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مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس :

با اجرای دستورالعمل سرمایهگذاری برخط فراهم شد:

شرکتهای نرمافزاری حق افشای اطالعات
عمق سفارشها را به درگاههای آنالین ندارند

براساس دستورالعمل افشای اطالعات سازمان بورس و اوراق
بهادار ،استفاده از الگوریتم تنها برای عملیات بازارگردانی
مجاز است و رشکتهای نرمافزاری حق افشای اطالعات عمق
سفارشها به درگاههای آنالین بهجز آنالین گروهی را ندارند.
مدیرعامل رشکت مدیریت فناوری بورس در گفتوگو با
سنا با اشاره به شائبهای پیرامون استفاده از الگوریتم توسط
معاملهگران عادی اظهار کرد :افرادی که از الگوریتم در معامالت
خود استفاده میکنند ،به عمق سفارشهای بازار دسرتسی
ندارند و دسرتسی به عمق سفارشهای بازار برای کاربران سامانه
های برخط مجاز و قانونی نیست.
روحاله دهقان با اشاره به دو مدل منایش سفارشها در
بازار گفت :در مدل نخست ،تنها  ۵مظنه برتر منایش داده
میشود که سایتها و کاربران آنالین به آن دسرتسی دارند.
دیگری ،منایش عمق سفارشها است که امکان مشاهده
متام سفارشهای موجود در صف خرید یا فروش را میرس

میکند.
وی ادامه داد :مشاهده عمق سفارشها تنها برای معاملهگرانی
که در کارگزاریها مشغول به فعالیت هستند ،مجاز است.
به بیانی دیگر ،افرادی که برای خودشان سهم خرید و فروش
میکنند که هامن کاربران آنالین عادی هستند ،براساس
دستورالعمل افشای اطالعات ،حق دسرتسی به این اطالعات را
ندارند.
به گفته مدیرعامل رشکت مدیریت فناوری بورس ،تا پیش از
سال  ،۱۳۹۵دسرتسی به عمق سفارشها در اختیار افراد قرار
نداشت و تنها معاملهگران کارگزاریها از طریق ایستگاههای
نامک میتوانستد به عمق سفارشها دسرتسی داشته باشند.
از اواخر این سال ،با دستور سازمان بورس و اوراق بهادار و
بهمنظور گسرتش ایستگاههای برخط گروهی (آنالین گروهی)
مقرر شد پیامهای عمق سفارشها برای توسعه سامانههای
برخط گروهی ،در اختیار رشکتهای نرمافزاری ( )OMSقرار

بگیرد تا معاملهگرانی که از برخط گروهی استفاده میکنند،
شها را مشاهده کنند.
بتوانند عمق سفار 
وی افزود :از آنجا که این اطالعات برای رشکتهای نرمافزاری
ارسال میشود ،از نظر فنی این امکان وجود دارد تا دسرتسی به
عمق سفارشها در اختیار نهادهایی بهجز برخط گروهی قرار
بگیرد ولی براساس دستورالعمل افشای اطالعات ،رشکتهای
نرمافزاری حق افشای عمق سفارشها به درگاهی جز برخط
گروهی را ندارند.
دهقان تاکید کرد :اگر این کار انجام شود ،تخلف است و این
تخلف از طریق بخش فناوری اطالعات سازمان بورس و اوراق
بهادار و مرکز نظارت بر امنیت اطالعات بازار رسمایه (مکنا)
قابل بررسی است و رشکتهایی که دست به افشای غیرمجاز
اطالعات میزنند ،قابل شناسایی هستند .همچنین ،اگر رشکت
نرمافزاری از این اطالعات بهجز در آنالین گروهی استفاده کند،
این موضوع هم قابل ردیابی و پیگیری است.

سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی پیشنهاد داد:

اختصاص باقیمانده سهام خودرویی و فوالدی دولت
بهجاماندگان سهام عدالت

سخنگوی کانون رشکتهای
رسمایهگذاری استانی با تبیین منابعی
که باید به جاماندگان سهام عدالت
داده شود ،گفت :دولت میتواند
باقیامنده سهام خود در رشکتهای
خودروسازی و فوالدی که قرار بود
به صورت  ETFبه فروش برساند را
به جاماندگان سهام عدالت اختصاص
دهد.
اکرب حیدری در گفتوگو با فارس ،در
مورد تصمیم دولت مبنی بر اختصاص
سهام عدالت به جاماندگان اظهار
داشت :اینکه چه کسانی مشمول
جاماندگان سهام عدالت هستند،
شامل افرادی است که در مراحل
قبلی ثبتنام و شناسایی شدهاند و
دعوت نامه برای آنها صادر شد ،ولی
به هر دلیلی از جمله مشکالت ناشی
از نرمافزارها و مشکل دبیرخانهای،
سهام عدالت به آنها اختصاص پیدا
نکرد.
وی افزود :همچنین گروه دوم،
افرادی بودند که جزو  6دهک
کمدرآمد جامعه بودند ،حتی مراحل
شناسایی آنها هم طی شد ،ولی در
نهایت از قلم افتادند و سهامی به
آنها اختصاص پیدا نکرد که مجموع
این دو گروه حداکرث به  20میلیون
نفر میرسد.
حیدری گفت :برای ثبتنام
جاماندگان طرح سهام عدالت
سازوکار خاصی الزم و پیگیریهایی
در حال انجام است ،به دستور
رئیسجمهور ،وزارت امور اقتصادی
و دارایی و وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتامعی با هامهنگی یکدیگر باید
نسبت به شناسایی افراد جامانده
و نیز شناسایی منابع برای تخصیص
سهام جدی د اقدام کنند.
سخنگوی کانون رشکتهای
رسمایهگذاری استانی در مورد
اینکه آیا مجلس و دولت از کانون
رشکتهای رسمایهگذاری استانی
دعوت و نظرخواهی کرده است؟
گفت :خوشبختانه در دولت جدید،
رئیسجمهور و مسئوالن جدید
برخالف دولت قبلی،منایندگان مردمی
سهام عدالت را به رسمیت شناخته و
نظرات آنها را جویا میشوند و ما هم
نظرات و طرحهای خود را به صورت
مکتوب و هم به صورت حضوری
به مسئوالن مربوطه در دولت و
مجلس ارائه کردیم تا طرحی که برای
تخصیص سهام عدالت به جاماندگان
تدوین میشود ،با باالترین رضیب
نفوذ اجرا شود.
حیدری این را هم گفت که در
حال حارض مسیر اصالح و بازآرایی
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
طی میشود ،باید افراد جامانده
شناسایی شوند و از طرفی منابع مازاد
دولت شناسایی شوند و به این افراد
که حداکرث  20میلیون نفر میشوند،
سهام عدالت جدید تخصیص داده
شود.سخنگوی کانون رشکتهای
رسمایهگذاری استانی در پاسخ به
این گفته که مسئوالن دولت قبل
میگفتند دولت منابع جدیدی برای
جاماندگان سهام عدالت ندارد ،حال
این منابع چگونه به وجود آمده

است؟ گفت :در حوزه واگذاری
رشکتهای دولتی بخش عمدهای از
سهام دولت باقی مانده ،همچنین
بخشی از سهام عدالت به ارزش
اسمی یکمیلیون تومانی بود که در
دولت قبل گفته شد چون از سود
رشکتها اقساط آن واصل نشده،
بنابراین حدود  468هزار تومان از
هر نفر به دولت برگشت و عمده
دارندگان سهام عدالت ،سهام به ارزش
اسمی  532هزار تومانی گرفتند.
حیدری این را هم گفت که دولت
سال گذشته قصد داشت باقیامنده
سهام خود در رشکتهای خودروسازی
و فوالدی را در قالب صندوق قابل
معامله بورسی ( )ETFواگذار کند،
اما به دلیل ریزش بازار موفق نشد و
در حال حارض میتواند این واحدهای
رسمایهگذاری را به عنوان سهام
عدالت به جاماندگان اختصاص دهد؛
همچنین پروژههای نیمه متام دولتی
و معادن دولتی ظرفیت خوبی برای
دادن سهام عدالت به جاماندگان دارد
که به راحتی قابل شناسایی است.
حیدری در مورد آخرین وضعیت
سهام عدالت گفت :بعد از مدتها
پیگیری و زحمت رسانهها ،بحث
آشفته بازار آزادسازی سهام عدالت
در آستانه اصالح شدن است ،روال
قبلی برای آزادسازی سهام عدالت
به گونهای بود که مردم را به فروش
سهام عدالت ترغیب میکردند ،در
حالی که مراد قانونگذار این بود که
مردم به سهامداری بپردازند تا ثروت
 6دهک کمدرآمد قدری تقویت شود

و مردم از درآمد سهام عدالت و نه از
محل فروش آن برخوردار شوند.
حیدری اضافه کرد :آئیننامه
آزادسازی سهام عدالت اصالح و
بازنگری میشود و در راستای سیاست
اصل  44و سیاستهای  8بندی
آزادسازی سهام عدالت در جهت
ماندگاری مشموالن در سهام عدالت
باید تغییر کند.
وی در مورد اینکه وقتی باقیامنده
سهام دولت در پاالیشگاهها که در
قالب پاالیش یکم ارائه شد و بعد از
 13ماه هنوز با  25درصد زیان از اصل
رسمایه همراه است ،چگونه میتوان
واحدهای ایتیاف را به جاماندگان
سهام عدالت اختصاص داد؟ گفت:
متأسفانه در دولت قبل ،واحدهای
ایتیاف براساس قیمتگذاری و
ارزشگذاری باال به مردم داده شد و
به این دلیل هنوز واحدهای پاالیش
یکم با زیان همراه است ،در حالی
که سهام عدالت با هدف حامیت و
تقویت ثروت خانوارهای کم درآمد
طراحی و واگذار شده است.
سخنگوی کانون رشکتهای
رسمایهگذاری استانی در مورد
فروش سهام عدالت ،گفت :طبق
سیاستهای اصل  44و سیاست کلی
سهام عدالت ،فروش سهام عدالت به
هیچوجه در اولویت نیست و ما مدام
مردم را تشویق میکنیم که سهام
عدالت خود را نگه دارند و از عایدی
آن استفاده کنند ،زیرا سهام عدالت
با هدف افزایش ثروت دهکهای
کمدرآمد طراحی شده و بر نگهداری

این سهام تأکید میشود.
وی گفت :باید به سمت ایجاد ارزش
افزوده بیشرت و حفظ و نگهداری
سهام عدالت حرکت کنیم.
حیدری همچنین در مورد آخرین
ارزش سهام عدالت  532هزار تومانی
گفت :ارزش روز این سهام به حدود
 13میلیون تومان رسیده و در حال
حارض  49میلیون نفر سهامدار
عدالت هستند که  19میلیون روش
مدیریت مستقیم و  30میلیون نفر
روش مدیریت غیرمستقیم و از طریق
رشکتهای رسمایهگذاری استانی
انتخاب کردند و در طول  16سال
گذشته بیش از  2.5میلیون نفر از
مشموالن سهام عدالت فوت کردهاند.
وی گفت :در رویکرد جدید برای
اصالح آزادسازی سهام عدالت و
اختصاص سهام به جاماندگان باید
جایگاه رشکتهای تعاونی شهرستانی
سهام عدالت احیا شود و براساس این
جایگاه ،سهام  13رشکت غیربورسی
سهام عدالت که باید در پرتفوی
سهام عدالت وجود داشته باشد ،از
طریق رشکتهای تعاونی شهرستانی
در رشکتهای رسمایهگذاری استانی
برای سهامداران غیرمستقیم عدالت
اختصاص یابد.
وی گفت :برای سهامداران روش
مدیریت مستقیم هم باید سهام 13
رشکت غیربورسی هم در قالب یک
رشکت هلدینگ به آنها اختصاص پیدا
کند و پیشنهاد ما این است که در
بازآرایی آئیننامه سهام عدالت این
موارد در نظر گرفته شود.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس عنوان کرد:

توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم ،راهی برای جلوگیری از زیان سهامداران

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت :برای جلوگیری از رضر و زیان سهامداران راهی جز توسعه رسمایهگذاری غیرمستقیم وجود ندارد.
“به گزارش ایرنا،میثم فدایی» با ترشیح تسهیل خرید و فروش واحدهای صندوق های رسمایهگذاری از طریق بازار رسمایه اظهار داشت :بحث توسعه رسمایه گذاری غیرمستقیم ،یکی از برنامههای جدی
سازمان بورس و اوراق بهادار است ،این نوع رسمایهگذاری دارای اهمیتی ویژه است.
وی خاطرنشان کرد :افرادی که سال گذشته و در زمان رشد شاخص بورس ،اقدام به رسمایه گذاری غیرمستقیم از طریق صندوق های رسمایه گذاری کرده بودند بازدهی معقولی را از این بازار کسب کردند.
آنها در زمان ریزش شاخص بورس هم نسبت به سهامدارانی که اقدام به رسمایه گذاری مستقیم در بازار کردند زیان کمرتی را از بازار متحمل شدند.
مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس با تاکید بر اینکه سازمان بورس در بازار بدهی و نیز بازار سهام به این نتیجه رسید که برای جلوگیری از رضر و زیان سهامداران راهی جز توسعه رسمایه گذاری
غیرمستقیم وجود ندارد ،گفت :برای توسعه رسمایه گذاری غیر مستقیم نیازمند کانال های فروش مستقل از بازار پول بودیم که در این زمینه طی سال های گذشته ،مجموعه های مختلفی اقدام به فروش
اپلیکیشن های اختصاصی برای موضوع مدیریت دارایی کردند.
وی ادامه داد :در سال جاری اقدام به تصویب دستورالعمل رسمایه گذاری بر خط کردیم و در این دستورالعمل اجازه صدور و ابطال صندوق های رسمایه گذاری برای اپلیکیشن هایی فراهم شد که حتی
در خارج از بازار رسمایه بودند.
فدایی اظهار داشت :سازمان بورس و اوراق بهادار آغوش خود را برای اپلیکیشنهای که به دنبال فعالیت در بازار رسمایه هستند ،خواهد گشود و اپلیکشین هایی که پیشگامتر باشند قادر به دریافت تسهیالت
بیشرت از سازمان بورس هستند.

توسعه سرمایهگذاری غیرمستقیم با توسعه « َاپهای» بورسی

سه ا َپلیکیشن «سیگنال»« ،اسنپ» و « آپ» ،میتوانند دسرتسی متقاضیان و رسمایهگذارانِ صندوقهای بورسی را
به راحتی در کل کشور پوشش دهند.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت و گو با سنا با بیان مطلب فوق گفت :بعد
از ابالغ دستورالعمل رسمایهگذاری برخط در صندوقهای رسمایهگذاری ،سه ا َپلیکیشن بزرگ «سیگنال»« ،اسنپ»
و « آپ» ،برای صدور و ابطال صندوقهای رسمایه گذاری فعالیت می کنند .با راهاندازی این سه ا َپ بزرگ ،در
کنار ا َپلیکیشن های اختصاصی بازاررسمایه مانند «آی بی شاپ»« ،لوتوس آی بی» میتوان مدعی شد همه مردم
میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
میثم فدایی یکی از مهمرتین مشکالت بازاررسمایه را کمبود شعب فیزیکی نهادهای مالی در کل کشور عنوان کرد
و گفت :در حال حارض سه ا َپ اخیر در اغلب گوشی های مردم وجود دارد؛ نبود دسرتسی آسان به رسمایهگذاری
در این صندوقها شاید یکی از عواملی بود که رسمایه گذاری مستقیم را با مشکالتی مواجه کرده بود.
وی افزود :نخستین ا َپلیکیشن در این خصوص که از خانواده بازاررسمایه نیز بود« ،سیگنال» نام دارد که به رشکت
پردازش اطالعات مالی پارت تعلق دارد .این ا َپلیکیشن حدود  ۷میلیون نفر استفاده کننده تخصصی دارد و در حال
حارض صدور و ابطال  ۹صندوق رسمایه گذاری را انجام می دهد و تا این لحظه توانسته است حدود  ۱۰۰میلیارد
تومان برای صندوق ها منابع مالی جذب کند.
فدایی« ،اسنپ» را دومین ا َپلیکیشنی دانست که در این حوزه وارد شده است و توضیح داد :این ا َپلیکیشن به طور
سوپر ا َپ فعالیت دارد .در حال حارض بیش از  ۴۰میلیون نفر به این ا َپلیکیشن دسرتسی دارند .رسمایهگذارانی که
سجامی هستند ،می توانند با استفاده از این ا َپ صدور و ابطال یونیتهای صندوق رسمایه گذاری خود را انجام
دهند .این ا َپ ،نخستین ا َپلیکیشنی است که خارج از گروه بازاررسمایه به این حوزه وارد شده است.
سوپر ا َپلیکیشن یا سوپر ا َپ ،ا َپلیکیشنی است که تعداد زیادی رسویس را یکجا و زیر یک چرت به کاربر ارائه
میدهد .این رسویسها معموالً شامل پیامرسان ،خدمات پرداخت موبایلی ،VOD ،شبکه اجتامعی و ...میشود.
سوپر ا َپ متام نیازهای کاربران را متمرکز و یکجا پاسخ میدهد .چنین ا َپلیکیشنی رسویسهای متعددی از
شبکههای اجتامعی گرفته تا تجارت الکرتونیک و تحویل غذا را در خود جای میدهد.
وی بیان کرد :ا َپلیکیشن «آپ» ،سومین ا َپلیکیشین موجود در این حوزه است که مراحل نهایی آن در حال انجام
بوده و میتوان گفت بیشرت از خانواده بازار پول به حساب می آید .هامنطور که میدانید این ا َپ بزرگرتین
ا َپلیکیشن در حوزه پرداخت به شامر می آید .براین اساس به زودی صندوق های بازاررسمایه را بر روی پلتفرم
آپ نیز خواهیم داشت.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد :چند ا َپلیکیشن استارتاپی از جمله ا َپ های
«مانو» و «بلوط» نیز در این حوزه وارد شده اند .این ا َپ ها با ایدههای خاصی وارد این حوزه شد ه و توانستهاند
با موضوع مدیریت ثروت ،واحدهای صندوقهای رسمایهگذاری را به فروش برسانند.
فدایی ترصیح کرد :با وجود دستورالعمل اخیر و حضور ا َپ های موجود در این حوزه ،امیدواریم سال آینده با
مثرات این اتفاق شاهد توسعه خوبی در حوزه صندوق ها باشیم.
مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان این گفتگو خرب داد :صندوق امالک نیز در
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب شده و تا یک ماه آینده رشوع به فعالیت خواهد کرد.
دبیرکل کانون کارگزاران :

محدودیتهای سازمان بورس ،اغلب کارگزاریها را به حاشیه زیان میبرد

دهقانی گفت :تک محصولی بودن مشکل عمده کارگزاریها است و به واسطه قوانینی که وجود دارد کارگزاریها
منیتوانند درآمد متنوعی داشته باشند.
محمدرضا دهقانی دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار در گفتوگو با باشگاه خربنگاران جوان؛ در رابطه
با موانع و مشکالت صنعت کارگزاری گفت :زمانی که صنعت کارگزاری در ایران را با صنعت کارگزاری در سایر
نقاط دنیا مقایسه میکنیم ،متوجه مشکالت ساختاری در کشور میشویم اما بزرگرتین مشکلی که کارگزاریها با
آن رو به رو هستند ،عدم تنوع درآمدی است.
وی ادامه داد :تک محصولی بودن باعث شده درآمد عملیاتی کارگزاریها به شدت تحت تاثیر چرخههای
اقتصادی قرار بگیرد ،برای مثال زمانی که بازار رونق دارد کارگزاریها درآمدهای خوبی را به دست میآورند و
متاسفانه سازمان بورس هامن سال را مبنای تصمیم گیری قرار میدهد تا تعدادی مقررات وضع کند و درآمدهای
کارگزاریها را کم کند ،به همین علت در دورههای رکود بازار رسمایه ،بسیاری از کارگزاریها در حاشیه زیان قرار
میگیرند و مجبور به تعدیل نیرو میشوند؛ بنابراین کارگزاریها از زمانی که باید اقدام به رسمایه گذاری کنند تا
در آینده خدمات بیشرت و بهرتی ارائه دهند ،جا میمانند.
دبیر کل کانون کارگزاران گفت :کارگزاریهایی که در سطح بین املللی فعالیت میکنند خدمات متنوعی ارائه
میدهند و کمرت از نصف درآمدهایشان مربوط به کارمزد حاصل از معامالت است اما در کشور ما به واسطه
قوانین و مقرراتی که وجود دارد کارگزاریها منیتوانند درآمدهای متنوعی داشته باشند .سازمان بورس گسرته
خدماتی که کارگزاریها میتواند ارائه دهند را محدود کرده و بسیاری از فعالیتها را به نهادهای دیگری مثل
خدمات مشاور رسمایه گذاری یا سبد گردانی واگذار کرده است.
وی در پایان عنوان کرد :یکی دیگر از مشکالت ،بحث زیر ساختهای آیتی است ،به این علت که کارگزاریها
در دنیا پلتفرمهای آزاد خودشان را دارند و مزیت رقابتیشان هامن پلتفرمهای آنالین است .اما در بازار رسمایه
کشور رشکتهایی که خدمات آیتی به بازار و کارگزاری ها ارائه میدهند محدود هستند .دو رشکت به  ۹۰درصد
کارگزاری ها خدمات ارائه میدهند ،بنابراین زمانی که عرضه کننده انحصاری باشد یک ریسک جدی صنعت
را تهدید میکند .حال اگر این رسویسها قطع یا کند شوند ،مشرتیان مسبب این قضیه را کارگزاریها میدانند.
برای سررسید مهر ماه ۱۴۰۰؛

زمان و فرآیند تحویل قرارداد آتی پسته اعالم شد

مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کاالی ایران با صدور اطالعیه ای زمان انجام فرایند تحویل قراردادهای آتی
پسته رسرسید مهر ماه  ۱۴۰۰را اعالم کرد.
به گزارش کاالخرب؛ براساس اطالعیه صادره از سوی بورس کاال ،این فرآیند در روز سه شنبه هفته آینده  ۲۷مهر ماه
جاری و از طریق گواهی سپرده پسته انجام خواهد شد.براساس این اطالعیه ،کلیه مشرتیان فروشنده و خریدار
دارای موقعیت تعهدی باز ،موظفند طبق ضوابط اعالم شده جهت انجام فرآیند تحویل اقدام کنند .گفتنی است،
هر قرارداد آتی پسته شامل  ۱۰۰کیلوگرم از این محصول است.
در این اطالعیه اشاره شده است که تحویل پسته به انبار رشکت زرین زعفران مرشق زمین و انبار رشکت سبز دانه
کویر جهت تبدیل پسته به گواهی سپرده ،حداکرث تا شنبه  ۲۴مهر ماه جاری امکان پذیر است.
مبنای محاسبه قیمت نقدی پسته نیز در محاسبات جرایم نکول قراردادهای آتی پسته ،میانگین وزنی قیمت
پایانی معامالت گواهی سپرده پسته در آخرین روز معامالتی قرارداد آتی در نظر گرفته شده است .هر گواهی
سپرده کاالیی نیز در کد سهامداری شامل یک کیلوگرم پسته است.

افزایش یک هزار و 869واحدی واحدی شاخص بورس

شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار رسمایه با رشد یک هزار واحدی روبرو شد.
به گزارش تسنیم ،در جریان دادوستدهای دیروز بازار رسمایه بیش از 5میلیارد و 25میلیون سهم و حقتقدم
بهارزشی بالغ بر 5هزار و 46میلیارد تومان در بیش از 558هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس
با رشد یک هزار و 869واحدی در ارتفاع یکمیلیون و 457هزار و 480واحد قرار گرفت.
بیشرتین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در دیروز به نام منادهای معامالتی رشکتهای پرتوشیمی پردیس،
ملی صنایع مس ایران و فوالد خوزستان شد و در مقابل رشکتهای صنایع پرتوشیمی خلیج فارس ،پاالیش نفت
بندرعباس و پاالیش نفت اصفهان با افت خود مانع افزایش بیشرت مناگر بازار سهام شدند.

