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 )سرپرست خواه موسوی سحر ،( جامع سینا لیزینگ توسعه و تحقیق و ریزی برنامه )مدیر جراحی اله روحعلیرضا الیکایی )مدیر بازاریابی لیزینگ خودرو غدیر( ،  حاضرین: 

حقوقی لیزینگ صنعت و امور احمد رشید نژاد)مدیر  ،ومعدن( صنعت بازاریابی لیزینگ جمشیدی)کارشناس گلرنگ(، مجید آفرین ارزش لیزینگ توسعه و تحقیق و بازاریابی

 لیزینگ فروش و بازاریابی اداره رئیس( عبدلی شهاب ،شهر( لیزینگ گذاری سرمایه و تامین )مدیر قربانی نجمه، سعیده حاج اقاسی)رییس حسابداری لیزینگ شید(معدن( 

 ، منوچهر آدینی)رئیس اداره عملیات لیزینگ ایران((مدیر بازرگانی و عملیات لیزینگ گسترش بانک ملی)  آذر مسعود پاک دل،  )ایرانیان
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 جلسه 

 تمشه

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 صنعت و معدنلیزینگ  محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 
 سایر مباحث مرتبطلیزینگ با مشتریان و تامین کنندگان ، خصوص انواع قرارداد های بحث و بررسی در 

شرح مذاکرات و مباحث مطرح شدهالف (   ردیف 

( و جناب کارشناس لیزینگ صنعت و معدن ) جمشیدی جناب آقایصنعت و معدن رئیس کارگروه ضمن خیر مقدم به اعضاء کارگروه و تشکر از لیزینگ در ابتدای جلسه 

و تقاضا نمودند  ایراد نمودند  انواع قرارداد های لیزینگلسات از جمله جدستور با توضیحاتی را در  رابطه ،  (صنعت و معدن لیزینگ حقوقی مدیر ) رشید نژاد آقای

تسهیل روند جاری و رضایت  ،لیزینگ، حفظ منافع شرکت های و اداره مبارزه با پولشویی مباحث مربوط به قراردادها با رویکرد، رعایت بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی

 .  مشتریان مورد بررسی و بحث قرار گیرد
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 2 گروه بندی شدند. طی بحث و بررسی اعضاء،کلیه قراردادها بر اساس روش های لیزینگ، رشته فعالیت، نوع تضمین و تفاهم نامه های مرتبط با خودروساز تفکیک و

   :مباحث مذاکره شده بین اعضاء 

 صنعت لیزینگ بر اساس افزایش دانش علمی و مهارتی اهمیت اموزش و تغییر نگرش  -1

 توسط هر یک از اعضاء کارگروه نیاز سنجی در حوزه فروش عملیات بازاریابی و صول مطالبات و خدمات مشتریان -2

 ماتریس مطلوبیت و امکان پذیری  ها و مدل با توجه بهآن و بررسی طرح مدل های و بررسی مطالعه بازار مسکن  و روند بازار و پتانسیل ها  و تعریف  -3

 سی حقوقی و کیفری انواع چک های ضمانت و چگونگی ویرایش ان در انواع قراردادهاربر -4

 ان و دیگر لیزینگ ها در غالب کنسرسیوم خودروساز تعامل  با های فروش  هایطرح بررسی  -5

 پیگیری ارسال دیتای معوقات به شرکت  اعتبارسنجی -6
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 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

 دوره ای

سرکار خانم قربانی و 

و  سرکار خانم مهر پرور

 جناب آقای جراحی

جهت ارسال به  تهیه و  گزارش عملکرد شرکت های لیزینگ در کشور ها ومناطق مختلف جهانمقرر گردید 

   گیرد. شرکت های لیزینگ دراختیار انجمن ملی لیزینگ ایران قرار
1 

  کلیه اعضاء 96/05/15
اعضاء نسبت به ارسال دیتای معوقات به شرکت اعتبارسنجی  در راستای کاهش میزان معوقات، مقرر گردید

 پیگیری های الزم را مبذول فرمایند.
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96/05/15 
جناب آقای میثم صابری 

 )لیزینگ انصار(

و نیز سایر قراردادها و تفاهم نامه ها با رویکرد عملیاتی  مقرر گردید قرارداد های پایه ای از روش های لیزینگ

کمیته دراختیار تهیه و در جلسه آتی اعضاء محترم توسط مدیر پروژه قراردادها جناب آقای صابری و با همفکری 

 مطرح گردد.  
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96/05/15 
جناب آقای عبدلی )لیزینگ 

 ایرانیان(

فاکتورها و شاخص های جدید اعالم شده در جلسه به گزارش مسکن اضافه و در جلسه آتی جهت  مقرر کردید

 نهایی شدن، ارائه شود. 
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 دوره ای
جناب آقای احمدی 

 پور)لیزینگ بهمن(

همراه اعضای محترم کمیته دراختیار،  مقرر گردید جناب آقای احمدی پور بعنوان مدیر پروژه اعتبارسنجی،به

نشست های برنامه ریزی شده با شرکت اعتبارسنجی ایران داشته باشند و نتیجه اقدامات را در جلسات کارگروه 

 مطرح نمایند.
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