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شماره اول

لزوم آموزش دربــارهی قواعد سرمایهگذاری
در بــورس جهت پیشگیری از وقــوع جرایم
احتمالی

دادگ ــاه تخصصی جهت رسیدگی بــه جــرایــم و

متخصصان و در نهایت باعث پیشرفت در حوزه

تخلفات بــورســی ایــجــاد شــود؛ زیــرا حضور مــردم

حقوق بورس و دقیقتر شدن مناسبات اقتصادی

آن هــم بــه ص ــورت فــرا گــیــر در ب ــورس ،ســودا گــران

بورسی خواهد شد.

یــکــی دیــگــر از راهک ــاره ــای ارتــقــا ک ــارآم ــدی و

و کــاهــبــرداران و مجرمین را وسوسه میکند که

بنابراین ،تأسیس ایــن گــرایــش میتواند در

سالمت بازار سرمایه و بورس ،آموزش افرادی است

تا با اعمال مجرمانه خــود و با ســودا گــری ،از آب

نهایت به کارآمدی و ارتقای بازار بورس و سرمایه

که قصد فعالیت در این بــازار را دارنــد .بسیاری از

گلآلود ،ماهی خود را بگیرند .بنابراین ،تشکیل

منجر شــود زیــرا متخصصان تربیت شــده در این

مشکالتی که بــرای ســهــامداران ایجاد میشود به

این دادگــاه تخصصی میتواند زنگ خطری باشد

حــوزه ،پس از تحقیق و پژوهش در این حــوزه ،به

دلیل عدم آ گاهی و عدم شناخت قوانین این

متخلفین در این حوزه که به جرایم آنها به
برای
ِ

اف ــراد متخصصی تبدیل خواهند شــد و مشکل

بازار است که باعث ضرر آنها میشود و این ضرر

صورت تخصصی و سریع رسیدگی خواهد شد.

موجب دلسردی آنها از این بازار و عدم رغبت به
حضور در این بازار میشود.
بنابراین با توجه به افزایش حضور مــردم در
این بــازار ،باید آموزشهایی توسط متصدیان به
مــردم داده شــود تــا آنهــا بــا مدیریت و شناخت

کــمــبــود افـ ــراد متخصص ح ــوزه حــقــوق ب ــورس را
حــل خــواهــنــد ک ــرد .همچنین ایــن متخصصین

آسیبشناسی حقوقی ،قــانــونــی ،قضایی
سازمان بورس
 .1آسیبشناسی حقوقی
یــکــی از مــه ـمتــریــن ع ــوام ــل مــؤثــر در نــظــام

دانستههای خود را نیز به دیگران آموزش خواهند
داد و باعث کاهش مشکالت حقوقی بورسی
بین سهامداران و سایر افراد دخیل در این حوزه
خواهند شــد .در نهایت هــم ایــن متخصصین با

حضور مردم آن هم به صورت فراگیر
در ب ــورس ،ســوداگــران و کــاه ـبــرداران و
مجرمین را وســوســه مـیکـنــد کــه تــا با
اعمال مجرمانه خــود و با ســوداگــری،
از آب گ ـلآ لــود ،مــاهــی خــود را بگیرند.
بنابراین ،تشکیل این دادگــاه تخصصی
یت ــوان ــد زنـ ــگ خـ ـط ــری ب ــاش ــد ب ــرای
مـ ـ 
متخلفین در ایــن ح ــوزه کــه بــه جرایم
ِ
آنه ـ ــا ب ــه ص ـ ــورت تـخـصـصــی و ســر یــع
رسیدگی خواهد شد.

بهتری در این حوزه فعالیت کنند .اما متأسفانه

اقتصادی ،بــازار سرمایه و بــورس اســت که نقش

شناسایی نقایص حقوقی نظام بــورس ،باعث

این آموزشها متناسب با افزایش حضور مردم در

محوری در تحوالت اقتصادی کشور ایفا میکند.

ارتقای سالمت و کارآمدی بــازار بــورس و سرمایه

بورس افزایش پیدا نکرده است و این عدم آموزش

ا گر این بخش کارکرد مناسب خود را محقق کند،

خواهند شد.

و شناخت مــردم ،باعث وارد شــدن صدماتی به

در کشور شاهد پیشرفت اقتصادی خواهیم بود.

سرمایههای آنهــا م ـیشــود .بنابراین بــا آ گاهی

اما در جهت تحقق این هدف ،باید قوانین و قواعد

بخشی مردم نسبت به قواعد و قوانین بازار سرمایه

حقوقی ایــن حــوزه به صــورت دقیقتر و مدونتر

در شبکههای مجازی و اینترنتی منتسب سازمان

بررسی و تحلیل شــود و ساختار حقوقی بورس

بورس و صدا و سیما میتوان از وقوع جرایم بورسی

و مسائل موجود در آن به صــورت صحیح بیان

و تضرر مردم جلوگیری کرد.

شود و آثاری حقوقی در حوزه بورس تالیف شود.
در ایــن جهت نیاز اســت به جهت اهمیت حوزه

لـــزوم تشکیل شـعــب اخــتـصــاصــی بــورســی
جهت رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی

ذیــل حــقــوق خــصــوصــی ،گــرایــشــی بــه نــام حقوق

بــه جــهــت حــضــور چشمگیر مـ ــردم در ب ــازار

بــورس ایجاد شــود .این تأسیس نشاندهندهی

سرمایه و بــورس ، 6الزم است توسط قوه قضاییه

اهمیت این حوزه خواهد بود و باعث توجه بیشتر

بورس و تعیینکنندگی آن ،در نظام دانشگاهی،

 .2آسیبشناسی قانونی
قبل از سال  ،1384قانون منسجم و مدونی
در حــوزه بــورس وجــود نداشت و خأل در این باب
وجود داشت .آخرین قانون مربوط به سال 1345
بود که جوابگوی نیازهای حوزه بورسی نبود و با
توجه به مقتضیات زمان حاضر الزم بود که قانون
جدیدی در این حوزه تدوین شود.
به همین جهت در ســال  1384قانون بــازار
اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران در  60ماده
به تصویب رسید و بسیاری از ابهامات را رفع کرد.
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