Online Training
Date: 25 - 26 January 2021
شمارهICC/99/429 :

کارگاه آموزشی آنالین پژوهشهای موردی

تاریخ 1399/10/16 :

استفاده از تجربیات عملی روشهای پرداخت بین المللی و ضمانت نامه ها که پیش از این به کار گرفته شده ،همواره
میتواند راهنمای تجار باشد .کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در راستای برگزاری دورههای مقدماتی و تکمیلی
روشهای پرداخت بین المللی و ضمانت نامهها و به منظور آشنایی بیشتر عالقهمندان به جزییات این دوره ها ،کارگاه
آموزشی آنالین «پژوهشهای موردی در روشهای پرداخت بینالمللی و ضمانتنامهها» را برای بررسی بیشتر نمونههای
عملی ،برگزار می نماید.
در این کارگاه آموزشی تالش بر این است تا مواردی مورد بررسی قرار گیرند که در نهایت ،شرکت کنندگان بتوانند
دانش خود را آزموده و با نقطه نظر کارشناسان آشنا شوند.

زمان :دوشنبه و سهشنبه |  6و  7بهمن ماه  | 1399ساعت  14:30الی 17:30

اساتید .1 :خانم فریده تذهیبی
 دبیر کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی
 عضو گروه تهیه کننده متن مقررات تجدید نظر ضمانتنامههای عندالمطالبه در ICC
 دارایگواهینامه اتاق بازرگانی بینالمللی به عنوان متخصص و مدرس بینالمللی مقررات متحدالشکل ضمانتنامهها

 .2آقای فریدون شیرازی

 عضو کمیسیون بانکی کمیته ایرانی ICC
 مدیر سابق عملیات ارزی بانک مرکزی
 مدرس روشهای پرداخت بین المللی ،مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی
ثبتنام و اطالعات بیشتر:

از عالقمندان دعوت میشود برای ثبت نام در دوره آموزشی فوق ،هزینه شرکت در دوره را (مبلغ 4.000.000ریال برای
اعضای کمیته ایرانی و  6.500.000ریال برای غیراعضا) تا تاریخ چهارشنبه اول بهمن ماه  1399به شماره حساب
 1550050092کدشناسه  991223نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت (کد )6325/5به نام کمیته ایرانی اتاق بازرگانی
بینالمللی واریز و اسامی شرکتکنندگان را به همراه تصویر فیش واریزی به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

تلفن )021( 88306127
فکس )021( 88346537
ایمیل yaghini@icc-iran.com
اطالعات بیشتر و ثبتنام آنالینicc-iran.org :

استفاده از تجربیات عملی روشهای پرداخت بینالمللی و ضمانت نامهها که پیش از این به کار گرفته
شده ،همواره میتواند راهنمای تجار و بازرگانان باشد .کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در راستای
برگزاری دورههای مقدماتی و تکمیلی روشهای پرداخت بینالمللی و ضمانت نامهها و به منظور
آشنایی بیشتر عالقه مندان به جزییات این دورهها ،کارگاه آموزشی آنالین «پژوهشهای موردی در
روشهای پرداخت بینالمللی و ضمانتنامهها» را برای بررسی بیشتر نمونههای عملی ،برگزار مینماید.
در این کارگاه آموزشی تالش بر این است تا مواردی مورد بررسی قرار گیرند که در نهایت ،شرکت
کنندگان بتوانند دانش خود را آزموده و با نقطه نظر کارشناسان آشنا شوند.
لذا سعی شده است تا موارد بیشتری از آخرین دستآوردهایی که در زمینه پرداختهای بینالمللی و
ضمانتنامهها در اتاق بازرگانی بینالمللی مطرح شده و به نتیجه رسیده است برای شرکتکنندگان ارائه
و هر یک از ایشان با توجه به دانش کسب شده در دورههای پیش از این ،نقطه نظرات خود را مطرح
کنند تا جمع بندی نهایی مشخص شود.
در هر بررسی موارد مربوط به مقررات ناظر بر آن مطرح و جزییات نمونه تشریح خواهد شد .لذا آشنایی
کامل با آنچه در دوره قبل مطرح شده ،پیش نیاز شرکت در این دوره میباشد .بررسی این نکات مطرح
شده ،باعث میشود تا دستاندرکاران بازرگانی کشور ،مدیران بازرگانی خارجی ،بانکداران و حقوقدانان
قادر گردند تا منافع خود را در تجارت حفظ کنند و از صرف وقت و هزینه اضافی جلوگیری نمایند.
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