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با 70میلیونوامازدواجچهمیتوانخرید؟

با کشف  ۱۵۳۵کیلو تریاک
از بار علوفه و تره بار

طبق مصوبه مجلس ،وام ازدواج در سال  1400به نفری  70تا  100میلیون تومان افزایش می یابد؛ با این مبلغ چقدر از لوازم جهیزیه را می توان تهیه کرد؟
میرجانیان-وام ازدواج از ابتدای سال 1400
افزایش پیدا می کند؛ بر اساس مصوبه مجلس
به هر یک از زوج ها ،مبلغ  ۷۰میلیون تومان
وام ازدواج پرداخت میشود .اگر زوج زیر ۲۵
سال سن داشته باشد یا زوجه زیر  ۲۳سال سن
داشته باشد تا  ۱۰۰میلیون تومان تسهیالت به
هر کدام پرداخت میشود .با فرض این که بیشتر
زوج ها در سنین بیشتر از  25سالگی ازدواج
می کنند حاال هرکدام از عروس و دامادها نفری
 70میلیون و در مجموع  140میلیون تومان در
اختیار دارند که میتوانند برایش برنامهریزی
کنند که آن را چطور و بــرای کــدام هزینه اول
ازدواج خرج کنند.
این روزها که کرونا بهانهای شده برای تعطیلی
مجالس شــادی ،برخی پیشنهاد میکنند که
وقت خوبی برای ازدواج است اما مگر ازدواج
فقط یک مراسم اســت؟ افزایش سرسام آور
قیمت کــاالهــا و وســایــل و مــراســم الزم بــرای
زندگی مشترک ،فشار اقتصادی محسوسی را
به جوانها و خانوادههایشان وارد کردهاست؛
فشاری که با افزایش مبلغ وام ازدواج کمی از
شدت آن کاسته می شود اما با این مبلغ وام
ازدواج چقدر از اسباب و وسایل تشکیل زندگی
را می توان تهیه کرد؟ در این گزارش به چند
فروشگاه اینترنتی مراجعه کردیم و قیمت
ارزان ترین لــوازم شروع یک زندگی مشترک
را پیدا کردیم .با فرض این که مبلغ رهن خانه،
بــرگــزاری مراسم و ...از منابع مالی دیگری
تامین شود با مبلغ وام ازدواج چقدر از ارزان
ترین و معمولی ترین کاالهای شروع یک زندگی
را می توان خرید؟
▪یخچال و فریزر /از  10تا  100میلیون!

در این گــزارش ،فرض را بر این گذاشتیم که
عروس و داماد در آخرین درجه از قناعت هستند.

▪جارو برقی /از یک تا  20میلیون

پرفروش ترین جاروبرقی ها بین دو تا پنج میلیون
قیمت دارد .اگر قانع باشید و به جاروبرقی های
ایرانی اطمینان کنید ،می توانید یک دستگاه
جاربرقی با کیفیت متوسط در همین حول و
حوش بخرید.
▪مبلمان و ســرویــس چ ــوب /از  7تــا 117
میلیون

در انتخاب وسایل به هیچ وجه الکچری بازی
و ...مدنظر نیست .ارزان ترین یخچال و فریزر
دو طبقه که بتوان برای یک تازه عروس تهیه کرد
حداقل  8تا 9میلیون قیمت دارد .این حدود
قیمتی صرفا برای لوازم خانگی وطنی است و
اگر هدف تان خرید اجناس خارجی باشد قیمت
همین وسایل تا  10برابر هم افزایش پیدا می
کند .مثال یخچال و فریزر ساید بای ساید ال جی
بیشتر از  81میلیون قیمت دارد.
▪ماشین لباس شویی /از  6تا  40میلیون

انتظار نداریم که ماشین لباس شویی های
دوقلوی قدیمی را عروس خانم ها قبول کنند.
ماشین لباس شویی های معمولی ایرانی از
حدود شش میلیون شروع می شود و با توجه به
نوع و برند قیمت های باالتری دارد .مدل های
پرفروش بازار حدود هشت تا  9میلیون قیمت

دارند اما اگر بخواهید بیشتر خرج کنید ،ماشین
لباس شویی خارجی با برندهای معروف بخرید
باید  24تا  40میلیون بپردازید.
▪تلویزیون /از  4تا  37میلیون

تلویزیون با توجه به برند و اندازه صفحه نمایش
بازه قیمتی خیلی متفاوتی دارد .مثال میتوانید
یک تلویزیون ایرانی معمولی با امکانات معمولی
بخرید تا با وام ازدواج تان لوازم بیشتری تهیه
کنید یا ایــن که نصف وام را بــرای خرید یک
دستگاه تلویزیون هوشمند با امکانات فوق
الکچری بپردازید .پربازدیدترین ها و پرفروش
ترین تلویزیون ها در سایت های فروشگاه های
اینترنتی در حدود هشت تا  12میلیون تومان
قیمت دارد .ناگفته نماند که شما به میز تلویزیون
هم نیاز دارید و  500هزار تا یک میلیون تومان
برای آن باید بپردازید.

11

باورش برای خود ما هم سخت است که مبلمان
 110میلیونی در بــازار وجــود داشته باشد!
انتظار نداریم که یک نوعروس این همه پول را
خرج مبلمان و سرویس چوب کند .در فروشگاه
های اینترنتی پربازدیدترین و پرفروش ترین
مبلمان ها حــدود  10تا  15میلیون قیمت
دارند .می توان نتیجه گرفت که برای خرید یک
مبلمان تقریبا شیک باید همین قدر پول بدهید.
البته تختخواب ،جلومبلی ،میز
ناهارخوری و ...این ها هرکدام
هزینه جداگانه ای دارند .برای
خرید همه این ها باید بین  25تا
 30میلیون بپردازید.

اما حاال هزاران آپشن دیگر به اجاق گازها اضافه
شده اســت .ارزان ترین اجــاق گاز بــدون هیچ
امکاناتی یک میلیون و  800هزار تومان است.
اگر بخواهید در حد متوسط و از پرفروش ترین
اجــاق گازها استفاده کنید ،باید حــدود چهار
میلیون و برای برندهای خاص و استفاده از آپشن
های خاص حدود  25تا  30میلیون بپردازید.
▪بقیه لوازم

برای تشکیل زندگی مشترک به لوازمی بسیار
بیشترازاینچندقلمنیازاست.ادامهایناجناس
را در یک
جـــــــــــدول
و
آورده
قــــیــــمــــت
آنهــا را هم
نوشتهایم.

▪اجاق گاز /از  2تا  38میلیون

در گذشته اجاق گاز فقط به دو
نوع فردار و ساده تقسیم می شد
حداقل قیمت
نام کاال
 4میلیون تومان
دو تخته فرش
 800هزارتومان
پنکه
 320هزارتومان
اتو
 200هزار تومان
ظروف غذاخوری
سرویس قاشق و چنگال  100هزارتومان
 200هزازتومان
سرویس قابلمه
 200هزارتومان
تلفن

قیمت در حد متوسط مورد نیاز الکچری ها
 48میلیون تومان
 8میلیون تومان
 12میلیون تومان
 2میلیون تومان
 10میلیون تومان
یک میلیون تومان
 30میلیون تومان
 800هزارتومان
 5میلیون تومان
 400هزارتومان
 17میلیون تومان
 700هزارتومان
 14میلیون تومان
 800هزارتومان

بار کج به مقصد نرسید
توکلی-پلیس کرمان دو محموله بزرگ مواد
افیونی را از زیر بار علوفه و تره بار کشف کرد.
به گزارش خراسان،فرمانده انتظامی استان
کــرمــان درایـــن ب ــاره توضیح داد:م ــام ــوران
کالنتری  ۱۲جیرفت هنگام گشت زنی در
خیابان کــشــاورزی ایــن شهر به یک دستگاه
کامیونت مشکوک شــدنــد و دســتــور توقف
آن را صــادر کردند.سردار «ناظری»  افزود:
راننده کامیونت با بی توجهی به فرمان ایست
پلیس به مسیر خود ادامــه داد و پس از طی
مسافتی با رها کردن خودرو از صحنه گریخت.
وی تصریح کــرد :در بــازرســی دقیق از این
خودرو مقدار یک تن و  ۲۳۱کیلو گرم تریاک
که زیــر بــار علوفه جاساز شــده بــود  ،کشف و
مــواد افیونی و کامیونت ایسوزو بــرای سیر
مــراحــل قانونی بــه مقر پلیس منتقل شد.
این مقام ارشد انتظامی از تصادف و واژگونی
یک دستگاه کامیونت در محور«سیرجان-
شهربابک» که حامل ۳۰۴کیلو تریاک بود خبر
داد و گفت :این سانحه مصداق واقعی نرسیدن
بارکجبهمقصداست .ویاظهار کرد :بهدنبال
وقوعیکفقرهتصادفبیندودستگاهخودروی
سنگین در محور«سیرجان-شهربابک»و با
حضور ماموران گروه گشت کالنتری در ۱۵
کیلومتری شهر«شهربابک»مشخص شد یک
دستگاه کامیونت حامل تره بار پس از تصادف
با یک دستگاه کامیون واژگون و راننده آن
مصدوم و به بیمارستان منتقل شده است
که در ادامه ماموران هنگام بررسی صحنه
تصادف از البهالی بار کامیونت واژگون شده
۲۱کیلو تریاک و پس از انتقال این خودرو به
پلیس مبارزه با مواد مخدر نیز از زیر بار آن
 ۲۹۳کیلو تریاک دیگرکشف کردند که در
این زمینه راننده کامیونت در بیمارستان
تحت نظر قرار گرفت.

