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 ............... اداره کل تامین اجتماعی استان 

  

  با رعض سالم واحترامبا رعض سالم واحترام

فعالیتت یتی نیاینتع فعالیتت  نهتا بتر وایته  توا          ( شرکت)نظر به اینکه کلیه کارگزاریهایی که در قالب شخصیت حقوقی

داد فییابین یی باشع و قرارداد تنظییی فییابین، کارگزاریها صادره ا  سوی سا یان به نام کارگزار یربوطه و بر اساس قرار

لذا کلیه اعضاء هیات یتعیره و یتعیرعای     ،یکلف به تبعیت ا  دستورالعیلها و یصوبات ابالغی ا  سوی سا یان یی باشنع

و  شرکت و به طور کلی تیایی اشخاص ذی سیت و صاحب ایضاء در شرکت یکلف بته رعایتت یدتاد قترارداد فییتابین     

هرفرد در یقاب  تصیییات و اقتعایات وتود ، وتواه در    . دستورالعیلهای سا یان در ا رای وظایف کارگزاری یی باشنع 

چارچوب اساسنایه شرکت و یا وارج ا   ن ، که یخالف یداد دستورالعی  های سا یان و قرارداد فییتابین باشتع یوت و     

 .  این اقعایات یا تصیییات یی باشعبوده و یکلف به  بران هرگونه ووارت وارده ناشی ا

لذا و با عنایت به یشکالتی که در ا رای وظایف کارگزاریها فییابین یعیرعای  و اعضاء هیات یعیره شرکتهای کارگزار 

به و ود  یعه و به این یعاونت انعکالس یافته است و با تو ه به بررسیهای بعی   یعه در این وصوص و بته ینظتور رفت     

ق و  لوگیری ا  ادایه این رونع که در نهایت ینجر به اوتال  در وظتایف کارگزاریهتا و اهتعاز ستا یان و      یشکالت فو

 یینه ایجاد ووارت برای سا یان وواهع شع، رعایت یوارد  یتر ا  ستوی کارگزاریهتایی کته دارای شخصتیت حقتوقی       

و تب اوطتار یتا در یتوارد لتزوم فوت        هوتنع الزایی و تخطی ا   ن حوب در ه و اهییت یوضوع به تشخیص سا یان ی

قرارداد یا وصو  ووارت ا  شرکت و اشخاص یقصر و یا هیزیان عالوه بر وصو  ووارت یو ب فو  قرارداد وواهتع  

 .شع

دروصوص ارائه نتایج اقعایات و اطالعات و یوتتنعات ز م و  ( یو و  کارگزاری)هیکاری یعیرعای  شرکت  -0

به هیات یعیره شرکت، نظیر صورتحوابهای یالی ، بیالن و غیره حوتب   کافی در وصوص اقعایات ا رایی وود

 . نظر هیات یعیره ضروریوت

یی بایوت در راستای اهتعاز و برنایته هتا و وظتایف یحولته ا       ( شرکت)با تو ه به اینکه یصوبات کارگزاریها  -2

وضتوعاتی کته یختالف    نیتی تواننتع ی  ( کارگزاریهتا )سوی سا یان باشع هیأت یعیره و یجای  عیتویی شترکتها   

  :موضوع 

 تبیین وظایف مدیرعامل و 

 اعضاء هیات مدیره کارگزاریهای رسمی

دستور 

 اداری

 فنیحوزه 

 درآمدو 
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بتر ایتن استاس     ،اهعاز کارگزاری، یداد قرارداد فییابین و دستورالعیلهای ابالغی سا یان باشع تصتویب نیاینتع  

ز م است ا  تصویب هریوضوعی که یختالف یدتاد قترارداد و دستتورالعیلهای ابالغتی ستا یان و یتان  ا ترای         

 . وظایف کارگزاریها باشع  لوگیری گردد

ینکه ایور ا رایی اشخاص حقوقی به عهعه یعیرعای  بوده و وظیدته واستخیویی نوتبت بته عیلکترد      با تو ه به ا -3

کارگزاری ها در برابر سا یان نیز در یرحله او  با یعیرعای  یی باشتع در نتیجته ضروریوتت ا  دوالتت اعضتاء      

یتو  کتارگزاری و انجتام    هیأت یعیره در ایور ا رایی یربوط به کارگزاریها به نحوی که یان  انجام وظتایف یع 

 .   تعهعات قراردادی گردد  لوگیری بعی   یع

حضور اعضاء در  لوات یربوط به هیات یعیره و  لواتی که تصیییات  ن در راهبرد ایور کارگزاریها و انجام  -5

 .وظایف یحوله سا یان و رف  یشکالت ا رایی یی باشع ضروری است

اری، قوانین  اری و یو ولیتهای یحوله به کارگزاریها باشتع توست    ععم انجام هر اقعایی که یخالف ش ونات اد -4

 . هریک ا  اعضاء هیات یعیره و یعیرعای  و سایر کارکنان ضروریوت

ایضاء اسناد و یعارک یربوط به اقعایات کارگزاریها حوب یورد بایع توس  یعیرعای  یا افراد صتاحب ایضتاء    -6

ات نیی بایوت به گونه ای به تأویر افتع که این ایر یو ب اوال  صورت گرفته و ععم ایضاء اسناد یا صورتجلو

 .در نظم و رونع  اری کارگزاریها گردد

هیکاری و تعای  بین هیات یعیره و یعیرعای  در راستای تصییم گیری و انجام یوضتوعات یربتوط بته فعالیتت      -5

 . کارگزاری ضروری یی باشع

عیرعای  توس  هیتات یتعیره  بته نحتوی کته یتعیرعای  را ا        ز م است ا  یحعود کردن وظایف و اوتیارات ی -8

انجام اقعایات ا رایی که حوب یداد قرارداد و دستورالعیلهای سا یان در وصوص کارگزاریها برعهعه او قترار  

 . داده شعه است وودداری گردد

 .یقتضی است دستور فریائیع یراتب عیناً به کارگزاریهای تحت ووشش ابالغ گردد

 مهرداد محقق زاده 

  معاون فنی و درآمد

 


