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 ارزش لیزینگ توسعه و تحقیق و فروش )سرپرست خواه موسوی سحر، جامع سینا (  لیزینگ توسعه و تحقیق و ریزی برنامه )مدیر جراحی اله روحمهران احمدی پور )سرپرست فروش لیزینگ بهمن(، 

، )ایرانیان لیزینگ فروش و بازاریابی اداره رئیس( عبدلی شهاب ،شهر( لیزینگ گذاری سرمایه و تامین )مدیر قربانی نجمه ،ومعدن( صنعت بازاریابی لیزینگ جمشیدی)کارشناس گلرنگ(، مجید آفرین

جواد  ،گسترش سرمایه گذاری ملی()رئیس اداره عملیات لیزینگ ایران( مسعود پاکدل اذر )مدیر بازرگانی لیزینگ  آدینیمنوچهر  ،)مدیر بازاریابی و فروش لیرینگ انصار( صابریمیثم 

  عبادی)کارشناس فروش لیزینگ پارسیان(

    

 07/03/96تاریخ : 

 14: 00ساعت 

 

  جلسه 

 ششم

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 بهمنلیزینگ  محل برگزاری:

 

  سحر موسوی خواه: کارگروهدبیر                   روح اله جراحی یس کارگروه: ئر

 دستور جلسه : 

  خصوص انواع قرارداد های لیزینگبحث و بررسی در 

 و بحث و بررسی در خصوص موانع و مشکالت لیزینگ مسکن گزارش در خصوص لیزینگ مسکنارائه 

شرح مذاکرات و مباحث مطرح شدهالف (   ردیف 

توضیحاتی را ،  (سرپست فروش لیزینگ بهمن )احمدی پورجناب آقای  بهمنخیر مقدم به اعضاء کارگروه و تشکر از لیزینگ رمضان و مبارک تبریک ماه  رئیس کارگروه ضمندر ابتدای جلسه 

 ایراد نمودند .  لیزینگ مسکن در  رابطه با دستورالعمل 
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دفتر معاونت برنامه ریزی و اقتصاد مسکن در  در ارتباط با لیزینگ مسکن در محل   30/02/96رییس بازاریابی و فروش لیزینگ ایرانیان ، اقای شهاب عبدلی شرح مختصری از گزارش جلسه 

 به شرح ذیل بیان نمودند:وزارت راه و شهر سازی محل 

 اقایان و عظیمی مهندس اقای ، رزبان مهندس خانم ، أصالنی دکتر خانم حضور با شهرسازی و مسکن وزارت اقتصاد و ریزی برنامه معاونت دفتر محل در 30/02/1396 مورخ شنبه روز جلسه

 بعنوان را مسکن لیزینگ موضوع  أصالنی دکتر خانم کار سر ، جلسه در حاضرین معرفی از پس ابتدا در که شد تشکیل  ایران لیزینگ ملی انجمن جراحی نمایندگان و عبدلی ، علیزاده ، صادقی

 مسکن لیزینگ تسهیل خصوص در الزم پیگیریهای تا تشریح جلسه این در مسکن لیزینگ روی پیش مشکالت و ها چالش که نمودند عالقه ابراز و  مطرح مالی تامین مهم ابزارهای از یکی

 های محدودیت جمله از را أساسی های چالش شهرسازی، و مسکن معاونت محترم همکاران از تشکر ضمن جراحی اقای عملیات و فروش تخصصی کارگروه رئیس ادامه در ، شود انجام

 و  مالی تامین ، مرکزی بانک توسط شده ابالغ فعالیت جدید دستورالعمل در مندرج های محدودیت و  قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 14ماده آیین نامه اجرایی   به مربوط

 لیزینگ محدودیت إصالح ضرورت نیز  پاسارگاد لیزینگ مدیر  صادقی اقای همچنین و شمرد بر افزوده ارزش بر مالیات و بانکی های لیزینگ برای شده ایجاد محدودیت و  مالی تامین نرخ

 طریق از لیزینگ های شرکت از  کاران اندر دست های حمایت افزایش لزوم بر نیز ایرانیان لیزینگ از عبدلی اقای و علیزاده اقای  و نمود مورد اشاره را تشریح دستورالعمل در بانکی های

 به ورود در خودروساز به وابسته های لیزینگ سهامداران انگیزه افزایش سبب امر این به توجه که چرا نمودند، بیان را سازان انبوه فروش توسعه تخفیف یا مسکن های لیزینگ یارانه اعمال

 شود. می  مسکن لیزینگ

 برگزارشود. رابطه این در دیگری تخصصی جلسات شد مقرر رزبان مهندس خانم توسط مطالب بندی جمع از پس پایان در و 
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 :فرمودندلیزینگ مسکن نظرات و پیشنهادات ذیل را اعالم بحث و بررسی در خصوص با اعضاء کارگروه  

  لیزینگ مسکن روش تامین مالی -

 سود تسهیالت  ارزش افزوده حذف  -

  شکل کارگزاریه مشارکت با انبوه  سازان ب -

 با انبوه سازان و مشتریان سه جانبه  روش قرارداد عاملیت -

 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 14اجرایی ماده  آیین نامه مندرج درموانع  -

     تخفیف توسعه فروش انبوه ساز -

   لیزینگ های بانکی در لیزینگ مسکن  حذف موانع -
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برای جمع بندی مباحث الزم است ضمن  اعالم نمود کهمسکن اشاره نمود و  لیزینگرشته فعالیت موضوع، ضرورت ترسیم یک پلتفرم چند وجهی برای این با توجه به اهمیت یس کارگروه ئر

نهایی به دبیرکل انجمن در راستای ارائه به تدوین و پس از طرح  این مرتبط با، منابع مالی و قراردادهای شرکت های لیزینگ در اجرای طرح تهدیدها و فرصت های ، ضعف ،تحلیل نقاط قوت

 . شود معاونت برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ارائه 
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 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

 میثم صابری 96/04/30
انتخاب و مقرر گردید وژه صابری بعنوان مدیر پرمیثم در راستای بازنگری و تدوین نهایی انواع قراردادهای لیزینگ جناب آقای 

 اعضاء محترم فایل قراردادهای فعلی خود را جهت تحلیل در اختیار آقای صابری قرار دهند .
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 شهاب عبدلی 96/04/12
مقرر گردید جناب آقای عبدلی با توجه به مباحث مزبور، پلتفرم چند وجهی رشته فعالیت لیزینگ مسکن را به همراه گزارش 

 رائه نمایند( تهیه و اF.Sتوجیهی )
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