
 حاضرین : 

 بازاریابی )سرپرست خواه موسوی سحر ( جامع سینا لیزینگ توسعه و تحقیق و ریزی برنامه )مدیر جراحی اله روحمیثم صابری )مدیر بازاریابی و فروش لیرینگ انصار(،  حاضرین:

محمد رضا اسدی  ومعدن( صنعت بازاریابی لیزینگ جمشیدی)کارشناس مجیدمنوچهر آدینی )رئیس لیزینگ عملیاتی ایران(گلرنگ(،  آفرین ارزش لیزینگ توسعه و تحقیق و

 )مدیر قربانی نجمهمریم گیلک)سرپرست بازاریابی لیزینگ کار آفرین( (مسعود پاکدل  )مدیر لیزینگ  گسترش سرمایه گذاری ملی(افق  اقتصاد خدمات مشتریان)مدیر مدیر 

جواد  بازاریابی و فروش لیزینگ سپهر پارس(حمید شهریاری  )کارشناس )ایرانیان لیزینگ فروش و بازاریابی اداره رئیس( عبدلی شهاب شهر( لیزینگ گذاری سرمایه و تامین

 عبادی)کارشناس فروش لیزینگ پارسیان(مهران احمدی پور )سرپرست فروش لیزینگ بهمن(  

 

    

تاریخ : 

02/07/96 

 9:  00  ساعت

 

 جلسه 

 دهم

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

  انصارلیزینگ  محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 
   تملیک شرط به اجارهقرارداد  از جمله پایه قراردادهای تیپ خصوص در بررسی و بحث -١

 مرتبط مباحث سایر -2

شرح مذاکرات و مباحث مطرح شدهالف (   ردیف 

مدیر بازاریابی و ) صابریو جناب آقای  دکتر سلیمی جناب آقای انصارلیزینگ مدیر عامل رئیس کارگروه ضمن خیر مقدم به اعضاء کارگروه و تشکر از در ابتدای جلسه 

  . نمودند مطرح این هفته دستور جلسهبا توضیحاتی را در  رابطه ، ( نگ انصاریفروش لیز
١ 

ویرایش های الزم در اصالحات و اعضای کارگروه در خصوص کلیه مفاد، مواد و بندهای قرارداد مورد اشاره نظرات خود را اعالم نمودند و بر اساس اجماع نظر اعضاء، 

 .گرفتصورت  های جاریقرارداد خصوص 
2 

 : موارد ذیل بوده است تغییرات اصلی در قرارداد شامل

 تکمیل مشخصات مستاجر/ مستاجرین حقیقی و حقوقی  -١

 درج نقش راهن در موارد وثیقه ملکی به همراه مشخصات مربوطه -2

 لحاظ نمودن فیلدها و پارامترهای مورد نظر بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  -3

 محل تنطیم قرارداد در تهران  -4

 تعهدات مستاجر-5

 ات موجر اختیار-6
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 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

…. 

 -ء کارگروه کلیه اعضا

جناب آقای صابری )مدیر 

 پروژه قرارداد(

قرارداد نهائی شده اعضاء بررسی و پس از  اصالح و ویرایش مفاد آن،  توسط کلیهقرارداد اجاره به شرط تملیک 

 مورد تایید کلیه اعضاء قرار گرفت .
١ 

  کلیه اعضاء 96/07/30
به لحاظ اهمیت مفاد تفاهم نامه خودروساز با قرارداد اجاره به شرط تملیک مزبور، جلسه آتی در مقرر گردید 

 اقدام گردد.  محتویات آنخصوص تفاهم نامه خودروساز و تهیه و تنظیم 
2 


