
دفتر برنامه و استراتژی 

هلدینگ آرش





1

دیباچه
ممکن و میسر تجاری و تقویت بنیه اقتصادی کشور، در گرو رشد و ارتقاء سطح تبادالت مالیتوسعه 
دهی بته صنعتی شیوه ای مرسوم در شتتاب-امروزه در الگوهای نوین اقتصادی، مناطق آزاد تجاری. است

هجتری 60رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه به شمار می آیند؛ ایتن رویکترد از اوا تر دهته 
و گلوگتاهی شمسی در ایران اسالمی مورد نظر قرار گرفت و بر مبنای آن بسیاری نقاط دارای پتانسیل

ت منتاطق آزاد قانون تاسیس و متدیری»اقتصادی کشور شناسایی شده و در قالب قانون مترقی با عنوان 
. گردیدندصنعتی تعیین-، هشت نقطه دارای ظرفیت ویژه کشور به عنوان مناطق آزاد تجاری«کشور

ه عتالوه بتر صنعتی استت؛ کت-صنعتی انزلی، یکی از این مناطق هفتگانه تجاری-منطقه آزاد تجاری
نیتز نزدیت  اینکه در شمالی ترین نقطه کرویدور جنوب به شمال کشور قرار گرفته از حیت  دسترستی

حدود مناطق در عین حال، این منطقه از م. صنعتی کشور به پایتخت می باشد-ترین منطقه آزاد تجاری
ست و بتا صنعتی کشور است که در همه سطوح دریایی، هوایی، ریلی و سواره دارای دسترسی ا-تجاری

حمل و نقلی  اور توجه به سیاستهای توسعه بین المللی در آینده نه چندان دور نقشی کلیدی در توسعه
تهای یتاد از سوی دیگر، این موضوع که این منطقه آزاد با توجه به ظرفی. شرق به اروپا ایفا  واهد نمود

ذاری در شده تنها منطقه آزاد در میان استانهای مرکزی و شمالی کشور است؛ اهمیت و لزوم سرمایه گت
. آن را تقویت نموده است

( ه ای استکه دارای پیشینه ای کهن در اقتصاد ملی و منطق)در این میان، این منطقه تجاری نوظهور 
بت در طی دوران نه چندان طوالنی راه اندازی  ود رکوردهای ویژه ای را از حی  اقتصادی به نام  ود ث

ن  از جملته شتنا ته شتده تتریکته هلدینگ آرش آاین موضوع مبنایی قترار گرفتت تتا . نموده است
ستتانداردهای شرکتهای فعال در این منطقه می باشد؛ در قالب رسالتی جدید نسبت به سا ت پروژه بتا ا

فضایی به در«رش آمال»بین المللی در سطح مجتمع چند منظوره تجاری، تفریحی و فرهنگی با نام 
پتروژه ما بر این باوریم، که اگرچه سا ت چنین. هزار متر مربع و در شش طبقه اقدام نماید22مساحت 

موجودی ای با ویژگی های منحصر به فرد در این منطقه و سایر مناطق آزاد کشور در شرایط اقتصادی
.ارندامری سخت و دشوار بوده، اما عنایت حق تعالی پشتیبان کسانی است که به  یر او ایمان د

بته اجترا در آمتده هلدینگ آرش آدر مجموعه طرحآطاهاآکه پس از اجرای موفق ، 66+طرحآ
ا هدف بهره است؛ الگویی دیگر در زمینه جذب مشارکت سرمایه ای از سوی مشتریان شرکت است که ب

ی بتی با دقت فراوان طرح ریزی شده و قصد دارد فرصتتبرداری از ظرفیتهای تجاری این پروژه عظیم 
رصت ظرفیت امید است این ف. نظیر را در رابطه با ابعاد مختلف این سرمایه گذاری سودآور تشریح نماید

. را در پی داشته باشدهلینگ آرش آمشارکت و توسعه  انواده 

با احترام فراوان
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موقعیت جغرافیایی
درجه و 36این استان در . می باشدکیلومتر مربع 14711شمالی کشور با مساحت استان هایاستان گیالن یکی از 

دقیقته طتول شترقی از 36درجته و 50دقیقته تتا 32درجه و 48دقیقه عرض شمالی و 27درجه و 38دقیقه تا 33
.قرارگرفته استنصف النهار

رشته. می کندکیلومتر تغییر 105تا 25کیلومتر و پهنای آن ، از 235درازای آن از شمال با تری به جنوب  اوری ، 
ز راه متر، همانند دیواری در با تر و جنوب گیالن کشیده شده و این منطقه جز ا3000البرز با ارتفاع متوسط کوه های
هرستتان از شحویقدر بخش )کمترین فاصله کوه از دریای  زر . ، راه شوسه دیگری به فالت ایران ندارد منجیلدره 
50حتدود( قتزوین-هاشم ، مسیر جتاده رشتتامام زادهدر )کیلومتر و بیشترین فاصله آن از دریا 3نزدی  به ( تالش

گتیالن بر اساس آ رین تقستیمات کشتوری ، استتان. می باشدکیلومتر نوار ساحلی بر وردار 300کیلومتر است و از 
.آبادی دارای سکنه است2583دهستان و 109بخش، 43شهر و 52شهرستان، 16دارای 

سیمای اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 
ار متی آیتد؛ استان گیالن، از دیرباز در سطح کشور به عنوان یکی از مراجع اقتصادی، سیاسی و فرهنگتی بته شتم
ای کشتور بررسی ها نشان می دهد که علی رغم تمام محدودیتهای این استان همچنان یکی از اثر گذار ترین استانه

. در حوزه های مختلف به شمار می آید
هزار 823به طوری که حدود . بالغ بر ی  میلیون سیصد و هفتاد نفر می باشد1395کل جمعیت فعال استان در سال 
ه و نرخ مشارکت اقتصتادی در جمعیتت ده ستال. هزار نفر نیز متعلق به زنان است547نفر از آنان متعلق به مردان و 

هتزار نفتر 990جمعیت شاغل استان . درصد می باشد33.2درصد و برای زنان 66.8درصد، برای مردان 44.1بیشتر 
. هزار نفر در سال می باشد9/10برابر با 1395تا 1375بوده و متوسط ساالنه  الص مشاغل ایجاد شده در بازه زمانی 

درصتدی از کشتور، در 2.1میلیارد ریال می باشد که با سهم 92886، 97میزان تولید نا الص دا لی استان در سال 
5.2، 1297-1385متوسط نرخ رشد اقتصتادی ستالیانه استتان طتی دوره .  بین استان ها در مکان یازدهم قرار دارد

.درصد می باشد

استان گیالن

آشنایی با محدوده پروژه

ه شتمالی ایتران بتاستتان هایگیالن، از استان 
ه این استان، از شتمال بت. مرکزیت شهر رشت است

دریتتای  تتزر متصتتل بتتوده و دارای متترز آبتتی بتتا 
نیز راآستاو از طریق می باشدکشورهای حاشیه دریا 

دارای مرز  اکی با جمهتوری آرربایجتان استت ، از 
ن و غرب به استان اردبیل، از جنوب به استان زنجتا
. دمی شوقزوین و از شرق به استان مازندران محدود 

و جمعیتت آنکیلومترمربع14٬044مساحت گیالن 
. نفر است2٬530٬686، 1395سال سرشماریطبق 

استانآگیالنآوآمحلآاستقراشآرنآ-1تصونرآشماشهآ
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 نوستراککریدوراز موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر بر ورداری.
با کشورهای آسیای میانه از طریق  اکی و آبیهمجواری.
 و ستواحل نزلتیابفردمنحصر تاالببر ورداری از منابع طبیعی،  جنگلهای انبوه و اقلیم مستعد،   اک حاصلخیز کشاورزی؛ و

.زیبای دریایی
 و شفارود، کرگانرود، پل رود، سفیدرودجاری بودن رود انه های دائمی و پرآب...
 الهیجانو آستارا، بازارچه مرزی و منطقه ویژه اقتصادی در ( بندرانزلی)صنعتی شمال کشور -وجود تنها منطقه آزاد تجاری.
قطب تجاری و کشاورزی از دیرباز تاکنون.
آب و هوای معتدل و طبیعت زیبا.
 روسیهالگانو آسترا اندسترسی دریائی به بنادر.
کوتاهی مسیر حمل و نقل از طریق گیالن.

اقتصادی استان–جغرافیایی مزیت های

اقتصادی استان–مزیت های تولیدی 

 97استان کشور در سال 31کسب مقام هفتم شا ص وضعیت فضای کسب و کار در بین.
انزلیتجاری -منطقه آزاد اقتصادی
 جزو )و نساجی لولزیسصنعتی کشور، بویژه در صنایع تبدیلی کشاورزی و دریایی و صنایع دارویی و قطبهاییکی از

(.ده استان اول کشور
بر ورداری از مواد اولیه برای توسعه صنایع تبدیلی.
وجود صنایع بزرگ همچون کاغذ و نساجی و فوالد.
 و نواحی صنعتی در نقاط مختلف استانشهرکهاوجود.
وجود اراضی کشاورزی مرغوب درسطح استان.
 وتبدیلیصنایع جانبی مواداولیهبعنوانامکان دستیابی آسان به محصوالت کشاورزی.
ولید انواع داشتن اقلیم مساعد برای کاشت، داشت و برداشت انواع محصوالت کشاورزی دری  سال زراعی و امکان ت

.استانوهواییبه تنوع آب باتوجهمحصوالت کشاورزی 
 (، چای، مرکبات کیوی) باال و دارای قابلیت صادراتیباکیفیتامکان تولید محصوالت باغی مرغوب و.
  زیمراکز عمده کشاوربعنوانوجود شرکت های سهامی کشت و صنعت و دامپروری سفید رود و کرم ابریشم.
 گیاهی وپوششغنی آبهای سطحی ومنابعتنوع اقلیمی و شرایط اکولوژیکی.
 نیروی کار ماهر، تحصیل کرده، آماده کار و ارزان در بخشهای مختلف.
 وجود منابع انرژی مصرفی ارزان نظیر آب، برق، گاز و...
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خدماتی استان–تجاری مزیت های

 (انزلیمنطقه آزاد )وجود تنها منطقه آزاد اقتصادی در شمال کشور
دارا بودن نمایشگاه دائمی عرضه  دمات و کاال.
دارا بودن پایانه صادراتی گل و گیاه.
 (دولتی و  صوصی)بر ورداری از شبکه وسیع مؤسسات مالی، پولی و اعتباری
 معتادن،  انته دولتی و  صوصی در حوزه  دمات بازرگانی و اقتصادی نظیر اتاق بازرگانی و صنایع وتشکلهایوجود

دیران ، شرکت سهامی سرمایه گذاری ستهام عتدالت، انجمتن متمرزنشینانصنعت، اتاق تعاون، اتحادیه تعاونی های 
...صنایع و 

 سردار جنگل رشتالمللیو همچنین گمرک فرودگاه بین آستاراو انزلیوجود دو گمرک در.
 های مناسبسرد انه، انبارها و سیلوهابر ورداری از.
 میلیون نفری کشورهای آسیای میانه و قفقاز500امکان دسترسی به بازار.
 ها و نواحی صنعتی استاندرشهرککم  در استقرار واحدها.
دارا بودن نیروی کار ماهر و متخصص.
وجود منابع معدنی و نیمه صنعتی.
اکتتائونتدر ، ب(ترکمنستتان)بکتتا و کراسنودست ، بنتادر (روسیه)قلعهما اچو الگان، بنادرآسترا انبا همجواری
(آرربایجان)و بندر باکو ( قزاقستان)

 تان، بطوریکته و شبکه های وسیع توزیع و انتقال برق در اسمنجیلو رشت و نیروگاه آبی و بادی لوشاننیروگاه برق 4وجود
.درصد ظرفیت تولید برق کشور صادر کننده برق به سایر استان ها می باشد4.5استان گیالن با دارا بودن 

 اشدکه تامین کننده مناسبی برای مصارف  انگی، صنعتی و تجاری استان می باینچی42وجود  ط لوله انتقال گاز.
 ل و غترب میلیون لیتر، نفت سفید، بنزین و نفت گاز جهتت ستو ت رستانی بته گتیالن، اردبیت200مخازن ر یره سو ت تا

.مازندران
بر ورداری از شبکه های وسیع حمل و نقل جاده ای درون استانی.
وجود بازارچه مشترک مرزی با کشور جمهوری آرربایجان .
بته یمواصالتجهت توسعه محورهای آستاراو انزلیو ادامه آن به ( و طرح توسعه آن به آزاد راه)رشت -وجود بزرگراه قزوین

.ترکیه و اروپا و همچنین جمهوری آرربایجان و قفقاز
میلیون تن9کیلومتر  و با ظرفیت حمل بار ساالنه 205، به طول بندرانزلی-رشت-طرح احداث راه آهن قزوین
 متر که بتا اجترای طترح توستعه فرودگتاه، 2950متری به طول 45سردار جنگل رشت با ی  باند المللیوجود فرودگاه بین

.نیز فراهم می گرددایرباسامکان فرود هواپیماهای پهن پیکر 
 انزلیصنعتی -تجاری در منطقه آزاد تجاریکشتیرانیامکانات بندری و
 م بنادر با ایجاد بندری عظیم و مدرن از نسل سوانزلیصنعتی -در محدوده منطقه آزاد تجاریکاسپینطرح احداث بندر.
ساری-طرح احداث راه آهن رشت.
(.مازندران-گیالن)طرح احداث بزرگراه نوار جنوبی دریای  زر

زیرساختی استانمزیت های
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ی شود، کته کاال مواردکنندگانهای مالیاتی است که شامل سرمایه گذاران و معافیاتهای مناطق آزاد بیشتر مزیت 
رضه شده به همین جهت محصوالت ع. مقدار آن بسیار کم استویاشود نمیدر رابطه با ی  کاال یا  گمرکی پردا ت 

. اری کننتددر ان منطق با قیمت مناسبتری عرضه می شوند و  ریداران می توانند کاالهای متنوع با قیمت ارزان  ریتد
دهتد کته نیز با دارا بودن فاز تجارت و گردشگری و مراکز  رید متنوع این امکان را به مسافران متیانزلیمنطقه آزاد 

.را با قیمت مناسب تر تهیه کنند...کاالهای مورد نظر  ود را شامل پوشاک، لوازم  انگی و 
شهر ، صنعتی آبادان و  رم–به موجب ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری انزلیصنعتی -منطقه آزاد تجاری 

محتدوده ای از منطقته شهرستتانهای آبتادان و "که اشتعار متی دارد( مجلس 23/6/1382مصوب ) انزلیجلفا و بندر 
–اد تجاری که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزانزلی رمشهر و محدوده ای از شهرستانهای جلفا و بندر 

نعتی مصوب ص–امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری لیهکه این مناطق در . صنعتی شنا ته می شود 
.ایجاد گردید"و اصالحات بعدی آن اداره  واهند شد 1372/6/7

هکتار  شتکی و تتا عمتق دو کیلتومتر از 3200به مساحت تقریبی انزلیاین منطقه شامل محدوده ای از شهرستان 
ه از غترب بت( به غیر از محدوده بنتدری ) انزلیصنعتی –محدوده منطقه آزاد تجاری . آبهای ساحلی محدوده می شد 

.ودپایین منتهی می شچپرپرداراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای 
ن سه ای. که در سه محدوده جدا از هم به شرح ریل در نظر گرفته شده است که هر ی  پتانسیل  اص  ود را دارند 

:محدوده عبارتند از
 ناطق هکتار که شامل اراضی مناسب طبیعی ، با تراکم جمعیت پایین و م2091گلشن و فاز تجارت به مساحت ناحیه

ات تفریحی و مسکونی ، کمترین مقدار زمین جهت شالی کاری ، دسترسی به سواحل مناسب و وجود اماکن و تاسیس
توریستی منطقه

 هکتار که شامل شهرک صنعتی ، اراضی منابع ملتی و 946صنعتی حسن رود و ناحیه اطراف آن به مساحت شهرک
.می باشدتاالبمجاور 

 های منطقته آزاد تجتاری وجاربهمطلوبیتهکتار ، که این امر 106به مساحت انزلیبندری منطقه آزاد محدوده–

.را برای ارائه تسهیالت در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ، ارتقا داده استانزلیصنعتی 

انزلیصنعتی -منطقه آزاد تجاری

انزلیمحیودهآاستقراشآمگطقهآرزادآ-2تصونرآشماشهآ
دشآمقانسهآباآسرزمینآاصلیآ

انزلیمنطقه آزاد 

کتی از یانزلیصنعتی_تجاریدر حقیقت منطقه آزاد 
که مناطق آزاد هفت گانه ایران در استان گیالن است
در 1384در راستای اهداف اقتصادی کشور، در ستال 

ه آزاد در تأسیس شد؛ این منطقه تنها منطقانزلیشهر 
.شمال کشور می باشد

با افزایش محتدوده، ایتن منطقته در 1392از سال 
و انزلتیپهنه آبی،  اکی و ساحلی سته شتهر رشتت، 

ای در شمال ایران، منطقته جنتوب دریتاشرفیهآستانه 
.شمال، جنوب واقع شدکریدور زر و در مسیر 
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انزلیمنطقه آزاد ( 1396)نقشه آ رین محدوده مصوب -3تصویر شماره 

دبیر انه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی: ما ذ

در استان و کشورانزلینقش توسعه ای منطقه آزاد 

 5متاده )دارایتیو سرمایهامنیتایجادو مالیاتیمعافیتهایانواع نظیرمناسب بسیارقوانینبا وجود انزلیآزاد منطقه
 لتیداو  ارجیگذاریسرمایهجذب افزایشمستعد جهت جذب بسیاراز مناطق ( اداره مناطق آزاد چگونگیقانون 
.آیدمیبه شمار 

 اقتصتادی، گردشتگریفعالیتهتایاز نظتر توستعه جغرافیاییمناطق بهتریناز یکیصنعتی–تجاریمنطقه آزاد ،
کشورهایا بنادر رقابت بایجادباشد و توان میانزلیشهر رشت و بندر کالنبه نزدیکیبا توجه به تجاریو صنعتی
. زر را دارددریایحاشیه

 و ازی صنعتی انزلی درصدد است با گستر  تجارت الکترونیکتی و توستعه بازارهتای مجت–منطقه آزاد تجاریIT و
.همچنین برگزاری نمایشگاههای بین المللی باع  تنوع فعالیتها در استان گردد

 المللتیینبتتاالب، حفاظت از گردشگریدرصدد است با توسعه تاالب، جنگل ، دریابا دارا بودن انزلیمنطقه آزاد
تترکمنو بنتدر شهرنومانند کشورشمالیبنادر دیگربه دریاییمسیراندازی، راه توریستیکاربریهای، توسعه انزلی

.گرددفراملیو ملی، ایمنطقه گردشگریبتواند باع  توسعه  دمات 
 بازارسازی، بازاریابیو صادراتیپشتیبانیرا همچون اموریتواند می ود اقتصادیکارکردهایدر انزلیآزاد منطقه

نوینکشاورزیرا به سنتیکشاورزیرا در استان عهده دار گردد و کشاورزیمحصوالت لجستی  دمات ،  دمات 
.نمایدتبدیلاست ، تکنولوژیاز صنعت و ایآمیزهکه
 متیالزم زیرسا تهایآماده بودن همچنینو مقررات مناسب و قوانینبه واسطه انزلیصنعتی–تجاریمنطقه آزاد

میتولیدرا ملمکیامحصوالت مرتبط کهصنعتی–تولیدیواحدهایو شرکتهاایجادبرایپایلوتیتواند به عنوان 
.نمایدکم کشوراستان و اقتصادیبه رشد همه جانبه طریقاینگردد و از تبدیل، کنند

 بتاال ، تکنولتوژیا بتصتنایع، توسعه کشاورزیفعالیتهایبازدهیافزایش، تبدیلیصنایعبا توسعه انزلیمنطقه آزاد
، صتادراتیایهتیارانهبرقراری، ( شیالت–الکترونی –کشاورزی) المللیبینعملکردبا صادراتیو تخصصی
.داردمیگام بر صادراتی، در جهت توسعه صنعت صنعتیشهرکهایبر توسعه صنعت در تاکید

 اقتع شتدن در و حمل و نقل بواستطه وترانزیتیرفیعجایگاهاز بر ورداریبدلیلانزلیصنعتی–تجاریمنطقه آزاد
.را داردزمینهایناستان در جایگاهدر جهت ارتقا باالییجنوب ، توان –شمال کریدورمسیر

 دد استت تتا ، درصتصتنعتیهای وشه تشکیلو اقتصادیبنگاههایپیوند، با انزلیصنعتی–تجاریمنطقه آزاد
.یدنماکم دهد ، به توسعه بخش صنعت در استان کاهشرا باالسریمشترکهایهزینه؛ اینکهعالوه بر 

 و بازرگتانیایفعالیتهتعالوه بتر گستتر  کاسپینبندرگاه اندازیو راه ایجادبا انزلیصنعتی–تجاریمنطقه آزاد
صتنعت را اینصنعت مرتبط با 80لحاظ بدینشده و بندریو دریاییصنایعتواند باع  گستر  میاستان تجاری

.نمایددر استان فعال 
 آهتن راهایجتادو کاستپیننوینبندرگاه اندازیو راه ایجادبا فراهم نمودن مقدمات جهت انزلیسازمان منطقه آزاد

رآمدهایدبیشترتواند موجب رونق هر چه میآستارا–انزلی–قزوینبندرگاه به راه آهن در حال احداث ایناتصال 
.در استان باشدترانزیتی

 هادهتاینو مراکتزبتا علمتیو گستر  ارتباطات فناوریعلم و پارکهایدر تال  است با توسعه انزلیمنطقه آزاد
.گام برداردتکنولوژیو فناوریدر جهت انتقال دانش تحقیقاتیو آموزشی
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سرمایهورود و  روج کاملآزادی.
درصد 100تا سقف  ارجیگذاریسرمایهمشارکتآزادی.
و سود حاصل از آنها  ارجیهایسرمایهکاملتضمین.
نموده است پیداافزایشسال 20تا کهساله 15مالیاتیمعافیت.
دکییتآالت و قطعتات ماشتینواردات مواد اولیته ، برایبازرگانیو سود گمرکیاز پردا ت هرگونه حقوق معافیت

.منطقه تولیدکنندگانجهت 
ارز  افزوده میزانبه کشورسا ته شده در منطقه آزاد به دا ل کاالهایورود برایگمرکیمعافیت.
محدودیتبدون کاالو صدور مجدد ترانزیتامکان.
ارجیو دا لیگذاریسرمایهمشارکتامکان .
کشورسا ته شده در منطقه به دا ل کاالهایورود برایگمرکیمعافیت.
منطقه بازرگانیو سود گمرکیبدون پردا ت عوارض کاالورود امکان.
قبلیروادیدبه صدور نیازمجاز مناطق ،بدون  روجیو ورودیمبادیطریقاز  ارجیورود اتباع امکان.
 ارجیگذاران سرمایهبه زمینو اجاره دا لیگذاران سرمایهبه زمینفرو  و اجاره .
بودن مقررات  اص اشتغال در مناطقحاکم.

انزليمنطقه آزاد قانونيمزيتهاي

ویژگیها و مزایای منطقه از منظر جغرافیایی

 حمل و ریدورک، که از آن به عنوان نستراکجنوب معروف به –شمال المللیبین کریدورقرار گرفتن در مسیر
طریق روسیه به در شمال اروپا را ازهلسینکیبندر کریدوراین . اروپا یاد می شود –نقل قرن بیست و یکم آسیا 

.ی کندبنادر شمال و جنوب دریای  زر ، بنادر  لیج فارس و سپس به کشورهای جنوب و شرق آسیا متصل م
موقعیت ویژه در زمینه ارتباط با کشورهای حاشیه دریای  زردارابودن.
و بتاکو در در قزاقستتاناکتتائو، ترکمنستتاندر کراسنودس در روسیه ، الگانو آسترا انبا بنادر همجواری

.آرربایجان
 دسترسی از طریق راههای مناسب ، به بازارهای مصرف کشورهای.CIS
 ناوبریرشت با بر ورداری از تجهیزات کامل المللینزدیکی به فرودگاه بین.
 عنوان بازارهتای و سایر مراکز صنعتی و پر جمعیت کشور به( تهران ) نزدیکترین منطقه آزاد به پایتخت کشور

.مصرف
 محدوده ای کامالً مشخص شده و دارای پایگاه اطالعات جغرافیایی کامل(GIS ) 
نزدیکی به بزرگترین ر ایر نفت و گاز دریای  زر.
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ویژگیهای منطقه از منظر اقتصادی

 بتارگیری و در محدوده منطقه ، که دارای امکانات ، تجهیزات و تاسیسات پیشرفته ای جهت تخلیه وبندرانزلیوجود
،رومتر با کاربری تجاری ، رو 1581از مهمترین آنان می توان به وجود ده پست اسکله به طول . است انبارداری

ا گمترک جهتت غالت ،  دماتی و نفتی و سیستم کنترل ترافی  دریایی و همچنین سیستتم رایانته ای مشتترک بت
.سهولت تر یص کاال اشاره کرد 

 پستت استکله بتا 22به عنوان ی  بندر نسل سوم ، در آینده ای نزدی  بتا کاسپینایجاد و راه اندازی بندرگاه نوین
میلیون تن را 3کاال تا مرز وبارگیریتوانایی تخلیه ( ظرف پنجسال ) میلیون تن ، که در فاز اول 11بالغ بر ظرفیتی

، ارداریانبتشتامل لجستتی  واهد داشت و می تواند ضمن پاسخگویی به نیازهای بازرگانی ، موجب ایجاد مراکتز 
.گردد ( شناورسازیاعم از کشتی سازی و ) توزیع کاال و گستر  صنایع دریایی 

 وان حمل و نقل و که بدین وسیله تانزلی–رشت –به آزاد راه و راه آهن قزوین کاسپیناتصال منطقه بویژه بندرگاه
.ترانزیتی منطقه به بیش از چندین برابر افزایش  واهد یافت 

 رین و همچنین بته عنتوان یکتی از متدرنتانزلیبه عنوان جزء ای از محدوده منطقه آزاد انزلیوجود شهرک صنعتی
ایه گتذاران صنعتی استان با دارا بودن و ارائه تمامی امکانات آب ، برق ، تلفن ، گاز ، زمین غیره بته سترمشهرکهای

ل در آن مشتغو... و بهداشتتی ، غتذایی و ستلولزیواحد صنعتی فعال در زمینه های فلزی ، 88بطوریکه هم اکنون 
.باشندفعالیت می 

 رنتت پتر الزم جهت گستر  بازرگانی از قبیتل محوطته ستازی ، برقتراری اینتبسترهایتجارت منطقه با ایجاد فاز
.نطقهمنمایشگاهی و ارائه تسهیالت بسیار مناسب به فعالین اقتصادی –سرعت ، وجود مجتمع های تجاری 

 های بانکی بلند مدت جهت ایجاد تسهیالت برای صاحبان کاال و بازرگانانضمانتنامهقبول
صدور مجوز فعالیت در ی  هفته و امکان ثبت شرکت در کمتر از چند روز
ازرگتانی وجود مراکز ارائه  دمات مالی ، بانکی و امکان ایجاد بورس کاال با توجه به حجم مبادالت باالی تجاری و ب

.و قوانین بسیار مناسب منطقه 
 با امکانات و تجهیزات مدرنانزلیوجود گمرک
، جهت ایجاد فراهم بودن مقدمات جهت ایجاد صنایع تبدیلی ، بسته بندی و فرآوری محصوالت کشاورزی در منطقه

ازمان منطقه و ارائه تسهیالت س( با توجه به محوری بودن فعالیت کشاورزی در استان گیالن ) حداکثر ارز  افزوده 
.به سرمایه گذاران متقاضی انزلیآزاد 

 غرفه تجاری ، جهت ارائه محصوالت تولیدی صتنایع 2080نمایشگاهی منطقه با حدود –وجود مجتمع های تجاری
.منطقه در آنها و ارائه تسهیالت و مزیت استفاده از فضای نمایشگاهی جهت عرضه مستقیم محصوالت 

 انزلیصدور کارت بازرگانی کشوری در منطقه آزاد.
 به نسبت سایر مناطق انبارداریدر منطقه و ایجاد مزیت نسبی انبارداریاعمال تخفیفات ویژه.
 از تجارت منطقه هزینه های تبلیغاتی توسط منطقه ، برای تولیدکنندگانی که محصوالت  ود را در غرفه های فتقبل

.نمایندعرضه می 
 ای مشتتریان صدور کارت اعتباری  رید بترمنطقه، تقبل هزینه های ایاب و رهاب بازدیدکنندگان و مشتریان توسط

...توسط بانکهای طرف قرارداد با منطقه و 
بتانوان و وجود طرح ساحلی با کلیه امکانات رفاهی و بهداشتی شامل آالچیق ، وسایل بازی کودکتان ، طترح شتنای

.هکتار ، که بطور رایگان در ا تیار بازدیدکنندگان و گردشگران قرار می گیرد 4با وسعت پارگینگآقایان و 
 ولگادنو ولگاارتباط و تبادالت تجاری با بنادر شمال و جنوب اروپا از طریق رود.
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ول منطقه ای دارای طرح راهبردی و طرح جامع که تمامی فعالیتهای عمران و آبادانی و اقتصادی آن ، بر اساس اص
.علمی و کارشناسی انجام می شود

 و  ارجیمورد توجه سرمایه گذاران دا لی... منطقه ای دارای تمام امکانات زیربنایی شامل آب ، برق ، گاز ، تلفن و.
 جهت و ظرفیت سازی و گستر  راههای ورودی و  روجی منطقهانزلی–رشت –اتصال منطقه به آزاد راه قزوین

.توسعه توان ترانزیتی
 ری کته سراستریلتیاز طریق ایجاد راه آهن منطقه آزاد و پیوند با شبکه انزلی–رشت –اتصال به راه آهن قزوین

.هدظرفیت حمل بار از منطقه آزاد ، به نقاط مختلف کشور و مبادی ریربط را بطور چشمگیری افزایش می د
 اه و اتصتال آن بته آزاد رزیباکنتار–کردن محور حستن رود چهار طهتکمیل و اجرای پروژه های زیربنایی ، مانند

وی محتور به عنوان ورودی منطقه ، احداث بزرگترین تقاطع غیر هم سطح شمال کشور بر رانزلی–رشت -قزوین 
دازی بستر ، احداث پست برق و تصفیه  انه فاضالب و فضای سبز در منطقه ، راه انزیباکنار–حسن رود چهار طه

.نت پر سرعت در سرتاسر منطقهاینترفیبر نوری و برقراری 

ویژگیها و مزایای منطقه از منظر عمرانی و زیرساختی
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ز شتامل و فاز تجارت و گردشگری واقع شده است؛ که این فتاانزلیاین پروژه در محدوده منطقه آزاد تجاری صنعتی 
.می باشدانزلیمحدوده وسیعی از شهرستان بندر 

موقعیت پروژه

زیرساختهادسترسی پروژه به 

محل تأمین زیرساختفاصله تا محل پروژهزیرساخت مورد نیازردیف

استان گیالنآبفاشرکت در محل پروژهآب1

منطقه ای استان گیالنشرکت برق در محل پروژهبرق2

گاز استان گیالنشرکت در محل پروژهگاز3

مخابرات استان گیالنشرکت در محل پروژهمخابرات4

استاناز منابع دا لیدر محل پروژهراه اصلی 5

منابع دا لی استانازدر محل پروژهفرعیراه 6

جنگل رشتسردارالمللیبین فرودگاهکیلومتر30فرودگاه7

انزلیبندر کیلومتر5بندر8

از منابع دا لی استاندر محل پروژهایستگاه راه آهن9
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مشخصات فنی پروژه



رفه و بته  ریتد مطمتون و مقترون بته صتانزلتیصتنعتی -نیاز شهروندان، گردشگران و بازدیدکنندگان از منطقه آزاد تجاری
همچنین مراکز  رید مدرن و به روز  

 و تجاریفروشگاهیامکان  رید بهتر و بیشتر از طریق دسترسی به اجتماعی از عرصه گسترده
 کاهش هزینه کرد مشتریان از طریق کسب تخفیفات
 مفرحتبدیل فرآیند  رید به فعالیتی لذت بخش و
 اورجینالدسترسی به کاالهای با کیفیت، اصیل و
 های معتبر و  دمات پس از فرو ضمانتنامهاعطای
 دسترسی همزمان به مراکز متنوع  رید، محیطهای تفریحی و فضاهای گردشگری
با مراکز بزرگ جمعیتی استان گیالن همجواری
امکان عرضه کاالها و  دمات با قیمتهای رقابتی در مقایسه با سایر بازارهای منطقه ای
 انزلیصنعتی -و مراکز فرهنگی در منطقه آزاد تجاریفضاهاالزام به توسعه
انزلیصنعتی -فرهنگی در منطقه آزاد تجاری-کشش قابل توجه بازار به ایجاد فضاهای تجاری

علل اجرای پروژه
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ا اجرا و ی  طبقه زیر زمین به عنوان پارکینتگ مجموعته را دارهمکفطبقه بروی 6متر در 4083این پروژه با متراژ 
ا در آنهتا طبقه همکف، نیم همکف، اول، دوم، سوم به صورت فروشگاه تجاری بوده و برندهای معتبر روز دنیت. می باشد

150سالن سینمای  انوادگی با ظرفیتت 3نفر، 1050ظرفیت عرضه می شود و طبقه چهارم دارای ی  سالن سینما با 
شاپافی نت و در طبقه پنجم ی  تاالر بزرگ، رستوران، کگیمو محلی برای بازی کودکان و فودکورتمجموعه 6نفر، 

متر مربع 85درجه به متراژ 360با زاویه دیدvipدر طبقه ششم ی  سالن . شده استنظرگرفتهنفر در 1500با ظرفیت 
. جهت پذیر  و پذیرایی مهمانان ویژه سا ته  واهد شد

نفر فعال  واهند بود؛ در ایتن میتان دو کتابین آسانستور بته 16کابین آسانسور هر کدام با ظرفیت 7مجموعه دارای 
برقی می باشد که در هر عددپله10همچنین مجموعه دارای . اصلی مجتمع مستقر  واهند شدالبیدر پاناروماصورت 
. پله برقی رفت و برگشتی تعبیه شده است2طبقه 

ضتمن آنکته . متر مربع می باشتد3000متر مربع و طبقات دیگر هر طبقه 3160همکفمجموع سطح اشغال طبقه 
.برای مجموعه در نظر گرفته شده استوویدمتر مربع 600

مشخصات ساختمان پروژه
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، تفریحی پس از بررسی موقعیت جغرافیایی و معماری  اص پروژه مرکز تجاریهلینگ آرش آتیم مهندسان مشاور 
پس از و فرهنگی آر  مال که در ساحل دریای  زر در حال احداث می باشد به دلیل رطوبت باالی دریا و  وردگی فلز

بی در بازه های نصب زمان اندکی از اسکلت فلزی از ایجاد سازه فلزی امتناع ورزید و روی سازه بتنی که جوابگوی مناس
. بلند مدت برای مناطقی با درصد رطوبت باالست، متمرکز شد
متر 30با دهانه دوویتواتر و آمفیمانند سینما، فضاهاییاتخار این رویکرد با توجه به اینکه تیم طراحی معماری پروژه 

.را در پروژه لحاظ نموده است؛ پس از بررسی های تخصصی صورت پذیرفت

سازه پروژه
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مطبوعسیستم  تهویه 
جهتت هتر ، رستوران و اداری الزم است تاسیسات مکتانیکی مناستبفودکورتبه جهت وجود فضاهای مختلف تجاری، سینما، 

جاری و جهت فضاهای تکوئیلجهت تامین هوای تازه، فن هواسازفضا طراحی و نصب شود که در مجموعه آر  مال از سیستم 
.جهت سینماها و فضاهای مشاع استفاده شده است که قابلیت تنظیم و ایجاد شرایط مناسب را داردهواساز

تاسیسات پروژه

مکانیکال

و آتش نشانیآبرسانیسیستم 
و استپرینکلراین سیستم بر اساس آ رین استانداردهای آتش نشانی طراحی شده و شامل کلیته فضتاهای زیرپوشتش

دور پمپهایوستربشامل آبرسانی. جعبه های آتش نشانی بود و توسط سیستم مرکزی پمپاژ و منابع آب تکمیل می شود
.متغیر مربوط به  ود می باشد

فاضالب و آب باران
پیش سپتی تم سیستم شبکه فاضالب به صورت فول نت طراحی شده و جهت آشپز انه چربی گیر و جهت کل سا تمان سیس

در حتال شبکه جمع آوری آبهای سطحی و آب باران نیز به صورت مجزا از لوله کشی فاضالب طراحتی شتده و. بینی شده است
.اجرا می باشد

هوااگزاستسیستم 
هتوایی االنسبت. هوا به صورت مرکزی بوده و در مورد پارکینگ ضوابط آتش نشانی لحاظ شده استاگزاستسیستم 

جهتت آشتپز انه و . رفت انجام متی شتودهواهایها و فن هواکشدارای فن برگشت، هواسازهایمجموعه به واسطه 
. اص و مجزا تعبیه شده استاگزاستهایفودکورتها

موتور خانه مرکزی
متتر 200ت ها و منابع آب به ظرفیکوئیلو فن هواسازهاحرارت مرکزی پمپهای، بویلرزیر زمین دارای سه دستگاه موتور انه
. و مخازن آب گرم مصرفی می باشدمکعب

متی هواستازو کوئیتلفن پمپهایو تیریدتن 280به ظرفیت هر کدام air cooledچیلربام دارای سه دستگاه موتور انه
.باشد

.بر روی بام نصب  واهد شد20000CFMالی 6500به ظرفیت هواسازهشت دستگاه 
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الکتریکال

تامین برق از شبکه شهری
کتورت فتودا و ، رستورانهمغازها)توان الکتریکی مورد نیاز کل پروژه با توجه به تنوع کاربری ها در پروژه از قبیل اداری، تجاری 

کیلو ولتت تتامین 20و پارکینگ توسط ی  عدد پست پاساژ موتور انهو فضاهای مشاع مانند ( سینماها و سالن ها)، فرهنگی (ها
. می گردد و هر کاربری با توجه به تعرفه و قیمتهای برق مصرفی دارای ترانس ا تصاصی می باشد

ی در این  صتوص برقی در بام و توان الکتریکی باالی این تجهیزات، ی  دستگاه پست ا تصاصچیلرهایبه دلیل استفاده از 
. نی شده استبر اساس آ رین استانداردهای شرکت توزیع برق تامین کننده توان الکتریکی این دستگاهها در بام پیش بی

تامین برق اضطراری
پتروژه از با توجه به موقعیت پروژه و شرایط آب و هوایی و اهمیت آسایش در زمان قطعی برق کتل تتوان الکتریکتی

شاعاتمدستگاهی قابل تامین می باشد که سه دستگاه آن در زیرزمین جهت مصرف برق 3ژنراتورسری دیزل 2طریق 
.بام جهت تامین برق تجهیزات مکانیکی قرار داردموتور انهو چیلرهاکنار ژنراتورهادستگاه از دیزل 3و 

نحوه توزیع برق 
اده نشده کته عتالوه برق از کابل کشی استفرایزرهایانجام می شود و در باکسداکتسیستم توزیع برق در این پروژه به وسیله 

ی را کاهش می دهد و مراحل تعمیر و نگهتداری را آستان متداکتبر به حداقل رساندن  طا و احتمال آتش سوزی، متراژ فضای 
.نماید
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سیستم روشنایی
ردن با فناوری جدید استفاده می گردد که در کل پروژه موجب کاهش مصرف انرژی و باال بLEDاز چراغ های فضاهادر اکثر 
. استفاده شده می گرددالمپهایعمر 

سیستم اتصال زمین الکتریکی
رین استتانداردهای و سیستم زمین در تاسیسات الکتریکی، مکانیکی، سازه سا تمان و تجهیزات الکتری  بر اساس آ 
.ضوابط مندرج در آئین نامه های نظام مهندسی و سازمانهای ری ربط طراحی و اجرا گردیده است

سیستم شبکه اطالعات
تم هتای آن بته در کل پروژه شبکه کامپیوتر به صورت گسترده برای تبادل اطالعات اجرا می گردد که تامین زیرستا ت سیست

: شرح ریل می باشد
 تامین سیستم بی سیم شبکه در فضاهای عمومی(WIFI)
 تامین سیستم تلویزیون مدار بسته در فضاهای عمومی
تامین سیستم تبلیغاتی فضاهای مشاع
 ( دوربین مدار بسته)تامین زیرسا ت امنیتی تردد جهت کنترل و حراست

سیستم تلفن
ایران انجتام بستر اصلی سیستم تلفن بر اساس فیبر نوری و مطابق با آ رین طرح پیشنهادی شرکت مخابرات

(.FTTH)پذیرد می 

سیستم اعالم حریق
طراحیهوشمندکامالوبودهNFPAسازماناستانداردهایآ ریناساسبروپذیرآدرسنوعازحریقاعالمسیستم
.گرددمی

سیستم صوتی
تی طراحتی جهت پخش موزی  و سیستم احضار در کل فضاهای مشاع با استفاده از تکنولوژی های روز سیستم صتو

.می گردد
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مالکیت و 

قانونیمجوزهای 



ی بته می باشد که از سازمان منطقه آزاد تجتاری صتنعتی انزلتهلینگ آرش آمال  زمین مذکور برای اجرای پروژه، 
.صورت قطعی  ریداری شده است

مالکیت زمین
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و فکریمعنوییمالکیت 

اری از به حقوقی گفته می شود که به صااحاا  آ  حاب بهاره بارد( فکری)معنوییمالکیت 
ارد ولی فعالیتهای فکری و ابتکاری انسا  را می دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد د

ت آثار ادبی یاا هناری یاا مالکیاآورندگا حقوق پدید . معین مادی نیستشیءموضوع آ  
رقفلیسادبی و هنری معروف به حب مولف یا حب تکثیر، حب اختراع، حقوق بر مشتری مانند 

. ری استو صنعتگرا  نسات به نام، عالئم تجاری و صنعتی از انواع مالکیت فکتاجرا حب 
.همان حق بهره برداری نشان تجاری مالکین پروژه می باشدمعنوییپروژه حقوق دراین-
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ت می باشد و عالئم تجاری یا نشان بازرگانی اعم از هرگونه رنگ، تصویر و نشانه ای که نشانگر ی  محصول یا  دم
ورت عالئم تجاری در ص. برای تمایز آن محصول و  دمت از دیگر محصوالت یا  دمات مشابه بکار می رود، می باشد

. ثبت دارای اعتبار حقوقی بوده و تحت حمایت قانون قرار می گیرد
ماده )ذاری و دارایی مالیاتی و ایجاد امنیت سرمایه گمعافیتهابا وجود قوانین بسیار مناسب نظیر انواع انزلیمنطقه آزاد 

. ی آیداز مناطق بسیار مستعد برای جذب سرمایه گذار  ارجی و دا لی به شمار م( قانون چگونگی اداره مناطق آزاد5
و همچنتین برگتزاری ITاین منطقه در صدد است که با گستر  تجارت الکترونیکی و توسعه بازارهتای مجتازی و 

. باع  تنوع فعالیتها در استان گرددالمللینمایشگاههای بین 

(نشان تجاری)عالئم تجاری 
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مجوزهای قانونی 

می باشد که مراحل ا ذ مجوزهای الزم جهت احداث و بهتره بترداری در انزلیمحل اجرای پروژه منطقه آزاد 
:به شرح ریل می باشدانزلیمنطقه آزاد 

ت قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت11به استناد ماده 
حدوده منطقه اقتصادی مجاز ایجاد بنا، تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در م

ا طرحی نیاز به ا ذ مجوز دیگتری از نهادهتا یتچناچهدر عین حال . فقط در ا تیار سازمان آن منطقه می باشد
د؛ ارگانهای ری صالح نظیر سازمان ملی استاندارد و وزارت بهداشتت، درمتان و  آمتوز  پزشتکی داشتته باشت

 واهد آمد و تنهتا پیگیتری موضتوع توستطبعملمجوزهاالزم از طریق سازمان منطقه جهت ا ذ استعالمات
. سرمایه گذار انجام  واهد گرفت
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معرفی طرح



هام در به اجرا در آمد، یکی از موفق ترین نمونه های اجرایی در زمینه الگوی شتیرینگ ستهلینگ آرش آتوسط 1398طاها که در سال درطرح 
ی کارآفرینی به در این طرح که مجموعه عملیات موفقی در آن داشته است؛ فرصت شغلی بسیار ویژه ای برا. حوزه امالک مسکونی کشور می باشد

. روز بیفزایتد45موفق شده حجم قابل توجهی مشتریان جدید را به شبکه مشتریان  ود ظرف متدت هلینگ آرش آصورت مستقیم پدید آمده و 
متراه داشتته این طرح همانطور که در نمودار ی  به تصویر کشیده شده، از حی  سودآوری نیز برای سرمایه گذاران ارز  آفرینی ویژه ای را بته ه

: است

باآاشز آرفرنگیآسرمانهآگذاشیآدشآامالکآدشآاستانآگیالنآآسطحآملیآ(آبهآصوشتآکلی)مقانسهآاشز آرفرنگیآطرحآطاهاآ-1نموداشآشماشهآ

1401-مگبع؛آمرکزآتحقیقاتآشاهآوآشهرسازی

حتدود همانطور از نتایج ارزیابی های مرکز تحقیقات سا تمان در حوزه امالک مشخص است؛ ارز  آفرینی طرح طاها برای سرمایه گذاران آن
رشد حتدود . برابر متوسط سرمایه گذاری در استان گیالن بوده است1.5دو برابر ارز  آفرینی متوسط سرمایه گذاری مسکن در کل کشور و حدود 

روز امکان بهتره بترداری از یت  48برابری ارز  سهام در این سرمایه گذاری در حال رخ می دهد که هر سهم به طور متوسط در طول سال 4.5
درصد از مخاطبان این طترح 98ارزیابی نشان می دهد که . ویالی مبله به صورت زمانبندی شده و با  دمات جامع پس از فرو  را دارا بوده است

. اشتتاز نحوی مدیریت طرح رضایت داشته اند و امروز با توجه به محدودیت سهام از حی  عرضه، بالش  روند رشد ارز  در آینده ادامه  واهد د
:عالوه بر این موارد طرح طاها مزایای دیگری را نیز برای سرمایه گذاران و مشتریان دارا بوده که ادامه به آنها اشاره می گردد

 تحویل ویالی مبله
اقساط بلند مدت
 زمانبندی دقیق بهره برداری در چهار فصل سال
رید آسان و مطمون 
 نزدیکی به جاربه های گردشگری
 سند مالکیت رسمی

0

500

1000

1398 1399 1400

طرحآطاها استانآگیالن ملی

66+طرح آشنایی با 
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واحتد تجتاری را در 4، «آر  مال»به عنوان مال  و سازنده مجتمع تجاری، تفریحی و فرهنگی هلینگ آرش آ، 66+در طرح 
100به مساحت )و سوم ( متر مربع100به مساحت )، دوم (متر مربع100به مساحت )، اول (مترمربع680به مساحت )طبقات همکف 

ر مشتری می تواند بر اساس این طرح، ه. در سه فاز عملیاتی و مبتنی بر الگوی شیرینگ سهام به مشتریان عرضه می کند( متر مربع
وانه ایتن طترح کته بتر استاس پشتت. را با شرایط نقد یا اقساط  ریداری نماید( هر سهم معادل ی  متر مربع)سهم 5در هر مرحله تا 

اتی در به عنوان یت  طترح عملیت)و طرح آر  مارکت ( به عنوان ی  طرح شیرینگ سهام)تجربه هلدینگ در دو طرح پیشین طاها 
: به اجرا در می آید؛ دارای محدودیتها و نکاتی است که در ادامه مورد بررسی مفصل قرار  واهد گرفت( حوزه  رده فروشی

طرح طاها



مساحت، تعداد و میزان امالک قابل واگذاری
در این طرح امالک قابل واگذاری شامل چهار پالک تجاری در طبقات همکف، اول، دوم و سوم مجتمع آر  مال بوده کته اطالعتات -1

: آورده شده است2مربوط به هری  در جدول شماره 

اطالعاتآمربوطآبهآمساحتآامالکآقابلآواگذاشی-2جیولآشماشهآ

قف و محدودیتهایی برای عرضه در نظر گرفتته شتده استت؛ در فتاز اول فترو ، ستهر متر مربع معادل ی  سهم در نظر گرفته شده -2
که در فاز دوم، افراد می توانند به ازای معرفی ی  فرد  ارج از شب. سهم به ازای هر کد ملی می باشد5واگذاری ها در بلوک اول واگذاری 

سهم در فاز و در فاز ستوم متی توانتد بته ازای معرفتی دو فترد  تارج از شتبکه 8ظرفیت  رید سهام  ود را به هلینگ آرش آمشتریان 
. سهم افزایش دهند12مشتریان آر  این تعداد را به 

:  تعداد سهام قابل عرضه در هر فاز از جدول ریل تبعیت می کند-3

66+تعیادآسهامآقابلآعرضهآدشآفازهایآسهآگانهآطرح-3جیولآشماشهآ

اجرای طرحزمانبندی 
: در سه فاز عملیاتی در قالب جدول زمانبندی ریل به اجرا در می آید66+طرح -1

زمانبگییآاجرایآطرحآ-4جیولآشماشهآ

.  فرو  در  ارج از زمانبندی تعریف شده ممنوع می باشد-2

پالس66اسلوب حاکم بر طرح 

(متر مربع)مساحت طبقه ردیف

670همکف1

100اول2

100دوم3

100سوم4

امتعداد سه-فاز سومتعداد سهام-فاز دومسهامتعداد-فاز اولطبقه ردیف

226226208همکف1

333334اول2

333334دوم3

333334سوم4

325325320سهامآقابلآعرضهمجموع

پایانشروعقاز ردیف

تیرماه10 ردادماه 24فاز اول1

مردادماه14ماهتیر25فاز دوم2

شهریور ماه31مرداد ماه29فاز سوم3
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و  شرایط فروشقیمت گذاری

: قیمت گذاری طرح در فازهای مختلف روند افزایشی داشته و از جدل ریل تبعیت می کند-1

(میلیونآتومان-بهآازایآهرآسهم)قیمتآگذاشیآدشآفازهایآمختلفآ-5جیولآشماشهآ

: ت می شودتیم فرو  ا تیار فرو  به صورت نقد و اقساط را داراست؛ در صورت فرو  نقدی از به ازای هر سهم از الگوی ریل تعبی-2

نسبتآتخفیفآفرو آنقیی-6جیولآشماشهآ

درصتد 30با توجه به اینکه امکان فرو  اقساطی در فازهای مختلف طرح وجود دارد؛ حداقل میزان پردا ت به ازای  رید هتر ستهم -3
آورده 7سقف اقساط برای فازهای مختلف در قالتب جتدول شتماره . ارز   رید در نظر گرفته شده و مشمول هیچ گونه سودی نمی گردد

: شده است

اقساطیشرانطآفرو آ-7جیولآشماشهآ

سهم  واهد بود و مشتری در صورتی که قصد  رید تعتداد 5در فازهای دو و سه، حداکثر تعداد قابل واگذاری به صورت اقساطی نهایتا -4
.  سهم بیشتر را طبق ضوابط داشته باشد، باید به صورت نقدی سهام مازاد را  ریداری نماید

سومفاز دومفاز اولفاز طبقه ردیف

299329362همکف1

209230259اول2

199219240دوم3

199219240سوم4

درصد تخفیفتعداد  رید ردیف

% 5سهمی 1

% 5سهمدو2

% 5سهم سه3

% 5سهمچهار4

% 5و بیشترپنج سهم5

تعیادآقسطآدشآفازآسومقسطآدشآفازآدومتعیاددر فاز اولتعداد قسطپیش پردا ت میزانردیف

ماه8ماه9ماه 10درصد130

ماه10ماه11ماه12درصد240

ماه12ماه13ماه14درصد 350

ماه14ماه15ماه16درصد460

ماه16ماه17ماه18درصد570
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هم بتر استاس بر اساس فاز بندی فرو  و متناسب با درصد تخفیفات تعریف شده، میزان پیش پردا ت و مبلغ اقساط بته ازای هتر ست-5
:  جدول ریل محاسبه می گردد

پیشآپرداختآوآمبلغآاقساطآبهآازایآهرآسهمآ-9جیولآشماشهآ

: تبعیت می کند10نسبت مجاز فرو  به صورت نقد و اقساط برای هر فاز از جدول شماره -6

نسبتآمجازآفرو آنقیآوآاقساط-10جیولآشماشهآ

طبقهآهمکف

پیش پردا ت میزانردیف
فاز سومفاز دوماولفاز
مبلغ قسطپیش پردا تمبلغ قسطپیش پردا تمبلغ قسطپیش پردا ت

89.720.9398.725.5108.631.675درصد130

12014.95131.617.95144.821.72درصد240

15010.679164.512.65418115.09درصد 350

1797.745197.48.774217.210.343درصد460

2094.99230.35.805253.46.788درصد570

طبقهآاول

پیش پردا ت میزانردیف
فاز سومفاز دوماولفاز
مبلغ قسطپیش پردا تمبلغ قسطپیش پردا تمبلغ قسطپیش پردا ت

62.714.636917.8977.722.663درصد130

83.610.459212.546103.615.54درصد240

1057.4651158.847129.510.792درصد 350

1255.2251386.134155.47.4درصد460

1463.491614.059181.34.857درصد570

طبقهآدومآوآسوم

پیش پردا ت میزانردیف
فاز سومفاز دوماولفاز
مبلغ قسطپیش پردا تمبلغ قسطپیش پردا تمبلغ قسطپیش پردا ت

59.713.9365.717.047221درصد130

79.69.9587.611.9469614.4درصد240

99.57.108109.58.42412010درصد 350

1194.795131.45.841446.858درصد460

1393.317153.33.8651684.5درصد570

(حداکثر)اقساط نقدقاز ردیف

درصد70درصد30فاز اول1

درصد75درصد 25فاز دوم2

درصد80درصد20فاز سوم3

28



امتیازات طرح برای مشتریان

سرمایه گذاری در یکی از پیشرو ترین مناطق آزاد کشور -1

سرمایه گذاری در نزدی  ترین منطقه آزاد کشور به پایتخت و کانونهای بزرگ جمعیتی کشور -2

.دامکان سرمایه گذاری با میزان سرمایه اندک در صنعت سا تمان مناطق آزاد که معموال نیازمند سرمایه های کالن می باش-3

، محاسبه و بته درصدی از سود  الص فعالیت در مل  به مالکان ا تصاص می یابد و در پایان سال مالی)سود ناشی از فعالیت در مل  -4
نمتایش 11، جدول شماره .(سرمایه گذاران پردا ت  واهد شد، در  ریدهای اقساطی پس از تسویه کامل سرمایه گذاری محاسبه می شود

: دهنده نسبت در سود  الص ناشی از فعالیت به صورت ساالنه در هر ی  طبقات به ازای هر سهم برآورد شده است

نسبتآسودآخالصآفعالیتآدشآملکآبهآازایآهرآسهمآدشآهرآملکآبرآاساسآفازآوشودیآسرمانهآگذاش-11جیولآشماشهآ

سودی ناشی از افزایش ارز  مل  -5

روز پس اعالم کتبی مال  توسط مدیریت هلدینگ60 رید تضمینی سهام ظرف مدت -6

به ترتیب نمایش دهنده سطح بندی سرمایه گتذاران در 13و 12جداول شماره . هلینگ آرش بهره مندی از  دمات باشگاه مشتریان -7
: باشگاه مشتریان و  دمات ارائه شده توسط این باشگاه به ایشان می باشد

سطحآبگییآسرمانهآگذاشانآدشآباشگاهآمشترنان-12جیولآشماشهآ

خیماتآباشگاهآمشترنان-13جیولآشماشهآ

ر صورت عالقته دوره عضویت مشتریان در باشگاه سه ساله  واهد بود و پس از آن باید مطابق با شرایط تعریف شده توسط باشگاه و د-8
.  عضویت  ود را تمدید نمایند

نقدقاز ردیف

درصد30فاز اول1

درصد 25فاز دوم2

درصد22فاز سوم3

عضویتنوعشدهتعداد سهام  ریداریردیف

اینقرهی  سهم1

طالییسه سهم2

الماسسهمپنج3

الماسطالنیاینفرهشدهتعداد سهام  ریداریردیف

درصد70درصد55درصد35کنسرت و سینماتخفیف1

درصد12درصد9درصد6 رید از آر  مارکت و آر  مال2

اولویت اولبعدیاولویت در مشارکتهای3

ساالنه-فصلی دمات سایر مراکز  دماتی4

درصد تخفیف40گردشگری هلدینگ آر مراکز5
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. زمان  واهند داشت66+برای تعیین سطح عضویت مشتریان در باشگاه مشتریان،  ریداران تا پایان دوره جشنواره -9

. 66+افزایش رشد ارز  دارایی در طی دوره برگزاری رویداد -10

جدول ریتل نمتایش دهنتده  تدمات . مرکز  دمات تجاری منطقه آزاد انزلی مستقر در آر  مالامکان بهره مندی رابگان از  دمات -11
. اصلی است که این مرکز ارائه می کند

خیماتآمرکزآتجاشیآمگطقهآرزادآانزلی-14جیولآشماشهآ

ه الزم به توضیح است که این  دمات در دوره سه ساله به صورت رایگان عرضه  واهد شد؛ و صرفا هزینته هتای اداری و  تدماتی بت
. صورت رایگان در نظر گرفته می شود

قاز ردیف

ثبت شرکت و آدرس مجازی1

تر یص و صادرات کاال دمات2

ارزیاتاق تبادالت3

محیط جلسات و دفاتر مجازی عرضه4

مترجم و  دمات قراردادی5

.که در آینده تعریف  واهد شدسایر  دمات مرکز6
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