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 نماید:کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار می
 آهن و فوالدصنعت سنگ تحلیل

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساعت 6 مدت:  

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

 گذاری افق ملت و استاد دانشگاهگذاری صندوق سرمایهمدیر سرمایه؛ خانم الهه ظفریسرکار  مدرس:

  های کارگزاری و سایر نهادهای مالیمدیران و کارشناسان شرکت :مخاطبان

 ها و موسساتگران بنیادی و کارشناسان سایرشرکتتحلیل

 مندان به حضور در این سمینارسایر عالقه 

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

 ریال  000،800،3 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه اعضا:

 ریال 000،031،3 با احتساب مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر نفر معادل شهریه آزاد:

 32/01/74 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

 

یافتگی کشورها های مهم توسعهساختی کشور است و مصرف فوالد یکی از شاخصت فوالد یکی از صنایع بزرگ و زیرصنع    

بوده و این صنعت یکی از  ها همواره با تغییر تقاضا و مصرف فوالد همراه. از این رو توسعه صنعتی کشورشودمحسوب می

یکی از  آهن و فوالد به عنوانسنگ صنعتدر این سمینار به تحلیل  .شودمحسوب میهای توسعه در ایران ساختزیر

 هیم پرداخت.خوا مهم بازار سرمایه ایرانهای بخش

 سرفصل 
 معرفی صنعت 1

 بررسی وضعیت جهانی محصوالت 2

 آهنیهای فوالدی و سنگبندی محصوالت تولیدی شرکتدسته 3

 بررسی وضعیت عرضه و تقاضا در سطح جهان وکشور 4

 گذاریبررسی سیاست قیمت 5

 های فعال در هر صنعتتحلیل موردی شرکت 6

 زمان کالس تاریخ روز ردیف

 02/06/74 شنبهیک 1
30الی  08اعت س  

 01/06/74 شنبهسه 2

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

