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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 تحلیل جامع صنعت پتروشیمی

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت 6 مدت:  

 )به همراه پذیرایی و صرف ناهار( 06الی  7ماه؛ از ساعت تیر 6پنجشنبه  زمان:

 ، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار23افروز، پالک )عج(، باالتر از بهشتی، کوچه دلخیابان ولیعصرتهران،  محل:

 ریام یمعدن و یصنعت گروه رعاملیمدو  ؛ عضو هیئت مدیره شرکت پتروشیمی نوریحسینی سید فرهنگ آقای مدرس:

  نهادهای مالیهای کارگزاری و سایر مدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 و موسسات هاهای سایرشرکتمدیران و کارشناسان رشته

 گذاری در بورس ایرانمندان به سرمایهتمامی فعاالن و عالقه

 باشد*کنندگان میناممنوط به حد نصاب رسیدن تعداد ثبت سمینار*برگزاری نفر؛  30 ظرفیت:

 ریال  001،263،3با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل  شهریه اعضا:

 ریال 000،010،2   با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 01/08/74 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

 

رمایه کشور و بازار سایران به عنوان یکی از سه کشور غنی به لحاظ نفت و گاز در جهان می باشد و صنعت پتروشیمی نقش مهمی در اقتصاد     

سنگ و متانول و همچنین کشور دارد. از سوی دیگر ، تحوالت تکنولوژی در تولید محصوالت و از جمله تولید محصوالت پتروشیمی از زغال

ای هسبب تحوالت اساسی در این صنعت گردیده است که منجر به تغییرات شدید قیمت، گسترش واحدهای پتروشیمی مبتنی بر گاز شیل

 گذاری خوراک صنعت پتروشیمی تغییرات قابل توجهی داشته است.هانی گردیده است. همچنین قیمتج

ای هبتوانند از فرصت، دهد تا درک وضعیت موجودگذاران قرار میهای پتروشیمی این فرصت را در اختیار سرمایهتحلیل و بررسی شرکت    

به درستی واکنش نشان داده و بازده مناسبی کسب نمایند. ، به اخبار و تحوالت جهانی آن ایجاد شده در این صنعت بهره گیرند و بتوانند نسبت

 تحلیلی کاربردی از صنعت پتروشیمی به مخاطبان عرضه داریم. ،ایم تا به صورت جامعلذا با توجه به تغییرات ساختار در این صنعت، بر آن شده

 سرفصل 
 بازار پتروشیمیبررسی عوامل کالن اقتصادی بر  1

 بندی کاالها در حوزه محصوالت پتروشیمیدستهو معرفی  2

 تحوالت گاز شیل و انقالب صنعت پتروشیمی در آمریکا و چین 3

 COTCهای جدید از آشنایی با تکنولوژی 4

 تحوالت بازار میعانات گازی در جهان و ظهور رقبای جدید 5

 کلیدی عرضه و تقاضا متانولبازار و عوامل ، هابررسی فرایند 6

 بازار و عوامل کلیدی عرضه و تقاضا اوره، هابررسی فرایند 7

 بازار و عوامل کلیدی عرضه و تقاضا آروماتیک، هابررسی فرایند 8

 روپیلنپاتیلن و پلیسی، پلیویبازار و عوامل کلیدی عرضه و تقاضا پی، هابررسی فرایند 9

 خوراک و محصوالت پتروشیمی به صورت نسبی بررسی و تحلیل قیمتی 11

 های پتروشیمی و اثرات مالی آنهای توسعه شرکتطرح 11

 های پتروشیمی منتخبمدلسازی تحلیلی اکسل شرکت 12

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

