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«طرح اولیه پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه»

 مقدمه: 

با تصویب قانون بازار اوراق بهادار مصوب ١٣۸۴ و متعاقب آن قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی 
جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی مصوب ١٣۸۸ مجلس شورای اسالمی، 
سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور جلوگیری از ناهنجاریهای موجود در بازار سرمایه از آغاز فعالیت خود 
تاکنون با تصویب دستورالعملها، آییننامهها و بخشنامهها و نیز تشکیل مدیریتهای "پیگیری تخلفات" و "امور حقوقی و 
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انتظامی" براساس مصوبه مورخ ۸۵/٩/۸ هیأت محترم وزیران مربوط به تشکیالت سازمان بورس و 
اوراق بهادار، به تخلفات و جرایم کشف شده در بازار سرمایه رسیدگی نموده است.

در همین خصوص یادآور می گردد ؛ اوالً براساس ماده ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار «سازمان مكلف 
است مستندات و مدارک مربوط به جرائم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی 
ذیصالح اعالم نموده و حسب مورد موضوع را بهعنوان شاكی پیگیری نماید. ...»، ثانیاً بر اساس ماده ١٤ 
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت توسط ناشران 
اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می 
شوندف سازمان می تواند عالوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد ٧ و ٣۵ قانون بازار اوراق بهادار، 
نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. ثالثاً به استناد بندهای ۸ و ١١ 
ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار، هیأت مدیره سازمان مکلف است عالوه بر اقدامات انضباطی و قضائی 
در برخورد با متخلفین و مجرمین بازار سرمایه، «با اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در 
بازار سرمایه» و « اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه 
گذاران در بازار اوراق بهادار»، از وقوع تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه پیشگیری نماید. از 
همین رو و به پیشنهاد معاونت حقوقی و با موافقت هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، 

اداره پیشگیری و ارتقاء سالمت بازار سرمایه تأسیس و شروع به فعالیت نمود.
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 الف- «اهمیت و ضرورت پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه»

١-  حفظ نظم عمومی بازار سرمایه: وقوع تخلفات و جرایم، هرچند به تعداد اندک در بازار سرمایه کشور که تمامی 

معامالت در آن بر پایه اعتماد و امنیت صورت می پذیرد ضربات جبران ناپذیری را به بازار سرمایه وارد ساخته و 
نظم بازار را بر هم می ریزد. از اینرو پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات نه تنها امنیت بازار را باال برده بلکه حافظ 

نظم عمومی آن نیز خواهد بود
٢- امنیت معامالت: از جمله عوامل اصلی پویایی یک بازار کارا و مطمئن، باال بودن حجم و تعداد معامالت در این 

بازار است. آنچه واضح ومبرهن است در صورت پائین بودن ضریب امنیت معامالت، حجم و تعداد آنها به شدت 
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کاسته شده و رغبت عمومی به انجام آنها کاسته خواهد شد. لذا باال بردن ضریب امنیت معامالت از رهگذر 
پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات به صورتی که تصور وقوع جرم و تخلف در آن صفر و یا بسیار پائین باشد 

نقشی حیاتی در کارایی و اطمینان بازار سرمایه خواهد داشت. 
۳- جلب سرمایه های داخلی و خارجی: اصلی ترین مؤلفه در جلب سرمایه در یک بازار، اطمینان فعاالن اقتصادی به 

امن بودن سرمایه گذاری و کاهش ریسک از بین رفتن سرمایه هاست. آنچه یک سرمایه گذار را مجاب به سرازیر 
کردن سرمایه خود در بازاری خارج از وطن خود می نماید، وجود بازاری امن تر و سودآورتر از سایر حوزه هاست. 
بازار سرمایه در هر کشور آئینه ای تمام نما از اقتصاد آن کشور است. با وجود تعدد مراکز و بازارها، تنها در صورتی 
سرمایه گذاری در بازار سرمایه انجام خواهد شد که امنیت و اطمینان آن تضمین شده باشد. این مقوله با باال بودن 
احتمال وقوع جرایم و تخلفات و در نتیجه افزایش ریسک از بین رفتن سرمایه در تضاد کامل بوده و بهترین راه 

برای کاهش ریسک، پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم در این بازار است.
۴- کاهش هزینه های مالی و زمانی دادرسی و کاهش مراجعات به دستگاه قضا: اولین و بارزترین نتیجه پیشگیری 

از وقوع تخلفات و جرائم در بازار سرمایه کشور، کاهش مراجعات اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضا جهت 
احقاق حق خود می باشد. از این رو پیشگیری مهم ترین عامل جهت کاهش هزینه های مالی و جلوگیری از اطاله 
دادرسی در دستگاه قضا جهت رسیدگی به این دسته از ناهنجاری هاست که رسیدگی به آنها اوالً مستلزم بررسی 
های فراوان و زمانبر بوده و ثانیاً هزینه های زیادی را به قوه قضائیه جهت تربیت نیروهای متخصص فراوان 

تحمیل خواهد کرد.  

ب- «مبانی پیشگیری از تخلفات و جرایم»
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اسناد باالدستی:  -١

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران: مطابق بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی  

جمهوری اسالمی ایران "اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصالح مجرمین" مورد اشاره قرار 
گرفته است.
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سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق ١۴۰۴: بر اساس سیاست های کلی نظام در خصوص  

امنیت اقتصادی، شرایط فعالیت اقتصادی(دسترسی به اطالعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیتهای 
اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید 

یکسان و عادالنه باشد. 

فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به سران قوا درباره ی مبارزه با مفاسد اقتصادی: در مقدمه  

فرامین هشت گانه معظم له تصریح شده است: "خشکانیدن ریشهی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و 
گرهگشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیلهی قوای سه گانه مخصوصاً دو قوهی مجریه و قضائیه 
است. قوهی مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فسادمالی در دستگاهها 
پیشگیری کند، و قوهی قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر 

آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد."

منشور حقوق شهروندی: بر اساس ماده ۷۹ منشور مذکور، دولت موظف است "بهمنظور تأمین حقوق  

اقتصادی شهروندان و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، شرایط الزم در 
خصوص تأمین امنیت سرمایهگذاری، سادهسازی، صراحت و ثبات در تصمیمات اقتصادی، گسترش 
مناسبات و پیوندهای منطقهای، ایجاد تمهیدات الزم را برای حضور فعاالن اقتصادی ایران در بازارهای 
جهانی، حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاههای تولیدی به دانش روز، تنظیم هدفمند صادرات و واردات، 

مقابله با جرائم سازمانیافته اقتصادی، پولشویی و قاچاق کاال و ارز را فراهم کند.
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قوانین، مقررات و سیاست های کلی:  -٢

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران: مطابق ماده ٢ قانون مزبور" در راستای حمایت از  

حقوق سرمایه گذاران وبا هدف ساماندهی،حفظ و توسعه بازار شفاف،منصفانه و کارای اوراق بهادار و به 
منظور نظارت بر حُسن اجرای این قانون،شورا و سازمان با ترکیب،وظایف و اختیارات مندرج در این قانون 

تشکیل می شود ."

مطابق بندهای ٨ و ١١ماده ٧ قانون مزبور، "اتخاذ تدابیر الزم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار  

اوراق بهادار" و همچنین "اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات الزم به منظور حمایت از حقوق و منافع 
سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار" از وظایف هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار قلمداد گردیده 

است.
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 قانون پیشگیری از وقوع جرم: مطابق ماده ١ قانون مزبور "پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، 

شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات الزم برای از بین بردن یا کاهش آن."

سیاست های کلی قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم: مطابق حکم مقام معظم رهبری در انتصاب  

رییس محترم قوه قضاییه، " ایجاد امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با معاضدت دستگاه های 
مسئول" مورد توجه قرار گرفته است.

      ج-«نتایج و کاربردهای متصور از طرح»

در تکمیل و اجرای طرح جامع پیشگیری از تخلفات و جرائم، نیل به نتایج ذیل متصور می باشد:

از بین رفتن انگیزه ارتکاب تخلفات و جرائم 

از بین رفتن ابزارها و فرصت های ارتکاب تخلفات و جرائم 

امنیت بخشی بیشتر به فضای سرمایه گذاری(داخلی و خارجی)و  جلب اعتماد عمومی به  

بازار سرمایه
کاهش آمار تخلفات و جرائم در حوزه بازار سرمایه 

کمک به بهبود فضای سرمایه گذاری در بازار بورس و اوراق بهادار 

ارتقاء سالمت بازار سرمایه 

د-«حوزه های اصلی و هدف» 

تمامی ارکان نظارتی داخل سازمان (اعم از معاونت های حقوقی، نظارت بر بورس ها و ناشران، نظارت بر نهادهای 
مالی و اجرائی) و کلیه اشخاص و شرکت های تابعه سازمان

       ه-«مسئول اجرای طرح»

متولی اصلی پیگیری تمهیدات و اقدامات الزم جهت پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در این سازمان، اداره 
پیشگیری و ارتقای سالمت بازار سرمایه است که مستقیماً زیر نظر معاونت محترم حقوقی سازمان فعالیت می 

نماید.
سایر معاونت ها ومدیریت های مستقل سازمان مکلفند با اجرای این طرح در حوزه مربوط به خود، در خصوص 
اقدامات و عملیات اجرایی، مشکالت و موانع پیش رو گزارشات منظم دوره ای اقدامات خود را در سامانه ای که به 

همین منظور طراحی شده و راه اندازی خواهد شد وارد نموده و به اداره مذکور ارسال نمایند. 
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            و-«فرآیندها و راهکارها»

ساماندهی آماری و اطالعاتی تمام حوزه ها (اعم از مجوزها، مکاتبات، نظارت ها، جلسات، شکایات،  

تخلفات، جرائم و ....)  در بازار سرمایه و به روز آوری مستمر آنها
تحلیل علمی آمار، علت شناسی بروز تخلفات و جرائم و اولویت بندی جهت بررسی 

اصالح مستمر قوانین و مقررات (اعم از دستورالعمل ها، آئین نامه ها، شیوه نامه ها و...) 

بازنگری در فرآیند ها 

بازنگری در فرم های مربوط به حوزه عملکرد هر یک از ارکان و بازطراحی مجدد فرم ها در صورت نیاز 

بازنگری در توزیع منابع انسانی ، چارت های سازمانی و بازطراحی در صورت نیاز 

تأکید بر پیشگیری فنی از طریق ایجاد سامانه ها و به روزآوری فرآیندها 

بازنگری در فرآیندهای مرتبط با صدور انواع مجوزها 

به روزرسانی مستمر سامانه ها  

ارتباط مستمر با نهادها و ارگان های زیربط از طریق ایجاد کارگروه های تخصصی دائمی (از قبیل  

کارگروه تخصصی با قوه قضائیه، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، پلیس 
فضای تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی و ... ) 

ارتباط ارکان سازمان در موضوعات مختلف از طریق ایجاد کارگروه های موقت  

ایجاد دوایر پیشگیری در ارکان، شرکت های تابع سازمان و کانون ها  

تسریع در ایجاد کانون ها  

ایجاد و به روز رسانی بانک جامع قوانین و مقررات سازمان به همراه درج یادداشت های توضیحی چند  

رسانه ای جهت سهولت بهره برداری عموم 
فرهنگسازی عمومی و تبلیغات گسترده به منظور ارتقاء دانش عمومی در خصوص بازار سرمایه 



11

               ز-«کمیته های تخصصی پیشگیری و ارتقاء سالمت بازار سرمایه»

کمیته تطبیق 

کمیته عالی سیاست گذاری فضای مجازی 

کمیته کشف و اعالم مصادیق مجرمانه فضای مجازی 
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کمیته آموزش های عمومی و رسانه ای   

 ح- «نهادها و ارگانهای ذیربط با موضوع»
جهت اجرای طرح، همکاری نهادها و ارگانهای ذیل با سازمان ضروری می باشد:

دادستانی کل کشور و معاونتهای مربوطه 

معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 

سازمان ثبت احوال 

ادارات ثبت شرکتها 

پلیس فتا 

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ( فاتب) 

سازمان بازرسی کل کشور 

وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت های مربوطه 

مرکز پژوهش های قوه قضائیه 

صدا و سیما 

شرکتهای زیرمجموعه و مرتبط با سازمان بورس 

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
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پیوست ١

اهم جرائم و تخلفات بازار سرمایه  

الف-جرائم:

استفاده از اطالعات نهانی به هر نحو به ضرر دیگری یا به نفع خود قبل از انتشار عمومی و فراهم نمودن  -١

موجبات افشاء و انتشار اطالعات نهانی در غیر موارد مقرر:  براساس بند ١ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق 

بهادار« هر شخصی كه اطالعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را كه حسب 
وظیفه در اختیار وی قرارگرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع 
اشخاصی كه از طرف آنها به هرعنوان نمایندگی داشته باشد، قبل از انتشار عمومی، مورد 
استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.» به حبس 
تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود به دست آمده یا زیان 

متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد. 
مبادرت به معامله اوراق بهادار با استفاده از اطالعات نهانی: براساس بند ۲ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق  -٢

بهادار «هر شخصی با استفاده از اطالعات نهانی به معامالت اوراق بهادار مبادرت نماید» به 
حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا 

زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
اقدام به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معامالت یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معامالت  -۳

اوراق بهادار (دستکاری بازار): براساس بند ٣ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار «هر شخصی كه 

اقدامات وی نوعاً منجر به ایجاد ظاهری گمراهكننده از روند معامالت اوراق بهادار یا ایجاد 
قیمتهای كاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معامالت اوراق بهادار شود.» به حبس تعزیری از سه 
ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر 

دو مجازات محکوم خواهد شد. 
اقدام به انتشار آگهی یا اعالمیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار بدون رعایت مقررات  -۴

قانونی: براساس بند ۴ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار «هر شخصی كه بدون رعایت مقررات 

این قانون اقدام به انتشار آگهی یا «اعالمیه پذیرهنویسی» بهمنظور عرضه عمومی اوراق بهادار 
نماید.» به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست 

آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 
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ارائه اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی و ... به سازمان یا بورس : براساس ماده ۴٧ قانون بازار  -۵

اوراق بهادار «اشخاصی كه اطالعات خالف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» و یا 
«بورس» ارائه نمایند یا تصدیق كنند و یا اطالعات، اسناد و یا مدارك جعلی را در تهیه گزارشهای 
موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات 

اسالمی مصوب ١٣٧۵/٣/۶ محكوم خواهند شد.»
افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار، کارگزار/معامله گر، بازارگردان و مشاور سرمایه گذاری: براساس ماده  -۶

۴۸ قانون بازار اوراق بهادار «كارگزار، کارگزار/معاملهگر، بازارگردان و مشاور 
سرمایهگذاری كه اسرار اشخاصی را كه برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار 
دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶۴۸) قانون مجازات اسالمی 
مصوب ١٣٧۵/٣/۶ محكوم خواهد شد.» و براساس ماده ۶۴۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسالمی 
مرتکبین جرم یادشده نیز به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا یک میلیون و پانصد تا شش 

میلیون ریال جزای نقدی محکوم می گردند. 
فعالیت بدون اخذ مجوز از سازمان بورس یا معرفی خود به عنوان کارگزار، بازارگردان و ... بدون اخذ مجوز:   -۷

براساس بند ١ ماده ۴٩ قانون بازار اوراق بهادار «هر شخصی كه بدون رعایت مقررات این 
قانون تحت هرعنوان به فعالیتهایی از قبیل كارگزاری، کارگزار/معاملهگری یا بازارگردانی كه 
مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یك از عناوین مزبور معرفی كند.» به 
حبس تعزیری از یكماه تا ششماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بهدست آمده یا زیان 

متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
خودداری از ارائه تمام یا قسمتی از اطالعات، اسناد و مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوطه : براساس بند  -۸

۲ ماده ۴٩ قانون بازار اوراق بهادار «هر شخصی كه به موجب این قانون مكلف به ارائه تمام یا 
قسمتی از اطالعات، اسناد و یا مدارك مهم به «سازمان» و یا «بورس» مربوط بوده و از انجام آن 
خودداری كند» به حبس تعزیری از یكماه تا ششماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود 

بهدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
عدم رعایت مقررات قانونی در تهیه اسناد، مدارک، اطالعات، بیانیه ثبت، اعالمیه پذیره نویسی و امثالهم جهت  -۹

ارائه به سازمان بورس و یا تخلف از مقررات قانونی در اظهارنظر یا تصدیق گزارشات و اطالعات یادشده: 

براساس بند ٣ ماده ۴٩ قانون بازار اوراق بهادار «هر شخصی كه مسئول تهیه اسناد، مدارك، 
اطالعات، بیانیه ثبت یا اعالمیه پذیرهنویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر 
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شخصی كه مسؤولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه 
تصدیق مستندات و اطالعات مذكور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این 
قانون تخلف نماید» به حبس تعزیری از یكماه تا ششماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر 

سود بهدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
١۰-سوءاستفاده از اطالعات، اسناد و مدارک یا گزارشهای خالف واقع مربوط به اوراق بهادار: براساس بند ۴ 

ماده ۴٩ قانون بازار اوراق بهادار «هر شخصی كه عالماً و عامداً هرگونه اطالعات، اسناد، 
مدارك یا گزارشهای خالف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار 
دهد» به حبس تعزیری از یكماه تا ششماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بهدست 

آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
١١-استفاده غیرقانونی از اوراق بهادار و وجوهی که برای انجام معامله به کارگزار، کارگزار/معامله گر یا 

بازارگردان سپرده شده است: براساس ماده ۵۰ قانون بازار اوراق بهادار«كارگزار، 

کارگزار/معاملهگر یا بازارگردانی كه اوراق بهادار و وجوهی را كه برای انجام معامله به وی 
سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، برخالف مقررات و به نفع 
خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (۶٧۴) قانون مجازات 
اسالمی مصوب ١٣٧۵/٣/۶ محكوم خواهد شد.» و براساس ماده ۶٧۴ کتاب پنجم قانون مجازات 

اسالمی مرتکبین جرم یادشده نیز به حبس از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
١٢-عدم ارائه اسناد و مدارک درخواستی سازمان بورس و اوراق بهادار جهت انجام وظایف و مسئولیت های قانونی 

سازمان: بر اساس ماده ١٦ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، این سازمان می تواند جهت انجام وظایف 

و مسئولیت های قانونی خود و همچنین به منظور نظارت دقیق بر بازار سرمایه و النهایه در راستای تکمیل و یا 
بررسی اطالعات واصله از سوی اشخاص تحت نظارت خود، اطالعاتی را از آنان مطالبه نماید و اشخاص تحت 
نظارت مکلفند تمامی موارد مورد درخواست را به همراه مدارک و مستندات در مهلت تعیین شده به این سازمان 
تحویل نمایند. ضمانت اجرای عدم ارائه اطالعات مورد درخواست این سازمان، مجازات مقرر در ماده ٤٩ قانون 

بازار اوراق بهادار می باشد. 

ب-تخلفات

بر اساس بند (د) ماده (١) آییننامه اجرایی ماده (١٤) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، تخلف عبارت از هرگونه 
فعل یا ترک فعـلی است که منجر به نقض قوانیـن و مقررات مربوط به فعالیت اشخاص تحت نظارت گردد. و وفق بند (ب) 
از همین ماده منظور از قوانین و مقررات، کلیه مصوبات مجلس شورای اسالمی، هیئت وزیران، شورای عالی بورس و اوراق 
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بهادار و سازمان و مصوبات سایر مراجع ذیصالح در حوزه بازار سرمایه است که تحت عناوینی از قبیل قانون، آییننامه، 
دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه و ضوابط اجرایی به تصویب رسیده و ابالغ شده است. 

پیوست ٢

اهم اقدامات صورت گرفته 
برخی اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات و ارتقاء سالمت بازار سرمایه، در چند سال اخیر 

عبارتند از: 

اصالح مقررات: -١
برگزاری جلسات متعدد جهت بررسی نقاط ضعف قانون کنونی و پیشنهاد اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار. 

تهیه و پیشنهاد متن الیحه مجازات فعاالن غیر مجاز در بازار های مالی. 
پیشنهاد ماده واحده تأمین مالی غیر قانونی. 

تهیه و پیشنهاد الیحه ماده واحده الیحه اصالح قانون مجازات اخالل گران در نظام اقتصاد کشور.  
تهیه و پیشنهاد قانون منع تأمین مالی از عموم و جذب سرمایه بدون اخذ مجوز. 

بازنگری در مقررات و دستورالعمل های مصوب در جهت پیشگیری از جرائم وتخلفات و نیز ارتقای شفافیت  
بازار.

بازنگری در مقررات و ضوابط مرتبط با قراردادها و مناقصات سازمان با هدف ایجاد شفافیت هرچه بیشتر. 
راه اندازی سامانه ها: -٢

 (cmr.seo.ir)قوانین و مقررات بازار سرمایه 
کدال: به منظور افزایش سرعت اطالع رسانی شرکتها و  ایمنسازی بازار سرمایه عملیاتی 

سمتا: به منظور تسریع در دریافت شکایات و رعایت عدالت در نوبت دهی و رسیدگی. 
سمپا: سرویس نظارتی است جهت پایش و شناسایی تخلفات در معامالت بازار سرمایه، افشای اطالعات و پیاده  

سازی قوانین و مقررات. 
سادنا (گزارشدهی ناهنجاریهای بازار): به منظور برقراری ارتباط و تعامل مؤثر میان فعاالن، 

مشارکتکنندگان بازار و عموم مردم جهت ثبت و گزارش ناهنجاریهای بازار. 
هیأت داوری: به منظور رسیدگی هیأت داوری سازمان به اختالفات حرفهای فعاالن بازار، اعم از کارگزاران،  

سرمایهگزاران و ناشران.
سنم: به منظور اخذ آمار و اطالعات روزانه صندوقهای سرمایهگذاری و متعاقباً هشدارهای تعبیه شده. 
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ستان: به منظور تبادل اطالعات نهادهای مالی، جهت ساماندهی، ثبت جمع آوری و نگهداری اطالعات مربوط به  
کلیه نهادهای مالی و مکانیزاسیون فرآیندهای مرتبط در حوزه نظارت بر نهادهای مالی، امور آموزشی و 

گواهینامههای حرفهای و همچنین نظارت بر حسن اجرای عملکرد نهادهای مالی.
سکنا: به منظور نظارت مکانیزه بر فعالیتهای اعتباری کارگزاران بر مبنای ضوابط تدوین شده در دستورالعمل خرید  

اعتباری اوراق بهادار.
تدان : به منظور ارائه نظرات تحلیلی اطالعات مربوط به ناشران. 

فراسا: جهت تعامل الکترونیکی فرابورس ایران و اعضا و پایش شرایط معاملهگران و متصدیان پذیرش جهت  
جلوگیری از استفاده افراد غیر مجاز از سیستم، با هدف پیشگیری از تخلفات.

بهین یاب : در خصوص عرضه محصوالت بورس انرژی شامل متانول و برش سنگین و با توجه به این که شرکت  
های ثبت شده نزد وزارت صنعت و معدن و تجارت دارای ظرفیت های مشخصی برای خرید محصوالت مذکور 
می باشند، این وزارت خانه اقدام به ایجاد دسترسی برای نهادهای ناظر از جمله سپرده گذاری کرده است تا بتوانند 
میزان خرید شرکت ها را کنترل کنند و از انجام تخلفاتی همچون سفارشات بیشتر از ظرفیت تخصیص داده شده 

جلوگیری شود.
مرکز تماس بازار سرمایه: به منظور شفاف سازی، پاسخگویی سریع، دقیق و شفاف به سؤاالت،   ابهامات و  

انتظارات سرمایهگذاران بالفعل و بالقوه.
تدوین قوانین و مقررات: -٣

تهیه و تدوین کلیه دستورالعملهای اجرایی مرتبط با بازار سرمایه،در اجرای بند ٢ ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار. 
تهیه آیین نامه های الزم برای اجرای قانون بازار اوراق بهادار و پیشنهاد آن به شورا. 

تدوین مقررات جامع راجع به عناوین تخلفاتی و مجازاتهای متناسب. 
انتشار قوانین و مقررات: -٤

انتشار قوانین در سایت های سازمان بورس و تشکلهای خودانتظام.  
ارائه مشاوره به بخشهای مختلف سازمان و ارکان بازار اوراق بهادار به ویژه در زمینۀ نحوه اجرای قانون و  

استنباط از احکام مندرج در آن.
تنظیم و در دسترس ناشران قراردادن"راهنمای ثبت و انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه" به همراه تمامی  

قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های حوزه نهادهای مالی، از طریق سایت سازمان. 
انعقاد تفاهم نامه های بین المللی در اجرای بند ه ماده ٩ قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با  -٥

فساد: 
تفاهم نامه همکاری میان سازمان و کمیسیون بازار سرمایه یونان 

تفاهم نامه همکاری میان سازمان و نهاد ناظر بازار سرمایه کره جنوبی  
تفاهم نامه همکاری با نهاد ناظر بازار سرمایه عمان 

تفاهم نامه همکاری با هیات خدمات مالی آفریقای جنوبی 
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تفاهم نامه همکاری میان بورس تهران و بورس کره جنوبی 
تفاهم نامه همکاری میان بورس تهران و بورس آتن 

تفاهم نامه همکاری میان بورس تهران و بورس شن زن چین 
تفاهم نامه همکاری میان بورس تهران و بورس استانبول 

٦- اقدامات حقوقی شامل:
پیگیری مستمر برای تخصیص شعب تخصصی به پرونده های بورسی(شعبه اول و پنجم بازپرسی دادسرای ناحیه  

٢٢ (ویژه جرایم اقتصادی)، شعبه١٠٦٣ دادگاه عمومی کیفری ٢ و شعبه ٦٨ تجدید نظر) .
طرح دعوی به طرفیت متهمین جرائم بورسی و پیگیری پرونده در تمامی مراحل دادرسی و اجرای حکم. 

اقدامات در جهت پیشگیری از فعالیت سودجویان در بازار فارکس. 
برگزاری جلسات علمی (بالغ بر ٥٠ جلسه از سال ٩٠ تا کنون) جهت بررسی و مداقه در فصل ششم  قانون بازار  
اوراق بهادار مربوط به جرائم حوزه این بازار، با حضور اساتید دانشگاه، قضات محترم دادگستری، مدیران و 

کارشناسان مدیریت حقوقی و انتظامی.
رسیدگی به گزارشات تخلفات واصله به مدیریت پیگیری تخلفات.  

رسیدگی به شکایات واصله و تسریع در اعالم نتایج به ذینفع. 
فراهم نمودن ساز و کار اجرایی ماده ١٥ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید. 

برخورد با همه متخلفان به صورت یکسان و جلوگیری از برخوردهای سلیقه ای در مواجهه با آنها. 
حفاظت مناسب از اسناد و اطالعات و پرونده های تخلفاتی. 

پیگیری و اجرای اهداف سه گانه قضازدائی، رسیدگی سریع به اختالفات و رسیدگی تخصصی به اختالفات توسط  
هیات داوری در اجرای مواد ٣٦ و ٣٧ قانون بازار اوراق بهادار.

ایفای نقش ضابط در اجرای تبصره ٣ ماده ١٤ قانون توسعه ابزارهای و نهادهای مالی جدید مصوب ١٣٨٨ 
تشکیل کمیته پیشگیری از وقوع جرائم وتخلفات، از نیمه دوم سال ٩٤ با نظر معاونت حقوقی این سازمان. 

برگزاری جلسات داخلی با ادارات و مدیریت های داخلی سازمان جهت شناسایی زمینه های ارتکاب تخلف و جرم  
در حوزه عملکرد هر کدام.

برگزاری جلسات با مجموعه های صاحب نظر و صاحب اختیارات از جمله معاونت پیشگیری از جرایم قوه محترم  
قضائیه، قضات دادسرا و دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، نمایندگان معاونت وزارت اقتصاد و دارایی،ریاست 

محترم پلیس فتای تهران.
تشکیل جلسات علمی با حضور قضات و اساتید دانشگاه به منظور تعیین خالهای قانونی که منجر به ایجاد جرائم. 

انجام مکاتبات متعدد با نهادها و سازمان های مختلف از جمله دادستان محترم کل کشور و دبیر محترم کمیته  
فیلترینگ و نتیجتاً پاالیش ٢٦ سایت غیرمجاز در سال ٩٥.
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در دستور کار قرار گرفتن سه مرحله شناسایی و تحقیق، کارشناسی و جمع آوری نظریات و اجراء و پایش به  
صورت مداوم و همزمان، در اداره مربوطه.

بررسی نقاط مخاطرهآمیز در کل فرآینهای بازار سرمایه و کشف نقایص یا خألهای قانونی یا مقررات تخلفزا یا  
تعارض و ابهام در مقررات، شناسایی انگیزههای ارتکاب تخلف و جرم، محیط هایی که ارتکاب آنها را تسهیل یا 

ترغیب میکند ، در مرحله شناسایی وتحقیق.
ارائه پیشنهادهای قابل اجرا جهت از بین بردن زمینه وقوع جرایم و تخلفات، افزایش هزینههای ارتکاب  
ناهنجاریها و باال بردن سطح آگاهی فعالین بازار، استفاده از نظریات کارشناسی و تجارب نهادها و سازمان های 
موثر و نهادهای مسئول از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرایم قوه محترم قضائیه یکی از این نهاد ها، بازبینی 

قوانین و مقررات قدیمی که سالها از تصویب و اجرای آنها می گذرد، در مرحله کارشناسی و جمع آوری نظریات.
 اجرا و پایش راهکارهای مد نظر در تمامی سطوح توسط کارگروه متخصص، پس از شناسایی و جمع آوری 

نظریات متعدد، پس از شناسایی و جمع آوری نظریات متعدد.
تشکیل "اداره رسیدگی به شکایات و حمایتهای حقوقی" با هدف تسریع در پیگیری و رسیدگی به شکایات، تسریع  
در دریافت و ارجاع شکایات به واحد های مربوطه، تجمیع واحدهای مختلف در سازمان که اقدام به دریافت و 
رسیدگی به شکایات می نمودند، ارائه مشاوره حقوقی به مراجعین در خصوص نحوه پیگیری حقوق خود.، 
مستندسازی شکایات و آمارگیری فراوانی شکایات در هر حوزه، آسیب شناسی تخلفات و شناسایی وضعیت های 

منجر به بروز تخلف و ارجاع نتایج بررسی های آسیب شناسانه به همراه پیشنهادات به واحد های مربوطه.
افشاء آراء صادره قطعی تخلفاتی و قضایی در نشریه ویژه سازمان بدون ذکر نام محکومین. 

انتشار برخی آراء قطعی در جرائد و روزنامه های کثیر االنتشار با ذکر نام محکومین پس از کسب مجوزهای  
موردنیاز از مراجع ذیصالح.

بازطراحی نحوه انتشار آراء هیات داوری. 
اجرای احکام قطعی صادره. 

اقدامات در حوزه فناوری اطالعات: -٧
تهیه سند الزامات شبکه و امنیت بازار سرمایه و نظارت و بازرسی اهداف تعیین شده در سند. 

ارتقاء زیرساخت شبکه و امنیت در حوزه مرکز داده و سرویس های بازار سرمایه. 
افزایش ضریب دسترس پذیری (High availability) برای سرویسها و مرکز داده سازمان. 

برقراری ارتباط امن (VPN) مابین سازمان بورس و زیر مجموعههای آن در بستر WAN اختصاصی. 
طراحی و اجرای تمام سامانههای وب بر مبنای پرتکل رمزنگاری TLS ورژن ١.٢. 
رمز نگاری END to END بستههای شبکه برای ارتباطات شبکه و دیتا سنتر. 

 IPS.استفاده از سامانههای هوشمند جلوگیری از نفوذ الیه ٣تا٧ شبکه مانند 
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استفاده از الگوریتم های Anomaly Guard & Heuristics جهت جلوگیری از نسل جدید حمالت. 
 (Non repudiation).طراحی و نگهداری از زیرساخت امضای دیجیتال برای امن کردن و عدم انکار 

استفاده از زیرساخت مجزای امضای دیجیتال بر روی بستر شبکه  داخلی سازمان جهت دسترسی امن به تمامی  
منابع و سرویس ها.

.PAM استفاده از انواع تجهیزات و نرمافزاری های مانیتورینگ و کنترل همانند سیستم های 
٨- اقدامات در حوزه نظارت بر بورس ها و بازار 

ارزیابی عملکرد ساالنه نهادهای تحت نظارت و ارائه اقدامات تکلیفی و پیگیری اجرای آنها. 
کنترل روزانه اطالعیه عرضه کاالها و اوراق بهادار مبتنی بر کاال . 
انجام بازرسیهای موردی از نهادهای تحت نظارت در طی سال. 

دریافت گزارش عملکرد سه ماهه از نهادهای تحت نظارت. 
بررسی صورتجلسات هیات مدیره نهادهای تحت نظارت از حیث انطباق با قانون. 

دریافت و بررسی گزارشات واحد حسابرسی داخلی نهادهای تحت نظارت. 
صدور تذکر اداری برای مدیران نهادهای تحت نظارت در خصوص عدم رعایت مقررات. 

٩- اقدامات در حوزه نهادهای مالی تحت نظارت :
کنترل ماهانه کفایت سرمایه شرکتهای تأمین سرمایه 

حضور فعال در مجامع نهادهای مالی به منظور داللت به رعایت قوانین و مقررات و ارائه رهنمودهای الزم،  
کارشناسان حوزه مربوطه در اکثر مجامع عمومی نهادهای مالی شرکت مینمایند.

اتخاذ تدابیر الزم جهت نظارت موثر بر مالکیت و مدیریت نهادهای مالی خصوصاً نهادهای مالی که اعطاء مجوز  
جدید در خصوص آنها منتفی گشته و نوعی عدم شفافیت و روابط مالی نامتعارف در این زمینه شکل گرفته 

است.
افزایش نظارت بر کارگزاران درخصوص استفاده از معاملهگران دارای مجوز و مدارک مورد نیاز، الزام کارگزاران  
به اعالم تغییرات وضعیت کارکنان و پیشبینی ضمانت اجرا و سازو کار نظارت بر آن، ارائه آموزشهای الزم برای 

باالبردن توان روحی و شخصیتی بازرسان در جهت مقابله و مدیریت رفتارهای نادرست یا نامناسب کارگزاران.
تقویت راهکار نظارت بر کارگزاران از طریق روشهای مختلف همانند: مانیتورینگ، أخذ اثر انگشت در فواصل  

زمانی مشخص و ... به ویژه در تاالرهای اختصاصی کارگزاران.
١٠- اقدامات در حوزه نظارت بر ناشران و  انتشار وثبت اوراق بهادار سرمایهای

انتشار مستقیم اطالعات شرکتها در سامانه کدال جهت حذف واسطهها قبل از انتشار عمومی اطالعات.  
ارسال گزارش تخلف ناشر به واحد حقوقی سازمان.  

ابالغ منشور کمیته حسابرسی و فعالیت حسابرسی داخلی در راستای حمایت از حقوق سرمایهگذاران،  
پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بندهای ٨، ١١ و 
١٨ ماده ٧ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران (مصوب آذرماه ١٣٨٤ مجلس شورای اسالمی) و 
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با هدف اجرای مواد ٢٥ و ٣٥ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (اصالحیه 
مصوب ١٣٩٠/٠٥/١٥)

الزام ناشران به ارائه اطالعات عملکرد ماهانه. 
انجام اقدامات الزم در راستای اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی " نحوه گزارشدهی دارندگان اطالعات  

نهانی".
مکاتبات متعددی با ناشران اوراق بهادار در خصوص گردآوری مشخصات و اطالعات اشخاصی که مطابق  

مفاد دستورالعمل یاد شده دارنده اطالعات نهانی محسوب می¬شوند بعمل آمده است. 
استفاده بهینه از فن آوریهای نوین و تسهیل در انجام امور شرکتهای ثبت شده نزد سازمان  

١١- اقدامات در حوزه بورس کاال
الکترونیکی کردن ثبت سفارش مشتریان خریدار در بازار فیزیکی. 

لکترونیکی کردن أخذ وجوه پیش دریافت از مشتریان خریدار در بازار فیزیکی جهت اطمینان از دریافت وجوه  
توسط کارگزاری و مشخص بودن منشأ وجوه. 

الکترونیکی کردن استعالم و ثبت حساب های وکالتی مشتریان در سامانه ثبت سفارش برای بیش از ٩٥  
درصد از حساب های مذکور.

نظارت بر معامله گران قراردادهای آتی از طریق ورود به سامانه معامالتی با ثبت اثر انگشت. 
استفاده از سامانه های ثبت تغییرات سهمیه مشتریان توسط کاربران به منظور شفاف بودن و قابل بررسی  

بودن تخلفات احتمالی و از بین بردن وقوع تخلف.
استفاده از سامانه استعالم از ثبت احوال برای استعالم هویت مشتریان حقیقی و مدیران و صاحبان امضای  

اشخاص حقوقی فعال در بورس کاال. 
ایجاد دیتابیس از اسامی مدیران مشتریان حقوقی دارای سابقه تخلف و ارزیابی اسامی مدیران مشتریان جدید  

به منظور از بین بردن زمینه ایجاد تخلف. 
رتبه بندی و طبقه بندی مشتریان و قرار دادن فعالیت معامالتی مشتری ها در سطح فعالیت احراز شده به  

منظور جلوگیری از امکان وقوع تخلفات.
ایجاد سامانه نظارت بر معامالت مشتقه . 
ایجاد سامانه نظارت بر معامالت فیزیکی. 

بررسی و کنترل مشتریان خریدار ثبت شده در مناطق آزاد اقتصادی جهت جلوگیری از رانت ایجاد شده در  
خصوص عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط شرکت های مذکور.

بررسی فرآیند تحویل به موقع کاال توسط عرضه کنندگان در قالب رسیدگی به اعتراض مشتریان . 
راه اندازی سامانه سمپاک، به منظور مانیتورینگ پویای معامالت بازار فیزیکی و مشتقه اطالعات آماری و  

هشدارهای نظارتی.
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اقدامات در حوزه بورس و اوراق بهادار -١٢
آگاه سازی فعاالن بازار سرمایه از حقوق و تکالیف از طریق برگزاری کالس¬های آموزشی. 

تهیه و انتشار بروشورهای آموزشی معرفی مراجع ذی¬صالح جهت طرح شکایات و اعالم تخلفات ارکان  
بازار سرمایه.

رتبه بندی شرکتها بر اساس ضوابط راهبری شرکت¬ها(یکی از اهداف اجرای راهبری شرکتی، پیشگیری از  
وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبقه بندهای ٧، ٨، ١١ و ١٨ 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران (مصوب آذرماه ١٣٨٤ مجلس شورای اسالمی).
اصالح دستورالعمل انضباطی و ارسال به کمیته تدوین مقررات سازمان. 
اصالح دستورالعمل پذیرش و ارسال به کمیته تدوین مقررات سازمان. 

استعالم درخصوص سوابق مدیران شرکت متقاضی از سازمان بورس و اوراق بهادار. 
اخذ تعهدنامههایی از جمله تعهدنامه افشا تغییرات بااهمیت در اطالعات مورد ارائه موضوع ماده ٢٧  
دستورالعمل پذیرش، تعهد عرضه سهامدار عمده مبنی بر عرضه به میزان حداقل الزامی برای تابلو.

اخذ تاییدیه حسابرس درخصوص کفایت سیستم کنترلهای داخلی و گزارشگری مالی، تاییدیه نهاد ناظر در  
مورد رعایت مقررات (برای شرکتهای بیمه ، لیزینگ و...) و اخذ نامه تائیدیه ثبت نزد سازمان بورس و اوراق 

بهادار.
راهاندازی سامانه پذیرش و اخذ اطالعات، مدارک و مستندات بصورت آنالین از شرکت متقاضی و مشاور  

پذیرش.
بررسی گزارشهای ماهانه شرکتهای کارگزاری. 

بازدید از شرکتهای کارگزاری. 
بررسی صورتهای مالی شرکتهای کارگزاری. 

اعطا و لغو ایستگاههای معامالتی. 
راه اندازی و به روز رسانی سامانه های نظارتی جهت کنترل دارایی گروه های سهامداری بویژه در مواردی  
که محدودیت های قانونی تملک برای اشخاص مختلف تعیین شده است مانند تملک در نمادهای بانکی، 

بیمه¬ای، خودرویی، نماد بورس. 
تهیه و بروز رسانی گزارشات و هشدارهای مورد نیاز جهت پایش و کنترل معامالت در سامانه بیدار  

(Business Intelligence).
کنترل به لحظه معامالت.  

بررسی معامالت بلوک قبل از انجام معامله از منظر معامالت چرخشی و رعایت سقف های مجاز تملک. 
کنترل روند انجام معامالت عمده از زمان درخواست عرضه عمده تا احراز اهلیت خریداران ، نحوه رقابت و  

تایید نهایی معامالت.
بررسی و نظارت بر نحوه تعیین قیمت در روز بازگشایی سهام شرکت ها. 
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بررسی تخلفات ورود سفارش و تخصیص ها در عرضه های اولیه. 
نظارت بر نمادهایی که می توانند مشمول دستورالعمل رفع گره معامالتی شوند از نظر وجود عمد در ایجاد  

شرایط گره، مقایسه با وضعیت صنعت و سابقه معامالتی نماد.
کنترل دوره ای معامالت. 

ارسال مستمر تذکرات پیشگیرانه از قبیل تذکر به کارگزار متخلف در مورد حذف سفارش ،معامالت هماهنگ  
،عدم رعایت سهمیه در عرضه اولیه و.. و جلوگیری از ادامه تخلف و ارسال تذکرات در شرایط خاص بازار یا 

نماد در قالب پیام ناظر جهت پیشگیری از وقوع تخلف مانند اعمال محدودیت های ورود سفارش، حذف 
سفارش، محدودیت خرید یا محدودیت فروش.

تهیه گزارشاتی بر مبنای Black List جهت کشف معامالت احتمالی اشخاص متجری و ممنوعالمعامله. 
برگزاری دورههای فرهنگسازی و آموزشی بورس برای توسعهی فرهنگ سرمایهگذاری عموم مردم  

بهصورت دورههای فصلی و مستمر در تهران، دورههای آموزشی نمایشگاه بورس بانک و بیمه و همچنین 
بازدیدهای گروهی (دانشآموزان، دانشجویان و ...) از تاالر معامالت و آموزش مفاهیم بازار سرمایه.

اقدامات در حوزه سپرده گذاری اوراق بهادار و تسویه وجوه -١٣
تدوین پیش نویس دستورالعمل سود و کلیه پرداخت ها به سرمایه گذاران توسط این شرکت جهت پوشش  

هرچه بیشتر ریسک های مالی و جلوگیری از جرم پولشوئی
اقدام جهت اتصال به سامانه سکنا جهت نظارت و پیگیری دقیق بر روی کدهای سهامداری بویژه فریز. 
تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات اعضاء تحت نظارت اعم از شرکت های کارگزاری و ناشران، جهت  

تشکیل جلسات منظم دوره ای و أخذ دفاعیات این اعضا در صورت ارتکاب تخلفات انتظامی یا بعضاً کیفری. 
الزم به ذکر است این امر بخصوص در بحث نکول و تأخیر در تسویه معامالت کارگزاران بسیار حائز اهمیت 

بوده و از دامنه تخلفات کاسته است .
تالش جهت انتقال امور وثیقه به عنوان یک ماهیت حقوقی از واحد عملیات سهامداران به امور حقوقی و  

بازرسی و نظارت دقیق بر حسن انجام این امر بخصوص در هنگام اقدام وثیقه و یا تالش وثیقه گذار جهت 
خروج سهام وثیقه به نفع ایشان.

ممنوع المعامله کردن کدهای سهامداری که بیش از پنجاه میلیون ریال دارایی داشته و برای مدت مدید  
معامالت نداشته اند و مشروط کردن خروج از ممنوع المعامله کدهای فوق به احراز هویت دقیق اشخاص 

اعم از حقیقی یا حقوقی.
الزام تمامی کارگزاران به واریز وجه حاصل از فروش معامالت وکالتی به حساب اصیل جهت جلوگیری از  

ریسک وقوع جرم پولشوئی و همچنین افزایش قابلیت نظارت بر معامالت .
شناسایی مشتریان با کارت ملی برای ارائه وضعیت دارایی، گردش معامالت، دریافت شماره شبا و ارائه  

اطالعات به ذینفعان پرونده در حدود تعریف شده.
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شناسایی مشتریان با کارت ملی و شناسنامه برای سایر خدمات مانند اصالح مشخصات، رفع ممنوع المعامله،  
صدور شناسه کاربری و تأیید وکالت نامه .

تهیه و تدوین فرم های مخصوص اهراز هویت برای ارائه هرگونه خدمات . 
حفظ مستندات بایگانی فیزیکی بیش از استانداردهای تعریف شده. 

الزام به رعایت حفاظت گفتار در مکالمات تلفنی مرکز تماس. 
بررسی تصادفی و مستمر فایل های صوتی جهت کنترل مکالمات شرکت و جلوگیری از نشت اطالعات. 

تهیه فهرست سیستم عامل های سرورها و به روز رسانی مستمر . 
مدیریت تغییرات الزم بر روی سیستم عامل ها و سرویس ها منطبق با استاندردهای روز. 

استفاده از داده های تستی در محیط های تست، توسعه و عملیات. 
استفاده از آنتی ویروس های قوی بر روی کلیه سیستم عامل های دامنه شرکت سپرده گذاری و به روز  

رسانی مستمر.
اجرای روال پشتیبان گیری منظم بر روی پایگاه های داده و فایل های کلیه سامانه ها با قابلیت برگشت  

پذیری کمتر از یک دقیقه. 
 (IAM).اجرای روال اعطا و لغو دسترسی کاربران 

تصدیق اصالت کاربر امن برای دسترسی به سیستم عامل ها و سرویس ها.  
 انقضای نشست خودکار در سیستم عامل ها و سرویس ها در صورت عدم فعالیت کاربر .

امن سازی پیکر بندی تمامی سیستم عامل ها و مولفه های نصب شده روی آنها بخصوص .IIS بر اساس  
جدیدترین تجارب امنیتی منتشر شده.

انتقال امن سامانه ها و سرویس ها از محیط توسعه به محیط عملیاتی. 
عدم ارتباط مستقیم به اینترنت سرویس هایی که به داده های نهانی دسترسی دارند. 

عدم نصب هرگونه نرم افزار کاربردی بر روی سرورها. 
 میزبانی کلیه سرویس ها در داخل شرکت و عدم استفاده از خدمات میزبانی عمومی. 

عدم استفاده از وب سایت های متن باز. 
استفاده از امضای دیجیتال بر روی سامانه های حساس. 

عملیات مانیتورینگ کلیه سامانه ها به صورت ٢٤ ساعته در هفت روز هفته. 
استفاده از گواهی SSL بر روی کلیه سامانه ها.  

بالک کردن دسترسی IP Address های دارای رفتار مشکوک. 
ایجاد ارتباط اختصاصی امن با سایر ارکان بازار سرمایه، بانک ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی و....راه  

اندازی Device Control و نظارت بر انتقال فایلها در شبکه پس از معامالت. 
Restric  کردن کابران بر روی کامپیوتر.

محدود کردن دسترسی کاربران به سرویس های مورد نیاز. 
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جداسازی شبکه WiFi از شبکه شرکت.تست امنیت کلیه سیستم عامل ها و سامانه ها به صورت دوره ای   
راه اندازی صندوق تضمین : صندوق تضمین تسویه معامالت واحدی از تشکیالت شرکت سپرده گذاری  

مرکزی می باشد که با استفاده از منابع صندوق تضمین، مخاطرات تخلفات(نکول) اعضای پایاپای در تسویه 
معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران را مدیریت می کند.

اخذ جرایم تاخیر یا انفساخ در انجام مراحل معامالت بورس کاال و انرژی جهت کنترل تخلفات (نکول) 
یکی از ابزارها برای پوشش تخلفات (نکول)، اخذ ضمانت نامه بانکی از کارگزاران، خریداران و عرضه  

کنندگان می باشد که در صورت نکول هر یک از آنها ضمانت نامه به اجرا گذاشته شده و از مبلغ دریافتی 
هزینه های مالی نکول پوشش داده می شود. برای بررسی صحت و اصالت ضمانت نامه ها از سامانه 

استعالم بانک ها استفاده می گردد و درصورت مغایرت اطالعات ضمانت نامه با استعالم آن ضمانت نامه 
جهت اصالح مغایرت عودت داده می شود. 

١٤- اقدامات حوزه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
تدوین مقررات و ضوابط توسط کانون کارگزاران در راستای جلوگیری از رقابت منفی بین اعضای کانون و  

پیشگیری از دامپینگ در صنعت کارگزاری کانون.
تدوین و تصویب ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضاء بین اعضاء کانون کارگزاران  

بورس و اوراق بهادار": درجهت پیشگیری از وقوع ناهنجاریهای مربوط به نقل و انتقال پرسنل شرکتهای 
کارگزاری و جلوگیری از استخدام افراد متخلف توسط اعضای کانون کارگزاران،  این کانون در سال ١٣٩٠ 

اقدام به تصویب ضوابط مذکور نمود. 
 تدوین و تصویب "ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورسها و 

فرابورس".
برگزاری دورههای آموزشی نظیر دورههای آموزشی "مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه"، "کنترل و نظارت  

داخلی شرکتهای کارگزاری"، "قوانین کار و تامین اجتماعی"، "تخلفات و اختالفات در بازار سرمایه"، 
"مسائل حقوقی چک، سفته و اسناد تضمینی"، "قانون بیمه تامین اجتماعی" .

تدوین و تصویب "اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفهای". 
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١٥- اقدامات در حوزه فرابورس
تدوین ضوابط اجرایی نحوه فعالیت و بازرسی کارگزاران و معامله گران حقوقی عضو فرابورس ایران مصوب  
هیات مدیره فرابورس ایران که با هدف پیشگیری از تخلفات، بر مبنای آن فعالیتهای احراز هویت مشتریان 

کارگزاری، صدور سفارش خرید و فروش و احراز شرایط معامله¬گران مورد رصد قرار می گیرد.
 ارایه هشدار و اخطارهای الزم به صورت شفاهی و تلفنی به کارگزاریها جهت جلوگیری از وقوع تخلف یا 

قطع استمرار آن.
ارایه گزارشات تخلفات جامع به صورت کتبی به سازمان در برخورد با تخلفات در راستای جلوگیری از تکرار  

آن توسط کارگزاری متخلف و سایر فعاالن بازار.
بررسی شرایط صحت معامالت خاص مانند اوراق خزانه اسالمی، بانکها و بیمهها و تعاونیها در قبل از  

انجام معامالت یا قبل از تأیید آنها در جهت جلوگیری از ثمر دادن تخلفات احتمالی در زمینههای مربوطه.
جلوگیری از تخلفات احتمالی آینده و پیشگیری از آنها با هشدار و گوشزد نمودن ریسکهای مالی و حقوقی  

کشف شده در جریان بازرسی از اعضا که لزوماً در لحظه اخطار، غیر قانونی و متخلفانه نمی باشد.
 اولویت دادن به معامالت مشکوک اعالمی از واحد نظارت در بازرسی های ساالنه و قرادادن آنها. در دسته 

نمونهگیری های مربوط به بازرسی در راستای اعالم جدیت در برخورد با تخلفات.
ارائه پیشنهادها در جهت اصالح مقررات موجود حسب مورد، به عنوان نمونه اصالح یکی از بندهای  

دستورالعمل خرید اعتباری.
 ارائه  RFP سامانه جامع نظارتی به سازمان بورس.

برگزاری دوره های آموزشی برای ناشران در شرف پذیرش، عرضه و درج. 
تذکرات شفاهی و کتبی به ناشران در خصوص مواعد ارائه اطالعات و نیز رعایت استانداردهای گزارشگری  

مالی در راستای تامین هدف شفافیت، به موقع بودن و قابل اتکا بودن اطالعات.
برگزاری جلسات آشنایی با قوانین و مقررات و مسئولیتهای اعضای هیئت مدیره ناشران و اعضا. 

بررسی سابقه سهامداران عمده برای پذیرش یا عرضه سهام آن، احراز کارآفرین بودن ایشان، بررسی  
صالحیتهای کلی و عمومی، مثال اینکه بدهکار بانکی نباشد و ... از طریق مصاحبه و تحقیق در حد متعارف 

با توجه به ابزارهای محدود در اختیار
برگزاری جلسات هماهنگی با شرکت ها و سازمان جهت جلوگیری از توقف طوالنی مدت نمادهای  

معامالتی.
بررسی صورت های مالی، صحت نقل و انتقال سهام، صحت گزارش ارزیاب در بدو پذیرش و یا در معامالت  

بازار سوم.
 بررسی قرارداد های فروش و شروط ضمن عقد از جهت صحت و منصفانه بودن عرضه های عمده در بازار 

سوم. 
مجاب کردن سهامداران عمده در عرضه های اولیه برای قیمت منصفانه. 
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جلوگیری از عرضه های عمده و بلوکی در بازار پایه از طریق مسدود کردن بخش اعظم سهام. 
الزام به ثبت انتقال دارایی های فکری در دفاتر ثبت اسناد رسمی. 

بررسی دقیق حقوقی قراردادها، وکالتنامه ها و توثیق نامه ها. 
نظارت بر ارائه شفاف اطالعات در امید نامهها و اساسنامهها. 

تعریف چند الگوریتم کشف تخلف با استفاده از تجارب کارشناسان فرابورس. 


