
رتبه اول را براساس  كرمانشعبه رتبه بندي بعمل آمده در شركت ليزينگ صنعت و معدن،   طبق

اين شعبه با تالش همكاران خود توانست اكثر اهداف از آن خود نموه است.  1394عملكرد سال 

 مدير رضا سيف الدينیبه همين منظور گفتگويی با . ترسيمی خود را در زمينه هاي مختلف محقق سازد

 .اين شعبه انجام يافته كه از نظرتان می گذرد

 

را بيان كنيد : سوابق خود در شركت ليزينگ صنعت و معدن ن را معرفی و مختصری خودتا-1

در  MBAدر شهرستان زرند کرمان فارغ التحصیل رشته مددیری  اررایدی  1355 رضا سیف الدینی متولد

فعالید  در شرک  لیزینگ صنع  ومعدن شعبه کرمدان  1384از بهمن ماه  وهستم مقطع کارشناسی ارشد 

 خود را آغاز کردم .

 

  خواهشمند است تاريخچه كلی از زمان و چگونگی تأسيس شعبه كرمان بيان كنيد. – 2

 وسیستان  ،استانهای یزدبا توره به موقعی  رغرافیایی، تأسیس شد. این شعبه  1384شعبه کرمان در سال 

پرونده از سایر شعب با ندر   320. در زمان افتتاح این شعبه داردخود مزگان را تح  پوشش بلوچستان و هر

به عنوان پور سال از افتتاح شعبه آقای شاه حیدری  2پس از گذش  به آن واگذار شد.  %27مطالبات بالغ بر 

 کمد  و بدا  مدن دت ایدن مد معدن مشغول بكار شددند و يدیکارشناس شعبه در شرک  لیزینگ صنع  

 دهم.کاهش   %9نر  معوقات را به  موفق شدم ایشان  همكاری

  

موفقيت را بيان  كسب اين داليل شده است.شعبه برتر ليزينگ انتخاب شعبه كرمان به عنوان  -3

 فرمائيد: 

تمرکز فعالی  ها در هر دو بخش اصلی یعنی اعطای تسهیالت به اشخاص معتبر و وصدول مطالبدات کده در 

لیزیندگ مهمترین دالیل موفقی  شعبه کرمان اس . در بخش لیزینگ خودرو و حقیق  مكمل هم هستند، 

عمومی ما  با اعتبار سنجی دقیق، مصوباتی بیش از بودره تخصیصی به شعبه  را در کارنامه خود داشته ایدم  

تسلط بر آیین نامه ها، تعامل و همچنین  و تمام تالش خود را برای رلوگیری از بروز معوقات بكار بسته ایم. 

ه و درعدین حدال باعدي ایجداد راهكارهدای نیز انجام امور شرک  را تسهیل نموداحترام متقابل به همكاران  

و دسته رمعی اسد  این موفقی  حاصل ی  کار تیمی ردید برای حل مسائل و مشكالت می شود. در کل 

 که الزم می دانم از همكاران دفترمرکزی نیز نهای  تشكر را داشته باشم.  
 

 وضعيت ليزينگ در ايران را بيان كنيد : -4

حال حاضر از ی  سوی با توره به کمبود بار در اسكله های بنادر وتحریم ها و وضعی  لیزینگ در ایران در 

موارده اقساط ماهیانه گردیدده  افزایشباالرفتن قیم  خودرو  که منجر به افزایش مبلغ تسهیالت و بالطبع 

 مسبب  صعود نر  مطالبات باشد که البته شرک  لیزینگ صدنع  و معددن بدا کدادر اس . این امر می تواند



مدیریتی قوی و پرسنل مجرب و متخصص و پیش بینی های صورت گرفته و اعتبار سنجی مطلدوب و اخدذ 

 .تضامین معتبر  از ریس  معوقات کمتری نسب  به سایر شرکتهای لیزینگ در ایران برخوردار می باشد

 

 استراتژی جنابعالی در بازاريابی چيست:–5

که شعار همیشگی موسسات مالی واعتبداری  ،فراتر از امر مشتری مداریدر امر بازاریابی  بنده معتقدم که پا 

راه . در بین مردم مدی باشدد مشتری همیشه از رنس مردم و زیرابیاوریم   اس  بگذاریم و به مردم داری رو

یا غیر صنعتی از سازمان  کارهایی از قبیل اخذ ايالعات شرکتهای فعال بخش صنع  در شهرکهای صنعتی و

تعامل با نمایندگیهای مجاز شرکتهای يرف قرارداد خودرو سداز  رکهای صنعتی وحضور فیزیكی وشرک  شه

نیز در این زمینه مفید فایده اس .  همچنین در بازار رقابتی امروز بایدد بده در استانهای تح  پوشش شعبه 

 در شرایط کنونی اس . متمایز شدن در خدم  تنها راه موفقی   بنابراین ایده ها و روش های نوین اتكا کرد

 

 

 راهکارهايی به همکاران پيشنهاد می كنيد: هبرای كاهش مطالبات چ -6

در پاسخ به این سوال ابتدا عرض کنم که کلیه روسا و مدیران شعب سیزده گانه از اساتید بنده محسوب می 

شوند، ولی بعنوان عضوی کوچ  از مجموعه بزرگ لیزینگ صنع  و معدن و با تورده بده تجربیدات کسدب 

رار شعبه خدود و از شده به نظر می رسد هر شعبه با توره به شناخ  موقعی  رغرافیایی و بومی محل استق

نظر روانشناختی امكان اعتبار سنجی مشتریان خود را دارند که با بكارگیری آئین نامه هدای داخلدی وصدول 

 مطالبات و بهره گیری از تجربیات خویش امكان وصول مطالبات و کاهش معوقات میسر خواهد بود . 

با   خودش وخاص خلقیات و گویش بان زهمان  و بافصل  ایجاد نموده سری  برای هر مشتری می بایس   

که آیین نامه نیز این اختیدار  رهمانطو افراد در برخورد با بعضی از يلب نمود و مطالبات راترفندهای مورود 

 و یاروشهای متداول آئین نامه استفاده نمود. نبایستی از اهرمها را به شعب داده، 

از يریق ابطال کارت سوخ  و اخذ حكم توقیف توسدط  می توانکارساز نبود  اما بطور کلی اگر مباحي فوق

  وپایانه های کل کشور  نقل و سازمان حمل و تعامل با همچنیناقدامات قانونی را انجام داد.  مرارع ذیصالح 

و حصول نتیجه مطلوب مفیدد ره  شناسایی محل تردد خودرو از ضامنین پرونده  اخذ کم  و 10پلیس +

 هستند. 

 

 :بيان نماييد داريدشعب  پيشنهاداتی برای بهبود وضعيت شركت ويا  نقطه نظر وهر گونه  -7

 قدرارایران شرکتهای لیزینگ باالترین زمره در  و شهرت و خوشنامی حاظ قدم  لیزینگ صنع  ومعدن از ل

مهنددس اصدفهانی رناب آقای لیزینگ  معاون  محترم اررائی و يبق فرمایشات داشته که در این خصوص 

ه اندد. دشد برگزیددههمدین شدرک  پرسدنل میدان  ازدر ایدران لیزینگ مطرح از مدیران شرکتهای بسیاری 

 . شودتبدیل ر ایران میتواند به ی  قطب آموزش لیزینگ د درنتیجه این شرک 

 برگزاری دور های آموزشی تخصصی برای پرسنل شعب نیدز در افدزایش کدارایی آن هدا مفیدد خواهدد بدود.

به فرایندهای داخلی و نحوه ارتباط هر شعبه با  باتوره  درصورتیكهخصوصا دور های آموزشی درون سازمانی 



مدورر می توانند واحدهای مختلف دفترمرکزی يراحی شوند، در ایجاد هماهنگی میان شعب و دفتر مرکزی 

 . باشند.

ره  توسعه بدازار و  (E-Leasing)همچنین افزایش خدمات الكترونیكی و راه اندازی لیزینگ الكترونی  

 نیز می تواند از سوی همكاران دفتر مرکزی مورد بررسی قرار گیرد.ارائه خدمات بهتر و سریعتر 

 

 

قش خانواده در پيشرفت شغلی شما چه بوده است؟ن-8

و همكاری  مادرم دعای خیر پدر وو مطمئنا بدون داشته بی ش  خانواده ام نقش بسیار مهمی در این راه 

من در تمدام امدور بدوده اندد چندین رایگداهی بدرای شدعبه و مشوق و پشتوانه بی دریغ همسرم که همواره 

 اینجانب محقق نمی گردید. 

 

 سخن آخر: 

ری  محترم عامل، معاون  محترم اررایی و همچنین همكداری ضمن تشكر از ارشادات و راهنمایی های مدی

تبرید  سال ندو را سایر معاونین، مدیران و همكاران محترم که باعي پیشرف  اینجانب در شعبه گردده اند، 

تحقق اهداف  در سال ردید گام های مورری به منظور ،ترتر و ردی با عزمی راسخعرض نموده و امید اس  

 برداشته شود.   و معدن، صنعشرک  لیزینگ 

 


