
 

ا(، پیمان امامی )مدیر نظارت و آقایان: محمد هادی موقعی)دبیر کل انجمن(، محمد باباپور) مدیر حقوقی لیزینگ ایرانیان(، شهرام محمدنیا) رئیس اداره حقوقی رایان سایپ حاضرین:   

ی بیگی) مدیر حقوقی جسنی) مدیر حقوقی لیزینگ ایران(، مجید تورواسپاری حکمت ایرانیان(، احمد رشیدنژاد) مدیر حقوقی لیزینگ صنعت و معدن(،سید محمدرضا مح حقوقی

یر حقوقی لیزینگ علی دلیوند) مدیر نظارت و وصول مطالبات سپهرپارس(، فرشید محمدی )سرپرست حقوقی و وصول مطالبات بهمن لیزینگ(، علیرضا رزاق کریمی) مد سپهرپارس(،

 پارسیان(

 وصول مطالبات لیزینگ غدیر خودرو(، مهناز نجاری) مدیر حقوقی و قراردادها لیزینگ خودروکار(، فاطمه علی عباسی ) کارشناس حقوقی لیزینگخانمها: منصوره کیاست) مدیر حقوقی و  

 اقتصاد نوین(
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جلسه 

 چهارم

 

 حقوقی و نظارتنام کارگروه:

 

 شهرام محمدنیا: کارگروهدبیر  دکتر باباپوریس کارگروه: ئر

 دستور جلسه : 
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 تکمیل کاربرگ های فضای کسب و کارپیگیری آخرین وضعیت   -2

 لیزینگ دی بابت مشخص شدن زمان توقف محاسبه سود در قراردادهای لیزینگی در فرآیند قضائیاستعالم   -3

 مرکزی در رابطه با ذخیره مطالبات معوق کعمل ارسالی بانلبررسی دستورا -4

 
 

 ردیف شرح تصمیمات اقدام کننده مهلت انجام

جلسه آینده 

 کارگروه

دبیرخانه 

 انجمن
 پذیرش پرونده های شرکت لیزینگ به رئیس دادگستری تهرانپیگیری نامه ارسالی در خصوص 

 از طریق دبیرخانه انجمن
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08/06/96  
رئیس و دبیر 

 کارگروه

مقرر شد ظرف یک هفته کمیته ای در خصوص پرونده شورای حل اختالف در کارگروه تشکیل 
 شود.
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کارگروهرئیس    
توقف محاسبه سود در دو قرارداد اجاره بشرط تملیک زمان در خصوص  ا توجه به اهمیت موضوعب

 انتخاب شود. جهت بررسی موضوعاز اعضای کارگروه یک نفر  مقررشد اقساطیو فروش 
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10/6/96  آقای امانی 
بررسی دستورالعمل ارسالی بانک مرکزی در رابطه با ذخیره مطالبات معوق توسط جناب مقرر شد 

 در دستور کار قرار گیرد.آقای امانی 
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10/6/96  
آقای رزاق 

 کریمی

توضیحات )در رهن بودن خودرو( در با عنایت به مکاتبات پلیس راهور ناجا در خصوص حذف 
شرکت های لیزینگ و اظهار نظر حقوقی  راستای فرآیند وصول و احتماالت ورود زیان به منافع

موضوع را در قالب یک گزارش مورد بررسی و ، مقرر شد ایشان توسط جناب آقای رزاق کریمی
 تجزیه و تحلیل قرار دهند. 
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