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 جلسه: محمد هادی موقعی                                    رئیس 

 اتخاذ استراتژی واحد در رویارویی صنعت لیزینگ با چالش های ایجاد در وصول ضمانت نامه های بانکی  موضوع جلسه:

 انجمن ملی لیزینگ ایران برگزاری جلسه:حل م

 شرح مذاکرات: -الف

اسب جهت ارائه مشاوره اساسنامه، ایجاد وحدت رویه در عملکرد شرکت های لیزینگ و ایجاد بسترمنوظیفه انجمن ملی لیزینگ ایران مطابق با 

 به شرکت ها در حوزه های مورد نیاز و پیگیری حقوق و منافع اعضا می باشد.

باطی مناسب با معاونت ی ارتدر این ارتباط انجمن در راستای ایجاد وحدت رویه به منظور بهبود عملکرد صنعت، به دنبال ایجاد و گسترش فضا

ای تأثیر گذار قوه قضائیه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون های مجلس شورای اسالمی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر نهاده

 می باشد.

 درگیر موضوع ضمانت نامه های بانکی می باشند.  گشرکتهای لیزین بیشتر ابق مذاکرات انجام شدهطم

نت نامه جهت پرداخت، و تسلیم ضمابه بانک سپه مراجعات انجام شده  با توجهو  بودهشرکتهای لیزینگ دارندگان با حسن نیت ضمانت نامه ها 

 وجهی بابت این موضوع به شرکت ها پرداخت نشده است. 

، مستلزم ر قالب تدافعیدحرکت شرکت های لیزینگ  بانک سپه در نظر دارد ربوی بودن قرارداد پایه را مطرح نماید در صورت وقوع این اتفاق و

 خواهد برد. به منظور اثبات موضوعسال  ۲داقل صرف زمان به میزان ح

هدف ه و با لیزینگ ایران شکایت کیفری علیه بانک سپه مطرح نموده است و پیش بینی می شود در صورت انجام حرکت همه جانبشرکت 

 به عقب نشینی بانک سپه خواهد گردید.مشخص از جانب تمام لیزینگ ها، منتج 

 واهد گرفت.موضوع تمرد از حکم مراجع قضائی می تواند شکایت کیفری داشته باشد و لزوم ربوی بودن قراردادها در حاشیه قرار خ

 ه های بانکی می باشند.دارندگان با حسن نیت ضمانت نام ،امتیاز پرونده بانک سپه مطابق اعالم نظر بازپرس، این است که شرکت های لیزینگ

 ضمانت نامه ها موضوعی مستقل از قراردادها می باشند.

شرکت کنندگان به منظور  حقوقی لیزینگ ایران تهیه و تنظیم شده است در اختیارمحترم که توسط مشاورین نمونه نامه شکواییه علیه بانک سپه 

 بهره برداری قرار گرفت.

مبنی بر عدم تبلیغات  و دستور العمل های موجودبا توجه به شرایط فعلی حاکم بر جامعه مطرح و هاد رسانه ای شدن موضوع توسط اعضاء پیشن

 علیه بانک ها فعاًل مسکوت و منوط به تصمیم هیأت مدیره انجمن خواهد بود.منفی 

 در ارتباط با انجام اقدام حقوقی و قضائی علیه بانک سپه: ی لیزینگها شرکتبرخی موضع 

 در ارتباط با موضوع فوق، فاقد اقدام حقوقی می باشد. ،شرکت لیزینگ اقتصاد نوین  -１

 شکایت کیفری علیه مدیران بانک سپه مطرح نموده است. ،شرکت لیزینگ ایران -１

 سایر شرکت ها آمادگی جهت شکایت دارند. -３

 

 

 

 



 
 

۶۰/۹۷-۱۱تاریخ:   

۱۴:۳۰ساعت:  
۶شماره جلسه:   عنوان جلسه: حقوقی ضمانت نامه های بانکی 

 

 

کشاورز )مشاور حقوقی  سکینهگنج بخش )مشاور حقوقی لیزینگ مشرق زمین(، محمودمحمد هادی موقعی )دبیر کل انجمن(،  :حاضرین

لیزینگ ایران(، علیرضا گلستانی) مدیر طرح و برنامه شرکت واسپاری سپهر صادارات(، فرحناز جبار )رئیس اداره حقوقی شرکت واسپاری 

ی فر )سرپرست وصول مطالبات شرکت واسپاری حکمت ایرانیان(، رضا چراغعلی) مشاور حقوقی و دسپهر صادرات(، محمد رضا مسعو

هادی فرج اله اصفهانی شرکت لیزینگ صنعت و معدن(، آصف دهقانی) مشاور حقوقی و وکیل شرکت لیزینگ صنعت و معدن(، وکیل 

)معاون اجرائی شرکت لیزینگ صنعت و معدن(، علیرضا اسد پور کفاش) مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ صنعت و معدن(، 

ت و تجارت توس(، میثم قادری )مدیر حقوقی لیزینگ توسعه و تجارت توس(، میثم صابری حسین اشکوه )مدیر عامل لیزینگ توسعه صنع

مدیر امور حقوقی لیزینگ )مدیر بازاریابی و فروش لیزینگ انصار(، فرهاد ستایش فرد )مدیر عامل لیزینگ ایران(، سید محمد رضا محسنی )

آالت و تجهیزات پاسارگاد(، محمد جواد صادقی )مدیر امور حقوقی و قراردادهای حقوقی لیزینگ ماشین امور ایران(، ابوالفضل غالمی )مدیر 

    ، محمد تقی صافدل) مدیر عامل لیزینگ ایران و شرق(، سید محمد تقی زاده )مدیر حقوقی لیزینگ ایران وشرق(لیزینگ اقتصاد نوین(

تصمیمات: -ب  

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

روز ۱۰  
کارگروه حقوقی و 

 نظارت

ود های الزم در حوزه اقدامات حقوقی متوصیه نامه و فرایند های حقوقی و رهنمقرر گردید 

  ضمانت نامه های بانکی، تهیه و به صورت محرمانه برای اعضا ارسال گردد. 
۱ 

روز ۱5  انجمن  
قرر گردید فضا سازی الزم و مطمئن با در نظر گرفتن ضریب اطمینان کافی در رسانه ها م

 صورت پذیرد.
۲ 

روز ۱5  انجمن  
ور وکالی مجرب، ـد موضوع با حضـی و یا نقــد آرای قضائــجلسه نق گردیدرر ــقم

 گردد.ا، اساتید دانشگاه و خبرنگاران برگزار ـاعض
۳ 

روز ۱5  انجمن 

توسط در خصوص عدم پرداخت وجوه ضمانت نامه ها  ای انجمن موظف گردید نامه

، دفتر پیگیری مقام معظم کمیسیون های مربوطه در مجلس  ،به مقامات برخی از بانک ها 

 و سایر مراجع ذیصالح ارسال نماید. حقوقی رییس جمهوری معاونت رهبری ، 

۴ 


