
 شرکت کار ابتکار نقش جهان



  معرفی شرکت

 مدیر عامل

 1380مهر ماه  14اصفهان، 
 

 تأسیس

 رامین مصدق

 کد اقتصادی

 زمینه فعالیت تنظیف، جمع آوری و پردازش پسماندهای خشک و تر

411176781718 

 10260388343 شناسه ملی

  A144پالک-خیابان موالنا-خیابان جانبازان-سه راه سیمین:آدرس



 فقط یک زمین داریم آن را با زباله آلوده نکنیم



 فعالیت اصلی شرکت

:اساسنامه شامل  3فعاليت اصلی شرکت طبق ماده   

 تامين نيروی انسانی موقت 

 خدمات شهری 

خدمات فضای سبز 

 تنظيفات اداری و صنعتی و تدارکاتی 

 خدمات ابنيه 

 تامين و تعمير دستگاه های کاميپيوتری 

  تهيه و تعمير خودروهای سبک و سنگين 

 ساير فعاليت های خدماتی و بازرگانی مرتبط 

شرکت هدف اصلی 
انتخاب پروژه های بزرگ و 
تمرکز فعالیتها و امكانات 

خويش در راه اجرای موفق 
.آن ها است  



مدیره هیئت رئیس و عامل مدیر  

مصدق رامین مهندس  

اداری و مالی معاون  

اکبری مهدی محمد  

 مشاور

کریمی فرزاد  

 کارگزینی

اسماعیلی غالمرضا  

بهارستان پروژه  

 علی نوری

Kar&Ebtekar Naghshe  Jahan Company                                              جهان نقش ابتکار و کار شرکت

 ، کیش و همدان کرمان پروژه

نظر خوش مهدی  

آالت ماشین و فنی  

کشاورز بهنام  

و مدیر پروژه  اجرایی معاون

 اصفهان

عمرو مجید  

مدیره هیئت رئیس نایب  

دباغ علی  

مدیره هیئت عضو  

مصدق ناهید  

زیست محیط و بهداشت،ایمنی  

 عبدالمجید بلداجی

سیرجان پروژه  

شهبازی حمید  

 چارت سازمانی   

تهران پروژه  

منش کوچکی حسن  

  
 

پسماند مناطق غرب اصفهان   

 علی نوری



 پروژه های فعال شرکت

خدمات شهری مکانیزه 
 اصفهان

3منطقه  
شهرداری اصفهان: کارفرما  

پسماند مناطق غربی 
 اصفهان

(1-2-5-8-9-11-12-13)  
شهرداری اصفهان: کارفرما  

خدمات شهری مکانیزه 
 اصفهان

11منطقه   
شهرداری اصفهان: کارفرما  



 پروژه های فعال شرکت

خدمات شهری مکانیزه منطقه 
کرمان 3و 1ناحیه  2  

شهرداری کرمان: کارفرما  

جزیره  2خدمات شهری منطقه 
 زیبای کیش

شرکت عمران اب و : کارفرما
 خدمات کیش

خدمات شهری مکانیزه  
1منطقه -سیرجان  
شهرداری  : کارفرما

 سیرجان



خدمات شهری مکانیزه  
  6منطقه  -تهران
شهرداری  : کارفرما

 تهران

 2خدمات شهری ناحیه 
 شهر بهارستان

شهرداری  : کارفرما
 بهارستان

 پروژه های فعال شرکت

خدمات شهری مکانیزه  
1منطقه  -همدان  

شهرداری  : کارفرما
 همدان



-خدمات شهری مکانیزه اصفهان
11و3مناطق  

شهرداری اصفهان: کارفرما  



جزیره زیبای کیش 2خدمات شهری منطقه   
شرکت عمران اب و خدمات کیش: کارفرما  



کرمان 3و 1ناحیه  2خدمات شهری مکانیزه منطقه   
شهرداری کرمان: کارفرما  



شهر بهارستان 2خدمات شهری ناحیه   
شهرداری بهارستان: کارفرما  



 6منطقه  -خدمات شهری مکانیزه تهران
شهرداری تهران: کارفرما  





 خالصه ای از پروژه های اتمام یافته شرکت

 وضعیت قرارداد  کارفرما قراردادمحل شهرستان /استان موضوع قرارداد تاريخ پايان تاريخ شروع رديف

 اتمام يافته   شهرداری سیرجان سیرجان سیرجان 1خدمات شهری منطقه  1399/02/31 1397/09/24 1

 اتمام يافته   شهرداری بهارستان   اصفهان   شهر بهارستان 1خدمات شهری ناحیه  1399/03/31 1398/04/01 2

 اتمام يافته   شرکت عمران آب و خدمات منطقه آزاد کیش هرمزگان جزيره  کیش 2خدمات شهری منطقه  1398/10/18 1396/10/18 3

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران     6منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1398/08/30 1397/05/21 4

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران     6منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1397/04/31 1393/11/20 5

 اتمام يافته   (ره )فرودگاه بین المللی امام خمینی  تهران   (ره )خدمات نظافتی فرودگاه بین المللی امام خمینی  1397/10/17 1395/08/01 6

 اتمام يافته   شهرداری تهران   البرز   7منطقه  -خدمات شهری مكانیزه کرج 1397/09/30 1396/06/01 7

 اتمام يافته   شهرداری کرج   کرج   10منطقه  -خدمات شهری مكانیزه کرج  1391/05/10 1389/03/01 8

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران   1ناحیه  -18منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1393/09/30 1391/10/01 9

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران   2ناحیه-18منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1393/09/30 1391/10/01 10

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران   4ناحیه-18منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1393/09/30 1391/10/01 11

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران      1ناحیه -8منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1391/10/07 1390/07/25 12

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران      2ناحیه -8منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1391/10/07 1390/07/25 13

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران   3ناحیه -8منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1391/09/30 1390/07/25 14

 اتمام يافته   شهرداری تهران   تهران   1ناحیه  - 9منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1391/08/30 1390/07/17 15



 خالصه ای از پروژه های اتمام یافته شرکت

 وضعیت قرارداد  کارفرما قراردادمحل شهرستان /استان موضوع قرارداد تاريخ پايان تاريخ شروع رديف

 اتمام يافته  شهرداری تهران   تهران   2ناحیه  - 9منطقه  -خدمات شهری مكانیزه تهران  1391/08/30 1390/07/17 16

 اتمام يافته  ا.ا.نیروی هوايی ارتش ج تهران   ا.ا.خدمات شهری پايگاه هوايی ارتش ج 1394/12/29 1394/01/01 17

 اتمام يافته  ا.ا.نیروی هوايی ارتش ج تهران   ا.ا.خدمات شهری پايگاه هوايی ارتش ج 1393/12/29 1393/01/01 18

 اتمام يافته  دانشگاه الزهراء تهران   تهران   تنظیف مكانیزه دانشگاه الزهراء   1391/03/31 1390/03/31 19

 اتمام يافته  شهرداری بهارستان   اصفهان  شهر بهارستان 2خدمات شهری ناحیه  1398/03/31 1397/04/15 20

 اتمام يافته  شهرداری اصفهان  اصفهان     3منطقه  -خدمات شهری مكانیزه اصفهان  1398/03/31 1396/04/01 21

 اتمام يافته  شهرداری اصفهان  اصفهان     3منطقه  -خدمات شهری مكانیزه اصفهان  1396/03/31 1395/04/01 22

 اتمام يافته  شهرداری اصفهان  اصفهان     3منطقه  -خدمات شهری مكانیزه اصفهان  1395/03/31 1394/04/01 23

 اتمام يافته  شهرداری اصفهان  اصفهان     3منطقه  -خدمات شهری مكانیزه اصفهان  1394/03/31 1393/04/01 24

 اتمام يافته  شهرداری اصفهان  اصفهان     3منطقه  -خدمات شهری مكانیزه اصفهان  1393/03/31 1392/04/01 25

 اتمام يافته  شهرداری اصفهان  اصفهان  13منطقه  -خدمات شهری مكانیزه اصفهان  1392/03/31 1391/04/01 26

 اتمام يافته  شهرداری اصفهان  اصفهان  8منطقه  -خدمات شهری مكانیزه اصفهان  1391/03/31 1390/04/01 27

 اتمام يافته  اداره کل راه آهن استان اصفهان   اصفهان  خدمات نظافتی اداره کل راه آهن استان اصفهان 1397/05/31 1395/08/01 28

 اتمام يافته  شهرداری کرمان کرمان کرمان 3ناحیه  2خدمات شهری مكانیزه منطقه  1398/06/31 1395/04/01 29

 اتمام يافته  شهرداری کرمان کرمان کرمان 1ناحیه  2خدمات شهری مكانیزه منطقه  1398/07/30 1395/04/01 30

 اتمام يافته  شهرداری کرمان کرمان کرمان 1ناحیه  2خدمات شهری مكانیزه منطقه  1395/03/31 1394/04/01 31

 اتمام يافته  شهرداری کرمان کرمان کرمان 2ناحیه  3خدمات شهری مكانیزه منطقه  1395/01/31 1394/02/01 32

 اتمام يافته  شهرداری کرمان کرمان کرمان 3ناحیه  2خدمات شهری مكانیزه منطقه  1395/03/31 1394/04/01 33

 اتمام يافته  شهرداری سیرجان سیرجان سیرجان 1خدمات شهری مكانیزه منطقه  1396/10/25 1395/05/25 34

 اتمام يافته  بندرعباس بندرعباس شهرداری بندرعباس 2منطقه  3خدمات شهری ناحیه  1386/06/01 1385/06/01 35

 اتمام يافته  بندر شهید رجائی هرمزگان تنظیف محوطه اداره کل بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان 1386/07/03 1383/07/03 36






