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معرف رفصت اهی رسماهی گذاری ملکی 

رطح جامع رسماهی گذاری ملکی

همیشه از بزرگانمان شنیده ایم که ملک به صاحبش خیانت نمی کند! خودمان هم 
به یاد نداریم که دیده یا شنیده باشیم کسی از سرمایه گذاری در بازار ملک زیان 
کرده باشد. اّما با قیمت های کنونی بازار، چگونه می توان با هر میزان سرمایه در 

این حوزه مشارکت و سرمایه گذاری کرد؟
در حال حاضر تنها بستر امن و قابل اطمینان که افراد با هر اندازه نقدینگی و 
اقساط بلند مّدت و بدون بهره، بدون در نظر گرفتن قیمت های نجومی بازار و 
صرفاً بر اساس قیمت تمام شده ساخت، امکان سرمایه گذاری در پروژه های 
ساختمانی دارند، ساختار شرکت های تحت پوشش اتحادیه تعاونی های عمرانی 

شهر تهران است. 
در این ساختار انواع پروژه های معتبر مسکونی، تجاری، اداری، گردشگری و … 
با سود و ارزش  افزوده تضمین شده تعریف گردیده تا هر شهروند ایرانی با 
هر میزان دارایی و توانایی در پرداخت اقساط، هم امکان سرمایه گذاری و هم 
امکان خانه دار شدن را داراست. فاصلۀ زیاد بین هزینه تمام  شده ساخت با 

قیمت های بازار، اولین سود سرشار این طرح برای آحاد افراد جامعه است.



ر سرمایه گذاری ملکی نگاهی دیگر به مسی

پردرآمدترین شغل صنعت گردشگری؟

معرفی  طالیی ترین  فرصت
 سرمایه گذاری  ملکی

چرا مناطق آزاد ؟

مقایسه سود سرمایه گذاری ها

گردشگری اقتصادی ترین فعالیت ها
 در چرخه ملی کشورها

چرا هتل؟

مفهوم ارزش افزوده در 
سرمایه گذاری؟

مفهوم سرمایه گذاری ملکی؟

چرا جزیره کیش ؟

سرمایه گذاری و سهامداری در هتل

صنعت  گردشگری 
چهارمین صنعت  درآمدزا 

پس از صنایع نفت، خودرو و ساختمان 



هتل 5 ستاره ساحلی شاراکس کیش

هتل شاراکس در مجاورت پروژه دامون ساحلی به مساحت تقریبی نیم هکتار 
واقع در شمال جزیره کیش و رینگ اصلی ساحل با معماری ویژه و متفاوت، 

مشتمل بر کامل ترین امکانات رفاهی  در حال ساخت می باشد. 
تمام اتاق ها و سوییت های هتل به گونه ای طراحی شده اند که همگی 
چشم انداز زیبای خلیج همیشه فارس را در تمام طبقات دارا باشند. 
این مرحله اجرایی پروژه، فرصت ویژه ای برای سرمایه گذاری با حداقل 

پیش پرداخت و اقساط را فراهم ساخته است.
مضاف بر اینکه تعرفه ارزش گذاری اجزاء سهام این هتل در مراحل

 پذیره نویسی، ارزش افزوده 100 تا 400 درصدی را در حین ساخت آن 
تضمین می نماید. 

سقف بلند اتاق های این هتل 20 طبقه تاکنون در هیچ یک از هتل های 
کشور پیش بینی نشده و از این لحاظ آرامش و جذابیت ویژه ای در کنار 

چشم انداز منحصر به فرد برای توریست های جزیره کیش محیا می سازد.
که خود ضامن سرمایه گذاری پربازده در آن خواهد بود.  

حاشیه شمالی جزیره زیبای کیش، آغوش آرام خلیج نیلگون فارس 
و همجواری با شهر تاریخی حریره بستر تولد هتل شاراکس گردید.



هتــل شــاراکس در زمینــی بــه مســاحت  4540متــر مربــع و بــا زیــر بنــای21450 متــر مربع در 

20 طبقــه طراحــی گردیده اســت.

این هتل به عنوان تنها هتل در حال ساخت در محدوده ساحل شمالی جزیره کیش و با طراحی 

بسیار منحصر به فرد با بالکن هایی بزرگ و نمایی بسیار متفاوت در حال ساخت است.

ــه از خــط میخــی مــی باشــد و  ــام گرفت ــا و خــاص اله ــل زیب ــن هت ــی ای ــای بیرون طراحــی نم

ــی باشــد. ــه فــرد م ــل دارای طراحــی منحصــر ب ــاق هــا و ســالن هــای هت ــن ات همچنی

از دیگــر امکانــات رفاهــی ایــن هتــل زیبــا مــی تــوان بــه 4 آپارتمــان دوبلکــس در طبقــات 

فوقانــی هتــل اشــاره کــرد.

هتــل ســاحلی شــاراکس دارای اســتخر روبــاز مشــرف بــه دریا مــی باشــد و همچنیــن از امکاناتی 

چــون اســتخر سرپوشــیده، ســونا، جکــوزی، ســالن ماســاژ و حمــام ترکــی نیز بهــره مند می باشــد.

سالن GYM و سالن بیلیارد و اسنوکر نیز از دیگر امکانات تفریحی این هتل ساحلی مـی باشد.

در هتــل 5 ســتاره ســاحلی شــاراکس یــک کافــه، دو فودکــورت مجــزا، یک رســتوران فرنگی 

و یــک رســتوران ایرانــی بــرای رفــاه مســافرین در نظــر گرفته شــده اســت.



مرحله ی  اجرای فونداسیون

تصاویر روز پروژه
  )بروزرسانی آذر1400(
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مرحله ی  اجرای فونداسیون

تصاویر روز پروژه
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مرحله ی  اجرای فونداسیون

تصاویر روز پروژه
  )بروزرسانی آذر1400(



لوکیشن هتل ساحلی شاراکس در جزیره کیش
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جهت اطالع از آدرس سایر دفاتر پذیره نویسی  و عاملیت مجاز اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران

 در سراسر کشور به سایت اتحادیه مراجعه فرمائید.

اشرفی اصفهانی، روبروی باغ فیض، نبش  کوچه بیدکی، برج زمرد 

تعاونی عمرانی حماسه سازان فجر

شماره ثبت     341634
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