
 

دکتر محمد بابا پور مدیر حقوقی و قراردادها لیزینگ ایرانیان، شهرام محمد نیا رئیس اداره حقوقی لیزینگ رایان سایپا، هادی صدر مدیر آقایان حاضرین:    

حکمت ایرانیان، سپاری حقوقی و قراردادها لیزینگ افق اقتصادمهران طالب تبریزی مدیر اداره حقوقی و مطالبات بهمن لیزینگ، پیمان امامی مدیر نظارت و حقوی وا

مدیر حقوقی و وصول مطالبات لیزینگ خودرو غدیر، علی خوشدل مدیر امور مشتریان  علی بیک محمدی مدیر پیگیری و نظارت واسپاری سپهر پارس، پارسا نکوئیان

مدیر حقوقی و امور قراردادها  ها: مهناز نجاریو وصول مطالبات لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد، محمد رضا محسنی مدیر امور حقوقی لیزینگ ایران خانم

 ین،لیزینگ خودرو کار، منصوره کیاست مدیر حقوقی و امور قراردادها واسپاری سپهر پارس، ، فاطمه علی عباس کارشناس حقوقی لیزینگ اقتصاد نو
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 سوم جلسه
 

 نام کارگروه:حقوقی و نظارت

 

 شهرام محمدنیادبیر کارگروه:        دکتر باباپوررئیس کارگروه: 

 دستور جلسه : 
 ،  بررسی نامه صنف فروشندگان خودرو

 
 

 ردیف شرح تصمیمات  اقدام کننده مهلت انجام

جلسه آینده 

 کارگروه
باباپوردکتر   

نامه تنظیمی در خصوص مشکالت بوجود آمده در شورای اختالف به اعضای کارگروه تحویل گردید و 
مقرر شد نامه پس از تائید مدیران عامل شرکت ها با امضای رئیس و دبیرکل انجمن ارسال گردد. ضمنا 

 اق بازرگانی نیز ارسال گردد.ترونوشت نامه به آقای محسنی اژه ای و ا
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نامه صنف فروشندگان خودرو خطاب به یکی از شرکت های لیزینگ در جلسه قرائت شد و مقرر گردید 
مکاتبات مربوطه به اعضای کارگروه داده شود تا پاسخ مناسب خطاب به صنف مذکور تهیه وارسال 

 گردد.
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 کلیه اعضا 

استعالم جداگانه و مستقیم مقرر شد جهت جلوگیری از تبعات احتمالی، کلیه شرکت های عضو از اخذ 
 یلتی و خصوصواز مراجع ذیصالح خودداری نموده و کلیه مراحل مربوط به اخذ استعالم از سازمان های د

 از طریق انجمن صورت پذیرد.
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با توجه به انتشار آگهی در روزنامه همشهری و استفاده از عبارت لیزینگ برای شرکت های بدون مجوز 
مقرر شد نامه ای خطاب به روزنامه همشهری تنظیم و در این خصوص تذکر الزم داده فعالیت لیزینگ 

 شود.
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