مرکــز شــهر ،عــوارض منطقــه بــرای بهبــود مشــاغل .0
 15100دالر اســت.

برنامــه تشــویق مالیاتــی خدمــات مالــی
بیــن المللــی

هـــدف ایـــن برنامـــه ارائـــه تخفیـــف مالیاتـــی بـــرای
س ــرمایه گ ــذاری در بخ ــش خدم ــات مال ــی در ط ــول
بیـــش از  10ســـال اســـت.
هــدف برنامــه  Heritage Tax Freezeارائــه تخفیــف
مالیاتــی ب ــرای توس ــعه ام ــاک تاریخــی طــی  5س ــال
اس ــت .اس ــاس ای ــن برنام ــه ه ــا مالی ــات ب ــر دارایــی
اس ــت و ب ــرای مالی ــات ش ــهری توس ــعه مل ــک ،اع ــم
از س ــاخت و س ــاز ی ــا نوس ــازی ،تخفی ــف م ــی گی ــرد.
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عالوه بر این:
هــدف برنامــه  Heritage Grantبهبــود آثــار باســتانی
اســت .کمــک هزینــه  ٪30هزینــه کل و حداکثــر 4000
 $اســت.

برنامه بهبود نما
ایــن برنامــه ،یــک برنامــه هزینه مشــترک بــرای اطمینان
از توســعه و ارتقــا اماکــن تاریخــی ،و ســرمایه گــذاری
در داون تــاون اســت کــه ویژگــی تاریخــی خــود را حفــظ
کــرده اســت .هــدف ایــن برنامــه افزایــش جذابیــت
مرکــز شــهر بــه عنــوان مکانــی عالــی بــرای زندگــی اســت
و بودجــه ای از  ٪30تــا حداکثــر  50000تأمیــن مــی
کنــد.
شهردار

کلیفورد لی

مدیر ارشد اداری

روی مین

دولــت
دولــت محلــی
شــارلوت تــاون لنگــرگاه هــای اســتانی شــروود

دپارتمــان برنامــه ریــزی

هیلزبــورگ ،پارکدیــل بلــودر ،میــدان کینــگ شــارلوت

دپارتمــان برنامــه ریــزی و توســعه شــامل برنامــه ریــزی

تــاون ،میــدان راچفــورد شــارلوت تــاون ،پارک اســپرینگ

و بررســی هــای ســاختمانی اســت .پــروژه هــای مربــوط

شــارلوت تــاون ،اســتانهوپ -شــرق ســلطنتی ،وینســلو-

بــه تغییــر اراضــی یــا ســاختمانها در شــهر بایــد توســط

غــرب ســلطنتی را احاطــه کــرده و بخشــی از منطقــه

بخــش برنامــه ریــزی و توســعه بررســی شــوند .بیشــتر

انتخاباتــی فــدرال شــارلوت تــاون اســت.

پــروژه هــا غیــر از تعمیــر و نگهــداری عمومــی نیــاز

خدمــات شهــری

بــه مجــوز دارنــد .بــرای دریافــت مجــوز ســاخت بــه

ایــن شــهر ،خدمــات شــهری متنوعــی در بیشــتر مراکــز
شــهری ارائــه مــی دهــد.

دپارتمــان برنامــه ریــزی ،طبقــه اول ،ســالن شــهرداری
مراجعــه کنیــد.
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برگزاری رویداهــای جدیــد
شــهر در تــاش بــرای برگــزاری رویدادهــا و فســتیوال
هـــای جدیـــد اســـت و در زمینـــه تســـهیل برگـــزاری
رویـــداد هـــا ،بودجـــه بنـــدی ،و اجـــرای آنهـــا تـــاش
م ــی کن ــد.

گردشگـــری
ب ــا حف ــظ دفت ــر گردش ــگری ،کارکن ــان ق ــادر خواهن ــد
بـــود تـــا در ارائـــه خدمـــات متنوعـــی از جملـــه ارائـــه
اطالع ــات ،تبلیغ ــات ،نقش ــه ه ــا و غی ــره کم ــک کنن ــد.

خدمــات پلیــس
پلیـــس شـــارلوت تـــاون ،بـــا همـــکاری جامعـــه ،در
جهـــت محافظـــت از جـــان و مـــال تـــاش کـــرده و
بـــا ایـــن کار کیفیـــت زندگـــی را بـــرای شـــهروندان و
بازدیـــد کننـــدگان شـــارلوت تـــاون بهبـــود بخشـــیده
اســـت
اداره پلیـــس شـــارلوت تـــاون بـــا مجموعـــه ای از
 53افســـر پلیـــس ســـوگند خـــورده و  14کارمنـــد
غیرنظامـــی فعالیـــت مـــی کنـــد .اداره پلیـــس
همچنی ــن بـــا نیروه ــای حاف ــظ صل ــح س ــازمان مل ــل
متح ــد و ت ــاش ه ــای جدی ــد تح ــت عن ــوان اج ــرای
س ــاح ه ــای ملــی هم ــکاری م ــی کن ــد .اعض ــای ای ــن
بخ ــش ب ــا تی ــم واکن ــش اضط ــراری و دیگ ــر اعض ــای
ارتـــش مشـــارکت مـــی کننـــد.

خدمات آتش نشانی
خدمــات آتــش نشــانی شــارلوت تــاون متعهــد بــه ارائــه
خدمــات حرفــه ای ،بــا کیفیــت در اطفــا حریــق ،امــداد
و نجــات ،پیشــگیری از آتــش ســوزی ،اجــرای قوانیــن
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و تحقیقــات بــرای حفاظــت از جــان و مــال و ارائــه بــا
کیفیــت تریــن آمــوزش و اطالعــات ایمنــی در برابــر
آتــش بــه شــهروندان اســت.

تاسیسات
مهندسی
مهندســـی خدمـــات پشـــتیبانی از برنامـــه ریـــزی
کوت ــاه م ــدت و بلن ــد م ــدت ،مهندس ــی و طراحــی و
بـــه روزرســـانی تأسیســـات آب و فاضـــاب موجـــود،
نقش ــه ب ــرداری و نگه ــداری س ــوابق ،ط ــرح و بازرس ــی
از تاسیســـات آب و بـــرق و پیمانـــکار ،نظـــارت بـــر
کیفی ــت آب و پاس ــخ ب ــه درخواس ــت ه ــا و ش ــکایت
ه ــای مش ــتری ،توس ــعه دهن ــده و پیمان ــکار را ارائ ــه
م ــی ده ــد.

کارخانه
کارخانـــه مســـئول تعمیـــر و نگهـــداری و تعمیـــر
سیســـتم هـــای آب و فاضـــاب شـــهر از جملـــه
ایســـتگاه هـــای پمپـــاژ آب اســـت.

تصفیه
تصفیـــه خانـــه مســـئول بهـــره بـــرداری ،تعمیـــر و
نگهـــداری تاسیســـات تصفیـــه فاضـــاب شـــهری
اســـت.
تماس)902( 629-4009 :

تاسیسات عام المنفعه
دپارتمــان تاسیســات عــام المنفعــه شــهر شــارلوت
تــاون وظیفــه تعمیــر خیابــان هــای شــهر ،پیــاده روهــا،
سیســتم هــای آب رگبــاری ،تعمیــرات پارکومتــر،
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روشــنایی خیابــان هــا و همچنیــن ســاختمانهای شــهرداری را بــه اســتثنای امکانــات تفریحــی و ایســتگاه هــای آب و
فاضــاب بــر عهــده دارد.
تماس)902( 894-5208 :

Charlottetown
دولـــت استانــی
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دولــت فــدرال

از آنجــا کــه شــهر شــارلوت تــاون مرکــز اســتان اســت،

در جزیــره پرنــس ادوارد  4نماینــده پارلمــان فــدرال

ســاکنان شــارلوت تــاون بــه راحتــی بــه دفاتــر و خدمــات

وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا مســئول اداره فــدرال در

دولتــی اســتان دسترســی دارنــد .مجلــس قانونگــذاری

شــارلوت تــاون اســت .دپارتمــان هــای مختلــف فــدرال

منتخــب ،مســئول تصویــب قوانیــن و تأمیــن منابــع

در شــارلوت تــاون دفاتــر دارنــد از جملــه آژانــس

مالــی بــرای دولــت جزیــره پرنــس ادوارد اســت .شــورای

فرصتهــای آتالنتیــک کانــادا ،تاسیســات عــام المنفعــه،

اجرایــی (کابینــه) ،بــه رهبــری نخســت وزیــر قــوه مجریه

خدمــات دولتــی کانــادا ،خدمــات کانــادا ،میــراث کانــادا.

دولــت اســت و در مــورد سیاســت و جهــت گیــری

مهمتریــن همــکاری دولــت فــدرال بــا وزارت امــور

تصمیــم گیــری مــی کنــد .اداره روزمــره اســتان توســط

ســربازان جنگــی اســت کــه تنهــا دفتــر مرکــزی فــدرال

 9بخــش و چندیــن هیئــت ،کمیســیون و آژانــس

خــارج از اتــاوا اســت.

انجــام مــی شــود .هــر بخــش توســط یــک عضــو شــورای
اجرایــی نظــارت مــی شــود.

دپارتمــان هــا
●کشاورزی ،شیالت و آبزی پروری
●دفتر دادستان کل کشور
●امور اجتماعی و فرهنگی
●توسعه و فناوری
●آموزش
●محیط زیست ،انرژی و جنگلداری
●بهداشت
●خزانه داری استان
●خدمات اجتماعی و سالمندان
●گردشگری
●حمل و نقل و تاسیسات عام المنفعه
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