شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
(سهامی خاص)

مقدمه:

شـــرکت خدمـــات مشـــاوره ای
حام ــی ایرانی ــان متعل ــق ب ــه ش ــرکت
تعاونـــی خـــاص کارکنـــان ایـــران
خـــودرو دارای گواهینامـــه هـــای
ISO9001-ISO10004-ISO10002
در شـــهریور 1384تأســـیس و
قریـــب بـــه ده ســـال فعالیـــت و
کســـب تجربـــه درحـــوزه هـــای
مختلـــف اعتبارســـنجی ،تضمیـــن
اعتبــاری و پیگیــری مطالبــات کارنامــه
درخشـــانی را نمایـــان کـــرده اســـت

شــايد بتــوان گفــت مهمتريــن مرحلــه در فرآينــد اعطــاي
تســهيالت مالــي و اعتبــاري ،مرحلــه اعتبارســنجي متقاضــي
اخــذ تســهيالت اســت .زمانــی کــه غربالگــری هــای اولیــه
در همــان گام نخســت انجــام شــود ،طبیعــی اســت کــه
نگرانــی هــا دربــاره عــدم وصــول تــا حــد زیــادی برطــرف
خواهــد شــد .چراكــه تــداوم رونــد جريــان مثبــت نقدينگــي
و بــه تبــع آن ســودآوري و ادامــه حيــات شــركت ،بــه
وصــول مطالبــات بســتگي دارد و وصــول مطالبــات ،در گــرو
اعتبارســنجي دقيــق متقاضيــان اخــذ تســهيالت اســت.
آنچــه كــه بطـــور ويــژه در گام اعتبارسنجـــي مــورد ارزيابــي
قــرار ميگيــرد ،ريســك اعتبــاري متقاضيــان اســت .در نظــام
هــای ســنجش اعتبــار ،بــه جــای تکیــه صــرف بــر توانمنــدی
مالــی ،در واقــع میــزان اهمیــت و شایســتگی افــراد بــرای
بهــره منــدی آنــان از خدمــات مالــی ،مــاک عمــل قــرار
مــی گیــرد .آنچــه در بهــره منــدی افــراد از خدمــات مالــی
نقــش موثــری ایفــا مــی کنــد در واقــع عملکــرد و رفتــار
گذشــته آنــان اســت و رفتــار کســی کــه بــه تعهــدات خــود
عمــل نکنــد بــه عنــوان یــک شــاخص منفــی در ارزیابــی هــا
بــرای درخواســت هــای بعــدی مــورد توجــه قرار مــی گیــرد.

اهم فعالیت های رشکت طبق اساسنامه
عبارت است از:

•اعتبارسنجی ورتبه بندی
اشخاص حقیقی وحقوقی
•وصول مطالبات معوق ودیون
رشکتهاو موسسات

تفاوت اصلی روش های اعتبارسنجی سنتی
و روش های جدید :

•روش ســنتی ارزیابــی ،مبتنــی بــر نظــر کارشــناس مــی باشــد .در
صورتــی کــه روش جدیــد ارزیابــی ،مکانیــزه و مبتنــی بــر مــدل
هــای علمــی مــی باشــد.
•در روش ســنتی ،فراینــد ارزیابــی بســیار زمانبــر مــی باشــد (چنــد
هفتــه یاحتــی چنــد مــاه) .در صورتــی کــه در روش جدیــد ،حداکثر
زمــان الزم چنــد دقیقــه یــا چنــد ســاعت مــی باشــد.
•در روش ســنتی هزینــه ارزیابــی باالاســت .در صورتــی کــه در
روش جدیــد هزینــه ارزیابــی بســیار ناچیــز مــی باشــد.
•در روش ســنتی ،اصــل ایــن اســت کــه همــه متقاضیــان متخلــف
خواهنــد بــود ،مگــر عکــس آن ثابــت شــود .در صورتــی کــه در
روش جدیــد ،اصــل بــر ایــن اســت کــه همــه متقاضیــان عملکــرد
اعتبــاری مثبــت خواهنــد داشــت ،مگــر عکــس آن ثابــت شــود.

ﺮﮐﺖ ﺪي ﻫﺎي ﺟ وش دش
ﺎز ار
از ﺷ ﻮﻟﯿ ﻫﯽ ﺖ ﻓﺮ رﮔﺮ
ﺎت ﺑ
ﺖ
ﺗ
ﻪد
ﻊ
ﺪ
ﯾ
ﺎ
ﺮ
ﻤ
ﺑ
ﯾ
ﻧﻮﺳﺎﻧ ﻣﺪﯾ ن ﻣﻨﺎ ﺎري ت و ﺑ ﺑﺎ ﻗﯿ ﺮﻣﺎﯾ
· ﻌﻒ ﻤﻮد ي ﮐ ﺎﻟﺒﺎ ﺷﺪه ﻞ ﺳ
· ﺿ رج ﻧ ﻨﺎﻫﺎ ﻦ ﻣﻄ ﺎم زﻣﺤ
ﺧﺎ ﺗﻨﮕ ﺐ ﺑﯿ ﺖ ﺗﻤ ﺖ ا
· ﺟﻮد ﺎﺳ ﯿﻤ ي ﺛﺎﺑ
· و ﺪم ﺗﻨ ﺳﺐ ﻗ ﮔﺬار
· ﻋ م ﺗﻨﺎ ﻣﺎﯾﻪ
ﻋﺪ ﺳﺮ
· ﺠﺎم
· اﻧ . . .
·.

ب
خش
معوق ی از
عو
شدن امل
آن:

ایج

اد ب

ﺎري

عــدم برگشــت بــه موقــع تســهیالت اعطایــی ،شــرکت هــا را بــا
چالــش نقدینگــی و تامیــن منابــع مواجــه مــی ســازد .ایــن چالش
درابتــدا جنبــه پنهــان خواهــد داشــت و درصــورت آشکارشــدن
حتــی مــی توانــد شــرکت هــا را بــا ورشکســتگی مواجــه ســازد.
رشــد مطالبــات معــوق ،گــردش روان نقدینگــی راتحــت
تأثیــر قــرارداده و بــه طبــع آن ســودآوری شــرکت هــا را بــا
چالــش مواجــه مــی ســازد و ازجنبــه دیگــر وصــول مطالبــات
معــوق هزینــه گزافــی را بــه شــرکت هــا تحمیــل مــی نمایــد.
در ایــن راســتا عــدم وجــود ســازمان ومجــری بــه منظــور
انجــام ایــن امــور عــاوه برتاخیــر دربرگشــت منابــع ،نتیجــه
و آینــده مبهمــی را پیــش روی شــرکت هــا قرارمــی دهــد.
حجــم فزاینــده مطالبات معوق شــرکت های لیزینگ و خودروســاز
و نبــود تشــکیالت مســتقل وتخصصــی درایــن خصــوص مــا را
بــرآن داشــت تــا بــا تأســیس شــرکت خدمــات مشــاوره ای حامی
ایرانیــان و بــا بکارگیــری ابزارهــای نویــن ،جهــت پشــتیبانی از
سیســتم اعطــاء تســهیالت خــودرو ،ارائــه خدمــات نماییــم .
شــرکت در راســتای تعییــن تکلیــف بمنظــور وصــول و
کاهــش مطالبــات معــوق شــرکت هــای طــرف قــرارداد ،
حضــوری مســئوالنه داشــته و درایــن زمینــه همــکاری موثــر
بــا رعایــت موازیــن قانونــی بــا وکالی مجــرب دادگســتری و
محاکــم قضایــی و ضابطیــن قضایــی معمــول نمــوده اســت .
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اعطــای تســهیالت بایــد بــه ترتیبی
صــورت گیــرد کــه براســاس پیــش
بینــی هــای مربوطــه اصــل منابــع
تامیــن شــده بــه همــراه ســودمورد
انتظــار ،درمــدت تعییــن شــده قابــل
برگشــت باشــد .درصــورت معــوق
شــدن تســهیالت اعطایی ،ســرمایه
هایــی کــه مــی بایســت دراقتصــاد
بــه گــردش درآیــد و همچــون
خونــی در رگ هــای اقتصادکشــور
باعــث حرکــت روبــه رشــد گــردد،
بــه صــورت راکــد درآمــده و یــا
جنبــه مخــرب پیــدا مــی نمایــد.
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وصول مطالبات معوق:

برخی از روشهای وصول مطالبات:

مذاکره
تخفیف و واریز
تقسیط
مصالحه
اقدام قانونی

سوابق فعالیت های شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
شــرکت خدمــات مشــاوره ای حامــی ایرانیــان متعلــق بــه شــرکت تعاونــی خــاص
کارکنــان ایــران خــودرو ،قریــب بــه ده ســال اســت درزمینــه خدمــات مالــی از جملــه
اعتبارســنجی و وصــول مطالبــات فعالیــت داشــته و توانســته کارنامــه درخشــانی را در
ایــن زمینــه کســب نمایــد .اهــم فعالیــت هــای ایــن شــرکت بــه شــرح ذیــل اســت:

سنجش اطالعات مشتریان ،که یکی از مراحل مهم قرارداد
تضمین اعتباری بوده به نحوی که اطالعات بدست آمده دراین مرحله
راهگشای مراحل بعدی خواهد بود.
طراحی نرم افزار اختصاصی شرکت « سامانه حامی» با دارا بودن
آیتم های اعتبار سنجی ،پیگیری وصول مطالبات ،کسرازحقوق ،آرشیو
سوابق و ...جهت ارائه هرچه بهتر خدمات
استفاده از وکالی مجرب درقالب تیم حقوقی درخصوص پیگیری
پرونده توقیفات درمحاکم قضایی
بکارگیری حدود 150نفر نیرو درجهت وصول مطالبات به صورت
دائم وهمچنین مدیریت طرح دورکاری وصول مطالبات.
همکاری موثر با دستگاه های قضایی  ،شورای حل اختالف و
ضابطین قضایی جهت تسهیل درامور
تبیین بسته سیاستی و اقدام عملیاتی کاهش موثر مطالبات معوق
شرکتها
به روز رسانی احکام توقیف خودرو های سنگین و سبک

اجرایی کردن پروژه توقیف خودروهای مشتریانی که نسبت به
پرداخت بدهیهای خود اقدام نکرده اند
اعتبار سنجی به موقع طرح ملی فروش اقساطی خودرو با وام
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چشم انداز و اهداف پیش رو:

معرفــی شــدن بــه عنــوان شــرکتی منحصربــه فــرد ،پیشــرو ،متعهــد و قابــل اعتمــاد در
زمینــه خدمــات اعتبارســنجی و وصــول مطالبــات درجهــت ایجــاد یــک محیــط اعتبــاری
شفا ف .
عملیــات بیطرفانــه ،مســتقل و قابــل اعتمــاد بنحــوی کــه از صحــت و درســتی اطالعــات
اطمینــان حاصــل نمــوده بالحــاظ حفــظ امنیــت اطالعــات مشــتریان
اســتفاده از آخریــن فــن آوریهــای روز و تکنیــک هــای نویــن اعــم ازمخابراتــی IT ،و
 ...درزمینــه اعتبارســنجی و وصــول مطالبــات
توســعه بــازار و عقــد قراردادهــای جدیــد بــا موسســات مالــی و ســرمایه ای و شــرکت
هــای فــروش کاال جهــت اعتبــار ســنجی و وصــول مطالبــات
توســعه منابــع انســانی و برنامــه ریــزی بــه منظــور آمــوزش مــدون (جهــت ارتقــاء
بهــره وری پرســنل)
حضــور مســتمر و مفیــد درهمایــش هــای مرتبــط بــا فعالیــت شــرکت و نمایشــگاه هــای
عرضــه خدمــات مرتبــط جهــت معرفــی شــرکت و تبــادل تجربیــات

نشانی :
خیابان آزادی ،بزرگراه یادگار امام ،چهارراه
سهرورد ،نبش کوچه 17شهریور ،پالک 61
تلفن021-63496 :
منابر021-66002565 :
www.hamiiranian.com
info@hamiiranian.com

