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 جلسه کارگروه حقوقی و نظارت  دهمین 

 

 کارگروه: علیرضا رزاق کریمی             دبیر جلسه: شهرام محمد نیارئیس 

 دستور جلسه : 

  مشکالت اعضای انجمن با پلیس راهور و فرآیندهای ترهین ، مالکیت و شماره گذاری

 شرح مذاکرات:

مصوبات خصوص در دبیرکل انجمن برگزار گردید. ابتدا  شرکت لیزینگ پیمان کارآفریندر محل کارگروه حقوقی و نظارت جلسه  دهمین -1
 را توضیحاتینهمین جلسه کارگروه علی الخصوص موضوع تهیه چک لیست موارد مربوط به پذیرش پرونده در شوراهای حل اختالف 

ند چک لیست مورد نظر توسط خانم کیاست آماده شده که طی که در ادامه آقای رزاق کریمی رییس کارگروه اعالم داشت ارائه نمودند
خصوص دستور جلسه کارگروه ، توضیحات مفصلی توسط آقای رزاق کریمی ارائه سپس در  دور روز آینده به انجمن تحویل می گردد.

ادل نظر بعمل آمد و توسط پلیس راهور ناجا بحث و تب شد همچنین در خصوص دالئل عدم رهن خودروهای بنام شرکت های لیزینگ 
 اتخاذ گردید: تصمیمات ذیل

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

روز 10  انجمن  

نامه ای در خصوص مشکالت موجود در ارتباط با اسناد مالکیت صادره برای مقرر گردید 
خودروهای واگذاری از طریق قرارداد فروش اقساطی ، درج عبارت مشترک در قسمت 
توضیحات برای تمامی شناسنامه های مالکیت صادره جهت خودروهای فروخته شده توسط 

مراجع قضائی از پلیس راهور ناجا  شرکت های لیزینگ و موارد مربوط به پاسخ استعالم
 تهیه و به معاونت حقوقی پلیس راهور ناجا ارسال گردد. 

1 

روز 20  اعضای کمیته 

، کمیته ای متشکل از آقایان ستایش فر ، رزاق  1پس از ارسال نامه بند  همچنین مقرر شد
دهای مرتبط کریمی ، خزائی ، کاشانی فر و محمدنیا به معاونت حقوقی پلیس راهور یا نها

مانند معاونت فنی مهندسی مراجعه نموده و در خصوص  موضوعات مربوط به نامه فوق 
 الذکر مذاکرات تخصصی را انجام دهند.
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 کارگروه 
موضوع جلسه بعدی کارگروه در خصوص یکسان سازی متن قراردادهای شرکت های 

 لیزینگ می باشد
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