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  جلسه 

 پنجم

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 اری ملی گسترش سرمایه گذلیزینگ  محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 
شورای پول و  14/10/1395مصوب جلسه دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ )واسپاری (  پیش نویس نهایی بحث و بررسی در خصوص  -

  اعتبار

  اساسنامه شرکت های خاص و عام پیش نویس سی در خصوص ربحث و بر -

 دموی سامانه وثیقه توسط شرکت اعتبارسنجی ایران و شریک خارجی ایشان  -

 

مذاکرات و مباحث مطرح شدهشرح الف (   ردیف 

و جناب اقای  )مدیر عامل(سامانی  جناب آقای گسترش سرمایه گذاری بانک ملیرئیس کارگروه ضمن خیر مقدم به اعضاء کارگروه و تشکر از لیزینگ در ابتدای جلسه 

 نمود. بیانتوضیحاتی را  اتخصوص دستورجلسدر، کاسانی
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 2 اعالم فرمودند. نسبت به تمامی موارد باقیمانده از دستورالعمل نظرات و پیشنهادات خود را، پس از بحث و بررسی کارگروه اعضاء  

 کردند. پیشنهاد لی لیزینگ ایران راانجمن م نظارت  ، ضرورت 48در مفاد ماده اعضاء کارگروه پس از بحث و بررسی 
نسبت به تذکر کتبی، اخطار کتبی، توقف برخی از طريق انجمن ملی لیزينگ ايران حسب مورد  توانـد در صورت وقوع هر يک از موارد ذيل توسط شرکت لیزينگ، بانک مرکـزی مـی:  48ماده  اصالحیه

 :نامه فعالیت و يا ساير اقدامات قانونی اقدام نمايد لیزينگ يا ابطال اجازه مقـام مـديرعامل، تعلیـق عملیـات مديره، مديرعامل و قائم سلب صالحیت اعضای هیأت فعالیتهای شرکت لیزينـگ،
 شده؛ هـای ارايـه از مفاد اين دستورالعمل، ساير مقررات ذيربط و تعهدنامـهتخطی  -48-1

 عدم ايفای بدهیها و تعهدات نسبت به مشتريان؛ -48-2

 کننده توسط مديران شرکت لیزينگ به بانک مرکزی؛ گمراه عدم ارايه اطالعات از سوی شرکت لیزينگ و يا ارايـه اطالعـات نادرسـت يـا -48-3

  فعالیت و يا ناتوانی در انجام عملیات لیزينگ به تشخیص بانک مرکزی عدم  -48-4
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 اضافه  51ماده این امر ،  جهت پیشگیری ،اعالم نظر می نمایند  لیزینگ ها در خصوص فروش یا عملیات سازمانها یا مراجع دیگری همانند اصنافبا توجه به اینکه بعضا 

 گردید:
  . خواهند نمودبانک مرکزی  و  انجمن ملی لیزينگ ايران فعالیت زينگ بصورت مستقل و مجزا تحت نظارت شرکتهای لی -51ماده
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 :گردید  پیشنهادبه شرح ذیل  52در خصوص انحالل ماده 
 باشد کسب موافقت بانک يادشده و طی مراحل قانونی می بانـک مرکـزی وزينگ ايران و انجمن ملی لیلیزينگ موکول به اعالم قبلـی و مکتـوب بـه انحالل اختیاری شرکت  -52ماده اصالحیه 
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 6 سایر مباحث و مذاکرات صورت پذیرفته در فایل دستورالعمل درج کردیده است.

به همراه شریک خارجی )با نمایندگی آقای مارتین( مهمان جلسه بودند و پس از سخنان جناب آقای اکبری و روشن در خصوص بهره برداری شرکت اعتبارسنجی ایران 

نظرات و پیشنهادات خود را سواالت و اء کارگروه تخصصی نیز و اعض نماینده شریک خارجی ایشان آقای مارتین، سامانه وثیقه را تشریح نموداز سامانه اعتبارسنجی ، 

 بیان فرمودند.
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ی از ویژگیهای این طرح جناب آقای موقعی دبیر کل انجمن در خصوص سابقه انعقاد تفاهم نامه همکاری انجمن و شرکت رتبه بندی اعتباری ایران توضیحاتی ارائه و یک

رئیس کارگروه آقای جراحی بر اهمیت سامانه  در ادامهو  کردت مشتریان نسبت به شرکت های لیزینگ اعالم را درج اطالعات دارایی های مورد اجاره  و تعهدا

 اعتبارسنجی و سامانه وثیقه تاکید نمود.
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 نمود.شرکت اعتبارسنجی ایران تشکر همکاران با برگزاری جلسه هماهنگی سرکار خانم کشاورز بابت از پیگیریهای رئیس کارگروه در پایان 
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 :  (کارگروه تخصصی فروش و عملیات )اعضاءحاضرین

 روح ( پاسارگاد تجهیزات و آالت ماشین لیزینگ، مدیر صادقی) کیوانملی(  گذاری گسترش سرمایه لیزینگ بازار توسعه و نظارت ، ریزی برنامه )مدیر کاسان عباس حاضرین: 

میثم صابری )مدیر ، گلرنگ( آفرین ارزش لیزینگ توسعه و تحقیق و فروش )سرپرست خواه موسوی سحر ( جامع سینا لیزینگ توسعه و تحقیق و ریزی برنامه )مدیر جراحی اله

 )رئیس شهریاری حمیدعلیرضا الیکایی ) مدیر بازاریابی و لیزینگ خودرو غدیر(ومعدن(  صنعت بازاریابی لیزینگ جمشیدی)کارشناس مجیدلیزینگ انصار(  بازاریابی و فروش 

 ینگ ایرانیان ( شهاب عبدلی )رئیس بازاریابی و فروش لیز شهر( لیزینگ گذاری سرمایه و تامین )مدیر قربانی ( نجمهسپهر پارس لیزینگ فروش و بازاریابی

لیزینگ  فروش)کارشناس  جواد عبادیمنصور ترکاشوند)مدیر فروش لیزینگ میالد شهر( ( سرپرست فروش و خدمات پس از فروش بهمن لیزینگ) مهران احمدی پور عباس

   (پارسیان

  

 

 

  

 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

25/03/1396  
منصور  آقای 

 ترکاشوند

با توجه به اهمیت بررسی و مطالعات ورود اعضای انجمن در رشته های فعالیت حمل و نقل ریلی و تجهیزات 

محصول و بررسی  F.Sوابسته جناب آقای ترکاشوند بعنوان مدیر پروژه این رشته فعالیت در راستای تهیه 

     گردیدند.انتخاب  در جلسات کارگروه پروژه و فعالیتهاارائه پیشرفت و  صت های پیش روپتانسیل ها و فر
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25/03/1396 شهاب عبدلی آقای    

بعنوان مدیر  شهاب عبدلیجناب آقای  در این زمینه ،نیاز بازار مسکن به فعالیت شرکت های لیزینگ به عنایتبا 

ارائه پیشرفت  و شرکت های لیزینگ عارضه یابی و بررسی نقاط قوت و ضعف پروژه این رشته فعالیت در راستای 

     گردیدند.انتخاب  در جلسات کارگروهو فعالیتها پروژه 
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20/03/1396  

الیکایی، آقایان 

دلی و کاسان، عب

 جراحی

ه کمیته ای متشکل از اعضاء کارگروه تخصصی فروش و عملیات مقرر گردید در راستای بومی سازی سامانه وثیق

که در این راستا اعضای کمیته  یجاد گرددجهت ادامه جلسات تخصصی و بحث و بررسی با شرکت اعتبارسنجی ا

 دلی و جراحی انتخاب گردیدند.کاسان، عبالیکایی، تخصصی شامل آقایان 
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