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خبر

جوی های خیابان جمهوری
اسالمی سرپوش می شود

جوی های آب خیابان جمهوری اسالمی تا پایان
امسال سرپوشیده می شود .این مطلب را معاون
عمرانی شهردار بیرجند به «خراسان جنوبی»
گفت و افزود :به منظور زیباسازی و تعریض خیابان
جمهوری اسالمی و هدایت آب های سطحی ،جوی
های آب در عرض این خیابان لوله گذاری بتنی و
سرپوشیده می شود« .عدل» اعتبار در نظر گرفته
شده برای این پروژه را  300میلیون تومان اعالم
و اضافه کرد :فاز اول آن در حد فاصل میدان امام
خمینی (ره) تا سه راه اسدی و فاز دوم حد فاصل سه
راه اسدی تا میدان امام حسین (ع) تا پایان امسال و
در صورت به اتمام نرسیدن اعتبار اجرا خواهد شد.

آشپزی

نان زنجبیلی

تردید مردم برای خریدگوشی

ارزانیدربازارموبایل،زنگ نمیخورد
زهرا خسروی -چند روز است که قیمت دالر از
نردبان ترقی پایین می آید اما همچنان کاالهای
بازار که در چند ماه گذشته به علت گرانی دالر شاهد
افزایش قیمت آن بودیم ،در مقابل کاهش قیمت ها
مقاومت می کند و هنوز ترس از صعود دوباره دالر
در بازار مشهود است .در این بین با گرانی دالر ،بازار
خرید و فروش گوشی های تلفن همراه بسیار تغییر
کرد و در چشم به هم زدنی اتیکت گرانی بر این کاال
نیز نصب شد .این روزها بازار گوشی های تلفن همراه
باوجودوعدههایگوناگونبرایترخیصگوشیهای
ثبت سفارش شده ای که در انبارهای گمرک باقی
مانده یا با حکم قضایی توقیف شده است ،همچنان
در شوک گرانی و بیان قیمت های سرسام آور به سر
میبرد و با توجه به نوسان بازار سبب سرگردانی
خریدار و فروشنده شده است و حتی کاهش 10تا15
درصدی آن نسبت به میزان گرانی ها چندان نمودی
ندارد و مشتری در انتظار کاهش بیشتر قیمت هاست.

• •بازار بدون مشتری

مواد الزم:روغن :چهار پیمانه -تخم مرغ :سه
عدد -پودرشکر :پنج پیمانه -زنجبیل :یک استکان
چای خوری -آب ولرم :یک پیمانه -گالب :یک
پیمانه -پودر کیک :یک قاشق غذاخوری -آرد:
چهار پیمانه
طرز تهیه:مولف کتاب آشپزی و شیرینی پزی
قدسی،دربارهروشتهیهاینشیرینیمیگوید:ابتدا
روغن را کمی حرارت دهید و با شکر مخلوط کنید.
تخم مرغ را خوب هم بزنید تا کف کند و سپس مواد
را مخلوط و آرد الک شده را کم کم به آن اضافه کنید.
پودر زنجبیل بهتر است روی آرد ریخته شود و می
توانمیزانزنجبیلرابهدلخواهکمیازیادکرد.خمیر
آمادهشدهرایکتادوساعتاستراحتدهید.سپس
خمیرراباوردنهنازکورویآنرابابرسسوراخکنید
و قالب گرد بزنید .یک دانه مغز پسته وسط هر نان
بگذارید .نان ها را در سینی چرب کنار هم قرار دهید
و سینی را ابتدا در طبقه پایین فر بگذارید و بعد از10
دقیقه به طبقه وسط فر با دمای  180درجه سانتی
گراد منتقل و صبر کنید تا نان ها پخته شود.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

صاحب یکی از فروشگاه های عرضه کننده گوشی
تلفن همراه ،بازار این محصول را چندان مطلوب نمی
داند و با اشاره به افزایش چند برابری قیمت ها نسبت
به ماه های پایانی سال گذشته می گوید :اگر در کنار
فروش این محصول ،موضوع تعمیر و عرضه لوازم
جانبینباشد،بازاررضایتبخشنیست«.محمدی»با
اشاره به وعده ها درباره توزیع گوشی های توقیفی در
بازار ،این کار را در کاهش قیمت ها چندان موثر نمی
داند و می افزاید :بنا بر آمار ارائه شده ،حدود 600
هزار گوشی در این طرح وارد بازار کشور خواهد شد،
درحالیکهنیازماهانهمصرفبازارکشور؛یکمیلیون
گوشیاست.البتهاینراهماضافهمیکندکهطیدو،
سه هفته گذشته شاهد کاهش بیش از  10درصدی
قیمت ها در بازار گوشی تلفن همراه بوده ایم اما با این
وجود خرید و فروشی انجام نمی شود چرا که مردم
در انتظار کاهش بیشتر قیمت ها هستند .فروشنده
دیگری هم با اشاره به این که با افزایش قیمت ها،
مردم وسوسه بیشتری برای خرید پیدا می کنند،
ادامه می دهد :با دالر  18و  11هزار تومانی در بازار؛
روزانه شاهد خرید و فروش چند دستگاه گوشی تلفن
همراه بودیم هر چند اگر قیمت ها کاهش یابد تقاضا
بیشتر می شود و به همان نسبت خرید ما نیز افزایش
مییابد« .دادمهر» با اشاره به افزایش سه برابری
قیمت ها ،از کاهش آن طی چند روز اخیر خبر می دهد

یک فروشنده :عرضه گوشی های
توقیفی در بازار هم نخواهد توانست
مشکل چندانی را از بازار ملتهب این
محصول رفع کند ،شاید ُشوک یک
هفته ای به بازار تلفن همراه وارد
شود و مسکن مقطعی باشد
و می افزاید :نمی توان درصد مشخصی برای آن اعالم
کرد اما در مجموع شاهد کاهش  80تا  150هزار
تومانی قیمت ها طی روزهای اخیر در عرضه برخی از
محصوالت گوشی تلفن همراه بوده ایم.

• •ریزش مشتری

صاحب یک فروشگاه دیگر هم از کسادی بازار تلفن
همراه می گوید و این که اگر موضوع خرید و فروش
لوازم جانبی نباشد باید این کار را کنار بگذارد« .قلی
زاده» هم از افزایش قیمت ها نسبت به ماه های پایانی
سال گذشته گالیه می کند و می گوید :یک محصول
که فروردین امسال  500هزار تومان عرضه می شد
با رشد سه برابری به یک میلیون و  500هزار تومان
رسیده است و این موضوع سبب ریزش مشتری به
کمتر از  50درصد شده است .به گفته وی ،مشتری
به دنبال گوشی ارزان ،سالم و با امکانات بسیار
است ،در حالی که در شرایط کنونی بازار یک گوشی
معمولی بیش از یک میلیون تومان قیمت دارد.
فروشنده دیگری هم از کاهش  10درصدی آن طی
روزهای اخیر می گوید و ادامه می دهد :گرانی سبب
کاهش قدرت خرید مردم و فروشنده در بازار شده
است ،بنابراین بیشتر افراد تمایل به خرید گوشی
های ارزان و کار کرده دارند« .خسروی» از زمان توزیع
عرضه گوشی های توقیفی در بازار ابراز بی اطالعی
می کند و می گوید :این موضوع شاید به کاهش
 10تا  15درصدی قیمت گوشی های تلفن همراه
در بازار منجر شود اما این کاهش نسبت به افزایش
چند درصدی آن در ماه های قبل چندان محسوس
نخواهد بود.

• •نوسان ارز

یکی از عرضه کنندگان قدیمی بازار گوشی تلفن
همراه هم می گوید :با توجه به خارجی بودن این
محصول و ارتباط مستقیم آن با نوسان بازار ارز،
امسال شناور بودن نرخ ارز و نابه سامانی آن،

رئیس اتحادیه الکترونیک ،کامپیوتر و موبایل بیرجند :قیمت گوشی تلفن
همراه نسبت به ماه های پایانی سال گذشته افزایش سه تا چهار برابری را تجربه
کرده است چرا که این موضوع ارتباط مستقیمی با نوسانات بازار دالر و ارز دارد
مشکالت زیادی در بازار عرضه و تقاضای این کاال به
وجود آورده است« .پورحاجی» ادامه می دهد :سال
گذشته یک گوشی تلفن همراه خارجی به دو میلیون
و  750هزار تومان عرضه می شد اما امسال «ال سی
دی» و فریم همان محصول به سه میلیون و 350
هزار تومان رسیده است.وی اجرای طرح رجیستری
در بازار گوشی تلفن های همراه را دارای مزایای
بسیاری می داند اما تاکید می کند :در نوسان بودن
بازار ارز ،نبود نظارت صحیح بر قیمت گذاری و اعمال
سلیقه ای قیمت ها توسط برخی عرضه کنندگان
مشکالت زیادی در این زمینه به وجود آورده است .به

گفته وی ،وقتی بازار ارز ثبات چندانی ندارد ،خریدار
و فروشنده دچار سرگردانی و بالتکلیفی می شوند.
وی از وجود حدود  240گوشی توقیفی برای توزیع
در استان خبر می دهد اما بر این نکته تاکید می کند
که این موضوع هم نخواهد توانست مشکل چندانی را
از بازار ملتهب رفع کند و شاید ُشوک یک هفته ای به
بازار تلفن همراه وارد شود و مسکن مقطعی باشد اما
باید فکری برای ثبات بازار ارز در بلند مدت کرد چرا
که نمی توان بر اساس نرخ شناور حرکت کرد .به گفته
وی ،این که برخی از مسئوالن اعالم می کنند ارز پنج
هزار و  800تومانی برای بودجه سال آینده در نظر

گرفته شده است ،باید قابل عرضه و تقاضا در بازار و
برای یک تا دو سال ثبات داشته باشد تا شاهد تثبیت
قیمت ها در بازار تلفن همراه باشیم.

• •کاهش چند درصدی قیمت ها

رئیس اتحادیه الکترونیک ،کامپیوتر و موبایل بیرجند
هم افزایش سه تا چهار برابری قیمت ها را نسبت به ماه
های پایانی سال گذشته تایید و اضافه می کند :این
موضوع ارتباط مستقیمی با نوسانات بازار دالر و ارز
دارد« .موسوی» افزایش قیمت گوشی تلفن همراه در
بازار را غیر منطقی می داند و با اشاره به کاهش  10تا
 15درصدی قیمت ها طی روزهای اخیر می گوید :با
توجه به شرایط کنونی بازار و کمبود نقدینگی مردم،
بازار گوشی های تلفن همراه روزهای راکدی را سپری
می کند چرا که مردم در انتظار کاهش قیمت ها خرید
چندانی انجام نمی دهند.

