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شکر؛فقط
 8700تومان
بعـد از گرانـی تخم مـرغ و مـرغ ایـن روزهـا زمزمه
افزایـش قیمـت شـکر در بـازار آزاد در حالـی بـه
گوش می رسـد کـه در آبـان امسـال نرخ هـر کیلو
شـکر تنظیـم بـازار هشـت هـزار و 700تومـان
اعلام شـد .ایـن روزهـا قنـادان از وضعیـت شـکر
گالیـه دارنـد و مـی گوینـد اگـر تـا چنـدی پیـش
برای تامین روغن دچار مشـکل بودیم حاال شـکر
هـم بـه آن افـزوده...
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ضربه کرونا به اسکواش

شهرگردی برای فروش محصوالت زیبایی

خودم تخصص دارم!



آغازگسترده
واکسیناسیون
مرغداریهایتخمگذار
علیه آنفلوآنزا
 12دی بود که خبری از شیوع ویروس آنفلوآنزای
فوق حاد پرندگان در یک واحد مرغداری بیرجند
در فضای مجازی دست به دست شد و هر چند در
ساعات اولیه ...
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جزئیات بازگشایی
مدارس
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ابرپروژه آب رسانی روستایی استان مبتال به تاخیر

روستاییانتشنه؛ اعتبار 500میلیاردی
درکش وقوس مراحل اداری
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زنگ کاهش قیمت تلفن همراه
بازار لوازم الکترونیکی بزرگترین بازار بعد از خودرو و مسکن به حساب میآید.
بازاری که از ابتدای شیوع کرونا روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته
است .از وقتی آموزش ها به بستر فضای مجازی منتقل شد بازار خرید گوشی
هم رونق خاصی به خود گرفت در حالی که این کاالی پر مصرف از نوسان های
نرخ دالر تاثیر می گرفت و روز به روز گران تر می شد .هرچند قیمت های بازار
گران بود اما خانواده ها به ناچار مجبور به خرید گوشی بودند .هم اکنون بازار
تلفن همراه با وجود کاهش قیمت ناشی از افت نرخ دالر ،روزهای سردی را
پشت سر می گذارد و در حالی که گفته می شود قیمت ها به پایینترین میزان
در شش ماه اخیر رسیده اما شواهد حاکی از آن است که با افزایش عرضه کاال و
احتمال افت بیشتر قیمت ارز ،کاهش بیشتر قیمتها نیز دور از انتظار نباشد.
آن طور که یکی از فروشندگان تلفن همراه در بیرجند می گوید :فروشندگانی
که گوشی ها را با قیمتهای باال خریدهاند چندان راضی به فروش کاالها با این
قیمتها نیستند البته با وجود کاهش قیمتها ،بازار گوشی همراه روزهای
خلوتی را سپری می کند ،هرچند ...
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