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پرونده روز

بـا سلام و خسـته نباشـید .پاییـز  94ازدواج کـردم و بعـد
از یـک سـال صاحـب پسـر و دختـر دوقلـو شـدیم  .بـه علـت
رفتارهـای پرخاشـگرانه همسـرم منـزل را تـرک کـردم .البتـه
مـدارک پزشـکی قانونـی از همسـرم داشـتم .االن حـدود سـه
سـال اسـت کـه در منـزل مـادرم زندگی مـی کنم امـا رابطه ام
را بـا همسـرم بـا امیـد بـه بازگشـت او و دیـدن فرزندانـم قطـع
نکـردم هـر چند او همیشـه بهانـه می آورد و مـی گوید باالخره
کارهایـش را درسـت مـی کنـد و اوضـاع مـان بهتـر می شـود.

راسـتش دیگـر خسـته شـده ام .از طـرف دیگـر مـن هـر زمان
کـه از همسـرم طالهایـم و بعضـی از وسـایل شـخصی ام را کـه
ارزشـمند هـم هسـتند مـی خواهم ایشـان از برگردانـدن آن ها
امتنـاع مـی کنـد .متاسـفانه در ایـن بـاره نیـز خانـواده اش بـا
او همـکاری مـی کننـد و امانـت هـای مـن را بعد از تـرک خانه
و بـردن اسـباب منـزل مـان بـه خانـه پـدری همسـرم ،بـه من
نمـی دهنـد .آیـا مـن می توانـم از طریـق مراجع قانونـی پیگیر
ایـن موضوع شـوم؟

پاسـخ :بـا سلام .شـما تنهـا در صورتـی کـه دارای مـدارک
محکمـه پسـند هسـتید مـی توانیـد در خصـوص مالکیت خود
بـر امـوال تان نظیر طال ادعا داشـته باشـید .بنابراین در صورتی
کـه طالهـا متعلـق به شـما باشـد می توانیـد با ارائـه فاکتور آن
هـا دادخواسـت اسـترداد طالهـا را تقدیـم دادگاه کنید .اگر هم
ایـن طالهـا جـزو هدایـای زمـان ازدواج اسـت ،در صورتـی کـه
اهـدا کننـده فاکتـور آن را داشـته باشـد مـی توانیـد آن را هـم
جـزو امـوال خود تلقـی کنید.

نگاهی به تسهیالت و بدهی بدهکاران بانکی و جریمه تاخیر با توجه به طرح بانکداری مجلس

فرمول جدید رهایی از سود مرکب

«....کاسـب بـود ،چنـد سـال قبـل وامـی گرفتـه بـود کـه بـه دلیـل شـرایط بـد بـازار ،اقسـاطش عقـب افتـاده بود .چنـد تا قسـطش را نمی دانـم ،اما همین قـدر میدانـم که ایـن روزها در بـه در دنبـال وام قرض الحسـنه بود تا از سـود قسـط هایش خالص
محمد حقگو
شـود .نـه سـود وام بلکـه سـودهایی کـه روی سـود ،بانک بـه عنـوان جریمـه برایـش بریـده بـود .مـی گفـت هـر چه مـی دوم و هـر کار می کنم ،بـاز هر چند مـاه ،جریمه ها مثل علف خود رو سـبز می شـوند ».ایـن موضوع که شـاید زبان حال خیلـی از ما
نویسنده
باشـد ،در سـال هـای گذشـته ،ماننـد سـایر معضلات نظـام بانکـی ،گریبـان مـردم را گرفتـه و ابهامات شـرعی جدی نیـز به آن وارد اسـت .هر چند یـک ماه قبل مجمع تشـخیص مصلحت نظام ،حذف سـود مرکـب از معوقات بدهـکاران بانکی در بخش
هـای تولیـدی را تصویـب کـرد ،امـا طـرح بانکـداری اخیـر مجلـس ،اساسـ ًا تکلیـف بدهـکاران بانکـی را مشـخص و بر حذف سـود مرکـب از کل معوقات بانکـی تاکید کرده اسـت .بدین بهانه امـروز ،نگاهی به ایـن طرح (که البته هنـوز به تصویب نهایی مجلس نرسـیده) ،خواهیم داشـت
و به برخی از تفاوت های آن با وضعیت پیشـین اشـاره خواهیم کرد   .

سازو کار تهسیالت اب سود انمعین

یکـی از نـکات بـارز طـرح بانکـداری مجلـس در مقایسـه با شـرایط
فعلی ،تعیین سـازو کار برای تسـهیالتی اسـت که نرخ سـود در آن
هـا معیـن نیسـت .ایـن طـرح ،طبـق تعریفی کـه در بخش سـپرده
هـای خـاص ارائـه داده ،پرداخـت تسـهیالت بـا نرخ سـود نامعین را
نیـز در قالـب تخصیـص همیـن سـپرده هـا مجاز دانسـته اسـت .در
قالـب سـپرده هـای خـاص کـه هفته گذشـته بـه طور مفصـل آن را
تشـریح کردیـم ،موسسـات اعتباری مـی توانند به درخواسـت بنگاه
هـای اقتصـادی و بـه منظـور تامین مالـی پروژه های مد نظـر آن ها،
اقدام به جذب سـپرده کنند .در این قبیل سـپرده ها ،سـود تضمین
شـده نیسـت و سـازوکار آن ماننـد صنـدوق هـای پـروژه خواهد بود.

وثیقه های مازاد ،به کار یم آیند

حتمـاً ایـن وضعیـت بـرای شـما هـم پیـش آمـده اسـت کـه هنگام
دریافـت تسـهیالت ،ارزش وثیقـه بیشـتر از آن چیزی بـوده که بانک
تعییـن کـرده اسـت .در طـرح بانکـداری ،بانک ها مکلف شـده اند در
صـورت مـازاد بـودن ارزش وثایق( ،با لحاظ نـرخ تعدیل ارزش وثایق)
از مجمـوع بدهیهـا و تعهـدات مشـتری ،وثیقـه های مـازاد را آزاد یا
تعویـض کننـد یـا ایـن امـکان را فراهم کنند تـا از وثایق مـازاد بتوان
بـرای دریافـت تسـهیالت یـا ایجـاد تعهـدات جدید (مانند گشـایش
اعتبـار اسـنادی و دریافـت ضمانـت نامه بانکی) اسـتفاده کرد.

پیشگیری در بدهکار سازی نظام ابنیک اب تنبیهات
مایل و غیر مایل

آییـن نامـه وصـول مطالبات غیر جاری موسسـات اعتباری که سـال
 94بـه شـبکه بانکـی ابالغ شـده ،در ماده  11خـود تنبیهاتی از قبیل
دریافـت وجـه التزام ،عدم اعطای هر گونه تسـهیالت ،عدم گشـایش
اعتبارات اسـنادی ،عدم تحویل دسـته چک و افتتاح حسـاب جاری
جدیـد را بـرای مشـتریان بدحسـابی کـه بدهـی معـوق آن هـا بـه
نظـام بانکـی بیـش از  15درصـد بدهـی شـان باشـد ،تعییـن کـرده
اسـت .سـازو کاری کـه بـه نظـر نمـی رسـد بـرای کنترل مشـتریان
بدحسـاب (غیـر معسـر) کافی باشـد .به همین دلیل طـرح بانکداری
مجـازات بدهکاران بانکی را در طیفی وسـیع تـر مورد توجه قرار داده
اسـت .بـر ایـن اسـاس ،مشـتریانی که بدهی (قسـط) سررسیدشـده
و پرداخت نشـده داشـته باشـند ،در «سـامانه متمرکز تسـهیالت و
تعهـدات (سـمات)» بـه عنـوان «مشـتری بدحسـاب» شـناخته می
شـوند.در خصـوص ایـن افـراد ،علاوه بـر ایـن کـه بانـک و موسسـه
اعتبـاری اجـازه یافتـه با گذشـت دو مـاه ،بدهی سررسـید و پرداخت
نشـده را از حسـاب های مشـتری برداشـت کند ،تنبیهات به دوگونه
غیـر مالـی و مالـی اعمال می شـود.

قفل شدن تدریجی فعالیت مایل بدهکاران غیر
معرس اب تنبیهات غیر مایل

سـازو کار طراحی شـده در طرح بانکداری برای بدهکاران غیر معسـر
حاکـی از سـه نـوع محدودیـت بـرای بدهـکاران خرد و به شـرح زیر
است:
 -1تنبیهـات غیـر مالی برای مشـتریان بدحسـاب تا کمتـر از چهار
مـاه :طبـق مفـاد طرح بانکداری ،مشـتریان بدحسـابی که نـام آن ها

فوتو
فن

تا کمتر از  4ماه پیوسـته در فهرسـت این دسـته قرار گیرد ،سـقف
مبلـغ قابـل برداشـت از حسـاب هـای بانکـی شـان از طریـق کارت
بانکـی یـا سـایر روش هـای برداشـت ،بـه تدریـج محدود می شـود.
همچنیـن سـقف مبلـغ قابـل انتقـال آن ها از حسـاب هـای بانکی و
ش های انتقال (مانند سـامانه
از طریـق کارت هـای بانکـی و سـایر رو 
های شـتاب ،سـاتنا و  ،)...محدود خواهد شـد .همچنین این افراد از
دریافـت تسـهیالت جدیـد و دریافـت ضمانـت نامه هـای بانکی منع
خواهند شـد.
 -2تنبیهـات غیـر مالی برای مشـتریان بدحسـاب  4تا  6مـاه :اما اگر
بدحسـابی پیوسـته این مشـتریان ،از چهار ماه رد شـد و تا کمتر از
شـش مـاه طـول کشـید ،شـرایط یادشـده ،سـخت تـر می شـود .به
طـوری کـه بـرای ایـن افـراد علاوه بـر مـوارد فـوق ،انتقـال وجـه از
طریـق سـامانه هـای انتقـال پول (مگر به حسـاب مؤسسـه اعتباری
طلبکار ،بابت پرداخت اقسـاط سررسیدشـده) ،امکان افتتاح حسـاب
و دریافـت دسـته چـک نیـز ممنوع خواهد شـد.
 -3تنبیهات غیر مالی برای مشـتریان بدحسـاب بیش از  6ماه :برای
آن دسـته از بدهـکاران بانکـی کـه نـام شـان بـه طور پیوسـته بیش
از شـش ماه در فهرسـت بدحسـاب ها باشـد ،تنبیهات یادشـده ،به
امـوال منقـول و غیـر منقـول آن هـا نیز کشـیده خواهد شـد .بر این
اسـاس ،طـرح بانکـداری مقـرر کرده اسـت که بـرای این افـراد ،نقل
و انتقـال سـهام و سـایر اوراق بهـادار و حتـی هرگونه امـوال منقول و
غیـر منقـول ،مگـر با موافقت موسسـه اعتباری طلبکار یـا به موجب
حکم دادگاه ممنوع شـود.
امـا بـرای بدهـکاران کالن بانکی ،تدارک بسـیار سـخت گیرانه ای در
بخش تنبیهات غیر مالی در نظر گرفته شـده اسـت .طرح بانکداری
علاوه بـر این کـه خروج این بدهکاران از کشـور را مسـتلزم موافقت
بانـک مرکـزی دانسـته ،در بخـش تنبیهات غیر مالی تلاش کرده از
رسـیدن بـه ایـن مرحلـه تا حدامـکان جلوگیری کند .بر این اسـاس،
بـرای بدحسـاب هـای کالن بانکـی ،کلیه تنبیه های غیـر مالی فوق،
به محض بدحسـاب شـدن ،به یک باره اعمال خواهد شـد.

خداحافظی اب سودهای روی سود
(سود مرکب جرایم)

امـا طـرح بانکـداری در بیـان جریمه های مالی بدهکاران غیر معسـر
بانکـی ،دسـت بـه تحـول قابـل توجهـی در محاسـبه جریمـه هـای
دیرکـرد زده اسـت .ایـن طـرح در مـاده  119تصریـح کـرده اسـت:
جریمـه تأخیـر فقـط نسـبت بـه مانـده اصـل بدهـی مشـتری قابل
محاسـبه و دریافـت اسـت .دریافـت هرگونـه وجـه دیگـر بـا عنـوان
وجـه التـزام و عناویـن مشـابه از مشـتری یا ضامن وی ممنوع اسـت.
همچنیـن اخـذ سـود از سـود ،سـود از جریمـه و جریمـه از جریمـه
ت اسـت .تبصره این مـاده تاکید می
مطلقـاً ممنـوع و مشـمول مجازا 
کنـد کـه منظـور از اصل بدهـی مشـتری در قراردادهای تسـهیالت
بـا سـود معیـن ،اصـل تسـهیالت دریافتـی مشـتری بـه عالوه سـود
منـدرج در قـرارداد تـا سررسـید اسـت .سـود و جرایم مربـوط به بعد
از سررسـید ،جـزو اصـل بدهی مشـتری نیسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه بانـک ها در سـال های گذشـته ،بـا اتکا به
برخـی توجیهـات و محاسـبات عجیـب و غریـب ،غیـر قانونـی و غیر
شـرعی ،فرمـول هایـی برای کسـب سـود بیشـتر از مطالبـات معوق

خـود ،اختـراع کـرده بودنـد کـه منجـر به رشـد مضاعف بدهـی ها و
جریمـه هـای دیرکرد مردم می شـد.
حجـت االسلام دکتـر بحرینـی نماینـده مـردم مشـهد در مجلس و
طـراح طـرح بانکـداری در ایـن باره مثالی می زنـد و می گوید :فرض
کنیـد شـخصی مبلـغ یـک میلیـون تومان با نـرخ سـود  20درصد و
با سررسـید یک سـاله از بانک تسـهیالت گرفته اسـت .این شـخص
باید در سررسـید ،یک میلیون و  200هزار تومان به بانک بازگرداند.
مطابـق مقـررات فعلـی بانـک مرکـزی کـه بـه تأیید شـورای محترم
نگهبان نیز رسـیده اسـت ،تسـهیالت گیرنده در ضمن قراردادی که
بـا بانـک منعقـد مـی کند ،متعهـد و «ملتـزم» می شـود در صورتی
کـه در پرداخـت بدهـی خود در سررسـید کوتاهی کنـد ،مبلغی را به
عنـوان «وجـه التـزام» بـه بانـک بپـردازد .نرخ وجـه التـزام 6 ،درصد
از نـرخ سـود مندرج در قرارداد بیشـتر اسـت .بنابراین طبـق قرارداد،
اگـر تسـهیالت گیرنـده در سررسـید ،بدهی خود را به بانـک نپردازد
و یـک سـال تأخیـر کنـد ،بایـد بـه جـای یـک میلیـون و  200هزار
تومـان ،یـک میلیـون و  512هـزار تومان پرداخت کنـد .پس در این
مثـال ،جریمـه یـک سـال تأخیـر 312 ،هزار تومان اسـت .حـال اگر
یـک سـال دیگـر تأخیـر کند و کل بدهی اش را در پایان سـال سـوم
یـک جـا پرداخـت کند ،چـه اتفاقی می افتد؟  312هـزار تومان دیگر
بـه بدهـی او افـزوده می شـود .اگر بازهم تأخیر کنـد ،مث ً
ال بدهی اش
را در پایـان سـال چهـارم یـا پنجـم یـا  ...پرداخت کنـد ،طبق مصوبه
صریـح شـورای نگهبـان ،مبلـغ جریمـه یا «وجـه التزام» برای سـال
هـای بعـد هـم همـان  312هـزار تومان اسـت و این عدد ،با گذشـت
زمـان افزایـش نمـی یابـد .در نتیجه اگر تسـهیالت گیرنده  10سـال
تأخیـر کنـد و کل بدهـی خـود را بـه جـای ایـن کـه در پایان سـال
اول بپـردازد ،در پایـان سـال یازدهـم پرداخـت کند ،بایـد در مجموع
 4میلیـون و  320هـزار تومـان بـه بانـک پرداخت کند تـا بری الذمه
بشـود.با ایـن حـال ،قرائـن زیـادی وجـود دارد کـه نشـان مـی دهد
بسـیاری از بانـک هـا مقـررات بانـک مرکـزی را رعایـت نکـرده انـد
ً
عملا از فرمولـی بـا عنـوان «سـود مرکـب» بـرای محاسـبه بدهی
و
تسـهیالت گیرندگان خود اسـتفاده کرده اند« .سـود مرکب» به این

چگونگی فرار از جهیزیه گران
ایـن روزها مراسـم عروسـی عالوه
حانیه زحمتکش
بـر هزینـه هـای گزافـی کـه روی
روزنامه نگار
دسـت خانـواده هـا مـی گـذارد،
انـرژی زیـادی را نیز بـرای تهیه و
تمهیـدات قبـل و بعـد مراسـم الزم دارنـد.
در کنـار تمـام این ماجراها نوسـان قیمتی و شـرایط اقتصـادی را نیز
در نظـر بگیریـد کـه امـکان برنامـه ریـزی را بـا مشـکل مواجـه می
کنـد امـا آیـا نمـی تـوان بـا رضایـت دوطـرف و بـرای برگـزاری یک
مراسـم آبرومنـد امـا در حـد معمـول بـا یکدیگـر توافـق کـرد؟ چـه
ضرورتـی دارد در شـروع یـک زندگـی تمـام امـور بـه نحو احسـن و
در حالـت آرمانـی برگزار شـود؟ تحمل اسـترس و هزینه های اضافی
تـا چـه انـدازه شـادی را از ایـن قبیـل مراسـم دور مـی کند؟یکـی از
مراحل ازدواج یک زوج جوان تهیه جهیزیه اسـت.در فرهنگ و عرف
خانـواده هـای ایرانـی ،پـس از این که دو جوان بـه عقد ازدواج هم در
آمدنـد؛ فراینـد خرید جهیزیه عروس آغاز می شـود.بر اسـاس قانون
اساسـی جمهوری اسلامی ،خریدجهیزیه همچون دیگر هزینه های
زندگـی بـر عهـده زوج اسـت و طرفیـن بـر اسـاس توافق بـا یکدیگر
خریدهـا را بـه عهـده مـی گیرند.امـا بر اسـاس عرف و سـنت ،بخش
عمـده جهیزیـه را خانـواده دختـر تقبـل می کننـد تا شـاید بتوانند
بـاری از روی دوش آقـای دامـاد بردارند.
معمـوال چنـد مـاه مانـده به برگـزاری مراسـم ماراتن خریـد جهیزیه

توسـط خانـواده عـروس آغاز مـی شـود.این ماراتن نفـس گیر عالوه
بـر ایـن کـه بـه بودجه قابل توجهـی نیـاز دارد ،نیازمند صـرف زمان
و بـه خـرج دادن ذوق و سـلیقه اسـت.در سـال هـای گذشـته مـردم
بـرای اجـرای ایـن رسـم تنهـا به تهیـه وسـایل اولیه و ملـزوم جهت
آغـاز یـک زندگـی مشـترک اکتفـا مـی کردند ،بـه طوری که فشـار
زیـادی بـر خانـواده ها وارد نشـود اما امروزه با گـره خوردن تجمالت
و هزینـه هـای غیـر ضـروری ،خریـد جهیزیـه به یک معضـل بزرگ
تبدیـل شـده اسـت.به گونه ای کـه خرید یک جهیزیه سـاده تبدیل
بـه خریـد وسـایل بـرای یـک زندگـی بامـدت  40یا  50سـال شـده
اسـت و زوج جـوان تقریبـا نیـاز بـه خریـد دیگـری را تا چنـد دهه از
زندگـی احسـاس نمـی کنند.اما در شـرایط اقتصـادی کنونی چگونه
مـی توانیـم یک جهیزیه آبرومند و اقتصـادی تهیه کنیم؟ چرا پول را
به جای سـرمایه گذاری و سـوددهی تبدیل به وسـایل غیر ضروری
کنیـم؟در این شـماره به ذکـر نکاتی درباره خریـد جهیزیه اقتصادی
مـی پردازیم؛
این قسمت ظرف و ظروف
 1قابلمه:
از جمله وسـایل مه م برای آماده سـازی و طبخ غذا قابلمه اسـت .این
روزهـا تنـوع رنـگ ،جنـس و مـدل قابلمه در بازار بسـیار زیاد اسـت.
قابلمـه هـا هـم بـه صـورت سـرویس و هـم به صـورت تکـی در بازار

معنـی اسـت کـه بانـک در هـر مرحلـه ،اصـل و سـود و جریمه های
قبلـی را اصـل قـرار داده و روی آن ،جریمـه یـا «وجه التـزام» بگیرد؛
بـه عبـارت دیگـر ،از سـود و جریمه ،مجدد سـود و جریمه می گیرد!
متأسـفانه بعضـی بانـک هـا از غفلـت و انفعال بانک مرکزی در سـال
هـای اخیـر اسـتفاده کـرده و چنین خطایـی را مرتکب شـده اند.
در مثـال بـاال ،اگـر بانـک از فرمـول «سـود مرکب» اسـتفاده کند ،از
تسـهیالت گیرنـده بـه جـای « 4میلیـون و  320هـزار تومـان» ،در
پایـان سـال دهـم 12« ،میلیـون و  100هزار تومـان» مطالبه خواهد
کـرد! یعنـی حـدود  3برابـر! همیـن رفتـار غیرقانونـی و غیرمنصفانه
اسـت کـه بـه حـق ،مـورد اعتـراض مراجع معظـم تقلید واقع شـده
و بدهـکاران کوچـک و متوسـط بانـک هـا ،به ویـژه تولیدکنندگان را
مسـتأصل کرده اسـت.
جـدول ایـن صفحـه ،بـا توجـه به مثـال یادشـده ،جزئیات محاسـبه
بدهی فرد در دو حالت نرخ سـود مرکب یا سـاده را نشـان می دهد:
جـدول محاسـبه بدهـی وام بـا فـرض وام یـک میلیـون تومانی یک
ساله و نرخ  20درصد و نیز دیرکرد تا 10سال؛ در دو حالت محاسبه
دیرکرد با فرمول سود مرکب و ساده (ارقام به تومان)
فـرض اول :بـه کارگیـری فرمـول سـود مرکـب بـرای محاسـبه
دیرکرد
فرض دوم :به کارگیری فرمول سود ساده برای محاسبه دیرکرد
بدیـن ترتیـب امیـد مـی رود در صـورت تصویـب طـرح بانکـداری
مجلـس ،تحولی در کنترل مشـتریان بدحسـاب بانکی بـه وجود آید.
همزمـان حذف سـودهای مرکب ،آمار مشـتریانی کـه به هر دلیل در
دام ایـن سـودها گرفتار شـده انـد را کاهـش خواهد داد.
میزان بدهی

جریمه اضافه
شده در هر سال

میزان بدهی فرد

جریمه اضافه
شده در هر سال

اصل وام

۱,۰۰۰,۰۰۰

-

۱,۰۰۰,۰۰۰

-

سود وام (پایان دوره:
یک سال)

۲۰۰,۰۰۰

-

۲۰۰,۰۰۰

-

اصل بدهی در سررسید
وام

۱,۲۰۰,۰۰۰

-

۱,۲۰۰,۰۰۰

-

بدهی سال اول دیرکرد

۱,۵۱۲,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

۱,۵۱۲,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال دوم دیرکرد

۱,۹۰۵,۱۲۰

۳۹۳,۱۲۰

۱,۸۲۴,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال سوم دیرکرد

۲,۴۰۰,۴۵۱

۴۹۵,۳۳۱

۲,۱۳۶,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال چهارم
دیرکرد

۳,۰۲۴,۵۶۹

۶۲۴,۱۱۷

۲,۴۴۸,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال پنجم
دیرکرد

۳,۸۱۰,۹۵۶

۷۸۶,۳۸۸

۲,۷۶۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال ششم
دیرکرد

۴,۸۰۱,۸۰۵

۹۹۰,۸۴۹

۳,۰۷۲,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال هفتم
دیرکرد

۶,۰۵۰,۲۷۴

۱,۲۴۸,۴۶۹

۳,۳۸۴,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال هشتم
دیرکرد

۷,۶۲۳,۳۴۶

۱,۵۷۳,۰۷۱

۳,۶۹۶,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال نهم دیرکرد

۹,۶۰۵,۴۱۵

۱,۹۸۲,۰۷۰

۴,۰۰۸,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

بدهی سال دهم دیرکرد

۱۲,۱۰۲,۸۲۳

۲,۴۹۷,۴۰۸

۴,۳۲۰,۰۰۰

۳۱۲,۰۰۰

موجـود هستند.بسـته بـه سـلیقه خودتان مـی توانید انـواع آن را در
انـدازه هـای متفـاوت تهیـه کنیـد اما سـوال مهم این جاسـت که آیا
وجـود سـه یا چهار سـرویس قابلمـه در اندازه های متفـاوت برای دو
نفـر الزم اسـت؟ جـواب مشـخص اسـت ،یک سـرویس قابلمـه برای
شـروع یـک زندگی کافی اسـت.
تنهـا مـی تـوان بـه تهیه یک قابلمـه بزرگ بـرای مهمـان اکتفا کرد
کـه در مواقـع ضـروری حتمـا از آن اسـتفاده خواهـد شـد (باتوجـه
بـه نیـاز خـود انـدازه قابلمـه بـزرگ را تعییـن کنیـد) .در بـازار انواع
قابلمـه بـا جنـس هـای گرانیـت ،چـدن ،سـرامیک ،مـس و ...وجود
دارد .همچنیـن هنـگام خریـد به تیره بـودن رنگ قابلمه توجه کنید.
 2سرویس غذاخوری:
سـرویس غذاخوری که شـامل برنج خوری ،خورشـت خوری ،پیاله،
پیـش دسـتی ،کاسـه سـاالد و در برخـی مـدل هـا فنجـان نیـز می
شـود ،در ابعاد،مـدل هـا و رنـگ های مختلـف در بازار موجود اسـت.
شـما مـی توانیـد این سـرویس را با جنـس دلخواه خـود تهیه کنید.
بیشـتر افراد سـرویس غذاخوری را به دو بخش دم دسـتی و مهمان
تقسـیم می کنند.
سـعی کنیـد ظـروف دم دسـتی را بـه تعـداد دو نفـر تهیـه کنیـد
تـا هزینـه هـای شـما کمتـر شـود .همچنیـن بـرای تهیه سـرویس
غذاخـوری مهمـان به تعـداد افراد خانواده خود(عـروس و داماد)توجه
کنیـد تـا از خریـد ظـروف اضافـه جلوگیـری شـود .ظـروف مهمـان
معمـوال از جنـس چینـی خریداری می شـود .اکنون سـرویس های
چینـی خارجـی بـا قیمـت هـای گـزاف در بـازار به فروش می رسـد
امـا نمونـه هـای ایرانـی چینـی عالوه برداشـتن نقـش و نـگار زیبا و

چشـم نـواز ،قیمـت مناسـبی دارنـد و در صورت شکسـته شـدن نیز
مـی توانیـد جایگزیـن آن را بـه راحتـی خریداری کنید .شـایان ذکر
اسـت نمونـه های چینـی و آرکوپال ایرانی قابـل رقابت با نمونه های
خارجـی نیز هسـتند.
 3ظروف دکوری!
از اسـم ایـن ظـروف تـا انتهـای ماجـرا را بخوانیـد! (خـود حدیـث
مفصل اسـت).خرید ظروف گران قیمت و دکوری در فهرسـت تهیه
جهیزیـه اقتصـادی جایی نـدارد.
دلیـل موجهـی بـرای خریـد ظـروف گـران قیمـت بـا جنـس هـای
خـاص وجـود نـدارد .نخریـدن چنین وسـایلی ،تاثیر خاصـی بر روند
زندگـی زوج جـوان نـدارد .شـما مـی توانیـد بـه جای صـرف هزینه
هـای گـزاف بـرای تهیـه ظـروف خـاص ،چنـد نـوع صنایـع دسـتی
تهیـه کنیـد تا ضمن حفظ فرهنـگ یادگاری از اقـوام مختلف ایرانی
را در منـزل خـود داشـته باشـید.از تهیه ظروف دکـوری گران قیمت
چیـزی بـه جـز تمیـز کـردن و گردگیـری باقی نمـی ماند!
 4ظروف فر و مایکروفر
خریـد ظـروف فـر و مایکروفـر بـرای هـر جهیزیـه ای الزم اسـت اما
نبایـد در خریـداری ایـن ظـروف زیـاده روی کـرد.
وجـود یـک تـا سـه مـدل از ایـن ظـروف بـرای پاسـخ گویی بـه نیاز
خانـواده کافـی اسـت.این ظـروف کـه در ابعاد متفاوت در بـازار وجود
دارنـد بـه دلیـل حفظ ارزش غذا در فـر و مایکروفر و همچنین حفظ
ایمنی،مـورد توجـه هسـتند.توجه به انـدازه این ظـروف نکته مهمی
اسـت کـه حتمـا باید مد نظر قـرار بگیرد .این ظـروف در جنس های
پیرکس،سـرامیک ،آرکوپال و ...موجود هسـتند.

