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تحلیل ابزار طال در ادامه سال 98

عضـو هیئـت مدیـره انجمن صنفی صنعـت طال در گفتوگـو با خبرنگار
خبرگـزاری مـوج بـا تایید این موضوع که نوسـانات بـاالی قیمت در چند
وقـت اخیـر از بـازار طلای ایـران حـذف شـده اسـت ،گفت :بـا توجه به
اینکـه قیمـت طلا تابعـی از عوامـل مختلف بـه ویژه قیمت دالر اسـت
و نوسـانات دالر در بـازار ایـران کاهـش یافتـه قیمت طال نیـز با تغییرات
کمتـری همـراه اسـت ،هرچنـد در هفته گذشـته قیمت طال بـا تغییرات
بیشـتری همـراه شـد ،امـا از آنجایی که قیمت دالر بار دیگـر به مرز 15
هـزار تومـان نزدیـک شـد بـار دیگر شـاهد تثبیـت و کاهـش قیمت طال
شـدیم و این چرخه ممکن اسـت در ماههای آینده نیز بارها تکرار شـود.
عبـادا ...محمـد ولـی بـا تاکیـد بـر اینکـه تغییـر قیمـت دالر تابـع

سیاسـتهای دولـت در کنتـرل بـازار ارز خواهـد بـود ،تصریـح کـرد:
بـا توجـه بـه اینکـه بـه تازگـی تغییـر قیمـت در بـازار جهانـی طلا را
تجربـه کـرده ایـم ،تغییرات قیمتی این فلز ارزشـمند در بـازار جهانی تا
حـدودی کاهـش یافته اسـت ،هرچند سـایر عوامل موثـر در قیمت طال
همچـون قیمـت نفـت میتواند در آینده تغییرات بیشـتری در بازار طال
ایجـاد کنـد ،امـا از آنجایـی کـه ایـن افزایـش قیمت قابـل پیش بینی
نیسـت و ممکـن اسـت بـار دیگـر رونـد نزولی به خـود بگیـرد ،بنابراین
تغییـرات قیمـت جهانـی بازار طلا موقت خواهد بود و بیشـترین تغییر
قیمـت در بـازار ایـران تابـع سیاسـتهای دولـت در کنتـرل بـازار دالر
باقـی خواهـد ماند.

واژگان فریبنده
اگـر یادتـان باشـد در رابطـه با جـادوی کلمات حـرف زدیم .کلماتی
سمیه محمدنیا حنایی
کـه در ظاهـر بسـیار سـاده شـان شـما را بـه طـور نامحسـوس امـا
روزنامه نگار
موثـری بـرای انتخـاب و تصمیم بـه خرید هدایت میکننـد .در این
رابطـه میخواهـم شـما را بـا یکـی از گردنههـای جیـب خالـی کن
آشـنا کنیـم .حتمـا شـما هـم در میان خیابـان و بـازار گردیهای تان با سـاختمانهای بسـیار لوکس
مواجـه شـده ایـد کـه بـا یـک سـردر مناسـب و البته بسـیار شـکیل خبـر از وجود مجتمـع تخصصی
میدهد .مجتمعی که شـاید خیلی هم نیاز به تخصص نداشـته باشـد و یک مغازه  4متری هم بتواند
کنیـم نیـاز شـما را بـرآورده کنـد .مثال در همین خیابانهای مشـهد خودمان مجتمعهـای زیبا و البته
خیرکننـدهای وجـود دارد بـا عنـوان مرکـز تخصصـی عطر و ادکلـن! این مجتمعها را مقایسـه کنید با
فروشـندگان بـی ادعایـی کـه تسـترهای عطـر را در میـان افراد توزیـع و به راحتی تبلیـغ کاالی خود
را میکننـد .امـا در ایـن مراکـز چـه میگـذرد؟ در ایـن مراکـز تخصصی قبـل از هر چیزی صد دسـت
آفتابه و لگن چیده شـده اسـت تا شـما را نسـبت به خریدی که خواهید کرد مطمئن کند .در گام دوم
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کاربر مسعود مهرابن

بـا عـرض سلام خدمت تیـم تحریریه دخـل و خـرج .در فضای
مجـازی خبـری دسـت بـه دسـت میشـود کـه در آن میگوید
آلمـان مالیـات بـر خریـد مشـتریان مسـلمان را بـه دلیـل قـرار
گرفتـن در مـاه رمضـان لغو کرده اسـت .در این کشـور این اتفاق
میافتـد امـا در کشـور مسـلمان مـا فروشـندهها و دالالن باخبر
از اینکـه کـدام اقلام خـاص ایـن مـاه اسـت پـا را روی گلـوی
مـردم گذاشـتهاند .آخـر خرمـای کیلـوی  40هزار تومـان دارای
منطـق اقتصـادی اسـت؟ میگوینـد سـتادهای نظـارت بـر بازار
ایجـاد شـده اسـت .امـا بـه نظـر شـما کمـی بـرای ایـن کار دیر
نیسـت؟در حالـی کـه بیشـتر خانوادههـا خریـد خـود را قبـل از
مـاه مبـارک انجـام میدهند؟

کاربر زینب السادات رضوی

بـا سلام .چنـد وقتی اسـت که میخواهـم یـک کارگاه تولیدی
پوشـاک تاسـیس کنم .بعـد از دوندگیهای اتحادیـه و صنف و...
باالخره مجوز کسـب و تاسـیس را به من دادند .بعد از آن رفتم
بـه سـراغ گرفتن وام .اما متاسـفانه وام مناسـبی بـرای ایجاد این
شـغل بـه مـن نمیدهنـدو مـن از دولـت میخواهم کـه لطفا ما
را حمایـت کند.

کاربر مجتیب شعرابف

بـا سلام .لطفا سـتادی هم بـرای نظارت بـر اجاره منـازل ایجاد
کنیـد .قیمتهـا در بخـش رهـن و اجـاره مسـکن بـاور نکردنی
اسـت .قبلا فرقـی بین محیـط خانهای کـه میخواسـتید اجاره
کنید منظورم این اسـت که باال شـهر و پایین شـهر بودن ملک
در تعییـن قیمـت رهـن و اجـاره آن تاثیرداشـت .امـا حـاال اصال
ایـن مسـائل مالک نیسـت و قیمـت را موجر معیـن میکند که
آن هـم هـر چـه دلـش بخواهد و تیغـش ببرد.

کاربر .. .sepide

سلام .وقتتـان بـه خیـر .صـورتام متاسـفانه بـه خاطر عمل
زیبایـی تقریبـا نابود شـده .مـن در یک کلینیـک زیبایی ژل
تزریـق کـردم امـا بـه دلیـل نامرغوب بـودن ماده ژلـهای بدنم
حساسـیت داد و صورتـم بـه طرز وحشـتناکی درآمده اسـت.
حـاال سـوالم ایـن اسـت کـه آیـا میتوانـم در دادگاه پیگیـر
پرونـدهام بشـوم؟ بـا توجه بـه این که عمل مـن از نوع زیبایی
بوده اسـت؟

کاربر .. .Yasser

سلام .لطفـا مـن را راهنمایـی کنیـد .میخواهـم سـر قفلی
یـک مغـازه را بخـرم .امـا نمیدانم آیا بهتر اسـت پولـم را برای
خریـد یـک مغـازه با سـند خرج کنم یا سـر قفلی مغـازهای را
بخـرم .لطفـا دربـاره ارزش سـر قفلی به من اطالعـات بدهید.
آیـا داشـتن سـر قفلی ضمانتـی برای مالکیت هسـت یا خیر؟

کاربرافشین....

بـا سلام و خسـته نباشـید .مـن دارای دیپلـم فنی هسـتم و
میخواهـم در یـک مغـازه تعمیـرات موبایـل کار کنـم .از تیم
کارشناسـی شـما خواهشـمندم لطفا آموزشهایی را که برای
متخصـص شـدن در ایـن حـوزه الزم اسـت بـه مـن بگوینـد.
همچنیـن میزان سـرمایهای را کـه الزم دارم تا کارم راه بیفتد
نیز بررسـی کنند.

کاربرصدیقه...

با سلام .همسـر من یک کارگر سـاده سـاختمانی اسـت که
هیـچ بیمـهای هم نـدارد .االن چهار ماه اسـت که از داربسـت
یک کارگاه افتاده و خانه نشـین شـده اسـت .آیا ما میتوانیم
خسـارت از کارافتادگی همسـرم را از صاحب کارش بگیریم؟
بـه چـه صـورت میتوانیم شـکایت کنیم؟

تعریف و تمجیدهای فروشـندگان در کنار توصیههای ایشـان مبنی بر اصل و تقلبی بودن کاالهاسـت
و در آخـر فـروش محصـول بـه قیمتـی باورنکردنـی بـه شـما .باورنکردنـی از ایـن لحاظ که شـما را که
اتفاقـا فـردی مقتصـد هسـتید و حتی با لیسـت اولویتهای خرید به بـازار آمده اید جادو کرده اسـت.
واقعیـت ایـن اسـت کـه شـما در همان ابتـدا و در هنگام دیـدن واژه تخصصی گول خـورده اید! هر فرد
بعـد از شـنیدن واژه تخصصـی اولیـن چیـزی که به ذهنش خطـور میکند صفی از کارشناسـان خبره
همان حرفه و علم اسـت که با داشـتن مدارک باالی علمی سـعی در باالبردن کیفیت محصوالت خود
را دارنـد .دومیـن بزنـگاه گـول خـوردن شـما قـرار گرفتنتان در محیط بسـیار لوکـس و القای کیفیت
کاذب محصـوالت بـه شماسـت کـه باعـث میشـود بـرای مثال شـما بـرای خرید یک خوشـبو کننده
بـدن  500هـزار تومـان از درآمدتـان را اختصـاص دهید .واژگانی چون «معتبرتریـن»« ،اولین»« ،تنها
تریـن» بـر سـر در مغازههـا از فنـون جادوگـران اسـت .البتـه باید گفت چنانچـه مرکزی دارای اسـناد
و مـدارک الزم بـرای توجیـه تخصصیتریـن بودنـش در سـطح شـهر دارد ،این قضیه فـرق خواهد کرد.

| شگفتانههای اقتصادی |

در کورس قیمت ها ،تن ماهی اپ جای اپی پیاز گذاشت!
نـرم نرمـک همه مـان الکچری شـدیم! البته که موجـودی جیبها
و حسـاب هایمـان افزایـش نیافتـه بلکـه هزینـه هـر وعده خـورد و
خوراکمـان فاکتوری سـنگین روی دسـتمان میگذارد کـه روزگاری
نـه چنـدان دور چنین هزینهای الکچری محسـوب میشـد .دیگر نه
میشـود در غذاهـا پیـاز ریخت ،نـه میتوان نیمـرو و ماکارونی خورد
و نـه حتی تـن ماهی!
اینکه تقریبا هر سـاله در اردیبهشـت و خرداد شـاهد افزایش خفیفی
در قیمـت تـن ماهـی هسـتیم بـه دلیل نزدیک شـدن به پایـان فصل
صیـد تـا حـدی قابـل قبول بود ،تا اینکه امسـال افزایـش  60درصدی
قیمـت تـن ماهـی در برخی برندها شـوک جدیدی به بـازار مواد غذایی
وارد کـرد .ایـن افزایـش قیمـت به طوری اسـت که تن ماهی با کیفیت
خـوب کـه باقیمـت حـدود  ۱۰هـزار تومـان بـه بـازار عرضه میشـد
حـاال بایـد بـا قیمـت ۱۵هـزار تومانی تهیه کنیـد .این در حالی اسـت
که در بسـیاری فروشـگاهها موجودی تن ماهی صفر شـده و درصورت
وجـود از مواجهـه بـا قیمتهـای ۱۸هـزار و  ۵۰۰و ۱۹هـزار و ۵۰۰
تومـان هـم نبایـد تعجـب کـرد ،حتـی بعضـی بـا بـی انصافی و سـوء
اسـتفاده از بیاطالعی مشـتری کنسـرو ماهی را تا ۲۲هزار تومان هم
فاکتـور میزننـد و بـه دسـت مشـتری میدهنـد .در برخـی از کارهای
خارقالعـاده حتـی قیمـت قدیـم روی کنسـرو تـن ماهـی را مخدوش
کـرده و آن را بـا قیمـت جدید میفروشـند.

کارشناسـان خارج شـدن تن ماهی از لیسـت کاالهایی که ارز دولتی به
آن تعلـق میگرفـت را مهمتریـن دلیل این افزایش قیمـت میدانند ،با
توجـه بـه اینکـه بـا اتمام فصـل صید واردات تـن ماهی باید بـا ارز آزاد
انجـام شـود و از طـرف دیگـر برای واردات قوطی که قیمـت آن از 700
بـه  1200تومـان و در آسـان باز شـو کنسـرو که قیمـت آن از  350به
 650تومان افزایش پیدا کرده نیز مشـکالتی وجود دارد شـاهد چنین
افزایشـی در قیمت تمام شـده هستیم.
در خصـوص حـل ایـن مشـکل نایب رئیـس هیئت مدیره سـندیکای
صنایع کنسـرو گفت :شـیالت به این موضوع وارد شـده و در ادامه سـه
راه پیـش روی تولیدکننـدگان قـرار دارد ،یـا باید تولید را تعطیل کنیم
یـا کیفیـت را کـم کنیم یا با صیادان به توافق برسـیم و اجازه ندهیم در
پایـان فصـل تالطمـات بر بـازار اثر بگـذارد .اگر با صیـادان توافق کنیم
و قیمـت در ثبـات باقـی بمانـد تـا حـد زیـادی فضـای روانی شکسـته
خواهـد شـد البتـه ناگفتـه پیداسـت کـه دالالن در ایـن وضعیت نقش
آفرینی ویـژهای دارند.
وی همچنیـن اظهـار کـرد سـازمان حمایـت بـر محصـول تـن ماهی
نظـارت دارد ،امـا بـر قیمـت ماهـی نظارتـی نـدارد ،بایـد بـا منشـأ این
افزایـش قیمـت برخـورد کـرد .ایـن سـازمان متناسـب بـا وزن آبکش
محصـول ،بیـن  ۵۷تـا  ۶۰درصـد مجـوز افزایـش قیمـت صـادر کرده
است.

سایپا و اجبار در لفافه اختیار

ابتکارات شرکت خودروسازی سایپا از کارهایی چون طراحی حرفهای انواع پراید با آپشنهای پیشرفته و ساخت وانت از انواع خودرو گذشته و اینبار
شاهد ابتکار جدیدی در حیطه فروش هستیم .داستان از آنجا آغاز میشود که شرکت خودروسازی سایپا طی اطالعیهای به مشتریان خود که
خودروهای ساندرو و تندر  90را به صورت پیش فروش خریداری کردهاند اعالم کرده یا از دریافت این دو خودرو انصراف دهند و سود مشارکت پولی را
که پرداختهاند بگیرند یا بهجای دریافت خودروهای مذکور دو خودروی دیگر ،یکی از خانواده پراید و دیگری از خانواده تیبا دریافت کنند؛ البته این کار
در پوشش پیشنهاد «یکی بخر ،دوتا ببر» نوعی اجبار محسوب میشود که باید به آنها گفت خودروی پیش فروش شده کجا و خودروی پیشنهاد شده
برای تحویل کجا! حضور همیشگی مردم در صحنه استفاده از این ابتکارات هم در رشد آن تاثیر بهسزایی داشته و به قول معروف از ماست که بر ماست.
مردم سایر کشورها خودرو را به صورت لیزینگی و اقساطی و مشتری مدارانه خریداری میکنند .به عبارت دیگر در دنیا سیستم پیش فروش خودرو
نداریم اما اینجا مردم با ایجاد صفهای طویل ثبت نام در کسری از ساعت به سرعت تمامی خودروهای (تولید نشده) خودروساز را به صورت پیش
فروش میخرند و منتظر میمانند تا ماهها بعد به جای آن دو خودروی دیگر به ایشان تحویل داده شود یا مجبور به انصراف شوند و مبلغ پرداختی خود
را با چند درصدی سود مشارکت و با کاهش چشمگیر ارزش آن پس بگیرند .اگر دقت کنید زمان ثبت نام با همان میزان مبلغ پرداختی و سود آن شاید
میتوانستند خودرودار شوند اما در وضعیت کنونی با کاهش ارزش پول ملی و افزایش افسار گسیخته قیمت خودرو محال است .امیدواریم مردم از این
اتفاقات عبرت بگیرند و برای هرچه گران شد صف نکشند.

سزبی فرویشها هم مانند قصایب ها خلوت شد

قیمت سبزیهای کیلویی و بستهای ( نیشابوری) باال رفته است .افزایش قیمتی که در آستانه ماه رمضان شوک جدیدی را به سفرههای شوک زده افطاری وارد
کرد .متاسفانه قیمت سبزی در هر یک کیلو به  6هزار تومان رسیده است و این در حالی است که بعد از پاک کردن آن چیزی حدود  500گرم در بهترین حالت
در دست خانم خانه میماند .اما داستان افزایش قیمت تنها به افزایش قیمت سبزی در همه نوعش ختم نمیشود ،هندوانه نیز در آغاز فصل گرما قیمتی در حدود
شب چلهای از خود بروز داد .این افزایش قیمت هم در حالی است که بیشتر خانوادهها در سحرها و افطارهای ماه رمضان برای رفع تشنگی و تامین آب مورد نیاز
بدن به خوردن این میوه پر آب و شیرین مبادرت میکردند .در این میان رئیس اتحادیه بارفروشان دالیل افزایش قیمت اقالم گیاهی را این چنین شرح داد :وی
صادرات در حجم باال ،بروز سیل در جنوب کشور و خرید تضمینی پرتقال ،را مسببان اصلی افزایش قیمت میوه و سبزی در بازار دانسته است .البته آقای حسن
صابری اشاره کرد که هم اکنون میوه به فور وجود دارد .روایت تلخ و تکرار شدنی صادرات در مورد سایر اقالم مصرفی مردم که بارها و در همین نوشتار بیان شده
است و همچنان ما در تعجبیم که چرا مسئولین مومن ما چند بار از یک سوراخ گزیده میشوند و باز هم درس عبرت نمیگیرند؟ اما اینکه چرا خرید تضمینی
باعث افزایش قیمت شده است جای تعجب دارد .در همین ارتباط رئیس اتحادیه بارفروشان افزود :پرتقال تا پیش از شروع خرید تضمینی در میدان مرکزی میوه
و تره بار با قیمت  ۲هزار تا  ۲۵۰۰تومان عرضه میشد ،اما امروز به  ۴هزار تومان رسیده است .سوال اینجاست که این بار دلیل افزایش قیمت احتکار دولتی
است؟ در هر حال صابری با خبر خوشی به صحبتهای خود خاتمه داد .وی با استناد به فروش خوب تولید کنندگان میوه ،اظهار امیدواری کرد که این رونق در
فروش و سود سبب افزایش تولید در آینده خواهد شد .وی به عنوان حسن ختام از مردم درخواست کرد بهاندازه مصرف خرید و از نگهداری حجم باالی میوه
خوداری کنند.

