چهارمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري ،بورس  ،بانك و بيمه و فرصت هاي سرمايه گذاري ۷۱تا  ۰۲دي ماه
با دعوت شرکت آرمان پژوهان داناک و با شرکت با حضور  0۲مشارکت کننده از استان هاي اصفهان ،تهران،
گيالن ،زنجان ،اردبيل و خوزستان در محل نمايشگاه هاي بين المللی استان به مدت  4روز از ساعت  ۷1الی ۰۷
برگزار گرديد  .بانك ها چون ملی ،قرض الحسنه مهر ايران ،رسالت ،بيمه ها چون البرز ،دانا ،پاسارگاد ،کارگزاري
چون صافات و اثل ،اتاق بازرگانی ،صنايع و معادن و کشاورزي اصفهان ،مرکز خدمات سرمايه گذاري اداره کل
اقتصاد و دارايی استان اصفهان ،شهرداري زنجان و شهرداري رشت ،شرکت توسه انديش سپند و نشريات مختلف
و  ...در اين نمايشگاه صاحب غرفه بودند که انصافا غرفه دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت چه به لحاظ اسکلت
و چه به لحاظ محتوا از شاخص ترين غرفه ها بود.
همان طور که همگان مستحضريد و به نقل از معاون اقتصادي اداره کل امور و دارايی استان اصفهان
سرمايه گذاري ،موتور متحرک و مولد رشد اقتصادي است که معيشت مردم به آن باز می گردد .افزايش توان
اقتصادي يك کشور را می توان منوط به افزايش توان سرمايه گذاري آن دانست و سرمايه گذاري باعث پيشرفت
کشورها می شود.
هدف اصلی از برپايی اين نمايشگاه تقويت توان سرمايه گذاري با تقويت بانك ،بيمه و بورس بود که افزايش
توان سرمايه گذاري ،شاه بيت همه غزل هاي اين روزهاي کشور است.
شهرداري رشت نيز برپايه اين هدف و اهدافی چون -جذب سرمايه گذاران داخلی و خارجی جهت مشارکت در
پروژه هاي شهرداري از طريق تنوع بخشی در زمينه هاي سرمايه گذاري ،توسعه همه جانبه عمرانی – رفاهی و
خدماتی رشت با توزيع عادالنه پروژه ها درمناطق مختلف شهر ،توانمندسازي اقتصادي شهروندان از طريق
مشارکت با شهرداري  ،همراه با اشتغال زايی و ايجاد فرصتهاي شغلی جديد و باالخره تامين منابع مالی و درآمد
پايدار براي شهرداري و نيز افزايش ورونق صنعت توريسم با قدرت و جديت در اين نمايشگاه شرکت کرد تا رشت
که شهر بارش فرصت هاست را به گونه هاي مختلف معرفی کند و به معرض نمايش بگذارد.
آنطور که به نقل از مدير اجرايی نمايشگاه  ،غرفه ي دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت با اين ساختار غرفه،
کتابچه ها ،بروشورها و نقشه ها ،تيم اعزامی پرتالش و جدي در کار ،همراه بودن مشاوران دفتر ،مطلع بودن
مديريت دفتر سرمايه گذاري از کليه فرايندهاي سرمايه گذاري ،بسته هاي مشارکت و مدل هاي مشارکت ،پايگاه
بحث هاي تخصصی اقتصادي و سرمايه گذاري بود.
البته دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت در حال سيستمی کردن فرايندها و بسترسازي آنهاست که نيازمند
همقدم بودن ساير قسمت ها و ترسيم ضوابط تشويقی و اهرم هاي تسهيلگري بيشتري براي جذب سرمايه
گذاران رشتی در رشت ،ساير استان ها و خارجی به رشت و ماندگاري آنها می باشيم.
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ساخت اين غرفه توسط شرکت غرفه ساز در خارج از محيط نمايشگاه صورت گرفت و به سالن منتقل شد .طرح خاص غرفه
مستلزم صرف زمان و هزينه بود تا بتوان نمايندگان شهرداري رشت هر آنچه دارند را به نحو احسنت ارائه دهند و بعد از آن
امور واکاوي و انتقال به رشت براي استفاده هاي بعدي از آن باشد که پيشنهاد اتاق اطالع رسانی طرح هاي بازآفرينی رشت
مطرح شد.

2

روز اول (پنج شنبه مورخ )49/71/71
روز اول که افتتاحيه نمايشگاه محسوب می شد ،مسئولين و مديران استان اصفهان حضور يافتند و از سالن شماره – ۰
ميرداماد -بازديد به عمل آوردند.

غرفه رشت در روز اول نمايشگاه شاهد حضور عموم مردم ،سرمايه گذاران و نمايندگان شرکت هاي مختلف بانکی و بيمه اي
بود .بروشورها شامل کتابچه فرصت هاي سرمايه گذاري ،جانمايی فرصت هاي سرمايه گذاري بر روي نقشه شهر رشت،
فرايندهاي ملك از شهرداري و ملك از شريك و فرم شناسايی سرمايه گذاران توزيع و توضيحات تکميلی توسط تيم
اعزامی ارائه می شد .فيلم ( )time-lapsاز مناظر شهري رشت نيز از تلويزيون غرفه به معرض نمايش گذاشته شد که از
استقبال نسبتا خوبی برخوردار بود .مديرعامل و اعضاي هيئت مديره شرکت مشاور اصفهانی پلشير نيز در کنار تيم
شهرداري رشت بودند و حضور فعال داشتند.
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روز دوم (جمعه مورخ )49/71/78
روز دوم نمايشگاه ،همايشی تخصصی با عنوان مبانی ارزشيابی اوراق بهادار برگزار گرديد .در اين روز حضور مهندس
علوي-عضو محترم شورا و رييس محترم کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسالمی شهر رشت به تيم اعزامی شهرداري
رشت ،انرژي و دلگرمی مضاعفی داد و در اين روز سرکار خانم عاشوري -مدير دفتر سرمايه گذاري -و عضو محترم شورا
ميزبان آقاي حسامی نژاد مدير با سابقه ي سرمايه گذاري شهرداري اصفهان ،آقاي احمدصفا مدير سرمايه گذاري شهرداري
زنجان ،مديران اجرايی نمايشگاه ،مديرعامل شرکت سرمايه گذاري توکا فوالد و چند سرمايه گذار شاخص در زمينه مرمت
کاروانسراها و احداث هتل همراه بود.
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روز سوم (شنبه مورخ )49/71/74
صبح روز سوم بازديدي از شرکت مشاور پلشير و پروژه هاي در حال انجام و به اتمام رسيده آن شرکت برنامه ريزي گرديد.
در بازديد از ساختمان اين شرکت که خود بنايی با قدمت تاريخی بوده که توسط شرکت پلشير خريداري و به گونه اي زيبا
مرمت شده است ،دين به عمل آمد و جلسه اي کوتاه با حضور جناب آقاي مهندس علوي  ،سرکار خانم عاشوري ،تيم اعزامی
شهرداري و مديران آن شرکت برگزار شد که مهندس قانعی رزومه و پروژه هاي دفتر را در قالب پاورپوينت ارائه کردند.
مهندس علوي نيز ضمن تبريك موفقيت اين شرکت در زمينه هاي مختلف مرمت ،بازسازي ،طراحی و معماري ،خواست تا به
عنوان شرکت مشاور طرح بازآفرينی ،در زمينه اطالع رسانی به مديران و کارکنان شهرداري و از همه مهمتر شهروندان
فهيم رشت پوياتر بوده تا حمايت و همراهی اين عزيزان را در به ثمر رساندن پروژه ها شاهد باشند.
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در ادامه با ارتباطات خوبی که دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت توانسته بود در دو روز اسبق نمايشگاه با مديران و
سرمايه گذاران برقرار کرده بود ،از روز سوم مورد دعوت براي بازديد از پروژه هاي کالن شهر قرار گرفت.
سيتی سنتر اصفهان که در رديف يکی از مراکز تجاري ،رفاهی و گردشگري بزرگ و مدرن جهان می باشد شامل
هايپرمارکت ،مجموعه سينمايی ،مدرت ترين شهربازي سرپوشيده خاورميانه و بيش از  ۱1۲فروشگاه معتبر و نامی ايران و
دنيا فود کورت ،رستوران هاي ملل ،بانك ،نمازخانه ،سالن هاي نمايش و آمفی تئاتر ،نگارخانه هاي هنري و نمايشگاهی،
موزه ،باشگاه ورزشی ،سالن ماساژ دانشگاه جامع علمی-کاربردي و  ...می باشد .حجم سرمايه گذاري اوليه توسط سرمايه
گذاران ايرانی و خارجی اين مجموعه که در عرصه اي به مساحت  ۷1هکتار بنا شده است ۷۲۲۲ ،ميليارد تومان بود که تا اين
مرحله به  4۲۲۲ميليارد تومان هم رسيده است.
اين تيم سرمايه گذاري در پروژه هاي بزرگ ديگر چون شهرک سالمت نيز ورود کرده اند .اين مجموعه شامل  4بخش عمده
به شرح ذيل می باشد .بخش اول :کلينيك هاي تخصصی ،مطب ها ،فروشگاه هاي طبی و رستوران هاي ارگانيك .بخش دوم:
مرکز جامع پرتو پزشکی شامل امکانات تشخيصی و درمانی مانند ام.آر.آي ،سی تی اسکن مولتی اساليس ،داروخانه ،مراکز
مجهز توانبخشی و  . ...بخش سوم :هتل چهار ستاره ،بخش چهارم :بيمارستان فوق تخصصی  .در اين مرکز سعی شده است
از آخرين تکنولوژي مورد استفاده در جهان مانند روش  ،CARE MOREزنده نمودن سبك صحيح زندگی ،ارتقا و بهبود
کيفيت سطح بهداشت و سالمت شهروندان استفاده شود.
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همچنين در روز سوم  ،غرفه رشت شاهد حضور بسياري از سرمايه گذاران داخلی و خارجی و مذاکره در خصوص پروژه هاي
شهرداري رشت بود .درخشش غرفه دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت ،مديران اتاق بازرگانی اصفهان را بر آن داشت تا
ضمن تشکيل جلسه اي در محل غرفه ي آنان در نمايشگاه و همچنين اتاق بازرگانی و صنايع و معادن اصفهان ،پيشنهاد
همکاري فی ما بين اصفهان و رشت را مطرح نموده و از شهرداري رشت جهت مشارکت و حضور در مراسم افتتاح يکی از
پروژه هاي فرهنگی اقتصادي اصفهان که در تاريخ  ۸بهمن با حضور وزير محترم فرهنگ برگزار خواهد گرديد جهت معرفی
رشت به عنوان شهر خالق خوراک شناسی دعوت به عمل آوردند .همچنين سرمايه گذارانی خارجی در حوزه احداث و نصب
تصفيه خانه بر روي دو رودخانه و احياي تاالب عينك پيش قدم بودند .سرمايه گذارانی نيز مشتاق به مشارکت با شهرداري
در محدوده کاروانسراها ،هتل ها و انواع رستوران سنتی در محدوده ي پياده راه بودند.
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روز چهارم (یکشنبه مورخ )49/71/01
در روز پايانی چهارمين نمايشگاه فرصت هاي سرمايه گذاري  ،بورس  ،بانك و بيمه غرفه شهرداري رشت ميزبان مديرکل
محترم اقتصاد و دارايی اصفهان آقاي دکتر صبوحی ،اعضاي محترم شوراي شهر زنجان و قائم مقام محترم اتاق بازرگانی
اصفهان بود .اختتاميه نمايشگاه

با معرفی غرفه ي دفتر سرمايه گذاري رشت به عنوان غرفه ي

برتر همراه بود  .برگزار

کنندگان نمايشگاه با اعطاي لوح تقدير از دفتر سرمايه گذاري شهرداري رشت تجليل نمودند  .حضور شرکت هاي
کار گزاري بورس  ،بيمه و بانك در غرفه ي دفتر سرمايه گذاري رشت و طرح مباحث اقتصادي و نحوه سرمايه گذاري در
فرصت هاي معرفی شده از سوي شهرداري رشت  ،از شاخص ترين وجوه تمايز اين غرفه در ميان ساير غرفه هاي فعال در
چهارمين نمايشگاه بورس  ،بيمه  ،بانك و سرمايه گذاري به شمار می رود.
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همچنين با توجه به درخشش غرفه شهرداري رشت در نمايشگاه اصفهان ،مديريت گروه رسانه تصويري تجارت برتر شهر
اصفهان نيز از غرفه شهر رشت بازديد و مصاحبه اي با سرکار خانم عاشوري ترتيب داده شد و در آن از
فرصت هاي سرمايهگذاري شهر رشت به صورتی که ويدئوي اين مصاحبه در وب سايت مجله مذکور به آدرس
 http://www.aparat.com/v/LRYThدر معرض نمايش قرار گرفت.
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ليست تيم اعزامی به نمايشگاه اصفهان

خانم ها:
متين عاشوري (مدير دفتر سرمايه گذاري)
سميرا اکبرپور (کارشناس دفتر)
سوده احمد زاده (کارشناس دفتر)

آقايان:
سجاد الهی (کارشناس دفتر)
پويا نخجيرگان (مشاور اقتصادي)
محمدي (مشاور بازاريابی)
علی پور (نيروي تدارکات)
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