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 نماید:برگزار می کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

 سمینار آموزشی

 "هیسرما بازار دریی پولشو با مبارزه"

 
 

 

 

 مدت:

 

 ساعت 8

 (به همراه پذیرایی و صرف نهار) 88الی  9ماه؛ ساعت بهمن 62 جمعه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار26افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 اوراق بهادارمدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس و ؛ فراهانی آقای دکتر واشقانی مدرس:

 ؛ها و موسساتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  62 :سمینارظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  222222،2، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 222،022،6 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 62/88/90 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irکانون به نشانی  از طریق سامانه آموزش نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت پایان در  :مدرک
 

 :سمینارمعرفی 

مرتبط با مبارزه با پولشویی و معرفی راهکارهای عملی به منظور آشنایی کارکنان نهادهای مالی بازار سرمایه با مباحث         
ها و تمهیدات عملی به منظور  اجرا در این خصوص و ارائه رویهو کاربردی به منظور رعایت الزامات قانونی و مقررات الزم
ائه ریزی شده و ارآموزشی برنامه سمینارهای نهادهای مالی این پرهیز از شمول مقررات انضباطی نهادهای ناظر بر فعالیت

 گردد. جزئیات موارد مورد ارائه به شرح زیر است.می

 

 هافصلسر 

 قانون مبارزه با پولشویی 1

 نامه اجرایی مبارزه با پولشوییآیین 2

 گانه مبارزه با پولشویی بازار سرمایههای ششدستورالعمل 3

 شناسایی و احراز هویت مشتریان 4

 دهیضوابط شناسایی و نحوه گزارشمعامالت مشکوک،  5

 پولشویی و معامالت اینترنتی، برخط و تلفنی 6

 نگهداری و امحاء اسناد در راستای مبارزه با پولشویی 7

 های داخلی دستورالعمل کنترل 8

 های مالی در بازار سرمایهالزامات مبارزه با پولشویی در شبکه بانکی و ارتباط آن با فعالیت 9
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