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 ۵محدودیت معامالیت گواهی حق تقدم تهسیالت مسکن ابنک مسکن و میل

2

ت معامالتـی گواهی حق
فرابـورس بـا صـدور اطالعیـهای پنـج محدودیـ 
تقـدم تسـهیالت مسـکن دو بانـک مسـکن و ملـی را اعلام کرد.
بـه گـزارش ایبنـا ،بر اسـاس این گـزارش ،محدودیت زمانی عـدم فروش
توسـط خریـداران در تمام نمادهـای معامالتی اوراق تسـهیالت مسـکن
بانـک مسـکن بـه مـدت چهار ماه اسـت و محدودیت عدم فروش توسـط
خریـداران اوراق بـرای نمادهـای اوراق گواهـی کـه فقـط  ۴مـاه تـا پایان
معاملات آن در بـازار فرابـورس باقـی مانـده ،اعمال نمیشـود .به همین
دلیـل در ایـن مقطـع زمانـی ،نمادهـای معامالتـی «تسـه  ۹۷۰۱و تسـه
 ،۹۷۰۲تسـه  ۹۷۰۳و تسـه  »۹۷۰۴مشـمول محدودیت مذکور نیسـت.
همچنیـن در خصـوص اوراق گواهـی صـادره بانـک مسـکن محدودیـت

ورود سـفارش خریـد و انجـام معاملـه به میـزان حداکثـر  ۲۸۰ورقه برای
هـر کـد معامالتی در هر جلسـه معامالتی اسـت و متقاضیـان خرید باید
محدودیـت هـای مذکور را در خصوص ورود سفارشـات خرید و معامالت
انجـام شـده رعایـت کننـد و تخطـی از پیام ناظـر بازار و ورود سـفارش یا
خریـد بیـش از سـقف مجـاز میتوانـد منجـر بـه ابطـال تمام معامالت و
حـذف سـفارشهای ثبـت شـده و ارجـاع موضـوع بـه مرجـع رسـیدگی
بـه تخلفـات شـود.افزون بـر این ،اعتبـار تمـام اوراق گواهی صـادره برای
دریافـت تسـهیالت تـا یک مـاه پس از توقف نمـاد معامالتـی آن در بازار
فرابـورس اسـت .متقاضیـان بـرای اطلاع از سـایر جزئیـات میتواننـد
بـه اطالعیههـای ایـن شـرکت منـدرج در سـایت رسـمی فرابـورس بـه

نشـانی  www.ifb.irمراجعه کننـد.
از سـوی دیگـر ،در بخـش دوم اطالعیـه مدیـر عملیات بـازار فرابورس در
خصوص نمادهای اوراق گواهی حق تقدم اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن
بانـک ملـی آمده که اعتبار اوراق تسـهیالت مسـکن بانـک ملی «تملی»
بـرای نقـل و انتقـال (خریـد و فـروش) در بـازار فرابـورس در نمادهـای
معامالتـی «تملـی »۷۱۰۱و قبـل از آن از روز  ۱۵ماه ذکر شـده در شـرح
نمـاد بـه مدت  ۳سـال و اعتبـار بقیه نمادهای معامالتی اوراق تسـهیالت
مسـکن بانـک ملـی (تملـی) بـرای نقـل و انتقـال (خریـد و فـروش) در
بـازار فرابـورس از روز  ۱۵مـاه ذکـر شـده در شـرح نمـاد به مدت  ۲سـال
تقویمی اسـت.

آبروداری در  ۹۸؛ نگراین از ۹۹

مروری بر وضعیت اقتصاد و بازارها در سال جاری و چشم انداز سال آینده
یـک سـال پیـش در چنیـن روزهایـی ،پیـش بینـی هـا و تحلیـل هـا حکایـت از آن داشـت که یک سـال سـخت پیش روی اقتصاد کشـور قرار دارد .می گفتند در سـال  98شـاهد تورم نجومی ،رکود شـدید اقتصادی و وضعیـت نا به سـامان در بازارهای ارز و طلا و ثبات یا
جواد غیاثی
افـت در بـورس خواهیـم بود.البتـه  98سـال سـختی بـود امـا خیلـی از ایـن پیـش بینـی هـا رقـم نخـورد .بخش غیرنفتی اقتصـاد از رکود فـرار کرد .نـرخ ارز کنترل شـد و طال به مدد رشـد نرخ جهانی ،رشـد کرد .بورس همـه را غافلگیر کرد و تا نیمه اسـفند ،حـدود 200
نویسنده
درصـد بازدهـی داد .البتـه در آخریـن مـاه سـال ،کرونـا همـه دنیـا و البتـه اقتصـاد کشـور مـا را بـه شـدت تحـت تاثیـر قرار داده اسـت که بـرای دیدن آثار آن باید بیشـتر صبر کـرد .اما واقعیت این اسـت که اقتصاد کشـور در سـال  98که بـا انبوهی از تنش هـا در نیمه
اول سـال (از جملـه سـیل هـای ویرانگـر ،تحریـم کامـل صـادرات نفـت کشـور ،تنـش هـای سیاسـی و  )...درگیـر بـود ،اگرچه رشـد نکرد و خبری از بهبود شـرایط (در اکثر شـاخص ها) نیسـت اما عقبگرد جـدی هم نکرد .در ادامه ضمن بررسـی وضعیت اقتصاد کالن کشـور طی امسـال ،مـروری بر تحوالت
و نـرخ بازدهـی بازارهای مختلف نیز خواهیم داشـت.

کنرتل تورم بعد از ثبت یک رکورد اتریخی-آخرین
نرخ تورم ساالنه 37 :درصد

قیمـت بسـیاری از اقلام مصرفی خانوار در سـال  97رشـد کرده
بـود امـا انتظـار این بـود که رکورد تورم در سـال  98ثبت شـود.
همیـن اتفـاق هـم افتـاد ،نرخ تـورم تا نیمه سـال رونـد صعودی
گرفـت و تـا شـهریورماه رکـورد  42/7درصد را ثبـت کرد .رقمی
کـه بعـد از تـورم  49/5درصـدی سـال  ،74در حـدود  80سـال
اخیـر بـی سـابقه بوده اسـت .غیر از این دو مـورد ( 12ماه منتهی
بـه اسـفند  74و  12مـاه منتهـی به شـهریور  )98آخرین بار تنها
در سـال های  1321 ،1320و  1322تورم  12ماهه کشـور بیش
از  40درصـد شـده بـود .در آن سـال هـا تـورم به ترتیـب ،49/5
 96/2و  110/5درصد گزارش شـده اسـت.
بـا وجـود ثبـت ایـن رکـورد تاریخـی ،تـورم در نیمه دوم امسـال
کنتـرل شـد .طـی برخی مـاه های پاییـز ،حتی قیمـت خوراکی
هـا نزولـی شـد .البتـه طـی زمسـتان ،مجـدد شـاهد موجـی از
گرانـی بودیـم .امـا بـا همـه ایـن تحـوالت ،تـورم کل در انتهـای
بهمـن مـاه بـه  37درصـد رسـید .رونـد تـورم ماهانـه و نقطه به
نقطـه و همچنیـن شـرایط نـرخ ارز نیز نشـان می دهـد که روند
نزولـی تـورم ادامـه خواهـد داشـت .اگـر کرونـا به خوبـی کنترل
شـود و نـرخ ارز هـم بـه محـدوده مطلـوب یعنی  11تـا  12هزار
تومـان بازگـردد ،مـی توان بـرای سـال  99انتظار تـورم نزولی را
داشـت .البتـه تحلیـل گـران معتقدنـد کـه حتما تـورم همچنان
بـاال و دورقمـی خواهـد ماند.
یـک نگرانـی مهـم کسـری بودجـه دولت اسـت که ممکن اسـت
منجـر بـه رشـد پایـه پولـی و نقدینگـی شـود .امـا حتـی ایـن
موضـوع نیـز اثرات بلندمـدت دارد و احتمال اثر تورمی شـدید از
ایـن محـل در سـال  99ضعیف اسـت.

رشد بخش غیرنفیت اقتصاد البته ات قبل کروان!
رشد  9ماهه بخش غیرنفیت اقتصاد :تقریبا صفر

اقتصـاد کشـور در سـال  98یـک شـوک مهـم از محل صـادرات
نفـت متحمـل شـد .این موضـوع منجر بـه ثبت یکـی از بدترین
سـقوط هـای تولیـد ناخالـص داخلـی (بـا احتسـاب نفت) شـد.
تولیـد ناخالـص در  9ماهـه منتهـی بـه آذر امسـال  7/6درصـد
سـقوط کـرد کـه البتـه تمـام آن بـر اثـر سـقوط صـادرات نفـت
بـود .پیشـتر افـت بیـش از  5درصد اقتصاد کشـور در سـال های
 59 ،65 ،67 ،91و  57نیـز تجربـه شـده بـود.
امـا روی مثبـت وضعیـت تولیـد طـی امسـال ،مقاومـت بخـش
غیرنفتـی بـود .بـه نحـوی که بخـش غیرنفتی اقتصاد رشـد صفر
درصـد را ثبـت کـرد (در  9ماه اول) .موضوعی که نشـان می دهد
انتشـار آثـار منفـی نفـت بـه سـایر بخـش هـا ناچیز بوده اسـت.
در  9مـاه اول امسـال بخـش کشـاورزی بـه مـدد بارندگـی های
مناسـب رشـد کـرد .بخـش معـادن و صنعـت اما منفـی و نزولی
بـود و بخـش خدمـات هـم درجـا زد .بـه ایـن ترتیـب بـا حـذف

فوتو
فن

نفت ،اقتصاد کشـور ،در سـال  98اگرچه نتوانسـت رشـد کند اما
دچـار عقبگرد و رکود شـدید هم نشـد.در بخـش تجاری خارجی
نیـز ،بـه رغم تشـدید تحریم هـا ،ارزش تجارت در محدوده سـال
 97باقـی مانـد .طـی  10مـاه اول امسـال بیـش از  35/5میلیارد
دالر کاالی غیرنفتی صادر و بیش از  36میلیارد دالر هم واردات
انجـام شد.شـرایط بـرای سـال  99بـه راحتـی قابـل پیـش بینی
نیسـت .کرونـا ممکـن اسـت یک شـوک منفی موقت بـه اقتصاد
وارد کنـد کـه شـرایط را سـخت تر کنـد .وضعیـت بودجه دولت
نیـز از دیگـر نگرانـی های اقتصاد کالن کشـور اسـت .قیمت نفت
هـم ایـن روزهـا به شـدت افـت کرده اسـت .با وجود ایـن نگرانی
هـا ،عوامـل مثبـت و امیدوارکننـده زیـادی بـرای رشـد اقتصـاد
در سـال  99بـه چشـم نمـی خـورد .مگـر آن که تثبیت شـرایط
کشـور در سـال  98و عـادت بـه شـرایط تحریمـی موجب رشـد
حداقلیشـود و برخی نهضت های سـاخت داخل در کنار کانال
هـای جدیـد مبـادالت تجـاری و انتقـال ارز ،یک رشـد مناسـب
چنـد درصـدی را بـرای اقتصـاد کشـور فراهم کند.

افت نرخ بیکاری در کمال تعجب!
آخرین نرخ بیکاری 10/6 :درصد

در همیـن وانفسـا ،یـک اتفـاق خـاص افتـاد و نـرخ بیـکاری طی
تابسـتان و پاییـز نزولـی شـد .ایـن متغیـر مهم اقتصـادی که در
پاییـز سـال گذشـته  11/8درصـد بـود ،در پاییز امسـال به 10/6
درصـد کاهـش یافـت .البتـه ایـن موضـوع بـا توجـه بـه ایـن که
بخـش نفتـی اصـوال کاربـر نیسـت ،منطقـی اسـت .بـه نظـر می
رسـد بخـش هـای غیرنفتـی افـت جدی نداشـته انـد و طی این
مـدت توانسـتند شـغل ایجـاد کننـد .البتـه ایـن نـرخ بیـکاری
همچنان باالسـت و شـوک کرونا در انتهای سـال ،ممکن اسـت
شـرایط را بدتـر هـم بکند .متاسـفانه طرح های اشـتغالی دولت،
عملا تعطیـل انـد و بـه جـز پرداخت برخـی تسـهیالت در قالب
اشـتغال روسـتایی و برخـی طـرح هـای در قالـب طـرح تکاپـو،
سیاسـت فعـال دیگـری بـه چشـم نمـی خـورد .در این شـرایط
همـه امیـد کشـور بـرای ایجـاد اشـتغال و کاهـش نـرخ بیکاری
در سـال  99بـه این اسـت :رشـد بخـش غیرنفتی ،نمایان شـدن
تدریجـی مـوج کارآفرینـی و نـوآوری در کشـور و جـان گرفتـن
مـوج داخلـی سـازی بـر اثر تحریـم ها.

ابزار ارز و ثبت  2قله در ابتدا و انهتای سال
ابزدهی ابزار ارز در سال  :98حدود صفر

از متغیرهـای کالن بگذریـم و مـروری هـم داشـته باشـیم بـر
وضعیـت بازارهـای خـاص .نـرخ ارز سـال  98را در محـدوده 13
هـزار تومـان شـروع کـرد و تـا نیمـه اردیبهشـت بـه  15هـزار و
 500تومـان هـم رسـید .امـا بعـد از آن برای مـدت طوالنی افت
کـرد و در کانـال  11تثبیـت شـد .بـا شـروع نیمـه دوم سـال،
التهابـات در بـازار ارز بیشـتر و حـوادث گوناگـون منجر به رشـد

مجـدد قیمـت بـه محدوده  15هـزار و  500تومـان در این روزها
شـد .التهابـات در عـراق کـه منجر بـه مسدودشـدن برخی کانال
هـای ارزی کشـور شـده بـود و افزایـش تقاضـای انتهـای سـال
میلادی ،اولیـن محـرک هـای نـرخ ارز بـود .سـپس موضوعاتی
نظیـر سـهمیه بنـدی بنزین و ناآرامی های بعـد از آن ،تنش های
سیاسـی و نظامـی بـا آمریـکا و موضـوع  FATFهم موتـور دالر را
داغ تـر کـرد .امـا بـا همـه این هـا بانک مرکـزی اجازه عبـور نرخ
را از مـرز حسـاس  15هـزار و  500تومـان نداد.برخـی معتقدنـد
کـه کانـال هـای ارزی ضدتحریمـی کشـور بیـش از پیش قدرت
گرفتـه اسـت و بـه مـرور کانـال هـای جدیدتـر هـم ایجـاد مـی
شـود .ضمـن آن کـه کاهـش تدریجی اقلام مشـمول ارز 4200
تومانـی ،شـرایط را بـرای مدیریت بازار سـهل تر می کنـد .اما در
سـوی دیگـر برخـی معتقدنـد که دولـت باید اجازه رشـد نرخ ارز
بـه انـدازه تـورم را به صورت سـاالنه بدهـد .عالوه بـر آن ،نگرانی
هایی در خصوص آثار روانی بازگشـت کشـور به فهرسـت سـیاه
گـروه اقـدام مالـی هم وجـود دارد .اگرچـه با وجـود تحریم های
همـه جانبـه ،آثـار واقعـی ایـن موضوع ،ناچیـز ارزیابی می شـود.
بـا همـه ایـن هـا ،انتظـار بـرای رشـد و جهـش نـرخ ارز ضعیـف
اسـت .چرا که بازار ارز کشـور در سـال  98تنش های شـدیدی
همچـون تحریـم کامل نفت کشـور ،درگیری بـا آمریکا و تصمیم
 FATFرا از سـر گذرانده اسـت .تصور اتفاقاتی سـخت تر از این،
آسـان نیسـت! ضمـن آن که سیاسـت گذاری بانـک مرکزی هم
بسـیار معقول تر از سـال  97اسـت.

رشد طال به مدد هراس در ابزارهای جهاین:
ابزدهی سکه طال در سال 98؛  32درصد

اگرچـه بازدهـی دالر در سـال  98نزدیـک صفـر بـود امـا طال به
مـدد رشـد نـرخ های جهانی صعـودی بود .به عنوان نمونه سـکه
بهار آزادی در ابتدای امسـال در محدوده  4/5میلیون تومان بود
و اکنـون در محـدوده  6میلیـون تومان یعنی سـکه امسـال بیش
از  30درصد بازدهی داشـته اسـت.اما مسـیر برای رشـد سـکه در
سـال  99سـخت تر اسـت .چرا که اقتصاد جهانی هم اکنون در
معـرض شـدیدترین ریسـک ها و نگرانـی ها قـرار دارد .اگر کرونا
کنتـرل شـود و نگرانـی هـای اقتصـاد جهانی تقلیـل یابد طبیعتا
اونـس جهانـی هـم بهانه ای برای رشـد نـدارد .هم اکنـون اونس
جهانـی بـه قلـه  1700دالر رسـیده اسـت کـه تنهـا در صـورت
وقوع بحران های شـدید و رکود اقتصادی امکان رشـد بیشـتر و
رسـیدن بـه سـطوح تاریخی در محدوده  2هـزار دالر وجود دارد.

مسکن؛ از توقف روند صعودی قیمت ات حجم
گرفنت معامالت در انهتای سال

مسـکن سـال  98را با جهش قیمتی آغاز کرد .در ادامه وضعیت
سـال قبـل ،دو مـاه اول امسـال هـم قیمت مسـکن صعـودی بود
امـا در تابسـتان ،ایـن بازار بـه رکود عمیقی فرو رفت .روند رشـد

بررسیها نشان
میدهد که قیمت
زمین و مسکن
اندکی کمتر از نرخ
ارز رشد کرده است
بنابراین حباب منفی
قابل توجهی ندارد.
در سوی دیگر
مالیات بر عایدی
سرمایه نیز به
احتمال زیاد اجرایی
می شود .موضوعی
که می تواند از
حجم سوداگری
در بازار مسکن
بکاهد .با همه این
ها چشمانداز رشد
مختصر متناسب با
تورم برای مسکن و
زمین وجود دارد

قیمـت هـا متوقـف شـد و معامالت هم بسـیار کاهـش یافت .در
نیمـه دوم سـال بـا ایجـاد یک مـوج موقت تورمی بعد از سـهمیه
بنـدی بنزیـن ،معاملات مسـکن هـم بهبـود یافـت و قیمـت ها
هم اندکی رشـد کرد .بررسـی شـاخص ها و متغیرها نشـان می
دهـد کـه قیمـت زمیـن و مسـکن اندکی کمتـر از نرخ ارز رشـد
کـرده اسـت بنابرایـن حباب منفـی قابل توجهی ندارد .در سـوی
دیگـر موضوعـات مربـوط بـه مالیـات بـر عایـدی سـرمایه نیز به
احتمـال زیـاد بـه زودی اجرایـی مـی شـود .موضوعـی کـه مـی
تواند از حجم التهاب ناشـی از سـوداگری در بازار مسـکن بکاهد.
بـا همـه این ها چشـم انداز رشـد مختصر متناسـب با تـورم برای
مسـکن و زمین وجـود دارد.

بورس؛ شگفتانه 98
ابزدهی سال حدود  200درصد!

ابتدای امسـال انتظار رشـد بورس بر مبنای رشـد قیمتی برخی
سـهم های بزرگ بازار را داشـتیم .اواسـط تابستان کم کم زمزمه
ها در خصوص حبابی شـدن بورس شـروع شـد و در نیمه سـال،
کمتـر کسـی بـود که باز هم چشـم انـداز صعودی قابـل توجهی
بـرای بـورس قائـل باشـد .یـک شـوک منفـی هـم در نیمـه مهر
بـه بـازار وارد شـد امـا بـازار سـرمایه از هـر افـت قیمـت ،چنـد
برابـر انـرژی گرفـت و رشـد کـرد تـا این که در اسـفند شـاخص
کل توانسـت از  540هـزار واحـد عبـور کنـد و بازدهـی رویایـی
 200درصـدی را بـر اسـاس شـاخص کل رقـم بزنـد .اکنون هیچ
کـس دربـاره حبابی بودن رشـد سـهام تردید نـدارد اما نقدینگی
سرشـار موجود در بورس ،راه را بر هر تحلیلی بسـته اسـت .البته
طـی هفته سـوم اسـفندماه ،کمـی از تب و تاب معامالت کاسـته
و رونـد صعـودی متوقـف شـد امـا همچنـان پیـش بینـی بورس
سـخت اسـت .در صفحـه بـورس و بیمـه همیـن شـماره بیشـتر
توضیح داده ایم.

سرگرمی خوشمزه در قرنطینه
ایـن روزها که در قرنطینه خانگی
حانیه زحمتکش
به سـر می بریم ،حتما نسـبت به
روزنامه نگار
گذشـته زمان کافـی را در اختیار
داریـم .شـاید خیلـی هـا بـه ایـن
زمان دیدگاه خوبی نداشـته باشـند و دایم در حال غرولند باشـند!
و شـاید هـم شـرایط موجـود را پذیرفتـه و در پـی انجـام کارهـای
عقـب افتـاده یا کاری مفید هسـتند.
محدودیـت هـا ممکـن اسـت در ابتـدا سـخت بـه نظـر بیاینـد امـا
کسـانی مـی تواننـد ازیـن محدودیت ها سـربلند بیـرون بیایند که
آن هـا را تبدیـل بـه فرصـت کنند.
در ایـن ایـام مـی توانیـم از فرصـت در خانـه بـودن نهایت اسـتفاده
را ببریـم؛ کتـاب بخوانیـم ،مجلات را ورق بزنیم ،فیلم هـای برتر را
ببینیـم یا هنـری را در خانـه بیاموزیم.
یکی از این هنرها شیرینی پزی است.
هنر شـیرینی پزی همواره جزو آن دسـته از هنرهاسـت که نزدیک
عیـد طرفـداران بیشـتری پیـدا می کنـد .چرا که خیلی هـا طعم و
مزه شـیرینی خانگی را بیشـتر می پسـندند.
ایـن روزهـا ،تهیـه شـیرینی خانگـی گزینـه خوبـی بـرای سـرگرم
شـدن و تهیـه شـیرینی سـالم و بهداشـتی در منـزل اسـت.
اگـر دسـتی بـر آتش شـیرینی پزی داریـد که هیچ! امـا اگر مبتدی
و تـازه کار هسـتید شـاید خوانـدن ایـن قسـمت از دخـل و خرج به
درد شـما بخورد.
در ایـن شـماره سـعی کردیـم بـا طـرز تهیـه سـه شـیرینی رایج و
خوشـمزه خانگـی اندکـی از وقـت شـما را بـه یادگیـری ایـن هنـر

کاربـردی اختصـاص دهیـم.

شیریین گردویی

مواد الزم:
تخم مرغ۱ :عدد از قرار کیلویی  ۸۹۰۰تومان
پودر قند۱ :لیوان از قرار کیلویی  ۴۵۰۰تومان
روغـن جامـد یـا روغـن شـیرینی پـزی۱ :لیـوان از قـرار کیلویی
۱۵هـزار تومان
آرد۲ :لیـوان( بـه مقـداری که در خمیر به دسـت نچسـبد) از قرار
کیلویـی ۶هزار تومان
هـل ۱ :قاشـق چایخـوری ،هـر صـد گـرم هـل برابر بـا ۴۰هزار
تومان اسـت
گردو :به میزان الزم از قرار کیلویی ۵۵هزار تومان
روغـن را بـا پـودر قنـد زده تـا صـاف و یکدسـت شـود ،سـپس هل
و زرده تخـم مـرغ را اضافـه مـی کنیـم .بعـد آرد را بـه تدریج اضافه
میکنیـم تـا به دسـت نچسـبد.
نکتـه :اگـر خمیـر شـل شـد ،کمـی آرد اضافـه مـی کنیـم و اگـر
شکسـت مقـداری روغـن اضافـه خواهیـم کـرد.
سـپس خمیـر را بـه صـورت گلولـه هـای شـیرینی درآورده و آن
را داخـل ظـرف گـردوی خـرد شـده مـی غلتانیـم و بعـد از آن در
سـینی مـی چینیم.
سـعی کنیـد سـینی فـر را یک طبقـه مانده به بـاال( درصورت چهار
طبقـه بودن) ،بـا حرارت۱۵۰درجه بگذارید.
بعد از  ۲۰تا  ۳۰دقیقه شیرینی گردویی شما آماده است.

شیریین نخودچی

مواد الزم:
آرد نخودچی۴۰۰ :گرم از قرار کیلویی ۱۴هزار تومان
پودر قند۲۰۰ :گرم از قرار کیلویی  ۴۵۰۰تومان
روغن جامد۲۰۰ :گرم از قرار کیلویی ۱۵هزار تومان
هـل سـاییده شـده۱ :قاشـق مربـا خـوری از قـرار هـر ۱۰۰گـرم
۴۴هـزار تومان
روغـن و پـودر قنـد را خـوب هـم میزنیـم تـا صـاف و یکدسـت
شـود .سـپس هـل را اضافـه می کنیم .بعـد از آن نوبت افـزودن آرد
نخودچـی اسـت؛ سـپس مخلـوط را بـه خوبـی هرچـه تمـام تر هم
میزنیـم۲۴( .سـاعت اسـتراحت خمیـر)
بعـد از ۲۴سـاعت خمیـر را در ظرفـی پهـن میکنیـم و قالـب
میزنیم.بـرای تزییـن مـی تـوان از کاکائو با آب یا زعفران آبشـده
اسـتفاده کرد.سـپس سـینی مـورد نظـر را در دمای۱۵۰درجـه فر
قـرار مـی دهیم.بـرای تزییـن مـی توانیـم از خلال یـا پودر پسـته
اسـتفاده کنیم.

شیریین برنجی

مواد الزم:
آرد برنـج  250 :گـرم (معـادل یـک ونیم پیمانـه) از قرار هر کیلو
۱۴هزار تومان
پـودر قنـد 90 :گـرم (معادل سـه چهـارم پیمانه) از قـرار کیلویی
 ۴۵۰۰تومان
روغـن جامـد صـاف شـده یـا کـره یـا روغـن کرمانشـاهی125 :

گرم(معـادل نصـف پیمانـه) روغـن شـیرینی پـزی معـادل ۱۵هزار
تومـان و روغـن کرمانشـاهی از قـرار کیلویـی ۱۵۰هـزار تومـان
پـودر هـل :یـک قاشـق چـای خـوری هر صـد گرم هـل  ۴۰هزار
تومان
گالب :یک چهارم پیمانه از قرار هر یک لیتر  2۰هزار تومان
زرده تخـم مـرغ :یـک عـدد از قـرار هـر یـک کیلـو تخـم مـرغ
 ۸۹۰۰تومـان
تخم خرفه :به مقدار الزم هر صد گرم  5هزار تومان
زعفـران دم کـرده :نصـف قاشـق چـای خـوری از قـرار هـر صـد
گـرم  ۶۲۰هـزار
روغـن و پـودر قنـد الـک شـده را بـا همـزن بـه مـدت پنـج دقیقه
میزنیـم تـا خامـه ای شـود .زرده تخـم مـرغ و پـودر هـل را اضافه
کـرده و یـک دقیقـه دیگـر هـم میزنیـم ،سـپس آرد برنـج الـک
شـده را بـه مـواد افـزوده و مخلـوط میکنیم .در مرحلـه بعد گالب
را اضافـه و بـا دسـت شـروع بـه ورز دادن میکنیـم تـا خمیـر نرم و
لطیفـی بدسـت آیـد ( همیـن کـه نرم و لطیف شـود کافی اسـت )
میتـوان مـواد را نصـف کرده و به نصف آن ،نصف قاشـق غذاخوری
زعفـران دم کـرده بزنید.خمیـر را داخـل کیسـهفریزر بـه مدت 12
سـاعت در دمـای آشـپزخانه میگذاریم .سـپس از مـواد گلولههایی
بـه انـدازه گـردوی ریـز برداشـته و بـا دسـت گـرد میکنیـم روی
آن مهـر میزنیـم یـا بـا تـه ماسـوره روی آن هـا شـکل میدهیم و
تخـم خرفـه ریختـه و در فـر  ۱۶۰درجـه به مدت  ۱۰تـا  ۱۵دقیقه
میگذاریـم ،سـپس از فـر در آورده و تا وقتی سـرد نشـده اسـت به
آن هـا دسـت نمیزنیم.

