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 نهمین جلسه کارگروه حقوقی و نظارت 

 

 شهرام محمدنیا: کارگروهدبیر         رزاق کریمیعلیرضا دکتر یس کارگروه: ئر

 دستور جلسه :

 بررسی روند پذیرش پرونده شرکت های لیزینگ در شورای حل اختالف

 شرح مذاکرات:
خصوص معرفی اعضای در دبیرکل انجمن برگزار گردید. ابتدا  انجمن ملی لیزینگ ایراندر محل کارگروه حقوقی و نظارت جلسه نهمین  -1

. سپس در مورد نشست اخیر انجمن با آقای دکتر الفت ، توضیحاتی ارائه نمودثابت کارگروه حقوقی و نظارت ، توسط مدیران عامل 
ز موضوعات مطرح شده در جلسه فوق ، مربوط به روند پذیرش دعاوی از شرکت معاون رییس قوه قضاییه نکاتی را بیان نموده که یکی ا

 اتخاذ گردید: تصمیمات ذیلدر این جلسههای لیزینگ بوده که مقرر شد گزارشی در این خصوص ارسال گردد. 

مهلت 

 انجام
 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده

روز 20  
کیاست و آقای خانم 

 رزاق کریمی

خانم کیاست و آقای رزاق کریمی ، ضمن اخذ نظرات شرکت های عضو انجمن مقرر گردید 
سوابق از در خصوص نحوه پذیرش پرونده و مشکالت احتمالی در شوراهای حل اختالف  ، 

فرم چک روند پذیرش دعاوی شرکت های لیزینگ در شوراهای حل اختالف تهران و 
 .ارائه نمایند تهیه و به انجمنلیست اطالعات مورد نیاز 
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روز 15  انجمن 
، انجمن راهکارهای عملی الزم در خصوص طرح دعوی  1مقرر شد پس از اخذ گزارش بند 

 .در شوراهای حل اختالف را جهت هماهنگی شرکت های عضو انجمن ارسال نماید
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 کارگروه 

با توجه به حساسیت نحوه صدور اسناد خودروهای واگذار شده توسط شرکت های لیزینگ 
، مقرر شد در جلسه بعدی ، موضوع صدور اسناد خودروهای لیزینگی توسط پلیس راهور 

  ناجا مورد بررسی قرار گیرد. 
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