پروژه هفت آسمان رشت
شرکت احیا صنایع خراسان جهت استفاده از ظرفیت گردشگری شمال ایران در زمینه عمرانی کار بزرگی
را در منطقه گردشگری استان گیالن در سال  1391آغاز نموده است .در این رابطه این شرکت با مشارکت
بخش خصوصی “شرکت شکوفه عمران گیالن”را با سرمایه ثبتی 000و000و000و 1ریال تاسیس
نموده  .در حال حاضر مالک 22/5درصد سهام این شرکت می باشد.
شرکت شکوفه عمران گیالن طی دوره مورد گزارش جهت تامین بخشی از هزینه های زیرساخت پروژه
خود افزایش سرمایه  30میلیاردریالی از محل آورده نقدی سهامداران تصویب نمود و سرمایه ثبتی این
شرکت به  31میلیارد ریال افزایش یافت
شرکت شکوفه عمران گیالن پروژه هفت آسمان رشت را که بزرگترین مجموعه مسکونی ,تجاری
و خدماتی در شمال کشور در بهترین منطقه گردشگری در مجاورت شهر رشت با چشم انداز دریا در
افق با مشخصات ذیل با جذب سرمایه گذار و اجرا ی عملیات ساختمانی نموده است:
مشخصات پروژه :
سایت پروژه ((هفت آسمان رشت)) با مساحت تقریبی 16هکتار در کنار جاده اصلی رشت به انزلی و
در نزدیکی فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت واقع شده است .این پروژه شامل (هایپرمارکت-سینما-
شهربازی -آپارتمانهای مسکونی-بخش ویالیی – واحدهای اداری و تجاری)می باشد.
چشم انداز طرح:
((مجموعه هفت آسمان)) رشت با قدرت جذب گردشگری باال با توجه به پتانسیل دریا و جنگل در استان
گیالن می باشد.
مراکز تجاری و بازارهای ((مجموعه هفت آسمان))عالوه بر شهر رشت در مقیاس استان گیالن نیز خدمات
رسانی می کند و در ترکیب با فضاهای تفریحی و ورزشی ,به عنوان فضایی جمعی  ,جاذب جوانان و
خانواده ها خواهد بود.
طی دوره مود گزارش در بخش مسکونی و تجاری اقدامات موثری انجام شده و اکنون در حال اجرای
عملیات ساختمانی پروژه می باشد که از این محل ارزش افزوده قابل مالحظه ای نصیب شرکت احیاء
خواهد شد.
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جلسه با استاندارمحترم گیالن در باره روند اجرای پروژه

موقعیت پروژه شکوفه عمران رشت
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