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 گرانقدرسهامداران حضور محترم همشهريان متدين، عالم پرور وشهيد پرور شهرستان گلپايگان و

 

 سالم عليكم

با حمد و سپاس خداوند سبحان و با حضور و حمايت و اعتماد چشمگير شما عالقه مندان به رشد و توسعه 
تعاوني توسعه و عمران شهرستان گلپايگان با شركت و پيگيري هاي مجدانه هيات موسس ، شهرستان گلپايگان 

 نفر عضو در شرف ثبت مي باشد. 2867

جلسه تا  22دارند به موازات انجام فرايند ثبت شركت با برگزاري افتخار ت مديره شركتمنتخبين شما در هيا
ه واحدهاي كنون زمينه هاي فعاليت شركت در راستاي اساسنامه از جمله فعاليت هاي عمراني ،ايجاد و ادار

با بهره گيري از مشاوران با  اري در طرح هاي توسعه اي شهرستانو سرمايه گذ اقتصادي،توليدي،توزيعي،خدماتي
 تجربه مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند.

فعاليت هاي به  مربوطتسريع در امور جهت منتخبين شما كه روند ثبت شركت طوالني ميباشد با عنايت به اين
بلند مدت و ميان مدت را در دستور كار خود قرار داده و در راستاي اهداف بلند مدت شركت و  هايشركت برنامه 
احداث دهكده گردشگري و دعوت از  هدف درخواست اراضي مورد نظر در منطقه كوچري باجهت تسهيل گري 

جربه را معتبر و با ت مشاوران و افراد صاحب نظر خصوصا عزيزان صاحب فكر و انديشه زمينه بكارگيري شركت هاي
و ابادگران  نقش نگار،وده و تاكنون شركت هاي نارنجستان ايرانيان ، آباديس ، پل شير به عنوان مشاور فراهم نم

بهره گيري از مشاوران كشوري اخيرا با درج     از منطقه بازديد و پيشنهاداتي ارائه نموده اند و جهت  عصر نو
كارگيري از تمام ظرفيت هاي شركت هاي مهندسين مشاور داخل كشور فراهم ب رآگهي در روزنامه اطالعات بست

شده و انشااهللا در آينده اي نزديك بهترين و با تجربه ترين شركت انتخاب خواهد شد و اعتقاد تمام اعضا بر اين 
 .داشته شودفاز مطالعات و طراحي ميباشد به صورت كامال اصولي و كارشناسي شده بركه همانا است كه قدم اول 

 سهجهت آشنايي اعضاي هيات مديره شركت از روند تشكيل و فعاليت دهكده هاي گردشگري بازديدهايي طي  
دهكده گردشگري چادگان به عمل آمد و اعضا بر آن شدند تا  از تجربيات آن شركت در باال بردن راندمان از  نوبت

 فعاليت شركت تعاوني بهره گيرند.



ميان مدت و با هدف گردشگري پيشنهاداتي از طرف صاحبنظران ارائه شده است كه در  هايجهت انجام فعاليت 
سهامداران محترم و مردم شريف همه  جلسات هيات مديره مورد بحث و بررسي ميباشد و نتايج آن به اطالع 

 شهرستان خواهد رسيد.

ضمن ديدار با مسوولين محترم  منتخبين شما افتخار داشته اند كهت زمان پس از انتخاب هيات مديره، درمد
امام جمعه وولي فقيه محترم  اسماعيلي نماينده  حاج اقاي شهرستان خصوصا حضرت حجت االسالم والمسلمين

در مجلس شوراي اسالمي  هاي گلپايگان و خوانسارشهرستان ، جناب آقاي ميرمحمدي نماينده محترم شهرستان
از روند امور شركت و  يايشان جناب آقاي مهندس غيور گزارش وقت،جناب آقاي فراست فرماندار محترم و معاونت 

ايشان بهره  جملگي بي دريغ       اهداف بلند مدت آن ارائه كه به لطف و عنايت الهي از تشويقات و حمايت هاي 
 مند گرديديم.

استانداري  يبسيار موثر با مسوولين استان جناب آقاي مهندس طرفه معاونت محترم عمرانديدار تعيين كننده و 
مديران و معاوت هاي  همچنين و استان ،جناب آقاي دكتر الهياري مدير كل محترم ميراث فرهنگي و گردشگري

اري و سازمان عمران زاينده رود صورت گرفته كه همگي ضمن تشويق و حمايت خود آمادگي هرگونه همك
 ابراز نمودند.برخوردار است  مساعدت با اين شركت را كه همانا از پشتوانه مردمي

ي عالقه مندان به رشد و از تمام ينده اي نزديك تشكيل شود آبا عنايت به اينكه در نظر است اتاق فكر شركت در 
صاحبان فكر و انديشه  ،كشورو گلپايگاني هاي خارج از شهرستان و خارج از محترم توسعه شهرستان ،شهروندان 

همه اقشار مردم و كساني كه ميتوانند با ارائه نظرات و پيشنهادات سازنده منتخبين خود را در  ، هنرمندان،نوآوران
نظرات خود را به پست الكترونيكي به آدرس به آرمانهاي بلند شركت ياري نمايند تقاضا داريم  نيلتسريع 

info@ttog.ir   مارا در انجام اين رسالت ارسال و همچنين  امادگي خود را جهت عضويت در اتاق فكر اعالم و
 سنگين ياري نمايند.توفيق همگان را از درگاه خداوند متعال خواستاريم.
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