
 

جامع  (، روح اله جراحی )مدیر برنامه ریزی و تحقیق و توسعه لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگادمدیر لیزینگ،  کیوان صادقی)موقعی ) دبیر کل انجمن(،  محمد هادیحاضرین : 

ید جمشیدی)کارشناس بازاریابی سینا(، سحر موسوی خواه )سرپرست فروش و تحقیق و توسعه لیزینگ ارزش آفرین گلرنگ(، علیرضا الیکایی )مدیر بازاریابی لیزینگ غدیر (، مج

، علیرضا ساعدی (مدیر بازاریابی و فروش لیزینگ ایران)لج ، علیرضا خ(کارشناس بازاریابی و توسعه محصوالت لیزینگ اقتصاد نوین)(، بهناز تاجیک لیزینگ صنعت و معدن

رئیس )، شهاب عبدلی (مدیر لیزینگ خودرو پارسیان)، حسن طاهری (رئیس بازاریابی و فروش لیزینگ خودروکار)حمید شهریاری  (مدیر بازاریابی و فروش  لیزینگ سپهر پارس)

مدیر برنامه ریزی ، نظارت و توسعه بازار  لیزینگ گسترش )، عباس کاسان (مدیر تامین و سرمایه گذاری لیزینگ شهر)نی ، نجمه قربا(اداره بازاریابی و فروش لیزینگ ایرانیان

کاردان فروش و خدمات پس از فروش بهمن )، محمد رضا حیدری زاده (رئیس اداره بازاریابی و توسعه محصوالت لیزینگ اقتصاد نوین)، فرناز کاظم  (سرمایه گذاری ملی

مدیر اجرایی لیزینگ افق )، سید عطا بطحایی (مشاور اجرایی بهمن لیزینگ)، علی نورمحمدی  (کارشناس ریسک و اعتبارسنجی لیزینگ کارآفرین)، مریم گیلک  (یزینگل

 ، ندا کشاورزی)مدیر روابط عمومی انجمن((اقتصاد

  

    

 04/02/96تاریخ : 

 صبح 10ساعت : 

 

  جلسه 

 سوم

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 انجمن ملی لیزینگ ایران محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 

  شورای پول و اعتبار 14/10/1395مصوب جلسه بحث و بررسی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ )واسپاری (  
 

مذاکرات و مباحث مطرح شدهشرح الف (   ردیف 

خصوص مشکالت و چالش های پیش روی صنعت لیزینگ ایراد سخن  در ابتدای جلسه دبیرکل انجمن ضمن خیر مقدم به اعضاء کارگروه تخصصی فروش و عملیات در

   .نمود
1 

و خانم سحر موسوی خواه از شرکت کارگروه در این جلسه احکام رئیس، دبیر و اعضاء کارگروه ارائه و آقای روح اله جراحی از شرکت لیزینگ جامع سینا بعنوان رئیس 

 . معرفی شدندلیزینگ ارزش آفرین گلرنگ بعنوان دبیر کارگروه 
2 

 3 نظرات و پیشنهادات و نقاط قوت و ضعف خود را در خصوص دستورالعمل مزبور ابراز نمودند.کارگروه اعضاء 

 احث مجازی و جلساترئیس کارگروه ضمن جمع بندی نظرات اعضاء بر ضرورت تهیه دستورالعمل فوق الذکر در اسرع وقت و  اهتمام و مشارکت همه جانبه اعضاء در مب

 حضوری تاکید نمود.
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 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

 آقای مجید جمشیدی جلسه آینده کارگروه

، مقرر شد استبا عنایت به اینکه یکی از مشکالت صنعت، محدودیت های مندرج در دستورالعمل ابالغ شده فوق 

دستورالعمل و آثار احتمالی آن بر وضعیت شرکت های کارگروه نسبت به تهیه گزارش آسیب شناسی و بررسی 

  نماید.ورالعمل تهیه و به دبیر کل ارائه لیزینگ به تفکیک مواد دست

1 

جمشیدی مجید آقای جلسه آینده کارگروه  

 مقرر گردید کارگروه تا جلسه آتی پیش نویس اصالحیه دستورالعمل تاسیس، فعالیت و نظارت شرکت های لیزینگ 

که در این راستا آقای مجید جمشیدی  ارائه نمایدرا تهیه و و نیز اساسنامه پیشنهادی منطبق با دستورالعمل مزبور 

    .انتخاب گردیدند این فعالیتبعنوان مدیر پروژه 

2 

 اعضای کارگروه هر دو هفته یکبار
هر دو هفته یکبار در محل یکی از شرکت های عضو انجمن با هماهنگی رئیس کارگروه برگزار  مقرر گردید کارگروه

 شود .
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