
 آغاز فعالیت اصناف پرخطر تهران  مدیریت صحیح؛ سیل بند نقدینگی افسار گسیخته 
از امروز

رئی��س اتاق اصن��اف تهران گف��ت: فعالیت اصناف 
پرخطر تهران از سه شنبه این هفته بالمانع است.

قاس��م نوده فراهانی افزود: بر اس��اس تصمیم ستاد 
مقابله و پیش��گیری از وی��روس کرونا، همه اصناف 
حتی صنوف��ی که از آن ها به عنوان صنوف پرخطر 
یاد می ش��د، از سه ش��نبه ای��ن هفت��ه )6 خرداد( 

می توانند فعالیت خود را آغاز کنند.
فراهان��ی تاکید کرد: تم��ام واحد های صنفی باید در 
س��امانه salamat.gov.ir ثب��ت ن��ام و کد مجوز 
بهداش��ت را دریاف��ت و در واح��د صنفی خود نصب 
کنند. فعالیت این واحد ها بدون ثبت نام و دریافت کد 
مجوز غیرمجاز خواهد بود. رئیس اتاق اصناف گفت: 
رس��توران ها، اغذیه فروش��ی، طباخی و فست فود، 
گرمابه، س��ونا و ماساژ، تاالر پذیرایی و سالن مراسم، 
قهوه خانه، چایخانه و تریا از جمله صنوف پرخطر به 
ش��مار می روند که پس از تعطیالت عید سعید فطر 
امکان بازگش��ایی ب��ا رعایت کامل ش��یوه نامه های 

بهداشتی ابالغی را دارند. اتاق اصناف تهران 

ادامه نزول تورم سالیانه   
هرچند روند نزولی تورم سالیانه در اردیبهشت ماه 
نیز ادامه یافته اس��ت اما روند تورم ماهیانه آهنک 

صعودی در پیش گرفته است.
  اطالع��ات منتش��ر ش��ده از س��وی مرک��ز آم��ار 
ایران نش��ان میدهد، روند نزولی تورم س��الیانه در 
اردیبهش��ت ماه نیز ادامه یافته اس��ت. در این ماه 
تورم س��الیانه به 29.8 درصد رسیده که نسبت به 

فروردین ماه 2.4 درصد کاهش نشان میدهد. 
البت��ه تورم ماهیانه در این ماه افزایش یافته اس��ت 
که یک زنگ خطر جدی برای بازگش��ت انتظارات 

تورمی میباشد.
در روزهای اخیر ش��اهد هشدار س��ازمان برنامه و 
بودج��ه به بانک مرکزی در خص��وص از اثر گیری 
رش��د تورم و لزوم اجرای فوری عملی��ات بازار باز 
بودی��م. نکته قابل توجه اینکه نرخ س��ود بانکی به 
عن��وان یک��ی از ابزارهای سیاس��ت انقباضی پولی 
کاهش یافته اس��ت. هر چند کارشناسان معتقدند 
به دلی��ل کاهش نرخ س��ود بین بانکی نرخ س��ود 
س��پرده ها نیز کاهش یافته اس��ت اما ب��ا توجه به 
وضعیت کرونایی اقتصاد الزم بود تا تدبیر جدی در 
خصوص اخذ سیاست انقباضی پولی در این شرایط 

لحاظ میشد.  تسنیم 

بانک ها موظف به دریافت سفارش 
فروش سهام عدالت شدند

بانک ها و مؤسس��ات اعتباری غیربانکی مکلفند به 
نمایندگی از شرکت های کارگزاری با انعقاد قرارداد 
نسبت به دریافت سفارش فروش سهام شرکت های 
بورس��ی و فرابورس��ی متعلق به دارندگان س��هام 

عدالت اقدام کنند.
 بانک مرکزی اعالم کرد: با توجه به نقش و جایگاه 
پراهمیت و برجس��ته نظام بانکی کشور در تسهیل 
اجرا و پیشبرد سیاست های کالن کشور درخصوص 
س��هام عدالت، در جلسه 30 اردیبهشت ماه 1399 
ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار ب��ا نظر مثبت 
و حمای��ت بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران 
تصویب شد: »بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
مکلفن��د به نمایندگی از ش��رکت های کارگزاری با 
انعقاد قرارداد نس��بت به دریافت س��فارش فروش 
سهام ش��رکت های بورس��ی و فرابورسی متعلق به 
دارندگان سهام عدالت اقدام کنند و در صورت نیاز 

به کارگزاری مربوطه ارایه دهند«.
همچنین ضروری است بانک ها، اقدامات و تمهیدات 
الزم را به قید فوریت در خصوص دریافت س��فارش 
فروش س��هام متعلق به دارندگان س��هام عدالت از 
تاری��خ 6 خرداد م��اه 1399 مطابق دس��تورالعمل 

اجرایی، انجام دهند. تسنیم 

 افزایش ۵۰ درصدی تقاضا برای 
تعمیر و ارتقا رایانه

  رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه از افزایش ۵0 
درص��دی تقاضا برای تعمی��ر و ارتقا رایانه به دلیل 

افزایش قیمت محصوالت خبر داد.
محمد فرجی با اش��اره به افزایش فروش حوزه آی 
تی در کشور اظهار کرد: با توجه به محدودیت های 
بیم��اری کرونا و طرح فاصله اجتماعی بس��یاری از 
فعالیت ها به فضای مجازی منتقل شد و این موضوع 
باعث افزایش 30 درصدی فروش محصوالت حوزه 
آی تی ش��د. رییس اتحادیه صنف فن��اوران رایانه 
تصری��ح ک��رد: افزایش نرخ ارز ب��ه طبع آن قیمت 
کااله��ا، باع��ث افزایش ۵0 درصدی م��ردم تقاضا، 

برای ارتقا و یا تعمیر رایانه شخصی خود شوند.
وی افزود: بحث خرابی دستگاه های مانند کامپیوتر 
و لب تاب به علت اس��تفاده از م��واد ضدعفونی به 
دلیل درک باالی خریداران نسبت به عدم استفاده 
از ای��ن م��واد در بخش هایی که ام��کان نفوذ را به 
داخل دس��تگاه می دهد، بس��یار کم گزارش ش��ده 
با این وجود برخی از ش��کایات از س��وی خریداران 
مبن��ی بر عدم ارائه خدمات از س��وی نمایندگی ها 
مط��رح ش��ده که با پیگیری الزم مش��خص ش��د، 
دس��تگاه های ک��ه علت خراب��ی آن ها اس��تفاده از 

شوینده ها بوده، مشمول خدمات نشده اند.
ریی��س اتحادی��ه صن��ف فن��اوران رایان��ه عنوان 
کرد:قیمت لب تاپ با افزایش تقاضا و بس��ته بودن 
ثبت س��فارش افزایش محسوس��ی داش��ته است و 
امیداوریم با تس��ریع در روند ترخیص شاهد تعادل 

در قیمت بازار باشیم. میزان

اخبار

همتی خبر داد

انتشار بیانیه هدف گذاری تورم از امروز
رئیس کل بانک مرکزی با اعالم اینکه روز سه شنبه بیانیه رسمی »چارچوب هدف گذاری تورم« از سوی بانک 
مرکزی منتشر خواهد شد، از نهایی شدن ادغام دو بانک »مهر اقتصاد« و »حکمت ایرانیان« در بانک سپه تا ۱۰ 

روز آینده خبر داد.
  عبدالناصر همتی اظهار کرد: روز سه شنبه بیانیه رسمی »چارچوب هدف گذاری تورم« از سوی بانک مرکزی 
پولی،  گذاری  نمای سیاست   پولی، قطب  فعال سیاستگذاری  و  پیشنگرانه  رویکرد  این  در  خواهد شد.  منتشر 
کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، 
نرخ سود سیاستی و یا داالن نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار 

پول را تنظیم می کند.
وی ادامه داد: با تأئید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام 
شرکت های دولتی و اموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول و سرمایه تأمین خواهد 
شد. طبق اطالع واصله از همکاران خزانه داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین 

کسری بودجه و بالتبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود.
با برگزاری مجامع  به نیروهای مسلح ظرف ده روز آینده  بانک های وابسته  همتی افزود: در ادامه روند ادغام 
»بانک مهر اقتصاد« و »بانک حکمت ایرانیان« ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع  سه بانک 
باقیمانده  دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصالح نظام بانکی و ارتقای سالمت مالی بانک ها 

را با جدیت ادامه خواهد داد.
وی گفت: نظام بانکی کشور طبق وعده ای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیالت بانرخ 

سود ۱۲ درصد به مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده اند، است.
رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: به محض دسترسی بانک ها به سامانه مربوط به اطالعات مشاغل 
و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام هستند و توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این 

خصوص ایجاد شده است، بانک ها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام الزم را انجام خواهند داد.

نمای نزدیک

سیاست روز ابزارهای کنترل نقدینگی را بررسی میکند؛
گزارش

سالهاست که نقدینگی  مهمان ناخوانده بازارهای اقتصادی 
ای��ران اس��ت و با زاد وولد خود به ه��ر عرصه ای که پا می 
گ��ذارد ؛س��تون های آن بازار را به ل��رزه در می آورد. بازار 
ارز ،س��که ،مسکن و خودرو از جمله بازارهایی بوده اند که 
درتمام این س��الها از گزند تبعات منف��ی این نقدینگی در 

امان نمانده اند. 
ش��اید در میان تمام بازارهایی که ب��ا ورود نقدینگی دچار 
التهاب ش��دند ؛تنها بازار س��رمایه بوده که با آغوش باز از 
این حجم نقدینگی اس��تقبال کرده و رکوردهای پی در پی 

ثبت کرده است. 

حجم نقدینگی در کشور
نقدینگی در اقتصاد شامل پول و شبه پول است. پول باالترین 
درجه نقدشوندگی را دارد، و افراد با پول به سرعت می توانید 
هر آنچه را که آماده فروش است تهیه کنید. به عبارت خیلی 
س��اده پول به اسکناس و س��که های )مسکوکات( در دست 
مردم، همچنین هر گونه حساب بانکی که در هر زمان امکان 
برداشت تا ریال آخر از آن وجود داشته باشد اطالق می  شود. 
اخرین اطالعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی که اواخر 

اس��فند 98 منتشر شده ؛نشان می دهد که  حجم نقدینگی 
در آذر ماه س��ال جاری معادل 22 هزار و 623 هزار میلیارد 
ریال بوده که نس��بت به مدت مش��ابه پارسال 28.2 درصد 
افزایش داشته است.برهمین اساس، حجم پول در این دوره 
معادل 363 ه��زار و 4.8 میلیارد ریال بوده که 48.6 درصد 
نسبت به آذر ماه سال قبل افزایش داشته و حجم شبه پول 
نیز با 24.9 درصد رش��د، معادل 189 هزار و 88.3 میلیارد 
ریال اس��ت. البته درکناراین آمار؛صحبت های همتی رئیس 
کل بانک مرکزی درباره رش��د نقدینگی این نکته را مطرح 
میکند که آمار غیر رس��می نش��ان دهنده 28 درصد رش��د 
نقدینگی بوده و معادل 2۵ درصد هم نسبت به میانگین ۵0 

سال گذشته، رشد داشته است.
براس��اس آنچه آمارها ارایه می کنن��د در حال حاضر رقم 
نقدینگ��ی درایران چیزی در ح��دود 2هزار و ۵00 میلیارد 
تومان اس��ت و این رق��م لحظه به لحظ��ه و ثانیه در حال 

افزایش است.

آغوش باز بورس برای نقدینگی
ماههاست که بازارسهام به مقصد اصلی نقدینگی در اقتصاد 

ایران تبدیل ش��ده، به طوری که بررسی ها نشان می دهد 
که همزمان با تش��دید روند صع��ودی بورس، فقط در یک 
فروردین ماه 99، دس��ت کم 20 ه��زار میلیارد تومان پول 
تازه، وارد بازارسهام شده است و این درحالی است که رقم 
ورود پول به تاالرهای بورس در طول س��ال گذشته 30 تا 

3۵ هزار میلیارد تومان برآورد می شود. 
این اتفاقی اس��ت که س��الها فعاالن این ب��ازار انتظار آن را 
م��ی کش��یدند و درتالش بودند ت��ا با انتق��ال نقدینگی از 
س��ایر بازارها به ویژه بازار بانکی این حجم پول را به سمت 
بازار س��رمایه و در پی آن صنایع��ی ببرند که چرخه تولید 
و فعالی��ت ای��ن آنها م��ی تواند اقتصاد کش��ور را با رونق و 

پیشرفت روبرو کند.
ای��ن اتفاق در حالی رخ داده که کارشناس��ان و تحلیلگران 
اقتصادی حرکت نقدینگی به س��مت بازارهای طال، سکه و 
ارز را برای اقتصاد مضر می دانند و تاکید دارند که  بهترین 
محل برای آن را در ش��رایط کنونی، بازار س��رمایه اس��ت  
چراکه این نقدینگی می تواند به سمت تولید حرکت کرده 

و موجب بهبود اقتصاد و اشتغالزایی شود.
با این وجود اما این تحلیلگران ش��رط و شروط هایی را هم 
مطرح می کنند که مدنظر داش��تن آن قابل توجه است اما 
همچن��ان تاکید دارند که تداوم این رون��د نیازمند رعایت 

ملزوماتی در رشدهای بورس است.

هدایت درست اصل اول 
به گفت��ه  دبیرکل کانون نهادهای س��رکایه گذاری روزانه 
نزدی��ک به یک هزار و ۵00 میلیارد تومان نقدینگی جدید 
وارد بورس می شود و پیرو همین اتفاق باید بازار را از نظر 
ارزش معام��الت مورد بررس��ی جدی قرار گی��رد چراکه تا 

زمانی که بازارهای جایگزین در رکود به سر می برند و فقط 
یک بازار در مس��یر افزایش ارزش قرار می گیرد بی ش��ک 

می تواند باعث ایجاد یک حباب جدی در بازار شود.
ب��ه گفت��ه وی نقدینگی که اکن��ون وارد بورس می ش��ود 
در هر بازار دیگری س��رازیر شود رش��د سرسام آوری را به 
دنبال خواهد داش��ت بنابراین زمانی که هر یک از بازارهای 
جایگزین ش��روع به رشد و حرکت کند، ممکن است زمینه 

ریزش بازار سرمایه فراهم شود.
برآین��د تمام موارد از ای��ن مهم پرده بر م��ی دارد که این 
نقدینگی در هر بازاری بی مهابا وارد ش��ود و مدیریت الزم 
صورت نگیرد نه تنها آن بازار که اقتصاد را دگرگون می کند 
بنابراین برای جلوگیری ازهر گونه آس��یب جدی در اقتصاد 
به واسطه این حجم نقدینگی راهکارهای متنوعی می تواند 
مدنظر متولیان باشد نخس��ت ؛اجرای جهش تولید و سوق 
دادن مردم به سمت سرمایه گذاری در تولید. دوم  مقابله با 
داللی های کاذب مانند خودرو و س��که و دالر که نقدینگی 
س��وز اس��ت و در نهایت بهره مندی از ظرفیت های بورس 
به عنوان راهکار س��وم.به سخن دیگر نکته اصلی و مهم در 
برابر این حجم نقدینگی اقدامی نیست جز مدیریت صحیح 
آن و نظ��ارت های دقیق تا مانع از نف��وذ دالالن و پیرو آن 
برهم ریختگی  بازارها شود. بی شک هدایت دقیق و همراه 
با برنامه ریزی است که می تواند  این حجم نقدینگی  را در 
مسیر صحیح قرار دهد و هر گونه اقدامی بدون این نوع نگاه  
ن��ه تنها بازارهای اقتصادی ک��ه کل اقتصاد را دگرگون می 
کند به س��خن دیگر تامادامی که  مدیریت جامع و درست 
در قبال نقدینگی در کش��ور و اقتصاد وجود نداش��ته باشد 
نمی توان امیدی به دس��تاوردهای بلند مدت و منسجم در 

قبال نقدینگی داشت.
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به زودی اعالم می شود
نظر شورای نگهبان درباره حذف صفرها 

از پول ملی 
سخنگوی ش��ورای نگهبان از اعالم نظر نهایی این شورا 
درباره حذف چهار صفر از پول ملی در در روز های آینده 
خبر داد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان 
با اشاره به بررس��ی الیحه اصالح نظام پولی و بانکی در 
جلس��ات این ش��ورا، گفت: مصوبه مجلس درباره الیحه 
اصالح نظام پولی و بانکی در جلسات شورای نگهبان در 

حال بررسی است.

وی افزود: الیحه اصالح نظام پولی و بانکی که بخشی از 
آن ب��ه حذف چهار صف��ر از پول ملی اختصاص دارد، در 
جلسه روز چهارشنبه هفته گذشته شورای نگهبان بررسی 
شد، اما به علت گستردگی موضوع و نیاز به بررسی های 
بیش��تر، در نامه ای به مجلس درخواست مهلت ده روزه 

دیگری، عالوه بر مهت ده روزه اول کردیم.
سخنگوی ش��ورای نگهبان ادامه داد: هنوز نمی توان به 
طور دقیق درباره الیحه حذف چهار صفر از پول ملی که 
از سوی مجلس به شورای نگهبان ارجاع شده، اظهارنظر 
کرد و نظر نهایی باید پس از جمع بندی در جلس��ه این 

شورا اعالم شود.
کدخدای��ی خاطرنش��ان کرد: ش��ورای نگهب��ان در روز 
چهارش��نبه ای��ن هفته نیز جلس��ه دارد و الیحه اصالح 
نظ��ام پولی و بانکی نیز در این جلس��ه بررس��ی خواهد 
ش��د و نظر نهایی این ش��ورا درباره حذف چهار صفر از 
پول ملی به زودی اعالم می ش��ود.   پیش تر گروهی از 
نمایندگان مجلس یازدهم در نامه ای به شورای نگهبان 
خواس��تار عودت الیحه حذف صفرها با هدف بررس��ی 
بیشتر و انجام اصالحات جدی در این الیحه شده بودند.

 پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان   

دبیر سندیکای لوله و پروفیل تشریح کرد؛
دالیل ایجاد بازار سیاه محصوالت فوالدی

  دبیر س��ندیکای لوله و پروفیل گفت: سایت بهین یاب 
به دلیل درس��ت عمل نکردن یکی از عوامل بازار س��یاه 

محصوالت فوالدی است.
  امیرحس��ین کاوه   درب��اره قیم��ت ب��االی برخ��ی از 
محصوالت ف��والدی همانند ورق در بازار اظهار کرد: در 
حال حاضر حدود 26 میلیون تن تولید فوالد داریم، اما 
حجم مصرف داخلی حدود 10 تا 12 میلیون تن اس��ت 
و 10 ت��ا 13 میلیون تن اضافه تولید داریم بنابراین این 

کاال سهمیه ای نیست و نباید بازار سیاه داشته باشد.
دبیر سندیکای لوله و پروفیل افزود: به دلیل اینکه سهمیه 
تولیدکنندگان در بورس کاال به اندازه نیاز نیست ناچار به 
خرید از بازار هس��تند. وی با بیان اینکه بازار س��یاه نباید 
تشویق شود تا قیمت بازار رسمی به آن برسد، گفت: مرجع 
بازار، بورس کاال است و قیمت رسمی قیمت بازار محسوب 
می شود. دبیر س��ندیکای لوله و پروفیل با تاکید بر اینکه 
سایت بهین یاب به دلیل درست عمل نکردن یکی از عوامل 
بازار سیاه است خاطرنشان کرد: همچنین بازار نقدی بورس 
نیز از دیگر عوامل به وجود آمدن بازار سیاه است. وی تصریح 
کرد: در سایت بهینه یاب سهمیه ها متناسب اختصاص داده 
نمی شود و به برخی تولیدکنندگان بیشتر از میزان تولید به 
آن ها اختصاص داده می ش��ود. کاوه با بیان اینکه تقاضای 
مازاد در سایت بهین یاب داریم، اظهار کرد: در حالی که 
تقاضا ورق گرم در س��ایت بهین ی��اب ماهانه ۷00 هزار 
تن اس��ت، اما فوالد مبارکه توانایی تامین 300 هزار تن 
را دارد. دبیر سندیکای لوله و پروفیل با بیان اینکه تولید 
محصوالت فوالدی ما متعادل نیس��ت، افزود: حدود 61 
درصد صادرات ما ش��مش خام است، اما ورق فوالدی ما 

کم است که باید تولید آن بیشتر شود.  میزان

خ��ب��رخ��ب��ر

 در راس��تای تحق��ق ش��عار »جهش تولی��د « و به منظور 
تامین مالی بنگاه های تولیدی در جهت توسعه و گسترش 
فعالیت آنها ؛12 درصد از سهام شرکت زر ماکارون با مجوز 
ب��ورس عرضه می ش��ود. مرتضی س��لطانی بنیانگذار گروه 
صنعتی و پژوهش��ی زر با اش��اره به اینکه پذیرش شرکت 
ه��ای جدید در بورس اقدامی مطلوب در جهت توس��عه و 
گس��ترش فعالیت بنگاه های تولیدی است گفت: در سالی 
ک��ه از س��وی مقام معظم رهبری س��ال »جه��ش تولید« 
نام گرفته بی ش��ک بازار س��رمایه به عنوان یکی از ارکان 
اصلی در تامین مالی بخش تولید،می تواند زمینه رش��د و 
توس��عه پایداربنگاههای تولیدی را مهیا کند. وی افزود: در 
همین راس��تا ش��رکت بورس و اوراق بهادار با درج شرکت 
»زرم��اکارون« با ک��د "1۵44” و نماد "غزر" در فهرس��ت 
نرخ های بازار دوم بورس ؛مجوز عرضه 12 درصد از س��هام 

این شرکت را در روز چهارشنبه ۷ خرداد صادر کرده است. 
سلطانی تصریح کرد: ظرفیت و پتانسیل باالی بازار سرمایه 
در تامین مالی بنگاه های تولیدی منجر به آن ش��د تا این 
ش��رکت با تامین س��رمایه الزم و اقدام به ورود در بورس ، 
برنامه ریزی جهت افزایش تولید روزانه 2۵00 تن را فراهم 
کند. براساس اطالعات منتشر شده در روز چهارشنبه 192 
میلیون س��هم از مجموع 1600 میلیون س��هم این شرکت 
قاب��ل عرضه خواهد بود به طوری که حداکثر س��هام قابل 
خریداری توسط هر ش��خص حقیقی و حقوقی 1۵0 سهم 
ب��ا دامنه قیمت در ثبت س��فارش از مبل��غ 43.000 ریال 
ت��ا 4۵.۵00 ری��ال خواهد بود. به گفته س��لطانی در حال 
حاضر این ش��رکت با کس��ب بیش از 60 درصد سهم بازار 
داخلی ، به عنوان لیدر بازار ماکارونی در کشور شناخته می 
شود. ایشان از حضور این شرکت درعرصه های بین المللی 

خبر داد و گفت: باوجود تحریم های ظالمانه، پایدار بودن 
صادرات شرکت در کنار کسب اعتماد از مصرف کنندگان 
در عرصه بین المللی ،منجر به کس��ب س��هم بیش از 80 
درصدی صادرات پاس��تای کشور توسط این شرکت شده 
است. بنیانگذار گروه صنعتی و پژوهشی زر با اشاره به رقم 
فروش ثبت ش��ده این ش��رکت در سال 98، و رسیدن آن 
ب��ه بیش از 181هزار تن از افزای��ش 200 درصدی جمع 
کل درآمدهای عملیاتی محقق شده این شرکت و رسیدن 
ای��ن مهم ب��ه رقم 9 هزار و 928 میلیارد ریال نس��بت به 
س��ال 9۷ خبرداد. گفتنی است ؛شرکت زرماکارون با بهره 
گی��ری از تکنول��وژی روز دنیا در تولی��د و دانش فنی باال 
تولی��د محصوالت با کیفیت به عن��وان اولین تولید کننده 
پاس��تا با "آرد س��مولینا " در کشور توانس��ته سهم باالیی 
از تولید ماکارون��ی در بازارداخلی و خارجی را از آن خود 
کند.این ش��رکت با صادرات به کشورهای مختلف در دنیا 
، رتبه دومین شرکت تولید کننده پاستا در یک سایت در 
جهان و همچنین کسب ۷ دوره پیاپی صادر کننده نمونه 
کش��وری و دریافت م��دال افتخار ص��ادرات را در کارنامه 

کاری خود دارد.

در راستای تحقق شعار »جهش تولید « محقق شد؛

  عرضه 12 درصد سهام لیدر صنعت ماکارونی کشور


