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قبل از هر چیز مهم است راجع به عیار طال بدانیم .عیار
میزان خلوص طال را نشان میدهد ،روشن تر بگوییم خالص
ترین نوع طال ،طالی  ۲۴عیار است که به صورت شمش
موجود و نرم است به همین دلیل برای این که قابلیت ساخت
زیورآالت را پیدا کند ،انواع مختلفی از فلزات مانند روی،
نیکل و .. .به آن اضافه میگردد که به همان نسبت از عیار
طال کم میگردد .طالی  24عیار از  24قسمت تشکیل
شده است وقتی میگوییم عیار طالیی 18است یعنی از 24
قسمت طال  18قسمت آن طال و  6قسمت بقیه فلزات دیگر
است .رایج ترین و معمول ترین عیار در ایران ۱۸ ،است.
نشانههای حک شده بر طال

راهنمای خرید طال و جواهرات

رمزگشایی از
فرمول طالفروشان
خبرنگار
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کمتر خانمی وجود دارد که از برابر ویترینهای پر
زرق و برق طال فروشیها بگذرد و لحظهای پایش
سست نشود .الاقل محض نگاه کردن! طال خریدن از آن
جمله خریدهایی است که نه تنها حس عذاب وجدان
ولخرجی به فرد دست نمیدهد ،بلکه ضمن استفاده از
زیورآالت به چشم یک سرمایه گذاری نیز میتوان به آن
نگریست .خرید طال از قدیم االیام به واسطه خاصیت
نقدینگی اش یک شیوه پس انداز میان زنان و حتی مردان
بوده است .مادربزرگهایمان که اصال اعتقاد داشتند هر
چه طالی زن بیش بامش بیشتر! اما طال این تکه فلز گران
قیمت که هر گرم و سوت آن با حساسیت تمام اندازه گیری
میشود ،بر چه اساس و فرمولی محاسبه و قیمت گذاری
میشود؟ نکات مهم در خرید طال و جواهرات چیست؟

حتما پشت طالها شماره گذار یهایی را دیده اید ،شاید
برایتان سوال پیش آمده باشد که این عالمتها به چه معنی
است؟ عدد  ۷۵۰نشانه طال بودن قطعه و عیار 18است،
بنابراین در هنگام خرید طال به دنبال این عدد بگردید .عدد
 ۹۲۵نقره و عدد  ۹۰۰نشانه پالتین است ،که در ایران عیار
پالتین از  ۸۰۰به باالست.همچنین نشانه  kطال ،عالمت
بیضی ،نقره و عالمت  PTپالتین است .عالمتهای دیگری
نیز وجود دارند که ممکن است نشانه اختصار شهر یا کارگاه
سازنده آن باشد.
نحوه محاسبه طال

برای این که حساب و کتاب چگونگی به دست آمدن قیمت
نهایی طالیی که میخرید را فرا بگیرید و یا این که قبل از
خرید بدانید با مبلغی که در دست دارید ،تقریبا چقدر طال
میتوانید بخرید فرمول یک را یاد بگیرید:
قیمت روز طال  +اجرت ساخت ۷+
%سود طال فروش  %9 +مالیات بر
ارزش افزوده × وزن= قیمت کل
در فرمول باال همه چیز مشخص است جز اجرت ساخت!
اجرتساختمیزانکاروزحمتیاستکهسازندهبررویطال
انجام داده است و بسته به این که طال با ماشین و قالب آماده
تهیه شده یا کار دست بوده باشد متفاوت است .طبیعی است
که هر چه ظرافت ،سلیقه و هنر بیشتری به کار رفته باشد،
اجرت بیشتری هم دارد.
یک مثال:با فرض این که طالی مورد نظر ما 2گرم وزن دارد
و اجرت ساخت آن  20هزار تومان است و قیمت روز هر گرم
طال 118هزارتومانباشد.قیمتتمامشدهطالطبقفرمول
فوق بدین شرح است:
321898=2 ×%9 + %7 + 20000+118000
به یاد داشته باشید اغلب طالفروشان تمام موارد فوق را در
فاکتوربهتفکیکنمینویسنداماشماتاکیدکنیدتاتمامگزینهها
به صورت مشخص و با جزئیات تکمیل گردد .علت ضرورت
گرفتنفاکتورایناستکهدرحقیقتطالفروشباارائهفاکتور
بابتوزن،عیارواصلبودنطالبهشماسندمیدهد.فقطدقت
کنیدتافاکتوردارایکدواحدفروشوآدرسفروشگاهباشد.با
خواندنفرمولفوقبهعنوانیکمشتریدیگرخودکفاهستید
تا وزن طال بر روی ترازو را ببینید و بعد از محاسبه فروشنده،
یک بار نیز خود حساب کنید تا از صحت آن مطمئن شوید.
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سرمایه گذاری

یک طال فروش که میخواهد ناشناس باقی بماند ،میگوید:
برخی از مــردم صرفا جهت زیبایی و استفاده از طال آن را
میخرند و شیک بودن آن برایشان مهم است و بس .این افراد
طال با کارمزدهای باال هم میخرند .اما عدهای از مردم هستند
که طال را به دید سرمایه گذاری و پشتوانه مالی مینگرند.
حرف من با این دست از افراد است که به ویژه در بازه زمانی
کوتاه به چشم سود کردن به خرید طال و بعد فروش آن نگاه
نکنند .مشتریان باید آگاه باشند هنگامی که طال میخرند
عالوه بر ارزش طالی خود ،اجرت ساخت ،سود فروشنده و ۹
درصد مالیات هم پرداخت میکنند اما در هنگام فروش فقط
ارزشطالیخودرادریافتمیکنند.برایهمینکسیکهماه
پیش ۳میلیون تومان طال خریده در صورتی که نرخ طال خیلی
نوسان نکرده باشد ،این ماه که بفروشد ضرر میکند ،زیرا تمام
آن موارد که بابت شأن پول داده کسر میشود .برای سرمایه
گذاری با مدت زیاد هم توصیه میکنم طالهایی را خریداری
کنند که نگینهای اتمی نداشته باشد و اجرت ساخت طال نیز
پایین باشد تا در هنگام فروش قیمت طال خیلی پایین نیاید.
خرید طالی دست دوم ممنوع

اگرچه خرید طالی دست دوم به دلیل نداشتن اجرت و .. .به
صرفه است ،اما خرید طالی دست دوم از فروشندگان توسط
اتحادیه طالفروشان تخلف محسوب میشود.
خرید طالهای نگین دار

نگینها در دو نوع اتمی و یا اصل هستند .اگر اتمی باشند
هنگام خرید طال ،وزنشان مانند طال حساب میشود ولی
هنگام فروش نگینها را خارج کرده ،یا حدسی وزن آنها را
کم میکنند و به میزان طالی خالص تان به شما پول پرداخت
میکنند .بنابراین از لحاظ اقتصادی به صرفه نیستند ،مگر
این که از جنبه زیبایی برای کسانی که بودجه خرید جواهرات
راندارندموردانتخابقرارگیرند.اماجواهراتاصلطالهایی
هستندکهدرآنها ازسنگهایقیمتییانیمهقیمتیاستفاده
شود .سنگهای قیمتی در انواع الماس ،زمرد ،یاقوت کبود و
یاقوت قرمز و .. .هستند و سنگهای نیمه قیمتی آمیتیس،
توپاژ و .. .را شامل میشوند .در خرید جواهرات حتما از
فروشگاههای معتبر و دارای مجوز خرید کنید ،زیرا سنگها
باید دارای تراش خوب و کیفیت باال و شفافیت مناسب باشد.
نحوه محاسبه قیمت جواهرات

در جواهر سازی به دلیل صرف دقت بیشتر و کار با سنگهای
گران قیمت که احتمال شکستگی آن وجود دارد ،دستمزد و
اجرتسازندهبیشتراست.درخریدجواهراتاخذونگهداری
از فاکتور بسیار مهم است ،زیرا در هنگام فروش ،قیمت از
روی آن محاسبه میگردد .فرمول ،2نحوه محاسبه قیمت
جواهرآالت را نشان میدهد.
قیمت روز هــر گــرم طــا  +اجــرت
شامل(ارزشسنگهایبهکاررفته/
اجرتساختپایهجواهر/مخراجی
و سایر هزینهها )  +سود فروشنده
( 15الی  20درصد) = قیمت کل
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طال خریدن آقا و خانم ندارد .در زرگریها از هر دو جنس یافت میشود .خانمهایی که با دقت مدلها را از نظر میگذرانند و آقایانی که برای به
دست آوردن دل محبوبشان دست به جیب شده اند .اما واقعا چند درصد این افراد از نحوه محاسبه اعدادی که سریع و پی در پی توسط زرگر بر
ماشین حساب وارد میشود اطالع دارند؟ دخل و خرج سعی کرده تا ته و توی قضیه خرید و فروش طال و سکه را در بیاورد.

فروش جواهرات

هنگامــی کــه بخواهیــد جواهــرات خــود را بفروشــید ،ســود
فروشــنده ( 15الــی  20درصــد) کســر و ســپس ترقــی و یــا
تنــزل از قیمــت روز درج شــده در فاکتــور را محاســبه و بهــای
آن بــه صاحــب جواهــر پرداخــت میگــردد.
فروش اینترنتی طال

بــه تازگــی کیومــرث امیریــان ،رئیــس اتحادیــه طــا وجواهــر
شــمیرانات اعــام کــرده :هرگونــه خریــد و فــروش طــا و
جواهر بــه صــورت داللــی در فضــای مجازی بــه کلــی ممنوع
میباشــد و خــود اتحادیــه طــا و جواهــر نیــز نســبت بــه آن
اعتــراض دارد.
ایشــان همچنیــن اذعــان داشــته اســت کــه اغلــب
فروشــندگان اینترنتــی طــا و جواهــر افــراد بیســابقه در
ایــن صنــف هســتند.
سکه

بــرای ســرمایه گــذاری خریــد ســکه بــه صرفــه تــر اســت ،بــه
ویــژه در درازمــدت ممکــن اســت پــول شــما را آن چنــان زیــاد
نکنــد امــا باعــث ضررتــان نمیشــود.
تفاوت سکه طرح قدیم و جدید در چیست؟

ســکههای ضــرب شــده از ســال  1358تــا ســال 1370
را طــرح قدیــم میخواننــد کــه روی یــک طــرف ســکه نــام
حضــرت علــی(ع) بــه خــط زیبایــی نوشــته شــده اســت.
ســکههای طــرح جدیــد کــه از ســال  1370تــا کنــون ضــرب
میشــوند تصویــری از امــام خمینــی (ره) را بــر روی یــک
ســمت خــود دارنــد.
ایــن دو نــوع ســکه از لحــاظ میــزان عیــار یکســان هســتند،
تنهــا عاملــی کــه باعــث تفــاوت در قیمــت آنهــا میشــود ،بــه
ســال ضــرب آنهــا بســتگی دارد.
سکه  86چیست؟

از نظــر بانــک مرکــزی ،اختــاف قیمــت میــان ســکهها بــه
علــت تفــاوت در ســال ضــرب آنهــا ،موجــه نیســت و تنهــا
عاملــی کــه میتوانــد در نوســان قیمــت ســکه مؤثــر باشــد،
نوســانات بهــای طــا در بازارهــای جهانــی اســت .بانــک
مرکــزی بــرای حــل ایــن مشــکل ،از ســال  ۱۳۸۶تاکنــون
بــر روی همــه ســکهها تاریــخ  ۱۳۸۶را درج میکنــد .از
همیــن رو بــازار ســکههای ضــرب قبــل از  ۱۳۸۶از رونــق
افتــاده و ایــن ســکهها معمــو ًال فقــط بــه قیمــت طالیشــان
ارزش دارنــد.
نکات مهم در خرید سکه

حتمــا ســکه را از صرافیهــا و واحدهایــی خریــداری کنیــد
کــه دارای مجــوز اتحادیــه هســتند.
ســکه را حتما بــه صــورت وکیــوم و پلمــب بخریــد ،روی کارت
عــاوه بــر نــام و نشــانی فروشــنده بایــد عبــارت تضمیــن
بانکــی و یــا مجــوز اتحادیــه قید شــده باشــد .ســکه ســالهای
قبــل از  86را نخریــد زیــرا تنهــا قیمت طــای آنها محاســبه
میگــردد.
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سمانه خانه دار میگوید :وقتی برای
خرید خانه مجبور شدیم تا سرویس طالی
عروسی ام را بفروشیم .آن را به زرگری
سر خیابان محل زندگی مان فروختیم.
سرویسزیباوسنگینیوداراینگینهای
اتــمــی زیـــادی بـــود .بــه هنگام فــروش،
فروشنده مبلغ زیادی را بابت نگینهای
اتمی کسر کرد و ما ضرر زیادی نسبت به
خرید آن کردیم .اما وقتی بیشتر حسرت
خــوردم که دو روز بعد سرویس را پشت
ویترین همان زرگــری دیــدم که به جای
طالی دست اول میفروخت! او طال را به
قیمتمستعملازماخریدهبودوبهقیمت
طالی دست اول به فروش گذاشته بود.
سعیده میگوید :بعد از خرید یک النگو
هر چه با خود کلنجار رفتم احساس کردم
گران خریده ام ،بنابراین شال و کاله کردم
و به یک زرگری دیگر رفتم و خواهش کردم
فاکتور را بار دیگر برای من حساب کند.
سپسمشخصشدجاییکهازآنجاالنگو
را خریده ام در خــال محاسبه ریاضی
چیزی در حدود 150هــزار تومان برایم
طال را گران تر حساب کرده به او مراجعه
و مابقی پولم را دریافت کردم .از آن به بعد
در هنگام خرید طال از زرگــر میخواهم
حتما جزئیات را بنویسد و یک بــار نیز
خودم محاسبه میکنم تا مطمئن شوم.
زهرامیگوید:علیرغماینکهسکهبرای
پس انداز کم ریسک است اما باید تا قبل
از یک سال یا آن را فروخت و یا خمسش
را داد .همچنین طال در طول یک سال
اگر استفاده نشود در غیر این صورت باید
خمس آن را پرداخت کرد.
محبوبه میگوید :در هنگام خرید طال
باید دقت کرد اگر طال را برای استفاده
روزمره میخواهیم طالهای ضخیم تر را
انتخاب کنیم تا استحکام الزم را داشته
باشد .همچنین موقع خرید گردنبند
از استحکام قفل آن مطمئن شویم و در
صورتامکانطالیموردنظررایکجای
دیگر هم وزن کنیم.
حمیده در مورد رنگ طال میگوید :به
نظر من بهترین رنگ طال مخلوطی از هر
دو رنگ سفید و زرد در کنار هم است ،زیرا
هم با سایر طالها ست میشود و هم به
همه رنگ پوستی میآید
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