
 حاضرین : 

 اله روح، (پاسارگاد لیزینگ مدیر) صادقی کیوان،جواد عبادی)کارشناس فروش لیزینگ پارسیان( ،)ایرانیان لیزینگ فروش و بازاریابی اداره رئیس( عبدلی شهاب حاضرین: 

 جناب آقای اسدی )لیزینگ افق اقتصاد(، پرور )سرپرست طرح و توسعه واسپاری ملت( الهه مهر ،( جامع سینا لیزینگ توسعه و تحقیق و ریزی برنامه )مدیر جراحی

    

تاریخ : 

16/05/96 

 14:  00  ساعت

 

 جلسه 

 نهم

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 ایرانیانلیزینگ  محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 
 و اعتباری عملیاتی اجاره و اقساطی فروش تملیک، شرط به اجاره شامل پایه قراردادهای تیپ خصوص در بررسی و بحث -1

  مسکونی امالک لیزینگ  F.S توجیهی گزارش خصوص در بررسی و بحث-2

 مرتبط مباحث سایر -4

شرح مذاکرات و مباحث مطرح شدهالف (   ردیف 

رئیس ) مهندس زین الدین و جناب آقای عبدلی جناب آقای ایرانیانلیزینگ مدیر عامل رئیس کارگروه ضمن خیر مقدم به اعضاء کارگروه و تشکر از در ابتدای جلسه 

  . ایراد نمودند مباحث مربوط به جلسهبا توضیحاتی را در  رابطه ، ( بازاریابی و لیزینگ
1 

 نمودند: پیشنهادذیل را عناوین  ، اضافه شدنو بررسی بحثبا توجه به تاکید رییس جلسه در خصوص بررسی عناوین قرارداد اجاره به شرط تملیک، اعضاء پس از 

  دات موجر)لیزینگ(تعه -1

 خدمات پس از فروش  -2

 بر اساس بخشنامه بانک مرکزی جرایم دیرکرد شرایط تسویه و شرایط قرارداد از جمله نرخ سود، مبلغ تسهیالت و  -3

2 

 خودروسازدر تفاهم نامه فیمابین  خودروسازتعهدات آیتم ها در قسمت اینگونه  درج ،محصول خدمات پس از فروشاهمیت گارانتی و  نظر اعضاء مبنی بر با توجه به

 تاکید گردید. و لیزینگ
3 

 4  گردید. مذاکره و بحث خارجیدر خصوص مدل های اعتبارسنجی و شیوه های نوین آن در شرکت های لیزینگ 

 5 ات خود را اعالم نمودند.تشریح نمودند و اعضاء نظرات و پیشنهادمرتبط به همراه محاسبات  را  توجیهی، فنی و اقتصادی لیزینگ مسکنگزارش جناب آقای عبدلی 

 

 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

96/06/09 
جناب آقای 

 عبدلی)لیزینگ ایرانیان(

ات و پیشنهادات مقرر گردید با توجه به بررسی و اعالم نظر اعضاء نسبت به گزارش لیزینگ مسکن، سایر نظر

کل محترم انجمن ملی لیزینگ ایران ارائه به دبیر  پس از تایید رئیس کارگروهاضافه و  آنهمکاران و اعضاء به 

 گردد.

1 

  کلیه اعضاء 96/06/31
، نسبت به و همکاران مقرر گردید کلیه اعضاء محترم ضمن اطالع رسانی همایش و محورهای آن به شرکت ها

 ی مبذول فرمایند.مقتض  اقدام ، برگزار می شود آبان ماه لیزینگ که در  همایش کارهای پژوهشی از جمله مقاله
2 

96/07/30 

صابری جناب آقای 

( و اعضاء )لیزینگ انصار

 کارگروه

مقرر گردید جلسه آتی ضمن ادامه مباحث قراردادهای پایه ای در خصوص تفاهم نامه مرتبط با آن نیز بحث و 

 بررسی انجام گردد.
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96/07/15 
سرکار خانم مهرپرور 

واسپاری ملت()  

آلتمن و مقایسه با سایر روش ها در راستای اعتبارسنجی شرکت های حقوقی بررسی و  Zروش مقرر گردید 

   بعنوان یک مدل از طریق انجمن ملی لیزینگ ایران برای شرکت های لیزینگ جهت بهره برداری ارسال شود.
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96/07/30 

 جناب آقای آدینی

لیزینگ ایران()  

  

عملیات شرکت های لیزینگ بررسی  چرخه داخلی و خارجی و نحوه به کارگیری آن در LCمقرر گردید در خصوص 

 .گردد
5 


