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 :مقدمه

وقت، نیمه وقت و پاره وقت با هر نوع قراردادی که با برهان دارند و در هر برهان و کلیۀ کارکنان برهان شامل کارکنان تمام 

های هیأت مدیره، معاونین، مدیران، کارشناسان و سایر کارکنان ای کمیتهعضسطح و سمتی اعم از هیأت مدیره، مدیرعامل، ا

 برهان، ملزم به رعایت این منشور هستند.

 الف( اصولی که کارکنان باید رعایت کنند:

های خود، ها و قضاوترود که صداقت، عدالت و درستکاری را همواره در انجام وظایف، مسئولیتاز کارکنان برهان انتظار می -1

 پیشه کنند. 

 دهند. کارکنان برهان وظایف محوله را با حداکثر دقت، کارایی و اثربخشی انجام می -2

تکفل خود بر خالف قوانین و مقررات و ضوابط داخلی، خودداری گذاری به نام خود یا اشخاص تحت کارکنان باید از سرمایه -3

گذاری خود و همسر و اشخاص تحت تکفل خود را به موقع مطابق ضوابط داخلی کنند و کلیۀ اطالعات مربوطه به سرمایه

 برهان، به شخص مسئول در این زمینه گزارش کنند.

شود، باید کلیۀ اطالعات مهم مربوط و تأثیرگذار ها گذاشته میهدۀ آنهایی که به عها و انجام تحلیلکارکنان در تهیه گزارش -4

 ترس دارند را لحاظ نمایند و از حذف یا در نظر نگرفتن اطالعات مهم به صورت عمدی و آگاهانه، پرهیزکنند.سکه در د

ارزیابی معیارهای کیفی را های خود، عدالت و انصاف داشته و حتی االمکان ها و تحلیلکارکنان باید به خصوص در قضاوت -5

 بر اساس واقعیات و اطالعات تجربی، مستند کنند.

هر یک از کارکنان، باید برای انجام وظایف محوله، دانش و تخصص کافی و به روز را داشته باشد و در غیر این صورت باید  -6

 قبل از انجام وظایف، دانش و تخصص کافی را کسب کند.

 گمراه کننده باشند. ان، نباید حاوی اطالعات خالف واقع بوده و از نظر شکل و محتوهای کارکناها و تحلیلگزارش -7

کارکنان باید در اجرای وظایف خود، قوانین و مقررات مرتبط با همان موضوووع که در کشووور مربوطه الزم الرعایه اسووت را  -8

 مراعات کنند.

گذاران، بندی، سرمایهمل اشخاص موضوع رتبههای خود، همه ذینفعان شاکارکنان باید در انجام وظایف و قضاوت -9

اعتباردهندگان و سایر فعالین اقتصادی و عموم جامعه را در نظر داشته و بین آنها عدالت را در نظر گرفته و از هیچکدام در 

 مقابل دیگری جانبداری نکنند.

ل خود استقال  ای را به کار گیرند تا رفهنهایت دقت و اصول ح باید بندی دخالت دارند،کارکنان برهان که در فعالیت رتبه -10

 و قضاوت بر مبنای واقعیات را هم به لحاظ باطنی و هم به لحاظ ظاهری حفظ کنند.

تندات محرمانه ای که به واسطۀ اشتغال در برهان، در اختیار یا در سکارکنان نهایت سعی را خواهند کرد که اطالعات و م -11

 مقرر افشا نشده یا در اختیار افراد غیر مرتبط قرار نگیرد.ها است، در غیر موارد دسترس آن
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ها است، به ای که به واسطۀ اشتغال در برهان در اختیار یا در دسترس آنکارکنان برهان از اطالعات و مستندات محرمانه -12

 ار نخواهند داد.ها را مبنای معامالت خود قرنفع خود یا دیگران یا به ضرر دیگران سوء استفاده نخواهند کرد و آن

های کاری از دست بدهند، بالفاصله ها و تحلیلگاه به دلیل تضاد منافع، استقالل خود را در قضاوتکارکنان برهان باید هر -13

 شخص مسئول در برهان را مطلع کرده و اقدامات الزم را مطابق ضوابط مربوطه انجام دهند.

 ب( اصولی که برهان خود رعایت می کند:

 برهان متعهد است که باالترین استانداردهای اخالقی را در محیط کار و انجام امور کاری رعایت و حفظ کند.  -1

 دهد، دقت، صداقت، شفافیت و عدالت را رعایت خواهد کرد. برهان در تمام خدماتی که ارائه می -2

یر رقبا، هیچگاه به صورت صریح یا برهان هچیگاه در رقابت مخرب با سایر رقبا وارد نشده و برای جذب مشتریان سا -3

 ضمنی، اعطای رتبۀ باالتر یا اعطای امتیازات نامتعارفی را پیشنهاد نخواهد داد. 

 های و عملکرد خود و کارکنان خود را بیش از آنچه هست جلوه نخواهد داد.برهان برای جذب مشتریان، ظرفیت، توانایی -4

کند که ممکن است منجر به اخالقی، طبق مقررات انضباطی خود رسیدگی میبرهان به تخلفات کارکنان از این منشور  -5

 اخراج شخص متخلف گردد.

-کنند، ارائه میها و مستنداتی که به مقامات ناظر، عموم مردم یا کسانی که از خدمات وی استفاده میبرهان در گزارش -6

اقع و جعلی قرار نخواهد داد و آن ها را به صورت کند، هیچگاه عالما و عامداً اطالعات مهم خالف ودهد یا منتشر می

 گمراه کننده یا با حذف اطالعات مهم تنظیم نخواهد کرد.

و کارکنانش هیچگاه به تنهایی یا با مشارکت دیگران، اقدام به دستکاری بازار اوراق بهادار نخواهند کرد و اطالعات  برهان -7

ی به این اطالعات نیازی ندارند، منتقل نخواهند کرد و هیچ اقدام غیر بندمهم را به اشخاصی که برای انجام وظیفه رتبه

 گذاران لطمه وارد کند را انجام نخواهند داد.اخالقی یا ناعادالنه که به منافع سرمایه

برهان و کارکنانش هیچگاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، توصیه و سفارشی به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار  -8

های جمعی مطرح و منتشر نخواهند کرد مگر اینکه همزمان هر گونه منافع خود در آن اوراق بهادار را نیز منتشر رسانه در

 کنند.

 ج( نظارت همگانی:

 ش قرار گیرد.سب مورد پرسای برقرار کند که در آن رفتار نامناکند که فرهنگ کاری خود را به گونهبرهان تالش می  -1

رود در صورت آگاهی از سرزدن هر یک از موارد زیر توسط سایر کارکنان ، مدیر تطبیق را با انتظار میاز کارکنان برهان  -2

 تکمیل فرم پیوست با ذکر یا بدون ذکر نام خود، مطلع نمایند:

ده، ش نشهای داخلی شرکت، تضاد منافع گزارنامهها و آییننقض قوانین و مقررات الزم االجرا، نقض ضوابط، دستورالعمل "   

رفتار غیر عادالنه، سوء استفاده از موقعیت شغلی، کالهبرداری، فریب، اختالس، رشاء و ارتشاء، اخاذی، جرم کیفری، فعل 

یا ترک فعلی که سالمت یا امنیت دیگری را به خطر اندازد، فعل یا ترک فعلی که حسن شهرت یا منافع برهان را به خطر 

 "ان کردن هریک از موارد پیش گفتهاندازد،  عملی برای کتمان یا پنه
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گزارش کننده، تصویری از گزارش را تا اطمینان از دریافت گزارش و اقدام توسط مدیریت در خصوص گزارش یا به مدت  -3

 دارد. تر باشد، نزد خود نگه مییک سال، هر کدام طوالنی

، اساسات قابل پذیرش و نه بر شایعات بی، کارکنان باید بدون غرض و سوگیری بر اطالعات و مشاهد24در اجرای بند   -4

ر ت یا مدیر بالفصل خود یا مدیران باالتستوانند با سرپراتکا کنند. در صورت وجود هرگونه ابهام دراین زمینه، کارکنان می

گیرند، موظفند با حفظ رازداری به تان و مدیرانی که در این خصوص طرف مشورت قرار میسمشورت کنند. سرپر

مطرح توسط هر یک از کارکنان گوش فرادهند و نباید به هیچ عنوان کارکنان را از گزارش موضوع به مدیر موضوعات 

تطبیق منصرف کرده یا منع کنند. در صورت طرح موارد با سرپرست یا مدیر، وظیفۀ گزارش کردن به سرپرست یا مدیر 

 طرف مشورت، منتقل نمی شود.

جویانه انجام دهند و باید را ارائه داده، اقدامی تالفی فوق 2ه گزارش موضوع بند مدیران شرکت نباید علیه کارکنانی ک  -5

 الفی جویانه سایر کارکنان در قبال وی نیز جلوگیری کنند.حتی االمکان از اقدامات ت

 ، اقدامات زیر انجام می شود:فوق 2پس از دریافت گزارش موضوع بند -6

پردازد و نتیجه مدیر تطبیق بالفاصووله موضوووع را به اطالع مدیر عامل رسووانده و همزمان به بررسووی اعتبار گزارش می  -7

 بررسی خود را به مدیرعامل گزارش می کند. 

در صورتی که بنا به گزارش مدیر تطبیق، گزارش دریافتی معتبر باشد، مدیرعامل باید نسبت به تذکر کتبی به متخلف   -8

 اقدام کند و در موارد مهم، موضوع را به کمیتۀ انضباطی گزارش نماید.

نامۀ انضباط کار و حداکثر ظرف یک ماه به نضباطی، این کمیته باید مطابق آیینوع به کمیتۀ اضدر صورت ارجاع مو  -9

 موضوع رسیدگی کرده و رأی صادر نماید.

د، شی کمیتۀ انضباطی، متخلف متهم به نقض قوانین مصوب مجلس یا مقررات نهاد ناظر شده باأدر صورتی که مطابق ر-10

یدگی خارج از شرکت تحت ستواند کارمند متخلف را در مراجع رشود و مدیرعامل می وع به مدیرعامل گزارش میضمو

 تعقیب قراردهد.
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 پیوست:

 

 فرم گزارش تخلفات

     :     /     / تاریخ گزارش                        سمت:                                      نام و نام خانوادگی:      

ش 
گزار

 کننده

 سمت:                          نام و نام خانوادگی:                          -1

 سمت:                    نام و نام خانوادگی:                                 -2

 سمت:                    نام و نام خانوادگی:                                -3
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