
 وحید طالب صفا، رئیس شعبه ساری

 وضعیت لیزینگ صنعت و معدن در منطقه شمال رضایت بخش است
امروزه رشد و توسعه سازمانها، در گرو بکارگیری درست منابع انسانی است. توانمندسازی مناابع انساانی ابایاری اسات، 

ن، سازمانها می توانند گامهای بسیار بلند و بسیار کارآمد برپایه نگرش تحول ساز مدیریت به گونه ای که با بکارگیری آ
شاعبه سااری   طبق رتبه بندی انجام شده در شرکت لییینگ صانعت و معادن، سریعی در مسیر توسعه و رشد بردارند

خود توانست برنامه هاای  اناست. این شعبه با تالش همکار نمودهرتبه اول را از آن خود  1395براساس عملکرد سال 
لیساانس وحید طالب صفا، رئیس شعبه ساری دارای مادر  لییینگ صنعت و معدن را محقق سازد. منطقه ای شرکت 
 در ادامه گفتگوی نشریه با وی را خواهید خواند. حسابداری است. 

  

 بیان كنید :سوابق خود در شركت لیزینگ صنعت و معدن  از ن را معرفی و مختصریخودتالطفا -1
آغاز بکاار مان در شارکت  متولد شدم.شهر ساری در   1352 در سال  ید طالب صفااینجانب وح. با عرض سالم و ادب
مسئولیت شعبه ساری را پذیرا  ساری شعبهدر سال . بودتهران واحد آموزش و در  1383شهریور ،لییینگ صنعت و معدن

 داشتم.  و انرژی زیاد خوشبختانه شروع خوبی با افتخارشدم و 

 

)ابتعدا بیعان كنید  سعاریلی از زمان و چگونگی تأسیس شععبه خواهشمند است تاریخچه ك – 2

  مختصری درباره نیاز استان و    (
لییینگ صنعت و معدن به عنوان یا  لیییناگ تخییای از وتاعیت سال از افتتاح شعبه ساری می گذرد.  14حدود 

یاتی دفترمرکیی نقش شایانی ایفا بسیار مطلوبی در استان برخوردار بوده و این شعبه در راستای تحقق برنامه های عمل
 نموده است. 

 

انتخاب شده است  دالیل كسب ایع   1395در سال  به عنوان شعبه برتر لیزینگ ساریشعبه  -3

 موفقیت را بیان فرمائید: 
شاعبه  1395در ساال ماالی  .این موفقیت پرداخت تسهیالت و وصول مطالبات استدالیل موثر در کسب بارزترین از 

در بخاش خاودروی  و همکار شعبه آقاای ییدانای، محترم انتفاق همکارابه خط مشی مدیران و لطف خدا وبه  ساری
شاعبه  یکاهاز آنجایو  وجود داشاتهخودروسازی  . همکاری مناسبی با شرکت هایسنگین تسهیالت خوبی پرداخت شد

درخیاو    ب و گساترده ای خاوخادمات خوشابختانه  خود دارد، ساری مشتریان استان گلستان را نیی تحت پوشش 
 های مجدانه،  پیگیریمی توان گفت، در بخش وصول مطالبات نیی  داشته است. کشور صنعت لییینگ در منطقه شمال

ز طار  دیگار ااست.  هنقش بسیایی در کاهش مطالبات معوق شعبه داشتاخطار و حتی مراجعه حضوری  ،تماس تلفنی
 شعبه شد.وصولی منجر به افیایش برای مشتریان بدحساب  یسایر اقدامات شبه قضایحکم توقیف و  اخذ
 

ونه ارزیابی معی برتری شعب لیزینگ صنعت و معدن چگ نقش نیروی انسانی را در موفقیت و - 4

 كنید؟ 



نیروی انسانی در تحقق اهدا  هر سازمانی موثر است. اگر پرسنل هر مجموعه ای احساس تکلیف کرده و در رسایدن 
نند، موفقیت بسیار زودتر حاصل خواهد شد. مشارکت نیروی انسانی با مدیریت درسات و کارآماد در به اهدا  تالش ک

 برتری هر مجموعه ای موثر است. 
 
 

 : وضعیت لیزینگ در ایران را بیان كنید -5

 و پستی و بلندی های زیادی را پشت سر گذاشاته  ،ساله دارد و در طول این مدت 40صنعت لییینگ در ایران قدمتی 
. حوزه فعالیت صنعت لییینگ بسیار وسیع در طول این مدت  نتیجه مطلوب و شایسته ای نییب این صنعت شده است

بخشهای حمل ونقل هوایی،زمینی و دریایی، ماشین آالت و تجهییات معدنی و کاالهاای میارفی و ...   بوده و شامل 
 می باشد.

 به خیو  شرکت لییینگ صنعت و معدن نقش آن در  همانطور که مستحضرید با توجه به توان باالی صنعت لییینگ
جایگاه خوبی توانسته انکار ناپذیر بوده و این شرکت نیی  و واحدهای تولیدی  رشد و توسعه اقتیادی و شکوفایی صنعت

  در کشور نییب خود کند.را در بین موسسات مالی و 
 
 

 تراتژی جنابعالی در بازاریابی چیست:اس–6
 هایگر چنین چییی نباشد، تالشدارد. ا تکسب و کاری ترور نوع بازاریابی برای هر مناسب در  ایجاد ی  استراتژی
ای باشاد کاه و ناکارآمد خواهد بود. تمرکی استراتژی  باید حتما به گوناه نتیجه برای جذب مشتری، بی من و همکاران
، پاساخگوی نیازهاای مشاتریان ت و تعیین مسیر مشتری و انتخاب این شرکت  در دریافت تسهیالت پرداخت تسهیال
کند. به هماین دلیال، الزم اسات یا  اساتراتژی  می ایجاد برای شرکت و آنها ریای بلندمدت و سودآوبوده و رابطه

.ارتباا  خاوب و  تقاتای مشتری باشاد.گوی تغییر بینش و که جواب مپذیر و قابل تعدیل داشته باشیبازاریابی انعطا 
بنده نیای باا عنایات باه منطقی با مشتریان حتی تامنین پیامدهای خوب و چشمگیری نییب شرکت حاصل می شود.

مشتریان قادیم  ارتبا  با و حتیهمکاری تنگاتنگ با تمامی نمایندگیها   تان مازندران و استانهای همجوارگستردگی اس
 .جام شده است و تمام سعی و تالش برای فعالیت بیشتر و سودآوری بیشتر شعبه می باشد انجهت اخذ تسهیالت مجدد 

 

 راهکارهایی به همکاران پیشنهاد می كنید: هبرای كاهش مطالبات چ -7
سیساتم ه به وتعیت اقتیادی کشور و شرایط نامساعد تجارت بین المللی و وجاود تحاریم هاای ناجوانمرداناه، با توج

شرکت ما نیی از این امر مساتننی  بوده ویر نرخ مطالبات مواجه ا رشد چشمگب های اخیرت مالی در سالبانکی و موسسا
بنده مهمترین راهکار کاهش نرخ معوقات اعتبار سنجی و بعبارتی رتبه بنادی مشاتریان در بادو تشاکیل  بنظر  نیست.
و ماهاناه باا  باودهرین از شروع اولین قسط مستاج، پیگیری وصول اقسا  معوق بعد از پرداخت تسهیالتاست. پرونده 

 بارای وصاولاقاداماتی هساتند کاه حداقل  موارد اینانجام می شود. اخطار و اطالع رسانی به تامنین ، تماس تلفنی
 الزم بعمل آورده می شود.  اقدامات حقوقی و قضائی با همکاری دفتر مرکیی در مراحل بعدمطالبات انجام می شوند و 

 

 ما با دفتر مركزی چگونه است و چه انتظاراتی را از ستاد دارید تعامل ش - 8



عملیااتی کاردن سیاساتهای ابالغای از ساوی  راستایتعامل بسیار مناسب است و این شعبه حداکنر تالش خود را در 
ل واحدهای دفترمرکیی به کار می گیرد و اصوال موفقیت هر سازمانی منو  به ارتبا  دو سویه و سازنده و همراه با تعام

 صف و ستادی است.
 

 :بیان نمایید داریدشعب  پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت شركت ویا  هر گونه نقطه نظر و -9
ارتقاء برندینگ شرکت و مشخص نمودن ارزش محیول و خدمات شرکت لییینگ صنعت و معن در مقابل مخاطاب و 

فق تر عمل کنند و در بازاریابی تعامل مناسب و بلند مدتی را مشتریان این قابلیت را فراهم می کند که تیم بازاریابی مو
 به پرسنل شعب همچنین به نظر من آموزش های بازاریابی و مباحث حقوقیبا مشتریان و شرکای تجاری داشته باشند. 

 نیی در پیشیرد اهدا  شرکت بسیار موثر هستند.
 


