


           مشخصات ثبتي و اساسنامه اي

 2485: شرکت شماره ثبت 

 1394/11/19: تاریخ ثبت

 صنعتی چابهار -واحد ثبتی سازمان منطقه آزاد تجاری: محل ثبت

سهامداران شرکت توسعه و عمران مکران عالوه بر فعالیتهای عمرانیی در سیط    

بیا  سیا  در منطقیه مکیران و     15کشور با بهره گیری از حضوری موثر و بالغ بیر  

و ایجیاد ییو واحید حقیو ی     منطقه جنوب شیر  کشیور   فعالیت در هدف تمرکز 

شرکت توسیعه و عمیران مکیران سیار      ا دام به تاسیس  1394سا  مستقل در 

همسو با برنامه های عمرانی کشیور و بیا سشیتوانه تجربییاص شو یی و      نمودند و 

 .گروهی مدیران خود توانسته است در خدمت بوش دولتی و خ وصی باشد 

به ا مید یاری ایزد منان و با بهیره گییری از نیروهیای متو یم و متعهید  یم        

،  همچنیی  اعمیا  روشیهای     استفاده بهینه از ف  آوری سیشرفته و تکنولوژی روز 

نوی  مدیریتی و اهرمهای انگیزشی بتوانیم موجباص بهبود روز افزون عملکیرد و  

افزایش بهره وری در ارائه خدماص فنی و مهندسیی در جهیت عمیران و آبیادانی     

 .  میه  عزیزمان را فراهم سازیم 

 خالصه اي از تاريخچه شركت

 موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه



 موضوع فعاليت شركت طبق اساسنامه

مقاطعییه کییاری، خییدماص مشییاوره و مییدیریت طییر  یییا اجییرا در حییوزه هییای راه و   

ساختمان، تاسیساص ساختمانی و شهری، راهسیازی، عملییاص حفیاری و سید سیازی،      

انواع خطوط لوله، سروژه های نفتی، گاز و ستروشیمی، کارهای معدن و خدماص فنی و 

مهندسی، طراحی و محاسبه و کنتر  سروژه، کنتر  کیفیت و طر  و اجرای هم زمان 

سروژه هیا در داخیل و خیارز از کشیور، صیدور خیدماص فنیی و مهندسیی، وارداص و         

صادراص لوازم و مواد ساختمانی و صنعتی و ماشی  آالص، خرید و فروش مح یوالص  

مربوطه و تاسیس کارخانه و یا کارگاه برای ساخت و تولید م ال  و لوازم میرتب  بیا   

سروژه های عمرانی، تح ییل وام و تسیهیالص از داخیل کشیور چهیارچوب  یوانی  و       

 .ومقرراص منطقه آزاد چابهار

 عملکرد و وظايف مصوب

  کسب و خدماص ارائه و اجراء ، تجهیزاص تأمی  ، مدیریت ساماندهی، سازماندهی، -1

  و تدابیر  براسا  اجرایی امور و زیربنایی و عمرانی طرحهای زمینه در کار و

 . شرکت اساسنامه و سهام صاحبان مجمع ابالغی راهبردهای

 ازطریق عقد تأمی  تجهیزاص ، ساخت ، ازطراحی اعم فنی ومهندسی امور انجام کلیه ی 2

  سایر و ، امانی ، سیمانی   راردادهای

  (خارجی و داخلی فاینانس)مالی منابع تأمی  و سرمایه گذاری ، اجراء در مشارکت ی 3

  صورص  هب ، خارجی  و  داخلی های  شرکت  طریق از عمرانی سروژه های در

 . ... و (GC)  مادر سیمانکار ، کنسرسیوم

 .کشور خارز به مهندسی و فنی خدماص صدور – 4

. 



 مشخصات هيئت مديره 

  و  دفاع وزارص مجموعه زیر های شرکت از ایران عمران و راهسازی شرکت         

 مدیره هیئت همچنی  و باشد می شرکت اصلی سهامدار عنوان به ا . ا . ز سشتیبانی

  شرکت عمومی مجمع طرف از که باشد می عضو سه از مرکب اساسنامه طبق شرکت

  هیئت  با مجمع راهبردهای اسا  بر شرکت گذاری سیاست . شوند می انتواب

 یا اعضاء بی  از را حقیقی شوم نفر1 اساسنامه طبق مدیره هیئت . باشد می مدیره

  مجمع تأئید به را گزینش ای  و نموده انتواب عامل مدیر عنوان به شرکت از خارز

 . رساند می العاده فو  یا عادی عمومی

 جدول مشخصات سهامداران و اعضا هيئت مديره 

 عنوان مدرك تحصيلي و رشته تحصيلي
هيئت / سهامداران اسامي 

 مديره
 رديف

 سهامدار -
شرکت راهسازی و عمران  

 ايران
1 

 2 محسن حقي سهامدار عمران -فوق ليسانس 

عمران  مديريت   –فوق ليسانس 
 ساخت

 2 سيد ايمان موسوی رئيس هيئت مديره  

مهندسي و مديريت   -فوق ليسانس 
 ساخت

نائب رئيس هيئت مديره و مدير 
 عامل 

 3 اميررضا غياثوند طالبي

 4 داوود مالکي عضو هيئت مديره   حسابداری -ليسانس 



 محسن حقی

 دانشگاه صنعتی اصفهان ٦٤مهندسی عمران سال 

 دانشگاه تهران ٧١فوق ليسانس مهندسی عمران سال 

 :تا كنون  ١3٦٤خالصه اي از مسئوليتهاي اخذ شده از سال 

 عضو هیئت مؤسس شرکت توسعه عمران مکران پارس
 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تصفیه خانه آب شهر خلخال

 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت تصفیه خانه پرکند مشهد
 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پاینداب کوشا 

 معاونت فنی مدیرعامل آزاد راه تهران شمال
 مشاور مدیرعامل هلدینگ نصر سپهر

 مشاور حقوقی وقراردادی شرکت توسعه آب و گاز ایران
 مشاور حقوقی وقراردادی شرکت رامپکو

 مشاور ارشد فنی واجرایی مدیرعامل 
 شرکت راهسازی و عمران ایران
تهران 11مشاور عالی شهرداری منطقه   

 معاونت فنی و طرح وبرنامه شرکت ساختمانی معلم
 مشاور عالی مدیرعامل شرکت خانه سازی ایران

 مشاور مدیرعامل و هیئت مدیره 
 شرکت مهندسی شمس عمران

 عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی بهساز روش
 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت راهسازی و عمران ایران    
 رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل 

 شرکت مهندسی فرادید میهن 
 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

شرکت مهندسی بهساز    
 عضو هیئت مدیره ومدیرعامل 
 شرکت مهندسی آب و خاک 

 مسئول فنی کمیته آب استان اصفهان
 مسئول مطالعات طرح شهید چمران 

 مسئول دفتر فنی طرح آبیاری و زهکشی حمیدیه وقدس 



 اميررضا غياثوند  

 كارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت ساخت

 عمران  – كارشناسی عمران

 :تا كنون  ١3٧٧خالصه اي از مسئوليتهاي اخذ شده از سال 

 مدیرعامل و رئیس هیت مدیره شرکت توسعه و عمران مکران پارس•

 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی ساراب آروین•

 مجری طرح پروژه راه ساحلی مکران•

 مدیر پروژه موج شکن های مردمی چابهار•

 مدیر عامل شرکت توسعه و عمران ویس•

 مشاور عمرانی مدیر عامل شرکت راهسازی و عمرانی ایران •

 مدیر دفتر فنی شرکت راهسازی و عمران ایران  •

 جانشین معاونت فنی شرکت راهسازی و عمران ایران •

 جانشین مدیر پروژه احداث موج شکن بندر صیادی گوگسر•

 جانشین مدیر پروژه احداث پایانه متروی فتح آباد تهران •

 کارشناس دفتر فنی شرکت راهسازی و عمران ایران •

 ( قرب نوح ) کارشناس کنترل پروژه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء •



 سيد ایمان موسوي

 مدیریت ساخت -عمران كارشناسی ارشد رشته 

 مهندسی استخراجكارشناسی 

 :كنون تا اي از مسئوليتهاي اخذ شده خالصه 

 رئیس هیات مدیره شرکت توسعه مکران•

 مدیر عامل شرکت عمران و تدبیر کوشان•

 معاونت فنی شرکت راهسازی و عمران ایران•

 سرپرست کارگاه شرکت راهسازی و عمران ایران•

 مدیر فنی کارگاه شرکت راهسازی و عمران ایران•

 مدیر فنی ساختمان مستوفی استان قدس•

 جانشین کارگاه سد کمندان لرستان•

 مدیر فنی کارگاه تونل تالون ازاد راه تهران شمال•

 کارشناس فنی پروژه آبرسانی دشت سالمات اهواز •

 کارشناس فنی سد گدار لندر مسجد سلیمان•

 کارشناس فنی اسکله یادگار امام عسلویه•

 کارشناس حفاری تونل تالون ازاد راه تهران شمال•



 داود مالکی

 فارغ التحصيل كارشناسی رشته حسابداري

 :تا كنون   ١3٧3شده از سال خالصه اي از مسئوليتهاي اخذ 

 نائب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و عمران مکران•

 مدیر مالی و اداری شرکت مهندسی ساراب آروین•

 مشاور مالی هلدینگ شرکت نصر اصفهان•

 عضو هیئت  مدیره شرکت ساختمانی زهد فارس•

 عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ابرارنصر•

 نائب رئیس هیئت مدیره و مشاور مالی شرکت مالت خشک تراز پی•

 مشاور مدیرعامل شرکت مهندسی عمران و ساختمان ترازپی ریز•

 معاون مالی و امور مجامع موسسه مسکن سازان بتاجا•

 معاون مالی،پشتیبانی و اداری شرکت ساختمانی معلم•

 معاون مالی و اداری شرکت مهندسی فرادید میهن•

مدیر حسابرسی ،رسیدگی و نظارت بر امور مالی  شرکت راهسازی و عمران •

 ایران

مدیر مالی اداری پروژه های کشت و صنعت امام خمینی و کانال اصلی شرق •

 شعیبیه



 محمد امين حقی

 گرایش راه و ترابري  –دانشجوي ارشد مهندسی عمران 

 التحصيل مهندسی خط و سازه فارغ 

 :كنون شده تا اي از مسئوليتهاي اخذ خالصه  

توسعه عمران مکران پارسو معاونت فنی شرکت عضو هیئت مؤسس   

شرکت پورنام –کارشناس فنی و اجرایی   

شرکت تالون   –کارشناس اجرایی   

 کارشناس فنی شرکت مهندسی فرادید میهن 



:چارت سازماني شركت   



 جاسک به كاروان  –پروژه محور

 شركت راهسازي و عمران ایران  :كارفرمـــا        

 طاق و پایهشركت مهندسی  :مشـــاور          

 ریال ميليارد ١.٦00 :مبلغ قرارداد     

 ماه  2٤ :مدت قرارداد    

 ١39٦/0٤/١٧ :تاریخ شروع      

 كاروان-جاسک-هرمزگاناستان  :محل اجرا          

 پيمانکاري :نوع قرارداد      

 

 

   : از است عبارت پيمان موضوع

 شامل كاروان-جاسک محور بهسازي پروژه اجراي
  عمليات كليه و فنی روسازي،ابنيه ، سازي زیر ، تعریض
 ١٤٦ تا 20 كيلومتر از  مربوطه



 جاسک به كاروان  –تصاویر پروژه محور

 



 پروژه قطعه یک محوركاروان به كنارک

 شركت مهندسی و ساختمان  شمس عمران   :كارفرمـــا        

 طاق و پایهشركت مهندسی  :مشـــاور          

 ریال ميليارد  35  :مبلغ قرارداد     

 ماه  2٤ :مدت قرارداد    

 ١39٦/0٧/0١ :تاریخ شروع      

 چابهار -كاروان-هرمزگاناستان  :محل اجرا          

 مدیرت طرح :نوع قرارداد      

 

 

   : از است عبارت پيمان موضوع

  ، سازي زیر شامل،  چابهار – كاروان محور احداث پروژه اجراي
 52 طول به از  مربوطه عمليات كليه و فنی روسازي،ابنيه

 كيلومتر



 قطعه یک محوركاروان به كنارکتصاویر پروژه 



مهم تری  سروژه های انجام شده  

 توس  مدیران شرکت



 (توسط مدیران شركتحال اجرا در ) پروژه موج شکن های مردمی دریای عمان 

 راهسازي و عمران شركت  :كارفرمـــا        

 سازه پردازي ایرانشركت مهندسی  :مشـــاور          

 ریال ميليارد  55 :مبلغ قرارداد     

 ماه  3٦ :مدت قرارداد    

 ١39٤/0٦/2٤ :تاریخ شروع      

 هرمزگان و سيستان بلوچستاناستان  :محل اجرا          

 مدیرت طرح :نوع قرارداد      

 

   : از است عبارت پيمان موضوع

  نقطه 20 طراحی مهندسی طرح مدیریت خدمات انجام
  هاي استان در نقطه ١١ احداث و مصالح تهيه و شکن موج

  هرمزگان و بلوچستان و سيستان



 (مدیران شركتاجرا شده توسط )بانه  -پروژه سد عباس آباد 

 شمس و عمرانشركت  :كارفرمـــا        

 مهندسين مشاور تماوان :مشـــاور          

 ریال ميليارد   22   :قرارداد     مبلغ 

 ماه    ١5 :مدت قرارداد    

 ١39٤/١0/0١ :تاریخ شروع      

 كردستاناستان  :محل اجرا          

 مدیریت طرح :نوع قرارداد      

 

   : از است عبارت پيمان موضوع

  عباس سد فنی و اجرایی عمليات طرح مدیریت خدمات
 بانه - آباد



 (در حال اجرا توسط مدیران شركت) گلمندره پروژه سد 

 شركت راهسازي و عمران ایران :كارفرمـــا        

 كاوش پیمهندسين مشاور  :مشـــاور          

 ریال  ميليارد  ٤80   :قرارداد     مبلغ 

 ماه  2٤ :مدت قرارداد    

 ١39٦/02/2٧ :تاریخ شروع      

 خراسان شمالیاستان  :محل اجرا          

 پيمانکاري :نوع قرارداد      

 

   : از است عبارت پيمان موضوع

  گلمندره سد احداث اجرایی و فنی عمليات انجام



 آدرس و مشخصات شركت  

: شركت نشاني دفتر   

تهران، خیابان مفتح شمالي، بعد از تقاطع مطهری، كوچه درفش،       

2، واحد 37پالک   

چابهار، منطقه آزاد چابهار،باالتر الرمس ، مجتمع اداری تجاری     

  7اطلس، واحد تجاری 

: شركت تلفن های دفتر   

  88140229-31     تهران     

054-35312032چابهار         

: شركت فاكس دفتر   

  88140229-31     تهران     

054-35312032چابهار         
 


