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 4.1نسخه 

        موضوع فعالیت:

 ه رتولیدعبارتسات ا  ماااهر رطرا  اساسااامه  2موضوع فعالیت شرکت طبق مااه  

هارهات ه  ه نصب ه را  اندا ی هبهار  بارهاری ه تااتیبان  ه درواد ه فاره  ه مونتاژ

تماام  هساتهااهای ساخت افهارااای صاهرات ه تدارک ه اراوه دادمات مرباوب باه 

کامپیوتری ه تجهیهات راوانه ای ه هستهااهای جانب  راوانه ای ه اتوماسیون صااعت  ه 

کارتهای اوشمادغیر بانک  ه غیر اعتبااری ه سیساته ااای راواناه ای الکترهنیکا  ه 

 ماشیاهای اهاری .
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باا نمااه ) دوار م  شرکت توسعه فااهری اطالعات ورمجموعه اای وک  ا  اون شرکت 

 رتولیدهر  میاه موضوعات  گره اجراو  اون تخصص  با هی به عاوان  که مفادر(بورس 

 هیاهاتددمات انبارهاری  ه ددمات تعمیرات تخصص  تجهیهات راواناه ای ه اناواع تج

برگرفته ا   رهف اهل نام رسام  ”  ” نام بانک  شرهع به فعالیت نموه  است ه 

 .باشدشرکت م 

اساتیجاری ه هر محا  مستقر هر شهرک صاعت  مامونیه   90ا  تیر ما  سال اون شرکت 

ر نسابت باه درواد  ماین ه ساادت امهمان با شرهع فعالیت  هفعالیت دوه را شرهع 

 است. شد اقدام سادتمان ه سوله تولیدی 

باا  واور جمعا  ا  مقاماات  1391هر هی ما   شرکت ر کاردانه با اتمام ترهژ  سادت 

شرکت تدواد ه استان  ه کاوری ه امچاین با  وور مدوران ارشد بانک  کاور افتتاح 

تااکاون هر قالب شرکت مستق  را  اندا ی ه   رسماًآهران سخت افهار دوار م 

 .ماغول به فعالیت م  باشد
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 اطالعات زیربنایی

 

 صنعتی مامونیهستقر در شهرک مشرکت پاسخ سایت تولیدی الف: 

  متر مربع 5642مساحت کل زمین 

  متر مربع شامل : 3587زیر بنای کل کارخانه تولیدی 

 متر مربع  480.مساحت انبار مرکزی1

 متر مربع  104و بارانداز .مساحت انبار پشتیبانی2

 متر مربع  1510.مساحت  سالن تولید 3

 متر مربع 235.مساحت واحدتعمیرات 4

 متر مربع  41.مساحت واحد کنترل کیفیت 5

 متر مربع  1217.مساحت ساختمان اداری وخدماتی 6

 

 (کشورمعین  استان 10مستقر درمتر ) 250بالغ برمساحت کارگاههای استانی ب : 
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 اای شرکت : ااه  و   اای فعالیت ه توانمادی

صادهق فرهشهاا  ر ههربین کیوسک بانک  ر ه Cash less ر ATM  ه مونتاژ تولید

 ITه تجهیهات بانک  محصوالت ماشیاهای دوههروافت ر ساور مداربسته ر 

ماشیاهای رUPSرباتری ر ه تجهیهات جانب  هابسته به آنها ت راوانه ای محصوال فره 

 بانک تجهیهات   راهاری 

ه تجهیهات دوهترها  راوج هلهای انواع ماژ ر انواع ماشیاهای اهاری  تخصص  تعمیرات 

ICT  کاورسراسرهر 

 تولیدی فره  محصوالتددمات تس ا  انت  ه ددمات گار

 )به صورت ارسال ه هروافت ره انه تجهیهات به تمام نقاب کاور( ددمات  م 

 محصوالت تولیدی ه را  اندا ی نصبددمات 

 ددمات انبار هاری

 (  شبکه ه دوهترها  ر ماشیاهای اهاری)گراوش اای : تعمیرات تخصص  آمو   
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 :به شرح  ور است  رهاصل  که شرکت هر آنها فعالیت ها اای  و  

  و   تولید *

اناد مهر  میاه تجهیهات بانک  اون شرکت با تکیه بر هانش ه تجربه نیرهی انسان  متخصص دوه 

سیار ر بانک ر دوهترها  چک تذور کیوسک بانک  ر ر ( ATMهستهااهای دوهترها  )

ر  تجهیهات  ساس راوانه ای ه بانک ر  فوای مکف  مختص تولیده ...  رصادهق فرهشهاا سیار

سادتار هواامیک بخش تولید ه امچاین مجو اای قانون  ادذ شد  ا  ه ارت صاعت معدن ه 

های هر قالبه تجهیهات ماابه  ITمرتبط با صاعت تولید ه مونتاژ  تجهیهات  تواناو تجارت ر 

CKD  هSKD  هاره.ر  سب سفارشات ساور اشخاص  قیق  ه  قوق  به ار میهان ه تعداه را  
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ور امکان تولید ه مونتاژ هر هاد  کابا عااوت به سیاستهای  اکمیت  کاور شاوان ذکر است 

یمت کااش ق هاد  کاور رفا  به استفاه  ا  ظرفیتهای شام  مهاوای فراهان  است که م  توان 

 ه ... اشار  کره. استفاه  ا  معافیت اای قانون  ه گمرک با  شد  محصولتمام 
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 ااه فعالیتهای تولیدی عملیات  شد :

  دستگاه خودپرداز سیگما در مدل های مختلف 1200بیش از و حمل تولید 

  دستگاه خودپرداز هیوسانگ 100تولید 

  دستگاه چک پذیر در دو مدل 100و تولید  صفر تا صدطراحی 

 طراحی کامل و تولید خودپرداز سیار در دو مدل وانتی و کامیونتی 

  باجه سیار کاروانیو نمونه سازی طراحی کامل 

  آنالیز طرح خط تولید مونتاژ باتریUPSور()در آمپراژ رایج و پرمصرف شبکه بانکی کش 

 درخت کابل کامل خودپرداز داخل کشور ساخت و بومی سازی 

  سایه بان خودپرداز در چند مدلو ساخت صفر تا صد طراحی 

  هیوسانگ و ..طراحی و ساخت کامل محافظ خودپرداز های سالنی در مدلهای وینکور ،. 

 طراحی کامل و تولید پاور مرکزی دوربین مدار بسته 

  طراحی خودپردازCashless  همکاری با(R&D )مفاخر 

 طراحی و نمونه سازی کیوسک بانکی 

  طراحی ، قالبسازی و نمونه سازی محافظ دستگاههایPOS 

 مهندسی معکوس و بومی سازی و ساخت بدنه کامل خودپردازهای سیگما 
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 و بومی سازی مهندسی معکوس EPP  با همکاری(های خودپرداز سیگماR&D )مفاخر 

 4 مهندسی معکوس و آنالیز فنی مودم هایG  جهت تولید 

  مهندسی معکوس و نمونه سازی آداپتورPOS 

 با همکاری مهندسی معکوس دوربین مداربسته جهت تولید(R&D )مفاخر 

  بومی سازی و ساخت قطعاتSpare Part و انواع چاپگر خودپرداز وینکور و سیگما 

  طراحی و نمونه سازی سیستم شبیه ساز قطع برقUPS 

 وو دائم  د مستمراز مدل تولید پروژه ای به تولی ،تولید شرکتذکر است در راستای فعال شدن حوزه شایان 

جهت  وقدام استفاده از ظرفیت حداکثری پتاسیل تولیدی شرکت ، نسبت به تهیه طرح های توجیهی زیر ا

 تامین سرمایه به سهامدار محترم ارائه گردیده است:

 

 تولید کام  تچ کوره شبکهطرح توجیه   – 1

 طرح توجیه  تولید ههربین مداربسته – 2

 طرح توجیه  تولید کام  تروه شبکه ه ملحقات مربوطه – 3

 (CAT7ه   CAT6طرح توجیه  تولید کام  کاب  شبکه ) – 4
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  و   فره  محصول *

ای سیاسته تغییر هر راستایبا توجه به تتانسی  هانش فا  ه ساور ظرفیت اای بالقو  موجوه ر اون شرکت 

نسبت به  1395هر نیمه ههم سال شرکت مفادر تحت عاوان استقالل ارچه بیاتر شرکت اای  ورمجموعه ر 

ه  اصالح چارت سا مان  دوه اقدام ه ها د فره  هر قالب وک مدوروت جدود به چارت سا مان  شرکت اضافه

 رنه ایراوانواع هستهااها ه تجهیهات افره  ن آ. متعاقب تس ا  آن نسبت به استقرار تیه فره  اقدام گرهود

به هاری اه انواع ماشیاهای   تجهیهات بانک هر آمپراژاای مختلف روو ت  اس ر باتری  UPS صادهق فرهشهاا  ر

 م افهارامچاین نسبت به عقد قرارهاهاای فره  با ماتروان جدود ماناد: فره  نر هامرا  لوا م مصرف  آنها 

ان ر هوجیتال ساواج به بانک هی ه قرارهاه تاتیبان  سال اای بعد ا  آنر اجرای سیسته ارت شهرهاری تهر

م   امانج تاکاون هر  البرد  ا  آنها اقدام ه اای شرکت کاترل کیفیت ه ...UPSقرارهاه سرهوس ه نههداری 

 اشد.ب

تروان هر راستای توسعه کسب ه کار شرکت ر اه  مان با را  اندا ی بخش فره  نسبت به با ارواب  ه جذب ما

امین اقدام ه تاکاون نسبت به فره  ددمت تعمیرات به ماتروان جدود)ماناد بانک قونیه هر  و   تعمیرات 

 ره(اقدامدکاترل کیفیت شهرهاری تهران  ه ساور ماتروان استانهار شرکت  استانهار رااور ناجار بانک کااهر ی

 شد  است.

والت ه جهت نههداری کاالاا ه محصشام  فوای انبار هاری استانداره ه مکف  اون شرکت موجوه تتانسی  اای  

 دمات تسداترل کیفیت ر ددمات تعمیرات  ه کر هانش فا  ر مکانیهمهای  هاد  کاور امکان تولیدر مواه اهلیه 

 یاااالکا  فره  ه ... امه  امسو با موضوع فره  بوه  ه اون امر موجب اوجاه مهوت رقابت  هر ااهام فره  

 دوااد بوه.  و   فااهری اطالعات 
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  و   ددمات تعمیرات  ه ددمات تس ا  فره  *

  ه فوای کارگاا متر مربع 300با ادتصاص مستقر هر مح  کاردانه مامونیه اون شرکت مرکهی بخش تعمیرات 

هر  ثابت ترسا  متخصص به صورتنفر  21ه ادتصاص  ندا ابارانبار تاتیبان  متر مربع  100به امرا   تعمیرات 

ان ر دراسان رضوی ر اصفههاقع هر استانهای :  تعمیرگااهای استان هر نفر 13تعمیرگا  مرکهی ه امچاین 

 با ظرفیت ه مجموعاً   کرمان رآذرباوجان شرق  گیالن ر ما ندران ر فارس ر دو ستان ر کرماناا  ر 

واع ر انLCDر انواع مانیتوراای  UPSهر ما  ر شام  انواع  هستها  3000بیش ا   ات تخصص تعمیرعملیات  

هر  .. ه .ر ماژهلهای انواع دوهترها  راوج هر کاور  Passbookه  ر انواع چاتهراای سو ن چاتهراای لیهری 

هفاتر ح  ماعه ا  انجام هر مح  ماتروان ه وا انجام هر  رتس ا  فره تعمیرات  ه امچاین ددمات تعمیر  میاه 

 نماود.م  شرکت اقدام  تعمیرات 
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 طرح جدود کسب ه کار تعمیرات موباو  ه گوش  اای اوشماد

 

 
 

یده ا ، ردر حوزه تعمیرات در سراسر کشو با توجه به پتانسیل و زیرساخت های شرکت پاسخ

 رح مالیطو متعاقب آن  مطرحو گوشی های هوشمند تعمیرات موبایل  راه اندازی کسب و کار

 .دید جامع پروژه با هدف مشارکت مالی با اپراتورهای موبایل کشور تهیه و ارائه گر

زیرساختهای اولیه موردنیاز، شامل طراحی سایت تعاملی با مشتریان  این طرحجهت اجرای 

(End user به آدرس )WWW.PASOKHSERVICE.COM  جامع  و نرم افزار

 1400از اواسط سال و ارتباط برخط دو سامانه انجام شده و  (CRM) ارتباط با مشتریان

دفتر مرکزی تهران واقع در خیابان مطهری در حال کارگاه به صورت پایلوت در محل  تاکنون

 .می باشداجرا 

سرعت  داوند بهخبه یاری  داشته تا تزریق سرمایهنیاز به پروژه  ،طی دوره پایلوتبا عنایت به 

 در سراسر کشور عملیاتی  گردد.

  

http://www.pasokhservice.com/
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  م    و   ددمات *

ارسال ه تحوو  هرب به هرب ارسال مراسالت هر اون شرکت ر   م  ه با عااوت به هجوه سا هکار شبکه 

 .هر ال انجام استهر سراسر کاور تجهیهات تعمیر شد  ا  مح  کاردانه تا مح  ماتروان ه بالعکس 

جمع  ربه ک  کاور شاوان ذکر است  م  ه ارسال باتری اای دروداری شد   )مربوب به قرارهاه بانک صاهرات(

 هلیب  اا  ر الصاقر تخلیه ه بارگیریر انبار ا  مبداء مراکه استانها به کاردانه مامونیه  عات آهری باتری اای ضاو

 لیست برهاری اای مربوطه نیه توسط شرکت تاسخ صورت م  گیره.

 

 

 

 ههر 
ارسال ه هروافت ا  

 96استان اا سال 

ارسال ه هروافت ا  

 97استان اا سال 

ارسال ه هروافت 

ا  استان اا سال 

98 

ارسال ه هروافت ا  

 99استان اا سال 

ارسال ه هروافت 

ا  استان اا سال 

1400 

 33647 31870 34436 17487 11157 (فقر تعداه )

 

فقر  آن مربوب به ارسال  24280ر تعداه 1400فقر  ارسال مراسالت سال  33647شاوان ذکر است ا  مجموع 

 آنها هر ک  کاور م  باشد.نو ه جمع آهری ضاوعات  UPSمراسالت باتری اای 
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  و   آمو  *

 

 

باا ساوابق چاادون سااله هر  او    تعمیارات ه با توجاه باه بکاارگیری ترساا  متخصاص 

ههر  اااای برگااهاری  نساابت بااهنههااداری انااواع ماشاایاهای اهاری ه بااانک  ر اواان شاارکت 

 & Activeشابکه ))اناواع داوهترها  باانک ( ر   ATMهر  او   ااای  آماو   تخصصا 

Passiveماشاایاهای اهاری ه  انااواع  ر تعمیاارات مقاادمات  ه تیااارفته راوانااه ( ر اتراتااوری

ها مانااد شارکتسااور جهات ترساا  مفاادر ه امچااین هر قالاب عقاد قارارهاه باا بانک  

 .نموه  استاقدام تاتیبان  افهاراای راوانه ای سداه  شرکت
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 چارت تاکیالت  ه سا مان   شرکت :
 

 چارت تاکیالت  با سادتار شااهر رشرکت جدود ااداف هماموروتهای  هستیاب  بهجهت 

 :  استگرهود مصوبشرکت توسط ایئت مدور  به شرح  ور ه با نهری   1401هر آبان 
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 ضعیت نیرهی انسان :ه

)هر ماری ترکیب نیرهی انسان آهضعیت ترسال  شرکت هاطالعات ر به ماظور معرف  بیاتر  

 م  باشد:به شرح ذو   سراسر کاور(

 

 ضعیت نیرهی انسان  براساس تست سا مان ه

 

 

 شرح 

 

 تعداه

 1 مدوران ارشد

 2 مدوران میان 

 5 سرترستان

 35 کارشااسان

 7 ساور امکاران

 50 جمع           

 

 ترکیب ترسا  بر سب میهان تحصیالت:

 

 تعداه شرح رهوف

 -  هکترا 1

 2 فوق لیسانس 2

 15 لیسانس 3

 10 فوق هوپله 4

 23 هوپله 5

 0 تاوین تر ا  هوپله 6

 50 جمع ک 
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 سرانه فره 
 

یهان مرهند مقاوسه گرهود  است. رشد  1400ال   1396هر نموهار  ور رهند سرانه فره  ا  سال 

  سرانه فره  هر سال اای مذکور  اک  ا  افهاوش بهر  هری نیرهی انسان  شاغ  هر شرکت م

ه بکاراای ارجاع شد  رشد میهان  جه عملیات   را  هالو  اصل  رشد سرانه فره  باشد. وک 

 شرکت )دصوصاً قرارهاه تعمیرات( ه هر نتیجه رشد میهان فره  شرکت هر ساوات ادیر بدهن

 .م  باشدبکارگیری ه استخدام نیرهی جدودر 

 
 

 

  

2,542

2,101

1,6221,545

1,324

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1396سال 1397سال 1398سال 1399سال 1400سال 

(میلیون ریال)سرانه فروش 
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 :ه محیط کار سالمت ترسا  توسعه 

کلیه  ربهداشتاهار  هری نیرهی انسان  ه رعاوت قوانین   افهاوش بهرسالمت ه به ماظور ارتقاء 

 هاه هبصورت ههر  ای با انعقاه قرارر تکمیل  هرمان  ما اه امکاران ضمن بهر  مادی ا  بیمه

 هروافت ددمات تهشک  ا  اهار  بهداشت بصورت کام  چکاپ میهرهند . امچاین محیط کار ا 

مربوطه  ه ادذ گواایاامهتست ساالنه موره نظر میهان آالوادگ  اوا ه صدا ه ساور مواره مربوب 

 .میهرهه

 

 :عملکره  وست محیط  

عوام  مخرب  محیط  است.اون شرکت فاقد عوام  آالواد   وست  با توجه به فراواد تولیدر

 هر تولیدات اون شرکت ماااد  نم  گرهه که هر محیط  وست که هر ساور صااوع هجوه هارهر

 تاوید شد  است. با رس  اای ههر  ای که توسط اهار  بهداشت صورت میهیره

  هر  میاه ا داث فوای سبه به ماظور آراسته  محیط سا مان  ه توجه به ااداف  وست محیط

 اای گستره  ای صورت گرفته است . فعالیت
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 تاویدوه اا ه گواایاامه اای ادذ شد  :

 جوا  تاسیس ه ترهانه بهر  برهاری تولید ا  سا مان صاعت ه معدن استان مرکهی 

  (تهران و خوزستان)مجو  فعالیت ا  سا مان نظام صاف  راوانه ای 

   مامونیه ه هروافت لوح کسب رتبه برتر ا  میان شرکتهای مستقر هر شهرک صاعت

 تقدور ا  کمیسیون صااوع ه معاهن مجلس شورای اسالم 

 ه معدن استان مرکهی تحقیق ه توسعه ا  سا مان صاعت ترهانه 

  هها هامین نماواها   برتر ا  میان شرکتهای مستقر هروک  ا  شرکتهای کسب رتبه

 صاعت ه معدن ا  سا مان صمت استان مرکهی

 اای هروافت گواایاامه استقرار نظام کیفیت ه ISO 

 همدوروت استاندار  ISO 9001مدوروت اوما  هبهداشت ر  ISO 45001   :گواایاامه اای کیفیت شام 

  EIQMا  موسسه بین الملل   IMSه گواایاامه  مدوروت  وست محیط   ISO 14001هکیفیت
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