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  جلسه 

 چهارم

 

  فروش و عملیاتتخصصی  نام کارگروه:

 لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد محل برگزاری:

 

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

 دستور جلسه : 

  شورای پول و اعتبار 14/10/1395مصوب جلسه بحث و بررسی در خصوص دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ )واسپاری (  
 سی در خصوص اساسنامه شرکت های خاص و عام و تهیه پیش نویس نهاییربحث و بر

 

مذاکرات و مباحث مطرح شدهشرح الف (   ردیف 

و جناب اقای  )مدیر عامل(رئیس کارگروه ضمن خیر مقدم به اعضاء کارگروه و تشکر از لیزینگ ماشین آالت و تجهیزات پاسارگاد جناب آقای اوحدیدر ابتدای جلسه 

 اساسنامه ایراد نمودند .  و دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ )واسپاری (با توضیحاتی را در  رابطه صادقی، 
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 2 ، نظرات و پیشنهادات خود را اعالم فرمودند.در خصوص دستورالعمل مزبور تا پایان فصل ششمپس از بحث و بررسی کارگروه اعضاء  

 اجاره به شرط تملیک ، اجاره عملیاتی و سایرفروش اقساطی، با درج قراردادهای   31ماده اعضاء کارگروه پس از بحث و بررسی در خصوص انواع قراردادها با اصالح 

 قراردادهای مجاز  موافقت نمودند
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شرکت های لیزینگ تازه  و معرفی با تایید و تمدید مجوز آنها توسط بانک مرکزی،  در خصوص ماده مربوط به تاسیس شرکت های لیزینگ اعضاء پس از بحث و بررسی

 .ز تمدید مجوز شرکت های لیزینگ با اعالم نظر  انجمن ملی لیزینگ ایران و تصویب بانک مرکزی موافقت نمودندو نی تاسیس توسط انجمن ملی لیزینگ ایران
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 در خصوص لیزینگ اجاره عملیاتی به لحاظ اهمیت قرارداد اجاره عملیاتی، به اصالح ماده فوق الذکر به شرح ذیل موافقت نمودند 32ماده 

 "اجاره کاال اعم از منقول و غیر منقول به مشتری بدون شرط انتقال مالکیت به وی )اجاره عملیاتی( می باشد. شرکت های لیزینگ مجاز به انجام"
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 6 سایر مباحث و مذاکرات صورت پذیرفته در فایل دستورالعمل درج کردیده است.

 

 ردیف شرح تصمیماتب(  اقدام کننده مهلت انجام

جمشیدیآقای مجید  جلسه آینده کارگروه  1   در جلسه آتی ، پیش نویس دستورالعمل با اساسنامه سهامی عام و خاص نهایی و ارائه شود.   مقرر گردید 

15/03/6139  سرکار خانم قربانی 
عملکرد فروش  شرکت های لیزینگ در سال اهمیت موضوع تهیه و تحلیل گزارش های  به با توجهمقرر گردید 

     انجام شود. سرکار خانمتوسط  1395و  1394
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