
۱۴۰۱/۱۱۶۷۷/الف ت۱۴۰۱/۰۹/۱۲

بسمه تعالی

روسای محترم هیات مدیره تشکل های اقتصادی

با سالم و احترام 
عطف به نامه شماره ۱۴۰۱/۱۱۵۲۶/ الف د مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸  معاون محترم امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، 
صنایع ، معادن و کشاورزی تهران ، به پیوست پوستر برگزاری دوره آموزشی "آشنایی با تامین مالی زنجیره ای برای فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی (از طریق اوراق گام و سایر ابزارها)" که در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود، جهت استحضار و اطالع رسانی 

به اعضای محترم تشکل ارسال می شود.
      شایان ذکر است تامین مالی زنجیره ای یا supply chain finance  تامین مالی پیوسته شرکتهای موجود در یک زنجیره 
تولید و در ادامه یکدیگر از طریق ابزارهای موجود می باشد. اوراق گام، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی داخلی و ... از روشهای 
مورد تایید بانک مرکزی در دستورالعمل تامین مالی زنجیره ای میباشند و افزایش شفافیت و اثربخشی منابع بانکی و امکان انتقال 

اعتبار بین حلقه های مختلف زنجیره های تولید از مزایای این روش تامین مالی است.

https://itecc.tccim.ir/register?id=169:لینک ثبت نام     

                                   

رونوشت: 
سرکار خانم مریم فدایی معاون محترم امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان

غالمرضا ملکی

مدیر امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی

https://scholar.google.com/scholar?q=supply+chain+finance&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart
https://itecc.tccim.ir/register?id=169


۱۴۰۱/۱۱۵۲۶/الف د۱۴۰۱/۰۹/۰۸

بسمه تعالی

جناب آقای غالمرضا ملکی
مدیر محترم امور تشکلها و مسئولیت اجتماعی

با سالم،
      احتراماً، با عنایت به ماموریت کمیسیون بازار پول و سرمایه در خصوص آموزش، توسعه و ترویج روشهای نوین تامین مالی 
برای اعضای محترم اتاق، به استحضار می رساند؛ این کمیسیون، در نظر دارد با مشارکت موسسه آیتک، دوره آموزشی "آشنایی 
با تامین مالی زنجیره ای برای فعاالن اقتصادی بخش خصوصی (از طریق اوراق گام و سایر ابزارها)" را در روز سه شنبه ۱۵ آذر ماه 

۱۴۰۱، از ساعت ۱۳ لغایت ۱۵، برگزار نماید.
      شایان ذکر است، تامین مالی زنجیره ای یا supply chain finance  تامین مالی پیوسته شرکتهای موجود در یک زنجیره 
تولید و در ادامه یکدیگر از طریق ابزارهای موجود می باشد. اوراق گام، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی داخلی و ... از روشهای 
مورد تایید بانک مرکزی در دستورالعمل تامین مالی زنجیره ای میباشند و افزایش شفافیت و اثربخشی منابع بانکی و امکان انتقال 

اعتبار بین حلقه های مختلف زنجیره های تولید از مزایای این روش تامین مالی است.
      لذا خواهشمند است دستور فرمایید؛ با عنایت به موارد مطروحه، زمینه اطالع رسانی منسجم و موثر به تشکل های عضو اتاق 

با هدف استقبال بیشتر از این سمینار؛ مطابق با پوستر تدوین شده (ارسال به پیوست)، به عمل آید. 
https://itecc.tccim.ir/register?id=169:لینک ثبت نام     

رونوشت: 
جناب آقای بهمن عشقی دبیر کل محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران جهت استحضار

سرکار خانم فریال مستوفی ریاست محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه جهت استحضار

مریم فدایی

معاون امور کمیسیون ها و هیات نمایندگان

https://scholar.google.com/scholar?q=supply+chain+finance&hl=en&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart



