


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( 
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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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رد دیر 

ــد ســال گذشــته  ــراف در چن ــر و شهرســتان اط ــری، رد دی ــق ادمونتون-کلگ ــدور پررون ــب کری ــع در قل واق
از رشــد اقتصــادی فــوق العــاده ای برخــوردار بــوده انــد و تأثیــر منفــی رکــود جهانــی در مقایســه بــا دیگــر 
شــهرهای غربــی کانــادا کمتــر شــده اســت. ایــن ثبــات منجــر بــه هجــوم مــردم از سراســر کانــادا شــده اســت 

و از یکــی از قــوی تریــن بازارهــای اجــاره و امــالک در اســتان حمایــت مــی کنــد.

جمعیت در حال حاضر از مرز 80000 عبور کرده و باعث می شود که رد دیر به سومین شهر بزرگ آلبرتا و یکی 
از ســریع ترین شــهرهای متوســط کانادا تبدیل شود. این شهر اکنون به عنوان مرکز یا هاب پر جنب و جوش 

ترین راهرو اقتصادی کشور توصیف شده است. 

2.412.376مساحت بازار

229.993منطقه تجاری

144.300 نفرجمعیت منطقه رد دیر

89.891 نفرجمعیت شهر رد دیر
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موقعیت

بــا توجــه بــه موقعیــت آن در بزرگــراه 2 بیــن کلگــری و ادمونتــون )معــروف بــه کریــدور رد دیــر(، ایــن شــهر 
بــا فاصلــه 90 دقیقــه رانندگــی بــه بیــش از دو میلیــون نفــر دسترســی دارد. فاصلــه تــا کــوه هــای راکــی کمــی 
بیشــتر از یــک ســاعت رانندگــی اســت. رد دیــر تنهــا شــهر در اســتان هــای فالتــی اســت و از ایــن نظــر از 

دیگــر شــهرها متمایــز اســت.

ـی تریــن و ســریع ترین مناطق در حال رشــد قاره اســت و بــه کریدورهای حمــل و نقل عالی،  آلبرتــا یـکـی از غـن
زیرســاخت ها، موسســات، منابع طبیعی، بازارهای رو به رشــد و شــیوه زندگی بی نظیر دسترسی دارد. آلبرتای 
مرکزی دسترســی آســان شــرکت هــای محلی به منطقه تجــاری 229000 نفــری و ظرفیت توزیــع بیش از 2.4 

میلیون نفر را در 2 ساعت رانندگی فراهم می کند.
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صنایع نوظهور شامل بیوتکنولوژی، تولید با فناوری پیشرفته و فناوری اطالعات/ارتباطات است. 
بازار بزرگ و پر جنب و جوش آن باعث شــده اســت که منطقه به ســرعت به یکی از رقابتی ترین 
راهروهای اقتصادی در جهان تبدیل شده و شرکت های محلی می توانند در بازارهای منطقه ای 

و جهانی با موفقیت رقابت کنند. 

اقتصاد

ــاالی ســرمایه گــذاری در بخــش  ــادا اســت. ســطح ب ــا هســته رد دیــر، هســته اصلــی اقتصــاد کان ــا ب آلبرت
خصوصــی و مشــاغل جدیــد بــه رشــد اقتصــاد مختلــط و رو بــه رشــد کمــک مــی کنــد. فضــای تجــاری منطقــه 
پــر جنــب و جــوش و رقابتــی اســت، از ســرمایه گــذاری حمایــت مــی کنــد، تنــوع ایجــاد مــی کنــد و رقابــت 

موفقــی را در بازارهــای بیــن المللــی و محلــی ترویــج مــی دهــد.

کســب و کارها از فعالیت در مرکز آلبرتا ســود می برند که دالیل آن پایین بودن نرخ مالیات در کانادا، نیروی 
کار متنوع با مهارت ها و تجربه الزم برای پیشرفت شرکت هاست. 

مسکن 

در ســال 2006، هجــوم ســاکنان جدیــد منجــر بــه کمبــود شــدید مســکن بــرای فــروش و اجــاره شــد. 
ســازندگان بــه منطقــه شــرقی کــوچ کردنــد، جایــی کــه توســعه آن تــا ســال 2010 پیــش بینــی نشــده بــود. 
شــهر رد دیــر توســعه دهنــدگان را بــه افزایــش تراکــم در زیرمجموعــه هــا تشــویق کــرد تــا بــا کمبــود مســکن 

مقــرون بــه صرفــه مقابلــه کننــد.

اگرچه در ســال 2008 از نرخ مســکن تعیین شــده در 2006 و 2007 کاســته شد، اما این کاهش به اندازه دیگر 
مناطق آلبرتا نبود.
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از اوت 2009، مسکن 16 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. در مورد خانه های مجزا، این افزایش نسبت 
به سال 2008 در واقع 76 درصد بوده است. گفته می شود نرخ ساخت و ساز مسکن از سال جاری 45 درصد 

نسبت به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

طبق گزارش انجمن امالک آلبرتا مرکزی

 در اکتبر 2009 میزان فروش خانه در مقایسه با سال قبل 9 درصد افزایش یافت. عالوه بر این، فعالیت فروش خانه 
در کل آلبرتا نسبت به سال گذشته 30% افزایش یافته است.

زیر ساخت 

این منطقه دارای زیرســاخت های مدرن و رو به گســترش اســت. یک شبکه فوق العاده فیبر نوری، جاده های 
با کیفیت، خطوط ریلی مدرن، دسترسی به دو فرودگاه بین المللی و یک فرودگاه منطقه ای از شهرت رد دیر 

به عنوان مرکز توزیع و خدمات مرکزی آلبرتا حمایت می کند.

افزایش جمعیت در چند ســال گذشــته شــهر و شهرســتان را وادار کرده اســت تا از زیرســاخت های تجاری و 
دولتی الزم استفاده کنند. دوقلو سازی معابر اصلی در حال حاضر در حال انجام است، زیرمجموعه های جدید 

در حال سرویس دهی و توسعه خطوط آب به پایان رسیده است.

شــورای شــهر رد دیر به تازگی یک برنامه ســرمایه گذاری 10 ساله 1.3 میلیارد دالری تصویب کرد که شامل 176 
میلیون دالر پروژه های ساخت و ارتقاء برای سال 2008 می شود. محدوده این طرح در تاریخ شهر بی سابقه 
اســت، زیرا بیشــتر بودجه صرف ارتقای جاده ها و زیرســاخت ها، بازسازی مرکز شهر و دیگر پروژه های مرتبط 

با رشد می شود.

در ژوئیــه 2009، شهرســتان رد دیــر بودجــه ای از دولــت فــدرال و اســتانی بــرای تکمیــل جــاده هــا دریافــت 
کــرد. دولــت هــا در مجمــوع 3.5 میلیــون دالر بــرای بهبــود جــاده Cottonwood،Range Road 270  و بیــش 

از 20 کیلومتــر راه روســتایی ســرمایه گــذاری مــی کننــد.
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نیروی کار

بــر اســاس آمــار کانــادا، در ســال 2006، آلبرتــا باالتریــن نســبت 18.6 درصــدی، جوانــان ســن کار و کمتریــن 
نســبت کارگــران مســن کانــادا را بــه خــود اختصــاص داد. در همــان زمــان، 56.6 درصــد از جمعیــت ســن کار 
آلبرتــا کمتــر از 45 ســال ســن داشــته و 60 درصــد از نیــروی کار مــدرک دانشــگاهی، دیپلــم یــا مــدرک فــوق 
ــاال، نیــروی کار منطقــه یکــی از بهتریــن  ــه دلیــل نــرخ پاییــن بیــکاری و بهــره وری ب لیســانس داشــتند. ب

هــای کشــور اســت.

جمعیت رد دیر

رد دیر سابقه رشد پیوسته دارد. از سال 1998، جمعیت شهر 38.3 درصد افزایش یافت. در پنج سال گذشته، 
جمعیت 22 درصد افزایش یافت که با کمبود زیرســاخت ها مواجه شــده و مقامات شــهری مجبور شدند برای 

برنامه ریزی بلند مدت سخت کار کنند. 

بــا توجــه بــه به روزرســانی طرح جمعیت رد دیر 2007 - 2031، که توســط تحقیقات و مشــاوره Schollie تکمیل 
شده است، شهر رد دیر همچنان رشد قوی را تجربه خواهد کرد. میانگین نرخ رشد جمعیت در پنج سال آینده 

مشابه پنج سال گذشته خواهد بود )تقریبًا 4 درصد(.

رشد پیش بینی شده جمعیت: 2031-2007

سناریو
متوسط 

رشد ساالنه: 
2011-2007

پیش بینی 
رشد در 2011

متوسط 
رشد ساالنه: 
2026-2012

پیش بینی 
رشد در 

2026

متوسط 
رشد ساالنه: 
2031-2027

پیش بینی 
رشد در 2031

رشد 
متوسط 

دوره پیش 
بینی شده

رشد 
3.55987741.381212412.401365022.02پایین

رشد 
41009411.761310492.901511822.43متوسط

51058882.561545593.651849453.26رشد باال
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اتصال
 در 28 اکتبر 2009، به شهر رد دیر کمک شد تا محدوده خود را تا 3000 هکتار پس از تأیید درخواست استانی 
برای الحاق زمین از شهرستان رد دیر، گسترش دهد. الحاق تقریبًا 100 هکتار در جنوب رودخانه رد دیر و شرق 
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بزرگراه ملکه الیزابت دوم را شامل می شود- 1300 هکتار در امتداد ضلع شمالی رد دیر و 1600 هکتار در امتداد 
ضلع شرقی شهر.

بررسی اولیه اراضی

ــا یــک جلســه  ــازه الحــاق شــده در مــارس 2010، ب ــه ت  پیــش بینــی مــی شــود کــه برنامــه ســاختار منطق
بررســی آغــاز شــده و تکمیــل آن حــدود 12 مــاه طــول بکشــد. برنامــه ســاختار مناطــق اطــراف چارچــوب هــای 
برنامــه ریــزی دقیــق بــرای یــک ناحیــه فرعــی، حداقــل یــک چهــارم بخــش، در ســاختار منطقــه اصلی هســتند. 
برنامــه ســاختار منطقــه اطــراف گام بعــدی پــس از تصویــب ســاختار منطقــه اصلــی اســت و پیــش بینــی 
مــی شــود کــه بلتــرا مجبــور بــه کار و هماهنــگ کــردن تــالش هــای خــود بــا قطعــه 80 +/- هکتــاری همســایه 
شــمالی، و احتمــااًل یــک چهــارم بخــش شــرقی متعلــق بــه ملکــور باشــد. برنامــه ســاختار منطقــه اصلــی یــک 
چارچــوب اســتراتژی عمومــی کاربــری اراضــی، حمــل و نقــل و خدمــات اســت کــه معمــواًل 1/4 را شــامل مــی 
شــود. برنامــه ســاختار مناطــق اطــراف کــه منعکــس کننــده سیاســت اصلــی برنامــه منطقــه اصلــی اســت، 
بایــد سیاســت هــای موجــود در برنامــه هــای توســعه شــهرداری و بیــن شــهری/ طــرح ابتــکاری برنامــه ریــزی 

مشــترک و همچنیــن برنامــه اســتراتژیک را نشــان دهــد.

ی بـرای سـرزمین هـای الحـاق شـده  	 شـهر رد دیـر در مراحـل اولیـه آمـاده سـازی برنامـه سـاختار منطقـه اصـل
جدیـد در محـدوده جنـوب شـرقی شـهر اسـت. مرزهـای منطقـه طـرح هنـوز مشـخص نشـده اسـت. برنامـه ریزی 
اسـتراتژیک کاربـری اراضـی در سـطح شـهر نشـان مـی دهـد کـه بیشـتر مسـاحت طـرح مختـص کاربـری هـای 

اراضـی مسـکونی اسـت.

تراکم مســکن در محله های جدید حداقل 6 واحد در هر هکتار اســت. مســاحت قابل توســعه منطقه کمتر از 
مساحت زیست محیطی، جاده های اصلی )بزرگراه ها و شریان ها(، سایت های تجاری، دبیرستان ها و زمین 
های ورزشی است که به این اهداف و سایت های خاص مانند تاالب های ساخته شده اختصاص داده شده 

است.
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بـا فـرض اینکـه مسـاحت خالـص قابـل توسـعه تقریبـًا معـادل مسـاحت کل طـرح )77.97 +/- هکتـار( باشـد،  	
ی کـرد. مـی تـوان حداقـل  +/-467 واحـد تولیـدی را پـس از احـداث کامـل پیـش بیـن

نمونه های اخیر از تراکم های تأیید شـده در مناطق توسـعه یافته یا در حال توسـعه به شـرح زیر اسـت:  	
جنگل های ونیر در 6 +/-، شرق اینگلوود در 6 +/-، کلیرویو در 7 +/-، تیمبرلندز 7.5 +/-.

دستورالعمل ها به مسکن های ترکیبی تشویق می کنند، که در آن:

ــا چنــد واحــد مســکونی متصــل( نبایــد کمتــر از 20 درصــد کل ســهام  ــواده )ســه ی مســکن هــای چنــد خان
مســکن باشــد. مســکن تــک واحــدی و نیمــه مســتقل نبایــد کمتــر از 60 درصــد کل ســهام مســکن باشــد. 
نســبت مســکن مســتقل )شــامل قطعــات باریــک و خانــه هــای ســاخته شــده( بــه مســکن نیمــه مســتقل 

بایــد حداقــل 3:1 باشــد.

خدمات ارائه شده، زمان توسعه سایت را مشخص می کنند. خدمات مهندسی شهر رد دیر پیش 
بینی می کند که )همانطور که در مناطق رشد 2010-2019 ذکر شده است( خدمات رسانی تا سال 

2014 در W4M 27-38-2 ½ E برای تکمیل Lancaster و جوامع وانیر )ملکور( ادامه یابد.



Red Deer12



Red Deer13

انتخاب نحوه سرمایه گذاری
سـرمایه گـذار مـواد قابـل اجـرا را بررسـی و مشـاوره الزم را دریافـت کـرده اسـت که بخشـی از فرآیند بررسـی  	

اسـت. تصمیم سـرمایه گذاری در امالک و مسـتغالت اسـت.

سـرمایه گـذار بـا نماینـده خـود مالقـات کـرده تـا قـرارداد خریـد و فـروش را تکمیـل کنـد. سـرمایه گـذار بایـد  	
چـک، پیـش نویـس بانـکی یـا چـک تاییـد شـده را ارائـه دهـد.

بلترا اسناد الزم را برای سرمایه گذار آماده می کند. 	

جلسه دوم با نماینده برای بررسی و امضای اسناد پایانی تشکیل می شود. 	

بلترا اسناد الزم را برای اداره مالکیت اراضی آلبرتا آماده کرده و سند انتقال زمین را ارائه می دهد. 	

ی بر اینکه  	 سـرمایه گـذار کـپی اخطـار را از اداره مالکیـت اراضـی آلبرتـا دریافـت کـرده و شـواهدی اسـت مبـن
نامـه عالقـه منـدی شـما به طور رسـمی ثبت شـده اسـت.

سـرمایه گـذار یـک کـپی تاییـد شـده از سـند و کـپی کلیـه اسـناد اجـرا شـده را از شـرکت بلتـرا لنـد دریافـت  	
مـی کند.

سـرمایه گذار شناسـه ورود مشـتری را از بلتـرا و به روزرسـانی های دوره ای آـتی مربـوط بـه رونـد پـروژه را  	
دریافـت مـی کنـد.
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گزینه های خرید 

مبلغ پرداختی 

تمامی چک ها یا پیش نویس های بانکی قابل پرداخت به Belterra Red Deer Ltd می باشد. 

حق لغو

2 روز کاری فرصت دارید تا خرید خود را لغو کنید.

خریــد شــامل GST نمــی شــود. بلتــرا بایــد GST را از طــرف ســرمایه گــذار مشــترک در فعالیــت هــای ســرمایه 
گــذاری مشــترک ارائــه دهد.

نرخ زمین: 13000 دالر  	

صندوق توسعه 1000 دالر  	

نرخ زمین 12000 دالر  	

صندوق توسعه 1000 دالر 	

سپرده )به هنگام امضاء( 3000 دالر  	

وام مسکن 9000 تومان  	

نرخ بهره: 10% در سال )فقط بهره(  	

مدت زمان بازپرداخت: 5 سال  	

باز پرداخت ها: 75 دالر در ماه واحد  	

هزینه مدیریت ساالنه: 360 دالر  	
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پژوهش

شــرکت بلتــرا لنــد فرصت های اراضی با کیفیت را از طریق تحقیقات گســترده، ارجاعــات و تماس های محلی 
شناســایی می کند. معیارهای تحقیق شــامل: بررســی اولیه اراضی با توجه به پتانسیل توسعه آینده، بررسی 

چارچوب کاربری موجود، بحث با کارشناسان محلی و ارزیابی ویژگی های خاص هر قطعه زمین است.

خرید زمین

اســتراتژی صحیــح خریــد زمیــن مســتلزم درک کامــل نــرخ هــا و روندهــای رشــد، برنامــه ریــزی منطقــه ای 
و چارچــوب کاربــری موجــود اســت. اراضــی کــه بــرای رشــد آتــی یــک شــهر یــا منطقــه و حمایــت از توســعه 
نهایــی شناســایی شــده انــد، مهــم هســتند. بلتــرا پــس از ارزیابــی دقیــق فرصت هــای مختلــف، زمیــن را 

انتخــاب، مذاکــره و خریــد می کنــد.

شرایط تامین مالی

همـه سـرمایه گـذاران RRSP بایـد یـک حسـاب RRSP در Canadian Western Trust داشـته باشـند یـا  	
افتتـاح کننـد

حساب ها باید وجه نقد کافی در حساب برای تأمین مالیRRSP  داشته باشند 	

	 Ca- در موسسـه دیگـری داریـد، مـی توانیـد وجـوه را بـه آن حسـاب یـا حسـاب جدیـد در  RRSP باگـر حسـا
nadian Western Trust انتقـال دهیـد.

هر گونه کمک نقدی مجاز را می توان مستقیمًا با CWT به حساب RRSP شما پرداخت کرد 	

Canadian Western Trust  هزینـه هـای مربـوط بـه حسـاب هـای جدیـد، هزینـه هـای سـاالنه و نگهـداری  	
وثیقـه را دریافـت مـی کنـد، هزینـه هاـیی کـه جـدا و غیـر مرتبـط بـا هزینـه اداری هسـتند.

همه حساب های جدید باید هزینه راه اندازی CWT 52.50 دالری را پرداخت کنند. 	
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اتحادیه

ســرمایه گــذاری در اراضــی مختــص ثروتمنــدان، مؤسســات و شــرکت هــای بــزرگ بــوده اســت. هــر مالــک 
زمیــن بــرای منافــع خــود، مالکیــت زمیــن را بــه نــام خــود دریافــت مــی کنــد. بــه طــور متوســط، بلتــرا تقریبــًا 

10% مالکیــت هــر پــروژه را حفــظ مــی کنــد و مالــکان زمیــن 90% باقــی مانــده را حفــظ مــی کننــد.

پیش توسعه 

در طــول ایــن مرحلــه اســتراتژیک، بلتــرا زمیــن را از مرحلــه پیــش توســعه بــه ســمت فرآینــد برنامــه ریــزی 
مفهومــی و کســب مالکیــت هدایــت کــرده تــا کاربــری بهتــری داشــته باشــد. ایــن فرآینــد بــرای محافظــت 
و افزایــش ارزش زمیــن و یکپارچگــی اســتفاده در آینــده طراحــی شــده اســت. بلتــرا بــا دولت هــای محلــی 
ــرای اجــرای برنامه ریــزی اســتراتژیک، طرح هــای ســاختاری منطقــه ای و طرح هــای  و شــرکای برنامه ریــزی ب
ــن  ــر اراضــی اســت. در طــول ای ــد کــه هــدف آن توســعه بهت همســایگی و تقســیم بندی همــکاری می کن
مرحلــه، برنامــه ریــزی مفهومــی اولیــه، منطقــه بنــدی، حمــل و نقــل و مطالعــات بیشــتر بــرای برنامــه ریــزی 
و توســعه قطعــات زمیــن انجــام مــی شــود. یــک صنــدوق ذخیــره جداگانــه بــرای مرحلــه پیــش توســعه هــر 

پــروژه ایجــاد مــی شــود.

خروج از پروژه

 سه استراتژی بالقوه برای خروج وجود دارد:

بسته را به طور کامل به شخص ثالث بفروشید. 	

سرمایه گذاری مشترک با شخص ثالث برای توسعه امالک. 	

توسعه امالک. 	
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بلترا موظف اســت تمام پیشــنهادات را به ســرمایه گذاران ارائه دهد. یک پیشــنهاد جذاب را می 
توان هر زمانی پس از بررسی ملک توسط بلترا دریافت کرد. در مورد اینکه کدام استراتژی خروج 
پذیرفته می شود، سرمایه گذاران پروژه حرف آخر را می زنند که بر اساس رای اکثریت 60 درصد 
اســت. پس از پذیرش پیشــنهاد خروج و بســته شــدن معامله، باز پرداخت ها به مشتریان ابالغ 

می شود.


