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حقوقی ضمانت نامه های مشورتی و عنوان جلسه: 

 بانکی

 

 وصول ضمانت نامه های بانکی  موضوع جلسه:

 لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس محل برگزاری جلسه:

 شرح مذاکرات: -الف

در محل شرکت واسپاری توسعه  13/07/98جلسه هماهنگی وصول ضمانت نامه های بانکی شرکت های لیزینگ عضو انجمن در تاریخ  هفتمین

مدیران عامل، مدیران و مشاوران حقوقی شرکت های درگیر با مشکل ضمانت نامه بانکی و دبیرکل انجمن  تعدادی از و تجارت توس با حضور

نمودند.  را بیان های حاضر آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در رابطه با ضمانت نامه های بانکی تیک از شرک در این جلسه هر برگزار شد.

آقای دکتر اشکوه مدیرعامل شرکت لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس میزبان جلسه از پی گیری ها و تالش های انجمن ملی لیزینگ ایران 

قضایی و مکاتبات با بانک سپه، نهادهای قضایی، بانک مرکزی و همچنین برگزاری جلسات مسئوالن در زمینه سازی ذهنی و اطالع رسانی به 

 تشکر نمود. و مشورتی با اعضای انجمن کارشناسی

ع و وآقای دکتر سلیمی عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل لیزینگ انصار نیز بر ضرورت تجدیدنظر در فرآیند و روش پی گیری موض

 تأکید نمود. در این زمینه عدم هماهنگی و اقدامات فردیجلوگیری از 

ی وی گفت یکی از اصلی ترین نهادهایی که می تواند حامی انجمن در این زمینه باشد بانک مرکزی است که نه تنها حمایتی ننموده بلکه با تسر

وی پیشنهاد داد تا انجمن به بانک  است. شدهگ شد و توسعه فعالیت شرکت های لیزینمانع ربخشنامه های دیگر که مرتبط با بانک هاست 

 خواسته های اعضا وارد نماید. اجرای مرکزی فشار بیشتری برای

 

:و توافقات تصمیمات -ب  

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

روز 10  انجمن 

 شد انجمن طی نامه ای از کلیه اعضای حاضر در جلسه و همچنین شرکت هایی کهمقرر 

دارند آخرین اطالعات به روز شده به همراه احکام صادره  یوصول ضمانت نامه بانک مشکل

   قضایی را دریافت نماید.

1 

روز 15  انجمن  
راه کارهای حقوقی جهت  باالکارگروه حقوقی و نظارت انجمن براساس گزارش بند یک 

 .و یا اقدامات مناسب دیگر را به اعضا توصیه نماید کیفریامکان شکایت 
۲ 

روز 15  انجمن  
نامه و رهنمودهایی را برای ایمنی اعضای انجمن در  توصیهکارگروه حقوقی و نظارت 

 .تهیه نماید بانکیرابطه با دریافت ضمانت نامه 
3 

روز 15  انجمن 

پاسخ انجمن گزارش مبسوط و مستدل براساس یافته های جدید و مذاکرات این جلسه و 

 که اعضاء به استعالم انجمن خواهند داد تهیه و برای دفتر ریاست محترم قوه قضائیه هایی

 ارسال نماید.عمومی  رسیدگی به شکایات ویژه
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محمد هادی موقعی ، حسین اشکوه )مدیر عامل لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس( حمیدرضا سلیمی)مدیرعامل لیزینگ انصار( :حاضرین

 میثم قادری)مدیر حقوق لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس( فرید امامی پور )مدیر عملیات لیزینگ توسعه صنعت و )دبیر کل انجمن(، 

تجارت توس( هادی اصفهانی)معاون اجرایی لیزینگ صنعت و معدن( احمد رشید نژاد )مدیر حقوقی لیزینگ صنعت و معدن( جواد مداحی 

)مدیر حقوقی لیزینگ دی( محمد طاها کریمی)مدیر حقوقی لیزینگ ملت( خانم اولیایی )مدیر مالی لیزینگ ملت( رضا اوحدی )مدیرعامل 

هیزات پاسارگاد( کیان صدیقی دهکردی)مشاور حقوقی لیزینگ اقتصادنوین( علیرضا گلستانی)مدیر طرح و برنامه لیزینگ ماشین آالت و تج

واسپاری سپهر صادرات( یوسف حسین نژاد)مدیرعامل لیزینگ حکمت ایرانیان( علیرضا رزاق کریمی)مدیر حقوقی لیزینگ پارسیان( سعید 

ن رضائی)مدیر مالی لیزینگ توسعه صنعت و تجارت توس( سعید آذینی)ریاست اداره قاسمی)مدیر حقوقی لیزینگ فرهنگیان( غالمحسی

 حقوقی لیزینگ ایران( رسول غریب شاهی)رئیس وصول مطالبات لیزینگ ایران( 

 

روز 15  5 .ارتباط معمول نمایدانجمن مکاتبه جدی با بانک مرکزی در این  انجمن 


