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  جلسه 

  یازدهم

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 انجمن ملی لیزینگ ایران محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 

  خودروسازها و ها کننده تولید با نامه تفاهم چارچوب تدوین و تهیه -1

  کارگروه های فعالیت پروژه کنترل وضعیت اخرین بررسی-2

 مرتبط مباحث سایر-٣

شرح مذاکرات و مباحث مطرح شدهالف (   ردیف 

 و ابرازکارگروه، تشکر ویژه ای  از انجمن ملی لیزینگ ایران و تیم اجرایی همایش  یرئیس کارگروه ضمن خیر مقدم به اعضا در ابتدای جلسه

 .  نمود ارائه تخصصی فروش و عملیات توضیحاتی را در  رابطه با فعالیت های انجام شده در  کارگروهدر ادامه 

و   تاکید در کارگروه  یکپارچه سازی فعالیت های فروش شرکت های لیزینگاعضاء به فرایند نگری و  توجه ویژه بردبیر کل انجمن در این راستا 

 .مهم و با اهمیت عنوان نمودرا  ی مورد استفاده در شرکت های لیزینگقراردادها انواعو متون واحد   چارچوب تهیه

 :می باشدکه مواردی از مسائل مطرح شده به شرح ذیل ، نظرات و پیشنهادات خود را بیان،کارگروه  چالش ها یاعضادر ادامه 

  مدل های لیزینگ، محاسبات، فرم ها و...(شامل )در صنعت لیزینگفروش و عملیات تولید محتوای  -

 کت های لیزینگبه منظور گسترش و تنوع بخشی به عملیات شرو انواع کاالهای بادوام  به جز خودرورشته فعالیت های  بررسی و طراحی -

 بعنوان کمیته خودرو ای در کارگروه تخصصی فروش و عملیات ایجاد کمیته بررسی امکان  -

  پیگیری مشکل عدم درج در رهن در اسناد مالکیت رهنی خودروها توسط پلیس راهور  -

  ضرورت تشکیل کنسرسیوم به منظور افزایش قدرت چانه زنی در مقابل خودروسازان  -

1 

 :به چالش های تفاهم نامه با خودروساز ها به شرح ذیل اشاره داشتند اعضا

 عدم یکپارچه سازی فرم ها و مدارک شرکت های لیزینگ  -

 عدم مطلوبیت نرخ موثر تعدادی از خودروسازها برای شرکت های لیزینگ -

 ای یکپارچه بین شرکت های لیزینگتفاهم نامه وجود  عدم  -

 برخورد نامناسب خودروسازان با شرکت های لیزینگ و عدم تحویل خودرو و تکمیل قراردادهای همکاری  -

2 

 

 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

 دو هفته آینده
تخصصی کارگروه 

و عملیات فروش  

سایر نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص پیش مقرر گردید اعضای کارگروه 

فی مابین شرکت های لیزینگ و تولید کننده/ خودروساز اعالم تا م نامه نویس تفاه

پس از تهیه چارچوب نهایی تفاهم نامه با تولید کنندگان و در جلسه آتی 

 تایید کارشناسی و اقدامات بعدی در اختیار انجمن خودروسازها، تفاهم نامه فوق 

 قرار گیرد.

1 

اینده هفتهدو   
آقای آقای صابری، 

 جمشیدی، آقای عبدلی

 از سویفعالیت لیزینگ ها صادره دستورالعمل اصالحیه شد مدیران پروژه های مقرر 

ی ها لیزینگ مسکن)آقای عبدلی(، پروژه قرارداد )آقای جمشیدی(،  بانک مرکزی

و  پروژه ( آخرین وضعیت)آقای صابریاجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی

 جلسه بعد ارائه نمایند.تا دستاوردها را حداکثر

2 

------ 
کارگروه تخصصی 

 فروش و عملیات

در این جلسه و جلسات دیگر حسب مورد و به چالش های مطرح شده  شدمقرر 

 ایی شوند.تناسب اولویت به عنوان پروژه های در دستور کار کارگروه شناس
٣ 



 

 حاضرین : 

 ، جامع سینا ( لیزینگ توسعه و تحقیق و ریزی برنامه )مدیر جراحی اله روح، محمد هادی موقعی : )دبیر کل انجمن ملی لیزینگ(  حاضرین: 

حسین دهقان ، محمد رضا نوشین )لیزینگ رایان سایپا(گلرنگ(،  آفرین ارزش لیزینگ توسعه و تحقیق و بازاریابی )سرپرست خواه موسوی سحر

محمد احمد لو و منوچهر ، (عملیاتی ایرانلیزینگ رئیس ) حمید قاضی میر سعید، لیزینگ مشرق زمین(مدیر ) و محمد زمان محمدی 

 نجمه، (سرپرست بازاریابی لیزینگ کار آفرین)مریم گیلک ، (افق  اقتصاد  CRMمدیر )مدیر  محمد رضا اسدی ، (لیزینگ سپهر صادرات)کاوه

لیزینگ )  مسعود پاکدل آذر ) Tایرانیان لیزینگ فروش و بازاریابی اداره رئیس( عبدلی شهاب ، شهر( )لیزینگو محمود رضا  بابا محمدی  قربانی

 ، (لیزینگ ماشین االت و تجهیزات پاسارگاد) کیوان صادقی ،مهران احمدی پور )سرپرست فروش لیزینگ بهمن(، (گسترش سرمایه گذاری ملی

 مد(رافرزانه ترکمانی)لیزینگ کا ، سهیده حاج آقاسی )لیزینگ شید(، مجتبی نصیرزاده )لیزینگ امید(، )لیزینگ پارسیان(حسن طاهری

 دو هفته آتی

جناب آقای احمدی پور 

و اعضاء کمیته 

 اعتبارسنجی

مقرر گردید جناب آقای احمدی پور بعنوان مدیر پروژه اعتبارسنجی به همراه اعضاء 

کمیته اعتبارسنجی کارگروه، جلسات الزم با شرکت اعتبارسنجی ایران برگزار و 

 نتیجه نشست ها را در جلسات کارگروه تخصصی فروش و عملیات اعالم نمایند. 
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