راهنمای تکمیل تقاضانامه اجرای شیوه های عدالت ترمیمی

با توجه به اینکه فعالیتهای نهادهای مالی از قبیل مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردانی بدون اخذ مجوز از
سازمان ،مطابق با بند  1ماده  49قانون بازار اوراق بهادار در زمره فعالیت غیر مجاز (دارای وصف مجرمانه)
قرار گرفته است ،لذا کلیه فعاالن فضای مجازی اعم از مدیران کانالها ،گروهها و صفحات مجازی بورسی
که سابقه انجام فعالیتهای مذکور را دارند ،میتوانند نسبت به دریافت و تکمیل فرم تقاضانامه(کلیک کنید)
به شرح زیر اقدام و فرم مذکور را به دبیرخانه سازمان بورس و ارواق بهادار جهت ثبت و آغاز فرآیند ترمیمی
به شرح ذیل ارائه نمایند.
 -1تکمیل فرم مشخصات هویتی شخص متقاضی به شرح ذیل الزامی است:
الف :در خصوص اشخاص حقیقی :نام و نام خانوادگی و شماره ملی شخص حقیقی؛
ب :در خصوص اشخاص حقوقی :مشخصات نماینده و شناسه ملی شخص حقوقی.
 -2تکمیل اطالعاات مرباوب باه شاماره بایگاانی ،کالساه ،شاعبه و دادگااه ،در صاوت عادم اطاال
شخص متقاضی ،تکمیل این موارد اختیاری است.
 -3در بنااد ( )1تقاضااانامه ،کلیااه اطالعااات مربااوب بااه اتهااام انتسااابی و یااا فعاال ارتکااابی تکمیاال
گردد .در صاورتی کاه شاخص در زماان تکمیال فارم از جزییاات عناوان اتهاامی و رروناده خاود
نزد مراجع دادگساتری مطلاع نمایباشاد ،ذکار آن اختیااری اسات .لایکن متقاضای مکلاف اسات
درخواست ارجا امر به عدالت ترمیمی را به همراه مدارک و مستندات موجود ثبت نماید.
 -4در بند ( )2تقاضانامه ،اقدامات اصاالحی و مببات انجاام شاده یاا قابال انجاام توسا متقاضای در
راستای رفع اثرات فعل ارتکاابی ،از قبیال "توقاف فاوری اناوا فعالیاتهاای موضاو نهااد ماالی
(تحلیاالگااری مااالی ،مشاااوره ساارمایهگااذاری ساابدگردانی)"" ،توقااف فااوری معرفاای خااود بااه

عنوان نهادهای مالی"" ،انطباق محتاوای کاناال یاا صافحات تحات مادیریت باا شارای فعالیات
قانونی"" ،امکان ارائاه خادمات ماورد تأییاد نهااد ناا ر" و غیاره باه هماراه مادارک و مساتندات
در صورت وجود ذکر می گردد.
 -5در بنااد ( )3تقاضااانامه ،مشخصااات مربااوب بااه آدرس و تلفاان محاال سااکونت و محاال کااار بااه
صورت کامال باه نحاوی کاه امکاان دسترسای باه متقاضای را فاراهم نمایاد ذکار میگاردد و در
صورت تغییار نشاانی و تلفان را

از تکمیال و ثبات تقاضاانامه ،مراتاک تغییار کتباان باه ساازمان

اعالم گردد.
بدیهی اسات تکمیال صاحی فارم ماذکور ضاروری باوده و در صاورت نقاص مراتاک از طریاق
مرکز عدالت ترمیمای باه شاخص متقاضای اعاالم و در صاورت عادم همکااری متقاضای جهات
تکمیل مدارک در مهلت مقرر مرکز امکان رسیدگی به درخواست را نخواهد داشت.
در صورت وجود هار گوناه ابهاام یاا سارال ضاروری در خصاوص موضاوعات مارتب  ،باا شاماره
( )۰2191۰۷۰444تماس حاصل فرمایید.

