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 دستاوردها و پروژه ها ،معرفی خدمات
 0011آبان



 

  

 معرفی 
   شرکت مهسان فراز تجارت قومس با نام تجاریCod24     با توکل به خداوند متعال و به پشتوانه تجربه کارشناسان

متخصص، فعالیت خود را در زمینه تجارت الکترونیک با بهره گیری از تجارب گذشته و نگاهی رو به آینده به 

منظورتحقق چند هدف آغاز کرد که مهمترین  این اهداف حمایت از تولید کنندگان ایرانی، کسب و کارهای نوپای 

ی و روستایی، فروشگاه های اینترنتی در سطح کشور به منظورکمک به افزایش فروش و توسعه کسب و کار در خانگ

بستر اینترنت و ارسال سفارشات به دست خریدار از بستر شرکت ملی پست می باشد. طی چند سالی که فعالیت خود را 

ارائه خدمتی مناسب به عزیزان عرصه ی تولید بخصوص آغاز نموده ایم و قدم در این عرصه نهادیم همواره برآنیم تا با 

تولید کنندگان کاالهای ایرانی، کسب وکارهای نوپای خانگی و روستایی که بنا به دالیلی از جمله مسائل مالی و عدم 

شناخت کافی به فضای اینترنت در معرفی و فروش محصوالت خود ناتوان مانده اند و همچنین تمامی فروشگاه های 

که شامل فروشندگان مختلف  از سطح کشور می باشند، در نظام توزیع کاال و خدمات  Cod24قرارداد با  رنتی طرفاینت

کاالیی در سراسر کشور نقش تاثیر گذار و بسزایی داشته باشیم و رضایت فروشندگان و مشتریان را سرلوحه ی کار خود 

بیش  ایع و فروشگاه های اینترنتی و مشتریان، مفید باشیم. ما بانهادیم تا بتوانیم به صورت الگو برای هدایت صاحبان صن

از یک دهه تجربه کارشناسان متخصصمان در این زمینه اولویت ها و نیازهای این کسب و کار را لمس و درک کرده ایم 

روش ان خرید و فو در زیر ساخت شرکت مورد توجه قرار دادیم و با ارائه پنل بسیار کاربردی و قابل فهم برای همه امک

 و تجارت آسان را فراهم نمودیم.
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 خط مشی 
   عملیات اجرائی پروژه های شرکت بر این اساس است : واصول مدیریت 

 یابییرانی توسط کارشناسان واحد بازارشناسایی تولید کنندگان کاالهای با کیفیت ا -1

 صورت بازدیدهای دوره ایروستایی و نوپا به _شناسایی کسب و کارهای خانگی -2

 فروشگاه های اینترنتی که خدمات وکاالهای آن ها به صورت فیزیکی می باشد شناسایی -3

 تمامی فروشندگان و مشتریانشفاف با  ارتباط روشن و -4

 شناسایی بازار هدف جهت شناسایی و فروش محصوالت فروشندگان طرف قرارداد -5

 ی انجام شدهنظارت مستقیم برروی کیفیت کارها -6

 Cod24واگذاری پنل پستی هوشمند به فروشندگان و مالکان کسب و کار طرف قرارداد با مجموعه  -7

 توزیع مرسوالت فروشندگان با استفاده از شبکه توزیع شرکت ملی پست -8
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  خدمات ما 
   می دهیم:با افتخار به فروشندگان طرف قرارداد با مجموعه ما خدمات زیر را ارائه 

به کسب و کارهایی که کاالی ایرانی را به فروش می رسانند و عزیزانی که در روستاهای  Cod24کلیه خدمات شرکت 

 استان سمنان به تولید محصوالت می پردازند بر حسب وظیفه به صورت کامال رایگان ارائه میشود.

  فروشندگان راه اندازی خواهیم کرد.یک فروشگاه اینترنتی بسیارکاربردی با امکانات کامل برای 

 .کارتن و پاکت های با کیفیت جهت آماده سازی و ارسال سفارشات را در اختیار فروشندگان خواهیم گذاشت 

 .مشاوره رایگان و ارائه پلن های بازاریابی جهت حضور قدرتمند در عرصه فروش اینترنتی خواهیم داد 

  بسترهای مختلف فضای مجازی انجام خواهیم داد.تبلیغات محصوالت فروشندگانمان را در 

 .تبلیغات کاالهای ایرانی، روستایی و خانگی را در وب سایت بزرگ تخفیفات بر عهده خواهیم گرفت 

  ارائه پنل پستی به فروشندگان به منظور ثبت سفارشاتی که از مشتریان دریافت نموده اند )پس از ثبت سفارش در

 ت جهت جمع آوری و توزیع مرسوله به آدرس فروشگاه مراجعه خواهند نمود(.پنل پستی، مامور محترم پس

  چنانچه فروشندگان )تولیدکنندگان( فضای کافی جهت نگهداری ازمحصوالتشان را دراختیار نداشته باشند، جهت

 آماده سازی و ارسال میکنیم. Cod24توزیع سریع تر وکم هزینه تر محصوالتشان را درانبارهای 

 ارسالی فروشندگانمان را با به روزترین وب سرویس های شبکه پستی تا رسیدن به دست خریداران پیگیری  سفارشات

 می کنیم و فرآیند توزیع تا تحویل را به صورت لحظه ای به فروشگاه اطالع رسانی میکنیم.

  نشر، چهل درصدبه منظور ترویج فرهنگ کتاب خوانی در کشور عزیزمان ایران، به فروشندگان عرصه ی چاپ و 

 تخفیف در هزینه ارسال می دهیم.

  تمامی سرویس های پستی همانند سرویس پرداخت وجه کاال توسط خریدار درب منزل را برای فروشندگان در پنل

 فعال نموده ایم.
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 سمنان شاپ 
به راه اندازی  امداق Cod24با توجه به لزوم خریدهای اینترنتی و کاهش تردد مردم در سطح شهر، مجموعه 

 .نموده استسامانه هایپر مارکت آنالین در شهر سمنان 

به جهت تامین اقالم مورد نیاز و درج آن در سامانه هایپرمارکت آنالین سمنان شاپ مالقات ها و مذاکرات حضوری 

هفت و کوروش انجام گرفت که به دلیل زنجیره ای بودن این فروشگاه  رفاه، اتکا، فامیلی،با مسئولین فروشگاه های 

ها )مرکزیت داده ها در استان تهران می باشد( امکان واگذاری داده های حجیم از محصوالت فراهم نگردید و تنها 

ضرورت تامین قلم از کاالهای موجود در انبار این فروشگاه شد که با توجه به  55فروشگاه رفاه حاضر به قراردادن 

 کاالهای اساسی و شروع قدرتمند سامانه این تع

 

 .چندانی به ماهیت کار نخواهد کرد داد از کاالها با مشورت هایی که گرفته شد جزو کاالهای ضروری نبوده و کمک

 که با هایپرمارکت ها و سوپرمار بنابراین تصمیم گرفته شد

نان وارد مذاکره شویم که خوشبختانه یک هایپرمارکت کت های شهرستانی )غیرزنجیره ای( در سطح شهر سم

خوب با قدرت تامین کنندگی باال پس از سه جلسه مذاکره و مراجعه حضوری حاضر به تامین کاالهای مورد نیاز 

 سامانه شدند.
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 ... سمنان شاپ 
ضروری که مرتبط با این روزها و قلم از اجناس  1555در این مذاکرات مقرر شد که فروشگاه های مذکور حداقل 

شرایط ویژه کشور نیز می باشند را جهت وارد نمودن در سامانه در اختیار ما قرارداده و روز به روز بر تعداد این 

 شود.افه محصوالت اض

االهای ککه جزو اصلی ترین اهداف این سامانه می باشد تصمیم گرفته شد که  در کنار راه اندازی هایپرمارکت آنالین

 ران ورستوی های دیگر نظیر کاالهای بهداشتی، آرایشی، سلولزی، خدمات خشک شویی، دسته بند ضروری در

شود که با تامین کننده های این دسته بندی ها نیز مذاکرات صورت فست فود در این سامانه بارگذاری و اجرا 

 گرفت. در رابطه با توزیع مرسوالت در سطح شه

که تمام خدمات و سرویس های حمل و نقل در سامانه مذکور به صورت درون شهری و در شهر  ر نیز مقرر گردید

ساعته درمدت زمان کمتر  24سمنان ارائه شود و به جهت رفاه حال همشهریان محترم تمامی سرویس ها به صورت 

جهت محکم و به  دسترس خواهد بوداز سه ساعت پس از ثبت درخواست با قیمت ثابت برای همه  نقاط شهر در 

ها از فروشندگان و تامین کنندگان ضمانت های رسمی به همراه قرارداد محضری به مدت کاری و انجام کامل تعهد

 دریافت شده است. د در صورت ادامه دار شدن سامانه(حداقل شش ماه )قابل تمدی
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 ... سمنان شاپ 
به ضرورت استارت کم نقص و پربار سامانه تمام تامین کنندگان در دسته بندی های مختلف  عنایتبا 

های مذکور در سامانه قابل بهره برداری و خدمت  وارد سامانه شدند تا به یاری خدای متعال سرویس

 رسانی به همشهریان محترم درتمام محله ها و مناطق شهر سمنان باشند.

فعالیت و تجربه ی چندین ساله در زمینه خدمات پستی را دارد  Cod24با توجه به این که مجموعه 

 والت نیز بر عهده ی ما خواتوزیع مرس

به صورت شیفتی درمکان  بمرت. موزعین ما با وسایل نقلیه و باکس های مخصوص و با ظاهری هد بود

تری درخواستی توسط مش کاالی ،سفارشموردنظر)هایپر مارکت( حضور خواهند داشت و پس از ثبت 

، از فروشگاه جمع آوری و به آدرس خریدار مراجعه نموده و توزیع خواهند را بر اساس اولویت زمان بندی

که وضعیت سفارشاتشان را در هر زمان نمود. همچنین خریداران این امکان را در اختیار خواهند داشت 

می بینند از طریق سامانه ی رهگیری کنترل و پیگیری نمایند. بابت هر تراکنش نیز رسیدی از  که نیاز

تا این فرآیند به  و امضای فروشگاه و مجموعه ما به خریدار تحویل می گردد لیست خرید به همراه مهر

 کنترل مجموعه باشد. طور کامل از ابتدا تا انتها تحت نظارت و
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 فروش پک های بهداشتی مقابله با کرونا(سامانه ) سمنان پالس 
به میزبانی استانداری سمنان و با مصوبه کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد مبارزه با کرونا  26/12/88در جلسه مورخ 

اره اد ،ا حضور مقامات مسئول در این ستاداقتصادی استانداری که باستان سمنان زیر نظر معاونت هماهنگی امور 

مقررشد سامانه ای آنالین  ( برگزار گردید،Cod24) کل پست استان سمنان و شرکت مهسان فراز تجارت قومس

 راه اندازی گردد که بر اساس پارامترهای اختصاصی افراد ساکن استان سمنان با ورود به این سامانه بر اساس کد

رکت و ش به صورت آنالین ثبت نمایند و با همکاری اداره کل پست استان سمنان را ملی و کدپستی سفارش خود

Cod24  ع گردد. شرکت ملی پست توزی گیتویسفارشات ثبت شده در این سامانه از طریق شبکه پستی و بر بستر

 دمات پستی و بیش از یک دهه تجربهبا سابقه و تجربه ی موفق پنج ساله در زمینه خ Cod24شرکت  از این رو

ه ب پشتیبانی این سامانه گردید. با توجه ، مجری طراحی، برنامه نویسی، اجرا ودر زمینه خدمات تجارت الکترونیک

پشتیبانی و مدیریتی  طی حداکثر سه روز از زمان برگزاری جلسه واحد های فنی، ضرورت راه اندازی این سامانه

 بانه روزی شروع به تحلیه صورت شب Cod24مجموعه 

برنامه نویسی و اجرای این سامانه به بهترین نحو ممکن کردند که ماحصل این تالش بی وقفه و شبانه روزی  ،ل

. نحوه ی ثبت سفارش در این سامانه طبق طراحی و گردیداجرای سامانه ای بدون نقص با عملکرد بسیار موفق 

 سوالت به ایتحلیل این شرکت به جهت توزیع عادالنه مر

پستی محل سکونت خود تنها یک مرتبه طی هر دو هفته می رت می باشد که هر فرد بر اساس کدملی و کدن صو

تواند ثبت سفارش خود را انجام دهد و این سفارش توسط موزعین محترم اداره کل پست استان سمنان بر بستر 

 رسید. خواهدگیتوی به دست خریداران محترم 
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 فروش پک های بهداشتی مقابله با کرونا(سامانه ) سمنان پالس  ... 
توجه به ضرورت توزیع در سریعترین زمان ممکن مقرر گردید که روزانه حداکثر تعداد قابل ثبت در سامانه هزار با 

سفارش در استان سمنان باشد که در روزهای ابتدایی راه اندازی سامانه کمتر از یک ساعت ظرفیت روزانه هزار 

ده است. پس از ثبت در این سامانه ثبت گردی هزار مرسوله با موفقیت 25عددی تکمیل شد و در مجموع بالغ بر 

به صورت روزانه در ساعات پایانی شب فاکتورها را جهت  Cod24واحد پشتیبانی در شرکت  سفارش همکاران

ل مربوطه ئوو تحویل مس توزیع به اداره کل پست استان سمنان از پنل کاربری به صورت پرینت کتبی خارج نموده

چنین به منظور نظارت دقیق بر عملکرد ثبت سفارش و توزیع، واحد پشتیبانی این شرکت . هممی دهند این ادارهدر 

ساعت از طریق شماره  18در روزهای ابتدایی به صورت شبانه روزی و در روزهای بعد نیز به صورت روزانه حدود 

ی استانحداکثری هم پشتیبانی بر خط و تلفنی را انجام دادند که موجب رضایت  ،تماس های درج شده در سامانه

این سامانه یکی از پرتراکنش ترین سامانه هایی بوده که تاکنون به صورت اختصاصی  .های محترم نیز گردیده است

در استان سمنان اجرا شده است و با یاری خدا بدون هر گونه نقص فنی و با عملکرد بسیار موفق در فهرست خدمات 

و از  برای همه ی هموطنان عزیز آرزوی سالمتی وموفقیت دارد Cod24ثبت گردید. مجموعه  Cod24مجموعه 

خداوند متعال خواستار سالمتی همه ی مردمان عزیز این مرز و بوم هستیم و برای سربلندی ایران عزیزمان از هیچ 

 گونه تالشی دست بر نمیداریم.
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 cod24مناسب، مجموعه  متیبا ق یاستاندارد پست یفروشندگان محترم به کارتن ها ازیبه ن تیبا عنا

ارتن و اعم از ک یبسته بند ازیکارتن کده تمام ملزومات موردن نیفروشگاه آنال یگرفت با راه انداز میتصم

 .دیمناسب عرضه نما متیو ... را با ق نتریپر بلیچسب، ترازو، ل ،یپاکت پست

سفارش به  یحت ایو  www.cartonkade.ir تیبا مراجعه به سا یبه راحت توانندیمحترم م فروشندگان

 .رندیبگ لیسفارش را ثبت کرده و تحو یبه راحت یو حضور یصورت تلفن

 فروشگاه آنالین کارتن کده 
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والت، ش گیری محصبرای سفارو سریع مطمئن شندگان محترم به داشتن بستری امن، با توجه به نیاز فرو

cod24  تحت پلت فرم قدرتمندبرنامه نویسی اختصاصی با ارائه پلتفرم جامع وبسایت فروشگاهی با 

ASP.NET core5 از  یریو با بهره گCSS   3نسخه ،HTML   و  5نسخهBootstrap تیبا قابل 

 کمک شایانی به فروشندگان محترم نموده است. در تلفن همراه نهیجهت مشاهده به ویسپانسیر

با داشتن وبسایت فروشگاهی همراه با افزونه حمل و نقل به  cod24فروشگاه های عضو تجارت الکترونیک 

 رسانند. راحتی و بدون دغدغه کاالهای خود را در بستر امن اینترنت ملی به فروش می

ارسال  cod24پرداخت درمحل شرکت  ستمیسثبت پیشرفته محصوالت،  محاسبه آنالین هزینه پستی،

پیامک به مشتریان سایت در وضعیت های مختلف، سرعت بارگذاری باال، برنامه نویسی اختصاصی و بهینه، 

 میباشد. cod24مزایای وبسایت فروشگاهی  ل و ... نمونه ای از، صفحه محصول کامنامحدودی دسته بند

 

 

 یفروشگاه تیسا 
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  افتخارات ما 
در کنار خدمات گسترده ای که به فروشندگانمان ارائه می کنیم، پروژه هایی را به سرانجام رسانده ایم 

 که انجام آن را مایه ی افتخارمان میدانیم:

  ا نوپا راز روستاهای مختلف و دورافتاده استان عزیزمان بازدید نموده ایم و کسب و کارهای خانگی و

شناسایی کرده ایم، بازاریابی محصوالتشان را بر عهده گرفته ایم و به فروش رسانده ایم تا در کنار 

ایجاد درآمد برای این عزیزان، حس خوب فروش اینترنتی و انگیزه ی بیشتر تولید و فروش را 

 برایشان به ارمغان آوریم.

  برترین خدمات فروش و بازاریابی را به کسب وکارهایی که تولیدکنندگان کاالهای ایرانی هستند ارائه

نموده ایم تا بتوانند محصوالت با کیفیت ساخت ایران را به فروش برسانند. جالب توجه این که 

ایرانی را با از کاالهای هزار مرسوله  31ترافیکی در حدود فروشندگانمان با استفاده از خدمات ما 

 خدمات منحصر به فرد در مدت دو سال به فروش رسانده اند.

  با استفاده از کال سنترهای متعهد و وب سرویس های پیشرفته باالترین میزان توزیع موفق و کمترین

 آمار برگشتی را در بین همکاران عزیزمان در اختیار داریم.

  خریداری شده از فروشندگانمان با خریداران برای آگاهی از میزان رضایت مشتریان از کاالهای

محترم تماس گرفته و میزان رضایت از خریدشان را از این عزیزان سوال می کنیم و در سامانه ارتباط 

 با مشتریان ثبت می کنیم.

  بر اساس آمار موتورهای جستجو برترین شرکت واسط پستی بر اساس میزان بازدید  و خدمات در

یم و افتخار میزبانی از مدیرعامل شرکت ملی پست ج.ا.ا  را در مجموعه مان بین همکارانمان هست

 داریم.
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  چشم انداز ما 
متعال هستیم که این توفیق را به مجموعه ی ما عطا نموده تا بتوانیم گامی مهم در جهت  همواره شاکر خداوند

 برداریم. فروشندگانمانتوسعه ی کسب وکار 

یم در بتوان تابا توجه به گسترش فعالیت شرکت در زمینه های مختلف پروژه هایی را در دست اقدام داریم 

آینده ای نزدیک خدمات منحصر به فردی از جمله راه اندازی بستر صادرات کاالهای با کیفیت ایرانی، 

در حال حاضر برای تحقق شناسایی بازار هدف منطقه ای و جهانی را برای فروشندگانمان فراهم نمائیم. 

اهدافمان نیازمند توجه و لطف بیشتر مسئوالن استانی هستیم و حضور این عزیزان در کنار ما باعث دلگرمی 

 و سربلندی ما خواهد بود.

 

  ساختار سازمانی 

 Cod24مهسان فراز تجارت قومس با نام تجاری نام شرکت: 

  7667شماره ثبت شرکت:

  1395تاریخ تاسیس شرکت:

  www.cod24.irسایت: وب

 خرید و فروش اینترنتی در بستر پست موضوع فعالیت:

 نفر 14تعداد کارکنان شرکت: 

 سرکار خانم سیده مهشید مقیمی فر مدیرعامل و رئیس هیات مدیره:
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 تقدیرنامه ها  برخی از افتخارات و 
بر این داریم تا با فراهم نمودن به روز ترین زیر بزرگترین سرمایه ما اعتماد مشتریان ما می باشد و همواره سعی 

 . و توسعه کسب و کارها انجام دهیم کمک شایانی به افزایش فروش ها در زمینه ی تجارت الکترونیک، ساخت

 

  

دریافت تقدیرنامه برترین بانوی کارآفرین کشور از  

معاونت محترم ریاست جمهوری در امور زنان و 

 خانواده 

دریافت تقدیرنامه مشتریان برتر اداره کل پست استان  

مرسوالت پستی و جذب  سمنان در راستای افزایش ترافیک

 های اینترنتی   فروشگاه
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  ... برخی از افتخارات و تقدیرنامه ها 
 تداریم تا با فراهم نمودن به روز ترین زیر ساخبزرگترین سرمایه ما اعتماد مشتریان ما می باشد و همواره سعی بر این 

 . و توسعه کسب و کارها انجام دهیم کمک شایانی به افزایش فروش ها در زمینه ی تجارت الکترونیک،

  
دریافت تقدیرنامه تحلیل و برنامه نویسی موفق سامانه  

آنالین ثبت سفارش و توزیع ملزومات بهداشتی مقابله با 

ارتباطات ویروس کرونا در استان سمنان از مدیرکل محترم 

 استان سمنان و فناوری اطالعات
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 تقدیرنامه ها  برخی از افتخارات و 

 

دریافت لوح تقدیر سومین رویداد استارت آپی استان  

 1399سمنان در سال 
 IOTشناسایی فرصت های کارآفرینی در  

 تداریم تا با فراهم نمودن به روز ترین زیر ساخبزرگترین سرمایه ما اعتماد مشتریان ما می باشد و همواره سعی بر این 

 . و توسعه کسب و کارها انجام دهیم کمک شایانی به افزایش فروش ها در زمینه ی تجارت الکترونیک،


