
 عباس منادی، معاون مالی و اقتصادی 

 

دا ای ایشدان  لیزینگ صنعت و معدنن مکادا ی دا د  با شرکت 1386عباس منادی، معاون مالی و اقتصادی که از سال 

ا وی د خصوص عکلارد معاونت تجربیات فراوانی د  صنعت لیزینگ می باشنن   ببوده و دا ای  فوق لیسانس منیریت مالی

 ی کوتامی داشتیم که د  ادامه خوامین خوانن وگگفت 1396گ صنعت و معنن د  سال   شرکت لیزینمالی و اقتصادی د

 ی توضیحاتی ارائه بفرمائید. صوص ساختار معاونت مالی و اقتصاددرخ -

مامیت فراینن معاونت مالی و اقتصادی از سه منیریت امو  مشتریان، مالی و اعتبا ات و وصول مطالبات تشایل می شود  

تسدییتت از مکلده الزامدات و تفاوتیدای است  ا ائه خنمات پس از اعطای زینگ متفاوت از سایر  وش مای تأمین مالی لی

به فراینن لیزینگ می باشن  مکاا ان ما د  منیریت امو مشتریان پاسخگوی نیازمای مستأمرین بعن از انعقاد قرا داد مستنن  

صدنو  کدت تسدییتت،    اکثر کسب و کا ما ومود دا د، فعالیت مایی مکچونکلیه فعالیت مای مالی که معکوالً داز غیر 

از مکله امو ی مستنن که د  منیریت مالی و اعتبا ات د   ابطه با مستأمرین انجام می شود  مکچنین  محاسبات تسویه و    

 شرکت  ا برعینه دا د   مطالباتمنیریت وصول مطالبات نیز وظیفه ا تباط با مستأمرین و پیگیری وصول معوقات و 

 عنوان نمایید.  96مهمترین اقدامات معاونت مالی و اقتصادی را طی سال  -

بدا تومده بده 1396سدال   اسدت  د  میکترین بحث مایی که د  واحن  مالی دا یم  بحث مای مالی و پدی  بیندی بودمده

 ا منیریت  تفسیریگزا ش شرکتی بوده که  ا  این شرکت اولینو بخشنامه مای سازمان بو س و او اق بیادما دستو العکل

، صدو تیای ت مدالی و اعتبدا اتیمنیربا زحکت، تتش و تخصص باالی نیروی انسانی    ا ائه داده استبه سازمان بو س 

شرکت لیزینگ  گردین  به سازمان بو س و سیامنا ان محترم ا ائه  clean&clearپیاپی مالی شرکت برای دومین سال 

از نیکده   حسابیای مالیداتی شدرکت بنمی مالیات برا زش افزوده ننا د کهاست  یای از اولین شرکت ماییصنعت و معنن 

ومود دا د که آن مم د حال  92و  91حسابیای سالیایتنیا مباحثی د خصوص مرایم بسته شنه و  95تا سال  87دوم سال 

د  بحدث مالیدات بدر ا زش ایی است که واقعاً از اولین شرکت میای شرکت لیزینگ صنعت و معنن حل و فصل می باشن 

بابت مالیات  شرکت مای لیزینگ عکنتاًد حالیاه تعناد زیادی از دا ائی ننا د  و شرکت میچ مشالی با افزوده پیشگام است 

 دا نن و عوا ض ا زش افزوده بنمی مای سنگین به ادا ه دا ائی 

است  ل سیام مم برای اولین با  د  این شرکت  اه اننازی شنه و پو تا PowerBIسیستم  به دستو  منیرعامل محترم، 

تغییدر سیسدتم  به بعن دستخوش تغییرات وسیعی شنه و اقنامات مفین بسیا ی انجام شنه است   1387از سال البته شرکت 

میکترین که البته د  ابتنا ایرادات فراوانی داشت یای از  Windowsتحت  یسیستکبه   DOS لیزینگ از سیستم تحت 



د  ماندنه کدام  کشدکگیری د  بحث معوقات نیز طی دو سه سدال اخیدر  اقنامات بعکل آمنه طی این سال ما می باشن  

تا  1387از سال  عنوان شونن  Clean&Clearگزا شات مالی شرکت مم باعث شنه امر و مکین مطالبات شرکت داشتیم 

سرمایه و پشتیبانی ایشان موفق شنیم  عاملبا تصکیم منیریت  ته ام،اینجانب افتخا  مکاا ی با شرکت  ا داشاالن  مم که 

  یال افزای  دمیم میلیون  000,2به  یال  میلیون 400  ا از شرکت 

 اصول کاری شما در مدیریت چیست؟  -

 نظم، اختق کا ی و کا تیکی 

 اقداماتی را برنامه ریزی کرده اید؟ چه 1397برای سال  -

ای منیرعامل افزای  سرمایه شرکت می باشن و براین اساس این معاونت اقدنامات الزم بدرای یای از میکترین برنامه م

وصدول مطالبدات سدنواتی،  ا د  دست اقنام دا د  مکچندین  میلیون  یال 000,4به  000,2افزای  سرمایه شرکت از مبلغ 

 مستنن  97نت مالی و اقتصادی د  سال میکترین برنامه مای معاونیز از دیگر ا تقاء سیستم ما و کاباسازی فرایننما 

 امسال سال پرمشغله تری بود یا پارسال؟  -

شونن  صرف نظر از مسدائل ، کا ما سخت تر و پرمشغله تر میمرسال به دلیل باال فتن سطح توقعات و نیز افزای   قابت

 مالی و اقتصادی باین مکوا ه کشم به آیننه داشت و به وضعیت مومود  اضی نبود  

کمیی  شیود،ن است در مورد خدماتی که در مدیریت امورمشتریان به مستأجرین ارائه میی ممک -

 بیشتر توضیح دهید؟

ما مشتری  ا بعن از قرا داد  ما نکی کنیم و ا تباط موثری با مشتری دا یم  مکانطو  که گفتم باتومه به خط مشی شرکت 

خنماتی به  ،را داد و حتی د  برخی مواقع تا زمان انتقال مالایتباتومه به مامیت فعالیت لیزینگ الزم است تا پایان منت ق

الیدت مدای ایدن بداالیی از فع حجم که) تغییر کا بری وسائط نقلیه، کلیه خنمات مرتبط بابیکه موا د اما هایشان ا ائه شود  

بط، تغییر شرایط قدرا داد ، ، صنو  الکثنی منا ک، صنو  معرفی نامه مای الزم برای مرامع ذیر(دمننمنیریت  ا تشایل می

 د اما ه ، کنتدرل مزینده مدای متحکدل بدر صنو پروانه خروج موقت وسائط نقلیه از گکرکات) کاپوتاژ( ، انتقال مالایت موا

مشتریان  و     از معکول ترین اقناماتی است که د  منیریت امو مشتریان انجدام مدی شدود  د   اسدتای افدزای   ضدایت 

 مشتریان بسیا ی از د خواست مای معکول و غیرمعکول مستأمرین از طریق منیریت امو مشتریان اخذ می شود  



د صدن مااتبدات شدرکت توسدط امو مشدتریان  80مو  مااتباتی د منیریت امو مشتریان )بدی  از علیرغم تعند و تار  ا

صو ت می پذیرد( مکاا ان این منیریت با استفاده بیینه از نرم افزا مای مومود تنظیم وصدنو مااتبات مدذکو  ا د اسدر  

 صو ت میگیرد وقت انجام داده بطو یاه امابت تقاضای مشتریان حضو ی د حناقل زمان مکان  

با عنایت به تجربه و تخصص باالی مومود د  این منیریت تکامی د خواست مای مستأمرین بصو ت دقیق بر سی شدنه 

و  یست مای آنیا بکنظو  بیبود  ویه مای عکلیاتی مو د تجزیه و تحلیل قرا  می گیرد  سعی این منیریت کسب حدناکثر 

 ح شرکت میباشن    ضایت مشتریان با د نظر گرفتن صرفه و صت

 ؟لطفا درخصوص داشبورد هوش تجاری شرکت توضیحاتی ارائه دهید -

به عنوان تنیا نکایننه ایران عضو موسسه بین الکللی  2006مکانطو  که می دانین شرکت لیزینگ صنعت و معنن از سال 

IFLA ا  مفین بوده و نتایج مفینی می باشن  حضو  د  کنفرانس مای این موسسه میت تبادل دان  و تجربیات اعضاء بسی

بر موشکنن سازی کسب و کدا   IFLA2017کنفرانس د  آقای میننس اسنپو  پس از حضو    ا از آن شرکت نکوده است 

تأکین نکودنن  بنابراین طبق دستو  و استفاده از فرصت مای پی   و باین  قابت غلبه بر کال  مای محیط شرکت به منظو  

د  این خصوص طراحی و پیاده سازی داشبو د تحلیلی موش کسب و کا  بوده که با  الی و اقتصادیمعاونت م اه حل ایشان 

بدرای بنین ترتیدب تواندایی مدنیران سدازمان استفاده از دان  و تخصص منیریت مالی و اعتبا ات طراحی و عکلیاتی شن  

    ی  یافتبه موقع افزادقیق و  ،پاسخگویی به تغییرات محیطی، برپایه اطتعات صحیح

 معاونت مالی و اقتصادی در راستای کاهش مطالبات معوق چه اقداماتی انجام داده است؟ -

با تنبیر میأت منیره و دستو  منیرعامل اقنامات موثری د خصوص کام  مطالبات معوق صو ت گرفته تا ایدن موضدو  

ونت امرایی لیزینگ د خصدوص ا تقداء د سطوح عکلیاتی مکاا ی تیکی مناسبی با معامیم منیریت و حل و فصل شود  

اعتبا سنجی تسییتت منین با دقت نظر بیشدتر و اسدتفاده از  وش مدای ندوین اعتبا سنجی تسییتت منین داشته ایم  

با بادا گیری   معاونت مالی و اقتصادی نیز مای اخیر کام  یافتنرخ معوقات د  تسییتت سالو بنین طریق  بعکل آمن

 وشدیای  گردیدن ق به کاباسازی فرایننمای وصول مطالبات و فرایننمای مدالی مربدوط بده آن نیرومای متخصص موف

وصول مطالبات بطو  مار  برزو سانی شنه و با سرعت د  منیریت وصول مطالبات مو د پیگیری قرا  می گیرنن  د  ایدن 

مایی با اماانات بیتدر و خطا  از طریق پنلل ا سال پیامت ا استا استفاده از تانولوژی بسیا  موثر بوده است   وشیایی مث

اطت   سانی مرحله به مرحله اقنامات به مستأمرین بنحساب د  پیشگیری از بروز معوقات و وصول معوقات مفین فایدنه 

داده کاوی، تییه گزا شات تحلیلی از پرتفوی معوقات و تبنیل داده به دان  یای دیگر از اقنامات بعکل آمدنه بوده است  

خصوص وصول مطالبات بوده که منجر به تعیین  اماا مای وصول مطالبات به تفایدت پروتادل، سدنج  عکلادرد  د 

 شعب و پیگیری کنننگان، ا ائه بازخو د به فراینن اعتبا سنجی ، تعیین الگوی  فتا  مشتریان و     شنه است  



سال و نیم است که د  اخذ حام توقید  بدرای  شایان ذکر است باومود ایناه شرکت مای لیزینگ تقریباً برای منت یت

خود ومای مشتریان بنحساب با مشاتتی موامه مستنن، انجام اقنامات شبه قضایی بصو ت منی د  این شرکت پیگیری 

 شنه که اقناماتی کون واگذا ی کایای تضامین به بانت، ا سال اظیا نامه قضایی و     از مکله این اقنامات مستنن  

یرو اقنامات انجام شنه طی دو سال گذشته نرخ معوقات شرکت کام  کشکگیری داشته و تعناد پروننه مایی که پنتیجتاً 

 د صن کام  داشته است    80بنلیل معوقات باال و به منظو  وصول مطالبات به وکت واگذا  می شننن، 

شن موبایدل و یستفاده از دان   وز و تییه اپلیاالبته باتومه به  ونن بازا  و تکایتت مشتریان، شرکت برنامه مایی میت ا

 بیره گیری از اماانات وسیع آن  ا نیز دا د  

 

 با همکاران معاونت خودتان چه صحبتی دارید؟  -

 ،کشدیننن 96بابدت زحکداتی کده د  سدال دوست دا م از این فرصت استفاده کنم و از مکاا ان معاونت مالی و اقتصادی 

گامی فشا  زیادی  ا به مکاا ان تحکیدل مدی این امر  ی بسیا  منی و سختگیر مستم که تشار کنم  من د  مباحث کا

کنن، زیرا انتظا اتی از ما ومود دا د که باین حتکا پاسخگوی آنیا باشیم  د  پایان از تکام مکاا ان شرکت لیزینگ صنعت و 

چندین نکایندن  مکاا ی، مکدنلی و تعیدن تکام توان و انرژی خود  ا مصروف تتش، مکو می خوامم  نکودهمعنن تشار 

 سالی خوش و پر از پیروزی برای مکه آ زومننم 

 

 


