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 07/07/1400 تهیه گزارش  تاریخ  رویه اجرایی  -مقررات  -قانون شناسه

 موضوع عنوان
  نیا  28/02/1400مورخ    هیدر اص حح  یاموال مازاد موس س ات ابتبار  ی( دس تورالعم  نووه واگذار11تبعات حذف ماده )  یبررس  

 یتوت تملک بانک ها به صاحبان قبل  یجهت برگرداندن واحد ها  یدستورالعم  و ارائه راهکار قانون

 کرمان   بخش خصوصی استان  دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و مرجع طرح موضوع

 موضوع شرح 

بر اس ا  این ماده    از دس تورالعم  نووه واگذاری اموال مازاد موس س ات ابتباری حذف ش د   1(11ماده )  28/02/1400در تاریخ 

امکان اقاله وثایق واحدهای تولیدی که به دلی  بدم بازپرداخت تسهیحت بانکی در تملک بانک ها قرار گرفته بود با پرداخت مبلغ  

امکان پذیر می گردید  لیکن از خرداد ماه س  ال   وی مالک قبلیهتینه ها از س     و دیگر اص   س س  ود و وجه التتام ت خیر ت دیه دین

  بر اس  ا   س چنانچه فردی اقدام به برگرداندن واحد خود به روش اقاله نمایدس ملکاین ماده از دس  تورالعم  حذف ش  دکه  جاری  

ی ص اح  واحد تولیدی    در این حالت س وال پیش می ییدس براو به ص اح  اص لی برگردانده می ش ود  ش ده  یروز ارزش گذار متیق

 که امکان بازپرداخت تسهیحت دریافتی خود را نداردس امکان پرداخت قیمت روز ملک خود چه اندازه ممکن می باشد؟!

( قانون رفع  17ماده )  2(1( و تبص  ره )16تکالیف مقرر در بند )الف( ماده )با بنایت به اینکه این دس  تورالعم  در راس  تای اجرای  

اموال توت تملک    از واگذاری  هدفجهت حمایت از تولید تدوین ش ده اس ت و    موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کش ور

 اهداف قانون رفع موانع نیت زیر سوال می رود   حذف این ماده  با  لذا  بانک هاس بدم بنگاه داری بانک ها می باشدس  

دگان بانک های بام س بانک ها رغبتی به تملیک وثیقه مو  طرح ندارند  چرا که بازپرداخت تس هیحت از س وی  بنا به ابحم نماین

 مجبور   1386( قانون ثبت اس ناد س ال  34بانک ها می باش د  لیکن به دلی  اص ححیه ماده )واحدهای در زمان تعیین ش ده به نفع  

 گردند می  وثیقه به تملیک 

و از    یقانون بر معامحت ش رط  تینظارت و حاکم  یو برا  یقانون  یهاکنندگان از فرص تاز س و  اس تفاده  یریجلوگ  یقانونگذار برا

  (34)  و  (33)ماده     یاقدام به تص و  دیگردیمنعقد م  انیها و مش تربانک  نیکه ب یبه معامحت رهن  دنینظم و انس جام بخش    یطرف

   نمود   1351در اصححیه سال  مکرر قانون ثبت  

  رمنقولسیراجع به اموال غ یو رهن  یمعامحت ش رط هیو کل  (33)معامحت مذکور در ماده    س1351اص ححیه س ال    3(34طبق ماده )

وص  ول طل  خود را توس  ت دفترخانه    تواندیخود را نپردازدس بس  تانکار م  یکه بدهکار ظرف مدت مقرر در س  ندس بده  یدر ص  ورت

 
در صورتی که مال مازاد از جمله وثایق تملیکی باشدس مؤسسه ابتباری موظف است نووه و زمان متایده را   :1399/ 03/ 27مصوب  اموال مازاد موسسات دولتی دستورالعم  نووه واگذاری 11ماده  -1

ابتباری موظف است مال مازاد را به   یمادگی نمایدس موسسهحداق  ده روز قب  از متایدهس به اطحع مالک قبلی ین برساند  در صورتی که مالک قبلیس قب  از بازگشایی پاکت های متایدهس کتبا ابحم 

و وجه التتام ت خیر ت دیه ی دین تا تاریخ واگذاری مال مازاد   مالک قبلی ین واگذار نماید  مبلغ قاب  دریافت بابت واگذاری اموال مازاد به مالک قبلی که باید نقدا پرداخت گرددس معادل با اص س سود

 .ابتباری در اجرای وثیقهس تملک مالس نگهداری و متایده ین متوم  شده استس می باشدبه بحوه سایر هتینه هایی است که مؤسسه 
 است: یماده  مستثن نیمقرر در ا یاز شمول مجازات ها ری  موارد ز1تبصره   -2

ماده  را  نیموض وع ا  یها  ییدارا  یواگذار  یس ازمان بور  و اورا  بهادار اقدامات ززم برا  ای  رانیا یاس حم  یجمهور  یبانک مرکت  دییحس   مورد به ت   یمؤس س ه ابتبار ایکه بانک  یموارد - الف

 شد؛ین ممکن نشده با یواگذار سیمؤسسه ابتبار ایخارج از اراده بانک   یبه بلل یانجام داده ول

اموال و س هام   نگونهیا  یدریمده باش د  نگهدار  یمؤس س ه ابتبار ایبه تملک بانک  یبه ص ورت قهر رانیا یاس حم  یجمهور  یبانک مرکت  دییکه به ت  یو س هام  رمنقولیغ ایاموال منقول    ینگهدار  - ب

  ی م هیته  ییو دارا  یوزارت امور اقتصاد شنهادیاست که به  پ ینامه ا نییبودن تملکس مطابق ی  یقهر  قیمص اد  نیی  تعس تیماده  ن نیموض وع ا  یتملکس مش مول مجازات ها  خیس ال پ  از تار  کیتا 

 رسد  یم رانیوز  تیه   یقانون به  تصو نیابحغ ا خیشود و ظرف مدت سه  ماه از تار

  یها   ونیس   یاده  را به کمم  نیبار گتارش بملکرد حکم ا  کیباش  د و وزارت مذکور موظف اس  ت هر س  ه  ماه   یم  ییو دارا  یحکم با وزارت امور اقتص  اد نیا یبر اجرا  مینظارت مس  تق  -2  تبص  ره 

 ارائه کند  یاسحم یو برنامه و بودجه و مواسبات مجل  شورا یاقتصاد
بدهی  س ند    و کلیه معامحت ش رطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول در ص ورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در 33در مورد معامحت مذکور در ماده    :1351قانون ثبت اص ححیه س ال   34ماده   -3

دفترخانه بنا به تقاض ای بس تانکار اجراییه برای وص ول طل  و اجور و خس ارت دیرکرد ص ادر  کننده س ند درخواس ت کند  تواند وص ول طل  خود را توس ت دفترخانه تنظیمخود را نپردازد بس تانکار می



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ی شرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  رخانهیدب یگزارش کارشناس

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   2

 

بدهکار    این ماده  یدر اجرا  دارد بدهی خود را بازپرداخت نماید هش   ت ماه مهلت  و بدهکار    کند  س   تس   ند درخوا کنندهمیتنظ

  قی ص ورت ملک مذکور را از طر  نیکه در ا  درخواس ت نماید  حراج ملک خود را  هیابحغ اجرائ خیماه از تار  6  مدت  ظرف  توانس تیم

توس  ت    بدم تقاض  ای حراجو    داریو در ص  ورت نبودن خر  دیگردیم  یمعامله به بس  تانکار توو  ارزشحراج فروخته و    یتاربرگ

  گرددیبه بستانکار واگذار م  یحقو  و بوارض قانون  هیابحغس ملک با اخذ کل  خیمدت هشت ماه از تار  یپ  از انقضاس  بدهکار

کلیه  تص   وی  گردید  بر اس   ا  این ماده    4(34)واحده    مادهمکرر قانون ثبت حذف و    (34)و    (34)ماده    1386لیکن در س   ال  

( قانون ثبتس چنانچه بدهکار در مهلت تعیین شده بدهی خود را نپردازدریال طلبکار  33معامحت رهنی و شرطی و معامحت ماده )

روز نس بت به    10فترخانه مذکور طل  خود را درخواس ت کند و درص ورتیکه بدهکار در مهلت  می تواند از طریق ص دور اجرائیه از د

 پرداخت بدهی اقدام ننمابدس اداره ثبت پ  از ارزیابی های ززمس حداکثر ظرف دو ماه نسبت به برگتاری متایده اقدام نماید 

فرصت مناسبتری    1351موضوع پی می بریم که در سال  به این    1386و   1351( قانو ثبت در سال های  34در مقایسه بین ماده )

تا ص دور اجرائیه به بدهکار داده ش ده و همچنین بدهکار در زمان تعیین ش ده امکان درخواس ت حراج ملک نیت دارد  لیکن در ماده  

و همچنین پ     روز پ  از ابحغ اجرائیه می باش د  10س فرص ت ارائه ش ده به بدهکار جهت پرداخت بدهی  1386واحده مص وب س ال

 س اداره ثبت تا دو ماه فرصت برگتاری متایده دارد از قطعیت ارزیابی

متاس فانه در قانون جدید به حق و حقو  بدهکار که در بو  ما واحدهای تولیدی می باش دس کمتر توجه ش ده اس ت و بانک ها به  

 تملیک واحدهای تولیدی می نمایند قانون رفع موانع اقدام به    16قانون ثبت و ماده    34دلی  مجبوریت ماده  

واحد    1761در چند هفته اخیر یماری از واحدهای تملک ش ده توس ت بانک ها در خبرگذاری ها منتش ر ش د که حاکی از ین دارد  

فت  تولی دی در کش   ور در تمل ک بانک ها قرار گرفته اند  با بنایت به اینکه واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود اقدام به دریا

بوام  خارجی نظیر    بهتس هیحت نموده اند و با توجه به اینکه در بس یاری از موارد نقش ی در بدم بازپرداخت تس هیحت ندارند و بنا  

نتوانس  ته اند تس  هیحت دریافتی خود را پرداخت  توریم هاس تورم و افتایش قیمت تمام ش  ده مواد اولیه و حام  های انر ی و     

( دس تورالعم  مذکور نیت مش کحت  11ر با چنین قوانین س خت و دش واری مواجه می باش دس لذا حذف ماده )نمایند و در حال حاض  

 
تواند ظرف ش ش ماه از تاریخ  بدهکار میپرداخت بدهی خود اقدام نماید     ماه مهلت خواهد داش ت که نس بت به تاریخ ابحغ اجراییه هش تخواهد کرد و به اداره ثبت ارس ال خواهد داش ت و بدهکار از

وش ملک در پ  از انقض ای مدت ش ش ماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد  قب  از فر  ابحغ اجراییه درخواس ت نماید که ملک از طریق حراج به فروش برس د در این ص ورت اجرای ثبت یا ثبت مو 

های قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به  بود  مبلغ حراج باید از ک  مبلغ طل  و خسارت قانونی و حقو  و بوارض و هتینهصورت ابحم انصراف بدهکار حراج ملک موضوباً منتفی خواهد 

انقض ای هش ت ماه مذکور در این قانون   تقاض ای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت مو  واص   نش ود پ  ازفروخته نخواهد ش د در ص ورت نبودن خریدار و همچنین در ص ورتی که کمتر از ین 

ورت واگذاری هرگاه بس تانکار قس متی از طل  خود را دریافت کرده باش د در ص  ش د  های قانونی به موج  س ند انتقال رس می به بس تانکار واگذار خواهد ملک با اخذ کلیه حقو  و بوارض و هتینه

در مورد اموال منقول ابم از اینکه اجراییه نس بت به  گردد   ها وجوه دریافتی از اص   طل  مس ترد می های دولتی و بانکدر مورد مؤس س ات و ش رکتملک به او باید وجوه دریافتی را مس ترد نماید   

ش ود   پرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وس یله اجرای ثبت به حراج گذاش ته مییخ ابحغ اجراییه نس بت به تمام یا باقیمانده طل  ص ادر ش ده باش د هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تار

م مال مورد معامله ض من تنظیم حقو  اجرایی تما های قانونی تا روز حراج به فروش نرود پ  از دریافتهرگاه مال به قیمتی بیش از طل  مورد مطالبه و خس ارت قانونی و حقو  و بوارض و هتینه

در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ض مانتی قرار داده ش ود بر حس   ین که مال متبور منقول و یا غیر منقول باش د طبق  ص ورتمجل  توس ت ریی  اجرا تووی  بس تانکار خواهد ش د   

 .خواهد شدمقررات این قانون بم 
قانون   33معامحت مذکور در ماده   گریو د یو ش رط  یمعامحت رهن  هیدر مورد کل  :ماده واحده   گرددیمکرر ین حذف م  34اص حح و ماده  ریبه ش رح ز  1351 قانون ثبت مص وب  یاص حح  34ماده  -4

وص  ول طل  خود را توس  ت دفترخانه    هیص  دور اجرائ قیاز طر تواندیخود را نپردازد طلبکار م  یکه بدهکار ظرف مهلت مقرر در س  ندس بده  یدر ص  ورت  رمنقولسیثبتس راجع به اموال منقول و غ

مورد معامله    یتمام  یابیبستانکارس اداره ثبت پ  از ارز  یبنا به تقاضا  دیخود اقدام ننما ینسبت به پرداخت بده  هیابحغ اجرائ  خیسندس درخواست کند  چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تار کننده میتنظ

  دینمایاقدام و مازاد را به راهن مسترد م یو یطل  قانون  تانیمطالبات مرتهن به م  صولنسبت به و ده یمتا یبا برگتار سیابیارز تیقطع خیینس حداکثر ظرف مدت دو ماه از تار  تیو قطع

 قانون بم  خواهد شد  نیمطابق مقررات ا شودیقرار داده م یضمانت ایانجام تعهد  ای نید  قهیوث  سیملک ایهم که مال  ی  در موارد 1  تبصره 

است که ظرف مدت سه ماه از طرف  یانامهنییموارد به موج  ی  ریو ابراض از رهن و سا ده یمتا یو برگتار ییاجرا  اتیختم بمل یبازداشت مازاد مورد رهن و چگونگ  هسی    نووه ابحغ اجرائ 2  تبصره 

  دیخواهد رس  هیقضائقوه   یرئ  یو به تصو  هیسازمان ثبت اسناد و امحک کشور ته

 است  یجار تی ن ده یقانون مختومه نگرد  نیا  یصادره که قب  از تصو یهاهیو اجرائ ی میقانون نسبت به اسناد تنظ ن ی  ا 3 تبصره 
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این واحدها را افتایش داده و امکان ادامه فعالیت را از این واحدها خواهد گرفت  لیکن بایس تی اقدامات ص ویوی در س الی که به  

 صورت گیرد   بنوان رفع موانع و پیشتیبانی از تولید نامگذاری شده

در اس تان یرربایجان ش رقی حدود     واحد در تملک بانک ها می باش دس لذا بلیرغم پیگیری از اداره ثبت اس تان و بانک های بام   

جت بانک ملت و س په لیس تی از واحدهای تملک ش ده به این دبیرخانه واص   نگردید و این موض وع باب  گردید اطحبات دقیقی از  

   در دست نباشد اخت تسهیحت  دزی  بدم بازپرد

ایرادات و مشکالت  

 مطروحه 

 رئو  ایرادات و مشکحت:

اقاله  از خرداد ماه س ال جاری باب  گردید امکان    یاموال مازاد موس س ات ابتبار  یدس تورالعم  نووه واگذار( از  11  حذف ماده )1

از بانک ها س  ل  گردد و    در تملک بانک ها قرار گرفته بود  یبانک حتیبدم بازپرداخت تس  ه   یکه به دل  یدیتول  یواحدها  قیوثا

در  قانون رفع موانع و ماده واحده قانون ثبت مجبور به صدور اجرائیه و تملیک واحدها می گردند و    16تکالیف ماده  بانک ها بنا به  

  یروز ارزش گذار   متیطبق ق  ملک مورد نظر  برگرداندسروش اقاله  به خود را    ییبخواهد دارااگر ص اح  واحد تولیدی  حال حاض ر  

 می گردد که در این شرایت امکان پرداخت بهای ملک به قیمت روز برای صاح  واحد امکان پذیر نمی باشد 

ر ص اح   با توجه به اینکه بدم بازپرداخت تس هیحت بانکی از س وی ص احبان و احدهای تولیدی در اغل  موارد خارج از اختیا   2

واحد از جمله توریم هاس تورمس افتایش قیمت مواد اولیه و غیره می باش  دس لذا بدم توجه به این موض  وع باب  تعطیلی واحدهای  

 صنعتی خواهد شد که تبعات جبران ناپذیر اقتصادی و اجتمابی را به دنبال خواهد داشت 

( ق انون ثب ت ک ه در اغل   موارد ب اب   از دس   ت  34ر م اده واح ده )  ب دم توج ه ق انونگ ذار ب ه واح ده ای تولی دی ب دهک ار ب ه ب ان ک د3

 دادن واحدتولیدی می گردد 

   تعداد قاب  توجه واحدهای تملیک شده در استان باب  شده است سرمایه گذاران رغبتی برای ادامه فعالیت نداشته باشند 4

تس ش هرک ها باب  پرداخت تس هیحت به همه    بدم توجه به اهلیت متقاض یان جهت ش روع کس   و کار توس ت س ازمان ص م5

 متقاضیان و تدوین مقررات سخت و دشوار برای کننده کار گردد 

جلسه  بندی جمع

  کارشناسیکارگروه 

 1400/ 07/ 07مورخ 

صنعت و  اتا  بازرگانی کرمانس بانک های بام  ملیس ملتس سپهس    دادگستری استانس  انگبا حضور نمایند  کارش ناس ی  جلس ه کارگروه

 به شرح ری  برگتار شد:  شرکت شهرک های صنعتی استانس  معدن و کشاورزی

توت تملک    ی ص  نعتیداخ  ش  هرک ها یواحد ص  نعت 72حدود    :یص  نعت  یش  رکت ش  هرک ها  عیمعاون ص  نا  سیمطلب  س  جاد

  طی ابحغ  یبانک مل  1399ماه دوم س  ال   6باش  د  در    یم یتعداد مربوط به بانک مل نیش  تریباش  ند که ب  یاس  تان م  یها بانک

بانک     اس تان انجام داد  یدادگس تر  یش ده بودند با همکار  نیکه جانش    یص نعت  یاباده واحدهااقداماتی در راس تای    ینامه ا نیئی

که    یخود را به مبلغ  یبده  1400اگر در س ال     ش ده اند  نیجانش   91که در س ال   یینامه ابحم کرده بود واحد ها  نییئ  نیدر ا  یمل

طی این    یواحد ص نعت  11واحد را دارد و حدود    یواگذار  ییمادگ  نمایندس هیوتس    کجایش ده اس ت به ص ورت   نیهمان س ال جانش  

  یثابت برا   هیس رمابدم وجود س رمایه در گردش و  واحدها بیش تر به دلی    هیبق    لیکنبودت داده ش دند  یاص ل  نیبه مالک  روش

در گردش دو    هیس رما  واحدها برای برون رفت از مش کحت واحد تولیدیس درخواس تدرخواس ت اکثر  اقدام ننمودند     یزت  نیماش  

  تین  یمعدود  یاواحده  در این میان   باش  د ینم  ریامکان پذ  یکار  نیچن  میبود که ابحم کرد یتک رقم  یبانک  یس  اله با س  ودها



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ی شرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  رخانهیدب یگزارش کارشناس

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   4

 

ابحم کردند که اگر    یمابق  یول   باش  ند  یم  %10ندارند که حدود  واحدهای خود    یراه انداز  یبرا  یوجود دارند که بتم و اراده کاف

  میرا دار  دیبازگشت به چرخه تول  یدولت کمک کند یمادگ

  رانیا  یدر س ط  ش ع  بانک مل 99دوم س ال    مهیکه از ن  یکیخص و  اموال تمل در  :یبانک مل  یکارش نا  ابتبار  اسیفرن  دیوح

که از   یکیکرده و اموال تمل  ییفعال در سط  استان شناسا یص نعت  یبرابر دس تورالعم  داده ش ده ابحم کردند واحد ها  سش روع ش د

به ص احبانش ان  مواس به کرده و اموال را    هیقرارداد اول  یکرده بود براس ا  مواس به مانده بده کیبانک ینها را تمل  سینیجانش    قیطر

   واحدها استقبال شد   شتریو از طرف بمصادف گردید  ما بود    اریکه در اخت  ییواحد ها متیسط  ق  شیبم  با افتا  نیو ا  میبرگردان

  یخود را براس ا  بده  یدهواحد ها باطحع رس انی انجام ش د  تا    ی و اس تاندار  یص نعت  یش هرک ها  ش رکت  در این راس تا با کمک

  انیدس تورالعم  تا پافرص ت اجرای این     کردند هیخود را تس و  یبده  1400ماهه اول    6  انیواحد تا قب  از پا  11  کنند  تیوار یقبل

 ماه بود که مجددا اجرای این دستورالعم  را از مرکت درخواست کردیم   وریشهر

  میابحم کرد  تیینها ن  مس تثنی قرار نداد و بهلیکن بانک ملی ینها را نیت   س تندیوجود دارند که فعال ننیت    ییواحدهادر این راس تا  

واحد    دسیجد  حتیبا ارائه تس ه  میداش ته باش ند یماده ا  یا  هیس رما  کیش ر  ایکرده و    هیتس و  یخود را به نوو  یها  یکه اگر بده

  هی س ط  س رمادر گردش چه در    هیچه در س ط  س رما  حتیتس ه  یتا به امروز یماده هرگونه ابطا  ی  بانک ملمیرا فعال کن  رفعالیغ

 در استان ادامه داشته باشد     یو دریمد زائ  یباشد تا اشتغال زائ  یم  یدیتول  یثابت و     به واحد ها

هس تند    دهیبه ش رکت در متا   یواحد ها که ما یبه ص احبان اص ل  دهیروز قب  از انجام متا  10 تا  دس تورالعم  11ماده    بر اس ا 

با ص احبان اص لی    یواگذار  تیکنند و اولو هیموجود در بانک تس و  یخود را بر اس ا  قراردادها  یها  یتا بتوانند بده  می ش د  اطحع

    لغو شد  یتوست بانک مرکت  لعم دستوراین ماده از    بود  لیکن  واحدها

بو  اقاله وجود داش ت که در مض مون ماده  به امروز  بانک ها تا    یبدو تاس    از  بانک ص نعت و معدن اس تان:  ریمد  سیموحد  قهرمان

فرص ت دو    یها به متقاض    یگذار  متیو ابحغ ها و ق  هیش ک  بود که بعد از ص دور اجرائ  نیقانون قبح به ا  نیا  طرح ش ده بود (  11)

مورد    یبرا  یداریکه خر کهیش د و در ص ورت  یانجام م  دهیمتا  نص ورتیا  ریاقدام کند و در غ هیتس و  یش د تا برا  یس ه ماهه داده م

( در  11حذف ماده )  یش د  دل  یبه بانک منتق  م  یقائم مقام  ایو    ینیبه بنوان ابمال جانش    ینبود به ص ورت س ند انتقال  قهیوث

بانک در    یکردند متوجه ش دند که وقت  یم  یاقاله را بررس    یک  پرونده ها  یهمکاران بازرس    یبود که وقت  نیاز اس تان ها ا  یاریبس  

  نیبه ا که  ایجاد می ش  دبو  و اش  کال    یکرد جا  یتومان واگذار م  اردیلیم کیبود به    یکارش  ناس     یابیکه ارز  یاردیلیم 5اقاله  

المال انجام    تیحق و حقو  بانک و ب  انتیص     یدارد برا  یدیتول  یواحد ها  یبرا  یکه تبعات منف    این موض  وعحذف کردند   یدل

ینها هم  قهیکه وث  یدیتول  یو واحدها  ردیصورت گ  یدیرتولیو غ  یدیتول  یواحدها  نیب  قیو دق  یکارشناس  کیتفک  دیشده است  با

اس تعحم    یاز بانک مرکت  دیحذف با  یداش ته باش د  دز  دوجو  ش انیباش د امکان اقاله برا  یطرح و هم خارج از طرح م  یمو  اجرا

   ش ود  جهیگفتگو ارائه ش ود تا منجر به نت  یبه ش ورا  ش نهادیش ود و به بنوان پ  یکارش ناس    تیت حذف نش ود و مش کحت و تبعا

  یش هرک ها   تس)اتا س خانه ص نع نفعانیو ر  یدیتول  یموارد از طرف اتا  اس تعحم ش ود و نظرات واحدها  نیا دهم  یم  ش نهادیپ

  نیا  دیها و فوا نهیو هت  بررس ی ش دهخص و     نیدر ا  یبخش خص وص    ندگانیو س ازمان ص نعت و معدن و تجارت( و نما یص نعت

 گردد مشخص    یو شبکه بانک  انیمشتر  یموضوع برا

باش د    یم  یدیتول  یواحد ها  کیبانک س پهس بدم تمل  هیرو بانک س په:  یکارش نا  مس لول واحد حقوق  سیببداله نژاد ملک  یس  یب

(  11مورد ابتراض از طرف بانک س  په بودهس چون ماده )  کی(س  11  در خص  و  حذف ماده )میندار  یموارد چاره ا  یدر برخ  یول

  پاکت ها  یقب  از بازگش ائس یرا موظف کرده بود تا مال مازاد را به مالک قبل  یبانک ها را موظف به اقاله کرده بود و موس س ه ابتبار

کرده   دی  را در تراز ق  متیق  نیبود و ا ادی  ز یکیروز امحک تمل متیبه بانک س   پ هس ق  یبانک ادغام  5  یواگذار    در ترازدی  نم ا  واگذار

که    یمورد از امحک  40ش ده بود و ما حدود    اریاخت  ضیو تفو میکرد  یوجود نداش ت و اقاله م  یمورد بخش نامه ا  نیقب  از ا   بودند
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و متوجه ش دند که به ض رر بانک س په بوده و به نظرم    میاقاله کرد  یمش تر  یروز مش خص ش ده بود با بده  متیدر تراز ق  ش انیبرا

  یمش ک  برا   جادیروز اص حح ش ود و اجبار حذف ش ود و اقدام به اص حح کردند و باب  ا متیبوده که ق  نیهم  یدز  نیاز ا  یکی

 داشته شد و اقاله حذف شد   ما بر  یالتام برا  نیا  ماهشد و از خرداد    یدیتول  یواحد ها

در خص و    یراتیی(س در مرداد امس ال تغ11ملت با توجه به ابطال ماده )  بانک  بانک ملت:  یس لمان پورس مس لول اداره حقوق  احمد

قس مت به ما ابحغ ش د و قس مت اول مربوط به    5 ای  4که در  گردد    یماه اجرا م  وریکرد و از ش هر   یو تص و  جادیدس تورالعم  اقاله ا

اقاله   میتص م  اریاخت  یدیتول  یاز واحد ها  تیحما  یبود که در راس تا  نیدس تورالعم  ا  نینقطه قوت ا   باش د  یم  یدیتول  یواحد ها

ن اقاله ص ورت  اس تا  فیتکل نییتع  تهیکم  اتیکه ابحم کردند با مص وبه ه  یطیو حص ول ش را  یبه اس تان ها واگذار ش د تا با بررس  

و س ند تک   یعکه متاس فانه قادر به انتقال قط یص نعت  یش هرک ها  یرخ نداده بودس در بو  واحدها  یاتفاق  نیو تاکنون چن  ردیگ

شهرک    یشده را برا  نیامحک جانش  ستیمورد دستمان باز بوده و ل  نیشود در ا  یانجام م  ینیو چون در قال  جانش  میس تیبرگ ن

  نی جانش    یواحدها  یتوان برا  یم یکند و حت  هیاقدام به تس و  یتا هر واحد میکرد  یو ابحم یمادگ میارس ال کرد  یو س تاد تس ه

از    یکه مطرح اس ت تعداد یبوث  یول   میخود بازگردانده ا  یواحد را به ص احبان اص ل  نیو چند میریبگهم در نظر    یش ده بخش ودگ

 رند   به اقاله ندا  یواحدها بحقه ا

  ش   دهس از بابت فروش امحک مازاد تو ت فش   ار  جادیو مقررات ا  تیندارند چون با توجه به ش   را  کی  به تمل یلیتم ا چیبانک ها ه

  نی بانک هاس بهتر  هیش ده بل  جادیجو ا  رغمی  بلندکن  یپرداخت م  مهیجر  یامحک به بانک مرکت کیبابت تمل  یو از طرف  باش ند می

بعد از س ند    یول  میریدر نظر بگ فاتیو تخف  یبخش ودگ  میتوان  یامحک بوده و م کیوص ول مطالبات بانک ها قب  از تمل  تسیوض ع

 انجام داد     یتوان کار  یاقاله نم یقطع

  انجام  کجایات به ص ورت  بک  مطالبات بانک ابم از اص   و متفر هیبه ش رط تس و  یدیتول  یواحد ها  قاله(س ا11بعد از ابطال ماده )

اقاله    کجایش ود و    هیتس و  یکه ک  بده  نس تیو مو  طرح و ش رط ا  یاز جمله مس کون  یمتعدد  قیوثا  یدیواحد تول یعنی   ش ود  یم

در    دهیمتا  هیپا  متیش ده را با ق  کیبانک ملت امحک تملس  ک  اموال  هیش رط مص وب اس ت و در ص ورت تس و  نیو ا  ردیگ  یص ورت م

ش ود ثبت    یفرس تاده م  مانیکه برا یمتیندارد و با ق  تیبو  مطرح ش ده در بانک س پهس در بانک ملت موض وب   کند  یدفاتر ثبت م

 باشد     ینم  یمسلله ا  نیچن  ریرگروز ملک( و تراز و دفاتر ما د  متیفرستند )نه با ق  یم  هیسند تسو  مانیکرده و برا

  یمیدر ش  هرک س  ل ی تملیکیواحد ها  یبرخ  نش  ده اس  ت  هیتخلدر ش  هرک توس  ت بانک ملت    یدیواحد تول چیتاکنون ه

در مورد    یبا مراجع قض ائدر این خص و   ندارد     یو ص احب  رها کرده اند  یفروخته و کارخانه به ص ورت خالخود را  یزت   نیماش  

نرود  اکثر واحد ها    نیالمال از ب تیه و بص  اح  ملک ش  د  میدهند تا بتوان ینمبه نفع بانک   هیو حکم تخل  میمش  ک  دار هیتخل

مانده اس ت  از نظر    فیاختحف دارند و کارخانه به ص ورت بحتکل ایهس تند و    یکیبه ص ورت ش ر  ایواگذار کردند و    ایمش ک  دارند  

روز قب  از بازکردن پاکت ها    15حال    مسییماده اقاله بوده ا ش هیباش د چون هم ینم  یدی( موض وع جد11بانک ملت حذف ماده )

  میندار  یباز اس ت و هرکدام مراجعه کنند مش کل  ریمس    نیو اقاله اقدام کنندس باز هم  هیتس و  یبرا یص نعت  یتا واحد ها میاخطار ده

  متیختحف قو ا  یابیباشند بو  ارز  یم  دیکه خارج از تول  یبعد  قیشده است  در بندها و وثا   یتسه  یو بو  اقاله ادامه دارد حت

باش ند   هیبه تس و   یو اگر ما  س تیموض وبات مطرح ن  نیا  یدیتول  یدر بو  واحدها  یمرابات ش ود ول  دیبا  یروز ملک با طل  بانک

  میده  یارائه م  تیدر گردش ن  هیجهت سرما  یحتیتسه  یو حت  ردیگ  یاقاله صورت م

  با توجه به  میبپرداز  نانیبه مش کحت ش رکت ها و بدهکاران و کاریفر  دیدر حال حاض ر با  اتا  کرمان:  ندهینما  اسین  یلیس ه  دیس ع

دارد و    یادیس وال ز  یکه امروزه مطرح اس ت جا  یرس د که بو  اقاله ا  یکه دوس تان در مورد اقاله گفتند به نظر م ییص وبت ها

و    تیمس ائ  و حما  نیاز ا  یریجلوگ  یکرمان برا  در اس تان  س تیش ود بمح اقاله ن یاقاله به کار برده م  نوانینچه که امروزه به ب

  مسیموفق بم  کرد  اریباش د که بس    یموض ع م  نیو یمار ها نش ان دهنده ا  میداش ت  یدر س ه بخش یموزش و اطحع رس ان  دسیتول  ا  یاح
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  یبه ببارت  یعنیانجام نش  ود    دهیانجام دهند تا متا  دیبا  ییچه کارها  انندبدهکار بود تا بد  یش  رکت ها  یقس  مت اول یموزش برا

بود چگونه    دهیبرگتار ش  د و بانک برنده متا  دهیص  ورت گرفت که متا  نهیزم  نیدر ا  یبعد  ی  یموزش هاردیص  ورت گ  دهیتوقف متا

  براس  ا  یمار موجود و گتارش  ات  میردانچگونه امحک تملک ش  ده را برگ  نکهیکرد و مورد یخر ا  یریاز نق  و انتقال جلوگ  دیبا

ها    یدر خبرگتار  یجدول  شیها هس  تند  چند هفته پ نیتر  نییاز پا  یکیتملک ش  ده اس  تان کرمان    یمواس  باتس واحدها  وانید

تملک مربوط به بانک   نیش تریواحد بود و ب  1761ماه امس ال که    بهش تیتملک ش ده تا ارد  یمنتش ر ش د در خص و  یمار واحدها

که از بانک ص نعت و معدنس    یتانیرا به خود اختص ا  داده اس ت و بت کش ور  یاز ک  تملک ها  %30 بایواحد که تقر 528و    یمل

در خص و  بانک س په    یملک  ییقا  یک  کش ور هس تند  ص وبت ها  یتملک ها  %60  ندهیو ملت ص وبت کردند نما  یمل  س پهس

واحد را تملک    500از    شیکه ب یباش د  بانک مل  یم  ورواحد در کش    91بانک س په   یک  تملک ها  نکهیا  یاس ت به دل  یص و

تحش    دیاس ت  ما با  تیناچ  ارییمار بس    نیکه ا  میواحد را برگردان 11  میکه با تحش توانس ت کند  یش ان ابحم م  ندهیکرده اس تس نما

 ست یاقاله ن  شیمعنا  یکه اکنون مطرح است به اسم اقاله ول  ینه اقاله ا  سیاقاله واقع  ا  یاح  یبرا میکن

  نیبانک ها نبود و در یئ  یبرا  یاریاقاله اخت  میکه تاکنون به نام اقاله داشت  ینچه  کرمان:  یگفتگو  یوراش    یس روش مش اور حقوقکیا  

تبص ره    8که در ماده    رض روریغ  یواحدها  ینامه نووه واگذار  نییئ  رادیش ده بود  ا  مطرح  رض روریغ  یها  یدارائ  ینامه نووه واگذار

کرده و بانک ملک    هیبا اص ول مش خص ش ده تس و  مدهسکه به تملک بانک دری  یواحد اقتص اد  ایش ده بود که چگونه ملک    ینیب  شیپ

وض ع ش د و ماده    یاموال مازاد موس س ات ابتبار  ینامهس دس تورالعم  نووه واگذار  نییئ  نیبرگرداند که بعد از ا  یرا به ص اح  اص ل

را برگرداند  در    خودص اح  ملک بتواند با پرداخت س ود و      ملک    دهسیدن پاکت متاص ورت بود که قب  از باز ش    نیبه ا  تی( ن11)

  رض روریغ  یواحدها  ینامه نووه واگذار  نی( یئ8گرفتند تا ماده ) میتص م  یاموال مازاد موس س ات ابتبار  یدس تورالعم  نووه واگذار

  س تین  یازین یبه دس تورالعم  قبل  ریکردند که با توجه به دس تورالعم  اخ   یتص و  رانیوز  اتیه  19/12/1399در    را حذف کنند

که بخواهد   یحذف کرد  در حال حاض ر کس    تی( دس تورالعم  را ن11ماده )  یبانک مرکت  10/03/1400 خیو در تار  دکردن  یو ملغ

   ردیگ  یش  ده ص  ورت م  یارزش گذارروز   متیمال طبق ق  کیخود را برگرداند و بخواهد از روش اقاله اس  تفاده کند تمل  ییدارا

ش  ده در    جادیو س  ود مرک  ا  یبودن خس  ارت پلکان  یو جار  اقالهجلس  ه در مورد مقررات    نیم 63کرمان در    یگفتگو  یش  ورا

 کنند     دایپ  رییثابتس مصوب کرد تا تغ  یقراردادها  میتنظ  یبرا  یصور  یقراردادها

قرار گرفتند نیت  که توت تملک بانک ها    یدیتول  یاز واحد ها  یتا تعداد  مینظر داشت در  شورا:  رخانهیمسلول دب  سیدرخش ان  نینس ر

داش ته باش ند لیکن بلیرغم مکاتبه جت بانک ملت هیچ کدام از بانک ها لیس ت واحدهای توت تملک خود را    در این جلس ه حض ور

   ارسال نکردند از این رو امکان دبوت از واحدها فراهم نشد 

وجود دارد  ب انکی امک ان اق ال ه را در  ب ان ک ه ا   نیب  درخص   و  نووه اق ال ه  اختحف نظر مش   اه ده می گردد 11ه  بلیرغم ح ذف م اد

به دلی  بدم    تیاز واحد ها ن  یتعداددس تورالعم  داخلی خود داراس ت و بانک دیگری چنین امکانی ندارد  همانطور که بیان ش د  

  یبه حرکت بترگ  ازیمشک  ن  نیح  ا  یندارند  براواحد خود را  به بو  اقاله    یبحقه ا  وجود سرمایه و در گردش و دیگر هتینه ها

 دارند ابحم کنند   یشنهادیخصو  پ  نیدر ا  تانیاست و اگر بت

  جهیبه نت  نجرمس ائ  وجود دارد و م  یکه همواره در تمام  یاز مش کحت یکی  بانک ص نعت و معدن اس تان:  ریمد  سیموحد  قهرمان

  یص وبت م  یبانک  دینگاه ش ود  ما از د یس تمیبه ص ورت س    دیبا  یاس ت ول  ینگر یو ش خص    ینگر یو ص نف  ینگر یش ودس بخش    ینم

 پردازند   یبدهکاران به موضوع م  دیاز د  تیو خانم سروش ن میکن

  ستسیحاضر ن  نجایا  ضیمر  یول میکن  یبه بنوان کارشنا  و متخصص و جراح صوبت م  ما  اتا  کرمان:  ندهینما  اسین  یلیسه  دیسع

اس تس    ازیبه راهکار حض ور ینها ن  دنیرس    یباش د و برا  یش ده اس ت م  یکه تعط  یش رکت ورش کس ته بدهکار  یبرا  یمش ک  اص ل

ینها تملک    یکنند و واحدها  ینرم م  همش کحت دس ت و پنج  نیکه با ا ییاز ش رکت ها  یکه تعداد قاب  قبول  نس تیبنده ا  ش نهادیپ
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در    یبه ص ورت حض ور  تیص ورت ما ن  نیمش اورش ان حض ور داش ته باش ند و در ا  ای   یتوانند با وک یش ده اس ت دبوت ش وند که م

  میداشته باش  یجلسه کاربرد  کیبود تا    میخدمتتان خواه

داریم  واحد ها    نیا  س تیل  برای دبوت از واحدهای تملیک ش ده از س وی بانک ها نیاز به  ش ورا:  رخانهیمس لول دب  سیدرخش ان  نینس ر

که در این ص ورت نظرات و مش کحت ینها را دریافت و بررس ی خواهیم کرد  مهمترین موض وع به بدم وجود یک دس تورالعم  واحد  

تسهیحتی ارائه می  خود    یمصوبات داخلبر اس ا   بانک ها  می گردد  لیکن  حذف    یدس تورالعملماده ای از    بر می گردد   برای بانک

 دهند و دیگر بانک ها چنین امکانی ندارند

می باش د که به نظر می رس د    ازمان برگرداندن به ص احبان واحدهو    کیدر زمان تمل  یکارش ناس    گذاری متیق  موض وع بعد نووه

 مهمترین دلی  حذف این ماده می باشد

کردند که کارشناسان    انیب  مایدر ص دا و س   هیالفتس معاون وقت قوه قض ائ  یش ما را یقا  پاس خ  اتا  کرمان:  ندهینما  اسین  یلیس ه  دیس ع

 کنند   یم  یگذار  متیق  ینیپائ  متیهنگام تملک بانکس اموال مردم را با ق

همانطور که گفتم اگر به موض وع به   موض وع اص ح ص وت ندارد  نینظر من ا  به  بانک ص نعت و معدن اس تان:  ریمد  سیموحد  قهرمان

اقدام    یگذار متیق  یکارش نا  بانک برا  یگذار متی  در قردیگ  یص ورت م  یش خص    یص ورت همه جانبه نگاه نش ود برداش ت ها

  یش ود و اجرا   یواگذار م  هیبانک خارج ش ده و به قوه قض ائ  اریص ادر ش دس پرونده از اخت  هیکه از طرف بانک اجرائ  یکند و زمان  ینم

ها    یمش تر  دیش ا  سیباش د و نه از طرف مش تر  یکارش نا  نه از طرف بانک م  نیش ود و ا  یم نییثبت و کارش نا  توس ت ینها تع

  دهی و متا کیثبتس بو  تمل  ون( قان34کار را ندارند  در ماده )  نیبانک ها اجازه ا  یبتوانند با کارش   ناس   ان ارتباط برقرار کنند ول

اکثر بانک ها به کارش نا     یکنند ول  یم  یگذار  متیخودش ان ق یرقم کیبانک ها تا    یبرخ  تین  دهیش ده اس ت  در زمان متا  انیب

توافق کند تا طل  خود را وص ول کرده و اداره    نکهیمگر ا   رندیکنند تا بعدا در معرض اتهام قرار نگ  یموول م  یدادگس تر  یرس م

  یکردند ول  نییتع  متیق  اردیلیم  5را    یملک  یاگر به فرض کارش ناس ان دادگستر  دهیدر زمان متا  ابحم کندمختومه  را  نده  ثبت پرو

کند تا ص اح  ملک از ثبت    تیرا به حس اب ثبت وار  اردیلیم  4تومان باش دس بانک موظف اس ت مابه التفاوت    اردیلیم کیبانک    یبده

  دهی و اجرا و متا کیثبت و تمل  ندی  فرامی گردد کیپرداخت نکند به ص ورت مش اع تمل  یاگر به ص ورت نقد  نکهیا ایکند و    افتیدر

 هستند   یموضوع مشخص  یهمگ

که    میبپرس    دیابتدا با   باش د  یمدس تورالعم   (  11دس تور جلس هس تبعات حذف ماده )  موض وع  ش ورا:  رخانهیمش اور دب  اسیبهن  یمص طف

از    بوتماده ش د؟ متاس فانه امکان د  نیکرده بود که منجر به حذف ا  جادیبانک ا  یبرا  یماده حذف ش ده اس ت و چه مش کل  نیچرا ا

در خرداد ماه     یس تاد کارگروه تس ه   یکه قائم مقام رئ  یگتارش    نییخر  یط  یتوت تملک بانک ها وجود نداش ت ول  یواحد ها

ها ارس ال ش ود و از    یش ده اس ت به اس تاندار  کیبانک ها تمل  یکه از س و  ییواحدها  س تی  ل1   ابحم کردند دو موض وع مطرح ش د

  ییمار را از بانک مرکت  دیموضعس با  نیشوندس که با توجه به ا  یکارگروه استان ارسال شده تا بررس  یها به ستادها  یاس تاندار  قیطر

که    یتوت تملک ش بکه بانک  یدیتول  یواحد ها یلیاز تعط  یریدس تورالعم  جلوگ  ندهیماه ی  5/1تا   1ظرف     2   میدرخواس ت کن

دو موض ع نس بتا راه گش ا خواهد بود  طبق یمار    نیو ابحغ ش ود  به نظر بنده ا  هیباش د ته  یپول و ابتبار م  یدر دس تور کار ش ورا

بو  اقاله فقت ش ام     س ت؟یواحد ها چ  نیا  فینش ده اس ت و تکل  کیهنوز تمل  تیواحد ن  یو تعداد  میش ده دار کیواحد تمل  1670

و    رفعالیش ده غ کیتمل  یاز واحدها  %56خورند     یمش ک  برم  بهش د   کیکه تمل  ینش ده اند و زمان  کیباش د که تمل یم  ییواحدها

  تیبه ادامه فعال  یکه فعال هستند تما  ییواحدها  ایحذف شده اند؟ ی  دیاز چرخه تول  رفعالیغ  یواحدها  نیا  ایی   فعال هستند  44%

وجود دارد؟    یمش ک  چه راه حل  نیا  یثابت نداردس برا  هیدر گردش و س رما  هیس رما  یبه ادامه دارند ول   یکه تما  ییدارند؟ واحدها

از    دی  باینه به هر ش  کل  یول  دیاز تول  تیحما یعنیباش  د    یم  دی( قانون رفع موانع تول16ماده )  سیدس  تورالعم  نووه واگذار   یب
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بو  حذف ماده    ریگیکه پ  نس  تیبنده ا  ش  نهادی  پمیبو  اقاله خارج ش  و  یا  قهیش  ده و از حالت س  ل  تیحما  یدیتول  یواحدها

  میدرخواست کن  یاز بانک مرکت  تی( بوده و یمار را ن11)

را در    یکارش ناس    یبو  ها  میتوان  یم  ش تریبه نظر بنده ب  :یو اش تغال اس تاندار  یگذار  هیس رما یندگیمعلم زادهس دفتر نما  فرزام

که درخواس  ت    یفرد  ایش  ود که ی  یبررس    یمتقاض     تیاهل  دیبا  یعنی  میش  ده لواک کن  کیامحک تمل  دهیو متا  یبو  واگذار

  اس تان با توجه  یس تاد تس ه  یگفتگو و کارگروه ها  یش ورا  سیدر بو  کارش ناس    ر؟یخ ایدارد    تیاداره ینرا ن  ییداردس توانا  یواگذار

  اتیو ه  یاس تان  یخص و  به بهده کارگروه ها  نیپرس ت در ا  نید  یکش ور جناب یقا   ید تس هکه قائم مقام س تا  یا  فهیبه وظ

مطرح ش ده بو     ش نهادیکمک کنند  در پ نهیزم  نیتوانند در ا  یکرده اندس م  فیتعر  فهیموض وع را به بنوان وظ  نیا  یخبرگان بانک

باش د     یم  یو بانک مل  یمربوط به بانک کش اورز یکیتمل  یواحدها  نیش تری  در اس تان ما بدیرا حتما لواک کن  یمتقاض    تیاهل

  نی تا اطحبات خود را بروز کرده و یخر میارس ال ش ده اس ت و ما از بانک ها درخواس ت کرد  یاس تاندار  یبرا  دسیکه فرمود یس تیل

  اتیدر ه   سیکارگروه تس  ه  و بعد از مص  وب ش  دن در   یتس  ه  گروهپاس  خس در کار افتیرا به ما ابحم کنند و بعد از در  تیوض  ع

  میمطرح کن  یخبرگان بانک

( س ابق که ماحص   تحش  34قانون اص حح ش ود  ماده )  دیح  مش کحت با  یبرا  بانک ملت:  یس لمان پورس مس لول اداره حقوق  احمد

موض وع از    نیا کهباط  ش د  قض ائیه  قوه     یبا بخش نامه رئ  1387بود در س ال    تمام مس ائ  و جوان   تیبا ربا  یحقوقدانان بترگ

بانک  هستند  بانک ملت   کیثبت موکوم به تمل  ی( بانک ها در بو  اجرا34ماده )  دیباشد  با اصحح جد  ینم  یصو  یلواک قانون

  یم کرده و راه س و  یمش اب  نکهیا  ایدانگ و    6ما را التام به   یثبت را  یاجرا  یاز طرف  س رو کار دارد با س هام داران    اس ت و  یخص وص  

  یبرا   یش  ده اس  ت که اجبار  انیب  دیباش  د  در قانون رفع موانع تول  یم کیالتام تمل نیباز بودن یمار هم  یاز دز  یکیو    میندار

نامه بم     نیکنند که براسا  یئ  یم  انیکنند و ب  یموض وع را قبول نم  نیثبت ا  یدر اجرا  یول   وجود ندارد کیبانک ها جهت تمل

    میو امحک مازاد را به فروش برسان  میداشته باش  دهیشده هر ماه جلسه متا  التامما    یبرا  یز طرفکنند  ا  یم

  ی( را از بانک مرکت 11بلت حذف ماده )  دیخواه  یم  نکهیاز ا  جدا :یص  نعت  یش  رکت ش  هرک ها  عیمعاون ص  نا  سیمطلب  س  جاد

  تیبانک ها را ن  ش  نهادی( س  وال ش  ده و پ11بانک ها نووه برخورد بعد از حذف ماده )  یکنم از تمام  یم  ش  نهادیپ دسیاس  تعحم کن

در ش  ورا   یکل  یبند  جمعدبوت ش  وند تا با    یندگیش  ده به بنوان نما کیتمل  یدو مورد از واحد ها کیو س  پ     میداش  ته باش   

 گفتگو مطرح شود 

بو     می توان لیس ت واحدها را از بانک ها درخواس ت نمود وجلس ه    یجمع بند  در  ش ورا:  رخانهیمس لول دب  سیدرخش ان  نینس ر

به بنوان الگو اس تفاده  نیت می توان  مص وبه بانک ملت  می باش د  در این راس تا  دس تورالعم    درخواس ت احیای ماده یازده به  یبعد

 گردد 

 پیشنهادات 

 دستورالعم  نووه واگذاری اموال مازاد موسسات ابتباری  (  11درخواست احیای ماده )   1

  بانک های بام  اس   تان لیس   ت واحدهای توت تملک خود را تا مدت یک ماه به دبیرخانه ش   ورای گفتگوی دولت و بخش  2

 خصوصی ارائه نمایند 

  پ  از دریافت لیس ت واحدای تملیک ش ده توس ت بانکس کمیته هایی با حض ور نمایندگان تام ازختیار اس تانداریس دادگس تریس  3

س ازمان ص متس اداره ک  ثبت اس نادس ش رکت ش هرک های ص نعتیس بانک های بام  موض وع مربوطه و ص احبان واحدهای تولیدی  

ی  بدم بازپرداختس اهلیت ص احبان واحدهای تولیدی و مش کحت واحدها در این  تملیک ش ده توس ت بانک ها تش کی  گردد تا دز

 کمیته ها بررسی گردد و در صورت دارا بودن تمامی شرایت ززم واحد به صاحبان اصلی برگردانده شود    



 اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران  
 

 ی شرق جانیاستان آذربا یدولت و بخش خصوص  یگفتگو  یشورا  رخانهیدب یگزارش کارشناس

 

 1399-06-31تاریخ بازنگری:                                      02شماره بازنگری:                                      QMS-FO-75-31   کد مدرک:

 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  توزیع نسخ:   9

 

فهرست مستندات و  

 مدارک پشتوانه 

 کشور؛ پذیر و ارتقای نظام مالی    قانون رفع موانع تولید رقابت   1

   قانون ثبت اسناد و امحک؛ 2

   دستورالعم  نووه واگذاری اموال مازاد موسسات ابتباری و اصححات بعدی؛ 3

 ؛استان  دبیرخانه شورای گفتگوی کرمان خطاب به دبیرخانه  03/06/1400مورخ    1488/130/1400  نامه شماره  4

 اب به اداره ک  ثبت اسناد و امحک؛ دبیرخانه استان خط   28/06/1400مورخ    614/1400  نامه شماره  5

 دبیرخانه استان خطاب به بانک ها؛   06/1400/ 29مورخ    625/1400نامه شماره     6

 استان؛ بانک ملت خطاب به دبیرخانه    03/07/1400مورخ    1009819/1400  نامه شماره  7

 ن  بانک سپه خطاب به دبیرخانه استا  04/07/1400مورخ    1517141/1400/1  نامه شماره  8

 

 


