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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می

 "آهن و فوالدسنگصنعت تحلیل "آموزشی  سمینار

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناماطالعات ثبت
 ساعت 6 مدت:

 کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، 23افروز، پالک ، باالتر از بهشتی، کوچه دل)عج(تهران، خیابان ولیعصر  محل:

 گر ارشد شرکت کارگزاری بانک پاسارگادآقای مهدی رضایتی؛ دکترای مهندسی مالی و تحلیل مدرس:

 های کارگزاری و سایر نهادهای مالی شرکتگران و تحلیلمدیران و کارشناسان   :سمینار مخاطبان

 ها و موسساتسایرشرکت کارشناسانگران بنیادی و تحلیل 

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه 

 نام نمایندنفر؛ اولویت شرکت در دوره با افرادی است که زودتر اقدام به ثبت 32 :سمینارظرفیت 

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری 

 ریال  3،022،222با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه آزاد:

 ریال 0،022،222با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 01/02/19 شنبهچهار تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irکانون به نشانی  از طریق سامانه آموزش نامتکمیل ثبت  نحوه ثبت نام:

 .گرددمی اعطاء سمینارکنندگان از سوی کانون گواهینامه شرکت در به شرکت دوره پایان در  :مدرک

 

 

 :سمینارمعرفی 

های مهم توسعهیکی از شاخصساختی کشور است و مصرف فوالد ت فوالد یکی از صنایع بزرگ و زیرصنع          

و بوده  ها همواره با تغییر تقاضا و مصرف فوالد همراه. از این رو توسعه صنعتی کشورشودیمحسوب م کشورها یافتگی

و فوالد  هنآسنگ صنعت به تحلیل در این سمینار . شودمحسوب میهای توسعه در ایران ساختاین صنعت یکی از زیر

 خواهیم پرداخت. مهم بازار سرمایه ایرانهای یکی از بخش به عنوان

 هافصلسر ردیف

 های تولید، انواع محصوالت فوالدیزنجیره تولید فوالد، روش 1

 آهن در ایران و جهانبررسی آمارهای فوالد و سنگ 2

 بهای تمام شده تولید )ضرایب مصرف، یوتیلیتی، سربار( 3

 گذاری در زنجیره تولید فوالدنرخ 4

 آهنی و فوالدیسنگ هایمقایسه سودآوری شرکت 5

 

 :سمیناربندی زمان

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

32الی  09ساعت  32/02/19 شنبهسه 0  

32الی  09ساعت  22/02/19 شنبهیک 3  

https://sts.seba.ir/Default.aspx

