دستورالعمل انضباطي کارگساران
(مصوب  1389/09/13هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار)

ايي دػتَسالؼول دس اخشاي تٌذ ( )2هادُ ( )7لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس خوَْسي اػالهي ايشاى هلَب آرسهاُ  ،1384تذٍيي ٍ دس 22
هادُ ٍ  7تثلشُ دس تاسيخ  1389/09/13تِ تلَية ّيات هذيشُ ػاصهاى تَسع ٍ اٍساق تْاداس سػيذ.
ماده :1وليِ اكغالحات ٍ ٍاطُّاي تِواس سفتِ دس ايي دػتَسالؼول تِ ّواى هفاّيوي اػت وِ دس هادُ  1لاًَى تاصاس اٍساق
تْاداس خوَْسي اػالهي ايشاى ،هلَب آرسهاُ  1384هدلغ ؿَساي اػالهي ٍ دػتَسالػول سػيذگي تِ تخلفات اؿخاف
هَضَع هادُ  35لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس هلَب ّ 1387/01/20يات هذيشُ ػاصهاى تَسع ٍ اٍساق تْاداس ٍ اكالحات تؼذي
آى آهذُ اػت.
ماده :2سػيذگي تِ تخلفات هَضَع ايي دػتَسالؼول ٍ ًحَُ كذٍس ساي تَػظ هشاخغ سػيذگي تِ تخلفات ،هغاتك
دػتَسالؼول سػيذگي تِ تخلفات اؿخاف هَضَع هادُ  35لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس هلَب ّ 1387/01/20يات هذيشُ
ػاصهاى ٍ اكالحات تؼذي آى كَست هيگيشد.
ماده :3دس كَستي وِ واسگضاساى هشتىة تخلفي ؿًَذ وِ دس ػايش همشسات تشاي آى هداصاتي همشس ًـذُ اػت ،هشاخغ
سػيذگي تايذ ًؼثت تِ تؼييي ًَع تخلف ٍ اًغثاق آى تا يىي اص هلاديك ايي دػتَسالؼول الذام ًوايٌذ .هشاخغ سػيذگي دس
ّش كَست هداص تِ اػتٌىاف اص سػيذگي ًيؼتٌذ.
ماده :4تٌثيْات اًضثاعي واسگضاساى ؿاهل هَاسد صيش اػت:
 .1تزوش وتثي تذٍى دسج دس پشًٍذُ
 .2اخغاس وتثي ٍ دسج آى دس پشًٍذُ
 .3هحذٍد وشدى فػاليت هشتَعِ
 .4تؼليك هدَص فؼاليت هشتَعِ
 .5تؼليك ػايش هدَصّاي فؼاليت ،ػالٍُ تش فؼاليت هشتَعِ
 .6لغَ هدَص فؼاليت هشتَعِ
 .7لغَ ػايش هدَصّاي فؼاليت ،ػالٍُ تش فؼاليت هشتَعِ
 .8لغَ توام هدَصّاي فؼاليت يا هدَص تاػيغ.
تبصره :1هشخغ سػيذگي هيتَاًذ سفغ هحذٍديت دس فؼاليت ّا يا سفغ تؼليك هدَصّاي فؼاليت ٍضغ ؿذُ سا هٌَط
تِ احشاص ؿشايظ يا اًدام الذاهاتي تَػظ واسگضاسي ٍ تاييذ آى تَػظ هذيشيت هشتَعِ ًوايذ.
تبصره :2اػوال تٌثيْات هَضَع ايي دػتَسالؼول هاًغ اص اػوال خشيوِّاي ًمذي هَضَع هادُ  14لاًَى تَػؼِ
اتضاسّا ٍ ًْادّاي مالي خذيذ ٍ همشسات هشتَط تِ آى ًيؼت.
ماده :5تخلفاتي وِ هَخة تزوش وتثي تِ واسگضاس تذٍى دسج دس پشًٍذُ هيؿَد ،ػثاست اػت اص:

 .1فشٍؽ تيؾ اص حذ هداص تِ تاصاسػاص
 .2ػذم تَخِ تِ پيامّا ٍ دػتَسات ًاظش تاصاس
 .3ػذم سػايت ضَاتظ اًضثاعي تاالسّاي هؼاهالت
 .4ػذم اخز ّش يه اص هذاسن الصم اص هـتشياى تِ هٌظَس كذٍس وذ ػْاهذاسي
 .5تاخيش دس اخز وذ ػْاهذاسي تشاي هـتشي
 .6ثثت كَست خلؼات ّيات هذيشُ ٍ هداهغ ػوَهي ػادي ٍ فَقالؼادُ دس اداسُ ثثت ؿشوتّا تذٍى وؼة هَافمت وتثي
ػاصهاى
 .7ػذم پشداخت تِ هَلغ ّضيٌِّاي هشتَط تِ اػغا يا تهذيذ هدَصّاي فؼاليت ،خذهات ٍ واسهضدّاي ػاصهاى ،تَسع يا
فشاتَسع ،حك ٍسٍديِ ٍ حك ػضَيت ػاالًِ واًَى
 .8ػذم اسػال لشاسداد خذهات هـاٍس پزيشؽ تِ ػاصهاى پغ اص اهضاي آى ظشف هْلت همشس
 .9ػذم اسػال تِ هَلغ ٍ واهل اػاهي ٍ هـخلات پشػٌل واسگضاسي تِ ّوشاُ ؿشح ٍظايف هؼٍَالى هالي ،پزيشؽ ٍ
هؼاهالت تِ هشاخغ تؼييي ؿذُ دس همشسات
 .10خَدداسي اص پزيشؽ ػفاسؽّاي خشيذ ٍ فشٍؽ هـتشياى
 .11ػذم اعالعسػاًي تِ هَلغ تِ ػاصهاى ،تَسع هشتَط ،فشاتَسع يا واًَى واسگضاساى تَسع ٍ اٍساق تْاداس حؼة همشسات
هشتَط دس هَاسدي اص لثيل
اػالم اػاهي هذيساى واسگضاسي
حؼابّاي تاًىي ٍ تغييش آىّا
تغييش هحل دفتش واسگضاسي هغاتك همشسات
ٍسؿىؼتگي ،تَليف اهَال يا هٌغ ؿشوت دس هؼاهالت ٍيظُ
تغييشات ثثتي
 .12تاخيش دس پشداخت خشيوِّا يا خؼاستّاي هـخق ؿذُ عثك همشسات تِ ريًفؼاى
 .13ػذم سػايت ؿشايظ يا ًمض هفاد هَافلت ًاهِ ػضَيت دس اتاق پاياپاي
 .14اػتفادُ اص اؿخاكي وِ داساي گَاّيٌاهِ يا كالحيت الصم تشاي فؼاليت يا اًدام هؼاهالت ًويتاؿٌذ
 .15ػذم اعالعسػاًي تِ هَلغ تَػظ واسگضاس تِ هـتشياى دس خلَف هذاسن ٍ اعالػات هشتَط تِ هؼاهالت آتي اص خولِ
اخغاسيِ افضايؾ ٍخِ تضويي ،اػالهيِ تحَيل ٍ هذاسن هشتَط تِ تحَيل
 .16ػذم سػايت تخـٌاهِّا ٍ اتالغيِّاي اداسي كادسُ اص ػَي هماهات ريكالح دس ػاصهاى
ماده  :6تخلفاتي وِ هَخة اخغاس وتثي تِ واسگضاس ٍ دسج آى دس پشًٍذُ هيؿَد ،ػثاست اػت اص:
 .1ؿشٍع تِ فؼاليت تاصاسػاصي تذٍى اػالم لثلي تِ بٍسع
 .2خشيذ يا فشٍؽ اٍساق تْاداس يا واال تذٍى سػايت ػْويِّاي همشس
 .3ػذم سػايت هحذٍديتّاي همشساتي دسخلَف خشيذ ػْام تشاي ؿشوتّاي واسگضاسي ٍ اؿخاف حميمي هشتثظ تا آًاى
 .4تخغي اص آى دػتِ اص هفاد دػتَسالؼول اخشايي هؼاهالت ػوذُ دس سٍص هؼاهلِ وِ هاًغ اص اًدام يا لغؼيت هؼاهلِ ًـَد
 .5ػذم سػايت اٍلَيت يا اًلاف دس اخشاي ػفاسؽ خشيذ ٍ فشٍؽ هـتشياى يا تخليق اٍساق تْاداس دس ػشضِّاي اٍليِ
ّ .6شگًَِ الذام ػوذي اص ػَي واسگضاس وِ هَخة اختالل دس گـايؾ تاصاس ؿَد

 .7ػذم دسيافت ،پشداخت يا اسايِ تضوييّا ٍ ٍخَُ الصهي وِ عثك همشسات لثل اص هثادست تِ ٍسٍد ػفاسؽ تايذ حؼة هَسد
دسيافت ،پشداخت يا اسايِ گشدد
 .8خَدداسي اص تغثيك ٍ ثثت اػاػٌاهِ ؿشوت واسگضاسي تشاػاع اػاػٌاهِ ًوًَِ ؿشوتّاي واسگضاسي هلَب ػاصهاى
 .9خَدداسي اص اسايِ خذهات يا وٌاسُگيشي اص فؼاليتّاي داساي هدَص لثل اص عي تؾسيفات همشس
 .10ػذم سػايت الضاهات هشتَط تِ ػفاسؽّاي الىتشًٍيىي ٍ اسايِ خذهات هشتَط تِ آى
 .11ػذم سػايت الضاهات هشتَط تِ دفاتش ،ؿؼة ٍ تاالسّاي واسگضاسي اص لثيل ًلة تاتلَ ،داسا تَدى فضاي هتٌاػة تا
هدَصّاي فؼاليت ،داؿتي واستشي اداسي يا تداسي ٍ اسػال ًـاًي آىّا تِ هشاخغ تؼييي ؿذُ
 .12اًدام فؼاليتّاي هؼتلضم هدَص دس واسگضاسي ،تَػظ پشػٌل يا اؿخاف هشتثظ تا آى وِ فالذ هدَص ّؼتٌذ
 .13تؼغيلي هَلت دفاتش يا ؿؼة واسگضاسي تذٍى عي تـشيفات همشس
 .14ػذم سػايت همشسات هشتَط تِ پزيشؽ هـتشياى ٍ احشاص َّيت آىّا
 .15ػذم سػايت ملشسات هشتَط تِ دسيافت ٍ پشداخت ٍخَُ هـتشياى اص لثيل:
ػذم افتتاح حؼاب خاسي هؼاهالتي واسگضاسي يا اػتفادُ ًىشدى اص آى
ػذم ٍاسيض ٍخَُ دسيافتي هـتشياى تِ حؼاب خاسي هؼاهالتي واسگضاسي تا پاياى ّواى سٍص
ٍاسيض يا اًتمال ٍخَُ هـتشياى تِ حؼابّايي غيش اص حؼاب خاسي هؼاهالتي واسگضاس
تاخيش يا خَدداسي اص پشداخت ٍخَُ ًاؿي اص فشٍؽ اٍساق تْاداس يا واال تِ ريًفغ ػليسغن دسخَاػت ٍي
 .16لثَل ٍ اخشاي ػفاسؽّاي خشيذ ٍ فشٍؽ اٍساق تْاداس وِ اص ػَي واسگضاس هحشٍم يا تؼليك ؿذُ اص فؼاليت واسگضاسي،
دس دٍساى تؼليك يا هحشٍهيت ٍي اسخاع گشدد
 .17تِ واسگيشي ًشمافضاس حؼاتذاسي وِ ؿشايظ اتالؽ ؿذُ اص ػَي ػاصهاى ٍ تَسع سا ًذاؿتِ تاؿذ اص خولِ:
ػيؼتوي وِ لادس تِ اسايِ تشاص يا تشاص تؼذيل ؿذُ يا گضاسؽ پيـگيشي اص وؼشي ٍخَُ ًثاؿذ
ػيؼتنّاي حؼاتذاسي ٍ واسگضاسي خْت ثثت ػفاسؽّاي دسيافتي اص دفاتش ٍ ؿؼة ٍ اسايِ اعالػات حؼاب هـتشياى
يىپاسچِ ًثاؿذ
 .18ػذم سػايت الضاهات هشتَط تِ دػتَسالؼول تثليغات ؿشوتّاي واسگضاسي
 .19تيـتشتَدى تؼذاد لشاسدادّا يا هؼاهالت هٌفؼخ يا اتغال ؿذُ اص حذ تؼييي ؿذُ دس همشسات
 .20تاخيش دس تؼَيِ هؼاهالت اٍساق تْاداس ،واالّا ٍ لشاسدادّاي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسعّا ٍ تاصاسّاي خاسج اص تَسع يا ػذم
سػايت اٍلَيت هـتشي دس تؼَيِ لشاسدادّا
 .21ػذم اًدام تـشيفات تحَيل واال عثك همشسات يا عي هْلت همشس اص ػَي واسگضاس فشٍؿٌذُ
ّوغ ٍ افشاد تحت تىفل آىّا تشخالف
س
 .22خشيذ ٍ فشٍؽ اٍساق تْاداس تشاي ؿشوت واسگضاسي ،هذيشاى ٍ واسوٌاى آى،
همشسات هشتَعِ
 .23ػذم سػايت همشسات هشتَط تِ ٍاسيض ٍخَُ هؼاهالت ،دس هؼاهالت تَسع واال
 .24اًدام هؼاهلِ تذٍى دسيافت پيؾپشداخت هؼاهلِ ،حؼة همشسات هشتَط
ٍ .25سٍد ػفاسؽ تيؾ اص هحذٍديت حدوي تذٍى ّواٌّگي تا ًاظش تاصاس
ٍ .26سٍد يا ثثت ػفاسؽ دس ػاهاًِ هؼاهالت اص عشيك ؿٌاػِ واستشي ؿشوت واسگضاسي يا هؼاهلِ گش ديگش
 .27اًدام هؼاهالت اٍساق تْاداس يا واال تذٍى اخز ػفاسؽ هىتَب يا الىتشًٍيىيٍ هذاسن هشتَط

 .28ػذم سػايت همشسات هشتَط تِ ثثت ٍ ًگْذاسي ػفاسؽّا ٍ حؼابّاي هـتشياى
 .29ػذم سػايت ؽسايظ اػالم ؿذُ تَػظ هـتشياى دس اخشاي دػتَسات خشيذ ٍ فشٍؽ ،تذٍى ػزس هَخِ
 .30ػذم سػايت همشسات هشتَط تِ تْاتش ٍخَُ يا اًتمال علة هـتشياى
 .31تلذيك ٍ تاييذ هؼتٌذات ٍ هذاسن ًادسػت يا ًالق يا ّشگًَِ تمليش يا ػْلاًگاسي دس اًدام اهَس هحَلِ تِ واسگضاس
تِ ػٌَاى هؾاٍس پزيشؽ
ّ .32شگًَِ تمليش يا ػْلاًگاسي دس اًدام اهَس هحَلِ تِ واسگضاسي تِ ػٌَاى هـاٍس ػشضِ
 .33ػذم اًتـاس تِ هَلغ ٍ كحيح اعالػات ٍ يا فشاّن ًىشدى ؿشايظ الصم خْت اعالعسػاًي تِ هَلغ ٍ كحيح تِ هـتشياى
دسخلَف هَاسدي وِ تشاػاع همشسات ،واسگضاس هىلف تِ آى ؿذُ اػت ،اص خولِ :هؼاهالت ػشهايِگزاساى خاسخي،
كٌذٍقّاي ػشهايِگزاسي هـتشن ٍ ػثذگشداًي
ماده :7تخلفاتي وِ هَخة هحشٍهيت واسگضاس اص اًدام هؼاهالت حذاوثش تا ؿلت سٍص واسي هيؿَد ،ػثاست اػت اص:
 .1تغييش ػْاهذاساى واسگضاسي يا دسكذ هالىيت آًاى تذٍى سػايت تـشيفات همشس
 .2ػفاسؽچيٌي گؼتشدُ ٍ غيشهتٌاػة تا ػشضِ ٍ تماضاي تاصاس يا ػفاسؽچيٌي تذٍى ػفاسؽ يا تشاػاع ػفاسؽّاي
غيشهؼتٌذ وِ هٌدش تِ ايداد خشياى غيشٍالؼي ػشضِ ٍ تماضا گشدد
ٍ .3سٍد ػفاسؽ خشيذ يا فشٍؽ تا ّذف الماي سًٍك ٍ حزف ػفاسؽ ٍاسدُ پغ اص ٍسٍد ػفاسؽّاي ديگش واسگضاساى ٍ الذام
تِ اًدام هؼاهلِ دس ػوت ديگش ،تَػظ يه يا چٌذ واسگضاس تلَست ّواٌّگ
 .4ػفاسؽچيٌي گؼتشدُ دس لؼوتّاي پاييٌي كفّاي خشيذ ٍ فشٍؽ تا ّذف عَالًيؿذى كف تِ هٌظَس خلة هٌفؼت
تشاي خَد يا ديگشاى دس خْت اّذافي خاف هاًٌذ ؿوَل دس ضَاتظ سفغ گشُّاي هؼاهالتي ٍ يا فؼاليت دس عشف هماتل ٍ...
ٍ .5سٍد ػفاسؽ خشيذ يا فشٍؽ تاالتش يا پايييتش اص هظٌِّاي خشيذ يا فشٍؽ خاسي تاصاس تِ هٌظَس ايداد سًٍذي كؼَدي يا
ًضٍلي دس ليوت اٍساق تْاداس خْت تْشُگيشي اص ليوت ايداد ؿذُ تِ ًفغ خَد يا ػايشيي
 .6اخالل دس فشآيٌذ ليوتگزاسي ٍسلِ تْاداس يا واال تا اًدام هؼاهلِ دس حدن ون تا ليوتّاي ًاهتؼاسف ٍ يا اًدام هؼاهالت
ّواٌّگ ؿذُ ٍ يا هؼاهلِاي هتفاٍت تا خشياى تاصاس
 .7تحشيه عشف ػشضِ يا تماضا اص يه ػَ ٍ پشوشدى توام يا تخـي اص حدن هثٌا تا خشيذ يا فشٍؽ ٍسلِ تْاداس اص ػَي
ديگش تَػظ يه يا چٌذ ناسگضاس
 .8اًدام هؼاهالتي تذٍى تغييش هالىيت ًْايي تا اّذافي هاًٌذ ايداد ليوتّاي ػاختگي يا الما سًٍك يا سوَد دس تاصاس
ٍ .9سٍد ػفاسؽ تا اػتثاس سٍصاًِ ( )DAYيا اػتثاس تيـتش اص يه سٍص پغ اص خلؼِ هؼاهالتي ٍ حزف آى تَػظ واسگضاس دس سٍص
تؼذ تا ّذف الماي سًٍك يا سنٍد دس تاصاس
 .10اًتـاس اخثاس يا ؿايؼاتي دس تاصاس تلَست ؿفاّي ،وتثي يا الىتشًٍيىي (ايٌتشًت ،پياهه ٍ اهثال آى) ٍ ايداد خَ هثثت يا
هٌفي ٍ ػَاػتفادُ اص آى خْت خشيذ يا فشٍؽ اٍساق تْاداس يا واال تَػظ واسگضاس
 .11اًدام سلاتت وارب ٍ ّواٌّگؿذُ تيي ؿؼة هختلف يه يا چٌذ واسگضاس وِ هٌدش تِ افضايؾ يا واّؾ ليوت ٍسلِ
تْاداس يا واال ؿَد
 .12اػتفادُ اص اعالػات افـا ًـذُ تاثيشگزاس تش ليوت ػْام (اص لثيل تؼذيل پيؾتيٌي ػَد ّش ػْن ،ػشضِ ػوذُ ػْام،
ؿشٍع تاصاسػاصي ،وؼة ػَد تَػظ ؿشوتي خاف اص عشيك هؼاهلِ ػْام ،تلوين تِ خشيذ حدن لاتل تَخْي اص ػْام تَػظ
واسگضاس يا ؿشوتي خاف تشاي پشتفَي) تِ ًفغ خَد يا اؿخاف ديگش دس هؼاهالت

 .13افـاي اعالػات افـا ًـذُ ًاؿشي خاف تِ سٍؽّايي غيش اص هَاسد همشس
 .14افـا يا اػتفادُ اص اعالػات هحشهاًِ هـتشياى تحت ّش ػٌَاى تِ غيش اص هَاسدي وِ عثك همشسات يا هحٍصّاي ػاصهاى
هـخق گشديذُ اػت
 .15اًدام هؼاهالت كَسي كشفاً تا ّذف ؿٌاػايي ػَد يا صياى خْت ايداد اًحشاف دس ؿاخلِّاي حؼاتذاسي هـتشي
خاف هاًٌذ تْاي توام ؿذُ ٍ يا دسآهذ حاكل اص فشٍؽ ػشهايِگزاسيّا وِ تِ ػاهليت واسگضاسي ٍ اعالع ٍي اًدام ؿَد
ّ .16شگًَِ فؼل يا تسن فؼلي وِ تشخالف همشسات هاًغ اص ٍلَع يا لغؼيت هؼاهالت واال ٍ يا هؼاهالت ػوذُ اٍساق تْاداس
ؿَد ،اص لثيل:
خَدداسي اص ػشضِ دس ليوت پايِ يا تاالتش ػليشغن دػتَس فشٍؿٌذُ ٍ ٍخَد تماضا
خَدداسي اص ٍسٍد ػفاسؽ خشيذ هـتشي دس اداهِ سٍص لثل وِ تاالتشيي تماضاي خشيذ سا داؿتِ اػت
خَدداسي اص پشداخت حلِ ًمذي ٍاسيضي هـتشي دس هْلتّاي همشس تِ اتاق پاياپاي
ػذم تحَيل ػٌذ تؼَيِ خاسج اص پاياپاي دس هْلتّاي همشس
ػذم تْيِ يا خَدداسي اص تٌظين يا تاييذ يا كذٍس اػٌاد هؼاهالت
 .17اًدام هؼاهالت ػاختگي تشخالف اكَل هتؼاسف ٍ هٌلفاًِ باصاس خْت گشيض اص هحذٍديتّاي همشساتي تاصاس
 .18اػتفادُ اص ّش اتضاس ٍ يا اهىاًات غيشهداص اػن اص ػخت افضاسي ٍ ًشم افضاسي وِ هَخة اص تييسفتي سلاتت ػالن ٍ
هٌلفاًِ تيي واسگضاساى گشدد
 .19خشيذ ٍ فشٍؽ اٍساق تْاداس يا واالي پزيشفتِ ؿذُ دس تَسعّا ،تاصاسّاي خاسج اص تَسع خاسج اص ػاهاًِ هؼاهالتي تَػظ
واسگضاس
 .20اًدام فؼاليتّايي وِ هؼتلضم اخز هدَص تَدُ ٍ هدَص هشتَط لثالً اص ػاصهاى اخز ًگشديذُ اػت ،اصلثيل :هؼاهالت اٍساق
تْاداس ،واال ،ػثذگشداًي ،هـاٍسُ پزيشؽ ،هـاٍسُ ػشهايِگزاسي ،هـاٍسُ ػشضِ ،پشداصؽ اعالػات هالي ٍ ستتِ تٌذي اٍساق
تْاداس؛
 .21اًدام فؼاليتّايي خاسج اص هَضَع اػاػٌاهِ
 .22ػذم اسايِ گضاسؽّاي فؼاليت ّيات هذيشُ ٍ ػولىشد ٍ كَستّاي هالي حؼاتشػي ؿذُ ظشف هْلت  4هاُ اص تاسيخ
پاياى ػال هالي ٍ ػذم اسايِ كَستدلؼات هداهغ ػوَهي واسگضاسي حذاوثش ظشف هْلت دُ سٍص اص تاسيخ خلؼِ تِ ػاصهاى،
تَسع يا فشاتَسع حؼة هَسد
 .23ػذم سفغ ػَاهل هَخذ اظْاسًظش هشدٍد ٍ يا ػذم اظْاسًظش حؼاتشع تش سٍي كَستّاي هالي دس هْلت تؼييي ؿذُ
تَػظ هشخغ سػيذگيوٌٌذُ
 .24اػتفادُ اص وذ هؼاهالتي ،اعالػات ،اػٌاد ٍ هذاسن هشتَط تِ هؼاهالت يا ٍخَُ هـتشياى تِ ًفغ خَد يا ػايشيي
 .25هؼشفي خَد تِ ػٌَاى ًوايٌذُ تَسع يا ػاصهاى تذٍى داؿتي ػوت يا ايداد تؼْذ ًؼثت تِ آىّا
 .26ػذم اسايِ اعالػات ٍ هؼتٌذات هَسد دسخَاػت ػاصهاى يا تَسع تِ ٍيظُ دس حيي تاصسػي
 .27ػذم وفايت هَخَدي حؼابّاي خاسي هؼاهالتي واسگضاسي خْت پَؿؾ تؼْذات واسگضاس دس لثال هـتشياى تؼتاًىاس
دس ّش همغغ صهاًي
 .28دػتىاسي دس دفاتش ٍ حؼابّاي واسگضاسي اص لثيل ثثت هؼاهلِ اًدام ًـذُ ،حزف هؼاهلِ اًدام ؿذُ ٍ ثثت تْاتش تذٍى
هدَص

 .29الذام تِ اسايِ اػٌاد ٍ هذاسن غيشٍالؼي يا خؼلي تِ ػاصهاى يا تَسع يا اػتفادُ اص اػٌاد هزوَس دس هؼاهالت
 .30تاخيش يا ػذم پشداخت تذّي ًاؿي اص اًدام هؼاهالت اٍساق تْاداس ٍ واال ظشف هْلت همشس تَػظ واسگضاس خشيذاس
 .31ػذم اعالعسػاًي تِ ػاصهاى ٍ تَسع دسخلَف هـاسوت يا هذيشيت دس هَػؼات يا ؿشوتّاي پزيشفتِ ؿذُ دس
تَسع
 .32توله ػْام دٍ يا چٌذ ؿشوت واسگضاسي تِعَس ّوضهاى يا تلذي تِ ػوت هذيشػاهلي دس دٍ يا چٌذ ؿشوت
 .33اهتٌاع اص اهضا يا تاييذ آى دػتِ اص هؼتٌذاتي وِ عثك همشسات ،واسگضاس هىلف تِ تاييذ آى هيتاؿذ
 .34الذام تِ اداسُ اهَس ػشهايِگزاسيّا تِ ًوايٌذگي اص عشف اؿخاف حميمي ٍ يا حمَلي تذٍى سػايت همشسات هشتَط
 .35اخز وذ هؼاهالتي تذٍى سػايت همشسات هشتَط تِ احشاص َّيت
 .36دسيافت ٍخَّي غيش اص واسهضدّاي هلَب يا تيؾ اص ػمفّاي تؼييي ؿذُ اص هـتشياى ،تحت ّش ػٌَاى
 .37داؿتي ًمؾ هَثش دس ؿىلگيشي يىي اص ػٌاٍيي هدشهاًِ فلل ؿـن لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس
ماده :8تخلفاتي وِ هَخة تؼليك توام يا تخـي اص هدَصّاي واسگضاس هيؿَد ،ػثاست اػت اص:
 .1اًدام فؼاليت واسگضاسي تِ ّش ًحَ پغ اص اًمضاي هْلت هدَص تاػيغ يا فؼاليت
 .2اص دػت دادى تخؾ ػوذُاي اص ؿشايظ تاػيغ يا فؼاليت
مادهٍ :9احذّاي گضاسؽوٌٌذُ تخلفات پغ اص ثثت گضاسؽ دس دتيشخاًِ هشاخغ سػيذگي وٌٌذًُ ،ويتَاًٌذ گضاسؽّاي خَد
سا اص خشياى سػيذگي خاسج ًوايٌذ.
ماده :10آسا تذٍي ٍ لغؼي كادسُ تَػظ هشاخغ سػيذگيوٌٌذُ ،تايذ ظشف هذت ػِ سٍص واسي اص تاسيخ كذٍس ،تِ هتخلف
اتالؽ ؿَد .اتالؽ ساي تش ػْذُ هشخغ كادسوٌٌذُ ساي تذٍي ٍ لغؼي اػت.
ماده :11تؼذد تخلفات هَضَع ايي دػتَسالؼول دس كَستي وِ هداصات آىّا اص يه دسخِ تاؿٌذ يا تىشاس تخلفات تيؾ اص دٍ تاس
دس هذت يىؼال پغ اص اخشاي ساي كادسُ تِ تـخيق هشخغ سػيذگي ،هٌدش تِ تـذيذ تٌثيِ اًضثاعي خَاّذ ؿذ .هشخغ سػيذگي
هيتَاًذ دس كَست تىشاس يا تؼذد تخلفات ،تيتيِ اًضثاعي سا تا دٍ دسخِ ؿذيذتش وٌذ.
ماده :12هشخغ سػيذگي هيتَاًذ دس كَستي وِ تخلف هَضَع گضاسؽ ،اص حيث تؼذد استىاب ،حدن هؼاهالتي يا اسصؽ
سياليٍ ،ػؼت تخلف يا دٍسُ صهاًي ٍ اػتوشاس آى تا اّويت تاؿذً ،ؼثت تِ تـذيذ تٌثيِ اًضثاعي تا  2دسخِ الذام ًوايذ.
ماده :13هشخغ سػيذگي هيتَاًذ ًؼثت تِ تؼليك تٌثيِ تشاي هذت هؼيي يا تخفيف تٌثيْات هَضَع ايي دػتَسالؼول تِ
يه دسخِ پايييتش الذام ًوايذ .دس ايي كَست تايذ خْات تخفيف يا تؼليك سا كشاحتاً دس هتي ساي ليذ ًوايذ.
تبصره :هشخغ سػيذگي هيتَاًذ دس هَاسدي وِ تخلفات هَضَع گضاسؽ تِ لحاػ حدن سيالي يا تشاوٌـي يا تاثيش
دس سًٍذ هؼاهالت تاصاس وناّويت تاؿذ يا واسگضاس داساي حؼي ػَاتك اًضثاعي تاؿذ يا دس خْت پيـگيشي اص ٍلَع
تخلف يا سفغ آثاس ًاؿي اص آى تالؽ وافي ًوَدُ تاؿذ ،تِ ؿشعي وِ ّوگي لاتل اثثات تاؿذً ،ؼثت تِ تخفيف
هداصات يا تزوش اداسي تا روش ػلت آى دس هتي ساي الذام ًوايذ.
مادهٍ :14احذ ًظاستي هيتَاًذ دس كَستي وِ احشاص ًوايذ ،اداهِ يا ؿشٍع فؼاليت واسگضاسي هٌدش تِ ٍلَع تخلفات ديگش يا
افضايؾ داهٌِ آى هيگشدد ،فؼاليت واسگضاسي سا حذاوثش تِ هذت  10سٍص واسي هتَلف ًوايذ ٍ هَضَع سا تا ليذ فَسيت تِ
هشخغ سػيذگي اسػال وٌذ .هشخغ سػيذگي هىلف اػت خاسج اص ًَتت تِ هَضَع سػيذگي ٍ ساي همتضي سا كادس ًوايذ.

ماده :15هشخغ سػيذگي هيتَاًذ هذيشاى يا واسوٌاى واسگضاسي سا وِ ػولىشد آىّا دس استىاب تخلفات هَضَع ايي
دػتَسالؼول هَثش تـخيق هيدّذ ،تا تَخِ تِ ًَع تخلف ،تِ تٌثيْات اًضثاعي ريل هحىَم وٌذ:
 .1تزوش وتثي
 .2اخغاس وتثي
 .3هحشٍهيت اص اًدام تشخي فؼاليتّاي هـخق دس واسگضاسي هشتَط يا ػايش واسگضاسيّا تا يىؼال
 .4تؼليك هدَصّا يا گَاّيًاهِّاي كادسُ تَػظ ػاصهاى ،واًَىّاي هشتَط يا تَسعّا يا تاصاسّاي خاسج اص تَسع حذاوثش
تِ هذت يىؼال
 .5لغَ هدَصّا يا گَاّيًاهِّاي كادسُ تَػظ ػاصهاى ،واًَىّاي هشتَط يا تَسعّا يا تاصاسّاي خاسج اص تَسع
تبصره :1دس كَست لغَ هدَصّا يا گَاّيًاهِّاي كادسُ ،هتخلف تا يىؼال اص تاسيخ اخشاي ساي ،اص دسيافت هدذد
هدَص يا گَاّيًاهِّاي هشتَط هحسٍم خَاّذ ؿذ ٍ دس كَست احشاص ؿشايظ دسيافت هدَص يا گَاّيًاهِ هشتَط دس هذت
ياد ؿذُ ،هدَص يا گَاّيًاهِ پغ اص اًمضاي هذت هزوَس ،كادس خَاّذ ؿذ.
تبصره :2تٌثيْات اًضثاعي سديفّاي  2تا  5هَضَع ايي هادُ دس پشًٍذُ هتخلف ثثت هيؿَد ٍ دس كَستي وِ
ٍي عي  18هاُ اص تاسيخ اتالؽ ساي لغؼي تخلف ديگشي هشتىة ؿَد ،هداصات ٍي تـذيذ خَاّذ ؿذ.
ماده :16هشخغ سػيذگي ،تواهي آسا كادسُ دسخلَف واسگضاس سا ّوضهاى تشاي ّيات هذيشُ واسگضاسي ًيض اسػال هيًوايذ.
ّيات هذيشُ هىلف اػت تشتيثي اتخار ًوايذ وِ وليِ لَاًيي ٍ همشسات تَسع دس واسگضاسي سػايت ؿَد .دس كَست تىشاس يا
تؼذد تخلفات واسگضاس ،هشخغ سػيذگي هيتَاًذ ػالٍُ تش واسگضاس اػضاي ّيات هذيشُ سا ًيض تِ تزوش يا اخغاس وتثي تا دسج دس
پشًٍذُ هحىَم ًوايذ.
تبصره :هشخغ سػيذگي هيتَاًذ دس كَست تـخيق ،ساي كادسُ سا تشاي ػْاهذاساى ػوذُ ؿشوت واسگضاسي ًيض
اسػال ًوايذ.
ماده  :18دس كَستي وِ هذيش ػاهل يا اػضاي ّيات هذيشُ واسگضاسيًْ ،اد هالي يا ػضَ ّيات هذيشُ تَسعّا ،تاصاسّاي
خاسج اص تَسع يا ؿشوت ػپشدُگزاسي هشوضي ٍ تؼَيِ ٍخَُ تاؿٌذ ،آساي اًضثاعي كادسُ تَػظ هشخغ سػيذگي ،تِ هشخغ
تشسػي وٌٌذُ تاييذ كالحيت هذيشاى آىّا اػالم خَاّذ ؿذ.
تبصره :هتماضياى ػضَيت دس ّيات هذيشُ ًْادّاي هالي ،تَسعّا ،تاصاسّاي خاسج اص تَسع يا ؿشوت
ػپشدُگزاسي هشوضي ٍ تؼَيِ ٍخَُ دس كَستي وِ لثالً تِ هَخة هفاد ايي دػتَسالؼول هـوَل آساي اًضثاعي
ؿذُ تاؿٌذ ،آساي هزوَس دس تشسػي تاييذ كالحيت آىّا جّت ػضَيت دس ّيات هذيشُ لحاػ خَاّذ ؿذ.
ماده :19دس كَستي وِ هَػؼاى يا هذيشاى ؿشوتّاي هتماضي اخز هدَص واسگضاسي دس تَسعّا ٍ فشاتَسع ،لثالً تِ
هَخة هفاد ايي دػتَسالؼول هـوَل آساي اًضثاعي ؿذُ تاؿٌذ ،آساي هزوَس دس تشسػي اػغاي هدَص ياد ؿذُ لحاػ خَاّذ
ؿذ ٍ حؼة هَسد ،تا صهاًي وِ ًؼثت تِ تغييش هَػؼاى يا هذيشاى هتخلف الذام ًـَد ،هدَص هزوَس اػغا ًخَاّذ ؿذ.
ماده :20تٌثيْات اًضثاعي روش ؿذُ دس ايي دػتَسالؼول ،كشفاً اص خٌثِ تخلفاتي تَدُ ٍ دس خلَف خٌثِ هدشهاًِ آىّا،
هَضَع هغاتك تا فلل  6لاًَى تاصاس اٍساق تْاداس خوَْسي اػالهي ايشاى پيگيشي هيؿَد.

مادهّ :21يات هذيشُ ػاصهاى هيتَاًذ تشاػاع پيـٌْاد هشخغ سػيذگي ٍ تِ اػتٌاد آساي اًضثاعي كادسُ ،ػذم كالحيت
حشفِاي ّش يه اص اؿخاف هتخلف سا تِ كَست هحشهاًِ ٍ يا حؼة هَسد غيشهحشهاًِ تِ هشاخغ ريكالح تلوينگيشي اػالم
ًوايذ.
ماده :22اص تاسيخ اخشاي ايي دػتَسالؼول وليِ همشسات هغايش تا آى اص خولِ آيييًاهِ سػيذگي تِ تخلفات واسگضاسي هلَب
 1382/12/04هلغي اػالم هيؿَد.

