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 مسائل مورد بحث:

  نقاط ریسک بانک در تنزیل سند تعهد پرداخت گشایش اعتبار اسنادی مدت

دار چیست؟ وتضاد منافع احتمالی بانک گششایش نننشد ذ نین شع گششایش 

 وخریدار ندام است؟

  آیا گشایش اعتبار اسنادی را باید در زمر  سقف سرمایه درگردش مششتری

 قرارداد؟ نقطه تضاد منافع بانک و مشتری در این موضوع ندام است؟

 ها چیست؟ و نقطشه تشضاد منافشع  معیار اصول بازنگری افزایش هزینه طرح

 بانک و مشتری ندام است؟

  نقطه تضاد منافع بانک و مشتری در اقاله قراردادهای مبادالتی و مششارنتی

 ندام است؟

  درصشد بیششتر از مب ش  01تشوانی   درصد می01آیا با وجود پذیرش نوسان

 گشایش اعتباراسنادی به فروشند  پرداخت نمائی ؟ 

 نامشه تعهشد جای ضمانت چرا در شرایط مساوی و برخالف تأنید مشتریذ به

 پرداخت باید گشایش اعتبار اسنادی داخ ی صادر نمود؟

  اگر در عقد مشارنت بازرگانیذ چک صادر  یا مب   واریزی به حساب مشتری

به دلیل بره  خوردن معام ه نالً است اد  نشود چه اقدام موجهی برای تعیین 

 تک یف پیش بینی سود بانک متصور است؟

  برای ح ظ منافع بانکذ زمان فروش و واگذاری سرق  ی دراختیارذ از چه عقد

 یا عقودی باید است اد  نمود؟

  ای از صاحب نظران ششبکه بشانکی تشسهیالت سش ف  چرا برخالف نظر عد

وخرید دین برای بانک و مشتری ازدیشدگا  هشا و زوایشای مت شاوت منافشع 

 مشترک دارد؟ و نقطه تضاد منافع بانک و مشتری ندام است؟

 مخاطبان :  

اعتباری،بازرسانشعب،کارشناساناعتباری،مسئولینعالیارکان
 هایشبکهبانکیسازمانبازرسیکلکشور،کارشناسناظرینطرح

 مدت : 
 ساعت4
 

 زمان برگزاری :

 1441آذرماه22شنبهسه
 4::12الی4::0ساعت:

 

 هزینه ثبت نام به ازای هرنفر : 

 صورتخالصبهریال400440444

 نفر(:)حداقلتعدادشرکتکنندگان

 باشد.صورتآنالینمینحوهبرگزاریبه

 ای (نام به پرتال موسسه )آموزش حرفهبرای ثبت

 به آدرس ذیل مراجعه شود.
https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 

 پنجاه و هشتمین مباحثه علمی با عنوان

 تضاد منافع درتخصیص منابع 
 

 موضوع مباحثه:

همانگونه نه به اعتقاد آدام اسمیت یک انسان عاقل به دنبال حدانثر رسانشدن 

اقتصادی نیز ج ب رضایشت مششتشری در  باشد هدف یک بنگا   سود خود می

باشد. این هدف به دلیشل  راستای به حدانثر رساندن و ماندگاری سود خود می

عدم شناخت نافی از نیات مشتری و فقدان اطالع نافی از ناربرد مناسشب و 

بجای ابزارهای تخصیص منابع در شبکه بانکیذ توجه نافی به هشدف فشو  

گردد. در  مبذول نگردید  و بعضاً منجر به تضاد منافع بین بانک و مشتری می

این مباحثه سعی وافر خواهد شد نسبت به تبیین و تشریح این مط ب اقشدام 

 گردد.

   

  

حرفه ای مدرییت آموزش
 

ری اریان         جناب آقای اصغر پورمتینکننده  : ارائه     موسسه عالی آموزش بانکدا
 44سالسابقهکاردراموراعتباری،نظارتوکارشناسیبرطرحها 

 کارشناسارشدعلوماقتصادی 

 :4سالسابقههمکاریبامؤسسهعالیآموزش14سالسابقهتدریسو

 بانکداری

 مؤلفکتبومقاالتمتعدد 


