به نام حق
هدف آدمهای کارآمد  ،پیدا نمودن راهی مناسب برای ساختن ایده هاست
کد9714121:

كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار با همكاري شركت ارتباطات صنعت آتی پارس
ویژه صنایع پتروشیمی و حوزههاي وابسته برگزار مینماید:

دوازدهمین همایش تخصصی مالی – کانادا
دوره آموزشی تخصصی "روشهای تامین مالی و سرمایهگذاری در صنایع پتروشیمی"
()Investment Funding in the Petrochemical Industries

در موسسه بینالمللی مالی کانادا  – IFIتورنتو )(International Finance Institute
كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار با همكاري شركت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس (نماینده  IFIدر ایران)
به دنبال سالها همكاري تخصصی در زمینههاي گسترده مدیریت مالی با موسسه بینالمللی( )IFIدر نظر دارد با توجه به
اهمیت به سزاي آشنایی مدیران ارشد شركتها و مجتمعهاي پتروشیمی ،نفت و گاز و صنایع وابسته با آخرین روشها و
فرآیندهاي علمی و اجرایی تامین مالی و نیز جذب سرمایهگذاري خالص نسبت به اجراي دورهي تخصصی فوق در
مركز  IFIدر شهر تورنتو كانادا اقدام نماید.
زمان بازدید:

زمان تقریبی سفر نیمه اول اردیبهشت ( 98به مدت  5شب و  6روز) میباشد .لیکن دلیل فرآیند طوالنی صدور ویزا زمان قطعی
سفر پس از آماده شدن ویزاها ،هماهنگ و اعالم میشود.
شرکتکنندگان در این برنامه ،در دوره آموزشی ( Investment Funding in the Petrochemical
 )Industriesشرکت مینمایند؛ شرح مطالب دوره در https://sts.seba.ir

شرایط شرکتکنندگان:

مدیران عامل ،اعضای هیئت مدیره ،مدیران مالی و اقتصادی شرکتهای پتروشیمی ،نفت و گاز و صنایع وابسته

هزینه سفر علمی:

 5500دالر آمریکا (یا معادل ریالی آن)
نحوه پرداخت1000 :دالر در هنگام ثبتنام و الباقی در هنگام صدور ویزا و تحویل پاسپورت
بابت خدمات آموزشی و غیرآموزشی شامل جلسات تخصصی ،ویزای 5ساله مولتی کانادا 5 ،شب اقامت در تورنتو هتل 4ستاره(اتاق دونفره)،
صبحانه ،ناهار ،ایاب و ذهاب و بازدیدها از جلسات آموزشی و گشت شهری در تورنتو و آبشار نیاگارا

مهلت ثبتنام:

حداکثر تاریخ ثبتنام

مهم:

" باتوجه به محدودیت ظرفیت پذیرش ،اولویت با افرادی است که سریعتر ثبتنام فرمایند" .
نظر به اینکه جهت اقدام به اخذ ویزا حضور افراد در سفارت کانادا در آنکارا الزامی میباشد ،لذا سفری دو شبه جهت این امر تنظیم شده
که هزینه آن به صورت قیمت تمام شده در حدود  40.000.000ریال میباشد که شامل خدمات بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ماهان،
ترانسفرها ،دو شب اقامت در هتل 5ستاره دو نفره برحسب اتاق دبل ،با صبحانه انجام مراحل اداری ویزا می باشد.
تاریخ سفر آنکارا حدوداً در اواخر دی  97میباشد که تاریخ دقیق آن متعاقباً اعالم میشود.

میباشد که به دلیل طوالنی بودن فرآیند صدور ویزا غیر قابل تغییر است.

نشانی :خیابان ولیعصر ،باالتر از خیابان شهید بهشتی ،کوچه دل افروز ،پالک ،32طبقه دوم تلفن تماس021 – 84087 :
مسئول ثبتنام :آقای سالک (داخلی  )204کدپستی 1511714511 :کداقتصادی 411366963493:شناسه ملی10103444238 :

به نام حق
هدف آدمهای کارآمد  ،پیدا نمودن راهی مناسب برای ساختن ایده هاست

مدیر بازدید:

آقای مهندس یاوری؛ مدیر عامل شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس
تلفن تماس 22360035-9 :و  22087028نمابرwww.apicom.ir 22377398 :

مدارك الزم:

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

هزینه بلیط هواپیما:

تأمین هزینه بلیط هواپیما رفت و برگشت کانادا به عهده شرکتکنندگان میباشد.
بلیط هواپیما توسط این شرکت رزرو میشود و متعاقباً توسط شرکتکنندگان محترم از طریق آژانس هواپیمایی معرفی شده خریداری
میشود.

نحوه ثبتنام:

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

لغو ثبتنام:

انصراف؛ انصراف از شرکت در بازدید توسط متقاضیان ثبتنام نموده به ترتیب ذیل شامل کسر از وجوه ارزی میگردد:
 از زمان ثبتنام تا  15روز بعد  %10وجوه ارزی کسر میگردد. بین  15روز بعد از ثبتنام تا یک ماه قبل از سفر %50 ،وجوه ارزی کسر میگردد. کمتر از یک ماه مانده به برگزاری سفر  %80وجوه ارزی کسر میگردد. کمتر از یک هفته مانده به سفر هیچوجه پرداختی مسترد نمیشود.عدم صدور ویزا؛ چنانچه برنامه اجرا گردد لیکن فردی موفق به اخذ ویزا نگردد  ٪10وجوه ارزی کسر میگردد.
عدم برگزاری؛ در صورت عدم برگزاری دوره ،کلیه هزینهها مسترد میگردد.
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