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 ۹۴/۱۰/۲۰ :شركت ثبت تاريخ

 طور به جلسه ۴۲ :  ۹۴/۰۷/۰۴ تاريخ از مديره هيات جلسات تعداد
جلسه دو اي هفته متوسط

 و فكر وصاحبان كارشناسان از استفاده مديره هيئت اهداف از يكي
 فكر اتاق قالب در انديشه

؛ جلسات تعداد جلسه ۲ :موسس هيات و مديره هيات مشتر
 



:شهرستان از خارج به مديره هيات سفرهاي و ها ماموريت اهم

اصفهان استان استانداري عمراني معاونت طرفه مهندس اقاي جناب با ديدار -

 وگردشگري دستي صنايع فرهنگي، ميراث كل مدير الهياري دكتر اقاي جناب با ديدار -
نوبت دو طي اصفهان استان

  اقاي جناب و استان كشاورزي جهاد سازمان اراضي امور مدير زماني اقاي جناب با ديدار -
ايشان معاون اخوندي مهندس

  امور و كار ، تعاون وزارت تعاون كل مدير ناطقي دكتر اقاي جناب با جلسه برگزاري -
تهران در اجتماعي

نوبت دو طي مجموعه كل از بازديد و  چادگان گردشگري دهكده در حضور -

  رييس و  اصفهان استانداري عمراني اسبق معاون الهي سيف مهندس اقاي جناب با ديدار -
  عمران شركت مديرعامل صافي دكتر اقاي جناب رود، زاينده عمران شركت مديره هيات

  چادگان گردشگري دهكده مدير رضواني اقاي جناب و رود زاينده

  برنجي اقاي جناب و ها شركت ثبت كل مدير شيخيان اقاي جناب با جلسه برگزاري -
ايشان معاون



 استفاده و مديره هيات جلسات در شهرستان ادارات ارشد كارشناسان و مسوولين حضور
:بازده زود اقتصادي امور انجام جهت شهرستان هاي پتانسيل از

شهرسازي و مسكن ، راه اداره  محترم مدير  اختري مهندس اقاي جناب حضور-

كشاورزي و جهاد اداره محترم رييس محمدي گل مهندس اقاي جناب حضور-

فرهنگي ميراث اداره محترم رييس نوبخت اقاي جناب حضور-
  
  شهرداري فني دفتر مسئول توسلي مهندس اقاي جناب حضور-
-۰۰۰۰



:طراحي و مطالعات فاز انجام جهت گردشگري سايت از شده انجام هاي بازديد

تهران از ايرانيان نارنجستان مشاور مهندسين شركت-

اصفهان از انگار نقش مشاور مهندسين شركت-

اصفهان از آباديس مشاور مهندسين شركت-

تهران از نو عصر آبادگران مشاور مهندسين شركت-

تهران از ايتاليايي  مشاوران از مندي بهره با ابريشم جاده شركت-

رود زاينده عمران سازمان عامل مدير مديره، هيات رييس-

  در فراخوان اگهي درج با ۹۴/۰۹/۰۳ تاريخ در ها پتانسيل تمام از مندي بهره براي
  كيفي ارزيابي با كه كردند ارسال را خود هاي رزومه شركت ۲۶ اطالعات روزنامه

.شدند گزينش استعالم گرفتن جهت شركت ۱۰



: اطالعات روزنامه آگهي



:گردشگري سايت ايجاد جهت پيشنهادي مناطق



:فرايند واگذاري زمين به منظور ايجاد منطقه نمونه گردشگري

:استان وگردشگري دستي صنايع فرهنگي، ميراث سازمان از اصولي موافقت دريافت اخذ -۱
؛ تمام .است گرديده ارسال استان به شده خواسته مدار

شهرستان فرمانداري تاييديه  -۲
.است موجود        

گردشگري منطقه عنوان به زمين كاربري بر مبني وزيران هيات تاييديه -۳
.است موجود      

اقتصادي و فني توجيه طرح ارائه -۴
.شد خواهد استفاده مشاور مهندسين از اجرايي فاز انجام جهت اما شده آماده كلي طرح

؛ ارسال -۵  فرايند انجام جهت كشاورزي جهاد سازمان اراضي امور به الذكر فوق مدار
زمين واگذاري



  مقدار گردشگري نمونه مناطق ايجاد جهت اول فاز در وزيران هيات مصوبه به توجه با
.است توسعه قابل طرح انجام از بعد و باشد هكتار ۱۰۰ زير بايد درخواستي زمين

 كيفي ارزيابي و كارشناسان نظر از گيري بهره با طرح ايجاد جهت شده مشخص مكان
:ذيل هاي آيتم گرفتن نظر در با

منظر طبيعي  -۱

امكانات زير ساختي موجود -۲

دسترسي به درياچه -۳

)با توجه به وضعيت توپوگرافي زمين(موقعيت ويالسازي -۴

نور صبح و عصر -۵

مناظر موجود در مسير تا رسيدن به منطقه گردشگري -۶



)سهولت واگذاري(هاي موجود معارض -۷

امكان گسترش در آينده -۸

ديدگاه مردم، مسئولين -۹

؛ جهت ايجاد فضاي سبز -۱۰ وضعيت خا

؛ به دسترسي -۱۱ گردشگري شهر

؛ به مجاور شهرستانهاي دسترسي -۱۲ شهر

:مختلف هاي وزن با فوق هاي ايتم گرفتن نظر در با مكتسبه  امتيازات جمع
  

امتياز ۷۵     :راست سمت ساحل
امتياز ۶۲        :چپ سمت ساحل



:موقعيت انتخاب شده 

,



:آدرس سايت و پست الكترونيكي شركت

,
Website : www.ttog.ir

E-Mail : info@ttog.ir



:شركت آرم به مربوط توضيحات

 بينيم مي بزرگتر مستطيل مربع يك كنيم نگاه ساختمان يك به روبرو از كه زماني
  هاي مستطيل مربع تعدادي همراه به باشد مي ساختمان كلي نماي واقع در كه

  .باشد مي ها پنجره و ورودي در به مربوط كه كوچكتر
  نشان براي و شده استفاده معماري نماهاي از عمران كلمه دادن نشان براي كل در

.است شده استفاده نماها تكرار از توسعه كلمه دادن



:سايت پيشنهادي گردشگري  به روايت تصوير



,



,



,



:محل احداث منطقه گردشگريهيات مديره و بازرسان شركت از تصاوير بازديد 

,



,



,



,



:حضور فرماندار در جمع اعضاي هيئت مديره

,



:آزمون استخدام كارشناس حسابداريبرگزاري 

,



؛ اعضاي هيأت موسس و هيأت مديرهجلسه  :مشتر

,



,



:شركت جاده ابريشم از سايت گردشگري مشاوران  ايتاليايي بازديد 

,




