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 مدت:

 

 ساعت 4

 02الی  11ماه؛ ساعت اسفند 1 چهارشنبه زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار20افروز، پالک خیابان ولیعصر)عج(، باالتر از خیابان بهشتی، کوچه دل :مکان

 گر ارشد بازار سرمایهو تحلیل سمدر؛ علی صادقینآقای جناب  مدرس:

 گر ارشد بازار سرمایه؛ مدرس و تحلیل آراقای محمد گرجیجناب آ

 ها و موسساتهای کارگزاری و نهادهای مالی و سایر شرکتمدیران و کارشناسان شرکت :سمینار مخاطبان

 سمینارمندان به حضور در این سایر عالقه

 .نام نماینده زودتر اقدام به ثبتبا افرادی است ک سمینارنفر؛ اولویت شرکت در  02 :سمینارظرفیت 

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

 ریال  222222،0، با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل :آزاد شهریه

 ریال 222،022،1 بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل با احتساب مالیات :اعضا شهریه

 22/11/79 شنبهسه تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.irاز طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی  نامکمیل ثبتت  نحوه ثبت نام:

 گردد.می اعطاء سمیناردر  حضورکنندگان از سوی کانون گواهینامه به شرکت پایان در  :مدرک

 

 :سمینارمعرفی 

ای هتخصیص آنها توسط دولت به تحلیل شاخصتحلیل بودجه چراغ راه مدیران اقتصادی کشور بوده که با نحوه ایجاد منابع و        

به بررسی منابع و مصارف بودجه، تخمین کسری  سمینارهای مختلف اقتصادی بپردازند و از این رو در این اقتصاد کالن و بخش

بودجه دولت و نحوه تأمین آن، بررسی بودجه عمرانی، بودجه رفاهی و سهم خانوارها از بودجه خواهیم پرداخت و ضریب تحقق 

کور با گیرد. همچنین به بررسی اثر متغیرهای مذهای قبل مورد بررسی قرار میمنابع و مصارف در بودجه در مقایسه با سال

های کالن اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و ارز پرداخته خواهد شد و سهم هر یک از صنایع بورسی از بودجه و ردیف مربوط شاخص

گیرد و بخشی از جلسه نیز به پرسش و پاسخ در رابطه با سواالت فعالین به آنها و تغییرات آن در طول زمان نیز مورد بررسی قرار می

 .می شودبازار پرداخته 

 هافصلسر 

 معرفی اصالحات مهم بودجه و تفسیر آن 1
 محاسبه منابع بودجه و امکان تحقق آن 2
 ضریب تحقق منابع بودجه در مقایسه با سالهای گذشته 3

 محاسبه مصارف بودجه 4
 محاسبه کسری بودجه دولت 5
 بررسی بودجه عمرانی 6
 اقتصاد کالنهای محاسبه اثر کسری بودجه بر شاخص 7
 بررسی سهم هر یک از صنایع بورسی از بودجه 8
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