
 

 نظارت همزمان با حمايت تقويت صنعت ليزينگ؛ 

 عليرضا اسدپور، مديرعامل شركت ليزينگ صنعت و معدن 

 . اینو در سیاست گذاریها مورد مشورت دولتها قرار میگیرند داشتهتشکلها در کلیه جوامع نقش ارزنــده و موثــری 

تقریبا بسیاری از امور را انجـام  ،در حالی است که در تمام دنیا اتاقهای بازرگانی صنایع و معادن که مادر تشکلها هستند

. در هم با یکدیگر و هم با دولت به خوبی در ارتبـا  باشـند ؛و همین موضوع باعث شده که تشکلها و اعضای آنها داده

اند و در بسیاری از موارد به خوبی ایفـای مســـوولیت  اعضای خود ایجاد شــدهشکلهای اقتصادی برای دفاع از تواقع 

ها را در پی ای جز ناکارآمدی هر یک از تشکلنتیجه بوده واتالف انرژی و هزینه  ،هاکاری تشکلموازی لکن اند. کرده

 نخواهد داشت. 

ل بانک مرکزی بر شرکت هـای لیزینـگ ادغام انجمن و کانون شرکت های لیزینگ منجر به تقویت نظارت و کنتر

ارتقای فرهنگ لیزینگ و استفاده از پتانسیل آن جهت رشـد اقتصـادی، هماننـد تجـارو کشـورهای  از طرفیشود. می

ی تـر اتاق بازرگانی فضای کسب و کار مناسـبحمایت تحت اکنون  که پیشرفته، درخواست همیشگی این صنعت بوده

تعامـل بـا نینفعـان خـارجی و  فرآیند تصویب قوانین و مقرراتاستفاده از تجربیات اتاق بازرگانی در  خواهد شد. فراهم

منـابع ، تامین نوینروشهای ، کسب و کار بهبود مستمر محیط صنعت لیزینگ اکنون نیازمند صنعت لیزینگ مفید است.

است، که این مسائل با دانش موجود در اتاق بازرگانی میسر خواهنـد  دور نگاهداشتن اعضاء از رقابتهای ویرانگرو  مالی

 شد. 

نـد نقـش مـوثری در شـناخت صـنعت لیزینـگ و امی توو افراد متخصص در اتاق بازرگانی،  حضور صاحبان صنایع

گذاری مشکالت تأمین منابع مالی، جذو سرمایه  از طرفی افزایش ضریب نفون آن در سایر صنایع کشورمان ایفا نماید.

گشـته و مجمـوع ایـن عوامـل برقراری تعامل با کشورهای دیگر در اتاق بازرگانی با سهولت بیشتری محقق  خارجی و

 سبب رشد و شکوفایی صنعت لیزینگ می گردند. 



، چـه نظـارتیک تشکل واحد تحت نظارت بانک مرکزی و اتاق بازرگانی مفید خواهد بـود. گر ایجادبنابراین مسلماً 

سـودمند  این صنعت مشغول به فعالیـت هسـتند هایی که در فضایی سالم و با رعایت قوانین و مقررات دربرای شرکت 

 همراه گردد.نیز بیشتر نظارت با حمایت این است، امید است 


