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  ري شركت ارتباطات صنعت آتی پارسكانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار با همكا

 نماید:برگزار می هاي وابستهویژه صنایع پتروشیمی و حوزه

 

 کانادا –دوازدهمین همایش تخصصی مالی           
 "گذاری در صنایع پتروشیمیهای تامین مالی و سرمایهروش"دوره آموزشی تخصصی  

(Investment Funding in the Petrochemical Industries) 

 
 (International Finance Institute) تورنتو – IFIالمللی مالی کانادا ه بینسوسم در

در ایران(  IFIكانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار با همكاري شركت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس )نماینده 

( در نظر دارد با توجه به IFIالمللی)گسترده مدیریت مالی با موسسه بینهاي ها همكاري تخصصی در زمینهدنبال ساله ب

ا و هو صنایع وابسته با آخرین روش ، نفت و گازهاي پتروشیمیمجتمعها و ه سزاي آشنایی مدیران ارشد شركتاهمیت ب

ي تخصصی فوق در گذاري خالص نسبت به اجراي دورهفرآیندهاي علمی و اجرایی تامین مالی و نیز جذب سرمایه

 در شهر تورنتو كانادا اقدام نماید.  IFIمركز 

 
قطعی  زمان دلیل فرآیند طوالنی صدور ویزا لیکن باشد.می روز( 6شب و  5)به مدت   98اول اردیبهشت سفر نیمه  تقریبیزمان  :ازدیدزمان ب

 .شوده شدن ویزاها، هماهنگ و اعالم میپس از آماد سفر
 Investment Funding in the Petrochemical) دوره آموزشی در این برنامه، کنندگان درشرکت 

Industries) مطالب دوره در نمایند؛ شرح شرکت میhttps://sts.seba.ir 

 و صنایع وابسته ، نفت و گازهای پتروشیمییره، مدیران مالی و اقتصادی شرکتمدیران عامل، اعضای هیئت مد کنندگان:شرایط شرکت
 

 هزینه سفر علمی:

 

 )یا معادل ریالی آن( دالر آمریکا 5500
 ویزا و تحویل پاسپورت در هنگام صدورنام و الباقی دالر در هنگام ثبت1000ه پرداخت: نحو

  ستاره)اتاق دونفره(،4هتل  تورنتوشب اقامت در  5 کانادا، ساله مولتی 5رآموزشی شامل جلسات تخصصی، ویزایبابت خدمات آموزشی و غی
 و آبشار نیاگارا تورنتودر شهری جلسات آموزشی و گشت  ها ازبازدید ذهاب و صبحانه، ناهار، ایاب و

 

 نام:ثبتمهلت 

 

 :مهم

 

 

 

 

 

 

 

 .دلیل طوالنی بودن فرآیند صدور ویزا غیر قابل تغییر استه باشد که بمی  نامثبت تاریخ حداکثر

 

 " نام فرمایند.تر ثبتباتوجه به محدودیت ظرفیت پذیرش، اولویت با افرادی است که سریع "
 شده یمتنظ امر این جهت شبه دو سفری لذا باشد،می الزامی آنکارا در کانادا سفارت در افراد حضور ویزا اخذ به اقدام جهت اینکه به نظر
 ماهان، هواپیمایی برگشت و رفت بلیط خدمات شامل که باشدمی ریال 40.000.000 حدود در شده تمام قیمت صورته ب آن هزینه که

 .باشد می ویزا اداری مراحل انجام صبحانه با دبل، اتاق برحسب نفره دو ستاره 5هتل در اقامت شب دو ترانسفرها،
 .شودمی اعالم آن متعاقباً دقیق تاریخ که باشدمی 97 دیاواخر  در حدوداً آنکارا سفر تاریخ

 

 

 1971412کد:
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 بازدید:  مدیر 

 

  پارس آتی صنعت ارتباطات مدیریت شرکتمدیر عامل  یاوری؛ مهندس آقای

 www.apicom.ir  22377398: نمابر     22087028 و 22360035-9:  تماس تلفن 

 

 :الزم مدارك
 

 
 مربوطه سازمان یا شرکت از نامهمعرفی تهیه، اعتبار ماه 6 حداقل با پاسپورت اصل ارائه،نامثبت فرم تکمیل
 .گرددمی اعالم مستقیماً پارس، آتی صنعت ارتباطات مدیریت شرکت سوی از الزم مدارك سایر

 :هواپیما بلیط هزینه
 

 

 

 نام:ثبتنحوه 

 

 

 نام:لغو ثبت

 .باشدمی کنندگانشرکت عهده به برگشت کانادا و رفت هواپیما بلیط هزینه تأمین
کنندگان محترم از طریق آژانس هواپیمایی معرفی شده خریداری شود و متعاقباً توسط شرکتزرو میبلیط هواپیما توسط این شرکت ر 

  شود.می
 

تحویل وجه ارزی  و و ارسال مدارك خواسته شده https://sts.seba.irنام از روی وب سایت کانون تکمیل دقیق فرم ثبت
 شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارسنام به ثبت

 
 

 گردد:ارزی مینام نموده به ترتیب ذیل شامل کسر از وجوه ؛ انصراف از شرکت در بازدید توسط متقاضیان ثبتانصراف

 گردد. وجوه ارزی کسر می %10روز بعد  15نام تا از زمان ثبت -

 گردد. وجوه ارزی کسر می %50نام  تا یک ماه قبل از سفر، روز بعد از ثبت 15بین  -

 گردد. وجوه ارزی کسر می %80کمتر از یک ماه مانده به برگزاری سفر  -

 شود.ی مسترد نمیوجه پرداختکمتر از یک هفته مانده به سفر هیچ -

 گردد. وجوه ارزی کسر می ٪10؛ چنانچه برنامه اجرا گردد لیکن فردی موفق به اخذ ویزا نگردد عدم صدور ویزا

 گردد.ها مسترد می؛ در صورت عدم برگزاری دوره، کلیه هزینهعدم برگزاری

 

  

 

 

 

 
 

 

http://www.apicom.ir/
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