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 بنام خدا

 جناب آاقی دکتر جاللی  
 ریاست محترم مرکز ژپوهش اهی مجلس شورای اسالمی اریان

 با سالم و احترام
 

اسالمی ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس می باشد؛ مجلس شورای از آنجائیکه یکی از اهداف عالیه مرکز پژوهش های 

ن بخش و بنا به نتایج و آثار ارزشمند تحقیقات و مطالعات انجام شده در آن مرکز محترم برای تصمیم گیرندگان ، سیاست گذاران و دست اندر کارا

تشکل رسمی و اقتصادی و ملی در مقام محترم را به ایجاد یک های مختلف بخصوص بخش اقتصادی کشور ، جای آن دارد که توجه آن 

جلب نماییم. این انجمن در پی تالش های انجمن شرکت های لیزینگ ایران و کانون  انجمن ملی لیزینگ ایرانبه نام  حوزه لیزینگ

و بانک مرکزی شکل گرفت و پس از انحالل  شرکت های لیزینگ ایران )دو نهاد صنفی قبلی (، اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن و کشاورزی ایران

قانون  5و در اجرای ماده  ده و موافقت بانک مرکزی و تصویب هیات هدایت و نظارت راهبردی تشکل های اتاق ایرانتشکل های قبلی یاد ش

 به 1395و درتیرماه تاسیس با تشکیل مجمع عمومی موسسین  1394بهبود مستمر محیط کسب و کار ، انجمن ملی لیزینگ ایران در اسفند ماه 

 طور رسمی و قانونی فعالیت خود را آغاز نمود. 

درکشور هایی مثل همان گونه که استحضار دارید، نقش نهاد های واسطه گری مالی غیر بانکی در اقتصاد مالی و پولی کشور انکار ناپذیر است. 

در کشور ایران نهادهایی می شود. اد های واسطه گری مالی غیر بانکی تامین درصد منابع مالی اعطایی به متقاضیان از طریق نه 50 حدود اآمریک

یافته  از قبیل بیمه ، صندوق های پس انداز و سرمایه گذاری و تعاونی های اعتباری به عنوان واسطه گران مالی غیر بانکی جایگاه قانونی خود را

ند. قطعا نهاد لیزینگ به عنوان یکی از بهترین ابزارهای تامین مالی مستقیم تجهیزات و تا حدودی در مسیر بالندگی و پیشرفت تدریجی قرار گرفته ا

اشخاص حقیقی دارنده کسب  تجاری و خدماتی و همچنین در سطح  ، اه های تولیدیو دارایی های ثابت و انواع کاالهای سرمایه ای در سطح بنگ

 ک خود را در نظام تامین مالی و واسطه گری مالی غیر بانکی مستحکم نماید. می تواند جایگاه استراتژیده ها و کارهای مختلف و خانوا

اسررت. و خرردماتی  کشررور نشرران گررر کهنگرری و فرسررودگی تجهیررزات ، ماشررین آالت و ادوات تولیرردیاقتصررادی شرررایط فعلرری بنگرراه هررای 

شبکه حمل و نقرل زمینری )جراده ای و ریلری( ، هروایی و دریرایی ، بخرش هرای اکتشراف ، اسرتخراب و باطلره بررداری و فررآوری معرادن ، 

گرراز و مخررابرات ، بخررش راه ، سرراختمان و انبرروه سررازی ، حرروزه هررای خرردمات گردشررگری و  ،حرروزه هررای مهندسرری و سرراختمانی نفررت 
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تصررویربرداری همرره و همرره نیازمنررد جررایگزینی و توسررعه تجهیررزات هسررتند. همچنررین محصرروالت  بیمارسررتانی آزمایشررگاهی و درمررانی

و خرردماتی، کاالهررای مصرررفی بررادوام و لرروازم خررانگی ،کاالهررای  تولیرردی در بخررش هررای انررواع ماشررین آالت و دسررتگاه هررای تولیرردی

بره عرالوه در بخرش مسرکن حضرور لیزینرگ مره دهنرد.  دیجیتال و رایانه ، در صورت وجود تقاضرای کرافی مری تواننرد بره حیرات خرود ادا

به عنوان یکی از ابزارهای اجاره داری و ترامین مرالی بررای تولیرد کننردگان ، مروجران و مسرتاجران در سیاسرت هرای دولرت مرد نظرر قررار 

 گرفته است. 

اجراره هرای مرالی و اعتبراری ، اجرراره در پایران یرادآور مری شرویم کره صرنعت لیزینرگ در بردارنرده کسررب و کارهرای  اجراره داری اعرم از 

های عملیاتی و سایر تکنیرک هرا و فنرون ترامین مرالی تجهیرزات و دارایری هرای ثابرت و واگرذاری انرواع کاالهاسرت کره ترداوم فعالیرت و 

ر گسترش واحد های تولیردی و صرنعتی کشرور را تضرمین خواهرد کررد. نقرش انکرار ناپرذیر اشرت ال زایری و توسرعه گرایری ایرن صرنعت بر

 کسی پوشیده نیست. 

این صنعت در حال حاضر در کشور دارای چرالش هرایی اسرت کره در صرورت عردم برنامره ریرزی بررای رویرارویی برا آنهرا امکران بره انرزوا 

هرا بسریار  را بره دنبرال خواهرد داشرت .همکراری و مسراعدت آن مرکرز در شناسرایی و رفرع ایرن چرالش بردن یک محرک اقتصادی برزر 

از همرین رو از آن مقرام محتررم تقاضرا داریرم ترا دسرتور مسراعد جهرت افرزایش تعرامالت انجمرن ملری لیزینرگ  .تاثیر گذار و مفیرد اسرت 

و برگرزاری جلسرات تخصصری و تبرادل اطالعرات و سرایر همکراری هرای الزم را صرادر فرماینرد. برار دیگرر از توجره و  یران برا آن مرکرز ا

 خواهید داشت کمال تشکر را داریم. عنایاتی که مبذول 
                                                       

 با سپاس فراوان                                                                  
 محمد اهدی موقعی                                  

 کلدبیر                                

 


