


اسپانسر ویرایش اول

تیـم موسسـه مهاجرتـی تراسـت مجموعـه ای از وکال و مشـاورین خبـره ایسـت کـه هدفـش طراحـی و اجـرای 

 )Trust Way Immigration Services( بهتریـن مسـیر مهاجرتی برای شماسـت. مؤسسـه مهاجرتـی تراسـت

شـرکتی کانادایـی اسـت کـه در اسـتان بریتیـش کلمبیـا بـه شـماره BC1268598 و در اداره مهاجـرت کانـادا به 

شـماره R506959 بـه ثبت رسـیده اسـت.

موسســه مهاجــرتـی تراســت
همــراه شمــــا در تمـــام مراحــــل مهـــــاجرت

مهاجرت به کانادا

زندگــی ای بــا کیفیــت کانادایــی 

ــود در  ــواده خ ــود و خان ــرای خ را ب

ــد. ــا کنی ــادا بن کان

تحصیل در کانادا

در بهتریـن دانشـگاه ها و موسسـات 

آموزشـی جهان تحصیـل کنید. 

سرمایه گذاری در کانادا

زندگــی  و  موفــق  کار  و  کســب   

قــاب.  یــک  در  کانادایــی 

ویزای کانادا

به مقصـد بیاندیشـید، راه خودش را 

به شـما نشـان خواهد داد.

اخبار مهاجرت

 بـه روز تریـن اخبـار مهاجرتـی کانادا 

و قوانیـن و مقـررات تصویب شـده. 

RCIC# 506959
وکــــالی رسمـــی اداره مهـــــاجــــرت کــانــــادا

ارتباط با دفاتر کانادا )ونکوور و ریچموند(  ارتباط با دفـاتر ایـران )تهــران و کـاشـــان( 

)10 خط(  1+)30 خط(   )604( 7733475 021  9130  2929



اسپانسر ویرایش اول

چرا موکلین به ما

اعتمـاد
کرده انـد؟

خود آمــــار پرونـــــده هــای موفــــق ما باالســــت! مشتـــریان  وقـــت  برای  ویــژه ای  ارزش  ما 
قائــــل هستیـــم!

صرفه جویی در وقتپرونده های موفق

ما نماینـــده رسمی مراکز آموزشی مقاطع 
مختلف در کانادا هستیم!

بهترین ها را به مشتری پیشنهاد می دهیم حتـــی 
به ضـــرر خودمـــان!

پیشنهاد بهرتین ها نمـاینده رسـیم

ـی مهاجــرت  تراســت توســط مشــاورین قانوـن
کانادا و عضو انجمن ICCRC اداره می شود!

توجــه به جزئیـات، عامـــل تمـــایز ماســـت!

توجــه به جـزئیـــاتمشـاوریـن قانــوین

وکالـــت پرونـده هـــا با توجـه به تجربه 
قبلی وکال پذیرفته  می شود!

همـــواره در دستـــرس هستیـــم!

در دســـرتستجـــــربه وکــال
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فرصـــتها

مرکزشهربری:برنامهیبهبودجامعه

بــری شــهری در جنــوب انتاریــو، کانادا، اســت کــه در کرانه غربی 
دریاچه سیمکو و ۹۰ کیلومتری شمال تورنتو قرار گرفته است. این 
شهر مرکز ترمینال اصلی حمل ونقل 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 دوره هــای تحصیــالت تکمیلی و دانشــگاهی در آن برگزار شــود. 

جشــنواره های محبوب بســیاری ازجمله جشــن شــب ســال نو، وینترفســت، روزهای پیاده روی و... در طول سال، 
هزاران نفر را به این منطقه جذب می کنند. 

 

مشـوقهــایمالــی:

کمک های مالیاتی 	

وام های قابل بخشش تا سقف 2.5۰۰.۰۰۰ دالر برای ارتقای ساختمان 	

وام قابل  بخشش تا سقف 2.5۰۰.۰۰۰ دالر برای بهسازی نما و تا سقف 5۰۰.۰۰۰ دالر برای عالئم تبلیغاتی 	

کمک هزینه های درخواست، هزینه های مجوز و هزینه های ویژه.  	
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مـرکــزآالنـــدال

آالنــدال که در ســاحل خلیج کمپنفلت واقع شــده اســت، مســیر 
ورود بــه مرکز شــهر بری اســت. آالندال در مرکــز جاده های اصلی 
شــریانی واقع شــده اســت و با کمک ســرمایه گذاری ســه میلیون 
دالری دولت هــای 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 می دهد و جشنواره های 

زیادی در این مکان برگزار می شود. 

مشـوقهــایمالـــی

کمک های مالیاتی 	

2.۰۰۰.۰۰۰ دالر جایزه برای وقف زمین پارک 	

وام قابل  بخشش تا سقف ۳۰۰۰۰۰۰ دالر 	

۰5
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MapleviewWestپــارکتـجـــاری

دفتــر مرکــزی صنایــع کانپالســت و مرکــز اطالعاتــی گــروه مالــی 
بانــک مونتــرآل در ایــن پارک واقع شــده اســت و زیرســاخت های 
فیزیکــی و موقعیــت مکانــی عالــی ای بــرای نیازهــای تجاری شــما 

فراهــم می کنــد. 

ایـن پـارک کـــه ازطریـق بزرگـراه 4۰1 بـه بـازار کالن شـهر تورنتـو و راهـرو دیترویـت - وینـدزور - کبـک متصـل  	
می شـود، دو دقیقـــه فاصلـــه تـا بزرگـراه 4۰۰ دارد. 

از دو منبع جداگانه ی تغذیه ی مخابراتی )شبکه های بل و اتریا( خدمات دریافت می کند.  	

برای تأمین برق اضافی، از دو منبع تغذیه جداگانه استفاده می شود.  	

ســـاختمان های صنعتی موجود در حال گســـترش هستند و تقریبا در حدود 5۰ درصد از مســـاحت ناخالص  	
ی، معـاف از پرداخـت هزینه های شـهرداری می باشـند.  فعـل

فرودگــاهمحلیلیکسیمکـو

فرودگاه محلی لیک ســیمکو که بیســت دقیقه از مرکز شهر بری در منطقه ی کالن شهر تورنتو فاصله دارد، بندر 
ورودی مســافران بین المللی و حمل بار اســت. این فرودگاه تحت مالکیت مشــترک شهر بری و شهرستان اورو - 

مدونت است. 

۰6
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هزینــههایتوسعــهبرایشهــرداری:معافیــتهاوتخفیفــات

کلیـه ی کاربری هـای غیرمسـکونی در منطقـه ی  	
برنامه ریـزی مرکـز شـهر، تـا شـانزدهم ژوئـن 2۰1۳ 

معـاف از مالیـات بودنـد. 

تـا  	 ی،  فعـل صنعـتی  سـاختمان های  گسـترش 
پرداخـت  از  ی  فعـل ناخالـص  مسـاحت  درصـد   5۰

هسـتند.  معـاف  شـهرداری  هزینه هـای 

درصورتی کـه یـک سـاختمان یـا سـازه تخریـب  	
شـده باشـد یا برای دریافت مجوز توسـعه ی مجدد 

تغییـر کاربـری داده باشـد، اعتبـار براسـاس تعـداد واحدهـای مسـکونی یا مسـاحت ناخالص سـاختمانی اسـت که 
در شـصت مـاه قبـل سـکنه داشـته اسـت. 

کالج ها و دانشگاه های عمومی معاف از پرداخت هزینه های زمین هستند.  	

هزینــههایشهـرداریبرایتوسعــهیساختمـانهــایغیـرمسکـونـــی

از اول ژانویه ی 2۰۰۹ تا سی ویکم دسامبر 2۰۰۹ )منطقه ی برنامه ریزی مرکز شهر معاف بودند.(

هزینههایتوسعه)دالر/فوتمربع(کاربری

16.76خرده فروشی

1۰.77صنعتی

15.27دیگر ساختمان های غیرمسکونی

۰7
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بزرگراه 4۰۰/تقاطع غیر همسطح میپل ویو

)اراضی شهری از تاریخ 22 آوریل 1۹۹6 و پس از آن معاف هستند(

هزینههایتوسعه)دالر/هکتار(تغییرمحیطضروریاست؟کاربری

15۰۰۰بلهبازرگانی

15۰۰۰بلهبازرگانی

15۰۰خیربازرگانی

۳۰۰خیرصنعتی

5۰۰۰بلهنهادی

15۰۰خیرنهادی
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مزیــتمکانـــی
نزدیکی به تورنتو، کیفیت باالی زندگی، تکنولوژی پیشرفته، هزینه های پایین عملیاتی. 

منطقــهیمرکــزیدرکـالنشهـــرکـانـــادا

حدود یک چهارم جمعیت کانادا، در شــعاع صد مایلی بری زندگی می کنند. قســمت جنوبی این منطقه، معروف 
به نعل اســب طالیی، 7۰ درصد از تولید ناخالص داخلی انتاریو را در اختیار دارد. فاصله ی بری، واقع در شــمال 

کالن شهر تورنتو، با 1۳1 میلیون مصرف کننده در آمریکای شمالی، حدود یک روز رانندگی با کامیون است. 

۰۹

فاصلهتابریمقصد
)کیلومتر(

فاصلهتابری
فاصلهتابریمقصد)مایل(

)کیلومتر(
فاصلهتابری
)مایل(

8۳۹52۰نیویورک۹۰155۹شیکاگو

۳47215روچستر877544سینسیناتی

46۹2۹1سیراکوز545۳۳8کلیولند

847525فیالدلفیا۹615۹6بوستون

58۹۳65پیتسبرگ4۳7271دترویت

62۰۳84مونترآل88۰546واشنگتن دی سی

872541شهر کبک2۳6146بوفالو
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فاصلهتابری)مایل(فاصلهتابری)کیلومتر(مقصد

1۰۹68تورنتو

145۹۰همیلتون

24۰15۰لندن

2۰۰125آبشار نیاگارا

2۰۰155خلیج شمالی

4۳۰26۰اتاوا

5۹5۳55سو سنت ماری

۳۰۰185سادبری

۰1۰
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مزایـــایبـرنامـــهریـــزی

فرایندسادهیتصویبطرحمحوطه؛شهربری

قانــــون برنامه ریزی انتاریو کاربری های خاص زمین را مشــــروط بــــه تصویــــب طرح محوطــــه می کند. تصویب 
طــرح محوطه عبارت است از طرح سایت، طراحی شهری، طراحی ساختمان خارجــی، دسترســی، محوطه ســازی، 
مدیریت ســرویس دهی/سیالب، حفاظت از میراث طبیعی، روشنایی سایت، مطابقت بــا اصول منطقه بنــدی و 

مطابقت با اصول ساختمان ســازی وآتش سوزی. 

هــدف شــهر بــری اطمینــان از توســعه ی محیــط شــهری بــه روشــی ایمــن، راحــت، کارآمــد و زیباشــناختی 
ــان می دهــد کــه تحــوالت ازنظــر زیســت محیطی  ــد برنامه ریــزی محوطــه اطمین ــر ایــن، فراین اســت. عالوه ب

ــه اهــداف طراحــی شــهری را ممکــن می ســازند.  ــد و دســتیابی ب ــل اجــرا و کاربردی ان قاب

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 بهره مندی از فرایند پیش ساخت  	

تأیید سطح کارکنان برای تمامی برنامه های سایت.  	

اختصاص رویکرد »یک پنجره« توسط مدیر پروژه به بررسی و تأیید برنامه ها 	

در نظر گرفتن دو هفته برای برنامه ریزی جلسات کمیته ی بررسی فنی  	

در نظر گرفتن حداکثر شش هفته برای صدور شرایط برنامه ی سایت با درخواست قبل از ساخت  	

صدور پروانه ی ساختمانی مشروط، قبل از ثبت قرارداد طرح سایت 	

پردازش مصوبات و توافق نامه ی برنامه ی سایت، هم زمان با بررسی و تأیید مجوز ساخت کامل.  	

کارکنان سازمان حفاظت مستقر در شهرداری.  	

۰11



Barrie12

دسترســی راحــت به اطالعات نقشــه ی ســایت ازطریق کتابچــه ی راهنمــای کاربرد طراحی سایت و کتابچه ی  	
راهنمای طراحی شـهری )این کتاب به  صورت آنالین دردسـترس اسـت.(

دیگرمزایاعبارتانداز:

معافیت برخی مناطق صنعتی از تأیید طرح سایت 	

معافیت از هزینه های توسعه در مرکز شهر 	

مشوق های مالی ازطریق مناطق بهبود جامعه 	

مزایـــایرشــدسـریــع
یـکـی از دالیــل موفقیــت تجــارت در این منطقــه، موقعیت جغرافیاـیـی و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ســاکنین و 

نیروی کار است. 

وسعتشهربریتا2293هکتارافزایشمییابد.

در پانزدهم دســامبر 2۰۰۹، قانون اصالح مرزهای بری-اینســفیل، توشــیح ملوکانه دریافت کرده اســت و 22۹۳ 
هکتار زمین بیشتر برای توسعه به شهرستان بری اعطا شد. 

ــری، مرکــز رشــد شــهری در انتاریــو، یک ســوم از رشــد جمعیــت و 40 درصــد از  انتظــار مــی رود کــه شــهر ب
رشــد شــغلی آینــده را در منطقــه ی ســیمکو از آن خــود کنــد؛ منطقــه ای کــه تــا ســال 2031 حــدود 667000 

نفــر ســکنه خواهــد داشــت. 

پیش بینی می شــود که تا ســال 2۰۳1، جمعیت بری از ۳.7میلیون نفر )ســال 2۰۰1( به 11.5میلیون نفر افزایش 
یابد که بیش از 8۰درصد رشد جمعیت انتاریو را تشکیل می دهد. 

12
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سالجمیت

627281۹۹1

7۹1۹11۹۹6

1۰۳71۰2۰۰1

1284۳۰2۰۰6

157۰۰۰2۰11

21۰۰۰۰2۰۳1
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منطقهیآماریکالنشهریبریباالترینسرعترشدرادرکانادادارد

طی چند ســال گذشــته، شــهر بری رشد چشمگیری داشــته است. بین ســال های 2۰۰1 و 2۰۰6، مرکز آمار کانادا 
منطقه ی کالن شهری بری را شهری با رشد سریع عنوان کرد. 

با بیش از 1۳5۰۰۰ جمعیت، شهر بری لنگرگاه شهری منطقه ی سیمکو شناخته شده است. 

ده منطقه ی آماری کالن شهری بری با رشد سریع در کانادا )2۰۰6-2۰۰1(

رشــدمنطقــهیسیمـکـــو

شــــهر بری، موتور اقتصادی انتاریوی مرکزی اســــت. روزانه بیش از 167۰۰ کارگر از کالن شــــهر تورنتو برای کار 
به بری رفت وآمد می کنند. این شــهر خدمات بهداشــتی، آموزشی، خرده فروشی و بازرگانی به منطقه ی سیمکو 

ارائه می دهد. 
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جـوانتریـــنمنـطقـــهیآمـــاریکـالنشهـــریدرکانــــادا

منطقــه ی آماری کالن شــهر بــری، با میانگین سن 4.۳5، جوان ترین منطقه ی آماری کالن شــهری در کاناداســت. 



رشــدتجـــاری

رشد ساختمان های غیرمسکونی بری بین سال های 2۰۰5-2۰۰8 رتبه ی سوم را از آن خود کرده است. 

15
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رشــدشغلـــی

میان سال های 2۰۰1-2۰۰6، تعداد مشاغل شهر، 2۰درصد افزایش یافته است. 

رشــددرآمـــد

طبق آخرین سرشــماری، افزایش درآمد در شــهر بری، نســبت به دیگر شــهرهای انتاریو، رتبه ی چهارم را داشــته 
است. 

درصدرشدشغلی20012006

2۰. 456۹555۰5۰47تعداد مشاغل در بری

درصدتغییرات20002005

4512۳۳.6 دالر4۳56۰ دالردرآمد متوسط
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مزایـــایحمــلونقـــل
فرودگاهها

فرودگاه محلی لیک سیمکو یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین فرودگاه های محلی کاناداست. 

مبلغ 1۳.7میلیون دالر اخیرًا به توسعه ی فرودگاه محلی لیک سیمکو اختصاص داده شده است.  	

تا مرکز شهر بری بیست دقیقه رانندگی فاصله است.  	

مجهز به گمرک و تجهیزات جابه جایی بار است.  	

مجهز به هواپیماهای تجاری، شرکتی، و تفریحی است.  	

وسعت باند پرواز 5۰۰۰ فوت است.  	

فرودگاه بین المللی لستر بی. پیرسون تورنتو تا بری یک ساعت فاصله دارد. 

جادههــا

پنج تقاطع هم سطح برای دسترسی آسان 	

دسترسـی بـه بـازار مرکـزی تورنتـو و راهـروی دترویت-ویندزور-کبـک ازطریـق بزرگـراه 4۰۰، بزرگـراه 27 و یانگ  	
اسـتریت )بزرگراه 11(

راهآهـــن

راه آهــن کولینــگ وود بــری، شهر کولینگ وود، کشتی های باری، راه آهن کانادا-پاسیفیک و شرکت ساخت وساز 
کانادا با مسئولیت محدود است. 

مبادالت روزانه با راه آهن کانادا-پاسیفیک 	

متعهد به ارائه ی خدمات راه آهن به تمامی صنایع موجود در بری و کولینگ وود 	

ی در تأسیسـات مشـتری و ارائـه ی خدمـات نقل وانتقـال بـار تـا محـل  	 هماهنـگی در سـاخت سـایدینگ ریـل
فعالیـت مشـتری. 
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مزایـــایمـــردم

یکـیازهوشمـندتریــنشهـرهــایکانــادا

پنجمیــن شــهر هوشــمند کانــادا در شــاخص یادگیــری مرکــب براســاس نتیجــه ی ارزیابــی شــورای آموزشــی 
کانــادا در ســال 2009 کــه روی بیــش از 4700 شــهر در سراســر کانــادا انجــام شــد. نتیجــه مجموعــه ی نیــروی 

کاری بــا اســتعداد، افزایــش درآمــد و رفــاه بیشــتر اســت. 

نیـرویکــارتحصـیــلکـردهوچنــدرشتــهای

میزان 27 درصد شرکت ها در بخش دانش بنیان در سال 2۰۰8 	

میزان 22 درصد شرکت ها در بخش های خرده فروشی 	

میزان 7 درصد شرکت ها در بخش ساخت وساز با تکنولوژی باال 	

SICدرصدتمامیتجارتهابخشدانشبنیانکد

7خدمات بهداشتی8۰

7امور مالی، بیمه، امالک و مستغالت67-6۰

7۳7

7۳۹2-7۳۹1
6مشاوره و خدمات تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

2خدمات قانونی812

2خدمات آموزشی822

۳مهندسی، حسابداری، پژوهش، معماری، و خدمات مرتبط8۹۳

27کل
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تفکیــکاقتصــادیبراســاستعـــدادتجـــارتهــا

1۹

درصدتمامیتجارتهابخشدانشبنیان

۰معدن

7ساخت وساز

7صنایع تولیدی

5خدمات حمل ونقل، ارتباطی، الکتریکی، گازی، و بهداشتی

6تجارت عمده

22تجارت خرده فروشی

7امور مالی، بیمه، امالک و مستغالت

44خدماتی

1خدمات عمومی

1کشاورزی، جنگلداری، و شیالت
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هــابآموزشـــیدرمـرکــزانتـاریـــو

ـی دانشــگاه  بــری کــه مرکــز پردیــس اصـل شــهر 
جورجیــا و مرکــز مشــارکت های دانشــگاهی اســت، 
محســوب  نیــز  انتاریــو  مرکــز  آموزشــی  هــاب 

می شــود. 

مدیریت ارشد کسب وکار در دانشگاه الرنتین از سال 2۰۰۹ آغاز شد.  	

مرکز جدید هشت میلیون دالری برای تکنولوژی های پایدار که در سال 2۰۰۹ افتتاح شد.  	

بیش از ده هزار دانشجوی تمام وقت در دانشگاه جورجیا و مرکز مشارکت های دانشگاهی ثبت نام کرده اند.  	

بیش از چهل برنامه ی مشـارکتی در زمینه های تخصصی حسـابداری، بازرگانی، مهندسـی مکانیک، تکنولوژی،  	
گواهینامه ی تکنسـین مکانیک و مدیریت بیمارسـتانی ارائه می شود. 

مبلـغ 65 میلیـون دالر صـرف توسـعه ی مرکـز جدیـد بهداشـت بـا ظرفیـت سـه هزار متقاضـی مـدرک دیپلـم در  	
سـال 2۰11 ارائه شـده اسـت. 

2۰

تعدادجمعیتباالی15سال

2167۰بدون مدرک، دیپلم و گواهینامه

2۹28۰مدرک دبیرستان و معادل آن

884۰مدرک کارآموزی و دیپلم بازرگانی

2۳4۳5مدرک کالج، سیژپ و دیگر مدارک غیردانشگاهی

۳2۹۰مدرک کاردانی

12۹۹۰مدرک دانشگاهی، دیپلم
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دهشهراصلیانتاریوباتحصیالتدانشگاهی)جمعیتباالی100000(

دهشهراصلیانتاریوبامدارکبازرگانی)جمعیتباالی100000(
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جـوانتریـــنمنطقــهیآمــاریکـالنشـهــریدرکـانـــادا

کاناداانتاریوبری

۳5.4۳۹۳8.8میانگین سنی

%کلسن

4-۰8۳2۰6

۹-5888۰7

14-1۰1۰1558

1۹-15۹16۰7

24-2۰85557

2۹-2587۰57

۳4-۳۰۹6758

۳۹-۳51۰۳158

44-4۰1184۰8

4۹-451۰1۰58

54-5۰771۰6

5۹-556۳155

64-46۰47154

6۹۳-65۳75۰۳

74-7۰۳۳45۳

7۹-7528552

84-8۰216۰2

8518651 به باال
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کـــارفرمایـــاناصلـــی

مـرکــزمحلــی
شهر بری، واقع در هاب مسیرهای اصلی بزرگراه های متصل به شمال، جنوب، شرق، و غرب )بزرگراه 4۰۰، بزرگراه 
27/26 و یانــگ اســتریت ]بزرگــراه 11[(، مرکزی محلی اســت که به منطقه ی ســیمکو و اطــراف آن خدمات ارائه 
می دهد. به همین دلیل، این شــهر مرکز بســیاری از خدمات محلی، همچون بیمارســتان رویال ویکتوریا، کالج 
جورجیا و مرکز مشارکت های دانشگاهی است. شهر بری واقع در مرکز حوزه ی آبخیز منطقه ای، به یکی از مراکز 

معروف خرده فروشی تبدیل شده است. 

موقعیتدفاتراصلیبینالمللیدربری

دفاتــربینالـمللــیدربــری

محصوالت/خدماتدفاتر بین المللی در بری

1shoppingcart.com راه حل های نرم افزارهای تجاری

Albarrie Canada پارچه، منسوجات، و محصوالت محیطی

CanPlas Industriesتولید محصوالت ریخته گری تزریقی

Global Electric Electronic Processingبازیافت زباله ی الکترونیکی

Injectech Industriesتولید محصوالت

2۳
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کـارفرمایـــاناصلــی

24

محصوالت/خدماتشرکت

پــردازش الکترونیکی-الکتریـکـی صنایــع فلــزی شــهر بری 
بازیافت زباله ی الکتریکی)دفتر مرکزی(

جوش کاری و ماشین سازی سفارشی و اتوماسیون صنعتی جوشکاری و ماشین سازی بری

CanPlas Industries )محصوالت ریخته گری تزریقی )دفتر مرکزی

CSR Cosmetic Solutions Inc )امولسیون، و رنگ های آرایشی )دفتر مرکزی

 Glueckler Metal Incاجزای وسایل نقلیه ی موتوری

Moore Packagingمصالح بسته بندی

Prodomax Automation Inc )تجهیزات اتوماسیون صنعتی، سیستم های رباتیک، توسعه ی  )دفتر مرکزی
نرم افزارها

)دفتــر مرکــزی(   Western Mechanical Electrical Mill
wright Servicesلوله کشی، ماشین سازی، خدمات الکتریکی

Yachiyo of Ontario Manufacturing Incقالب گیری اجزای وسایل نقلیه ی موتوری

ارتباطیوتأسیسات

Bell Canadaارتباطات دوربرد

Canada Post Distribution Centreخدمات انتقال الکترونیکی

 Hydro One Networks Inc - Ontario Grid Control
Cenreخدمات تأسیسات الکتریکی

Metroland North Mediaانتشار روزنامه های محلی

Telus Mobilityمخابرات
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امورمالی،بیمهوامالکومستغالت

محصوالت/خدماتشرکت

RBC Bank and RBC Dominion Securitiesبانک چارتر و خدمات سرمایه گذاری

Scotia Bank and Scotia Capitalبانک چارتر و خدمات سرمایه گذاری

Sutton Group Realtyخدمات امالک و مستغالت

TD Bank and TD Waterhouseبانک چارتر و خدمات سرمایه گذاری

خدماتتجاری

Apple One Employment Servicesآژانس کاریابی

BMO Data Centreمرکز داده ای

 Russell Security Services )خدمات امنیتی )دفتر مرکزی

Securitas Canadaخدمات امنیتی

   Sinton Transportation )خدمات حمل ونقل )دفتر مرکزی

Spherion Staffing Solutionsآژانس کاریابی

TransComm Marketingآژانس بازاریابی تلفنی

تجارتخردهفروشیوعمدهفروشی

بهسازی صنایع خودرو و مسکنCanadian Tire )دو مرکز(

Costco Wholesaleاقالم عمده

Home Depotمصالح ساختمانی و خدمات تأسیسات

خدمات غذاییMcDonald's )پنج مرکز(

Rona Home and Gardenبهسازی مساکن
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محصوالت/خدماتشرکت

Sears Canada Inc فروش کاالهای عمومی و لوازم خانگی

Sobeysسوپرمارکت

خدمات غذاییTim Horton's )هفده مرکز(

Wal-Mart )فروشگاه های تخفیفی )دو مرکز

خدمات غذاییWendy's )پنج مرکز(

Zehrs Markets )سوپرمارکت )چهار مرکز

خدماتنهادیواجتماعی

Children's Aid Society of the County of Simcoeآژانس خدمات اجتماعی

City of Barrieدولت محلی

Georgian College and University Partnership Cen-
treتحصیالت دانشگاهی

Grove Park Homeمراقبت از سالمندان

)Odd Fellows & Rebekah Homes )IOOFمراقبت از سالمندان

Roberta Place Retirement Lodgeمراقبت از سالمندان

Royal Victoria Hospitalبیمارستان هایی با خدمات کامل

Simcoe Community Servicesآژانس خدمات اجتماعی

Simcoe County District Health Unitخدمات بهداشتی

Simcoe County District School Boardآموزش عمومی

Simcoe Muskoka Catholic District School Boardخدمات آموزش کاتولیک

St. Elizabeth Health Careخدمات بهداشتی

Woods Park Care Centreمراقبت از سالمندان

YMCA of Simcoe/Muskokaآژانس خدمات اجتماعی
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کیـفیــتزنـــدگی
بری بهترین شهر برای کار و زندگی می باشد و بین کار و زندگی تعادل برقرار است. 

شهربریمرکزاسکلههایاصلیانتاریواست.

بــری در مرکــز واقــع شــده اســت. دهکــده ی کاتــج در شــمال و شــهر تورنتــو در جنــوب آن قــرار دارد. بــری 
صمیمیــت و زیبایــی شــهرهای کوچــک و امکانــات شــهرهای بــزرگ را دارد. 

قایق سواری، کلک سواری، موج سواری، و ماهی گیری در خلیچ کامپنفلت 	

دوچرخه سواری و پیاده روی شبانه در طول اسکله های روشن 	

برگـزار  	 تابسـتان هـر هفتـه  بـرای تمـام فصل هـای سـال )حـتی جشـنواره هایی کـه در طـول  جشـنواره هایی 
می شـوند.(

تماشای غروب آفتاب در سفر دریایی.  	
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یـکدهــهشکـوفایــی

	  Communities in Bloom یازده سال پی درپی برنده مسابقه محلی

موفقیت های پی درپی و کسب رتبه ی برتر این مسابقه در رقابت های بین المللی 	

بیش از سیصد هکتار فضای سبز در طول شهر بری 	

ماجراجویـیهاینفسگیــر

تابستان

باالرفتن از درخت 	

ماجراجویی در مناطق دورافتاده 	

بالن سواری 	

چتربازی سقوط آزاد 	

پیاده روی و دوچرخه سواری 	

گلف 	

تئاتر در نزدیکی خلیج 	

تئاتر آزاد 	

زمستان 

ماشین سواری روی برف 	

اسکی و اسنوبردسواری 	

راه رفتن روی برف 	

برنامه های هاکی روی یخ  	

ماهی گیری در سطوح یخ زده 	

سورتمه سواری با سگ 	

28
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جاذبه های گردشگری چهارفصل

مرکز تفریحی مولسون )هاکی، کنسرت و نمایش( 	

سالن تئاتر گریفون 	

فستیوال فیلم بری 	

سمفونی هورونیا 	

موزه ی نظامی بیس بوردن 	

موزه ی سیمکو 	

مرکز سوارکاری جورجیا داونز 	

اسکی در هاردوود هیلز و دوچرخه سواری  	

تئاتر در مرکز شهر 	

مرکز هنری مک الرن؛ نمایشگاه های ماهانه و رایگان 	

2۹
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ارائــهیپیـوستــهیخدمـــات

ــه، برف روبــی و حمل ونقــل عمومــی در 25 ســال گذشــته  ــه جمــع آوری زبال ارائــه ی خدمــات اساســی، ازجمل
و پــس از آن متوقــف نشــده اســت. تعهــد همیشــگی شــهر بــه ارائــه ی خدمــات، باعــث بهترشــدن کیفیــت 
زندگــی تمامــی ســاکنان شــده اســت. بــری در پاییــز ســال 2008 موفــق بــه دریافــت گواهینامــه ی ســطح یــک 

مؤسســه ی ملــی کیفیــت شــد. 

بیمارستانرویالویکتوریا

بیمارســتان رویــال ویکتوریــا، واقــع در بــری، نه تنهــا بــه ســاکنان بــری، بلکــه بــه بیمــاران ســاکن شهرســتان 
ســیمکو، موســکوکا و پــری ســاوند نیــز خدمــات ارائــه می دهــد. 

ی جدیـد مراقبت های  	 چهارصدمیلیـون دالر بودجـه بـرای دوبرابـر کـردن وسـعت بیمارسـتان ازجملـه مرکـز محـل
سـرطان تا سـال 2۰12. 

بیش از دویســت پزشــک ماهر، 18۰۰ کارمند و 11۰۰ داوطلب فداکار درحال حاضر مشغول کار 	

مراقبت هـای تخصصـی عبارت انـد از: مراقبـت از بیماران سـرطانی، خدمات جراـحی، مراقبت های ویژه، خدمات  	
توان بخشـی بهداشـت روان، برنامه هایی برای زنان و کودکان. 

توسـعــهیتحصیــالتدانشـگاهــی

ــری  ــا در ب بیــش از هشــت هزار دانشــجوی تمام وقــت در مرکــز مشــارکت های دانشــگاهی دانشــگاه جورجی
ــه:  ــکاری جالبــی درحــال اجراســت، ازجمل ــد. برنامه هــای ابت ــام کرده ان ثبت ن

مبلـغ 65 میلیـون دالر بودجـه ی توسـعه ی مرکـز جدیـد بهداشـت در سـال 2۰11 بـرای ثبت نام بیش از سـه هزار  	
دیگر.  دانشجوی 

مدیریت ام بی ای در دانشــگاه الرنتین )شروع از فصل پاییز( 	

مبلغ 1.6 میلیون دالر بودجه برای ارتقای تجهیزات.  	

۳۰
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هزینــههــایپاییــنزندگـــی

هزینه ها در شهر بری رقابتی است. کمترین هزینه ی تجارت در کانادا متعلق به شهر بری است. 

درسطــحبیـنالـمللــی

نمــــودار زیــــر، هزینه هــــا را در ســــطح بین المللی مقایسه 
کرده است. 

کی پی ام ـجی  رقابـتی  جایگزین هـای  مطالعـه ی  براسـاس 
بـه مقایسـه ی موقعیت هـای تجـاری در سـطح  )2۰۰8( کـه 
کشـورهای  بهتریـن  از  یـکی  کانـادا  اسـت،  پرداختـه  جهـان 
ی هزینه هـا در بـری ۹7.5 اسـت  جهـان اسـت. شـاخص کـل
ی هزینه هـا در کانـادا، یعـنی  کـه بسـیار کمتـر از شـاخص کـل

اسـت.   ،۹۹.4

درسطــحکشــوری

مقایسـه ی شـاخص هزینه هـا )براسـاس شـاخص اسـتاندارد 
هــای  رقابـت  ذکرشــده،  مطالعــه ی   )1۰۰ واحــد  در  آمریـکا 

تجــاری صـد شــهر را بـا هم مقایســه کــرده اســت. 

درسطــحمنطقـــهای

با توجه به مقایســه ی هزینه هــا در کالنشهر تورنتــو و دیگــر 
از  بــری  در  تجــارت  کـه هزینه هــای  در می یابیـم  شــهرها، 

دیگــر نقــاط منطقه ی بــزرگ تورنتــو کمتــر اســت. 

۳1
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درسطــحمحلــی

بـا مقایســه ی هزینــه ی شــهرهایی کــه در شــعاع هشــتاد 
کیلومتــری )پنجــاه مایلـی(بــری قـرار دارنـد، در می یابیـم کـه 
در شـعاع پنجاه مایلـی بـری، هزینـه ی تجـارت در هیـچ شـهر 

دیگــری پاییــن نیسـت. 

پاییــنتریـننــرخمالیــاتصنعتــیدرانتـاریـــو

در میان شهرهای انتاریو، نرخ مالیات تجاری در بری کمترین است. 

مالیات تجاری شهرهای انتاریو

در میان شهرهایی با بیش از 1۰۰۰۰۰ نفر جمعیت

۳2
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برتــریزیـرساختهـــا

۳۳

بری، شهری با تکنولوژی باال

تکنولــوژی پیشــرفته ی زیرســاخت های ارتباـطـی، اتصــال 
تجارت های بری با بازارهای جهانی را تضمین می کنند. 

وجود شبکه ی اپتیک فیبری جدید در بری یعنی: 

پهنای باند نامحدود 	

اتصال نقطه به نقطه 	

تداوم تکنولوژی اطالعات و ارتباطات 	

خدمات وایرلس در کل شهر ارائه می شود. 

ارائـهدهنـدگــاناصلــیارتباطاتدوربرد

آل استریم 	

شبکه های آتریا 	

بل کانادا 	

ارتباطات راجرز 	

بری درحال افزایش ظرفیت زیرساخت هاست. 
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نــــرخمالیـــات

نـرخمالیـــاتشهـــری

نرخ های ذکرشــده در جدول زیر شــامل نرخ مالیات آموزشــی و شــهری است که ســاالنه در شهر بری جمع آوری 
می شود. 

امالکی که خدمات دریافت می کنند 

امالکی که خدمات جزئی دریافت می کنند

درصدتغییر)2009-2008(20082009نوعملک

2%-1.۳77862%1.4۰72۳2%مسکونی

2%-1.466467%1.4۹72۰4%مسکونی چند طبقه ای

4%-۳.۰7118۰%۳.1۹658۳%تجاری

2%-۳.۳۰۳746%۳.۳67۹72%صنعتی

درصدتغییر)2009-20082009نوعملک
)2008

1%-1.۳7۰۳1۹%1.۳۹1112%مسکونی

1%-1.458۳۳۰%1.47۹816%مسکونی چندطبقه ای

4%-۳.۰6۰۳7۰%۳.17۳482%تجاری

2%-۳.2۹2۳۰8%۳.۳4۳52۹%صنعتی

۳4
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نــرخمالیـــاتاستانـــی
اجراشده از اول ژانویه ی 2009

نــرخمالیـــاتفــدرال

اجراشده از اول ژانویه ی 2۰۰۹

نرخمالیاتبردرآمدشرکت

1۹% )که در سال 2۰12 به 15 درصد کاهش یافت.(دیگر شرکت ها

11%شرکت های کنترل شده در کانادا

نرخمالیاتبردرآمدشرکت

14%دیگر شرکت ها

5.5۰%شرکت های کوچک کنترل شده در کانادا

۳5
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نـــرختأسیــساتآبوبــرقوگــاز
بری؛ شهری که تجارت شما را ارتقا می دهد. 

بــری و ارائه دهنــدگان خدمــات در ایــن شــهر تضمیــن می کننــد کــه تأسیســات آب و بــرق و گاز در خدمــت 
رشــد تجــارت شــما هســتند. آب، فاضــالب، بــرق و گاز طبیعــی بــه میــزان کافــی بــرای رفــع نیازهــای فزاینده ی 

بری دردســترس اســت. 

نــرخآبوفاضـــالب

بــرای تأمین آب جمعیت روبه رشــد، شــهر بری دو پــروژه ی مهم برای افزایش ظرفیــت تصفیه ی آب و فاضالب 
انجام داد. این دو پروژه عبارت اند  از: 

مبلغ 15۰میلیون دالر سرمایه گذاری در نیروگاه تصفیه ی آب محلی که در سال 2۰1۰ تکمیل شد.  	

صدمیلیـون دالر سـرمایه گذاری در زمینـه ی توسـعه ی تجهیـزات ذخیـره ی بیوسـولید و کنتـرل آلودـگی که در  	
سـال 2۰1۰ تکمیل شـد. 

عالوه بــر اســتخراج آب هــای زیرزمینــی، نیــروگاه جدیــد تصفیــه ی آب، آب را مســتقیم از خلیــج کمپنفلــت 
انتقــال می دهــد. 

از اول آوریل 2۰2۰ اجرا شده است. 

نرخفاضالب)دالر/مترمکعب(هزینهیآب)دالر/مترمکعب(مصرف )متر مکعب/ ماه(

15۰.7456۰.78۹۹-۰ متر مکعب

1.11841.184۹بیش از 15 متر مکعب

۰۰هزینه ی خدمات

۳6
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هزینـــهیخطـــوطآب

نرخخطفاضالب)دالر/ماه(نرخخطآب)دالر/ماه(اندازه)میلیمتر(

1۹-167.۰17.12

۳2-2517.5۳17.8۰

1۹-167.۰17.12

۳2-2517.5۳17.8۰

۳8۳5.۰7۳5.61

5۰56.1156.۹8

75122.7۳124.6۳

1۰۰21۰.4۰21۳.66

15۰4۳8.۳4445.12

2۰۰561.۰756۹.75

25۰8۰6.5481۹.۰2

۳۰۰8۰6.5481۹.۰2

۳7



Barrie38

نــــرخبـــرق

بارهایپراکندهبرحسبدالرروشناییخیابانهابرحسبدالرخدماتعمومی

7.8۳ در هر اتصال1.5 در هر اتصالحق خدمات توزیع ماهانه 

۰.۰168 در هر کیلووات6.۳442 در هر کیلوواتهزینه ی توزیع حجمی 

۰.۰۰4۹ در هر کیلووات1.5117در هر کیلوواتنرخ خدمات شبکه

۰.۰۰45 در هر کیلووات1.4۰4۳ در هر کیلوواتنرخ خدمات اتصال و انتقال خطوط

۰.۰۰65 در هر کیلووات۰.۰۰65 در هر کیلوواتنرخ خدمات بازار عمده فروشی

۰.25 در هر اتصال۰.25 در هر اتصالهزینه ی اجرایی

۰.۰۰7 در هر کیلووات۰.۰۰7 در هر کیلوواتنرخ بدهی بازنشستگی

خدماتعمومی
بیشازپنجاهکیلووات
)بدونزمانسنجفاصله(

برحسبدالر

بیشازپنجاهکیلووات
)همراهبازمانسنج
فاصلهبرحسبدالر

بیشازپنجهزارکیلووات)همراهبا
زمانسنجفاصله(برحسبدالر

حق خدمات توزیع 
۹.545.52 در هر ماه۳۹1.71 در هر ماه۳۹1.71 در هر ماهماهانه 

2.1772 در هر هزینه ی توزیع حجمی 
کیلووات

2.1772 در هر 
۰.۹6۹۳ در هر کیلوواتکیلووات

2.54۰۳ در هر 1.۹1۳6 در هر کیلوواتنرخ خدمات شبکه
2.547۳ در هر کیلوواتکیلووات

نرخ خدمات اتصال و 
انتقال خطوط

1.7778 در هر 
کیلووات

2.۳6۰۰ در هر 
2.۳665 در هر کیلوواتکیلووات

نرخ خدمات بازار 
عمده فروشی

۰.۰۰65 در هر 
کیلووات

۰.۰۰65 در هر 
۰.۰۰65 در هر کیلوواتکیلووات

۰.25 دالر در هر ماه۰.25 در هر ماه۰.25 در هر ماههزینه ی اجرایی

۰.۰۰7 در هر کیلووات۰.۰۰7 در هر کیلووات۰.۰۰7 در هر کیلوواتنرخ بدهی بازنشستگی

۳8
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گـــازطبـیعـــی

هزینه های ماهانه )از اول ژانویه ی 2۰1۰(

تفکیـــکهزینـههـــایانتقــالگـــاز

55دالرهزینهیمشتری

c/m۳  2۰.۰868هزینه ی تأمین گاز 

 c/m۳  4.6868هزینه ی حمل ونقل تا انبریج

c/m3میزانگازمصرفیدرهرماه)مترمکعب(

8.۰1۰4تا 5۰۰ متر مکعب بار اول 

1۰5۰6.26۹۳ متر مکعب 

45۰۰5.۰5۰5 متر مکعب 

7۰۰۰4.267۰ متر مکعب 

1525۰۳.۹18۹ متر مکعب

۳.8۳18بیش از 28۳۰۰ متر مکعب

۳۹
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نـــرخحقـــوقودستـمــــزد

متوسطحقوقشغل
)دالر/ساعت(

حداکثرحقوق
)دالر/ساعت(

حداقلحقوق
)دالر/ساعت(

حرفهای/مدیریت/فنی

25.6۰4۰.8516.8۳حسابرسان مالی و حسابداران

۳2.655۰17.14مدیران مالی

15.222۳.7۳1۰.75مدیران تجارت خرده فروشی

24.27۳۹.۰۳11.75دیگر مدیران خدمات تجاری

۳2.۳648.571۹.75مهندس مکانیک

27.5645.5۳1۳.76مهندس عمران

27.48۳7.8222.12مهندسین صنعت و ساخت وساز

برنامه نویســان کامپیوتر و توســعه دهندگان رسانه های 
28.۹6۳6.4122.42تعاملی

2۳.24۳2.171۳.27تکنسین الکترونیک

21.4227.۰61۳.۹۹تکنسین آزمایشگاه پزشکی

ساختوساز

22.1۰28.211۳.81تولید ابزارآالت

1۹.1525.2614ماشین کار و معاینه ی ماشین

4۰
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متوسطحقوقشغل
)دالر/ساعت(

حداکثرحقوق
)دالر/ساعت(

حداقلحقوق
)دالر/ساعت(

17.4۹22.5۳12.88جوشکار

1۹.282۳.1۰15.45مهندس صنعتی و متخصص ساخت وساز

18.8418.771۰.۰5اپراتور ماشین؛ فرآوری پالستیک

17.۹42۳.2214.۳5اپراتور ماشین؛ فلزکاری

2۳.۹2۳۳.6516.64تعمیر و نگهداری ماشین؛ ماشین ساز و مکانیک صنعتی

مونتــاژکار و بــازرس تجهیــزات الکتریـکـی، دســتگاه های 
16.1۳22.6711.2۰الکتریکی و ساخت تجهیزات

17.4۹22.5۳12.88جو کار

1۹.282۳.1۰15.45مهندس صنعتی و متخصص ساخت وساز

فروش/خدمات

1۰.741۳.5۰۹.5۰کارمند بیمارستان، پذیرش هتل

12.651۹.88۹.5۰خدمات مشتری، کارمند واحد اطالعات

1۰.8516.64۹.5۰فروشنده ی خرده و کارمند فروش

1۰.۹116.5۰۹.5۰فروشنده ی خواروبار و مسئول انبار
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متوسطحقوقشغل
)دالر/ساعت(

حداکثرحقوق
)دالر/ساعت(

حداقلحقوق
)دالر/ساعت(

12.7۳16.5۰۹.5۰مشاغل مرتبط با فروش اقالم اساسی

ادارهیکل

18.۰42۳.8211.۰1کارمند ثبت داده ها

2۰.۳8۳۰14معاون اجرایی

17.۰72۳.4212حسابداری و کارمند حسابداری و حسابرسی

16.1۰22.5411کارمند اداره ی کل
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هزیـنـــهیزنـدگــــی
هزینه ی زندگی پایین و کیفیت زندگی در شهر بری باالست. 

میزان درآمد خانوار در بری بسیار بیش تر از درآمد موردنیاز برای خرید خانه است. 

هزینـهیخریــدخانــه

4۳

درآمد مورد نیاز درآمد واقعی
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شهر

باالترینپایینترین

خانههایاستانداردشهری
خانههایلوکس)دالر()دالر(

189000549000بری

2۹6۰۰۰47۰۰۰۰وان-وود بریج

262۰۰۰5۰۰۰۰۰اتاوا-کاناتا

2۹۰۰۰۰5۰5۰۰۰ریچموند هیل

285۰۰۰575۰۰۰میسیساگا

2۳۹۰۰۰6۳۹۰۰۰برلینگتون

۳26۰۰۰66۰۰۰۰اوکویل

۳5۰۰۰۰6۰۰۰۰۰مارکام

54۰۰۰۰1۹۹۰۰۰۰تورنتو-شمال

قیمــتمسکــن

نرختخمینیمالیات)مالیات(قیمت)مالیات(نوعمسکن

245۰۰۰28۰۰خانه ی یک طبقه

278۰۰۰۳۳۰۰ساختمان اداری دوطبقه

251۰۰۰۳۰۰۰خانه ی دوطبقه

18۳۰۰۰22۰۰خانه ی شهری استاندارد

45۰۰۰۰45۰۰ساختمان اداری لوکس

256۰۰۰21۰۰کاندومینیوم استاندارد

۳6۰۰۰۰4۰۰۰کاندومینیوم لوکس

قیمــتهـــایرقابتــیمسکـــن

قیمت مسکن در مقایسه با دیگر کالن شهرهای تورنتو
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