051791112

به نام خدا
زمانی که انسانها را آموزش میدهیم تا قابلیت یابند ،سنگ بنای توسعه را مینهیم.

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار مینماید:
سمینار آموزشی

" آشنایی با مقررات چک ،سفته و اسناد تضمینی"
معرفی سمینار:

چک ،سفته و ضمانتنامههای بانکی ،در تبادالت اقتصادی امروز نقش عمدهای به عنوان ابزارهای پرداخت ،تامین اعتبار و نهایتا
تضمین تعهدات ایفا میکنند .با اینکه این اسناد در بسیاری از موارد کارکردهای مشابهی دارند لیکن از نظر قوانین و مقررات حاکم بر
هریک از آنها ،تفاوتهای فاحشی بین آنها وجود دارد و در نتیجه این تفاوتهای قانونی ،در عمل تفاوتهای عمدهای بین این اسناد از
نظر ضمانت اجرا و تشریفات قانونی وجود دارد .در این دوره به دنبال آن هستیم تا با بیان قوانین مربوطه ،تشریفاتی که جهت
برخورداری از کلیه حقوق ناشی از این اسناد طی آنها الزم است ،با ذکر مصادیق عملی ،تفاوتها و امتیازات هر یک از اسناد مزبور را
در عمل تشریح نماییم.
سرفصلها
1

تعریف قانونی چک ،سفته و ضمانتهای بانکی

2

کارکردهای چک ،سفته و اسناد تضمینی

3

سفته و واخواست و طرح دعوا بر مبنای سفته

4

دعاوی حقوقی مبتنی بر چک

5

دعاوی کیفری مبتنی بر چک

6

وصول چک از طریق اجرای ثبت

7

چک در مقام تضمین قراردادهای کار و قراردادهای خرید اعتباری

8

ضمانتنامههای بانکی و دعاوی ناشی از آن

9

مقایسه تضمین ناشی از اسناد در برابر تضمین ناشی از امالک و ضمانتهای شخصی

مدت:

 8ساعت

زمان:

جمعه  01اسفندماه؛ ساعت  9الی ( 08به همراه پذیرایی و صرف نهار)

مکان:

خیابان ولیعصر(عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک  ،23کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

مدرس:
مخاطبان سمینار:
ظرفیت سمینار:

آقای دکتر واشقانی فراهانی؛ مدیر حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدیران عامل ،مدیران مالی ،مدیران معامالت و مسئولین پیگیری مطالبات شرکتهای کارگزاری
 31نفر؛ اولویت شرکت در سمینار با افرادی است که زودتر اقدام به ثبتنام نمایند.
*برگزاری سمینار منوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبتنامکنندگان میباشد*

شهریه آزاد:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  2،611،111ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،711،111ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 97/03/10

نحوه ثبت نام :تکمیل ثبتنام از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی sts.seba.ir
مدرک:

در پایان سمینار به شرکتکنندگان از سوی کانون گواهینامه حضور در سمینار اعطاء میگردد.

نشانی :تهران ،خیابان ولیعصر (عج) ،باالتر از خیابان بهشتی ،کوچه دلافروز ،پالک 23
کارشناس مسئول :آقای جلیلی ،داخلی 302
00002888324

نمابر 47847782 :

تلفن تماس030 – 48048 :

sts.seba.ir

کد پستی 0100808100 :کد اقتصادی 800266762872 :شناسه ملی00002888324 :

