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شرکت فوق در تاریخ ٢٠/۶/٩٢ تحت شماره ۴۴٣٨٧٩ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٩٠٣٩٠٨ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ٢٠/۶/٩٢ از لحاظ
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظھارنامه آن به شرح زیر جھت اطالع عموم در روزنامه ھای رسمی و کثیراالنتشار اطالعات آگھی می

شود.  
١ـ موضوع شرکت: زمین شناسی، ژئوفیزیک، پی جویی و اکتشاف معادن، آماده سازی و بھره برداری معادن، کانه آرایی و خدمات سنجش از

دور RS، نقشه برداری و مطالعات جغرافیایی، محیط زیست، ژئوتکنیک، سازه، اکتشاف و استخراج نفت و گاز، سدسازی، آبیاری و زھکشی، آب
و فاضالب، کنترل پروژه ، ابزار دقیق، مھندسی ارزش، مدیریت طرح، بازرسی فنی، تھیه نقشه ھای زمین شناسی، معدنی و توپوگرافی با ھر
مقیاس، انجام کلیه امور مربوط به صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه ادوات و کاالھای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی، عقد قرارداد با
اشخاص حقیقی و حقوقِی، شرکت در مناقصات و مزایدات و نمایشگاھھا، اخذ وام و تسھیالت از بانکھا و موسسات مالی و اعتباری کلیه امور

فوق الذکر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح.  
٢ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.  

٣ـ مرکز اصلی شرکت: 
١ـ ٣ـ استان تھران ـ شھر تھران بلوار مرزداران، خیابان ناھید، کوچه گلھای یک، پالک ۴ ـ کدپستی ١۴۶١٧٣۴۶٣٢  

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ٠٠٠/٠٠٠/١٠٠ ریال منقسم به یک ھزار سھم ٠٠٠/١٠٠ ریالی که تعداد یک ھزار سھم با نام می باشد که مبلغ
٠٠٠/٠٠٠/٣۵ ریال توسط موسسین طی گواھی بانکی شماره ٢٠٣٩٢٧٩۶ مورخ ١٩/۴/٩٢ نزد بانک پاسارگاد شعبه م سعادت آباد پرداخت

گردیده است و الباقی سرمایه در تعھد صاحبان سھام می باشد.  
۵ـ اولین مدیران شرکت: 

١ـ ۵ ـ آقای منصور بدیعی به شماره ملی ١٢٢٩۵٣٨۵۶٩ بسمت رئیس ھیئت مدیره.  
٢ـ ۵ ـ شرکت مھندسین مشاور زمین آب پی سھامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا علیاری بسمت نائب رئیس ھیئت مدیره. 

٣ـ ۵ ـ آقای سید محمد منعمیان به شماره ملی ١٢۶٢٠٨٠۵٢۵ بسمت عضو ھیئت مدیره.  
۴ـ ۵ ـ آقای علیرضا علیاری به نمایندگی از شرکت مھندسین مشاور زمین آب پی سھامی خاص بسمت مدیرعامل به مدت ٢ سال انتخاب

گردیدند.  
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بھادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای ھیئت مدیره مجتمعاً با مھر شرکت معتبر

خواھد بود و سایر نامه ھای اداری با امضاء مدیرعامل و مھر شرکت معتبر می باشد.  
٧ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.  

٨ـ بازرس اصلی و علی البدل: 
١ـ ٨ ـ آقای علیرضا لیاقت به شماره ملی ٢٢٩٨٩۶۵٨٠٣ به عنوان بازرس اصلی 

٢ـ ٨ ـ خانم نجم السادات طیبی به شماره ملی ٠۴٩١٨٩۵١٢٧ به عنوان بازرس علی البدل 
پ١۶٩٩۶١۵ اداره ثبت شرکت ھا و موسسات غیرتجاری

��� ��� ���ݐ
ݖ
� �� � �ݑݐ � PDF ���ݐ ��ݔ

� �ݐ  � ��ݔݓ ��ݓ ��� � �ݐ � ���ݐ � ��ݐ �ݓ ��ݐ ����� �ݓ �ݐ  ��ݓ � ���ݑ ��� ��ݐ
ݖ
� �� �ݐ � ���ݑ ��ݓ

�� �ݑ �ݑ �ݔ �ݓ � ��ݔ ��ݐ � �ݐ ��� �ݓ  ���ݑ ��ݑ �ݓ
 .����

 � �ݔ �� ��ݐ �� ����ݓ � ����ݐ � �ݓ �ݑ �ݑݐ �ݔ  �ݓ  ������ݑ ��ݑ �. �ݓ �ݔ ���ݔ ��� �ݐ �ݐ ��� ���ݑ ��ݐ ��ݔ
 ������ �ݐ ��� ��ݐ

ݖ
� ���  ���ݐ

��ݐ  ��ݓ �ݑ ����ݐ ��� �ݔݓ �� �ݓ
�ݑݐ ��� ��ݔ �ݐ �ݑݐ �ݔ �ݔݓ

� � ��ݐ �ݓ ��ݐ ����� �ݓ �ݐ ��� ��ݓ ���ݐ

���
ݖ
� �� � �ݑݐ � ���ݐ ��ݔ

��� �ݐ ���ݐ

AcrobatReader 9 ��� ��ݐ ��� �ݓ ���ݐ

  

     

���� ��  ��ݐ

 ����ݑ  � ��ݑ �ݐ �ݔ ���ݐ  �ݑ

� ��ݐ ��ݐ ��� ��� �ݑ
ݖ
� 

�� �ݔ ���ݐ  ����ݑ ����ݑ  �ݐ

 ����ݑ �ݑݐ �ݑ  ��ݐ

�
�ݐ � ���ݐ ��ݐ ��� �ݐ �ݑ  ��ݑݐ

� �ݔ ��ݘ �ݐ �� �ݑ � �ݑ �ݔ ��� ��� ��ݘ �ݐ �ݑݐ �ݐ  �ݓ

��  ��ݓ �����ݑ ��� ��ݐ  ��ݑݐ

https://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
https://www.rrk.ir/Shop/ProductList.aspx
https://www.rrk.ir/Laws
https://www.rrk.ir/Users/UserLogin.aspx?ShowMsg=1
https://www.rrk.ir/Users/UserLogin.aspx
https://www.rrk.ir/Users/Register.aspx
https://www.rrk.ir/Default.aspx
https://www.rrk.ir/Files/Download/SignedPDFHelp.pdf
https://www.rrk.ir/Files/Download/CertInstaller.exe
https://www.rrk.ir/Files/Download/CertInstaller.exe
javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new WebForm_PostBackOptions("ctl00$cphMain$hplPDFFileText", "", true, "", "", false, true))
https://www.rrk.ir/Files/Download/AdobeReader9.exe
https://www.rrk.ir/Files/Download/AdobeReader9.exe
https://www.rrk.ir/Default.aspx
https://www.rrk.ir/Laws
https://www.rrk.ir/News/NewsList.aspx
https://www.rrk.ir/Services
https://www.rrk.ir/Shop/ProductList.aspx
https://www.rrk.ir/Users/UserLogin.aspx?ShowMsg=1
http://rrk.ir/Laws/?CatCode=32
http://www.rrk.ir/Laws/?CatCode=64

