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 گزارش عملکرد کارگروه ها و کمیته هاي واحد امور اعضا

 



حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی(کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه)، آقایان شهداد

شعبانی(مدیر منابع انسانی کارگزاري فارابی)، محمدرضا شهباز مرادي(مدیر منابع انسانی کارگزاري مبین

سرمایه)، یاسر قربانی(مدیر منابع انسانی کارگزاري فیروزه آسیا)، نادر خلیفه(مدیر منابع انسانی کارگزاري

بورس بیمه ایران) و علیرضا آگاهی نجف آبادي(مدیر منابع انسانی کارگزاري اقتصاد بیدار).

 

 

میهمانان: آقایان تیمور نژاد(مدیر منابع انسانی کارگزاري آفتاب درخشان خاورمیانه)، موسوي(کارشناس

پذیرش کالا کارگزاري مبین سرمایه)، آقامیري(مدیر معاملات کالا و انرژي کارگزاري باهنر) و خانم

کیانی(مدیر معاملات کالا کارگزاري اقتصاد بیدار).

 

 

غایبین: خانم سمانه ملک(مدیر بورس انرژي کارگزاري سی ولکس).

 

 

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم  ها هدي توانایی(مدیر واحد امور اعضا) و مهیا کریمزاده

خسروشاهی(کارشناس واحد امور اعضا).

کمیته شرح شغل شرکت هاي کارگزاري

شماره جلسه: 10

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله گر کالا"   

محل برگزاري: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارتاریخ: 1401/06/06

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت هاي

کارگزاري" به منظور نگارش فایل شرح شغل سمت

"معامله گر کالا" با حضور مدیران و فعالین واحد کالا
در کانون کارگزاران برگزار گردید. در ابتداي جلسه

به  ضرورت و اهمیت فعال سازي گروه "سرمایه

انسانی" (متشکل از مدیران منابع انسانی

شرکت هاي کارگزاري هستند) تأکید شد. در ادامه

جهت تکمیل بخش شرح وظایف، مطابق نظرات

حاضرین جلسه مقرر شد در راستاي تکمیل صحیح 

 خلاصه مباحث مطروحه:

و شفاف این شرح شغل، کلیه فعالیت هایی که در

واحد کالا صورت می گیرد نگارش شده و سپس شرح

وظایف کارشناس پذیرش و معامله گر تفکیک شود.

بدین ترتیب از احراز هویت مشتري تا مرحله ثبت

سفارش و معامله به همراه ریزبندهاي هرکدام

نگارش شد که در انتها بخش معامله به تفکیک هر

یک از مراحل پیش گشایش، موقعیت سبز، زرد،

قرمز و آبی معاملاتی به صورت کامل بررسی و تکمیل

گردید.
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 جمع  بندي، تصمیمات و نتیجه  گیري:

مسدود نمودن مبلغ پیش پرداخت سفارش در

بروکر سیستم؛

ارسال سفارش به تالار مرتبط در سیستم

سامانه جامع معاملات الکترونیک (TTS)؛

ویرایش سفارش در زمان مجاز در صورت نیاز.

پیش گشایش (5 الی 15 دقیقه فرصت

مشورت کارگزار با مشتري)

موقعیت سبز معاملاتی (5 الی 15 دقیقه

فرصت اعمال ویرایش نهایی سفارش)

موقعیت زرد معاملاتی (60 ثانیه 40+20

فرصت اعلام حضور در مناقصه)

 

5. معامله

- کنترل حجم تقاضا در سامانه معاملاتی؛ 

- تبادل نظر با مشتري به منظور درج اصلاحات

احتمالی سفارش

 

- اعمال اصلاحات کاهشی حجم سفارش 

- اعمال اصلاحات افزایشی قیمت تا حداکثر قیمت

پایه.

- حذف سفارش   

 

- اصلاح و نهایی سازي کاهش حجمی سفارش

مشتري در صورت نیاز

- اعلام قطعی حضور در حراج با پذیرش قیمت پایه

اعلام شده توسط فروشنده

 

تکمیل فرم احراز؛ 

دریافت مدارك مشتري؛

صحت سنجی مدارك؛

اطلاع رسانی به مشتري جهت ثبت نام در سامانه هاي

مرتبط.

ارسال مدارك مشتري بورس کالا از طریق سامانه

جامع پذیرش؛

پیگیري ثبت نام مشتري در سامانه هاي مرتبط؛ 

پیگیري تأییدیه مدارك ارسالی به بورس کالا از

طریق سامانه جامع پذیرش؛

دریافت کد تخصیص یافته به مشتري از سامانه جامع

بورس.

ارائه فرم هاي مربوطه به مشتري؛ 

دریافت تأییدیه موردنیاز از مراجع ذي ربط؛

ثبت حساب وکالتی در سامانه بروکر سیستم.

دریافت سفارش معامله (سامانه / کاغذي)؛

ایجاد سفارش در سامانه بروکر سیستم؛

کلیه فعالیت هایی که در واحد کالا صورت می گیرد به شرح

ذیل نگارش گردید:

 

1.  احراز هویت:

 

2. درخواست تخصیص کد

 

3.  افتتاح حساب وکالتی؛

 

4. ثبت سفارش
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موقعیت آبی معاملاتی (15 ثانیه فرصت

استراحت معامله گر)

- انتظار تا زمان آغاز معامله بعدي 

 

موقعیت قرمز معاملاتی (60 ثانیه زمان انجام حراج)

- اعلام عدم حضور در حراج با عدم پذیرش قیمت پایه اعلام

شده توسط فروشنده 

 

- رقابت با سایر شرکت کنندگان در حراج تا حداکثر قیمت

رقابتی اعلامی مشتري
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حاضرین: آقایان علیرضا حسین پور(مدیرعامل کارگزاري اندیشه و بینش پیشرو)، خانم ویدا جناب

مهابادي(مدیر آموزش کارگزاري بانک ملت)، شاهین احمدي(مدیر سرمایه گذاري بیمه ایران معین).

 

 

غایبین: آقایان محسن زعفرانی(قائم مقام مدیرعامل کارگزاري اندیشه و بینش پیشرو)، امیرعلی عباس زاده

اصل(کارشناس مسئول سرمایه گذاري تأمین سرمایه دماوند)، عطا شاکري(مدیر کسب  وکار شرکت فناپ)،

علی سماعی(مدیر تحلیل کارگزاري آگاه) و هادي صحت پور(سرپرست تحقیق و توسعه کارگزاري صبا

جهاد).

 

 

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ها هدي توانایی(مدیر واحد امور اعضا) و  مهیا کریمزاده

خسروشاهی(کارشناس امور اعضا).

کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش

شماره جلسه: 03

دستور جلسه: ارائه مطالعات تطبیقی با محوریت بررسی ساختار درآمد و هزینه کارگزاران

محل برگزاري: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارتاریخ: 1401/06/14

سومین جلسه کارگروه "مطالعات تطبیقی و

آموزش" با موضوع بررسی ساختار هزینه و درآمد

کارگزاران سایر کشورها با محوریت تاکید بر تنوع

درآمدي برگزار گردید. بدین ترتیب در ابتداي جلسه

مطالعه تطبیقی تهیه شده کشور لهستان ارائه

گردید. در این راستا ابتدا مرور اجمالی بر بازار

سرمایه لهستان صورت گرفت؛ سپس اتاق کارگزاري

The Polish Chamber of لهستان

..... 

 خلاصه مباحث مطروحه:

Brokerage Houses به همراه اهداف و
وظایف آن به طور کامل شرح داده شد و سپس

صورت مالی شرکت online trading XTB، با

تاکید بر ساختار درآمد و هزینه این شرکت بررسی

شد.

در انتهاي جلسه موضوعات پیشنهادي براي جلسات

آتی کارگروه مطرح شد.

رئیس کارگروه: آقاي علیرضا حسین پور
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 جمع  بندي، تصمیمات و نتیجه  گیري:

 نگهداري فهرست معامله گران عضو بورس؛

 تأیید صلاحیت معامله گران با استفاده از معیارهاي

تعیین شده در قوانین تفصیلی معاملات بورس؛

 نظارت بر کارگزاران عضو بورس؛

 تایید معامله گران بورسی براي ارسال سفارش؛

 نظارت بر رعایت مقررات در هنگام ارسال سفارشات

و... .

اهم مباحث مطرح شده در این جلسه به شرح ذیل است:

 

کشور لهستان، داراي 419 شرکت بورسی بوده که 332

شرکت در بازار اصلی و 97 شرکت در بازار فرعی فعالیت

دارند. ارزش معاملات بازار سهام این کشور در سال هاي

2013 تا 2020، روند صعودي داشته است؛ بدین ترتیب

ارزش بازار این کشور در سال 2022 در حدود 234

میلیارد دلار است.

شاخص WIG اولین شاخص بورس است که از 16 اپریل

1991 محاسبه شده است. این شاخص، نمایی از بازده کل

بوده و در محاسبه آن هم قیمت سهام پایه و هم درآمد

سود سهام و حق تقدم در نظر گرفته می شود.

وظایف کارگزاران ناظر شامل موارد ذیل است:

کارگزار، مسئول ارائه سفارشات به بورس ها و بررسی آن ها

بر اساس مقررات حاکم بر بورس است. ارسال سفارش به

معناي تأیید سفارش مطابق با مقررات داخلی در حالتی

می تواند سفارش را به کارگزار دیگر بورسی واگذار کند. 

The Polish Chamber  اتاق کارگزاري لهستان

of Brokerage Houses یک سازمان خودگردان
IDM که در سال 1996 تأسیس شد. عضویت در

داوطلبانه و براي همه شرکت هاي سرمایه گذاري

..... 

 

همکاري با ادارات دولتی و نهادهاي بازار

سرمایه در تدوین و بهبود مقررات بازار

سرمایه؛

بهبود عملکرد خود تنظیمی و گسترش

اختیارات اتاق (با در اختیار گرفتن اختیارات

نظارتی از نهادهاي اداري دولتی)؛

تضمین حفاظت برابر از منافع اعضاي اتاق؛

انجام و مشارکت در انجام مطالعات و آموزش

در مورد توسعه بازار سرمایه لهستان و اقتصاد

لهستان؛

انجام فعالیت هاي آموزشی براي اعضاي اتاق؛

ترویج فعالیت هاي اتاق و برقراري ارتباط منظم

با رسانه هاي گروهی.

اظهار نظر در مورد پیش نویس هاي قانونی

مربوط به معاملات اوراق بهادار، فعالیت هاي

......

فعال در جمهوري لهستان آزاد است. IDM نماینده

و حافظ منافع مشترك اعضاي خود در مورد مقررات

قانونی مرتبط با بازار سرمایه است. اتاق کارگزاران

بزرگترین و مستقل ترین، سازمان خودگردان براي

کارگزاري هاي لهستان است که بیش از 20 سال

سابقه دارد. این کانون 18 عضو دارد و عضو انجمن

اتحادیه هاي اوراق بهادار اروپا است. ماٌموریت این

اتاق توسعه بازار سرمایه، ایجاد رقابتی سالم جهت

کسب سرمایه توسط شرکت ها، رشد اقتصادي و

افزایش تعداد مشاغل در لهستان و حمایت از

سرمایه گذاران است.

وظایف اصلی اتاق عبارتند از :

این اتاق وظایف خود را از طریق:
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ارائه پیش نویس مصوبات قانونی خود در محدوده

مشخص شده و همکاري در توسعه پروژه ها؛

ارزیابی عملکرد و اجراي مقررات قانونی مربوط به

انجام فعالیت هاي کارگزاري؛

ایجاد استانداردهایی براي فعالیت کارگزاران و تعریف

شیوه هاي پذیرفته شده بازار؛

صدور نظر کارشناسی و تفویض نمایندگان آن ها به

مراجع مشورتی و نظارتی؛

ایجاد و انتشار اصول اولیه اخلاق حرفه اي در

فعالیت هاي کارگزاران را در قالب آیین نامه عملکرد

موفق براي کارگزاري ها؛

انجام وظایف اداري محوله مقامات دولتی و...

کارگزاران و سایر مقررات بازار سرمایه؛

Online Trading در ادامه صورت هاي مالی شرکت

XTB  بررسی شد؛ بدین ترتیب عنوان شد که در بخش
... 

 

اسپرد (تفاوت بین قیمت پیشنهادي خرید و

قیمت پیشنهادي فروش)؛

کارمزدها و کمیسیون هاي دریافتی از

مشتریان؛ 

دریافت امتیازهاي مبادله اي (تفاوت بین نرخ

پیش فرض و نرخ لحظه اي یک ابزار مالی

مشخص)؛

سود حاصل از فعالیت هاي بازارسازي. 

درآمدها، درآمدهاي عملیاتی عمدتاً از فعالیت هاي

خرده  فروشی آن حاصل می شود و شامل موارد زیر

است:

هزینه هاي عملیاتی نیز حجم بزرگی از هزینه ها را به

خود اختصاص داده است که در این بخش نیز عمده

این هزینه ها مربوط به حقوق و مزایاي کارکنان

است.
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حاضرین: آقایان قادر معصومی خانقاه(مدیر سرمایه گذاري صندوق سرمایه گذاري مشترك توسعه بازار

سرمایه)، مهدي خیره دست(مدیرعامل کارگزاري ساوآفرین)، روح اله نجفی(مشاور مدیرعامل شرکت تأمین

سرمایه تمدن)، خانم ها سحر حجتی پور لنگرودي(مسئول نظارت و کنترل داخلی کارگزاري اقتصاد بیدار)،

مهسا میري(فعال بازار سرمایه).

 

 

غایبین: آقاي محمدامین کشاورز(مدیر توسعه و تحول کارگزاري بانک ملی ایران) و خانم آمنه

پاك پور(مدیر پذیرش کارگزاري توسعه فردا).

 

 

نمایندگان کانون کارگزاران: خانم ها   هدي توانائی(مدیر امور اعضا)، ارشیاناز حیدریان(مدیر امور حقوقی) و

نسیم صدرموسوي(کارشناس مسئول امور اعضا).

کارگروه نظارت و کنترل داخلی شرکت هاي کارگزاري

شماره جلسه: 02

دستور جلسه: بررسی و نهایی نمودن چک لیست نظارت و کنترل داخلی واحد پذیرش سفارش مشتریان

بورس  اوراق بهادار و فرابورس، بورس کالا و بورس انرژي

محل برگزاري: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارتاریخ: 1401/06/20

جلسه کارگروه "نظارت و کنترل داخلی شرکت هاي

کارگزاري" در خصوص بررسی و نهایی نمودن

چک لیست نظارت و کنترل داخلی واحد پذیرش

سفارش مشتریان بورس  اوراق بهادار و فرابورس،

  .......

 خلاصه مباحث مطروحه:

بورس کالا و بورس انرژي شرکت هاي کارگزاري

برگزار گردید. در این جلسه اعضاي کارگروه به

بررسی چک لیست تهیه شده پرداخته و اصلاحات

لازم را اعمال نمودند. 

رئیس کارگروه: آقاي قادر معصومی خانقاه
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 جمع  بندي، تصمیمات و نتیجه  گیري:

با توجه به اقدامات و مستندات قبلی تهیه شده توسط

برخی اعضاي این کارگروه، کارشناس کارگروه اقدام به تهیه

چک لیست کاملی از واحد پذیرش اوراق ، کالا و انرژي

نمود. در این جلسه بررسی و اعمال اصلاحات لازم در

خصوص نهایی نمودن چک لیست صورت گرفت. در این

جلسه مقرر گردید مفاد مربوطه "آیین نامه اجرایی ماده 14

الحاقی قانون مبارزه با پولشویی" نیز در این چک لیست

اضافه و تطبیق داده شود.

در ادامه جلسه، با توجه به گستردگی وظایف در

.......................

کارگزاري ها پیشنهاد گردید همانند شرح شغل ها،

چک لیست هر واحد توسط کارگروه تدوین و به

هیئت مدیره جهت تصویب ارسال گردد، سپس

چک لیست واحدهاي دیگر نیز جداگانه در کانون

تهیه و تکمیل و در کارگروه نهایی و اقدامات بعدي

صورت پذیرد.

در انتها با توجه و ضیق وقت ادامه بررسی ها به

جلسه آتی موکول گردید.
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حاضرین: خانم لیلا سحرخیز لاهیجانی(کارشناس حوزه منابع انسانی بازار سرمایه)، سمانه ملک(مدیر

بورس انرژي کارگزاري سی ولکس)، آقایان شهداد شعبانی(مدیر منابع انسانی کارگزاري فارابی)،

محمدرضا شهباز مرادي(مدیر منابع انسانی کارگزاري مبین سرمایه)، یاسر قربانی(مدیر منابع انسانی

کارگزاري فیروزه آسیا).

 

 

میهمانان: آقایان تیمورنژاد(مدیر منابع انسانی کارگزاري آفتاب درخشان خاورمیانه)، آقامیري(مدیر

معاملات کالا و انرژي کارگزاري باهنر)، اسدي(مدیر معاملات کالا و انرژي کارگزاري فارابی)، فرج اللهی

(مدیر معاملات کالا کارگزاري سی ولکس) و موسوي(کارشناس پذیرش کالا کارگزاري مبین سرمایه).

 

 

غایبین: آقایان علیرضا آگاهی نجف آبادي(مدیر منابع انسانی کارگزاري اقتصاد بیدار) و  نادر خلیفه(مدیر

منابع انسانی کارگزاري بورس بیمه ایران)

 

 

نماینده کانون کارگزاران: خانم  ها مهیا کریمزاده خسروشاهی(کارشناس واحد امور اعضا).

کمیته شرح شغل شرکت هاي کارگزاري

شماره جلسه: 11

دستور جلسه: نگارش فایل شرح شغل سمت "معامله گر کالا"   

محل برگزاري: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارتاریخ: 1401/06/20

جلسه کمیته "تدوین شرح شغل شرکت هاي

کارگزاري" به منظور نگارش فایل شرح شغل

سمت"معامله گر کالا" با حضور مدیران و فعالین

واحد کالا در کانون کارگزاران برگزار گردید. در

راستاي تکمیل بخش شرح وظایف، کلیه فعالیت هاي

 خلاصه مباحث مطروحه:

صورت گرفته در واحد کالا نگارش شد و در انتها

مقرر شد در جلسه آتی کمیته ضمن نهایی سازي

شرح وظایف، سایر بخش هاي این شرح شغل تکمیل

گردد.
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 جمع  بندي، تصمیمات و نتیجه  گیري:

ادامه فعالیت هایی که در واحد کالا صورت می گیرد به شرح

ذیل نگارش گردید:

پس از مرحله انجام معامله، در مرحله تخصیص قرارداد،

ابتدا تایید معامله توسط ناظر بورس کالا صورت می گیرد

سپس شماره قرارداد اخذ می شود. در ادامه میزان

تخصیص یافته به کارگزاري، بررسی شده و پس از حجم

قابل تخصیص به هریک از مشتریان متقاضی تعیین شده و

حجم خریداري شده به مشتري یا مشتریان در بروکر

سیستم تخصیص می یابد.

سپس جهت صدور اعلامیه خرید ابتدا اخذ گزارش خرید

مشتریان از سیستم رویا صورت گرفته و گزارش خرید

مشتریان در سامانه جامع معاملاتی کارگزاري بارگذاري

 .........
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می شود در نهایت اعلامیه خرید به تفکیک هریک از

مشتریان( نقدي/ اعتباري) صادر و اعلامیه خرید براي

هریک از مشتریان ارسال می شود.

در نهایت تسویه وجه صورت می گیرد؛ بطوریکه جهت

تسویه نقدي ابتدا پس انجام هماهنگی با مشتري جهت

واریز الباقی مبلغ قرارداد به حساب وکالتی، تامین وجه

تسویه قرارداد به بورس کالا اعلام می شود و وجه کالا توسط

اتاق پایاپاي بورس کالا از حساب وکالتی مشتري برداشت

شده و پس از درخواست تسویه وجه کالاي خریداري شده

از بورس کالا، تسویه وجه کالا و گواهی تسویه توسط بورس

کالا صادر می شود.

 



حاضرین: آقاي علیرضا سرابی نوبخت(مدیر بورس انرژي شرکت کارگزاري توانا)، آقاي کریم گلزاري

کریمی(معاون بورس کالا و انرژي کارگزاري پارس ایده بنیان)، آقاي مهدي مهدوي(مدیر بورس کالا و

انرژي کارگزاري سرمایه و دانش)، آقاي امیررضا حیدري نوري(مدیر بورس انرژي کارگزاري اقتصاد بیدار)،

آقاي محمدرضا اسلامی(مدیر بورس کالا و انرژي کارگزاري سهم آشنا)، آقاي محمود حاجی هاشمی(مدیر

بورس کالا و انرژي کارگزاري بانک ملت).

 

 

غایبین: خانم مریم شکاري خادملو(معامله گر انرژي کارگزاري ایساتیس پویا)، آقاي حسین

کرمی شنستقی(معامله گر کالا و انرژي کارگزاري بانک مسکن).

 

 

نماینده کانون کارگزاران: خانم  هدي توانائی(مدیر امور اعضا).

کارگروه امور بورس انرژي

شماره جلسه: 02

دستور جلسه: 1. تقدیر از رئیس سابق کارگروه و انتخاب رئیس جدید

                  2. بررسی برنامه هاي آتی کارگروه

محل برگزاري: کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادارتاریخ: 1401/06/20

طی این جلسه از رئیس سابق کارگروه، جناب آقاي

علیرضا سرابی نوبخت تقدیر به عمل آمد و جهت

انتخاب رئیس جدید کارگروه رأي گیري صورت

گرفت. همچنین برنامه هاي آتی کارگروه از جمله

پیگیري سقف و کف کارمزدهاي دریافتی کارگزاران،

پیگیري مشکلات مرتبط با سیستم هاي بک آفیس،

....

 خلاصه مباحث مطروحه:

برگزاري جلسه با نمایندگان بورس انرژي ایران و

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه

وجوه و پیگیري مشکلات مرتبط با حساب هاي

وکالتی مشتریان خارجی بحث و بررسی صورت

گرفت.

رئیس کارگروه: آقاي علیرضا سرابی نوبخت
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 جمع  بندي، تصمیمات و نتیجه  گیري:

پیگیري مشکلات مرتبط با بورس انرژي از جمله مشکلات مرتبط با سیستم هاي بک آفیس بورس انرژي از طریق

شرکت مدیریت فناوري بورس تهران و پیگیري مشکلات مرتبط با حساب وکالتی مشتریان خارجی بورس انرژي از

طریق شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه مورد بررسی قرار گرفت.

طی این جلسه از رئیس سابق کارگروه، جناب آقاي علیرضا

سرابی نوبخت تقدیر به عمل آمده و پس از راي گیري از

اعضاي کارگروه، جناب آقاي کریم گلزار کریمی به عنوان

رئیس جدید کارگروه انتخاب و جناب آقاي فرزاد زمانی به

عنوان عضو جدید کارگروه به هیئت مدیره کانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار معرفی شدند. همچنین برنامه هاي آتی

کارگروه جهت پیگیري در جلسات مطرح گردید.
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 گزارش پرونده هاي کمیته سازش

 



آمار شکایات وارده به کمیته سازش در شهریورماه 1401

تعداد

3

فهرست موضوعات پرونده هاي وارده به کمیته سازش در شهریورماه 1401

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست 

3مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا

3رفع توثیق سهام

3محاسبه نرخ بالاتر از حد در هزینه مالی ثبت شده در صورتحساب

1مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتري

1مطالبه سود اوراق بهادار

1 مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

1

1استرداد وجه واریزي به حساب کارگزاري

3سایر

22کل

مطالبه هزینه انبارداري

1مطالبه وجه حاصل از بازاریابی

1مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتري
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0 1 2 3

 مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست

 مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا

 رفع توثیق سهام

 محاسبه نرخ بالاتر از حد در هزینه مالی ثبت شده در صورتحساب

 مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتري

 مطالبه سود اوراق بهادار

 مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

 مطالبه هزینه انبارداري

 استرداد وجه واریزي به حساب کارگزاري

 مطالبه وجه حاصل از بازاریابی

 مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتري

 سایر

عدم سازش

86.8%

سازش

13.2%

گزارش نموداري پرونده هاي وارده به کمیته سازش کانون

در شهریورماه ســال 1401 از کل پرونده هاي مطروحه در

کمیته سـازش کانون، حدود 13درصـد پرونده ها منجر به

سازش و حدود 87درصد پرونده ها منجر به عدم سازش و

ارسال بـه هیئت داوري شده است. 

نسبت سازش و عدم سازش

13.6%

13.6%

13.6%

13.6%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

4.5%

13.6%
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آمار پرونده هاي مختومه در شهریورماه 1401

تعداد فهرست موضوعات پرونده هاي مختومه در کمیته سازش در شهریورماه 1401

3 مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتري 

1 مطالبه سود اوراق بهادار

1 مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست

8 مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتري

7 مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست

7 رفع توثیق سهام

3 مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل یا عدم تحویل کالا

1 استرداد وجه واریزي به حساب کارگزاري

1 مطالبه سود اوراق بهادار

1 مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه

1 مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاري

1 مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

3 سایر 

38 کل

ش
از

س
ش

از
س

م 
د
ع
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گزارش اقدامات واحد آموزش

 



دوره هاي برگزار شده در شهریورماه 1401

مکان برگزاري
نفر/ساعت

شرکت  کنندگان

تعداد 

شرکت  کنندگان
ساعت نام دوره

سامانه آموزش مجازي 240 10 24
تحلیل داده براي گزارش نویسی و

دیتاژورنالیسم (کد1-آنلاین)

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 72 3 24
تحلیل داده براي گزارش نویسی و

دیتاژورنالیسم (کد1-حضوري)

سامانه آموزش مجازي 348 8 15 پرایس اکشن (کد1-آنلاین)

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 45 3 15 پرایس اکشن (کد1-حضوري)

سامانه آموزش مجازي 1,230 41 30
دوره آموزشی ویژه معامله گري بازار

سرمایه - نوبت 74 (آنلاین)

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 750 25 30
دوره آموزشی ویژه معامله گري بازار

سرمایه - نوبت 74 (حضوري)

سامانه آموزش مجازي 2,880 60 48
پذیرش سفارش مشتریان اوراق

بهادار (کد56-آنلاین)

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 528 11 48
پذیرش سفارش مشتریان اوراق

بهادار (کد56-حضوري)

سامانه آموزش مجازي 3,416 61 56
پذیرش سفارش مشتریان کالا و

انرژي (کد2-آنلاین)

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 784 14 56
پذیرش سفارش مشتریان کالا و

انرژي (کد2-حضوري)

سامانه آموزش مجازي 3,360 60 56
نظارت و کنترل داخلی (کد16-

آنلاین)
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مکان برگزاري
نفر/ساعت

شرکت  کنندگان

تعداد 

شرکت  کنندگان
ساعت نام دوره

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 1,680 30 56
نظارت و کنترل داخلی (کد16-

حضوري)

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار 1,200 20 60
کارشناس مالی صندوق هاي

سرمایه گذاري (کد1-حضوري)

سامانه آموزش مجازي 304 41 40
مشمولان قبولی مشروط به تکدرس

اصول (کد40-آنلاین)

محل شرکت متقاضی 156 26 6
دوره سفارشی آیین نگارش و

مکاتبات اداري (سفارشی-سپه)

سامانه آموزش مجازي 1,725 23 75 آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه

 18,718 436 639 مجموع
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تحلیل داده براي گزارش نویسی و دیتا ژورنالیسم

در سازمان را ایفا کنند. دیتاژورنالیسم در حقیقت

کلیدواژه اي است که مهارت روایتگري با داده ها زیر

چتر آن تمرین می شود. دوره آموزشی با نگاهی

کاربردي و عملیاتی تهیه شده و در طول مدت آن با

استفاده از داده هاي واقعی روي چند پروژه تحلیل و

مصورسازي داده کار خواهد شد.

این دوره آموزشی باهدف یادگیري الفباي تحلیل

داده و برخی ابزارهاي مورد نیاز آن مانند Excel و

R و همین طور روش هاي درست گزارش نویسی
طراحی شده است. کارشناسانی که در این دوره

آموزشی شرکت می کنند شیوه هاي موثر ارائه

اطلاعات را یاد می گیرند و می توانند نقش بهتري در

ارائه تحلیل به مدیران و ارتقاي فرایند تصمیم گیري

 .

سرفصل  هاي دوره

دیتاژورنالیسم چیست: معرفی چند نمونه تاثیرگذار؛

تحلیل و مصورسازي داده هاي واقعی با Excel؛

آشنایی با R و برخی امکانات آن براي تحلیل داده؛

تحلیل و مصورسازي داده هاي واقعی در R همراه با آشنایی با کتابخانه ggplot2 در R؛

آشنایی با آمار و مدل سازي آماري: تحلیل داده هاي واقعی در محیط اکسل و R؛

آشنایی با برخی داده هاي پرکاربرد در موسسات مالی و بررسی چند مورد؛

کاربردهاي تحلیل داده در گزارش نویسی: معرفی انواع روایتگري در علوم داده؛

معرفی استراتژي هاي موثر در ارائه اطلاعات و تحلیل.
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پرایس اکشن

قیمتی ساده انجام می گیرد. این شیوه به معامله گران

کمک می کند تا بتوانند حرکات قیمت را دنبال

کنند و مانند اغلب اندیکاتورها و ابزارهاي کمکی از

قیمت هاي فعلی بازار عقب نمانند. در این دوره سعی

بر آن خواهد بود که اصول پرایس اکشن، اجزا، نکات

مهم معامله گري در بازار و سبک هاي مختلف این

روش معرفی شود.

 

در دنیاي جدید سرمایه گذاري، پرایس اکشن روشی

جدید براي تحلیل بازار است که این امکان را

می دهد تا با استفاده از حرکات واقعی قیمت،

تصمیمات براي انجام معاملات گرفته شود و

معامله گر می تواند نقاط ورود و خروج را براي معامله

شناسایی کند. در این روش، از اندیکاتورها و

ابزارهاي کمکی که اغلب عقب تر از قیمت فعلی بازار

هستند؛ استفاده نمی شود و تحلیل ها روي نمودار

......

ساختار بازارها و محدوده هاي عملیاتی؛

شناخت روندها؛

کانال ها و شناخت قدرت روند؛

شناخت محدوده هاي بازگشتی؛

شکست ها و انتقال به روندهاي جدید؛

سرفصل  هاي دوره

زمان هاي کلیدي ورود به معامله؛

شناخت معاملات روزانه؛

مدیریت معاملات.

24| کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



 گزارش اقدامات واحد روابط عمومی

 



محتواي منتشر شده در اینستاگرام و سایت

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و

اوراق بهادار بر این است که در مجاري ارتباطی

اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام،

کانال هاي تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت ها و

اطلاعیه هاي خود، محتوا و گزارش هاي به روزي را

براي اطلاع رسانی عموم و فعالان بازار به منظور

..........

 

توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند.

از این رو واحد روابط عمومی، طی شهریور ماه

1401 در صفحه اینستاگرام کانون حدود 80 محتوا

در قالب هاي مختلفی چون خبر، مصاحبه،  پست و

استوري اینستاگرام، برنامه هاي برخط (لایو)، منتشر

کرده است. 

 

سایر اقدامات انجام شده در شهریورماه 1401

پیگیري شکایات دانش پذیران:

 دسته بندي مشکلات براساس موضوع؛ 

 برنامه ریزي برنامه لایو اینستاگرامی جهت پاسخگویی مدیر آموزش به دانش پذیران؛

 اطلاع رسانی برنامه لایو اینستاگرامی از طریق پست و استوري؛

 اجراي برنامه لایو روز سه شنبه یکم شهریور براي پاسخگویی به مشکلات دوره هاي آموزشی مطرح؛

شده توسط دانش پذیران با حضور مدیر آموزش و مدیر روابط عمومی کانون.

.1

.2

.3

.4

برگزاري جلسات کارگروه رسانه «ویژند»

حمایت معنوي و حضور در همایش «سرمایه گذاري درصندوق هاي سرمایه گذاري براي مقابله با

تورم»

اکران مستند سینمایی سهمی ازآینده در پردیس سینمایی آزادي:

برگزاري جلسات آنلاین با روابط عمومی کانون نهادهاي سرمایه گذاري ایران و کارگزاري مفید؛

پوشش رسانه اي از اکران نخستین مستند سینمایی در خصوص بازارسرمایه؛

دعوت از مدیران بازار سرمایه؛

انعقاد قرار داد با سینما آزادي.

.1

.2

.3

.4
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اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شهریورماه1401

صندوق هاي سرمایه گذاري یکی از بهترین گزینه ها براي مقابله با تورم؛

«سرمایه گذاري غیرمستقیم» توسعه دهنده و کاهنده نوسانات بازار؛

نخستین دوره «گواهی نامه کاربردي مدیریت فناوري اطلاعات نهادهاي مالی» برگزار می شود؛

«سهمی از آینده» مستندي درباره بورس ایران در سال هاي 99-1398؛

اکران خصوصی مستند سینمایی سهمی از آینده؛

افزایش زمان معاملات؛ گامی به سمت استانداردهاي بین المللی؛

ورود شرکت کارگزاري جدید به جمع اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.
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حاضرین: آقایان خزلی(مشاور رسانه اي دبیرکل کانون کارگزاران)، امیر آشتیانی(مدیرمسئول شرکت نیکان

رسانه(صداي بورس، هفته نامه اطلاعات بورس، ماهنامه بورس)، علی رضایی زاده(مدیرمسئول بورس

پرس)، محمدرضا ارفع(مدیر امور شعب و توسعه بازار صباتامین)، مسلم  نیلچی(مدیر آموزش کانون

کارگزاران)، محمد رستگارمقدم عیدیان(کارشناس روابط عمومی کانون کارگزاران)

خانم ها هدیه لطفی(مدیر روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت)، لیلی شهیر(مدیر روابط عمومی کانون

کارگزاران بورس و اوراق بهادار).

 

غایبین: آقایان علیرضا باغانی(مدیر مسئول بورس 24)، سپهر حق شناس(مدیر روابط عمومی نماد

شاهدان)، خانم ها محبوبه مغانی(مدیرمسئول و صاحب امتیاز بورس امروز)، هدي  توانایی(مدیر اعضا کانون

کارگزاران).

هفتمین جلسه کارگروه رسانه

محل برگزاري: کارگزاري بانک آیندهتاریخ: 1401/06/08

رئیس جلسه: آقاي حسین خزلی(مشاور رسانه  اي دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

 خلاصه مباحث مطروحه:

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شود،

عمده مباحث مطرح شده در این جلسه بود. 

جزییات و نحوه برگزاري برنامه هاي جشن «روز کارگزار»

که قرار بود در اواسط مهرماه مصادف با سالروز تاسیس

.........

28| کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار



حاضرین: آقایان امیر آشتیانی(مدیرمسئول شرکت نیکان رسانه(صداي بورس، هفته نامه اطلاعات بورس،

ماهنامه بورس)، سپهر حق شناس(مدیر روابط عمومی نماد شاهدان)، محمدرضا ارفع(مدیر امور شعب و

توسعه بازار صبا تامین)، خانم ها محبوبه مغانی(مدیرمسئول و صاحب امتیاز بورس امروز)، هدیه

لطفی(مدیر روابط عمومی تامین سرمایه بانک ملت)، لیلی شهیر(مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار).

 

 

 

میهمان: آقاي نقوي(مدیرعامل شرکت بورس انرژي ایران) و خانم بنی اسدي(معاون اجرایی شرکت بورس

انرژي ایران).

 

غایبین: خانم  هدي توانایی(مدیر اعضا کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، آقایان مسلم 

نیلچی(مدیرآموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)، خزلی(مشاور رسانه اي دبیرکل کانون

کارگزاران)، علیرضا باغانی(مدیر مسئول بورس 24)،  علی رضایی زاده(مدیرمسئول بورس پرس)، محمد

رستگارمقدم عیدیان(کارشناس روابط عمومی کانون کارگزاران).

هشتمین جلسه کارگروه رسانه

محل برگزاري: شرکت بورس انرژي ایرانتاریخ: 1401/06/12

رئیس جلسه: خانم لیلی شهیر(مدیر روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

 خلاصه مباحث مطروحه:

جلسه هشتم کارگروه رسانه ویژند، 22 شهریورماه در محل

شرکت بورس انرژي و با حضور علی نقوي، مدیر عامل این

شرکت برگزار شد.

- آقاي نقوي در این جلسه با در میان گذاشتن برخی

............

مسائل و موضوعات روز مرتبط با بورس انرژي، در

خصوص مسائل و اقدامات انجام شده در این شرکت

و مسائل روز مربوط به بورس انرژي توضیحاتی ارائه

کردند.
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 جمع  بندي، تصمیمات و نتیجه  گیري:

یاري رسانه اي در خصوص موضوعاتی مانند گواهی سپرده

نفت خام، گواهی صرفه جویی انرژي، آزادسازي قیمت برق؛ 

- در خصوص گواهی سپرده نفت خام صادراتی، ارزي بودن

این معاملات نکته مثبتی محسوب می شود. این اوراق به

طور آنلاین و با پایه نفت خام انجام می شود و با تجمیع

نقدینگی افراد سرمایه گذار اثر مثبتی بر اقتصاد خواهد

داشت. تنها نکته منفی آن کاهش قیمت جهانی نفت است؛

– ورود پالایشگاه ها در بورس بر ایجاد شفافیت و نیز افزایش
خریداران موثر است؛

- در خصوص گواهی سپرده نفت در حال حاضر در

خصوص موضوعات تضامین و پیمانکاري در حال بحث

هستیم؛

- تشکیل وزارت انرژي، که به حل بسیاري از مشکلات این

حوزه کمک می کند؛

- بررسی اثر معاملات بورس انرژي در سودآوري شرکت ها؛

...

- بررسی معاملات بورس انرژي از گذشته تا کنون؛

- خوراك بین مجتمعی؛

- راه اندازي بازار گاز داخلی و نیز بازار گاز وارداتی به

طور تضمینی (مطالعاتی روي بازار گاز انجام شده تا

مصرف کنندگان گاز بتوانند از محل بورس انرژي به

تامین گاز بپردازند.)؛

- افزایش معاملات بازار فیزیکی از اولویت هاي بورس

انرژي است؛

- صندوق پروژه ارزي-ریالی مطالعاتی روي بازار گاز

انجام شده تا مصرف کنندگان گاز بتوانند از محل

بورس انرژي به تامین گاز بپردازند. نیز از اقدامات در

دست انجام بورس انرژي است؛ 

- به جز بازار فیزیکی که مخصوص صادرکنندگان

است در بقیه موارد، رسانه ها می توانند یاري رسان

باشند.
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گزارش مجوزهاي اعضا

 



مجوزهاي معاملاتی صادر/ لغو/ تمدید شده اعضا توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شهریورماه 1401

صدور/لغو/تمدید مجوز جدید تاریخ کارگزاري ردیف

صدور معاملات اوراق تامین مالی 1401/06/13 کالاي خاورمیانه 1

صدور معاملات کالا 1401/06/13 کالاي خاورمیانه 2

صدور
معاملات مشتقه مبتنی بر اوراق

بهادار
1401/06/13 کالاي خاورمیانه 3

صدور مشاور پذیرش 1401/06/13 کالاي خاورمیانه 4

صدور معاملات برخط 1401/06/13 کالاي خاورمیانه 5

صدور مرکز تماس 1401/06/13 کالاي خاورمیانه 6
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مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401

شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

تهران
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

برخط گروهی
لغو 1401/06/05 ایساتیس پویا 1

دهدشت دفتر پذیرش لغو 1401/06/05 آتی ساز بازار 2

تهران ایستگاه نامک صدور 1401/06/05 آتی ساز بازار 3

زنجان شعبه معاملاتی لغو 1401/06/05
آرمان تدبیر نقش

جهان
4

زنجان ایستگاه معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/05
آرمان تدبیر نقش

جهان
5

تهران
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

برخط گروهی
لغو 1401/06/05 آریان نوین 6

تهران ایستگاه معاملاتی نامک انتقال 1401/06/05 آریان نوین 7

شیراز شعبه معاملاتی صدور 1401/06/05
آفتاب درخشان

خاورمیانه
8

شیراز ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05
آفتاب درخشان

خاورمیانه
9

زنجان ایستگاه معاملاتی نامک لغو 1401/06/05 آینده نگر خوارزمی 10

ساري دفتر پذیرش لغو 1401/06/05 بانک ملت 11

اصفهان ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05 باهنر 12

کرج محل پذیرش انتقال 1401/06/05 بورس بهگزین 13
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مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401

شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

زنجان ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05 بورس بیمه ایران 14

کرج
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

برخط گروهی
انتقال 1401/06/05 تدبیرگران فردا 15

ارومیه دفتر پذیرش انتقال 1401/06/05 تدبیرگران فردا 16

مشهد ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05 توانا 17

بوکان دفتر پذیرش لغو 1401/06/05 دانایان 18

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05 دانایان 19

خرم آباد دفتر پذیرش انتقال 1401/06/05 دانایان 20

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05 دنیاي نوین 21

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05 سرمایه و دانش 22

شیراز تالار اختصاصی انتقال 1401/06/05 سرمایه و دانش 23

شیراز ایستگاه هاي نامک انتقال 1401/06/05 سرمایه و دانش 24

مشهد تالار اختصاصی انتقال 1401/06/05 سهم آشنا 25

مشهد ایستگاه  نامک انتقال 1401/06/05 سهم آشنا 26
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مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401

شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/05 شهر 27

اراك دفتر پذیرش انتقال 1401/06/05 نماد شاهدان 28

ساري تالار اختصاصی انتقال 1401/06/05 نهایت نگر 29

ساري ایستگاه هاي نامک انتقال 1401/06/05 نهایت نگر 30

تهران شعبه معاملاتی لغو 1401/06/06 آتی ساز بازار 31

تهران ایستگاه هاي معاملاتی نامک لغو 1401/06/06 آتی ساز بازار 32

مشهد شعبه معاملاتی لغو 1401/06/06
آرمان تدبیر نقش

جهان
33

مشهد ایستگاه معاملاتی برخط گروهی صدور 1401/06/06
آرمان تدبیر نقش

جهان
34

اراك شعبه معاملاتی لغو 1401/06/06
آرمان تدبیر نقش

جهان
35

اراك ایستگاه معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/06
آرمان تدبیر نقش

جهان
36

قم دفتر پذیرش لغو 1401/06/06
آرمان تدبیر نقش

جهان
37

نشتارود دفتر پذیرش لغو 1401/06/06 بانک مسکن 38
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مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401

شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

مشهد تالار اختصاصی صدور 1401/06/06 بورس بیمه ایران 39

مشهد ایستگاه معاملات برخط گروهی صدور 1401/06/06 بورس بیمه ایران 40

تبریز شعبه معاملاتی صدور 1401/06/06 پاسارگاد 41

تبریز ایستگاه  معاملاتی نامک صدور 1401/06/06 پاسارگاد 42

تهران شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش تبدیل 1401/06/06 پیشگامان بهپرور 43

مشهد دفتر پذیرش لغو 1401/06/07 ارگ هومن 44

مشهد
شعبه معاملاتی و ایستگاه هاي

معاملاتی نامک و برخط گروهی
لغو 1401/06/07 اقتصاد بیدار 45

تهران
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

برخط گروهی
لغو 1401/06/07 بانک ملت 46

زاهدان دفتر پذیرش لغو 1401/06/07 نهایت نگر 47

مشهد
تالار اختصاصی ایستگاه برخط

گروهی
لغو 1401/06/09 امین سهم 48

زنجان دفتر پذیرش لغو 1401/06/09 آگاه 49

یزد دفتر پذیرش به شعبه تبدیل 1401/06/09 بانک ملی ایران 50
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مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401

شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

یزد سیستم معاملات برخط گروهی صدور 1401/06/09 بانک ملی ایران 51

تهران
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملات

برخط گروهی
انتقال 1401/06/09 حافظ 52

فردوس دفتر پذیرش لغو 1401/06/09 حافظ 53

ارومیه
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملات

برخط گروهی
صدور 1401/06/09 حافظ 54

خرم آباد ایستگاه نامک صدور 1401/06/09 مهرآفرین 55

دره شهر
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملات

برخط گروهی
لغو 1401/06/14 امین سهم 56

تبریز
شعبه معاملاتی و ایستگاه  معاملاتی

برخط گروهی
لغو 1401/06/14 بانک ملت 57

مشهد تالار اختصاصی صدور 1401/06/14 بورس بیمه ایران 58

مشهد سیستم معاملات برخط گروهی صدور 1401/06/14 بورس بیمه ایران 59

کرمان
تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی

برخط گروهی
انتقال 1401/06/14 بورس بیمه ایران 60

خوي دفتر پذیرش لغو 1401/06/14 حافظ 61

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/14 رضوي 62
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شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

اراك شعبه معاملاتی و برخط گروهی لغو 1401/06/14 سهام گستران شرق 63

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/14 کارآمد 64

تهران
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

نامک
لغو 1401/06/14 مهر اقتصاد ایرانیان 65

تهران دفتر پذیرش لغو 1401/06/14 مهر اقتصاد ایرانیان 66

نجف آباد دفتر پذیرش لغو 1401/06/15 امین سهم 67

کرمانشاه شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش تبدیل 1401/06/15 آتی ساز بازار 68

کرمانشاه ایستگاه  معاملاتی نامک لغو 1401/06/15 آتی ساز بازار 69

کرمانشاه سیستم معاملات برخط گروهی لغو 1401/06/15 آتی ساز بازار 70

اصفهان تالار اختصاصی به شعبه تبدیل 1401/06/15 آگاه 71

اصفهان
ایستگاه معاملاتی نامک و برخط

گروهی
انتقال 1401/06/15 آگاه 72

کرمانشاه دفتر پذیرش صدور 1401/06/15 سهم آشنا 73

یزد
تالار اختصاصی و ایستگاه معاملاتی

برخط گروهی
انتقال 1401/06/15 مبین سرمایه 74

مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401
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شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

مشهد شعبه معاملاتی انتقال 1401/06/16 آتی ساز بازار 75

مشهد ایستگاه برخط گروهی انتقال 1401/06/16 آتی ساز بازار 76

تهران دفتر پذیرش لغو 1401/06/16
آرمان تدبیر نقش

جهان
77

سنندج شعبه معاملاتی لغو 1401/06/16
آرمان تدبیر نقش

جهان
78

سنندج ایستگاه  معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/16
آرمان تدبیر نقش

جهان
79

تبریز ایستگاه نامک صدور 1401/06/16 بانک سپه 80

تهران دفتر پذیرش لغو 1401/06/16 سهم آشنا 81

اصفهان دفتر پذیرش لغو 1401/06/16 مبین سرمایه 82

بوکان دفتر پذیرش لغو 1401/06/16 مبین سرمایه 83

قزوین
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

نامک و برخط گروهی
انتقال 1401/06/19 بورسیران 84

قم
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

نامک و برخط گروهی
انتقال 1401/06/19 رضوي 85

تهران شعبه معاملاتی صدور 1401/06/19 کاریزما 86

مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401
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شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

تهران
ایستگاه برخط گروهی و ایستگاه

نامک
انتقال 1401/06/19 کاریزما 87

تهران ایستگاه برخط گروهی صدور 1401/06/23 ایمن بورس 88

تهران تالار اختصاصی لغو 1401/06/23 آتیه 89

تهران
ایستگاه معاملاتی نامک و برخط

گروهی
انتقال 1401/06/23 آتیه 90

تهران ایستگاه  برخط گروهی لغو 1401/06/23 آتیه 91

اصفهان محل پذیرش انتقال 1401/06/23 آینده نگر خوارزمی 92

تهران ایستگاه معاملاتی نامک انتقال 1401/06/23 توسعه فردا 93

تهران شعبه به دفتر پذیرش تبدیل 1401/06/23 دانایان 94

تهران ایستگاه  برخط گروهی لغو 1401/06/23 دانایان 95

زنجان
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

نامک و برخط گروهی
انتقال 1401/06/23 فارابی 96

کرمان شعبه معاملاتی به دفتر پذیرش تبدیل 1401/06/23 مهرآفرین 97

کرمان ایستگاه  برخط گروهی لغو 1401/06/23 مهرآفرین 98

مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401
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شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

تهران شعبه معاملاتی لغو 1401/06/27 اطمینان سهم 99

تهران ایستگاه معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/27 اطمینان سهم 100

سنندج شعبه معاملاتی لغو 1401/06/27 آتی ساز بازار 101

سنندج ایستگاه معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/27 آتی ساز بازار 102

کرمان شعبه معاملاتی لغو 1401/06/27 آتی ساز بازار 103

کرمان ایستگاه معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/27 آتی ساز بازار 104

اردبیل شعبه معاملاتی لغو 1401/06/27
آرمان تدبیر نقش

جهان
105

اردبیل ایستگاه معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/27
آرمان تدبیر نقش

جهان
106

بجنورد شعبه معاملاتی لغو 1401/06/27
آرمان تدبیر نقش

جهان
107

بجنورد ایستگاه معاملاتی برخط گروهی لغو 1401/06/27
آرمان تدبیر نقش

جهان
108

ارومیه دفتر پذیرش لغو. 1401/06/27 آینده نگر خوارزمی 109

مشهد ایستگاه  نامک صدور 1401/06/27 بانک سپه 110

مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401
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شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

تهران ایستگاه  نامک صدور 1401/06/27 بانک مسکن 111

تهران تالار اختصاصی لغو 1401/06/27 جهان سهم 112

تهران ایستگاه معاملاتی و برخط گروهی لغو 1401/06/27 جهان سهم 113

اصفهان دفتر پذیرش لغو 1401/06/28
اندیشه و بینش

پیشرو
114

همدان شعبه معاملاتی لغو 1401/06/28
آرمان تدبیر نقش

جهان
115

همدان
ایستگاه هاي معاملاتی نامک و

برخط گروهی
لغو 1401/06/28

آرمان تدبیر نقش

جهان
116

شیراز
تالار اختصاصی و ایستگاه هاي

معاملاتی نامک و برخط گروهی
لغو 1401/06/28 آگاه 117

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/28 بورسیران 118

تهران دو ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/28 پاسارگاد 119

تهران دفتر پذیرش لغو 1401/06/28 تدبیرگران فردا 120

مشهد
شعبه معاملاتی و ایستگاه معاملاتی

برخط گروهی
لغو. 1401/06/28 رضوي 121

قم دفتر پذیرش لغو 1401/06/28 رضوي 122

مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401
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شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

تبریز دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی تبدیل 1401/06/28 سرمایه گذاري ملی ایران 123

تبریز ایستگاه  معاملاتی نامک صدور 1401/06/28 سرمایه گذاري ملی ایران 124

تبریز سیستم معاملات برخط گروهی صدور 1401/06/28 سرمایه گذاري ملی ایران 125

تهران ایستگاه نامک انتقال 1401/06/28 نماد شاهدان 126

تهران اتاق معاملات لغو 1401/06/28 نماد شاهدان 127

مشهد
شعبه معاملاتی و ایستگاه  معاملاتی

برخط گروهی
لغو 1401/06/28 هوشمند رابین 128

تهران
ایستگاه هاي معاملاتی نامک و

برخط گروهی
لغو 1401/06/29 آتیه 129

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/29 بانک خاورمیانه 130

تهران ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/29 باهنر 131

تهران ایستگاه معاملاتی برخط گروهی صدور 1401/06/29 باهنر 132

اصفهان شعبه معاملاتی  صدور 1401/06/29 باهنر 133

اصفهان ایستگاه معاملاتی نامک صدور 1401/06/29 باهنر 134

کرمانشاه شعبه معاملاتی صدور 1401/06/29 باهنر 135

مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی صادر/ لغو شده اعضا توسط بورس ها در شهریورماه 1401
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شهر مجوز
صدور/لغو/

انتقال/تبدیل
تاریخ کارگزاري ردیف

کرمانشاه ایستگاه  معاملاتی نامک صدور 1401/06/29 باهنر 136

کرمانشاه سیستم معاملات برخط گروهی صدور 1401/06/29 باهنر 137

شیراز دفتر پذیرش انتقال 1401/06/29 توانا 138

شیراز دفتر پذیرش به شعبه معاملاتی تبدیل 1401/06/29 حافظ 139

شیراز صدور سیستم معاملات برخط گروهی 1401/06/29 حافظ 140

نمودار 5 شهر با بیشترین صدور مجوزهاي تالار، نمایندگی و ایستگاه معاملاتی

تهران مشهد تبریز کرمانشاه شیراز
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در شهریورماه شهر مشهد، بعد از شهر تهران، بیشترین مجموع صدور و لغو مجوز را دارد.



بخشنامه ها، اطلاعیه ها و ابلاغیه ها 

 



ابلاغیه شماره: 110200297 

تاریخ: 1401/06/13

صادرکننده:  مدیریت نظارت بر کارگزاران و

مدیریت نظارت بر نهادهاي مالی

موضوع: اصلاح تبصره 5 ماده 2 دستورالعمل

ثبت، نگهداري و گزارش دهی اسناد، مدارك و

اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت

مخاطبین: کلیه نهادهاي مالی

بند 5 هشتصد و نهمین صورتجلسۀ هیئت مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/05/05 به

شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد:

5- نامۀ شمارة 121/182954 مورخ 1401/02/26

مدیریت هاي نظارت بر کارگزاران و نظارت بر

نهادهاي مالی متضمن نظرات واصله از تشکل هاي

خودانتظام شامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران،

شرکت بورس کالاي ایران، شرکت فرابورس ایران،

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون

نهادهاي سرمایه گذاري ایران (طی نامه هاي شماره

،191/27233 ،201/7304 ،181/93081

271/401596 و 271/422987 به ترتیب مورخ

1400/05/17، 1400/06/10، 1400/04/28 و

1400/08/10) و پاسخ استعلام مرکز تدوین، تنقیح

و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه به نامه

شماره 121/19065 مورخ 1401/04/14 مبنی بر

ضرورت اصلاح تبصره 5 ماده 2 دستورالعمل ثبت،

نگهداري و گزارش دهی اسناد، مدارك و اطلاعات

توسط اشخاص تحت نظارت مصوب 1390/02/24

  .. 

هیئت مدیره سازمان و اصلاحات آن با موضوع انتشار

صورت هاي مالی نهادهاي مالی مطرح و با تأکید بر

عدم تغییر مقررات مربوط به نحوة افشاي اطلاعات

توسط صندوق هاي سرمایه گذاري، تبصره یاد شده به

شرح ذیل اصلاح گردید:

"تبصره 5: شرکت هاي کارگزاري، سبدگردان، تأمین
سرمایه، مشاور سرمایه گذاري، پردازش اطلاعات

مالی، رتبه بندي، سرمایه گذاري و هلدینگ، موظفند

علاوه بر موارد تصریح شده در این ماده، موارد ذیل

را در مواعد تعیین شده از طریق سامانه کدال جهت

اطلاع عموم منتشر نمایند.

الف) یک نسخه از صورت هاي مالی میان دوره اي 6

ماهه حسابرسی شده به همراه اظهارنظر حسابرس

حداکثر 60 روز بعد از پایان دورة 6 ماهه و در مورد

شرکت هایی (اشخاصی) که ملزم به تهیۀ صورت هاي

مالی تلفیقی هستند، حداکثر 75 روز پس از پایان

دورة 6 ماهه؛ 

ب) یک نسخه از صورت هاي مالی سالانه

حسابرسی شده به همراه اظهارنظر حسابرس و

بازرس قانونی و گزارش هیئت مدیره راجع به عملکرد

شرکت، حداقل 10 روز قبل از تاریخ تشکیل مجمع

عادي سالیانه؛ 

ج) شرکت هاي سرمایه گذاري و هلدینگ موظفند

حداکثر 10 روز پس از پایان هر ماه اطلاعات پرتفوي

سرمایه گذاري هاي خود را از طریق سامانه کدال

براي عموم منتشر نمایند.
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ابلاغیه شماره: 110200296

تاریخ: 1401/06/13

صادرکننده:  مدیریت نظارت بر کارگزاران 

موضوع: الحاق یک تبصره به ماده 2

دستورالعمل نحوه نگهداري و نقل و انتقال

وجوه مشتریان در شرکت هاي کارگزاري

مخاطبین: کلیۀ شرکت هاي کارگزاري

بند 3 هشتصد و هشتمین صورتجلسه هیئت مدیره

سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/04/29 به

شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ابلاغ می گردد:

3- متن ذیل به عنوان تبصره به ماده 2 دستورالعمل

نحوة نگهداري و نقل و انتقال وجوه مشتریان در

 ...... 

 تصویر برابر اصل گواهی حصر وراثت؛

تصویر برابر اصل شناسنامه و کارت ملی متوفی

و وراث؛

گواهی پرداخت مالیات بر ارث؛

اطلاعات حساب بانکی وراث."

شرکت هاي کارگزاري(مصوب 1398/06/11 و

اصلاحی 1400/09/03 و 1400/11/11

هیئت مدیره) الحاق گردید:

"تبصره: شرکت کارگزاري موظف است با دریافت
مدارك ذیل، نسبت به پرداخت سهم الارث هر یک از

وراث مشتري متوفی باقی مانده وجوه، به ایشان اقدام

نماید:

.1

.2

.3

.4

ابلاغیه شماره : 110200298 

تاریخ: 1401/06/16

صادرکننده:  مدیریت نظارت برکارگزاران

موضوع: الحاق بند 10 به ماده 1 و ماده 8

مکرر به دستورالعمل اجرائی معاملات برخط

مخاطبین: کلیۀ شرکت هاي کارگزاري

بند 1 هفتصد و نود و سومین صورتجلسه هیئت

مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ

1401/01/31 به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام

مقتضی ابلاغ می گردد: 

1- موارد ذیل به دستورالعمل اجرایی معاملات

برخط مصوب 1398/06/06 هیئت مدیره الحاق

گردید: 

1-1- بند 10 به شرح زیر به مادة 1 الحاق گردید: 

 

"واسط برنامه نویسی (API): منظور، واسط
برنامه نویسی کاربردي مربوط به زیرساخت هاي

موضوع بند 4 ،5 و 6 این ماده می باشد."

2-1- ماده 8 مکرر به شرح زیر الحاق گردید:

"کارگزار یا کارگزار / معامله گر مکلف است اطلاعات
مربوط به واسط برنامه نویسی (API) معاملات برخط

را که به هر نحو در اختیار او قرار گرفته است، قبل

از هرگونه بهره برداري، در قالب اعلامی سازمان ارائه

نماید." 

همچنین مقرر شد؛ اطلاعات واسطه اي برنامه نویسی

(API) معاملات برخط موجود، حداکثر ظرف مدت
یک ماه از تاریخ این مصوبه و طبق قالب اعلام شده

به سازمان ارائه گردد.
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گزارش عملکرد کانون کارگزاران بورس و اوراق

بهادار در شش ماه اول سال 1401

 



مروري بر اهم اقدامات کانون در شش ماه اول سال 1401

کسب کرسی در هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛

کسب کرسی در هیئت مدیره شرکت بورس انرژي ایران؛

برگزاري مجمع عمومی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار:

چهارشنبه 22 تیرماه 1401 ، مجمع عمومی سالیانه کانون کارگزاران در سالن آمفی تئاتر ساختمان مطهري

سازمان بورس و اوراق بهادار و با حضور بیش از 75 درصدي اعضا برگزار شد.

در این جلسه اعضاي کانون کارگزاران، نمایندگان خود را براي کرسی هیئت مدیره انتخاب کردند. بر اساس

راي گیري هاي انجام شده، کارگزاري فیروزه آسیا با 83 راي، کارگزاري صبا تامین با 69 راي ، شرکت

کارگزاري آرمون بورس با 58 راي، کارگزاري ایساتیس پویا با 56 راي، شرکت کارگزاري بانک دي با 54 راي،

کارگزاري حافظ با 54 راي و شرکت کارگزاري بانک سپه با 51 به ترتیب بیشترین آرا را کسب کرده و براي

عضویت در هیئت مدیره کانون کارگزاران انتخاب شدند.
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خلاصه گزارش عملکرد کارگروه ها و کمیته ها در شش ماه اول سال 1401

اهم فعالیت ها
مدت زمان

(ساعت)

تعداد

جلسات
نام کارگروه/ کمیته

ارسال پیشنهاد کارگروه مبنی بر ضرایب کارمزد ارکان

در معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی و قراردادهاي

اختیار معامله بورس انرژي ایران طی نامه اي به سازمان

بورس و اوراق بهادار.

4 2 کارگروه امور بورس انرژي

ارسال نظرات تخصصی کارگروه مبنی بر بررسی

جوانب کسب و کاري محدودسازي دسترسی

سیستم هاي بک آفیس به سامانه هاي غیرمرتبط

طی نامه اي به سازمان بورس و اوراق بهادار؛

ارسال نظرات تخصصی کارگروه منتج از بررسی

احکام اولیه ارسالی سازمان بورس و اوراق بهادار در

زمینه بلاکچین طی نامه اي به سازمان.

4 2 کارگروه فناوري اطلاعات

بررسی مصوبه شوراي عالی بورس در خصوص

حذف مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات اعطایی

کارگزاران؛

بررسی چگونگی بیمه بازاریابان در صنعت

کارگزاري.

3 2
کارگروه بیمه و مالیاتی، امور بانکی و

اعتباري

بررسی دغدغه مطرح شده کارگزاران در خصوص

عدم وجود زیرساخت ها و پایگاه هاي لازم جهت

اجراي آیین  نامه ها و مقررات مبازره با پولشویی؛

تهیه پیش نویس چک لیست واحد پذیرش اوراق،

کالا و انژي شرکت هاي کارگزاري؛

بررسی و اعمال اصلاحات لازم در خصوص نهایی

نمودن چک لیست واحد پذیرش اوراق، کالا و انرژي

.

5 2
کارگروه نظارت و کنترل داخلی

شرکت هاي کارگزاري

بررسی پیش نویس ضوابط رتبه بندي شرکت هاي

کارگزاري و کارگزار/معامله گر عضو کانون کارگزاران

بورس و اوراق بهادار.

8 4 کارگروه ریسک صنعت کارگزاري
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اهم فعالیت ها
مدت زمان

(ساعت)

تعداد

جلسات
نام کارگروه/ کمیته

بررسی نامه شرکت کارگزاري بانک ملت مبنی بر

درخواست افزایش حد اعتبار؛

 بیان دغدغه هاي مرتبط با حوزه فعالیت مهمانان و

هم فکري جهت رفع آن ها.

2 1 کارگروه امور معاملات و پایاپاي کالا

• بررسی ضوابط مربوط به تبصره 1 ماده 8 مکرر
دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در

بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، ماده واحده

شرایط سرمایه گذاران حرفه اي؛

• بررسی دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقالات
اوراق بهادار فرابورس ایران به منظور ارائه پیشنهادات

اصلاحی؛

• بررسی ابلاغیه سازمان بورس (مدیریت نظارت بر
بورس ها) مبنی بر اعلام پارامترهاي نظارتی (ماده 15) و

مصادیق ماده 16 دستورالعمل اجرایی معاملات برخط.

10 5
کارگروه امور معاملات و پس از

معاملات سهام

انجام و ارائه مطالعات تطبیقی بازار سرمایه و

صنعت کارگزاري کشورهاي عربستان، ترکیه،

لهستان، امارات(ابوظبی و دبی)، هلند.

6 3 کارگروه مطالعات تطبیقی و آموزش

تهیه شناسنامه هاي شرح شغلی سمت هاي واحد

اعتبارات (کارشناس و مدیر)، واحد معاملات برخط

(کارشناس و مدیر)؛

برگزاري 2 نشست مدیران سرمایه انسانی صنعت

کارگزاري جهت بررسی مشکلات سرمایه انسانی

این صنعت، هم اندیشی و ارائه راهکارهاي

پیشنهادي جهت حل دغدغه هاي موجود.

28 12 کمیته شرح شغل
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گزارش هیئت حل اختلاف مالیاتی در شش ماه اول سال 1401

جلسات رسیدگی به پرونده هاي هیئت حل اختلاف

مالیاتی که براي تمامی نهادهاي مالی تحت نظارت

سازمان اعم از شرکت هاي سبدگردان، تأمین

سرمایه، کارگزاري، صندوق هاي سرمایه گذاري و... با

حضور نمایندگان کانون کارگزاران بورس و اوراق

بهادار در شش ماه اول سال 1401 برگزار شده

تعداد 14 جلسه بوده است. نام نمایندگانی که در

این بازه زمانی براي رسیدگی و دفاع در جلسات

هیئت حل اختلاف مالیاتی حضور یافتند به شرح زیر 

سعید احمدي نیا؛

حاجعلی صلاحی نژاد؛

ایرج ظاهري عبدوند؛

مهدي مقدسی؛

حسین احمدي؛

مرتضی خانکش؛

پوریا خاموشی؛

بابک زیدي نژاد.

است: 

گزارش کمیته حل اختلاف در شش ماه اول سال 1401

در نیم سال اول سال 1401 تعداد 13 پرونده مورد

بررسی و رسیدگی در کمیته حل اختلاف کانون قرار 

گرفت. نتایج پروندها به شرح زیر است: 

تعداد پرونده نتایج اختلافات مطروحه توسط کمیته حل اختلاف 

3 مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا پس از گذشت مدت معین

5 مجوز استخدام شخص وابسته به عضو توسط دیگر اعضا

2 ارائه مهلت به طرفین جهت حل اختلافات

1 عدم صلاحیت کمیته در رسیدگی

1 حل و فصل اختلاف قبل و حین تشکیل کمیته

1 صدور گواهی خاتمه همکاري توسط کارگزاري
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گزارش سامانه مدیریت هاي پیگیري امور تخلفات و امور حقوقی و انتظامی) سمتا (در

شش ماه اول سال 1401

یکی از خدمات کانون کارگزاران به بازار سرمایه

پیگیري و رسیدگی بـه شکایات فعالان و اشـخاص

مرتبط با بازار سرمایه است. چنانچه مشتریان

کارگزاران شکایتی در خصوص موضوعات مرتبط با

شرکت هاي کارگزاري داشته باشند، می توانند از

طریق سامانه سمتا شکایت خود را ثبت کنند. در

فرآیند رسیدگی، متن شکایت توسط کارشناس

بررسی می شود، چنانچه امکان پاسخگویی توسط

کارشناس مربوطه وجود داشته باشد اقدام به ارسال

پاسخ می نماید؛ اما چنانچه موضوع مطرح شده

توسط شاکی نیاز به بررسی سوابق و ارائه مستنداتی

داشته باشد، درخواست به شرکت مربوطه ارجاع و

استعلام می شود. نهادهاي مربوطه نیز موظف اند

ظرف مدت 10 روز پاسخ خود را از طریق همان

سامانه (ستان) ارسال نمایند. 

به منظور تسریع فرآیند رسیدگی و جلب رضایت

مشتریان شاکی و بهبود روند فعالیت کارگزاري

ضروري است اعضاي کانون توجه ویژه به ارسال به

موقع و دقیق پاسخ به شکایات نمایند. 

گزارش اقدامات کانون در خصوص پاسخگویی و

رسیدگی به شکایات فعالان و اشخاص مرتبط با بازار

سرمایه در 6 ماهه اول سال 1401 به شرح ذیل

است: 

398 شکایت وارده

176 شکایت پاسخ داده شده

222 شکایت استعلام شده و در انتظار دریافت

پاسخ متشاکی

سایر عناوین

47%

اختلال در عملکرد سیستم هاي برخط

18%

تاخیر کارگزار در پرداخت وجوه مشتري

13%

 استفاده کارگزار از  وجوه مشتري به نفع خود یا دیگران

8%

فریز سهام بدون اطلاع مشتري

8%

فروش بدون دستور مشتري

6%

نمودار پراکندگی موضوعی شکایات در شش ماهه نخست سال 1401
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گزارش عملکرد واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه اول سال 1401

در نیمه اول سال 1401 کمیته هاي تخصصی بخش

حقوقی با هدف بررسی معضلات صنعت برگزار

شدند. نتیجه ي برگزاري این کمیته ها در قالب

نامه ها و پیشنهادهایی در اختیار اعضاي هیئت مدیره

کانون، سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس ها،

............

نهادهاي خودانتظام، اعضاي کانون و ...، جهت

پیگیري و رسیدگی قرار گرفته است.

مشخصات کمیته هاي بخش حقوقی کانون

کارگزاران؛ به همراه اهمّ موارد انجام شده، به شرح

ذیل گردآوري گردیده است:

1- برگزاري کمیته هاي تخصصی

کمیته مدیریت تضاد منافع

کمیته مدیریت تضاد منافع با محوریت بررسی

پیشینه، اهداف و دلایل تدوین پیش نویس «لایحه

مدیریت تضاد منافع در بازار اوراق بهادار» و

مجموعه «هنجارها و اصول رفتاري مدیران اشخاص

تحت نظارت سازمان در مدیریت تضاد منافع» در 8

جلسه و با مدت زمان 380 نفر/ساعت در سال

1400 تشکیل گردید.  

نتایج حاصل از این جلسات منجر به تهیه و تنظیم

پیشنهادات تکمیلی از سوي این کانون در ابتداي

سال 1401 شد که به شرح مندرج در نامه شماره

1401/274 در تاریخ 1401/01/21 به مرکز تدوین،

تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال گردید.

کمیته قانون تجارت

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

به منظور اخذ نظرات اعضاي خود در سال 1400

اقدام به برگزاري 4 جلسه با مدت زمان 176 نفر/

ساعت، با محوریت بررسی و اظهارنظر در خصوص

مواد مندرج در پیش نویس  «لایحه اصلاحی قانون

......

تجارت» نمود. نتایج حاصل از جلسات مذکور در

سال 1401 منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات

تکمیلی جهت ارسال به مرکز پژوهش هاي مجلس

شوراي اسلامی گردید.
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تعداد جلسات برگزار شده: 11 جلسه

مدت زمان برگزاري جلسات: 704 نفر/ساعت

اهم فعالیت  هاي انجام گرفته این کمیته به شرح ذیل است:

کمیته قانون بازار

در کمیته قانون بازار به منظور اخذ نظرات اعضاي

کمیته، جلسات متعددي با محوریت بررسی و

اظهارنظر در خصوص مواد مندرج در پیش نویس 

«طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

اسلامی ایران» برگزار گردید و نتایج حاصل از این

جلسات منجر به تهیه و تنظیم پیشنهادات تکمیلی

از سوي اعضاي کمیته گردید. پیشنهادات حاضرین

در جلسه شامل: اصلاح و تکمیل  مواد، الحاق تبصره

به مواد پیش نویس جهت حصول حداکثر جامعیت و

و حذف بندهایی از مواد مندرج در پیش نویس قانون 

بازار بوده است. النهایه؛ در پاسخ به نامه شماره

122/106500، واصله در تاریخ 1401/03/29 از

مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار

سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار؛ مبنی بر اعلام

نظرات به صورت جمع بندي شده درخصوص

پیش نویس اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

اسلامی ایران مصوب سال 1384، پیشنهادات

اصلاحی و ملاحظات این کانون به آن مرکز محترم،

تقدیم گردید.

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 جهت نیل به یکی از مهم ترین اهداف خود یعنی

تدوین و اصلاح قوانین و مقررات، براي تأمین

حداکثري منافع اعضاء و ارتقاء سلامت بازار سرمایه

...

اقدام به تهیه و تنظیم گزارشات، بازنگري در مقررات

(مشتمل بر دستورالعمل ها، طرح ها، شیوه نامه ها، و

....) و تدوین مقررات به شرح ذیل نمود:

2- پایش مستمر و بازنگري در قوانین و مقررات
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اقدامات موضوع

تهیه و تنظیم گزارشات 

بازنگري و پایش مقررات 

تدوین مقررات 

تهیه و تنظیم گزارش درخصوص «اعلام موانع قانونی، خلاءها یا ابهامات زمینه ساز عدم اجراي کامل "قانون

ارتقاي نظام اداري و مقابله با فساد" و قوانین مرتبط» - پیرو نامه شماره 121/189667 مورخ

1401/04/12 مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.

تهیه و تنظیم گزارش درخصوص «تخلفات اداري پرتکرار شرکت هاي کارگزاري» - مستند به آمار تذکرات

اداري واصله به کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

بررسی و اظهارنظر درخصوص «دستورالعمل پیشنهادي انضباطی در حوزه تخلفات مربوط به کارگزاران

اوراق بهادار» – نامه شماره 1401/1856 مورخ 1401/03/30 به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و

مقررات بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار.

ارائه پیشنهادات پیرامون «دستورالعمل اجرایی معاملات برخط مصوب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق

بهادار»

بررسی و اظهارنظر در خصوص بازرسی هاي موازي «دستورالعمل وظایف بورس ها در خصوص شرکت هاي

کارگزاري عضو مصوب 1398/11/23 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار» - نامه شماره 1401/2994

مورخ 1401/05/31 به معاونت نظارت بر نهادهاي مالی سازمان بورس و اوراق بهادار.

بررسی و اظهارنظر در خصوص «رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت توسط اعضاي هیئت مدیره

بورس ها و بازرسی و نظارت بورس ها بر فعالیت شرکت هاي کارگزاري بر اساس ماده 35 قانون بازار اوراق

بهادار جمهوري اسلامی ایران مصوب 1384/09/01» - نامه شماره 1401/2994 مورخ 1401/05/31 به

معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار.

بررسی و اظهارنظر در خصوص «طرح قانون مالیات بر عایدي سرمایه (اصلاح برخی احکام مربوط به مالیات

بر عایدي سرمایه)» - نامه شماره 1401/3383 به کمیسیون اقتصادي مجلس شوراي اسلامی.

بررسی و اظهارنظر پیرامون «مصوبه درخصوص اعلام برخی از مصادیق دستکاري قیمت در بازار سرمایه» -

نامه شماره 1401/3084 تاریخ 1401/06/06 به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار. 

بررسی مقدماتی در خصوص «اصلاحات دستورالعمل نحوة نگهداري و نقل و انتقال وجوه مشتریان در

شرکت هاي کارگزاري مصوب 1398/06/11 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار»  و تهیه و تنظیم

پیشنهادات و ملاحظات کانون جهت تقدیم به مرکز تدوین، تنقیح و تطبیق قوانین و مقررات بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار.

تدوین «دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اعضاي کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار» - در راستاي

اجراي بند 6 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامی ایران، تبصره 2 مادة 2 دستورالعمل رسیدگی

به تخلفات در بازار سرمایه و بند 4 ماده 7 و بند 6 ماده 72 اساسنامه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.

تدوین «ضوابط رسیدگی به اختلافات در کمیته داوري کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار»
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واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در راستاي رعایت الزامات ماده 28 دستورالعمل

اجرایی معاملات برخط (مصوب 1398/06/06،

هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار) و

متعاقب دریافت استعلامات مربوطه از اداره کنترل و

نظارت فناوري اطلاعات سازمان بورس و اوراق

بهادار؛ قراردادهاي سامانه معاملات برخط منعقده

فی مابین شرکت هاي کارگزاري و شرکت هاي

ارائه دهنده خدمات نرم افزاري را از حیث رعایت مفاد

مقرر در قرارداد «ارائه خدمات نرم افزاري به

شرکت هاي کارگزاري» مصوب سیصد و نود و

سومین جلسه هیئت مدیره کانون کارگزاران بورس و

103 نامه وارده

93 نامه پاسخ داده شده

0 نامه غیرمرتبط

اوراق بهادار را بررسی و نسبت  به ارسال پاسخ به

سازمان بورس و اوراق بهادار در مهلت معین شده

اقدام نموده است.

گزارش اقدامات این واحد در خصوص پاسخگویی و

رسیدگی به نامه هاي واصله به شرح ذیل است:

در خصوص قراردادهاي واصله، جدول زیر تعداد

قراردادها را به تفکیک در ماه هاي مختلف نشان

می دهد.

 

3- بررسی مطابقت قراردادهاي اعضاي کانون با قراردادهاي مصوب هیئت مدیره کانون

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

30 

20 

10 

0 

تعداد نامه هاي پاسخ

داده شده

تعداد نامه هاي واصله

7 7
8 8

17 17

21 21 21 21

29 19

لازم به ذکر است که تعداد 10 نامه وارده در انتهاي شهریورماه 1401 در هفته ي ابتدایی مهرماه 1401 پاسخ داده شده اند.
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با عنایت به آنکه بررسی دقیق قراردادها و اسناد

حقوقی جایگاه ویژه اي در تأمین حداکثري منافع

کانون و اعضاي آن دارد، واحد حقوقی در نیمه اول

سال 1401، اقدام به تنظیم و بررسی قراردادها،

تفاهم نامه ها و توافق نامه هاي کانون کارگزاران بورس

و اوراق بهادار به طرفیت سایر اشخاص و همچنین

 ....

تنظیم قراردادهاي نمونه جهت استفاده اعضاي خود

نموده است. در این راستا، فرآیند بررسی و اصلاح 5

تفاهم نامه و قرارداد و تهیه و تنظیم 1 قرارداد نمونه،

توسط این واحد طی گردید و درنهایت، اسناد

حقوقی مذکور به مراجع مربوطه ارسال گردید.

4- تهیه، تنظیم و بررسی حقوقی قراردادها، تفاهم نامه ها، توافق نامه ها و سایر اسناد حقوقی

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

5- برگزاري کمیته داوري کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

واحد حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

متعاقب ارجاع اختلاف به کمیته داوري منتخب این

کانون، پس از قبول داوري در اختلاف مرجوعه؛ اقدام

به انتخاب اعضاي کمیته داوري مزبور نمود. این

  ........

واحد پس از طی مراحل تشکیل جلسه داوري در

تاریخ 1401/06/29 با دعوت از طرفین اختلاف و

اعضاي کمیته اقدام به برگزاري جلسه کمیته داوري

و انشاي راي نمود.

6- تهیه و تنظیم گزارشات در راستاي اجراي مفاد مندرج در «سند پیشگیري از وقوع تخلفات

و جرایم حوزه بازار سرمایه»

واحد حقوقی کانون کارگزاران در راستاي اجراي

مفاد مندرج در «سند پیشگیري از وقوع تخلفات و

جرایم حوزه بازار سرمایه» و تحقق برخی از

موضوعات مندرج در سند فوق همچون: جمع آوري

آمار و اطلاعات و اولویت بندي جهت بررسی موضوع

بند 1، پایش و بازنگري مستمر قوانین و مقررات

موضوع بند 3، ایجاد کمیته هاي تخصصی جهت

نهادینه  کردن ارتباط ارکان بازار سرمایه در

موضوعات مختلف موضوع بند 9 و ارتقاء سواد

حقوقی فعالان بازار سرمایه موضوع بند 13 اقدام به

تهیه، تنظیم و تجمیع آمار و اطلاعات و ارائه

اطلاعات مذکور به مراجع مربوطه به شرح ذیل

نموده است.

1- نامه شماره 1401/2223 مورخ 1401/04/15

در راستاي تقدیم گزارش عملکرد واحد حقوقی به

اداره پیشگیري از ناهنجاري ها و ارتقاء سلامت بازار

سرمایه.

2- نامه شماره 1401/2348 مورخ 1401/04/25

درخصوص ایجاد دوایر پیشگیري در شرکت هاي

تابعه سازمان و تشکل هاي خودانتظام و تقویت،

توسعه و حمایت از آن ها به اداره پیشگیري از

ناهنجاري ها و ارتقاء سلامت بازار سرمایه.

3- نامه شماره 1401/3013 مورخ 1401/06/01

مبنی بر گزارش عملکرد مرداد ماه کانون درخصوص

نظارت، ارتقاء شفافیت، سلامت بازار، پیشگیري از

جرائم و تخلفات، اصلاح مقررات، رسیدگی انضباطی 
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به تخلفات و رسیدگی به اختلافات به مدیریت

پیگیري تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار.

4- نامه شماره 1401/2859 مورخ 1401/05/19

در پاسخ به نامه شماره 122/109432 مورخ

1401/05/09، مبنی  بر ارسال گزارش از اقدامات به  

عمل  آمده در راستاي اجراي فرآیندها و راهکارهاي

مندرج در قسمت (د) "سند پیشگیري از وقوع

تخلفات و جرائم درحوزه بازار سرمایه"، به معاونت

حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار.
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گزارش شش ماهه اول سال 1401 کمیته سازش کانون کارگزاران

کمیته سازش کانون کارگزاران که مطابق ماده 36

قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا صلاحیت رسیدگی به

اختلافات مطروحه در بازار سرمایه را دارد، از ابتداي

..

فروردین ماه 1401 تا تاریخ 1401/06/31، 29

جلسه برگزار نموده است و تعداد 221 پرونده را

مورد رسیدگی قرار داده است. 

تعداد پرونده هاي در

جریان در انتهاي

شهریورماه 1401

تعداد پرونده هاي

مختومه در شش ماه

اول سال 1401

تعداد پرونده هاي

وارده در شش ماه

اول سال 1401

تعداد پرونده  هاي در

جریان در ابتداي

فروردین ماه

24 221 194 51

تعداد پرونده هاي وارده در شش ماهه اول سال 1401

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
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41
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از 194 پرونده وارده کمیته سازش، بر مبناي نهاد

مربوطه، 46 پرونده مربوط به ناشران و سود

....... 

 

سهام و 148 پرونده مربوط به کارگزاران است.

تعداد دعاوي وارده بر مبناي نهاد مربوطه در شش ماهه اول سال 1401

کارگزاران

76%

ناشران

24%

همچنین از 194 پرونده وارده کمیته سازش،

براساس بورس مربوطه، 151 مورد مربوط به بورس

اوراق بهادار، 18 مورد مربوط به فرابورس و 25 مورد 

مربوط به بورس کالا بوده است و در خصوص بورس

انرژي در شش ماهه اول سال شکایتی ثبت نشده

است.

تعداد دعاوي وارده بر مبناي بورس مربوطه در شش ماهه اول سال 1401

اوراق بهادار

78%

بورس کالا

13%

فرابورس

9%

بورس انرژي

%0
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 بیشترین موضوعات مطرح  شده در کمیته سازش در

6 ماهه اول سال 1401 عبارتند از: مطالبه خسارت

ناشی از معامله بدون درخواست، مطالبه سود اوراق

 ..

بهادار و مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی

مشتري.

 

تعداد

48

فهرست موضوعات پرونده  هاي واردشده به کمیته سازش در شش ماهه اول سال 1401

مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست

27مطالبه سود اوراق بهادار

27مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتري

19مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا

11رفع توثیق سهام

7اصلاح مشخصات و استرداد سهام

5 استرداد وجه واریزي به حساب کارگزاري 

4

3مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتري

رفع فریز سهام

3مطالبه وجه حاصل از فروش حق تقدم استفاده نشده

3مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه

3محاسبه نرخ بالاتر از حد در هزینه مالی ثبت شده در صورت حساب

2عدم شفاف سازي در آنالیز کالاي خریداري شده

2مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاري

2مطالبه وجه حاصل از بازاریابی

1مطالبه هزینه انبارداري

27سایر

194کل
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آمار سازش و عدم سازش

(از مجموع 221 پرونده مختومه)

عدم سازش سازش

169 52

تعداد فهرست موضوعات پرونده  هاي مختومه در کمیته سازش در شش ماهه اول سال 1401

14 مطالبه سود اوراق بهادار 

14 مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست

13 مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتري

1 مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتري

1 استرداد وجه واریزي به حساب کارگزاري

1 مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

1 مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا

1 مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین کارگزاري 

6 سایر

41 مطالبه خسارت ناشی از معامله بدون درخواست 

40 مطالبه وجه ناشی از بدهی معاملاتی مشتري

20 مطالبه سود اوراق بهادار

ش
از

س
ش

از
س

م 
د
ع
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تعداد ادامه فهرست موضوعات پرونده  هاي مختومه در کمیته سازش در شش ماهه اول سال 1401

13 مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل کالا یا عدم تحویل کالا

8 رفع توثیق سهام

6 استرداد وجه واریزي به حساب کارگزاري

6 اصلاح مشخصات و انتقال سهام

4 مطالبه خسارت ناشی از عدم شرکت در افزایش سرمایه

4 رفع فریز سهام

3 عدم شفاف سازي در آنالیز کالاي خریداري شده

2 مطالبه خسارت ناشی از سبدگردانی

1 مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام درخواست مشتري 

1 مطالبه خسارت ناشی از اختلال در سیستم آنلاین

1 مطالبه وجه ناشی از فروش حق تقدم استفاده نشده

19 سایر 

221 کل

ش
از

س
م 

د
ع
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
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5

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
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تعداد پرونده هاي وارده و مختومه در شش ماهه اول سال 1401

پرونده هاي وارده

پرونده هاي مختومه

29 10

41 65

35 32

27 41

40 35

22 38

تعداد پرونده  هاي منتهی به سازش و عدم سازش از کل پرونده  هاي

مختومه در شش ماهه اول سال 1401

سازش

عدم سازش

5

30 51

7 25

10 31

11 22

5 325

50%

22% 22%

24%

31%

13%

درصد سازش
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اقدامات واحد آموزش در شش ماه اول سال 1401

واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار،

یکی از متولیان اصلی آموزش در بازار سرمایه کشور،

باور دارد که تنها راه اعتلاء بازار سرمایه و رسیدن به

یک صنعت شفاف و کارا، آموزش حرفه  اي و

تخصصی منابع انسانی به عنوان عرضه  کننده خدمات

واسطه  گري مالی از یک سو و عموم سرمایه  گذاران به

عنوان تقاضاکنندگان این خدمات از سوي دیگر

است. لذا در این راه با کسب مجوزهاي مربوطه و

فعالیت حرفه  اي در حوزه آموزش و با قبول

مسئولیت از سازمان بورس با برگزاري دوره  هاي

متنوع آموزشی براي مخاطبان با انگیزه  هاي متفاوت،

از دوره  هاي عمومی مختص براي سرمایه  گذاران و

تمامی علاقه  مندان به بازار سرمایه و دوره  هاي

........... 

آموزشی پیشرفته  و تخصصی تا برگزاري دوره  هاي

کاربردي و همچنین سمینارها، گردهمایی  ها و

بازدید از بورس  هاي بین  الملل  و با رعایت تمام اصول

اخلاقی و معیارهاي رفتار حرفه  اي و همچنین ارائه

مشاوره در تمام زمینه  هاي آموزش در بازار سرمایه،

انتشار کتب کمک آموزشی و ارائه خدمات کمک

آموزشی متنوع و نوین جهت بهبود کیفیت خدمات

آموزشی سعی در رسیدن به این هدف دارد.

جزئیات دوره هاي برگزار شده به تفکیک عنوان

دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش پذیر و

نفر ساعت آموزش در شش ماه ابتدایی سال 1401

به شرح ذیل می باشد:

نفر ساعت
تعداد دفعات

برگزاري

تعداد

شرکت کنندگان

ساعت

دوره
نوبت عنوان دوره/ سمینار/ همایش

 4    

 

دوره ویژه گواهی نامه معامله گري بازار

سرمایه

 

 

 2    
دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و

پیشرفته

 2 دوره آموزشی تابلوخوانی در بورس   

 

7130581,740

7230351,050

7330601,800

7430661,980

730

836

25

19

750

684

22

23

6

6

40

20

240

120

جزئیات دوره ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال 1401)
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نفر ساعت
تعداد دفعات

برگزاري

تعداد

شرکت کنندگان

ساعت

دوره
نوبت عنوان دوره/ سمینار/ همایش

 2 دوره آموزشی تحلیل بنیادي جامع   

180 1 12 15 3
دوره آموزشی مدل بهینه سازي سبد

سرمایه گذاري در اکسل

483 1 23 21 2
دوره آموزشی طراحی داشبوردهاي

مدیریتی و مالی در اکسل

324 1 9 36 2
دوره آموزشی اقتصادسنجی مالی با

eviews

216 1 18 12 14
دوره آموزشی فیلترنویسی در سایت

tsetmc

 2    
دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتریان-

crm

126 1 21 6 3
دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات

اداري

405 1 27 15 1
دوره آموزشی مدیریت ریسک بنگاه-

مقدماتی

312 1 13 24 4
دوره آموزشی مد ل سازي مالی و

سرمایه گذاري در اکسل

192 1 16 12 10 دوره آموزشی آشنایی با مدیریت سبد

312 1 13 24 1
دوره آموزشی تحلیل داده براي

گزارش نویسی و دیتاژورنالیسم

630

730

40

33

1,200

990

5

6

6

6

40

39

240

234

جزئیات دوره ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال 1401)
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نفر ساعت
تعداد دفعات

برگزاري

تعداد

شرکت کنندگان

ساعت

دوره
نوبت عنوان دوره/ سمینار/ همایش

560 1 20 28 1
دوره آموزشی هوشمندسازي کسب وکار با

power bi نرم افزار

63 1 7 9 7
دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاري در

بورس

165 1 11 15 1 دوره آموزشی پرایس اکشن

 

 2   39

 

 

 

 

مشروطین تک درس

 

 

 

 

 

 

 

 

4728

10220

8540

1214168

4624

1213156

25125

20360

10770

10770

818

000

000

000

جزئیات دوره ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال 1401)
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نفر ساعت
تعداد دفعات

برگزاري

تعداد

شرکت کنندگان

ساعت

دوره
نوبت عنوان دوره/ سمینار/ همایش

 

 2   40

 

 

 

 

مشروطین تک درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 2    
دوره کاربردي پذیرش سفارش مشتریان

اوراق بهادار

4,200 1 75 56 2
دوره کاربردي پذیرش سفارش مشتریان

کالا و انرژي

2,622 1 69 38 30 دوره کاربردي معامله گر برخط گروهی

4520

8324

20480

12784

12112

254100

10770

10660

10110

8216

414

000

000

000

55

56

48

48

80

71

3,840

3,408

جزئیات دوره ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش پذیر و نفر ساعت آموزش
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نفر ساعت
تعداد دفعات

برگزاري

تعداد

شرکت کنندگان

ساعت

دوره
نوبت عنوان دوره/ سمینار/ همایش

5,040 1 90 56 16 دوره کاربردي نظارت و کنترل داخلی

1,200 1 20 60 1
دوره کاربردي کارشناس مالی صندوق هاي

سرمایه گذاري

1,144 1 26 44 1
دوره کاربردي مدیریت فناوري اطلاعات

نهادهاي مالی

 3 دوره آموزشی آمادگی اصول بازار سرمایه   

264 1 33 8 سفارشی قوانین و مقررات عمومی بازار سرمایه

36 1 6 6 سفارشی
آشنایی با ارکان، نهادها و ابزارهاي قابل

معامله در بازار سرمایه

432 1 36 12 سفارشی آشنایی با قوانین و مقررات پولشویی

378 2 63 6 سفارشی آیین نگارش و مکاتبات اداري

2,640 1 40 66 سفارشی دوره جامع اکسل

232 1 29 8 سفارشی آشنایی با قوانین و مقررات پولشویی

46,786 43 1,489  -
در مجموع 31 عنوان دوره در 6 ماهه

برگزار شده است.

جزئیات دوره ها به تفکیک عنوان دوره، فراوانی دوره، طول دوره، تعداد دانش پذیر و نفر ساعت آموزش

(شش ماهه اول سال 1401)

75261,950

72302,160

75231,725

12

13

14

1,411
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سایر خدمات ارائه شده 

تعداد نوبت خدمت

  

درخواست پستی مدارك صادره از کانون

 

 

 

450 - جمع

 

1) ارسال پستی گواهی نامه هاي صادره از طریق ارائه درخواست پستی به واحد آموزش

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

110

48

73

37

103

79

2) برگزاري آزمون هاي جبرانی 

نفر نوبت نام آزمون

395 53 آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

253 27 آزمون جبرانی معامله گر برخط گروهی

147 14 آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی

202 - آزمون جبرانی تک درس پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

107 - آزمون جبرانی تک درس معامله گر برخط گروهی

43 - آزمون جبرانی تک درس نظارت و کنترل داخلی

11 - آزمون جبرانی تک درس پذیرش سفارش مشتریان کالایی

1,158 - جمع
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POWER BI هوشمندسازي کسب وکار با نرم افزار

گزارش تصویري دوره هاي آموزشی جدید در نیم سال اول

دوره هاي عمومی
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تحلیل داده براي گزارش نویسی و دیتا ژورنالیسم



مدیریت ریسک بنگاه

پرایس اکشن

73

دوره هاي کاربردي

کارشناس مالی صندوق هاي سرمایه گذاري



مدیریت فناوري اطلاعات نهادهاي مالی
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بهره برداري از مرکز آزمون کانون کارگزاران

بهره برداري مرکز آزمون نمود و تاکنون حدود 7

دوره آزمون جبرانی و 5 دوره آزمون اصلی اجرا شده

است.

واحد آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

در راستاي برگزاري آزمون هاي دوره هاي آموزشی

کاربردي در تاریخ خردادماه 1401 اقدام به

............. 



تعداد دوره برگزار شده

میزان ساعت برگزار شده

اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

10 

7.5 

5 

2.5 

0 

4

عملکرد دوره هاي برگزارشده به تفکیک ماه

اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

750 

500 

250 

0 

7

10

9

10

195

162

361

316

639
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تعداد شرکت کنندگان در دوره هاي برگزار شده

نفر ساعت

اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

500 

400 

300 

200 

100 

0 

201

اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور

20,000 

15,000 

10,000 

5,000 

0 

176

351

255

436

3,795

3,417

9,132

7,645

18,718
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گزارش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه اول 1401 

تلاش واحد روابط عمومی کانون کارگزاران بورس و

اوراق بهادار بر این است که در مجاري ارتباطی

اختصاصی خود شامل سایت، صفحه اینستاگرام،

کانال هاي تلگرام و واتساپ از آخرین فعالیت ها و

اطلاعیه هاي خود، محتوا و گزارش هاي به روزي را

براي اطلاع رسانی عموم و فعالان بازار به منظور

توسعه و بررسی مسایل روز بازار سرمایه منتشر کند.

ازاین رو واحد روابط عمومی، طی شش ماه اول

1401 در صفحه اینستاگرام کانون حدود 500

......... 

 

محتوا در قالب هاي مختلفی چون خبر، مصاحبه،

پست و استوري اینستاگرام، برنامه هاي برخط (لایو)،

منتشر کرده است. همچنین در شبکه لینکدین

مطالعات تطبیقی و برخی گزارشات تخصصی را نیز

منتشر کرده است.

این واحد به منظور دسترسی مخاطبان به محتوا

مورد نیاز خود، به منظور افزایش مخاطبان،

شبکه هاي تلگرام هر واحد را در تمامی شبکه هاي

اجتماعی خود به اشتراك گذاشت.

 

سایر اقدامات انجام شده در شش ماه اول 1401

برگزاري جلسات کارگروه رسانه«ویژند»

این کارگروه در شش ماه اول سال 1401 در 8 جلسه برگزار شد.

موضوع مباحث طرح شده در جلسات این کارگروه به شرح ذیل می باشد:

1) سیاست هاي اطلاع رسانی و برنامه هاي مدیریت روابط عمومی سازمان بورس و شرکت اطلاع رسانی، طرح ها و

اقدامات و همکاري مشترك

2) سهام عدالت، وثیقه گذاري سهام، توسعه و برندینگ شرکت سپرده گذاري مرکزي براي آشنایی بیشتر افکار

عمومی با فعالیت هاي این شرکت، سجامی شدن مردم و مشکلات ناشی از آن 

3) برگزاري مجمع و بازگشایی نماد تپسی، افشاي نمادهاي پرسپولیس و استقلال

4) جزئیات و نحوه برگزاري برنامه هاي جشن «روز کارگزار» 

5) یاري رسانه اي در خصوص موضوعاتی مانند گواهی سپرده نفت خام، گواهی صرفه جویی انرژي، آزادسازي

قیمت برق.

راه اندازي کمپین (کارزار) نه به اخلال در بورس و نه به قیمت گذاري دستوري 

ارتباط با اصحاب رسانه و خبرنگاران

اقداماتی در راستاي گرامیداشت روز کارگزار

شرکت در جلسات شوراي اطلاع رسانی بازار سرمایه
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برگزاري همایش ها و سمینارها_محل برگزاري:

1) بررسی مسائل مشترك صنعت کارگزاري و شرکت فرابورس_دانشگاه الزهرا؛

2) مراسم رونمایی از کتاب «مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهاي مالی و صندوق هاي سرمایه گذاري»_کانون

کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛

3) سمینار مشترك از صنعت تا دانشگاه_دانشگاه خاتم؛

4) نشست خبري مشترك با کانون نهادهاي سرمایه گذاري_هتل استقلال؛

5) سمینار سرمایه گذاري درصندوق هاي سرمایه گذاري براي مقابله با تورم_شرکت بورس اوراق بهادار؛

6) نود و هفتمین شوراي اطلاع رسانی بازار سرمایه_کانون کارگزاران؛

7) اکران مستند سینمایی «سهمی از آینده»_سینما آزادي.

اخبار منتشر شده سایت کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در شش ماه اول 1401

1) مدیر نظارت بر بورس ها سازمان بورس و اوراق بهادار: تغییر دامنه نوسان در انتظار تصویب هیئت مدیره سازمان

بورس؛

2) مصوبه شوراي عالی بورس درباره حذف مالیات بر ارزش افزوده تسهیلات اعطایی از چه تاریخی لازم

الاجراست؟؛

3) جمع آوري نظرات فعالین بازار سرمایه در خصوص پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوري

اسلامی ایران؛

4) تفاهم نامه همکاري با دانشگاه کاشان؛

5) بررسی مسائل مشترك صنعت کارگزاري و شرکت فرابورس ایران؛

6) دبیرکل کانون کارگزاران در نامه اي به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد؛ حل مشکلات صنعت

کارگزاري؛ نیازمند تدبیري عاجل؛

7) طی مراسمی در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛کتاب «مقررات اتحادیه اروپا پیرامون بازارهاي مالی و

صندوق هاي سرمایه گذاري» رونمایی شد؛

8) فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادي سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛

9) در نشست مشترك « بازار سرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت» تشریح شد: فرصت هاي جدید پژوهشی در کانون

کارگزاران بورس و اوراق بهادار براي دانشجویان و پژوهشگران؛

10) در نشست مشترك « بازار سرمایه؛ از دانشگاه تا صنعت» تشریح شد: فرصت هاي جدید پژوهشی در کانون

کارگزاران بورس و اوراق بهادار براي دانشجویان و پژوهشگران؛
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11) تیغ وزارت صمت بر گردن بورس کالا؛

12) کسب کرسی در هیئت مدیره شرکت بورس انرژي ایران؛

13) مجمع عمومی سالیانه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار شد؛

14) سازمان بورس؛ تنظیم گر اصلی بازارسرمایه؛

15) کسب کرسی در هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران؛

16) تعیین مصوبه تسهیل فعالیت کارگزاري ها؛

17) رشد تنوع درآمدي و کاهش وابستگی به کارمزد معاملات؛ ضرورت انکار ناپذیر در ارتقا کارایی بازار؛

18) نخستین دوره «گواهی نامه کاربردي کارشناس مالی صندوق هاي سرمایه گذاري» برگزار می شود؛

19) از قیمت گذاري دستوري تا شروط لازم براي احراز سرمایه گذار حرفه اي؛

20) صندوق هاي سرمایه گذاري یکی از بهترین گزینه ها براي مقابله با تورم؛

21) «سرمایه گذاري غیرمستقیم» توسعه دهنده و کاهنده نوسانات بازار؛

22) نخستین دوره «گواهی نامه کاربردي مدیریت فناوري اطلاعات نهادهاي مالی» برگزار می شود؛

23) «سهمی از آینده» مستندي درباره بورس ایران در سال هاي 99-1398؛

24) اکران خصوصی مستند سینمایی سهمی از آینده؛

25) افزایش زمان معاملات؛ گامی به سمت استانداردهاي بین المللی؛

26) ورود شرکت کارگزاري جدید به جمع اعضاء کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار.
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پذیرش و درج مقالات شما در ماهنامه کانون

کارگزاران بورس و اوراق بهادار

اعضاي محترم می توانند مقالات خود را جهت درج در ماهنامه از طریق پست 

الکترونیکی زیر ارسال نمایند: 

Mahnameh.seba@gmail.com


