شركت احياگران ناجی
أطٚظٔ ٜغبِجبت سطضسیس ٌصضتٔٚ ٝؼٛق یىی اظٔؼضالت اسبسی سیستٓ ثب٘ىیٛٔ ،سسبت ٔبِی ٚاػتجبضی ،ضطوتٟبی
ِیعیٚ ًٙسبیط ثٍٙبٟٞبی التصبزی ٔحسٛة ٔیٍطزز .ایٗ أط ٔٛجت ذبضج ضسٖ ثرطی اظ ٔٙبثغ ثب٘ىٟب ٛٔ ٚسسبت اظ
چطذ ٝفؼبِیتٟبی التصبزی ضسٙٔٚ ٜبفغ آٟ٘ب ضا ثب ذغط ٔٛاجٔ ٝی ٕ٘بیس ِصا ٔب٘غ اظوست سٛز ٚثبظزٞی ثیطتط ٔی ٌطزز وٝ
حُ ضیط ٝای آٖ زض ثط ٖٚضفت اظ ٚضؼیت ٘بٔغّٛة و٘ٛٙی وٕه ثسیبضی ذٛاٞس ٕ٘ٛز.
شرکت احیاگران ناجی ،پس اظ اذص استؼالْ الظْ اظ ثب٘ه ٔطوعی جٕٟٛضی اسالٔی ایطاٖ ثب ضٕبض ٜثجت ٚ 616404
ضٙبسّٔ ٝی  01301111301زض ازاض ٜثجت ضطوتٟب ٔٚبِىیت صٙؼتی ث ٝثجت ضسیسٚ ٜزضحبَ فؼبِیت ٔیجبضسٛٔ .ضٛع اصّی
فؼبِیت ایٗ ضطوت اضائ ٝذسٔبت ٔطبٚض ٜای ث ٝثب٘ىٟب ٚضطوتٟب ٛٔٚسسبت ٔبِی ٚاػتجبضی زض ظٔی ٝٙاحیبء ٔٙبثغ ٔبِی ٚا٘جبْ
وّی ٝأٛض ٔطثٛط ث ٝسبٔب٘سٞی ٚٚصٔ َٛغبِجبت ٔؼٛق ٔی ثبضس ٚآٔبزٌی زاضزذسٔبت ذٛز ضا ث ٝثٟتطیٗ ضىُ ٕٔىٗ
اضائٕ٘ ٝبیسٔ .سیطاٖ ٚپطس ُٙایٗ ضطوت ثبثیص اظ  1سبَ سبثم ٝفؼبِیت زضظٔیٚ ٝٙصٔ َٛغبِجبت ٚاحیبءٔٙبثغ ٔبِی تبو ٖٛٙثٝ
ٔجٕٛػٞ ٝبیی اظ لجیُ ثب٘ه پبضسیبٖٛٔ ،سسٔ ٝبِی ٚاػتجبضی ٟٔط(ثب٘ه ٟٔط التصبز)،صٙسٚق ضٕب٘ت صبزضات ایطاٖ،
ضطوت ایطاٖ ذٛزض ٚزیعَ ،ضطوت ٞبی ِیعی ًٙپبضسیبِٖ ،یعی ًٙغسیطِ ،یعی ًٙپبسبضٌبزِ ،یعی ًٙذٛزضٚوبضِ ،یعیًٙ
ٚاسپبضی سپٟط پبضس ِ ٚیعی ًٙالتصبز ٘ٛیٗ ذسٔبت ضسب٘ی ٕ٘ٛز ٓٞ ٚ ٜاو٘ ٖٛٙیع زض حبَ ذسٔبت ضسب٘ی ث ٝثطذی اظآ٘بٖ
ٔی ثبضٙس.
ٌفتٙی است ایٗ ضطوت ثب ثٟطٌ ٜیطی ػّٕی اظجسیستطیٗ ضٚضٟبی ػّٕی ضٚظسؼی زض اضتمبءویفیت ذٛز زاضت ٚ ٝثب احتطاْ
ث ٝاصُ ٔطتطی ٔساضی ٚپیبز ٜسبظی اٞساف ٛٔ ISO 9001:2008فك ث ٝاذصایٗ ٔسضن ٌطزیس ٜاست.

-

امکانات موجود



ثٟطٔٙسی اظ ٚوالی پبی ٝیه زازٌستطی ثب سبثم ٝلضبٚت جٟت پیٍیطی السأبت لب٘٘ٛی.



ثٟطٔٙسی اظ وبضضٙبسبٖ ٔجطةٔ،تؼٟسٚثبتجطث ٝزضٔجٕٛػٞ ٝبی ثب٘ىی ٚثرطٟبی ٔطتجظ.



ثٟطٔٙسی اظسیستٓ ٘طْ افعاضجبٔغ ٙٔٚحصط ث ٝفطز ثب أىبٖ زستطسی ث ٝاعالػبت ٞط یه اظ ٔطتطیبٖ ٚضصس ِحظ ٝثٝ
ِحظ ٝآذطیٗ السأبت ا٘جبْ ضس ٜضٚی پط٘ٚسٞ ٜب ثبأىبٖ ٌعاضش ٌیطی ِحظ ٝای ثٙب ث ٝزضذٛاست وبضفطٔب.



ایجبز ٕ٘بیٙسٌی زض ٔطاوع استبٟ٘بی ثعضي وطٛض جٟت سطػت ثرطیسٖ ث ٝالسأبت  ٚاثالؽ ٔىبتجبت ٔطثٛط ثٞ ٝط
استبٖ  ٚپیٍیطی ٔستٕط آٟ٘ب.
 ایجبز ثب٘ه اعالػبتی اظ ٔطتطیبٖ ثسحسبة زض سطاسط وطٛض ثطای ٔجٕٛػٞ ٝبی عطف لطاضزاز.
ٔ صاوط ٜثب ضبٔٙیٗ پط٘ٚس ،ٜاػالْ آذطیٗ ٚضؼیت پط٘ٚسٞ ٚ ٜطساضٞبی الظْ.
 اضسبَ ٘بٔ ٝوتجی  ٚاذغبض جٟت السأبت حمٛلی  ٚاضسبَ اظٟبض٘بٔ ٝضسٕی اظ عطیك ٔطاجغ لب٘٘ٛی  ٚالسأبت الظْ
جٟت تسطیغ زض اثالؽ  ٚاذص ٘تیج.ٝ
 ث ٝاجطا ٌصاضتٗ چه  ٚسفت ٚ ٝیب ٚثیمٞ ٝبی زضیبفتی اظ ثسٞىبضاٖ.
 الساْ لب٘٘ٛی جٟت تّٕه  ٚفطٚش زاضایی.
 -خذمات

ایٗ ضطوت ثب زاضا ثٛزٖ وبزضی ثب تجطثٔ،ٝتؼٟس ٚوبضآٔس ث ٝز ٚصٛضت ٔی تٛا٘س ثب ثب٘ىٟب ٔ ،ؤسسبت  ٚضطوتٟب ٕٞىبضی
ٕ٘بیس:
الف -خذمات مشاوره ای

ٔ طبٚضٔ ٚ ٜسیطیت جٟت حُ  ٚفصُ ٔسبِٕت آٔیع اذتالفبت ٘بضی اظ لطاضزازٞبی فی ٔبثیٗ ثب٘ىٟب ٔ ٚؤسسبت ٚ
ضطوتٟب ثب اضربظ حمیمی  ٚحمٛلی.
 اضائٔ ٝطبٚضٔ ٜسیطیتی جٟت چٍٍ٘ٛی ثىبضٌیطی تساثیط الظْ  ٚاستب٘ساضزٞبی ٔٙبست جٟت ٔرت ٝٔٛضسٖ پط٘ٚسٞ ٜبی
ثسٞىبضاٖ ثب تٛج ٝث ٝضطایظ ٛٔ ٚلؼیت ذبظ آ٘بٖ.
 اضائ ٝعطحٟبی وّیسی جٟت سبٔب٘سٞی  ٚپیطٍیطی اظ ث ٝتؼٛیك افتبزٖ السبط ٚجٌّٛیطی اظ افعایص ٔؼٛلبت.
ب -خذمات اجرائی

ػّٕیبت اجطائی زض ضاستبی ٚصٔ َٛغبِجبت ٔؼٛق ٔٚطىٛن اِٛص َٛثب٘ه ٞب ٔ ٚؤسسبت  ٚضطوتٟبیی و ٝثب ا٘ؼمبز
لطاضزاز ث ٝایٗ ضطوت ٚاٌصاض ٌطزیس، ٜزض ز ٚثرص اصّی شیُ ا٘جبْ ٔی ٌطزز:
 -1پیگیری وصول مطالبات معوق در بخش خودروهای سبک وسنگین

 پیٍیطی پط٘ٚسٞ ٜبی اضجبػی اظ عطیك تٕبس تّفٙیٔ ،صاوطات ٔسبِٕت آٔیع  ٚتؼبُٔ ،اضسبَ اذغبضی ٚ ٝسبیط ضٚضٟبی
لب٘٘ٛی ٔتسا َٚثبثىبضٌیطی تىٙیىٟبی ٘ٛیٗ ضٚظ  ٚضٚضٟبی سیستٕی ٚضایب٘ ٝای ٚاثعاضٞبی اعالع ضسب٘ی ٔربثطاتی.

 عطح زػٛی ٔجٙی ثط ٔغبِجٚ ٝج ٝیب استطزاز ذٛزضٔ ٚ ٚتؼبلجبً اذص حىٓ  ٚزستٛض تٛلیف  ٚثجت آٟ٘ب زض سیستٓ ٘بجب
ٕٞٚچٙیٗ اذص زستٛض لضبیی جٟت ٔسسٚزٕ٘ٛزٖ وبضت سٛذت ٚوبضت ٛٞضٕٙس ثبض ٚثجت احىبْ زض ٔطاوع ٔطتجظ.

 اذص احىبْ لضبیی ثبثت فسد لطاضزازفی ٔبثیٗ ضطوت ٔٚستبجط ٔٚجٛظ تؼٛیض پالن ٚسٙسث٘ ٝبْ ضطوت.
ٚ صٔ َٛغبِجبت اظ ٔطتطیبٖ زاضای ٔغبِجبت سطضسیس ٌصضتٔ ،ٝؼٛق ٔٚطىٛن اِٛص َٛث ٝتفىیه ٘ٛع ٔطتطی ثب ٘طخ
ٞبی ٔرتّف.
 اجطای احىبْ  ٚزستٛضات لضبیی ٔجٙی ثطضٙبسبیی ٚتٛلیف ذٛزضٞٚبی سجه ٚسٍٙیٗ اظعطیك ٔجبضی لب٘٘ٛی  ٚزض
صٛضت صالحسیس وبضفطٔب ا٘تمبَ آٟ٘ب اظ سطاسط وطٛض ث ٝپبضویٍٟٙبی ٔٛضز٘ظط ٚا٘جبْ السأبت ٔطثٛع.ٝ
 -2پیگیری وصول مطالبات معوق در سایر بخشها

 پصیطش ٚوبِت جٟت زػبٚی حمٛلی یب ضىبیبت ویفطی ٘سجت ث ٝاسٙبز تجبضی( چه ،سفت ،ٝثطات).
 السأبت لضبیی الظْ جٟت صسٚض اجطائی،ٝاذصلطاضتبٔیٗ ذٛاست ،ٝتٛلیف أٛاَ ٚزستٛض ٔٛلت اظ ٔطاجغ شیصالح
زازٌستطی ٚضٛضاٞبی حُ اذتالف ٔٚتؼبلجب اجطای زستٛضات لضبیی صبزض ٜجٟت تٛلیف حسبثٟبی ثب٘ىی،زاضائی ٞب
ٚأٛاَ ٔٙمٚ َٛغیط ٔٙم.َٛ

 پیٍیطی ٔغبِجبت زضذصٛظ ا٘ٛاع تسٟیالت اضائ ٝضس ٜاظسٛی ثب٘ىٟب ث ٝاضربظ حمیمی ٚحمٛلی.
 پیٍیطی ٔغبِجبت ٔؼٛل ٝتسٟیالت اضائ ٝضس ٜاظ سٛی ثب٘ىٟب ٚضطوتٟبی ِیعی ًٙزضذصٛظ تجٟیعات پعضىی ،تجٟیعات
ػٕطا٘ی ،تجٟیعات صٙؼتی ،ضٙبٚضٞبی زضیبیی . ...ٚ
 -شرایط قرارداد

وبضفطٔب اعالػبت ٔطثٛط ث ٝپط٘ٚسٞ ٜبیی و ٝالسبط سطضسیسضسٔ ٚ ٜؼٛق زاض٘سٔ ،طتُٕ ثط اعالػبت ثسٞىبضاٖ  ٚضبٔٙیٗ
ٔٚساضن  ٚتضبٔیٗ اذص ضس ٜضا ث ٝصٛضت ٘طْ افعاضی زض اذتیبض ایٗ ضطوت لطاض ذٛاٞس زاز ٚثسیٟی است ایٗ اعالػبت
وبٔالً ٔحطٔب٘ ٝتّمی ٌطزیسٔ ٚ ٜسئِٛیت حفظ آ٘بٖ ث ٝػٟس ٜایٗ ضطوت ذٛاٞس ثٛز.
وُ ٔطاحُ پیٍیطی اظ اثتسای ایجبز پط٘ٚس ٜتب پبیبٖ تسٛیٟ٘ ٝبیی ٔطتطی ث ٝػٟس ٜایٗ ضطوت ٌصاضت ٝذٛاٞس ضس.

حك اِعحٕ٘ٚ ٝح ٜٛپطزاذت،تؼٟسات وبضفطٔب ٚضطوت ٚسبیط ضطایظ ثبٕٞبٍٙٞی عطفیٗ تؼییٗ ذٛاٞس ضس.

ضبیبٖ شوط است ایٗ ضطوت ثب تؼٟس وبُٔ ث ٝاصٚ َٛضٛاثظ جبضی وبضفطٔبیبٖ ٚحفظ اسرار ٍاطالعات هشتریاى
اهاًتداری ،سرعت  ،دقت ٍ ًظن را سرلَحِ کار خَد قرار دادُ ٍ باتَجِ بِ ایٌکِ اهرٍزُ ٍصَل هطالبات ًَعی
في تلقی شدُ ٍ هی تَاى از آى بِ عٌَاى یک صٌعت ًام برد ،هدیراى ٍّوکاراى ایي شرکت برآًٌد تا با رٍیکرد
تعاهل ،با بْتریي کیفیت،کوتریي ّسیٌِ ٍحتی الوقدٍربدٍى تَسل بِ اقداهات حقَقی عالٍُ بر احیای هٌابع
هالی ،رضایت کارفرها ٍ هشتری را بِ صَرت ّوسهاى کسب ًوایٌد.
أیس است ایٗ ضطوت ثب ا٘ؼمبز لطاضزاز فی ٔب ثیٗ  ٚا٘جبْ أٛض ٔح ِٝٛث ٝثٟتطیٗ ٘حٛٔ ٛججبت ضضبیت ٔسیطاٖ آٖ ٔجٕٛػٝ
ٔحتطْ ضا فطا ٓٞسبظز.

 ٗٔٚاِ ٝاِتٛفیك

