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 و  کرد شور مطرحا در کیزینگ عملیاتی ربار اجرایی نمودن لاز جمله افرادی است که برای نخستین هادی اصفهانی

از دانشگاه  خود را MBAرشد سازی آن جلب نماید. او کارشناسی الیزینگ را به اهمیت پیاده فعاالنکوشد تا توجه می
به  نگ صنعت و معدندر شرکت لیزی اکنونهم گ دارد. ویزینساله در صنعت لی 20ای و تجربه نمودهتهران اخذ 

یز  نسیس ات گ از زمانهای لیزینمشاور تعدادی از شرکتهمچنین و  مشغول بكار بودهعنوان معاون اجرایی لیزینگ 
 می باشد.

 

تی آقای اصفهانی از حوزه معاونت اجرایی لیزینگ برایمان بگویید. چه حوزه هایی تحت سرپرس

 ها چیست؟ آن ئولیتمس شما هستند و
تحت نظارت معاونت اجرایی  حقوقیامور و قراردادها ،گانه(13امور شعب)، عمومیو خودرو لیزینگ ، بازاریابیحوزه های 

توجه  با ذب کنند.خوبی را ج تسهیالت باید طرح هایارائه های لیزینگ برای شرکت ،بازاریابیحوزه لیزینگ هستند. در 
م انجا نظرردموفعالیت وزه از حبازاریابی دقیقی  دبای ،اردد دوجوو وضعیت معوقات نرخ سود که در هایی محدودیت به

یی فعالیت هاحوزه م و در چههایی قرارداد ببندیاینكه با چه شرکتو همین جهت بحث بازاریابی در این صنعت  به شود.
 کهصنعتی وضعیت واقع  درو  بودهساله  5میان مدت  و مدت تسهیالت بلند ،. تسهیالت لیزینگاستبسیار مهم  ،کنیم

یل به سه دلبحث بازاریابی  در حقیقت .می شودبرآورد  بررسی و  سال آینده 5ا ت ،انتخاب می شود تسهیالت ارائهبرای 
طول  عالیت درفنسبی از  ایجاد اطمینان سومدوم تحقق بودجه و پیشگیری از ایجاد معوقات،  نخست ،حائز اهمیت است

 .ساله 5یك دوره 
از  قبل جام می شود.ان بررسی و تهیه طرح توجیهی تا مرحله تصویب ها،جذب طرح لیزینگ بحث کارشناسیدر حوزه 

تصویب شد وارد  ینكه طرحد از ابعکار کارشناسی پرونده ها به عهده واحد لیزینگ بوده و  ،مرحله عقد قرارداد با متقاضی
ادها محقق احد قراردواجاره در  دکارهای اجاره دستگاه موراخذ تضامین و ادها قراردمرحله شود. در قراردادها می مرحله

 می شود.
           .دهدمی ر مجزا انجامطوبهرا  ،قرارداد و حقوقی، لیزینگ ،بازاریابیی مربوط به هاتمامی فعالیتشعب ین نهمچ

مورد  وقیدر واحد حق و شدهرد فاز حقوقی وا شده است،خارج واحد وصول مطالبات از عهده پیگیری هایی که پرونده
ز ایك  هر هکه ذکر است . الزم بشوداقدام میآن از وکال روی بحث حقوقی  نظرخواهیبا سپس  .بررسی قرار می گیرد

 دهند.گانه کل این پروسه و فعالیت را در شعبه، خود انجام می13شعب 
         و ودهبن شرکت ویتری ت است. در حقیقت معاونت اجراییعهده این معاون بربرندسازی که بخشی از بازاریابی است 

 ه است. موفق بود و تاکنون شرکت لیزینگ صنعت و معدن در این زمینه بسیار داردبه عهده را برندسازی کار 
 

 شما در انجام بهینه امور چگونه است؟  سرپرستیتحت نقش واحدهای 
طرحهای پیشنهادی اگر ریابی بسیار با اهمیت است. به این صورت که در قسمت بازا سازیکردن بحث بهینهپر رنگ 

طی شرکت و  نخواهد شدبدرستی منعقد نیز ما قرارداد ، بنابراین  نشوندبطور صحیح انتخاب نشده و ارشناسی ک بدرستی
به علت  های لیزینگهمانطور که بعضی از شرکت .دگردرو زیان دچار ضربا مشكل مواجه شده و ممكن است  سال 5

در واقع بهینه کار کردن این رگیر مسائل و مشكالت زیادی هستند. د در حال حاضر ضعفی که در این قسمت داشتند
شود. رضایت مشتریان در همین قسمت حاصل می زیرا .بسیار اهمیت داردو کوتاه مدت بلندمدت دوره های قسمت در 

 شده ایم باعث جلب رضایت متقاضیانهم ، دهیم ارائههترین شكل در کوتاه مدت بهترین خدمات را به باگر ما بتوانبم 
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که اگر خوب  محسوب می شوند. شعب بازوهای شرکت می شود منتفعبه آنان شرکت از اعطای تسهیالت  هم اینكه و
        ریسك پرداخت تسهیالت شرکت کاهش در نتیجه  و کنیمتوانیم به صورت مویرگی بازاریابی ، ما میدنماینعمل 

  ،شوندمی دچار مشكلهایی که معموال پروندهزیرا از اهمیت بسیاری برخوردار است.  انیز مسلم واحد حقوقی .یابدمی 
   مرتفع می گردد.  ایراداتشانبا مساعدت این واحد در اسرع وقت، 

یست. نبه صالح  اصالً، عوقمهای دارای اقساط ماندن پروندهمعطل ، ای لیزینگهشرکتبدلیل باالتر بودن نرخ سود در 
لكرد عم ر اینجاد است،شان غیرممكن که دیگر وصول افزایش می یابداز یك مقطعی به حدی مطالبات حجم زیرا 

ایی هكانیزممسعی کردیم  ما نیز. است موثربسیار های لیزینگ در شرکتهمراه با سرعت عمل باال واحد حقوقی بهینه 
 . داشته باشیمرا باال دقت با  ایجاد کنیم که حداکثر سرعت همراه را

جام ر شعب اند اپرداخت تسهیالت مستقیمپذیرش طرح و یك ماه است که حدود در شرکت لیزینگ صنعت و معدن 
 التعطای تسهیافرایند ام امكان انجاندازی کرده که سیستمی را در شعب راهشرکت همانند بانك ها این  ، لذاشودمی

رتباط است. رکزی در ابا دفتر مقیم مستبوده و الین افزاری آننرم سیستماین . ود داشته باشدوجدر شعب  از ابتدا تا انتها
ر مرکزی مانند دفتهدر شعبه  این کار داشته باشد، کاپوتاژ یاتسویه حساب نیاز به خدماتی چون متقاضی اگر بطور مثال 

به بهینه یس سرورائه ام. ایینممات خوبی را ارائه همراه با سرعت، دقت را زیاد کردیم و سعی کردیم خد می شود. انجام
 در شرکت سهیالت راانتخاب کنیم و در بلندمدت ریسك اعطای تهای خوبی را ن جهت است که طرحایاز متقاضیان 

     کاهش دهیم.
 

ونت این معااید در بین همکاران ایجاد انگیزه کنید که حاصل آن موفقیت فعلی چگونه توانسته

 است؟
و است  هین مجموعاانمند در افراد تووجود ، شدهاین معاونت باعث عملكرد مناسب ین عاملی که بنده اعتقاد دارم مهمتر

کارها م ایی کردهما سع. نده اهمین مجموعه انتخاب شدمیان از در واقع های لیزینگ شاید خیلی از مدیران فعلی شرکت
 یمه اها نكردا رر مفاهیم اولیه ی که شرکت لیزینگ از ابتدا داشته،ااولیه و اساس پایهطبق را تخصصی انجام دهیم و بر 

د یا ایجا ودهای آنیس کسب شرکت های لیزینگ به دنبالبسیاری از متاسفانه  .یمه اددچار هیجانات زودگذر نش و
         رده و  کرا جذب  صصمتخافراد  خیلی منطقی و آرام ،هاتنش دور از این به  ما همواره تالش کرده ایم بوده اند. پرتفوی
  .یمکنانمند ن ها را توآقرار داده و تا حد امكان  آموزش در صورت لزوم آن ها را تحت را برگزینیم.ها بهترین

 

 کنید؟چه راهکاری برای ادامه پیشرفت و موفقیت در معاونت اجرایی پیشنهاد می
كان تا حد ام و نمودهرتفع مگیریم را متقاضیان میاز ه بازخوردهایی کایرادها، مشكالت و می کنیم  ما همواره تالش

            .نی بودداد طوالقد قراردر چند سال گذشته زمان ع بطور مثال نماییم. آن ها کوتاهفرایند عقد قرارداد را برای 
ارائه  ومربوطه  ه به شعبهتا به محض مصوب شدن وام، متقاضی با مراجع انتقال دادیم پرونده را به شعبهتشكیل لذا 

کالی وبوده که  بر اینا مسعی نیز در بحث حقوقی  پیش فاکتور نسبت به امضاء قرارداد خود و ضامنین اقدام نماید.
 جرای احكام را سرعت ببخشیم.ا و نمودهرا انتخاب زبده هر شهری 

كه داریم پرتفوی متنوع تر این و از همه مهم استهای لیزینگ روشبخشیدن به تنوع در بحث لیزینگ نیز هدف ما 
این  باشد.می هایمانتنوع فعالیتبوده  حوزهاین باعث موفقیت در این سال ها کنیم. یكی از نكات کلیدی که ایجاد می

های مختلف کار کنیم یم در بخشکه ما بیای اقتصاد ایران این شعاردر چون  .نیست یها به معنی تنوع بخشتنوع فعالیت
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            . بطور مثال هستند دچار مشكالتخود نیز های مختلف د. ولی واقعیت این است که بخششوشنیده می به کرات
در لیزینگ  یتنوع بخشاین لزوما نباید به عنوان  .رو استبهرومشكالتی صنعت نساجی با سال است که  30الی  20

در زمینه خودرو ما فعالیت اگر حوزه  ،بطور مثال ؛داشته باشیم افرادنوع فعالیت  بر اساس را تنوع پرتفویاگر ما  باشد.
را  یك قشر خاصیکل اقشار جامعه به جای ارائه تسهیالت ه بکه  اینیا  و خودروبا تنوع بخشی در نوع باشد، سواری 

در چند سال پرتفوی خود را  نتیجهدر  داده وکاهش ریسك را با این روش می توانیم  در نظر بگیریم و فعالیت کنیم،
 نوع بخشیم.تشود و آن چیزی که از بازار حس میبراساس شرایط بازار آینده 

این یم.نتخاب کنرادی را ای خودمان افنیروهاحتی االمكان از سعی ما بر این بوده که  ،امور شعبسرپرستی در زمینه 
ا هرستان هشرین منطقه در بهت که سعی کردیم از نظر مكانی همچنین. می شودتعهد آنان به شرکت افزایش باعث امر 

 اشیم.حضوری قوی داشته ب ،در شهرهای مختلف به صورت مویرگی تا بتوانیم شعب را خریداری کنیم
  

 مداری و پیشبرد اهداف شرکت چه بوده است؟های شما برای مشتریبرنامه
           سازد. برآورده شرکت بایدتقاضایی را داشته باشد هر مشتری مشتری مداری در لیزینگ به آن معنی نیست که 

  ست.            ااشتغال اد ایجو ر کا کسب و ابزارتهیه  هدف لیزینگ و ما تسهیالت خاصی با نرخ سود باال به مشتری می دهیم
در  .ردندف منتفع گیتا هر دو طررسیده و نها سودبه با استفاده از آن  وی کهداده شود  فردیبه باید تسهیالت  بنابراین،
نتواند که  رار گیردقار فردی در اختیتسهیالت و یا اینكه کارشناسی دقیقی روی پرونده مشتریان صورت نگیرد ابتدا اگر 

د شد. رر خواهنر دو متضهم متقاضی و هم شرکت ه، یا او را دچار مشكل کند نماید واستفاده  آن به نحو مطلوباز 
ر با انایی کات تسهیالت تودریاف متقاضیو یا این که  باشدکیفیت بی یوخودرروی بر تسهیالت اعطایی اگر  بطور مثال

            ست.انموده  شكلمایجاد برای متقاضی نیز ه بلكه نكردکمكی  ویبه نه تنها لیزینگ  ،خودرو را نداشته باشد
قیق سریع و د یاهبررسیکارشناسی و این است که  دهدانجام  نخست بایددر مرحله  لیزینگترین کاری که  مهم

  داده شود. واجد شرایط فرد به یك بسمنایك تسهیالت تا  دهدبرروی پرونده متقاضی انجام 
 
 

ا راز زمانی که جنابعالی معاونت این سمت را به عهده گرفته اید تعدادی از اقدامات شاخص 

 وار بگویید. فهرست
 مور شعب درزمینه ا زیادی در کارهایلذا  ،ول به کار بودمشغممدیر لیزینگ بعنوان در حوزه معاونت لیزینگ، بنده قبال 

         داد،اررق واحد حقوقی، تنوع شعب ایجاد کردیم.که پیشتر نیز اشاره کردم ما  این واحد انجام شده است. همانطور
 ازیسمتنوع  م.کردی نتقلمنیز به شعب را هایی که در دفتر مرکزی بوده کارشناسی لیزینگ، برندسازی و همه فعالیت

کت شر برندقاء ارتو ها یتکاهش ریسك فعالباعث  ،کنندهتولید  های شرکتانعقاد تفاهم نامه با و در تهران پرتفوی 
 ی شود.امل تر مک ز به روزورو که شاید از ده سال گذشته اتفاق افتاده  بودهروندی بصورت این جریان البته  .شده است

 تیم. های جدید لیزینگ هسما دنبال روش
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 سازی آن چیست؟از لیزینگ عملیاتی بگویید. ضرورت پیاده
الب بحث قفتد در افاق میاتدر حوزه های خودرو، هواپیما، کشتی در عملیات لیزینگ  آنچه کهبیش از نود درصد      

 این عمل .کنندمی لیزبرای مدت بیش از یك سال های خارجی محصوالت را اکثر شرکت باشد.لیزینگ عملیاتی می
شكالت یكی از م اینو  ای کم شودهکاالهای سرمای تامینباعث شده که در خیلی از کشورها نیاز به نقدینگی برای 

ه این دلیل ب ی شوند.مواجه م بیشتر با کمبود بودجهمردم  ،شودهرچقدر نقدینگی وارد جامعه میامروز کشور ما است که 
 نیاز به این ،دنیا قصی نقاطاکه در بسیاری از  کنند، درحالیمیخود ای مایهکاالهای سر تامینصرف را  ی پولکه همه

 کردهجاره از دارند را که نیا همه آنچهافراد و  نیستای مانند خانه و ماشین کاالهای سرمایهتامین حجم نقدینگی برای 
جامعه قابل  نقدینگی یفتدناتفاق  و نگران افزایش قیمت آن نیز نیستند. بنابراین تا بحث لیزینگ عملیاتی در ایران

خش بموتور  ی کهین حالع درنبوده و نیازی به این نقدینگی با لیزینگ عملیاتی، که  در صورتی .کنترل نخواهد بود
صنایع  خیلی از بخش خودرو و رکودی که اکنون در را بگیرد.تورم کمك می کند تا جلوی رشد اندازد، می تولید را راه

با  ی باشد.مز خودرو کس بیشتر امردم به کاالهای لونیاز اولیه  اجامعه اشباع شده و دوماوال ل است که به این دلیهست 
خودروهای  هاز سالو بعد ا هدادخودرو را اجاره  مستقیما توانندخودروسازها می ،ایران لیزینگ عملیاتی درمحقق شدن 

ها شده و خانهکار کار عث گردشدنیا اتفاق افتاده، باز نقاط این جریان و سیكل که در بسیاری ا .فرسوده را پس بگیرند
زشكی، جهیزات پت، رای ملكباین برنامه  آورند.دست میاز اجاره خودرو به برای چرخش نیاز را نقدینگی موردآن ها 

 ینگلیز .کنندمی ریداری اجارهخبه جای ملك را  جهان،بسیار از نقاط در  .باشدکارساز تواند می نیز دستگاه های صنعتی
ه فروش ر ایران باما د .استار دهدف صنعتی جوامعدر  ینگلیز .ا پر کندرخالء این وجود آمد تا روشی بود که بهدر واقع 

دند. اصال دامی جامها انكکه این دو مورد )دو عقد( را بان درحالی. ه استتبدیل شد اقساطی و اجاره به شرط تملیك
عقود  ارج کند وخ یزینگلاز سیستم این عقود را  باید این وظیفه بانك مرکزی است که .ها این نیستوظیفه لیزینگ

 نند و به اقتصادکرا بازی  خود قشها بتوانند نای را وارد کند تا لیزینگاجاره اعتباری، اجاره عملیاتی و اجاره سرمایه
 ند چونزنبدامن  تورم نیز توانند بهمیبلكه کنند کمك نمینه تنها ها لیزینگ به  درحال حاضر یاری رسانند.مملكت 

  رر محل صحیح قرادو اقتصاد شده اصلی های بخش صرف ها لیزینگنقدینگی  اگرچه .دکننقدینگی وارد جامعه می
س کمیته نوان رئیعبه  نجانبن ایایبنابرشود. غیر از هدف اصلی می اموریها صرف بانك نقدینگی می گیرد، اما معموال

داکثر حهست که  این و برنامه شرکت های لیزینگ ایران تشكیل دادیم ت لیزینگ، کارگروهی را در کانونتحول صنع
           م.یینمانتقل مدروساز های لیزینگ و خوماه این کار را اجرایی و دانش فنی آن را ایجاد کنیم و به شرکت2ظرف 

جای ب یاز دارندن که چه ر آنهمی توانند کنیم که مردم دینه جامعه نهادر بین مردم را فرهنگ سازی این  ،در فاز بعدو 
             واست  كخطرناصادی ها برای هر اقتمندی به مالك بودن داراییفرهنگ تملك و عالقه .نماینداجاره خریداری 

رف ص ،ید شودلصرف تور مورد نظنقدینگی جای این که می تواند تمام سرمایه و نقدینگی یك جامعه را ببلعد و به 
 . شودنمی افی از آنستفاده کابالاستفاده می ماند و از خرید  بعدا هایی شود که عمومخرید کاالها و دارایی

    دارید؟ لیزینگ عملیاتی سازی هایی برای پیادهچه برنامه
الملل، بین ارگروه لیزینگ،از کارگروه قراردادها، کاعم هایی در نظر داریم: کارگروه هایی برای این منظور برنامه     

ها سرگروهی از افراد متخصص صنعت هرکدام از این کارگروهدر . را تعریف کردیم حقوقی، مالی و کارگروه بازرگانی
اجرایی شروع های کار و کنند را منتقلها ها و آیین نامهاست ظرف یك ماه دستورالعملقرار گرفتند و مقرر لیزینگ 

اخذ مدیران بانك مرکزی و ضمن مذاکره با  قرار استنشده،  بانك مرکزی تاییدملیاتی از سوی شود. البته عقد اجاره ع
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در صنعت مصرف مردم هم در صنعت لیزینگ و هم تحولی  بتوانیم امیدواریم کهو  نمودهکار را شروع  ،شفاهی تایید
   ایجاد کنیم.

 

 حرف آخر: 
صلی خود  ایفای نقش با اواند می تچون  .پیدا کنددر جامعه امروز ا نقش واقعی خود ربتواند لیزینگ  بنده امیدوارم   

از تورم  همچنین .بردارد رکشوسازی اقتصاد گام مهمی در سالمرا در بین اقشار جامعه نهادینه نموده و فرهنگ مصرف 
 که  اینساند. رمدد  آرامش، مردم را برای رسیدن به و در نهایت برای ایجاد فضای اقتصادی خوب جلوگیری نموده

و  دنبخر ودرویی راخهزینه  با حداقلجاره کنند و ارا  توانند بدون دغدغه ملك و یا هر کاالی دیگریبدر آینده مردم 
 د.شو رفاه آنان خواهد آرامش باعث باال بردن سطح ، صرف مبالغ باالبا  ،نیاز به تملك عدم
 


