پاستور
و کارآمدی بورس نائل شویم .در این زمینه چند

در امان نباشند.

راهک ــار وجــود دارد تا فاصلهی وضعیت موجود و
مطلوب کاهش پیدا کند .این راهکارها از قرار ذیل
است:

 -1نــظــارت بــر اج ــرای صحیح قــانــون ب ــازار اوراق

لــزوم نــظــارت بــر عملکرد کــارگــزاریهــا از باب

بــهــادار جمهوری اســامــی ای ــران و قوانین و

احــیــای حــقــوق عــامــه -لـ ــزوم شفافیت اطــاعــات

مقررات مرتبط دیگر در سازمان و نهادهای

جهت پیشگیری از فساد و جلوگیری از شکلگیری

تحت نظارت

سرمایه -لزوم برخورد قانونی و قضایی با باندهای
ارائـهدهــنــده سیگنالهای کــاذب ( )vipو مختل
کننده بــازار -لــزوم جلوگیری از دستکاری قیمت

 -8لزوم آموزش دربارهی قواعد بازار سرمایهگذاری
در ب ــورس جهت پیشگیری از وق ــوع جرایم

راهبردها:

رانــت و ســوءاســتــفــاده از اطــاعــات نهانی در بــازار

تیر و مرداد 1399

شماره اول

 -2شناسایی گلوگاهها و نقاط مفسدهخیز در بازار
سرمایه و ارکان آن
 -3پــیــشــگــیــری از وقـ ــوع ج ــرای ــم و کــاهــش آم ــار
تخلفات

احتمالی
 -9لزوم تشکیل دادگاه اختصاصی بورسی جهت
رسیدگی به تخلفات و جرایم بورسی
 -10تشکیل کــارگــروههــای پیشگیری از جــرایــم و
تخلفات با نهادهای مرتبط از جمله معاونت
اجتماعی و پیشگیری از جــرم قــوه قضاییه،
پلیس پیشگیری ،پلیس فضای تولید و تبادل
اطالعات ناجا و...
 -11تشکیل کارگروههای تخصصی با معاونتها،

سهامها و بازیگردانی توسط شرکتها -پیشنهاد

 -4آ گاهیبخشی و ارتقای دانش عمومی نسبت

ادارات نظارتی و سایر ارکان بازار سرمایه جهت

قانونی جهت جلوگیری حبابی نشدن بازار سرمایه

بــه قــوانــیــن و مــقــررات ب ــازار ســرمــایــه و ایجاد

شناسایی خألها و نقاط مفسدهخیز در جهت

-لزوم نظارت بر تخصیص نقدینگی ناشی از فروش

احساس امنیت در بین فعاالن بازار سرمایه

رفــع آن و همچنین پایش اقــدامــات صــورت

سهامها برای تولید  -لزوم آموزش دربارهی قواعد

 -5ارتقای شفافیت و سالمت بازار سرمایه و حا کم

ب ــازار ســرمــایـهگــذاری در ب ــورس جهت پیشگیری

شدن فضایی شفاف و عادالنه در بازار سرمایه

از وق ــوع جــرایــم احتمالی  -ل ــزوم تشکیل شعب

با اجــرای عدالت کیفری نسبت به بزهکاران

اختصاصی بورسی جهت رسیدگی به تخلفات و

این حوزه و در نهایت فسادزدایی

جرایم بورسی.

 -6حمایت از حــقــوق ســرمــای ـهگــذاران از طریق

همچنین در زمینه آسیبشناسی تقنینی و

پیگیری قضایی جرایم ارتکابی در بازار سرمایه

قضایی این حوزه نیز بیان شد که اقدامات مثبتی

و توسعه تعامالت و همکاریهای حقوقی،

تا کنون انجامشده امــا تکافوی وضعیت فعلی را

قضایی و اداری با مراجع قضایی و نظارتی

نمیکند .به همین جهت در زمینه قانونی بیان

 -7اصــاح قانون بــازار ارواق بــهــادار و تسریع در

شد که به جهت اهمیت حــوزه اقتصاد بورسی و
لــزوم توجه به تغییرات شرایط اقتصادی و توجه
به تغییرات نوع جرایم ارتکابی ،مقنن به صورت

رسیدگی به الیحه مربوطه مجلس
 -8لزوم ارتباط مناسب بین معاونت پیشگیری از
جرم و سازمان بورس

مستمر باید ،این حوزه را پایش کند و قوانین الزم را
به سرعت تصویب کند تا شاهد کارآمدی و سالمت

پیشنهادات

فعالیتهای ایــن ح ــوزه باشیم و ایــن نکته نیز

 -1لــزوم پایش رعــایــت حقوق عامه و نــظــارت بر

باید گفته شود که با تصویب قانون بازار بهادار در

گرفته

در حــوزه قضایی نیز تالشهایی
در ج ـهــت ح ـمــایــت از ف ـعــال ـی ـتهــای
بورسی انجام گرفته اســت امــا نیازمند
تــوجــه بیشتری بــه ای ــن ح ــوزه توسط
قـ ــوه ق ـضــای ـیــه اس ـ ــت .در ایـ ــن جهت
پیشنهادهایی چــون تأسیس دادگ ــاه
اخـتـصــاصــی جــرایــم ب ــورس ــی ،تأسیس
دفتر نـظــارت بــر فعالیتهای بــورس در
سازمان بازرسی کل کشور و رسیدگی به
جرایم در حوزه بورس توسط دادستانی
بهعنوان حقوق عامه مردم مطرح شد
تا آسیبهای ممکنالوقو ع در حوزهی
قضایی نیز رفع شود.

عملکرد کارگزاریها و سهامداران
 -2ل ــزوم شفافیت اطــاعــات جــهــت پیشگیری

 -12تهیه بانک اطالعاتی و آماری جرایم ،تخلفات

از فــســاد و جلوگیری از شکلگیری ران ــت و

و محکومان بازار سرمایه و به روزرسانی منظم

در ح ــوزه قضایی نیز تــاشهــایــی در جهت

سوءاستفاده از اطالعات نهانی در بازار سرمایه

آن

حمایت از فعالیتهای بورسی انجام گرفته است

 -3ل ــزوم بــرخــورد قانونی و قضایی بــا باندهای

 -13علتشناسی جــرایــم و تخلفات و همچنین

اما نیازمند توجه بیشتری به این حوزه توسط قوه

ارائــهده ــن ــده ســیــگــنــالهــای ک ــاذب ( )vipو

شناسایی علل و عوامل وقوع ناهنجاریها در

قضاییه است .در این جهت پیشنهادهایی چون

مختلکننده بازار

بازار سرمایه و اصالح قانونی آنها با پیشنهاد

سال  84بسیاری از مشکالت رفع شد ولی به این
اقدامات نباید ا کتفا کرد.

تأسیس دادگاه اختصاصی جرایم بورسی ،تأسیس

 -4لزوم جلوگیری از دستکاری قیمت سهامها و

به مجلس شورای اسالمی

دفــتــر نــظــارت بــر فعالیتهای ب ــورس در ســازمــان

بازیگردانی توسط شرکتها

 -14ارائه برنامههای آموزشی و نشستهای علمی

بــازرســی کل کشور و رسیدگی به جرایم در حوزه

 -5تهییه جدول برنامه تحول

بــرای فعاالن بــازار سرمایه و قضات دستگاه

ب ــورس تــوســط دادســتــانــی بـهعــنــوان حــقــوق عامه

 -6پیشنهاد قانونی جهت جلوگیری از غیرواقعی

قضا

مــردم مطرح شد تا آسیبهای ممکنالوقوع در
حوزهی قضایی نیز رفع شود تا امنیت قضایی نیز
برای فعاالن این حوزه به وجود بیاید و مجرمین نیز

و حبابی شدن بازار سرمایه
 -7لــزوم نظارت بر تخصیص نقدینگی ناشی از
فروش سهامها برای تولید

پینوشت:

 -1حدود  12میلیون کد معامالتی فعال وجود دارد.
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