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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 گواهی سپرده سکه طال

 
 

 

 

 

 
 ساعت 8 مدت:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دلتهران، خیابان ولیعصر محل:

 ایران صادرات بانک ریزیبرنامه و تحقیقات کل اداره ؛محمدیمیثم علی آقایجناب  مدرس:

  های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 و موسسات هاهای سایرشرکتمدیران و کارشناسان رشته

 گذاری در بورس کاالی ایرانمندان به سرمایهتمامی فعاالن بورس کاال و عالقه

 هیسرما بازار هیاول میمفاه با ییآشنا نیاز:پیش

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  32 ظرفیت:

 ریال  222،202،3با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 2،22226،2 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 28/22/88 چهارشنبه تا روز نام:مهلت ثبت

 sts.seba.ir از طریق سامانه آموزشی کانون به نشانی نامتکمیل ثبت نام:نحوه ثبت

 گردد.می عطاءسمینار ادر  کنندگان از سوی کانون گواهینامه حضوربه شرکت سمینار پایان در :مدرک

 

واهی دارد. این گ گذارانباشد که مزایای بسیار زیادی برای سرمایهگواهی سپرده سکه طال یکی از ابزارهای نوین بورس کاالی ایران می      
الت آن ها و پس از تعیین اصگذاران با تحویل سکه به بانکباشد که سرمایهاوراق بهاداری است که موید مالکیت دارنده آن بر تعدادی سکه می

ا مراجعه به تواند بآن میباشند و دارنده ها قابل خرید و فروش در بازار سرمایه میشود. این گواهیتوسط کارشناسان تبدیل به دارایی بورسی می
 ها را تحویل نماید.بانک سکه

                    بورسی دارایی و انبار قبض به هاسکه تبدیل   آن نوین کارکردهای و کاال بورس 1
 (طال سکه سپرده گواهی)
 بانک به مشتریان توسط سکه تحویل 
 سرمایه بازار در گواهیها معامالت 
 بانک از مشتریان توسط سکه تحویل 
 سکه انبارداری و اصالت تعیین هایهزینه 

 ایران کاالی بورس در موجود بازارهای انواع 2

3 
 طال از مشتق مالی ابزارهای انواع و طال

 ایران کاالی بورس در
 آن کارکردهای و سپرده گواهی مفاهیم 4

 آن مزایای و طال سکه سپرده گواهی تعریف 5

 طال گذاریسرمایه صندوق 8 بانکها توسط طال سکه سپرده گواهی اندازیراه مکانیسم 6

 9 :طال سکه سپرده گواهی معامالت نحوه 7
  گذاریسرمایه صندوقهای و سپرده گواهی به نگاهی

 ایران سرمایه بازار در شده اندازیراه طالی

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

32الی  96ساعت  98/22/88 یکشنبه 1  

شنبهسه 2 32الی  96ساعت  39/22/88   

https://sts.seba.ir/CourseDetails.aspx?.id=1089

