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شناسه

تاریخ تهیه گزارش
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عنوان موضوع

بررسی و ارائه راهکا رهای عملی درخصوص واحدهای تحت تملک بانکهای استان

مرجع طرح موضوع

انجمن مدیران صنایع استان سمنان
از آنجائیکهه در سههالیای اخیههر بههدلیل احمههاا تعریمیهها ت هداد کایههری از ب گا یههای اصتصههادی د ههار مشههک ع حدیهده
شده و بهدلیل نهاتوانی در بازدرداخهت تسهیی ع دریهامتیو مشهموا بهد ی های م هو بهه شه که بهانکی شهده انهد و
در برخی موارد توسط ش که بانکی تملک گردیده اند.

شرح موضوع

در امههر تملیههک وایههد ای تولیههدی توسههط بانکیهها و مههروه آنیهها بههه متدادههیاض دیههدو ب هها مشههک تی یههادث
می گردد که مرای د تملیک و واگذاری را با تاخیر و توصف موا ه می ماید.
حلل تاخیر یا توصف مرای د تملیک و واگذاری :
 -1طهر شههکایت در مر هع ص ههائی و ادحهای ورشکسههتگی توسههط برخهی از مههالکی اولیهه وایههد ای تملیکههیو
صدور دستور توصف مزایده تا رسیدگی به درونده را به دن اا دارد.
 -2مطال ههاع دسههتگا یای ا رایههی مان ههد سههازماض تههامی ا تمههاحیو امههور مالیههاتی و  ..از شههرکت و صههدور
ا رائیههه بههر روی ملههک در شههر تملیههکو رونههد واگههذاری را طههومنی و ب هها یههرممک نمههوده و انصههرا
متدادی را به دن اا دارد.
 -3در مرای ههد اسههت ت دمترخانههه از سههازماض تههامی ا تمههاحیو امههور مالیههاتیو شههیرداری و  ...بههرای انتدههاا
س دو بدلیل بد ی شهرکت بهه سهازمانیای مهذکورو ایه سهازمانیا ارائهه داسهخ اسهت ت را م هوط بهه تسهویه
بد ی شرکت با ایتساب ریمه تاخیر می مای د.

ایرادات و مشکالت
مطروحه

جمعبندی جلسه
کارشناسی به تاریخ
98/09/20

آمار واید ای تولیدی تملیکی استاض تا دایاض شیریور ماه ساا اری  71واید واید می باشد که از ای ت داد  56وایهد
در تملک ش ب بانکیای استاض و  15واید در تملک بانکیای خارج از استاض می اشه د .در مهی بهازه زمهانی  17وایهد
تملیکی از طریق مزایدهو اصاله و  ...ت یی تکلیف و واگذار شده اند.
واید ای تعت تملک بانکیا در دو دسته صابل بررسی می اش د :واید ای م اا که بجیت تکلیف مو ود یت لهوگیری
از ت طیلی واید ای تولیدی مساحدع مزت با آنیا صورع میدذیرد .دسته دوت واید ای یرم الی که بایهد اصهداماع مزت
یت واگذاری انیا و م اا نمودض صورع دذیرد.
از آ نجائیه حمده مشکل بر روی واید ای راکد و یرم اا تعت تملک بانکیاستو مزت است شیوه کارو ابزار ای یمایتی و
معدودیتیای مو ود مورد بازنگری صرار گیرد .با ح ایت به ای که ابزار ای یمایتی م لی را گشا ن وده می ایسهت یمایتیها
و مشوصیای انگیزشی م اسب برای راه اندازی واید ای یرم اا درنظر گرمته شود.
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 -1درخصوووص مطالبووات دسووتااههای اجرائووی از واحوودهای تحووت تملووک بانکهووا و صوودور اجرائیووه،
پیشوونهاد میاووردد دسووتااههای اجرایووی بوور روی ماشووین نهت و سوواختمانهای موورتب بووا خ و
تولید اجرائیه صوادر ننماینودمهمینین بوه اسوتناد بنود ه مواده  20دسوتورالعمل سوتاد پیایوری
اجرای سیاستهای اقتصاد مقواومتی در قووه قئوائیه قئوات محتورم نیوز ایوا مهوا را در بررسوی
پرونده ها و صدور رای مد نظر قرار دهندم
پیشنهادات

 -2اصالح نئین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیرضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب سال 86
 -3تشکیل جلسه با دستااههای اجرایوی مورتب جهوت تسوریع در عملیوات واگوذاری واحودها و راه
اندازی مجدد
 -4ارائه بسته پیشنهادی توس هربانک برای رفع مشکالت واحدهای تحت تملک خود
 -5تشکیل کمیته فنی با حئور دسوتااههای اجرایوی بوه منظوور رفوع مشوکالت واحودهای تولیودی
پیش از تملک

فهرست مستندات و
مدارک پشتوانه

گزارشاع م اوض معترت ما گی امور اصتصادی استانداری
گزارشاع بانکیا
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