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  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 پارسیانلیزینگ  محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 
سایر  و در همایش لیزینگ در ابان ماهو عملیات نقش همایش کارگروه فروش ،عاملیت سه جانبه و اجاره به شرط تملیک  خصوص انواع قرارداد های بحث و بررسی در 

 مباحث مرتبط

مذاکرات و مباحث مطرح شدهشرح الف (   ردیف 

کتر د دکتر زارعی )مدیرعامل لیزینگ پارسیان( و جناب آقای جناب آقای پارسیانرئیس کارگروه ضمن خیر مقدم به اعضاء کارگروه و تشکر از لیزینگ در ابتدای جلسه 

ایراد   ی لیزینگانواع قرارداد هالسات از جمله جدستور با توضیحاتی را در  رابطه ،  و سایر همکاران لیزینگ پارسیان (مدیر لیزینگ خودرو پارسیان)حسن طاهری 

تسهیل  ،، حفظ منافع شرکت های لیزینگمبارزه با پولشوییاداره و  و تقاضا نمودند مباحث مربوط به قراردادها با رویکرد، رعایت بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی نمودند

 .  و رضایت مشتریان مورد بررسی و بحث قرار گیردروند جاری 
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ثم صابری در ارتباط با قراردادها، ضمن تشریح اقدامات انجام شده در خصوص مباحث قراردادها، خدمات پس از فروش گارانتی و وارانتی و اقای می قراردادها،مدیر پروژه 

 دانستند.تفاهم نامه های مرتبط با این موضوع که با خودروسازها و تولید کنندگان منعقد می گردد را مهم 
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 ضمن بحث و بررسی در خصوص قراردادها نظرات خود را اعالم و موارد مهم و با اهمیت قراردادها را به شرح ذیل بر شمردنداعضاء کارگروه  

 

 دت، مبلغ تسهیالت، جریمه دیرکردو...مبنی بر درج مواردی شامل نرخ، مبخشنامه های بانک مرکزی  -2

 محاسبات قرارداد از جمله مبلغ مال االجاره،مبلغ قرارداد،مبلغ قسط، تناوب اقساط -1

 تضامین شامل اسناد چک/ سفته -3

 تضامین شامل وثیقه ملکی، ضمانت نامه، برات کارت -4

 مشخصات ضامن/ ضامنین -5

 نوع تفاهم نامه های منعقد شده با خودروساز بر اساس روش های اجرایی ودسته بندی قراردادها  -9

 تعهدات موجر/فروشنده -7

 تعهدات مستاجر/خریدار -8

 مفاد شرایط فورس ماژور -6

 مفاد ماده حقوقی و داور مرضی الطرفینیکپارچه سازی  -20

 اقرارنامه های قرارداد -22

 چک لیست کنترلی نمونه امضاء قراردادها -21

 خودروسازتفاهم نامه های مربوط به خودروساز و ارتباط قرارداد با تفاهم نامه و لزوم حفظ حقوق مشتریان نهایی در تفاهم نامه با تولید کننده و  -23

 نحوه کنترل قیمت خودرو یا کاالی با دوام و افزایش رضایت مشتریان -24

 افت اسناد تضمین و کنترل کلی آنهانحوه دری -25

 و کنترل مشخصات آنهارعایت بخشنامه های مبارزه با پولشویی و شناسایی اولیه و ثانویه مشتریان  -29

 نحوه انعکاس روش های پرداخت اقساط در قرارداد -27

 ی بدنه و ثالث در قراردادنحوه انعکاس بیمه ها -28

 نحوه انعکاس هزینه های تسویه حساب در قرارداد -26

 اهمیت تاریخ مصوبه طرح و تاریخ قرارداد و تاریخ سر رسید و ارتباط آنها -10

 مدت زمان دوره تنفس و فاصله سر رسید اقساط از تاریخ قرارداد -12

 با توجه به روش های متنوع فرآیند انعقاد قرارداد  -11

 دستورالعمل انعقاد قرارداد -13

 سایر موارد با اهمیت مرتبط با قراردادها -14
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، اعضآء نظرات خود را در این زمینه مورد بحث و بررسی قرارداد  کوتاه مدت و بلند مدت برای همکاران واحد بازاریابی و لیزینگ )فروش و عملیات( با توجه به اهمیت آموزش

  دادند.
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 حاضرین : 

، (اسارگادپ لیزینگ مدیر) صادقی کیوان،جواد عبادی)کارشناس فروش لیزینگ پارسیان(، شاکری )لیزینگ پارسیان (، پارسیان(حسن طاهری )مدیر لیزینگ خودروی  حاضرین: 

 و ابیبازاری )سرپرست خواه موسوی سحر ،( جامع سینا لیزینگ توسعه و تحقیق و ریزی برنامه )مدیر جراحی اله روح، ( خودرو غدیرلیزینگ  مدیر بازاریابی) علیرضا الیکایی

اصر کنعانی نبازاریابی و فروش لیرینگ انصار(،  )مدیر صابریمیثم  ،ومعدن( صنعت بازاریابی لیزینگ جمشیدی)کارشناس مجیدگلرنگ(،  آفرین ارزش لیزینگ توسعه و تحقیق

 سرمایه و تامین )مدیر قربانی نجمه، سعیده حاج اقاسی)رییس حسابداری لیزینگ شید( ،پرور )سرپرست طرح و توسعه واسپاری ملت( الهه مهر، )مدیر فروش لیزینگ خودرو کار(

مهران احمدی پور ، (کارشناس بازاریابی و فروش لیزینگ سپهر پارس) حمید شهریاری ،  )ایرانیان لیزینگ فروش و بازاریابی اداره رئیس( عبدلی شهاب ،شهر( لیزینگ گذاری

 .)سرپرست فروش لیزینگ بهمن(

 

 

  

 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

69/04/32 
جناب آقای عبدلی)لیزینگ 

 ایرانیان(

رای رش توجیهی بگ مسکن مدل لیزینگ مسکن به صورت گزامقرر گردید جناب آقای عبدلی مدیر پروژه لیزین

شرکت های لیزینگ به همراه پلت فرم چند وجهی این رشته فعالیت را با همکاری سایر اعضاء ارائه نمایند تا 

  .ی برگزار گرددجلسات آتی با معاونت برنامه ریزی مسکن و شهر ساز
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  کلیه اعضاء 69/05/07
قرر گردید در خصوص همایش صنعت لیزینگ که آبان ماه برگزار می شود اعضاء نظرات و پیشنهادات خود را در م

 جلسات آتی اعالم نمایند
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  کلیه اعضاء 69/05/07
مقرر گردید در خصوص عناوین آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت، اعضاء نیاز سنجی های داخلی شرکت های 

 جمع بندی شودخود را مطرح و در جلسات آتی تقویم آموزشی مورد نیاز کارگروه تخصصی فروش و عملیات 
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69/04/14 
جناب آقای میثم صابری 

 )لیزینگ انصار(

 موردقراردادهای لیزینگ با توجه به موارد  مهم و با اهمیتی چارچوب و مفاد  ،آتی کارگروه مقرر کردید در جلسه

پس از تصویب انجمن جمع بندی و ، تهیهبر اساس نظرات اعضاء    workshop، به صورت اشاره در این جلسه

  های لیزینگ قرار گیرد. ملی لیزینگ ایران در اختیار شرکت
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  پور ناب آقای احمدیج 69/05/15
تایج و ن با شرکت اعتبارسنجی در خصوص سامانه اعتبارسنجی و سامانه تضامین، هماهنگ هجلسمقرر گردید 

  ارائه شود.جلسات در کارگروه تخصصی فروش و عملیات 
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