980512080

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:
این سمینارآموزشی برای تمدید گواهی نامههای حرفهای سطح الف و ب  5امتیاز و برای گواهینامههای حرفهای سطح ج  3امتیازدارد.

سمینار آموزشی

"آشنایی با خرید اعتباری اوراق بهادار(کد")2
معرفی سمینار:

پسسا گ شت سس سسا سسالغ گ یسسو قسسا مر و بسسدس و دیسساخ یسسا ت سسیاس بور دوسسق هیدسسالس تس یسساس وس ی سسالت س
ت د ن و فد یاس وسد ن کستوو و سو س هسالو هسا سده هسال هسالسشر س تس اسد وسر قسا مر و بسدس و یسال ه سال سویساسو
ه ینق کخص شدتوسق س یسال السوتالو یسا واسات ه سق تس ت سیاس بور سالگ الن یساس وس ی سالت س و یسا تدس هن ت ممسد
تس قد ست تهسسال دوسسق هیدسسالس وس ی سسالت س تس وسسر سسومنالس ضسسور بدف س بسسدس و گ اسسد تس صسسای دوسسق هیدسسالس
وس ی الت س تس یساس وس ی سالت س ت سد ن و فد یساس وسد ن و ت ممسد و یسا واسات ه سق تس ت سیاس بور یسال بدفس وا ساهسال
و قب س س هتالسهسسالو هو س و قالیسسر اسسد تس ا اسسا یسسال توسسال سو س هسسال و یدفسسدن سسقن توسسال کسستوو ال س گ اسسد وسسر
ت سسیاس بور یسسد السسنب هسسالسشر س تس صسسای کسسیدوال هسسا گ فدوسس ببسسالت قسسد ست ت دوسسق هیدسسالس قسسق یسسا دوسسق
ات
هیدالس وس ی الت س والونق س ئا

سرفصلها
1

سابقه خرید اعتباری در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

2

ماهیت قرارداد خرید اعتباری

3

متمم قرارداد خرید اعتباری

4

دعاوی ناشی از خرید اعتباری

5

مسائل مالیاتی ناشی از خرید اعتباری

مدت:

 4ساعت

زمان:

پنجشنبه  8آذرماه؛ ساعت  7الی ( 04به 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 وحید واشقانی فراهانی؛ مشاور حقوقی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
مدیران عامل ،مدیران مالی ،مدیران معامالت و مسئولین پیگیری مطالبات شرکتهای کارگزاری
 30نفر؛ 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،810،000ریال

شهریه اعضا:

با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  3،403،100ریال

مهلت ثبتنام:

تا روز چهارشنبه 74/07/06

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 شریفی ،داخلی 302
00002888324

نمابر 47847782 :

کد پستی0100808100 :

تلفن تماس030 – 48048 :
کد اقتصادی800266762872 :

sts.seba.ir
شناسه ملی00002888324 :

