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 بنام خدا

 مدریان محترم عامل کلیه شرکت اهی عضو انجمن ملی لیزینگ اریان
  مطالعه و ارائه نقطه نظرات پیشنهادی صنعت لیزینگ کشور برای گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه: موضوع

 با سالم

سرپرساات مرتاارم معاوناات تشااتا  ااای اتاااع ایااران مو ااو   30/09/1395مااور  ص /8652/43احترامااا   بااه پیوساات نامااه شاامار  

در دسات بررساگ توساج م لا   مزباور گازارشکاه  ایفااد ماگ گارددظ نظار باه ایا  گزارش کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه

انتقاا  و نهااد یاانون گایاری نقطاه نظارات ب اص صیوصاگ و نعااتن ایتیاادی ا  تریاق اتااع ایاران باه دولات  شورای اسالمگ اسات و

پیشانهاداتگ کاه ماگ تواناد بارای  حدد اکردر فدرک یدت  ف ده ،مگ یابد؛  روری است تا اعضای مرترم ان م  با مطالعه ای  برناماه   

 رائه تا پ  ا  جمع بندی به اتاع ایران گزارش شودظ صنعت لیزینگ کشور مفید و مؤثر وایع شود را به ان م  ا

کلیااه شاارکت  ااای لیزینااگ دارای م ااو  نعالیاات ا  بانااه مرکاازی بایااد بااه نقااص صطیااران م  ملااگ لیزینااگ ایااران در دریاناات و در  

ایا  ماموریات باا  صواسته  ا و نقطه نظرات نعااتن صانعت لیزیناگ و انتقاا  باه مویاع من باه مماادی تیامیم گیاری توجاه داشاته باشاندظ

 مؤثر اعضای مرترم در پاسخ به نامه  ای ان م  یابا اجرا صوا د بودظ  ایدام 

احتمااالگ بررسااگ و ارائااه پیشاانهاد نساامت بااه یااوانی  ومقااررات در حااا  شااتا گیااری   شاارکت  ااای لیزینااگ را ا  عوایاا  بااگ تااوجهگ 

مچااون عاادم اعمااا  معانیاات مالیااات باار ار ش اناازود  ر  گاایاری کشااور میااون صوا ااد داشاات و مشااتالتگ   مقامااات اجرایااگ و یااانون

 ن وا د دادظ

 خواهشمند است در مطالعه این گزارش به موارد زیر توجه فرمایید:

   بااه ونااوای یزااق از مومااوواب ماااورش بر امااه  شاا   بااه تااامین مناااب  مااالق بااراش ا   اااد  شااور 4در ماااد
 ا ار   د  است. توسعه

 ساات در جااد   پاایب بینااق  ااد  ا 1400راش پایااای بر امااه یعنااق سااا  بااه  اااخی هاااش ا   اااد  اا ی  ااه باا
 وجه فرمایید.در جد    مار  ت تامین مناب  مالق تا پایای بر امه  ش    1 مار  

  توجه فرمایید. 6به بند یک از ماد     4ماد   10الق  7به بند هاش 

  18الااق  10مناااب  مااالق  ااام  مااواد مربااوب بااه  پااا، پااولقو بااا زق   تااامین  3  مهاا  تاار از همااه بااه ب ااب 
 توجه  یژ  فرمایید.

 با تشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 محمد اهدی موقعی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 دبیر کل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


