














S H O M A L O J O N O O B M A G A Z I N E

فصلنامه بینالمللی  شمال و جنوب

فصلنامه بینالمللی اقتصادی، تحلیلی خبری

 شماره 48؛  تابستان 1401

  قیمت: 100/000 تومان

موسسه مطالعاتی پارس ارتباط پارمیس

حسین ثاقبی

کــاوه اسفندیاری

زهــرا گیو، کیومرث امیریان

مصطفی خدایگان

سید هادی پور مرتضوی

نامــدار خلیلیان

فواد فاروقی، لیال قرنفلی،  معصومه دانش

علی قاصدی

رضا گیو محمد

نفیسه قاسمی، سپیده رضایی شادیانی، زهرا

چاپ و لیتوگرافی اندیشه برتر

شرکت نشر اکنون

021-77644532 - 86025316
021-86025316

با تشکر ویژه

با تشکر فراوان

0 2 1   8 6  0 2  5 3  1 6
021  77 64 45 32

28

12
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از �ایشگاه تربیز از �ایشگاه تربیز 
غافلگیرکننده بود
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لزوم مساعدت دولت به پا سالها زحمت و رن فعاالن طال و جواهر 

ش خصوصی را دوباره به گردش درآورد رئیسی میتواند چرخ ب

از قیمت جهانی طال تا نرخ دالر، سکه و مالیات بر ارزش افزوده

سروریان: صنعت طال و جواهر بر مرز سود و زیان حرکت میکند

تسهی شرای صادرات میتواند صنعت طال و جواهر ما را جهانی کند

صصی نیازمندیهای طال، جواهر و ... پلتفرم »طالمال« اولین مرج ت

صصی فروش عمده طال و جواهر در ایران هستیم ما بنیانگذار اولین و بزرگترین سایت ت

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی طال و جواهر تهران

هر فص یک جشنواره خواهیم داشت

جادوی جدید مرسد بنز

نکات جالب درباره صنعت ساعت سازی در سوئیس

آمریکا واردات طال از روسیه را ممنو کرد
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بهناز ابوالوفایی، بهاره بهرامی، عاطمه قلیاپی تحریریه:



که این امر بازار را تحت تاثیر قرار داده اســت. از طرفی در سالهای 
اخیر ماههای محرم الحرام و صفر با تابســتان مقارن شده که این 
خود نیز در بازار طا مخصوصا مصنوعات طا تاثیر خواهد داشت. 

حجت شفایی گفت: در خصو انتخابات اتحادیه تهران باید این 
را در نظر داشته باشــیم عزیزانی که تا کنون بر کرسی وظیفه بوده 
اند، هرچه در توان داشــتند رو کردند و باید قدردانشان باشیم. اما 
بسیاری از امور دســت اتحادیهها نیست. ما نباید از اتحادیه انتظار 
معجزه داشته باشیم. اتحادیهها و تشکلها موظفند که در چارچو 
اساســنامه حرکت کنند. اتحادیه تهران یک اساســنامهای دارد. 
محدودیتهایی دارند و نمیتوانند فراتر از اساسنامه کاری کنند. 
حتی اگر بخواهند طر و برنامهای را فراتر از اساسنامه پیاده کنند 

باید ببینید در چارچو قوانین میگنجند یا خیر. 
رییــس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان طا و جواهر 
کشور ادامه داد: بسیاری ایدهها وجود دارد که بخاطر محدودیتها 
اجرا نمی شود. اما با حضور اعضا و رای دهندگان میتوان با ایجاد 
اتاقهای فکر بسیاری از معضات را یافت و راهکار داد و به روسای 
دستی دست به  ن با و اتحادیه منتقل کرد تا آنها با انتقال به مس

اصا امور بزنند. 
وی گفت: قطعا هر عزیزی قرار باشــد انتخا شــود این را در نظر 
ولیت مضاعفی بر دوش خواهد داشــت. من توصیه  دارد که مســ
میکنم افراد اگر توان و تفکر توســعه و عملیاتی و مدیریتی دارند 
کاندیدا شــوند. نمیتوان با تفکر کارگاه داری و بازاری کار تشکلی 
کرد. باید مدیریت دانســت، تجربه گذشــتگان را داشت، قوانین 
ی و  یر اینصورت وقت و انر صنفی و حقوقی و مالیاتی دانست. در 

کرسی تلف خواهد شد. مردم و همکاران عزیز هم با آگاهی و با دید باز به پای 
صندوقهای رای بروند.

شفایی تاکید کرد: بسیاری از ســخنان کاندیداها قبل از انتخابات شیرین و 
امیدوبخش است اما باید دید که میتوان این سخنان را اجرا کرد یا نه. بسیاری 
از این شعارها فراتر از قوانین است که نشان دهنده عدم اطا از قوانین صنفی 
و تشکلی اســت و بعدا قابل اجرا نیست. من اگر اشراف داشته باشم در همان 
چارچو قوانین وعــده میدهم و توق بیش از حد ایجــاد نمیکنم. طوری 
باید ســخن گفت که در صورت انتخا بتوان حداقل 70 درصد از وعدهها را 

عملی کرد.
وی گفت: امیدوارم هر عزیزی انتخا میشود از تجربیات گذشتگان استفاده 
کرده و با وحــدت و همدلی، رواب بین تشــکلی را تقویت کند. هر انجمن و 
تشکلی بر اساس قوانین و وظایفی تشکیل شده و باید احترام گذاشت. ما سه 
اتاق داریم: اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که هر کدام از تشــکلها 
زیرمجموعهای از این سه اتاق هستند و قوانین و وظایف خود را دارند. انجمنها 
ل انجمن صنفی طا و ســایر انجمن ها،  زیرمجموعه اتاق تعاون هســتند م
اتحادیه فروشندگان و ســازندگان تهران زیرمجموعه اتاق اصناف و اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیرمجموعه اتاق بازرگانی است. این سه اتاق 
جایگاههای قانونی هستند و میتوانند طبق قانون تشکل ایجاد کنند. پس بهتر 
است این تشکلها و اتاق با هم هماهن باشند تا بهترین اتفاقها رقم بخورد.

شفایی در پایان خاطرنشان کرد: باید از اعضای اتحادیه، اعضای هیاتمدیره، 
بازرسان، هیات مدیره اتحادیههای مشهد، اصفهان همدان و همه عزیزانی که 
طی این مدت همراه ما بودند مخصوصــا در بزرگترین رویداد صنعت طا و 
جواهر یعنی نمایشگاه طا و جواهر تهران قدردانی کنم. انشا بتوانیم پرچم 

طای کشور را با وحدت و همدلی در جهان به اهتزاز درآوریم.

ش�ل و جنوب  |  فصلنامه بین املللی
ش�ره ٤٨  |  تابستان ١٤٠١

رییس اتحادیــه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طــا و جواهر ایران گفت: 
همانطور که میدانید وضعیت بازار طای کشــور بســتگی به دو عامل انس 
جهانی و قیمت ارز در داخل کشــور دارد. بنابراین اگر مذاکرات هستهای به 
نتای خوبی برسد قبل از هرچیز شاهد بهبود و ثبات نرخ ارز خواهیم بود و ایم 

امر منجر به ثبات قیمت طا نیز خواهد شد.
یل آشفتگی بازارهای مختلف عدم  وی افزود: همواره گفتهایم که یکی از د
ثبات قیمتهاست. وقتی قیمتها ثبات یابد مردم با فراغ بال سرمایهگذاری یا 
یر اینصورت بازارها همواره آشفته و بی رونق خواهد بود.  خرید میکنند در 
ولین و دلتمردان در قبال صنعت طا و  شــفایی با اشــاره به عملکرد مســ
ولین مرتب با صنعت طا باید دیدگاهشان  جواهر گفت: بارها گفتیم مســ
را تغییر دهند و حوزه طــا و جواهر را به دید صنعت نگاه کنند. از طرفی این 
رهیزند. من بارها عرض کردم  یرکارشناسی ب ن باید از تصمیمات  و مســ

زمان وحدت و همدلی 
بین تشکلها فرارسیده است

تنش و حاشیههای صنعت طا و جواهر بیشتر به خاطر تصمیمات 
یرکارشناسی در پشت درهای بسته و عدم استفاده از متخصصین 

بخش خصوصی است. 
ولین با روی باز از بخش  این فعال صنعتی ادامه داد: انتظار داریم مس
خصوصی استفاده کنند. صرف اینکه پست و مقامی داریم نمیتوانیم 
تصمیمات درست بگیریم مگر اینکه از متخصصین بخش خصوصی 
استفاده کنیم. خیلی مسائل شــاید قانون باشد ولی اگر قانون هم 

مشکل داشته باشد باید اصا شود. 
شــفایی در خصو وضعیت بازار طا و جواهر در تابستان اظهار 
داشت: سابقا در تابستانها شــاهد برپایی مراسم و جشنها بودیم 
ائقه مردم تغییر  ن  که باعث رونق بازار طا و جواهر میشــد اما ا
کرده و به سمت خرید ارز و سکه و طاهای آ شده روی آوردهاند 

نندگان و ید ای رییس اتحادیه ت ت ش
ر ایران ا نندگان  و  ادر
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که این امر بازار را تحت تاثیر قرار داده اســت. از طرفی در سالهای 
اخیر ماههای محرم الحرام و صفر با تابســتان مقارن شده که این 
خود نیز در بازار طا مخصوصا مصنوعات طا تاثیر خواهد داشت. 

حجت شفایی گفت: در خصو انتخابات اتحادیه تهران باید این 
را در نظر داشته باشــیم عزیزانی که تا کنون بر کرسی وظیفه بوده 
اند، هرچه در توان داشــتند رو کردند و باید قدردانشان باشیم. اما 
بسیاری از امور دســت اتحادیهها نیست. ما نباید از اتحادیه انتظار 
معجزه داشته باشیم. اتحادیهها و تشکلها موظفند که در چارچو 
اساســنامه حرکت کنند. اتحادیه تهران یک اساســنامهای دارد. 
محدودیتهایی دارند و نمیتوانند فراتر از اساسنامه کاری کنند. 
حتی اگر بخواهند طر و برنامهای را فراتر از اساسنامه پیاده کنند 

باید ببینید در چارچو قوانین میگنجند یا خیر. 
رییــس اتحادیه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان طا و جواهر 
کشور ادامه داد: بسیاری ایدهها وجود دارد که بخاطر محدودیتها 
اجرا نمی شود. اما با حضور اعضا و رای دهندگان میتوان با ایجاد 
اتاقهای فکر بسیاری از معضات را یافت و راهکار داد و به روسای 
دستی دست به  ن با و اتحادیه منتقل کرد تا آنها با انتقال به مس

اصا امور بزنند. 
وی گفت: قطعا هر عزیزی قرار باشــد انتخا شــود این را در نظر 
ولیت مضاعفی بر دوش خواهد داشــت. من توصیه  دارد که مســ
میکنم افراد اگر توان و تفکر توســعه و عملیاتی و مدیریتی دارند 
کاندیدا شــوند. نمیتوان با تفکر کارگاه داری و بازاری کار تشکلی 
کرد. باید مدیریت دانســت، تجربه گذشــتگان را داشت، قوانین 
ی و  یر اینصورت وقت و انر صنفی و حقوقی و مالیاتی دانست. در 

کرسی تلف خواهد شد. مردم و همکاران عزیز هم با آگاهی و با دید باز به پای 
صندوقهای رای بروند.

شفایی تاکید کرد: بسیاری از ســخنان کاندیداها قبل از انتخابات شیرین و 
امیدوبخش است اما باید دید که میتوان این سخنان را اجرا کرد یا نه. بسیاری 
از این شعارها فراتر از قوانین است که نشان دهنده عدم اطا از قوانین صنفی 
و تشکلی اســت و بعدا قابل اجرا نیست. من اگر اشراف داشته باشم در همان 
چارچو قوانین وعــده میدهم و توق بیش از حد ایجــاد نمیکنم. طوری 
باید ســخن گفت که در صورت انتخا بتوان حداقل 70 درصد از وعدهها را 

عملی کرد.
وی گفت: امیدوارم هر عزیزی انتخا میشود از تجربیات گذشتگان استفاده 
کرده و با وحــدت و همدلی، رواب بین تشــکلی را تقویت کند. هر انجمن و 
تشکلی بر اساس قوانین و وظایفی تشکیل شده و باید احترام گذاشت. ما سه 
اتاق داریم: اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که هر کدام از تشــکلها 
زیرمجموعهای از این سه اتاق هستند و قوانین و وظایف خود را دارند. انجمنها 
ل انجمن صنفی طا و ســایر انجمن ها،  زیرمجموعه اتاق تعاون هســتند م
اتحادیه فروشندگان و ســازندگان تهران زیرمجموعه اتاق اصناف و اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان زیرمجموعه اتاق بازرگانی است. این سه اتاق 
جایگاههای قانونی هستند و میتوانند طبق قانون تشکل ایجاد کنند. پس بهتر 
است این تشکلها و اتاق با هم هماهن باشند تا بهترین اتفاقها رقم بخورد.

شفایی در پایان خاطرنشان کرد: باید از اعضای اتحادیه، اعضای هیاتمدیره، 
بازرسان، هیات مدیره اتحادیههای مشهد، اصفهان همدان و همه عزیزانی که 
طی این مدت همراه ما بودند مخصوصــا در بزرگترین رویداد صنعت طا و 
جواهر یعنی نمایشگاه طا و جواهر تهران قدردانی کنم. انشا بتوانیم پرچم 

طای کشور را با وحدت و همدلی در جهان به اهتزاز درآوریم.
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یافته و به یک میلیون و ۴20 هزار تومان رسیده است. رب سکه و 
ی یک میلیون تومان هستند نیم سکه نیز همچنان دارای حبا با

 قیمت سکه طر قدیم 1۴ میلیون و 300 هزار تومان، قیمت سکه 
طر جدید 1۵ میلیون و 1۵0 هزار تومان، نیم ســکه  میلیون و 
200 هزار تومان، رب ســکه ۵ میلیون و 200 هزار تومان و سکه 
یک گرمی 3 میلیون تومان تعیین شــده و مورد داد و ســتد قرار 

گرفته است.
قال طای ابشده که در روزهای گذشته تا  میلیون و  قیمت هر م
2 هزار تومان نیــز کاهش پیدا کرده بود به  میلیون و 0 هزار  0
1 عیار نیز که تا یک میلیون و  تومان کاهش یافت. هر گرم طای 
۴۵0 هزار تومان افزایش یافته بود با ۵0 هزار تومان کاهش به یک 

میلیون و ۴00 هزار تومان رسید.
م دو روز افزایش متوالی قیمت طــا، ارزش این فلز گرانبها  علیر
کمی کاهش یافت. دلیل این کاهش قیمت را شاید بتوان تیره و تار 

بودن آینده اقتصاد دنیا دانست.

یر  کاهش قیمت دالر با وجود تالش سفتهبازان در فضای 
رسمی

کامــران ســلطانیزاده دبیرکل 
کانون صرافان کشــور با اشــاره 
بــه اینکــه در ابتــدای هفته با 
یل  افزایش نســبی نرخ ارز به د
یراقتصادی و سیاســی مواجه 
بودیم، اظهار داشت: مصوبه بانک 
مرکزی و ورود صرافیهای سراسر 
کشــور به چرخه عرضه و تقاضای ارز، منجر به این شــده است تا 
ن رســمی قرار گیرد.خوشــبختانه  مدیریت بازار در اختیار فعا
با توجه به افزایش عرضــه ارز صادرکنندگان به نــرخ توافقی در 
صرافیهای تحت نظارت بانک مرکزی در سراســر کشور، شاهد 
یررسمی و کا  را در فضای  گیری قیمتها که اک بودیم که او

معاماتی و ســفتهبازی ماحظه کردیم، با ریزش همراه شده و 
یررســمی ارز از کانال نزدیــک به 33 هزار  قیمت 

تومان به کانال 30 هزار تومان برگشته است.
این روند نشاندهنده این است که مصوبه 
بانک مرکزی و ورود صرافیهای سراســر 
کشور به چرخه عرضه و تقاضای ارز، منجر 

به این شده اســت تا مدیریت بازار 
ن رسمی  در اختیار فعا

قرار گیــرد و بازار دیگر 
نمیتوانــد به جهت 
اعام قیمتهای با و 
ایجاد هیجانات، نرخ 

ارز را تحت تاثیر قرار دهد و میتوان گفت که نهادهای رسمی تاثیرگذار در قیمت 
ارز، مدیریت نرخ را در اختیار دارند و با توجه به افزایش صرافیهای رسمی در سراسر 
کشور که کارگزار بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی هستند، این قیمتها از طریق 
ت توافقی بین صرافی و صادرکننده ارز، به درستی تعیین و با نرخ مناسب در  تباد

تمامی صرافیهای رسمی سراسر کشور به هموطنان عرضه میشود. 
های برای دریافت ارز ندارند و قیمتها هم با  د ، هم وطنان د در این شرای
توجه به رسمی بودن نرخها و تسهیل دریافت ارز برای مردم، معقول و متعادلی 
شده است. وی افزود: روند اخیر در بازار بیانگر این است که یک مدیریت بسیار 
خوبی در بازار ارز توس بانک مرکزی، بازار متشکل و کانون صرافان در حال 
اجراســت که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد و بهبود پیدا کند تا تمام 
صرافیهای سراسر به این زنجیره متصل شوند و تمام مردم در سراسر کشور 

از خدمات صرافیهای رسمی تحت نظارت بانک مرکزی، بهرهمند شوند.

پیشبینی کاهش قیمت اونس جهانی طال به زیر 1800 دالر 
ر و 11 سنت رسید. 1 د قیمت هر اونس طا با 0.30 درصد کاهش به 11

گزارش با رفتن نرخ اشتغال در امریکا برای طا بدین معناست که فدرالرزرو 
به سیاستهای ســختگیرانه خود در مورد با بردن نرخ بهره ادامه خواهد 
داد. سیاستی که قیمت طا را تحت فشار قرار میدهد. تحلیلگران پیشبینی 
ر  1 د میکنند با ادامه شرای فعلی، قیمت این فلز گرانبها به پایینتر از 00

در هر اونس برسد.
ست که باعث میشود سیاست  نرخ تورم هم هنوز در سراسر دنیا بســیار با

افزایش نرخ بهره بانکهای مرکزی ادامه داشته باشد.
اطاعات خوشبینانه اقتصادی ارزش طا را به عنوان یک سرمایهگذاری ایمن 
از بین میبرد، اما پیشبینی سختتر شدن شرای اقتصاد هم ریسکپذیری 

سرمایهگذاران را در بلندمدت تحت تاثیر قرار میدهد.
 تیره و تار شدن دورنمای اقتصاد دنیا میتواند در کوتاهمدت از قیمت طا حمایت 
کند. تورم با در تابستان جاری ســرمایهگذاران را به 
سمت طا ســوق میدهد تا سرمایهگذاری 
ایمنتری داشته باشــند. در تمام فضاهای 
تورمی وقتی مردم نگران از دســت دادن 
اشــتغال و ارزش ثروت خود هســتند، 
طا یک جایگزیــن منطقی برای پول 
جهت حف ارزش است. اما درنهایت 
سیاستهای سختگیرانه 
فــدرالرزرو امریــکا 
قیمت طا را پایین 

خواهد آورد.
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ن بازار معتقدند که با کنترل بازار ارز و متوقف شدن افزایش مجدد قیمت  فعا
ارز، قیمت طا و سکه نیز روند کاهشی گرفته و قیمتها با روند با ثبات همراه 
ی 32 هزار تومان افزایش یافت و نوسان داشت،  ر که تا با شدهاند. قیمت د
اکنون به ســمت مرز 31 هزار تومان و در کانال 31 هزار تومان حرکت کرده 
اســت. قیمت ســکه با توجه به قیمت اونس در بازار جهانی طا و همچنین 
ر در بازار ایران، در حــال حاضر بین 1 تا 2 میلیــون تومان برای  قیمــت د
ر در ماههای آینده  سکههای مختلف حبا دارد و در صورت کاهش قیمت د
ر، نرخ سکه  1 د و همچنین پیشبینی کاهش اونس جهانی طا به زیر 00
با خطر کاهش قیمت به میزان 2 میلیون تومان حبا مواجه اســت و همین 

موضو افرادی که سکه دارند را نگران کرده است. 
2 تومان افزایش نســبت به روز گذشته 27 ر در صرافیهای بانکی نیز با  د
هزار و 02 تومان معامله شــد. نرخ فروش یورو در صرافیهای بانکی با 2۴
2 هزار و 722 تومان معامله شد. تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته 

ر توســ صرافیهای بانکی 27 هزار و ۵2۵ تومان و نرخ  قیمت خرید هر د
2 هزار و ۴37 تومان اعام شــد.عاوه بر این، بهای خرید  خرید هر یورو نیز 
۴ تومان و نرخ فروش آن 27 هزار و  ر در بازار متشکل ارزی 27 هزار و  د
2هزار و  7 تومان بود.این در حالی اســت که نرخ خرید یورو در این بازار 
2 هزار و 2 تومان اعام شد.همچنین، در  30 تومان و نرخ فروش آن نیز 
سامانه نیما در معامات، حواله یورو به قیمت 27 هزار و ۴3 تومان فروخته و 

ر به بهای 2۵ هزار و 33 تومان معامله شد. حواله د

کاهش قیمت طال در بازار تهران
محمد کشــتیآرای نایبرییس 
اتحادیه طا درباره وضعیت بازار 
طا و سکه، اظهار داشت: با توجه 
به کاهش قیمت ارز از روز گذشته 
و همچنیــن ســیر نزولی قیمت 
جهانی طا، قیمت طا و سکه نیز 

با نوسان همراه شده است. 
ر رســید، تصریح کرد:  1 د وی با بیان اینکه هر اونس طا به 0۴
با توجه به اینکه جلوی افزایش مجدد قیمــت ارز گرفته و قیمت 
ر با کاهش همراه شده اســت، قیمتها در بازار طا و سکه نیز  د

کاهشی شد.
برخی از صرافهای بازار ارز نیز تأکید دارند که نرخها در صرافیها 
لهای  2 هزار تومان در نوسان است ولی د بین کانال 30 هزار و 
بازار آزاد تاش دارند که قیمتها را افزایــش دهند ولی فعا این 
تاشها بینتیجه مانده است. این افراد البته تأکید دارند که نرخهای 
یرواقعی  در شده برای انوا ارز و ســکه در کانالهای تلگرامی 

است و با قیمتهای کف بازار فاصله دارند.

رب سکه و نیم سکه دارای حبا باالی یک میلیون تومان
کشتی آرای در ادامه با بیان اینکه داد و ستدها در بازار عادی است 
و عرضه و تقاضا تناسب دارد؛ گفت: حبا سکه البته کمی افزایش 

پیشبینی کاهش قیمت اونس جهانی طال
به زیر ۱۸۰۰ دالر

ت ارز  شد ی دد  ای  اف
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یافته و به یک میلیون و ۴20 هزار تومان رسیده است. رب سکه و 
ی یک میلیون تومان هستند نیم سکه نیز همچنان دارای حبا با

 قیمت سکه طر قدیم 1۴ میلیون و 300 هزار تومان، قیمت سکه 
طر جدید 1۵ میلیون و 1۵0 هزار تومان، نیم ســکه  میلیون و 
200 هزار تومان، رب ســکه ۵ میلیون و 200 هزار تومان و سکه 
یک گرمی 3 میلیون تومان تعیین شــده و مورد داد و ســتد قرار 

گرفته است.
قال طای ابشده که در روزهای گذشته تا  میلیون و  قیمت هر م
2 هزار تومان نیــز کاهش پیدا کرده بود به  میلیون و 0 هزار  0
1 عیار نیز که تا یک میلیون و  تومان کاهش یافت. هر گرم طای 
۴۵0 هزار تومان افزایش یافته بود با ۵0 هزار تومان کاهش به یک 

میلیون و ۴00 هزار تومان رسید.
م دو روز افزایش متوالی قیمت طــا، ارزش این فلز گرانبها  علیر
کمی کاهش یافت. دلیل این کاهش قیمت را شاید بتوان تیره و تار 

بودن آینده اقتصاد دنیا دانست.

یر  کاهش قیمت دالر با وجود تالش سفتهبازان در فضای 
رسمی

کامــران ســلطانیزاده دبیرکل 
کانون صرافان کشــور با اشــاره 
بــه اینکــه در ابتــدای هفته با 
یل  افزایش نســبی نرخ ارز به د
یراقتصادی و سیاســی مواجه 
بودیم، اظهار داشت: مصوبه بانک 
مرکزی و ورود صرافیهای سراسر 
کشــور به چرخه عرضه و تقاضای ارز، منجر به این شــده است تا 
ن رســمی قرار گیرد.خوشــبختانه  مدیریت بازار در اختیار فعا
با توجه به افزایش عرضــه ارز صادرکنندگان به نــرخ توافقی در 
صرافیهای تحت نظارت بانک مرکزی در سراســر کشور، شاهد 
یررسمی و کا  را در فضای  گیری قیمتها که اک بودیم که او

معاماتی و ســفتهبازی ماحظه کردیم، با ریزش همراه شده و 
یررســمی ارز از کانال نزدیــک به 33 هزار  قیمت 

تومان به کانال 30 هزار تومان برگشته است.
این روند نشاندهنده این است که مصوبه 
بانک مرکزی و ورود صرافیهای سراســر 
کشور به چرخه عرضه و تقاضای ارز، منجر 

به این شده اســت تا مدیریت بازار 
ن رسمی  در اختیار فعا

قرار گیــرد و بازار دیگر 
نمیتوانــد به جهت 
اعام قیمتهای با و 
ایجاد هیجانات، نرخ 

ارز را تحت تاثیر قرار دهد و میتوان گفت که نهادهای رسمی تاثیرگذار در قیمت 
ارز، مدیریت نرخ را در اختیار دارند و با توجه به افزایش صرافیهای رسمی در سراسر 
کشور که کارگزار بانک مرکزی و بازار متشکل ارزی هستند، این قیمتها از طریق 
ت توافقی بین صرافی و صادرکننده ارز، به درستی تعیین و با نرخ مناسب در  تباد

تمامی صرافیهای رسمی سراسر کشور به هموطنان عرضه میشود. 
های برای دریافت ارز ندارند و قیمتها هم با  د ، هم وطنان د در این شرای
توجه به رسمی بودن نرخها و تسهیل دریافت ارز برای مردم، معقول و متعادلی 
شده است. وی افزود: روند اخیر در بازار بیانگر این است که یک مدیریت بسیار 
خوبی در بازار ارز توس بانک مرکزی، بازار متشکل و کانون صرافان در حال 
اجراســت که امیدواریم این روند تداوم داشته باشد و بهبود پیدا کند تا تمام 
صرافیهای سراسر به این زنجیره متصل شوند و تمام مردم در سراسر کشور 

از خدمات صرافیهای رسمی تحت نظارت بانک مرکزی، بهرهمند شوند.

پیشبینی کاهش قیمت اونس جهانی طال به زیر 1800 دالر 
ر و 11 سنت رسید. 1 د قیمت هر اونس طا با 0.30 درصد کاهش به 11

گزارش با رفتن نرخ اشتغال در امریکا برای طا بدین معناست که فدرالرزرو 
به سیاستهای ســختگیرانه خود در مورد با بردن نرخ بهره ادامه خواهد 
داد. سیاستی که قیمت طا را تحت فشار قرار میدهد. تحلیلگران پیشبینی 
ر  1 د میکنند با ادامه شرای فعلی، قیمت این فلز گرانبها به پایینتر از 00

در هر اونس برسد.
ست که باعث میشود سیاست  نرخ تورم هم هنوز در سراسر دنیا بســیار با

افزایش نرخ بهره بانکهای مرکزی ادامه داشته باشد.
اطاعات خوشبینانه اقتصادی ارزش طا را به عنوان یک سرمایهگذاری ایمن 
از بین میبرد، اما پیشبینی سختتر شدن شرای اقتصاد هم ریسکپذیری 

سرمایهگذاران را در بلندمدت تحت تاثیر قرار میدهد.
 تیره و تار شدن دورنمای اقتصاد دنیا میتواند در کوتاهمدت از قیمت طا حمایت 
کند. تورم با در تابستان جاری ســرمایهگذاران را به 
سمت طا ســوق میدهد تا سرمایهگذاری 
ایمنتری داشته باشــند. در تمام فضاهای 
تورمی وقتی مردم نگران از دســت دادن 
اشــتغال و ارزش ثروت خود هســتند، 
طا یک جایگزیــن منطقی برای پول 
جهت حف ارزش است. اما درنهایت 
سیاستهای سختگیرانه 
فــدرالرزرو امریــکا 
قیمت طا را پایین 

خواهد آورد.
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از  انجمنها و اتحادیهها محتــرم تمدیرههای هی
خادمین  باعثافتخار و دیدنفرمایند ایننمایشگاه

خود در تبریز باشند.
نمایشــگاه  حاشــیه در داریم نظر در همچنیــن
جلسهای با حضور روسای اتحادیههای سراسر کشور

در جهت بررسی مشکات صنفی برگزارکنیم.

قوت  ا نق و کالت مش ما ش نظر ه ب
نمایشگاههای طال و جواهر، از جمله نمایشگاه

تبریز چیست
رســالت نمایشــگاهها این اســت که پل ارتباطی 
این  متاسفانه باشــند. صنعتی و صنفی رستههای
رسالتکمیکمرن شده و به سمت کار فروشگاهی

جواهر  و نمایشگاههای طا سوق پیدا کردهاســت.
صنعت  و صنف فعالین قاعدتا و هســتند تخصصی

میبایست از این نمایشگاهها دیدن کنند. 
درصورت اصا قوانین صادرات و همچنین تاش 
برای حضور تجــار و بازرگانان داخلی و خارجی در 
نمایشگاهها اوضا بهتری را شاهد خواهیم بود. این 
بهسزایی در کارآفرینی، اشتغال، تاثیر مهممیتواند
همچنینصنعت  تولیدثروت و ارزآوری داشتهباشد.
طاو جواهر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهیری،
اقتصاد  میتواند یکی از گزینههای برتر در زمینهی

یروابسته به نفت در کشور عزیزمان باشد.
کمی  و کیفــی بهبــود جهت فعلــی درشــرای
نمایشگاه  3 ر حداک برگزاری پیشنهاد نمایشگاهها
در طول ســال را دارم. این نمایشگاهها میتواند هر 
ســاله یک بار در تهران و دوبار در ســایر شهرهای 

کشور برگزار شود.

گذاشتید  ما اختیار در که وقتی بابت شما از
ان آروزی موفقیت و پیروزی ممنونم. برایت

میکنم.
من هم از شما و مجلهی خوبتان تشکر میکنم و به 
شما و همکارانتان خداقوت و دستمریزاد میگویم. 
جا دارد یادآور شــوم این نمایشگاه توس شرکت
رســتاک پادویژن برگزار میشود. شرکت رستاک
باهدف برگزاری همایش و 13 پادویژن در سال1

نمایشگاهها بین المللی و تخصصی، اعزام و پذیرش 
تهای تجاری و بازاریابی تأســیس گردید. هی از
سال سابقه اجرای 10 از بیش با شــرکت مدیریت

ماهنامه  مدیریتاجراییچهار و نمایشگاه همایشو
ریخته  صنعت ماهنامه معادن، توســعه تخصصی
ی و ماهنامه بین گری، ویژه نامه مهندسی متالور
المللی سیمان و افزودنی و کادری مجر و حرفهای
اقدام به همکاری و مشارکت و برگزاری همایش و

نمایشگاهها مینماید. 

13 املللی بین فصلنامه | جنوب و ش�ل
١٤٠١ ش�ره ٤٨  |  تابستان

ت خوانندگان خو مجله ی شمال و  برای شرو بهتر اس
جنو با شما آشنا شوند. 

مهدی بهرمانی هستم. فعالیتم را از کارگاه طاسازی شرو کردهام 
و اکنون در بخش تولید، پخش و فروش طا مشغول به کار هستم. 
بیش از 3۵ سال اســت که در این صنف فعالیت می کنم. 10 سال 
است که نه به عنوان ریاست، بلکه بهعنوان خادم صنف طا و جواهر 

تبریز در خدمت همکاران هستم.

ال و جواهر را چگونه ارزیابی  وضعیت این روزهای بازار ط
می کنید

بازار طا، جواهر و نقره به علت نوسانات نرخ ارز و به تب آن نوسانات 
قیمت طا وضعیت خوبی ندارد. معمو از ماه رمضان تا ماه محرم، 
ی الحجه و همچنین عید قربان و  یقعده،  یعنی ماه های شــوال، 
دیر بازار خوبی برای طا و جواهر پیش بینی می شود. اما همکاران 
یلی که عرض کردم رکود شدیدی را  ما حتی در این ایام نیز به د

تجربه می کنند. امیدواریم صنعت طا و جواهر و نقره روزهای طایی را شاهد 
باشــند چرا که این رکود و همچنین شرای بد اقتصادی و مالیات ها بر دوش 

همکاران سنگینی زیادی می کند.

نمایشگاه طال و جواهر تبریز را چگونه ارزیابی میکنید درباره ی چند 
و چون این نمایشگاه به ما بگویید.

راستش با توجه به اینکه نمایشگاه تبریز با فاصله ی کمتر از یک ماه از نمایشگاه 
اصفهان برگزار می شود، انتظار استقبال گسترده را نداشتیم. اما خوشبختانه 
رفه ها پر شدند و با  10 روز پیش از برگزاری نمایشــگاه حدود 0 درصد از 
استقبال خوبی مواجه شدیم. امیدوارم که بتوانیم نمایشگاهی در خور صنف و 

صنعت پر آوازه ی طا، جواهر و نقره برگزار کنیم. 
با توجه به شرای سال های قبل حدود یک دهه بود که نمایشگاه طا در تبریز 
زم میدانم به اطا همکاران برسانم که اولین نمایشگاه طا،  برگزار نمیشد. 

جواهر، نقره و صنای وابسته در ایران را تبریز برگزار کرده است. 
امیدوارم که همکاران محترم از سراســر کشــور عزیزمان، خصوصا روسا و 

استقبال رشکت ها از �ایشگاه تربیز 
غافلگیرکننده بود

ان هر هد  ا  گ 
: ری ر ت ا رییس اتحادیه  و 

3 سال است که در صنعت طال و جواهر فعالیت می کند و 10 سال است که ریاست اتحادیه ی طال و جواهر تبریز را  مهدی بهرمانی بیش از 
برعهده دارد. در آستانه ی نمایشگاه طال، جواهر و نقره تبریز با ایشان به گفتگو نشستیم تا عالوه بر چند و چون نمایشگاه تبریز، از وضعیت 
این روزهای بازار طال و جواهر نیز باخبر شویم. وی میگوید در این نمایشگاه عالوه بر ارائهی دستاوردهای جدید، به بررسی مشکالت 
صصی طال، جواهر، نقره و گوهرسن های  صنعت طال به خصو در زمینه مالیاتی و صادراتی خواهیم پرداخت. نمایشگاه بین المللی ت

2 تیرماه برگزار می شود. متن را در ادامه می خوانید.  1 شانزدهمین دوره، در تای 22 الی  تبریز 01
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تمدیرههای محتــرم اتحادیهها و انجمنها از  هی
این نمایشگاه دیدن فرمایند و باعث افتخار خادمین 

خود در تبریز باشند.
همچنیــن در نظر داریم در حاشــیه نمایشــگاه 
جلسهای با حضور روسای اتحادیههای سراسر کشور 

در جهت بررسی مشکات صنفی برگزارکنیم.

ا قوت  کالت و نق ما مش ه نظر ش ب
نمایشگاههای طال و جواهر، از جمله نمایشگاه 

تبریز چیست
رســالت نمایشــگاهها این اســت که پل ارتباطی 
رستههای صنفی و صنعتی باشــند. متاسفانه این 
رسالت کمی کمرن شده و به سمت کار فروشگاهی 
سوق پیدا کردهاســت. نمایشگاههای طا و جواهر 
تخصصی هســتند و قاعدتا فعالین صنف و صنعت 

میبایست از این نمایشگاهها دیدن کنند. 
درصورت اصا قوانین صادرات و همچنین تاش 
برای حضور تجــار و بازرگانان داخلی و خارجی در 
نمایشگاهها اوضا بهتری را شاهد خواهیم بود. این 
مهم میتواند تاثیر بهسزایی در کارآفرینی، اشتغال، 
تولیدثروت و ارزآوری داشتهباشد. همچنین صنعت 
طا و جواهر با توجه به تاکیدات مقام معظم رهیری، 
میتواند یکی از گزینههای برتر در زمینهی اقتصاد 

یروابسته به نفت در کشور عزیزمان باشد.
درشــرای فعلــی جهت بهبــود کیفــی و کمی 
ر 3 نمایشگاه  نمایشگاهها پیشنهاد برگزاری حداک
در طول ســال را دارم. این نمایشگاهها میتواند هر 
ســاله یک بار در تهران و دوبار در ســایر شهرهای 

کشور برگزار شود.

از شما بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید 
ان آروزی موفقیت و پیروزی  ممنونم. برایت

میکنم.
من هم از شما و مجلهی خوبتان تشکر میکنم و به 
شما و همکارانتان خداقوت و دستمریزاد میگویم. 
جا دارد یادآور شــوم این نمایشگاه توس شرکت 
رســتاک پادویژن برگزار میشود. شرکت رستاک 
13 باهدف برگزاری همایش و  پادویژن در سال1
نمایشگاهها بین المللی و تخصصی، اعزام و پذیرش 
تهای تجاری و بازاریابی تأســیس گردید.  از هی
مدیریت شــرکت با بیش از 10 سال سابقه اجرای 
همایش و نمایشگاه و مدیریت اجرایی چهار ماهنامه 
تخصصی توســعه معادن، ماهنامه صنعت ریخته 
ی و ماهنامه بین  گری، ویژه نامه مهندسی متالور
المللی سیمان و افزودنی و کادری مجر و حرفهای 
اقدام به همکاری و مشارکت و برگزاری همایش و 

نمایشگاهها مینماید. 
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ها سنگ گوهر و طال،جواهر،نقره نمایشگاه شانزدهمین کنندگان مشارکت

شرکت غرفهنام رابطشماره رابطنام تماس فعالیتشماره زمینه

فرداد Bگالری فروشی0173 441 0935فرجی02 جواهر و طال

تاو Bزرگر جوالیی03 فروشی09101751212خانم جواهر و طال

زنگنه Bگالری فروشی09198004744شفیعی04 جواهر و طال

آذربایجان غرب تکنولوژی Dبسپار 01aیمی ع بعدی09146703345آقای سه پرینترهای تولید

D 01b

D 02a

پرنس جواهری Dگالری 02bداوودی جواهر09121119993آقای و طال مصنوعات پخش و تولید

جواهری Dامین جواهری03 طال8927 314 0913امین پرداخت مخصو ویبراتور های دستگاه سازنده

ملکه Dسنگ 04aپیرنیا گوهرسنگ09121777898خ

Dهانیس 04bترحمی فروشی09128392417خ جواهر و طال

هوشمند ر Dح 04cطال09121180719کالنتری نقل و حمل

زاده حسن جواهری و Dطال 04dقصابی فروشی09128898425خ جواهر و طال

تهران جواهر و طال Dاتحادیه 05aاتحادیه09358822386جعفری

مارال Dیزد 05bنیا شفیعی بنکداری09135921818آقای و طال زنجیر ساخت و تولید

نزاکت بعدی سه Dپرینتر نزاکت06 بعدی09101374324آقای سه پرینترهای تولید

صبا بعدی سه Eپرینتر 01aآالت4185 955 0936صحاف ماشین

گوهر Eپارت 01bجات3310 108 0915حسینی نقره

ماشین Eانزو 02aلیزر09128454694مرزبان های مکنده

وی تی Eالماس 02bاینترنتی09203157989صابونی تلویزیون رسانه

زرین Eسایت 03aمعیری 09053087125آقای

صفحه3صفحه 8از

ها سنگ گوهر و طال،جواهر،نقره نمایشگاه شانزدهمین کنندگان مشارکت

شرکت غرفهنام رابطشماره رابطنام تماس فعالیتشماره زمینه

افراز سازی Eماشین 03bآالت09132662839مازیار ماشین

ماد Eاکسید اللهی04 ا طالسازی5058 189 0912ع آالت ماشین تولید و طراحی

کوره اخگر Eصنایع الهی05 ذوب09121325697فت و گری ریخته و القایی های کوره انواع طرا و تولیدکننده

F 01

F 02a

Fدرویش 02bطال09354232773درویش دیزاین و قاب

پایتخت الچین Fآسمان 03aنقره09127077926آقایارلو و طال جوش و برش حکاکی های دستگاه تولیدکننده

رود زنده آب Fبهین 03bپور آالت09131946780ولی ماشین

زاده یم ع Fآقای 04aزاده یم جات09143164304ع نقره

ترابی اتمی Fنگین 04bقیمتی3743 897 0914ترابی نیمه معدنی و اتمی نگین

ماشین Fهدفمند آالت4624 204 0913حری05 ماشین

اکبری آالت Fهوداکماشین 06aسازی7192 315 0913اکبری ماشین

زنجان صافی Fسبالن 06bپرس09139370922شیری فیلتر های دستگاه انواع تولید

F 07

آریا Fصندو صندو09143115166طریقتی08

صفحه4صفحه 8از

لیست مشارکتکنندگان �ایشگاه تربیز
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ها سنگ گوهر و طال،جواهر،نقره نمایشگاه شانزدهمین کنندگان مشارکت

شرکت غرفهنام رابطشماره رابطنام تماس فعالیتشماره زمینه

جواهر و طال Aاتحادیه اتحادیه09148273638فیروزی01

پارت گراپ Aآریا زاده02 فرجی نمایشگاهی09025339625آقای تورهای برگزاری

فیروزی Aگالری فروشی09155065579فیروزی03 جواهر و طال

رمضانی Aآقای 04aقیمتی09395246303رمضانی های سنگ

پارت آریا گستر Aایده 04bگودرزی تبلیغات09220127558آقای و چاپ

مشهد Aطالی 04cمشهدی فروشی09332582434خانم جواهر و طال

زمرد Aآموزشگاه 05aنجفی آموزشگاه09119519059آقای

تکنیک Aتوس 05bآالت09151078508قاسمیان ماشین

آروند سازی جواهر و طال Aآموزشگاه 06aلو قیمتی09127432017زرک فلزات ساز ملیله آموزش

نور پیام دانشگاه گوهرشناسی Aپژوهشکده 06bصمدی آموزشگاه09141159723آقای

خواه حسینی Aگالری خواه07 فروشی09122772595حسینی جواهر و طال

تبریز Aراف یوسفی9 سنگ09144244267آقای گوهر

شهر Aگوهر پور10 سنگ09383159153رجب گوهر

ارک مکاترونیک Aمبتکران سرابی11 بعدی09149177808آقای سه پرینترهای ساخت

اصیل Aنقره جات09351167845پرویززاد12 نقره

995Aقالکاری 13aکاری9061 672 0913فرخی تیزاب و قالکاری

مختاری سازی Aماشین 13bآالت09131291807مختاری ماشین

بخش شفا های سنگ Aگالری 14aسنگ0644 490 0912تاجری گوهر

Aنوبهار 14bسنگ1102 801 0935نوبهار گوهر

صفحه1صفحه 8از

ها سنگ گوهر و طال،جواهر،نقره نمایشگاه شانزدهمین کنندگان مشارکت

شرکت غرفهنام رابطشماره رابطنام تماس فعالیتشماره زمینه

ها سنگ انرژی Aگالری سنگ0781 328 0912امانی15 گوهر

تون سنگ Aدهکده پور16 سنگ0628 964 0915صانعی گوهر

نامی شناسی گوهر Aموسسه آموزش6023 024 0912خلیلیان17 و گوهرشناسی

آرت میم هنری آالت Aزیور باقری20 زیورآالت8330 183 0914خ

السا Aاکسسوری شمیعیان21 بدلیجات09028403530خ فروش

گیفانی تراشی فیروزه و سازی Aجواهر گیفانی22 زیورآالت1722 978 0915خ

کیهان انرژی Aپاک اکسیژن09133296629اعتزازی23 و مایع گاز کپسول جایگزین های دستگاه ساخت

گلد Aسی طال9150 587 0912شریفی24 مصنوعات ساخت و تولید

یزد الکترونیک Aسبحان آالت09133519065سبحان25 ماشین

گوهر Aتابا رستمی26 گوهرسنگ09203193866احد

ماندگار هنر مانلی Aنفیس پرور27 ذره قیمتی6376 622 0915خ نیمه و قیمتی های سنگ تراش

گوهر Aتابان ساعدی28 اسنویز09125959227آقای امنیتی های دستگاه امنیتی)تولید ساز (مه

آذربایجان گوهر پدیده Aآموزشگاه آموزشگاه09148471137سواالنی29

اونیکس Aماربل 30aسنگی09172781373شکاری های مجسمه و مصنوعات تولید

گردونی Aنقره 30bایران09141023870گردونی در ترک نقره های قران انواع تولید

Aکانیراف سنگ09133274244غلیرضایی31 گوهر

B 01a

B 01b

B 01c

B 01d
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ها سنگ گوهر و طال،جواهر،نقره نمایشگاه شانزدهمین کنندگان مشارکت

شرکت غرفهنام رابطشماره رابطنام تماس فعالیتشماره زمینه

فرداد Bگالری فروشی0173 441 0935فرجی02 جواهر و طال

تاو Bزرگر جوالیی03 فروشی09101751212خانم جواهر و طال

زنگنه Bگالری فروشی09198004744شفیعی04 جواهر و طال

آذربایجان غرب تکنولوژی Dبسپار 01aیمی ع بعدی09146703345آقای سه پرینترهای تولید

D 01b

D 02a

پرنس جواهری Dگالری 02bداوودی جواهر09121119993آقای و طال مصنوعات پخش و تولید

جواهری Dامین جواهری03 طال8927 314 0913امین پرداخت مخصو ویبراتور های دستگاه سازنده

ملکه Dسنگ 04aپیرنیا گوهرسنگ09121777898خ

Dهانیس 04bترحمی فروشی09128392417خ جواهر و طال

هوشمند ر Dح 04cطال09121180719کالنتری نقل و حمل

زاده حسن جواهری و Dطال 04dقصابی فروشی09128898425خ جواهر و طال

تهران جواهر و طال Dاتحادیه 05aاتحادیه09358822386جعفری

مارال Dیزد 05bنیا شفیعی بنکداری09135921818آقای و طال زنجیر ساخت و تولید

نزاکت بعدی سه Dپرینتر نزاکت06 بعدی09101374324آقای سه پرینترهای تولید

صبا بعدی سه Eپرینتر 01aآالت4185 955 0936صحاف ماشین

گوهر Eپارت 01bجات3310 108 0915حسینی نقره

ماشین Eانزو 02aلیزر09128454694مرزبان های مکنده

وی تی Eالماس 02bاینترنتی09203157989صابونی تلویزیون رسانه

زرین Eسایت 03aمعیری 09053087125آقای

صفحه3صفحه 8از
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شرکت غرفهنام رابطشماره رابطنام تماس فعالیتشماره زمینه

افراز سازی Eماشین 03bآالت09132662839مازیار ماشین

ماد Eاکسید اللهی04 ا طالسازی5058 189 0912ع آالت ماشین تولید و طراحی

کوره اخگر Eصنایع الهی05 ذوب09121325697فت و گری ریخته و القایی های کوره انواع طرا و تولیدکننده

F 01

F 02a

Fدرویش 02bطال09354232773درویش دیزاین و قاب

پایتخت الچین Fآسمان 03aنقره09127077926آقایارلو و طال جوش و برش حکاکی های دستگاه تولیدکننده

رود زنده آب Fبهین 03bپور آالت09131946780ولی ماشین

زاده یم ع Fآقای 04aزاده یم جات09143164304ع نقره

ترابی اتمی Fنگین 04bقیمتی3743 897 0914ترابی نیمه معدنی و اتمی نگین

ماشین Fهدفمند آالت4624 204 0913حری05 ماشین

اکبری آالت Fهوداکماشین 06aسازی7192 315 0913اکبری ماشین

زنجان صافی Fسبالن 06bپرس09139370922شیری فیلتر های دستگاه انواع تولید

F 07

آریا Fصندو صندو09143115166طریقتی08

صفحه4صفحه 8از
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اهای اقتصادی کشور ترکیه در زمینه طاهای اقتصادی کشور ترکیه در زمینه طا و جواهر نام برد  سیاست
ال آورده شده و اشکال گوناگون  که بارها در همین نشریه از آن م

آن را مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است.
اهمچنین قوانین دست و پاگیر صادراتی برای تولیدکنندگان طاهمچنین قوانین دست و پاگیر صادراتی برای تولیدکنندگان طا و 
جواهر در شهرستانها بسیار دردسرساز است. این در حالیست که 
اصنعت طاصنعت طا و جواهر ایران وامدار بسیاری از تولیدکنندگان مناطق 
مختلف از جمله اصفهان، تبریز، مشــهد، شــیراز و یزد است و جا 
ولین امر، قوانین گمرکی و بانکی را برای تولیدکنندگان  دارد مس
شهرستان تسهیل کنند تا ظرفیت تولیدی این شهرها به تدری از 

چرخ رقابت خار نشود.
ات داخلی صنعت طات داخلی صنعت طا و جواهر میتوان به مقررات  ااز دیگر مشــکااز دیگر مشــکا
ال مقررات مربوط  بانکی و نظارتی در این حوزه اشاره کرد. برای م
ها و فلزات که بین بانک صنعت و معدن و  به نظارت و تایید ســن
هنی چنین چیزی نمی  بانک مرکزی تقسیم شده است در هی 
اگنجد که بخشی از فعالیت تولیدکنندگان مصنوعات طاگنجد که بخشی از فعالیت تولیدکنندگان مصنوعات طا و جواهر 
زیر نظر یک بانک باشد و بخشی دیگر زیر نظر بانکی دیگر همین 
موضو به ظاهر ساده، آنچنان باعث ســردرگمی تعداد زیادی از 
تولیدکنندگان شده است که برخی از آنها  در مقاط بحرانی و در 
ادوران رکود، حاضرند عطای طادوران رکود، حاضرند عطای طا و جواهر را به لقایش ببخشــند و 

پی کاری دیگر گیرند.
اتوان گفت صنعــت طاتوان گفت صنعــت طا و جواهر ایــران با تمام  به طور کلــی می
ظرفیتها و پتانســیل خود، صنعتی مهجور و مظلوم است و جان 
ن این حوزه بسته است. اتحادیهها و  اآن به عشــق و عاآن به عشــق و عاقه ی فعا
تشــکلهای صنفی این حوزه نیز هرچه در توان داشته اند عرضه 
کرده اند تا شــاید فاصلهی میان دولت و بخش خصوصی را کاسته 
ن برای این صنعت، بیش از پیش با دخالت  و و تصمیمات مســ

متخص این حوزه اتخا شود. 
وقت آن رسیده که دولتمردان به پاس قدردانی از سالها زحمت و رن 
ن حوزه طا و جواهر، یک بار برای همیشه کمر همت بسته و  ن حوزه طافعا افعا
امشکامشکات این صنعت را به صورت علمی و عملی مرتف سازند چراکه 
ا و جواهر امری کاما و جواهر امری کاما ات صنعت طات صنعت طا ااز یک سو، برطرف کردن مشکااز یک سو، برطرف کردن مشکا

اشدنی است و از سوی دیگر با مرتف ساختن این مشکاشدنی است و از سوی دیگر با مرتف ساختن این مشکات، اقتصاد 
ایران از بســیاری از مناب درآمدی خود از جمله خام فروشی نفت 

بی نیاز خواهد شد.

حوزه صنعت ایران سالهاست در شــرای ویژه و بحرانی قرار دارد 
ابخصو صنعت طابخصو صنعت طا و جواهر که ثبات و رونق آن وابســته و متاثر 
ااز عوامل مختلف اســت. در این میان صنعت طااز عوامل مختلف اســت. در این میان صنعت طا و جواهر یکی از 
ری میکند. از یک سو سیاستهای  حساسترین مقاط خود را س
اقتصادی دولتمردان داخلی در زمینه تولید و صادرات، از سوی دیگر 
مذاکرات هسته ای، از سوی دیگر مساله کرونا که هنوز به طور کامل 
حل نشــده و در دوران بیم و امید قرار دارد، و از سوی دیگر جن 
ر ایجاد کرده است همه و  اکراین و روسیه و بحرانی که در اقتصاد 
اهمه عواملی است که بر فعالیت صنعتگران حوزه طاهمه عواملی است که بر فعالیت صنعتگران حوزه طا و جواهر ایران 
اثر گذشته اســت. در حقیقت این صنعت به نوعی روی لبه تی راه 
میرود؛ فکرش را بکنید کوچکترین تحرکات اقتصادی در نقاط دور 
کرهی زمین چگونه میتواند بر وضعیت تولید و فروش کارگاهها و 
اشرکتهای طاشرکتهای طا و جواهر ایران تاثیر بگذارد این از شوربختی صنعت 
اطاطا و جواهر ماســت که همه چیز، آن را تحت شعا قرار میدهد. 
در چنین شرایطی آیا رواســت که دولتمردان کشور خودمان نیز 
نش، آن را به ســختی زنده نگاه  اصنعت طاصنعت طا و جواهر را کخه فعا
یرتخصصی و بدون دخالت دادن  داشته اند با تصمیم سازیهای 
نظرات متخصصین امر، کار را برای عاشــقان صنعت ایران زمین 

دشوارتر سازند 
ال صنعت طا و جواهر هنوز با پدیدهی قاچاق مصنوعات  ال صنعت طابرای م ابرای م
اطاطا دســت و پنجه نرم میکنــد و دلتمــردان در ادوار مختلف، 
هنوز هی راهکار قاط و تمام کننــده ای برای این معضل بزر 
نیاندیشــیده و به کار نگرفته اند. این در حالیست که متخصصین 
ابخش خصوصی بارها هشــدار داده اند که قاچاق طابخش خصوصی بارها هشــدار داده اند که قاچاق طا تا چه میزان 
ن طا ن طاتواند رونق این صنعت را متاثر ساخته و باعث خرو فعا اتواند رونق این صنعت را متاثر ساخته و باعث خرو فعا می

و جواهر از این حوزه شود.
مساله دیگری که توس دولتمردان نیاز به حل و فصل دارد مساله 
ای این سطور اطای این سطور اط دارد ا دارد ا دارد  قوانین صادراتی است. تا جایی که نگارنده
حتی کشورهایی که صنعت طا حتی کشورهایی که صنعت طادر هی کشــور صاحب صنعتی  ادر هی کشــور صاحب صنعتی 

و جواهر آنها به مراتب پایین تر از ایران اســت تا این حد قوانین 
و مقررات دســت و پاگیر گمرکی وض نشده است. در واق اوضا 
در تمام آن کشــورها برعکس است؛ دولتهای دیگر میکوشند تا با 
ا و جواهر، عا و جواهر، عاوه  اتسهیل قوانین صادراتی برای صنایعی همچون طاتسهیل قوانین صادراتی برای صنایعی همچون طا
بر رشد و توسعه این صنعت، موجبات اشتغالزایی و ارزآوری را نیز 
ال بازر و روشــن میتوان از  از این طریق فراهــم آورند. در یک م

لزوم مساعدت دولتلزوم مساعدت دولت
به پاس سالبه پاس سالها زحمت و رنج

فعاالن طال و جواهر فعاالن طال و جواهر 
زهرا گیو
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ن این هنر صنعت موظفاند با سیاستها  لذا   فعا
و برنامههای ایجابی، حمایتی و تشــویقی، چه به 
صورت عام در صنعت، معدن، تجارت و صادرات و 
چه به صورت خا در عرصهی معادن، فرآوری و 
ها،  تجارت خرد و کان فلزات گرانبها و گوهر سن
با ایجاد هماهنگی امور حرفــهای و تخصصی آنها 
در تعامل سازنده با ســازمانهای دولتی مختلف و 
همچنین افزایش سطح آگاهی و دانش و مدیریت 
و حل و فصل مشکات صنفی و حرفهای آنها اقدام 

نماید. 

نین  ر و هم ک فعال مج به عنوان ی
ص در حوزه طال و جواهر،  نا مت کارش
ود وضعیت این  چه راهکارهایی برای بهب

صنعت پیشنهاد میدهید
در راستای استفاده مطلو در اجرای هر چه بهتر 
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامههای 
راهبردی و حمایت از تولیدات صــادرات محور با 
ارزش افزوده با و برنامه ریزی و تشــویق واحدها 
ت متنو و صادرات محور و برنامه  به تولید محصو
ریزی و ایجاد شرای برای افزایش ظرفیت و توسعه 
تی با قابلیت رقابت پذیری  واحدهایی که محصو
داخلی و همچنین بازارهای بینالمللی برای رشد 
سرمایهگذاری و بهترین استفاده از ظرفیت صادرات 
میباشد. و اینکه بانک مرکزی برای انتشار اسکناس 
و ایران چک بایستی پشــتوانهای را در نظر داشته 
خایر طا در مقام پشتوانه پولی و اعتباری  باشــد، 
اقتصاد کشور نقش مهمی را  بازی میکند بنابراین 
با وجود معادن طا در ایــران قدمتی تاریخی دارد 

12 تای آن فعال میباشــد و جایگاه ویژه ایرانیان  که از حدود 1۵ معدن طا
ت و وسایل زینتی و توسعه  در تولید آثار هنری از جمله ساخت انوا زیور آ
نی از یک سو  این صنعت در کشور میباشد برخورداری از معادن گوناگون و 
یرب در کشف و توسعه، توانمندیهای این صنعت و  و تاش سازمانهای 

لیاقت تجار ایرانی نقطهی قوت قابل ماحظه و تأملی میباشد. 
، من بــه عنوان کارآفرین یقین دارم که دیدگاه آیت ا رئیســی  در مجمو
پیشــرفت خاک، نظام و مردم ایران است و از منظر ایشان هرکس برای رونق 
تولید تاش کند به امنیت و اقتدار ملی کمک کرده اســت. همچنین ایشان 
معاونت کارآفرینی را در حمایت از بخش خصوصی قول دادند و معتقدم که در 

چرخه تولید این اتفاق قطعا رقم خواهد خورد.

1 ش�ل و جنوب  |  فصلنامه بین املللی
ش�ره ٤٨  |  تابستان ١٤٠١

ما از وضعیت بازار طال و جواهر در شرای فعلی چگونه   ارزیابی ش
است

ر در بازار داخلی، از جمله عواملی است که   قیمت انس جهانی و روند قیمت د
میتواند قیمت طا و سکه را در ایران تحت تأثیر خود قرار دهد. قیمت طا در 
ر قرار دارد. اگر انس جهانی با رشد  بازار ایران، بیشتر از اونس، تحت تأثیر د

ر همراستا شود، بازار سکه و طا نیز رشد میکند. د

یر این  تهای در هفتههای اخیر، تا با توجه به روند مذاکرات هس
مذاکرات را در آینده بازار چگونه ارزیابی میکنید و بهترین نتیجه 

ممکن چه خواهد بود

در حال حاضر تنشهای جهانی در رابطه با روسیه و اوکراین بر نرخ 
اونس اثرگذار است. از آن سو برخی اخبار رسیده از مذاکرات وین، 

نشان از احتمال اندک توافق در آیندهای نزدیک دارد.
با این اوصاف اکنون پارامتر اصلی تأثیرگذار بر بازار طا، انس جهانی 
و بازار ارز است. در کنار این دو پارامتر، نشستها و مذاکرات سیاسی 
تی که این روزها در  نیز تأثیرگذار است. واقعیت آن است یکی از احتما
تر برجام و تأثیر  خصو مذاکرات وین مطر بوده، احیای هرچه سری
بت بر روند بازارها است. احتمال دیگر، ناکام ماندن توافق برجام یا  م
نی و فرسایشی شدن مذاکرات در ماههای پیشرو است. ازآنجاکه  طو
احیا شدن یا نشدن برجام، تأثیر مستقیمی بر نرخ ارز میگذارد درنتیجه 
ر طی ماههای آینده میتواند  بررسی احتمال افزایش یا کاهش قیمت د

نمای کلی از وضعیت دیگر بازارها را ترسیم کند.

ولیت افرادی که صاحب کرسیهای صنعتی و اقتصادی  مس
شده اند در قبال صنعت طال و جواهر چیست

صنعت طا و جواهر، عاوه بر واحدهای کسب و کار که تولیدات و 
یا خدمات مشخصی را ارائه میکنند، شامل تأمین کنندگان مواد 
اولیه، بنکداران، پیمانکاران، صادرکنندگان، تأمین کنندگان ابزار و 
ت و قطعات، نهادهای مختلف پشتیبان، خدمات عمومی  ماشین آ
و سایر تأمینکنندگان که تسهیل کننده تولید به طور مستقیم و 
ن مانند: اتحادیهها،  یر مستقیم هستند و گروههای دیگری از فعا
یب کننده کسب و کار  انجمنها و ســازمانهای مردم نهاد که تر

بخشهای مختلف هستند را نیز در بر میگیرد.

رئیسی میتواند چرخ بخش خصوصی را 
دوباره به گردش درآورد

ار انه  و اع ا  ایر  در  نه:   زن
ند از  ه را  ر ن  اد  ا

هومن زنگنه مدیرعام هولدین زرین از جمله فعاالن حوزه طال و جواهر است که  عنوان کارآفرین ملی را داشته و صادرکننده نمونه 
ص محور به وضعیت این حوزه،  کشوری لقب گرفته است، همواره نظرات راهگشایی در حوزه طال و جواهر داشته و با موشکافی ت
ش خصوصی میگوید کسی  راهکارهای عملی ارائه میدهد. وی در گفتگو با مجلهی شمال و جنو با اشاره به حمایت آیتا رئیسی از ب
عا در مسند ریاست جمهوری در چرخه تولید و حمایت از  که با عنوان ریاست قوه قضاییه بیش از 2 هزار واحد تولیدی را حمایت کند، ق

ش خصوصی چندین میلیون واحد جدید را دراین عرصه به حرکت در میآورد. مشرو این گفتگو را پیش رو دارید: ب
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ن این هنر صنعت موظفاند با سیاستها  لذا   فعا
و برنامههای ایجابی، حمایتی و تشــویقی، چه به 
صورت عام در صنعت، معدن، تجارت و صادرات و 
چه به صورت خا در عرصهی معادن، فرآوری و 
ها،  تجارت خرد و کان فلزات گرانبها و گوهر سن
با ایجاد هماهنگی امور حرفــهای و تخصصی آنها 
در تعامل سازنده با ســازمانهای دولتی مختلف و 
همچنین افزایش سطح آگاهی و دانش و مدیریت 
و حل و فصل مشکات صنفی و حرفهای آنها اقدام 

نماید. 

نین  ر و هم ک فعال مج به عنوان ی
ص در حوزه طال و جواهر،  نا مت کارش
ود وضعیت این  چه راهکارهایی برای بهب

صنعت پیشنهاد میدهید
در راستای استفاده مطلو در اجرای هر چه بهتر 
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی و برنامههای 
راهبردی و حمایت از تولیدات صــادرات محور با 
ارزش افزوده با و برنامه ریزی و تشــویق واحدها 
ت متنو و صادرات محور و برنامه  به تولید محصو
ریزی و ایجاد شرای برای افزایش ظرفیت و توسعه 
تی با قابلیت رقابت پذیری  واحدهایی که محصو
داخلی و همچنین بازارهای بینالمللی برای رشد 
سرمایهگذاری و بهترین استفاده از ظرفیت صادرات 
میباشد. و اینکه بانک مرکزی برای انتشار اسکناس 
و ایران چک بایستی پشــتوانهای را در نظر داشته 
خایر طا در مقام پشتوانه پولی و اعتباری  باشــد، 
اقتصاد کشور نقش مهمی را  بازی میکند بنابراین 
با وجود معادن طا در ایــران قدمتی تاریخی دارد 

12 تای آن فعال میباشــد و جایگاه ویژه ایرانیان  که از حدود 1۵ معدن طا
ت و وسایل زینتی و توسعه  در تولید آثار هنری از جمله ساخت انوا زیور آ
نی از یک سو  این صنعت در کشور میباشد برخورداری از معادن گوناگون و 
یرب در کشف و توسعه، توانمندیهای این صنعت و  و تاش سازمانهای 

لیاقت تجار ایرانی نقطهی قوت قابل ماحظه و تأملی میباشد. 
، من بــه عنوان کارآفرین یقین دارم که دیدگاه آیت ا رئیســی  در مجمو
پیشــرفت خاک، نظام و مردم ایران است و از منظر ایشان هرکس برای رونق 
تولید تاش کند به امنیت و اقتدار ملی کمک کرده اســت. همچنین ایشان 
معاونت کارآفرینی را در حمایت از بخش خصوصی قول دادند و معتقدم که در 

چرخه تولید این اتفاق قطعا رقم خواهد خورد.
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نســبت به خرید و فروش طا، میتواند بر بازار طا تاثیر بگذارد. با 
این حال و در شرای فعلی، تصور نمی کنم در سطح جهانی، افزایش 

قیمتی در حوزه طا داشته باشیم.

در ماههای اخیر شیو ویرو کرونا به طور جدی فروکش 
، وحشت خاصی نسبت به کرونا  کرده و مانند سالهای قب
، آیا ممکن هست  وجود ندارد. با در نظر گرفتن این موضو
که سرمایه گذاران در س جهانی، کمتر سرا خرید و 
ا امنیت بیش تری کرده و فرضا  فروش طال بروند، احس

سرا بازار سهام و بازارهای دیگر بروند
ن به بعد یک مقدار وض  با توجه به کنترل نسبی ویروس کرونا، از ا
سهام شرکتها بهتر میشود و در بازار جهانی، مردم بهتر میتوانند 
بتی نسبت  سهمهای مختلف را معامله کنند. از این نظر، مردم ر
به خرید طا ندارند چون ســود آن، نسبت به سود سهام، مشخ 

نیست.

ولی به هر حال، در سالهای اخیر و بعد از شیو کرونا، قیمت 
جهانی اونس طال به دو بار باالی 2 هزار رفت و بی سابقه بود 
که قیمت اونس با فاصله زمانی کم تا این حد جهش قیمتی 
د. آخرین بار حدود 10 سال قب بود که قیمت  داشته باش
ول تاری به حدود 2 هزار  اونس طال برای اولین بار در ط

دالر رسید.
بله ولی در پیش بینیهایی که در مورد قیمت اونس جهانی وجود 
ر مطر شده و  ی 2 هزار د دارد، رشد قیمت اونس به محدوده با
این رشد در بلند مدت اتفاق میافتد. بنابراین، امکان افزایش قیمت 

جهانی طا وجود دارد ولی در بلند مدت.
در حالی که در کوتاه مدت، افزایش قیمت طا پیش بینی نمی شود 
و در همین محدوده فعلی میماند. قیمت جهانی طا بســتگی به 
ت سیاسی دنیا دارد و معمو قیمت اونس طا، با  اتفاقات و تحو

سیاستهای آمریکا مرتب است.
خایر طای دنیا در آمریکا وجود دارد.  ما میدانیم که بیش ترین 
به همین دلیل، آمریکا در این زمینه و در با و پایین رفتن قیمت 

طا، حرف اول را میزند.

در حوزه داخلی و بازارهای داخلی طال و سکه، کاهش قیمت عجیبی 
در روزهای اخیر اتفاق افتاد. آیا جنابعالی این کاهش قیمت را ناشی 
بت شدن فضای مذاکرات  از سفر برخی مقامات اروپایی به ایران و م

هستهای و احتمال اجرای مجدد تواف برجام میدانید
ت حوزه سیاست خارجی، قطعا بر قیمتها  در این زمینه باید بگویم که تحو
ول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، اهمیت زیادی  تاثیر دارد. سفر مس

دارد و در این سفر، مذاکراتی در رابطه با اجرای برجام انجام شده.
همچنین در جریان این سفر، محل جدید مذاکرات هستهای مشخ شد. این 
بت داد و در نتیجه کاهش قیمت طا ت، به بــازار پالس م صحبتها و تحو

بت خودش  اتفاق افتاد. بنابراین، این سفر و مذاکراتی که انجام شد، تاثیر م
ری که در روزهای گذشته در محدوده 33 هزار و ۵00 تومان  را گذاشت و د
معامله شده بود، در روز ســه شنبه 7 تیر 1۴01، با قیمت 30 هزار تومان داد 

و ستد شد.

، حبا سکه به حدود 2 میلیون تومان رسیده بود  در هفتههای قب
1 میلیون و 0 تا 00 هزار  که بی سابقه بود ولی االن قیمت سکه 
تومان است. با قیمتهای فعلی حبا سکه فعال در حد یک میلیون 

و 300 هزار تومان است. 
حدود 700 هزار تومان کاهش حبا قیمت سکه نسبت به زمان او 
ما این مقدار کاهش حبا قیمت  قیمتی اتفاق افتاده است. آیا ش
سکه را به همین عام سیاسی نسبت میدهید یا این که معامله گران 

نقشههای خاصی برای بازار طال و سکه دارند
ن در بازار سکه حضور داشتند و این حضور  در هفتههای اخیر، تعدای از د
باعث شد حبا ســکه به حدود دو میلیون و ۵00 هزار تومان برسد. با توجه 
به خرو معامله گران از بازار، احتمال اجرای برجام، ترس از ریزش قیمتها 
ر، حبا سکه در حد یک میلیون و خردهای کاهش پیدا  و کاهش قیمت د

کرده است.
ن خال طای ســکه حدود 13 میلیون و 00 هزار تومان اســت، یعنی  ا
باز سکه در حد یک میلیون و خرده ای، حبا دارد. ما امیدواریم این حبا 
کاهش پیدا کند. البته مردم هم زیاد وارد بازار ســکه شــدهاند و به صورت 
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ذرد که قیمت جهانی  در وضعیت فعلی چند ماه از آن زمان میگ
200 هزار دالر رفته بود و االن قیمت آن بیش از 200 هزار دالر رفته بود و االن قیمت آن بیش از 200 2اونس طال به باالی 2اونس طال به باالی 2
دالر کاهش پیدا کرده است. به نظر شما، در حال حاضر، وضعیت بازار 

ی بر بازار جهانی طال حاکم است جهانی طال چگونه بوده و چه شرای
1 1 در محدوده 17 1 در محدوده 17 17 ن اونس طا ن اونس طادر مورد وضعیت بازار جهانی باید بگویم که ا ادر مورد وضعیت بازار جهانی باید بگویم که ا

اشود. از نظر افزایشی یا کاهشی بودن قیمت طاشود. از نظر افزایشی یا کاهشی بودن قیمت طا،  ر قرار دارد و داد و ستد می د
ن  به خاطر وضعیت اقتصاد آمریکا و افزایش نرخ بهــره، فکر نمی کنم که ا
یل، قیمت طا در همین محدوده  یل، قیمت طا، افزایشی باشد. بنا به همین د ا، افزایشی باشد. بنا به همین د اقیمت طاقیمت طا

افعلی در نوسان بوده و فعافعلی در نوسان بوده و فع احتمال افزایش قیمت وجود ندارد.ا احتمال افزایش قیمت وجود ندارد.ا احتمال افزایش قیمت وجود ندارد.

ان، نرخ  مقامات بانک مرکزی آمریکا در جدیدترین اقدام خودش
1.7 ر  ش داده و به حداک 7 صدم درصد افزای ر  ش داده و به حداک 7 صدم درصد افزای 7 7بهره را به میزان  7بهره را به میزان 
کا را کاهش بدهند. آیا افزایش  درصد افزایش دادند تا تورم آمری
ی  چند باره نرخ بهره در آمریکا در ماههای اخیر، واقعا ضربه اساس

به قیمت طال زد و این کار، مان جدی برای افزایش قیمت 
طالی جهانی است

ااز نظر قیمت جهانی طااز نظر قیمت جهانی طا، بله. این افزایش نرخ بهره، یک مان جدی 
برای افزایش قیمت اونس بوده و حتی امکان دارد افزایش نرخ بهره 
در آمریکا، باز تکرار شود. در صورت افزایش مجدد نرخ بهره، ما دیگر 

انمی توانیم شاهد افزایش قیمت اونس طانمی توانیم شاهد افزایش قیمت اونس طا باشیم.

مقامات آمریکایی گفتهاند نرخ بهره را افزایش میدهند تا 
2 درصد فعلی به 2 درصد فعلی به 2 درصد کاهش بدهند. اگر  8نرخ تورم را از 8نرخ تورم را از 8
احیانا نرخ بهره در ماههای بعد افزایش پیدا نکند، احتمال 

صعود مجدد قیمت طال وجود دارد
در این حالت، احتمال دارد قیمت طــا افزایش پیدا کند ولی اگر 
اتفاقات مهمی در ســطح جهانی رخ بدهد و وقای سیاسی خاصی 
ال، تحریم روسیه  ااتفاق بیفتد، بر قیمت طااتفاق بیفتد، بر قیمت طا تاثیر میگذارد. برای م

از قیمت جهانی طال
تا نرخ دالر، سکه و مالیات بر ارزش افزوده

یریان ر ا ی ا  گ 
: یرانا ر ش ا رئیس اتحادیه  و 

بازار طال و سکه در هفتههای اخیر و فراتر از آن در ماههای اخیر، نوسانات قیمتی زیادی داشته است. قیمت طال و سکه در بازار داخلی، 
، در خصو  رئیس اتحادیه طال و جواهر شمیرانات یر دو عام کلیدی نرخ دالر و قیمت طالی جهانی است. کیومر امیریان  تحت تا

این موارد و چند موضو مهم دیگر توضی میدهد.

20 /// SHOMAL O JONOOB



نســبت به خرید و فروش طا، میتواند بر بازار طا تاثیر بگذارد. با 
این حال و در شرای فعلی، تصور نمی کنم در سطح جهانی، افزایش 

قیمتی در حوزه طا داشته باشیم.

در ماههای اخیر شیو ویرو کرونا به طور جدی فروکش 
، وحشت خاصی نسبت به کرونا  کرده و مانند سالهای قب
، آیا ممکن هست  وجود ندارد. با در نظر گرفتن این موضو
که سرمایه گذاران در س جهانی، کمتر سرا خرید و 
ا امنیت بیش تری کرده و فرضا  فروش طال بروند، احس

سرا بازار سهام و بازارهای دیگر بروند
ن به بعد یک مقدار وض  با توجه به کنترل نسبی ویروس کرونا، از ا
سهام شرکتها بهتر میشود و در بازار جهانی، مردم بهتر میتوانند 
بتی نسبت  سهمهای مختلف را معامله کنند. از این نظر، مردم ر
به خرید طا ندارند چون ســود آن، نسبت به سود سهام، مشخ 

نیست.

ولی به هر حال، در سالهای اخیر و بعد از شیو کرونا، قیمت 
جهانی اونس طال به دو بار باالی 2 هزار رفت و بی سابقه بود 
که قیمت اونس با فاصله زمانی کم تا این حد جهش قیمتی 
د. آخرین بار حدود 10 سال قب بود که قیمت  داشته باش
ول تاری به حدود 2 هزار  اونس طال برای اولین بار در ط

دالر رسید.
بله ولی در پیش بینیهایی که در مورد قیمت اونس جهانی وجود 
ر مطر شده و  ی 2 هزار د دارد، رشد قیمت اونس به محدوده با
این رشد در بلند مدت اتفاق میافتد. بنابراین، امکان افزایش قیمت 

جهانی طا وجود دارد ولی در بلند مدت.
در حالی که در کوتاه مدت، افزایش قیمت طا پیش بینی نمی شود 
و در همین محدوده فعلی میماند. قیمت جهانی طا بســتگی به 
ت سیاسی دنیا دارد و معمو قیمت اونس طا، با  اتفاقات و تحو

سیاستهای آمریکا مرتب است.
خایر طای دنیا در آمریکا وجود دارد.  ما میدانیم که بیش ترین 
به همین دلیل، آمریکا در این زمینه و در با و پایین رفتن قیمت 

طا، حرف اول را میزند.

در حوزه داخلی و بازارهای داخلی طال و سکه، کاهش قیمت عجیبی 
در روزهای اخیر اتفاق افتاد. آیا جنابعالی این کاهش قیمت را ناشی 
بت شدن فضای مذاکرات  از سفر برخی مقامات اروپایی به ایران و م

هستهای و احتمال اجرای مجدد تواف برجام میدانید
ت حوزه سیاست خارجی، قطعا بر قیمتها  در این زمینه باید بگویم که تحو
ول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران، اهمیت زیادی  تاثیر دارد. سفر مس

دارد و در این سفر، مذاکراتی در رابطه با اجرای برجام انجام شده.
همچنین در جریان این سفر، محل جدید مذاکرات هستهای مشخ شد. این 
بت داد و در نتیجه کاهش قیمت طا ت، به بــازار پالس م صحبتها و تحو

بت خودش  اتفاق افتاد. بنابراین، این سفر و مذاکراتی که انجام شد، تاثیر م
ری که در روزهای گذشته در محدوده 33 هزار و ۵00 تومان  را گذاشت و د
معامله شده بود، در روز ســه شنبه 7 تیر 1۴01، با قیمت 30 هزار تومان داد 

و ستد شد.

، حبا سکه به حدود 2 میلیون تومان رسیده بود  در هفتههای قب
1 میلیون و 0 تا 00 هزار  که بی سابقه بود ولی االن قیمت سکه 
تومان است. با قیمتهای فعلی حبا سکه فعال در حد یک میلیون 

و 300 هزار تومان است. 
حدود 700 هزار تومان کاهش حبا قیمت سکه نسبت به زمان او 
ما این مقدار کاهش حبا قیمت  قیمتی اتفاق افتاده است. آیا ش
سکه را به همین عام سیاسی نسبت میدهید یا این که معامله گران 

نقشههای خاصی برای بازار طال و سکه دارند
ن در بازار سکه حضور داشتند و این حضور  در هفتههای اخیر، تعدای از د
باعث شد حبا ســکه به حدود دو میلیون و ۵00 هزار تومان برسد. با توجه 
به خرو معامله گران از بازار، احتمال اجرای برجام، ترس از ریزش قیمتها 
ر، حبا سکه در حد یک میلیون و خردهای کاهش پیدا  و کاهش قیمت د

کرده است.
ن خال طای ســکه حدود 13 میلیون و 00 هزار تومان اســت، یعنی  ا
باز سکه در حد یک میلیون و خرده ای، حبا دارد. ما امیدواریم این حبا 
کاهش پیدا کند. البته مردم هم زیاد وارد بازار ســکه شــدهاند و به صورت 
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به همین دلیل، وقتی که در انتخابات آمریکا، بایدن انتخا شــد 
قیمت طا ریزشی شد. سیاســت بازار هم، همین بود که افزایش 
نداشته باشیم تا این که بعدا اتفاقاتی رخ داد و مسائلی پیش آمد که 

قابل پیش بینی نبود.

واهد در همین وضعیت فعلی سرمایه گذاری  اگر کسی ب
رد یا طالی دست  کند، پیشنهاد میکنید طالی آبشده ب

دوم
در مورد ســرمایه گذاری روی طا باید بگویم که ایرانیها از قدیم 
یام، در حوزه طا ســرمایه گذاری کرده اند. چون میدانند پول  ا
شان هدر نمی رود و حف میشــود. درست است نوسانات قیمت 
طا زیاد است ولی پول از دســت نمی رود و امکان افزایشی شدن 

هم وجود دارد.
های دیگر بهتر عمل کرده اند. هر  البته طا و سکه نســبت به کا
ن مــردم به طرف خرید ملک و خــودرو هم میروند و  چند که ا

سرمایههای خودشان را بین بازارهای مختلف تقسیم میکنند.
من خرید طای دســت دوم را تایید نمیکنم. چون طای دست 
دوم، عیار سنجی نشده و خرید طای دســت دوم، مورد تایید ما 
نیست. وض طای آبشده فرق میکند ولی باید با شناسنامه باشد. 
طا فروش یا جواهر فروشــی که طای آبشــده را میفروشد باید 
مشخصات آن را بنویسد و حتما هم آن طا فروش یا جواهر فروش، 

باید جواز کسب داشته باشد.
گاهی اوقات، شکایتهایی مطر میشود و بعدا مشخ میشود 
عیار طاها به طور جعلی نوشته شــده ولی معامات آنها در حال 
انجام اســت. ما در مورد این نو اقام، هی توصیهای برای خرید 

نداریم.

در مورد طالی آبشده گفته میشود که خرید و فروش آن 
ت. آیا با مراجعه به طال فروشیهای  صصی اس یک امر ت

معتبر مشکلی پیش نمی آید
خرید و فروش طای آبشده یک کار تخصصی است و فروشندگان 
طای آبشده، به طور مستقیم با مردم ارتباط ندارند. آنها این طاها 
را به فروشگاههایی که در ســطح شهر هستند واگذار میکنند و از 

این طریق، هر فردی که سفارشی داشته باشد میتواند طای 
آبشده را خریداری کند.

1 اخذ مالیات بر ارزش افزوده  از دی 00
از اص طال، حذف شد و این 

مالیات فق به اجرت 
و سود فروشندگان 
اختصا دارد. پیش 
از این گفته میشد 
ذف این  که با ح
مالیات از اص طال، 

بازار طال از رکود 
ه و  ر شد خا

1 به بعد، با این مقدار  این بازار رون میگیرد. به باور شما، از دی 00
حذف مالیات چه اتفاقاتی در بازار رخ داد

مالیات بر ارزش افزودهای که به اصل طا تعلق میگرفت مبل زیادی میشد. 
در حالی که اصل طا، باید معاف از مالیات باشد و کارگری که در کارگاه کار 
میکند، باید بتواند دوباره فعالیت خودش را انجام بگیرد و باید اجرت ساخت 

و کارمزد بگیرد.
در زمانــی که قیمت طا خیلی پاییــن تر بود، پیش بینی مــا این بود که با 
حذفای مالیات، رونق بازار بیش تر شــود ولی با افزایشــی که اتفاق افتاده، 
خرید و فروش کارهای ساخته شده یک مقدار ضعیف شده و دوباره احتیا 

به حمایت دارد.

در هر دوره پول و سرمایه زیادی وارد بازار طال و سکه میشود. آیا 
عی بوده یا این که میتواند خرو بازار طال  این ورود پول، فق مق

از رکود را عملی کند
ن رکود  به طور کلی، همیشه کارهای ساخته شده دارای رکود کامل هستند. ا
در بازار فروشندگان طای ساخته شده وجود دارد و این بازار، رونق کمتری 
نســبت به طای آبشده و سکه دارد ولی باز هم میشــود با حمایت دولت از 
سازندگان، کار انجام داد. دولت با دادن تسهیات بانکی به سازندگان، میتواند 

باعث فعال شدن بخش صادرات ایران شود.

در حال حاضر، قیمت سکه نسبت به روزهای قب حدود 2 میلیون 
1 میلیون تومان شده و طال و  تومان کاهش پیدا کرده و وارد کانال 
ته اند. در همین وضعیت فعلی به  بقیه اقالم هم کاهش قیمت داش
رمایهای دارند توصیه میکنید که برای خرید سکه و  کسانی که س

طال ورود کنند
پیشنهاد من این اســت که تا چند روز آینده صبر کنند تا وضعیت سیاست 
خارجی مشخ شــود. به احتمال زیاد، افزایش قیمت قابل توجهی نداشته 

بت بوده است. باشیم ولی همیشه سرمایه گذاری روی طا م
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هیجانی خرید میکنند.
، استقبال از خرید سکه، بیش از طا هست و وقتی از  در این شرای
سکه استقبال میشــود، بازار هم به سمت و سویی حرکت میکند 
که در آنجا متقاضی وجود دارد و میتوانــد خرید کند و پول بدهد. 
به همین دلیل، این بخش از بازار در اولویت قرار میگیرد. به همین 
دلیل، معامات سکه بیش از طا بود و در نتیجه، قیمت سکه با رفت.

که، قیمت اونس را ضربدر  در یک فرمول تعیین حبا س
2. تقسیم میکنند. حبا  نرخ دالر بازار آزاد کرده و بر 
سکه بر اسا این فرمول، رقم کمتری میشود، نسبت به 
این رقمی که شما گفتید. این فرمول تعیین حبا سکه را 

قبول ندارید و سندیت ندارد
با این فرمول، یک مقدار حبا سکه کمتر نشان داده میشود. این 

خره فرمولی است که مطر شده. فرمول سندیت ندارد ولی با

اتی سکه  ا چه فرمولی میگویید ارزش  ما بر اس ش
کر  ت و رقم بیشتری را  13 میلیون و 00 هزار تومان اس

میکنید
وزن سکه حدود هشت گرم و خردهای است. آن را ضربدر 00 کرده 
و تقسیم بر 7۵0 میکنیم و بعد ضربدر طای خال میکنیم که 
حدود یک میلیون و ۴۵0 هزار تومان اســت. با این فرمول، ارزش 

واقعی طای یک سکه به دست میآید.

در وضعیت فعلی، جنابعالی فکر میکنید دالل ها، بازار را به 
لیه کردهاند یا این که هنوز احتمال میدهند  طور جدی ت

دوباره جهش قیمت اتفاق بیفتد
برخی معامله گــران در گروههای مختلف معامله انجام میدادند و 
جو را نسبت به بازار واقعی با میبردند، اما با توجه به امنیتی شدن 
بازار، احســاس میکنم افزایش قیمت نداشته باشیم. البته باید در 
زم انجام شــود تا افزایــش خاصی در بازار  مورد نرخ ارز، کنترل 

نداشته باشیم.

یر واقعی  ما میگویید قیمتها را به طور  افرادی که ش
افزایش دادند، چه قابلیتهایی دارند که جو ایجاد کرده و 

فضا را متشن میکنند
گروههایی هست که در آنها جنسی هم ندارند ولی فق به صورت 
ر را با میبردند یا قیمت طا و  ذی مانند یا حواله ای، نرخ د کا
قیمت سکه را با میبردند. این سه تا بازار، با هم ارتباط داشتند و 

اقدامات آنها بر قیمت این اقام تاثیر میگذاشت.

آیا معامالت فردایی دالر و طال که توس بانک مرکزی ممنو 
نان این معامالت  یر خاصی داشته و ممکن است هم شد، تا

انجام شود
بت بر بازار داشته است.  حتما ممنو شدن این معامات، تاثیر م
حدود  درصد گروهها بســته شده و کسی وارد آنها نمی رود. در 
نتیجه معاملهای هم در آنجا انجام نمی شود مگر این که به صورت 

نقدی باشد.

جنابعالی به عنوان صاحب نظر در حوزه طال و جواهر، قاعدتا 
تلف را رصد میکنید. در روزهای گذشته، گفته  تحوالت م
میشد که اگر نرخ دالر کمتر از 31 هزار و 800 تومان شود، 
احتمال ریزش بیش تر نرخ دالر وجود دارد. جنابعالی تصور 

میکنید کاهش بیش تری در روزهای آینده اتفاق بیفتد
ر در روزهای آینده، بســتگی به سیاستی دارد که  کاهش نرخ د
میخواهد در کشور قطر و مذاکرات هســتهای پیاده شود. اگر به 
2 2 هزار و  ر تا  بت داده شود حتی کاهش نرخ د بازار، پالس م

ذیر است. هزار تومان امکان

آیا ممکن است افرادی که سکه خرید کردهاند در یک فضای 
احساسی، سکههای خودشان را بفروشند و با عرضه زیاد 

سکه، قیمت سکه در بازار پایین بیاید
ن باشید  بت از مذاکرات هســتهای بیاید، مطم اگر یک پالس م
که تعداد فروشنده زیاد میشود. چه از نظر طا، چه از نظر ارزهای 

بت باشد به احتمال  خارجی و چه از نظر سکه، وقتی که پالس م
درصد، فروشنده بیشتری در بازار وجود خواهد داشت.

برخی از افرادی که ادعای تحلیلگری حوزههای طال و سکه 
تفاده از نمودارهای قیمت و تحلی تکنیکال،  دارند با اس
1 به باالی 20 0 ال  میگویند قیمت سکه در اواس س
میلیون تومان میرود. جنابعالی، فکر میکنید تا این حد 

میشود تحلی همراه با قاطعیت ارائه کرد
به نظر من، این مقدار افزایش قیمت ســکه اتفــاق نمی افتد و اگر 
ارز آوری کشور ما بیش تر شــود و رصد بازار توس بانک مرکزی 
انجام شــود، افزایش قیمت رخ نمی دهد. این طور نباید باشد که 
بانک مرکزی، تصمیمات هیجانی بگیرد. بانک مرکزی باید به نحو 

مناسبی بازار را کنترل کند.
بانک مرکزی در ارتباط با صرافی ها، در روزهای اخیر سیاست خوبی 
داشته و از نظر بازار متشــکل ارزی نیز به خوبی عمل کرده است. 
صرافیها توانستند با شرکتهای پتروشیمی تعامل داشته باشند و 
بازار ارز، رصد و کنترل شد بدون این که ارزی توس بانک مرکزی 

به بازار تزریق شود.

13 که دولت ترام به پایان رسید و دولت بایدن  در بهمن 
تشکی شد، جنابعالی گفته اید که قیمت طال در بازار ایران 
ائ سیاسی، کاهش قیمت  افزایشی نیست، به خاطر مس
تلف مواجه  اتفاق افتاده و ایران مانند قب با تحریمهای م

نیست. 
زار تومان اعالم کرده  که را 200 ه در آن زمان حبا س
بودید. آیا فکر نمی کردید قیمتها دوباره تا این حد جهش 

داشته باشد
تا زمانی که ترام در قدرت بود، هر روز یک صحبت راج به ایران 
، باعث افزایشی شدن  داشــت و تحریم و تهدید میکرد. آن وض
قیمتها میشد. سیاســتی که آقای بایدن داشت سیاست نرمش 

بود و گفت ما با یاران به توافق میرسیم.

س  ا اگر ی 
را  ا ت از 
ها یاید 
ه   اشید 
داد فروشند  ت
ه  د  ش زیاد 
ه  ر   از ن
ا  ر ارز از ن
ه  ار و 
ه  ر س از ن
س  ا ه  و 
ت اشد 

ا  ه ا
د فروشند  در
تر در  ی
د  ا د  ازار و
داشت
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به همین دلیل، وقتی که در انتخابات آمریکا، بایدن انتخا شــد 
قیمت طا ریزشی شد. سیاســت بازار هم، همین بود که افزایش 
نداشته باشیم تا این که بعدا اتفاقاتی رخ داد و مسائلی پیش آمد که 

قابل پیش بینی نبود.

واهد در همین وضعیت فعلی سرمایه گذاری  اگر کسی ب
رد یا طالی دست  کند، پیشنهاد میکنید طالی آبشده ب

دوم
در مورد ســرمایه گذاری روی طا باید بگویم که ایرانیها از قدیم 
یام، در حوزه طا ســرمایه گذاری کرده اند. چون میدانند پول  ا
شان هدر نمی رود و حف میشــود. درست است نوسانات قیمت 
طا زیاد است ولی پول از دســت نمی رود و امکان افزایشی شدن 

هم وجود دارد.
های دیگر بهتر عمل کرده اند. هر  البته طا و سکه نســبت به کا
ن مــردم به طرف خرید ملک و خــودرو هم میروند و  چند که ا

سرمایههای خودشان را بین بازارهای مختلف تقسیم میکنند.
من خرید طای دســت دوم را تایید نمیکنم. چون طای دست 
دوم، عیار سنجی نشده و خرید طای دســت دوم، مورد تایید ما 
نیست. وض طای آبشده فرق میکند ولی باید با شناسنامه باشد. 
طا فروش یا جواهر فروشــی که طای آبشــده را میفروشد باید 
مشخصات آن را بنویسد و حتما هم آن طا فروش یا جواهر فروش، 

باید جواز کسب داشته باشد.
گاهی اوقات، شکایتهایی مطر میشود و بعدا مشخ میشود 
عیار طاها به طور جعلی نوشته شــده ولی معامات آنها در حال 
انجام اســت. ما در مورد این نو اقام، هی توصیهای برای خرید 

نداریم.

در مورد طالی آبشده گفته میشود که خرید و فروش آن 
ت. آیا با مراجعه به طال فروشیهای  صصی اس یک امر ت

معتبر مشکلی پیش نمی آید
خرید و فروش طای آبشده یک کار تخصصی است و فروشندگان 
طای آبشده، به طور مستقیم با مردم ارتباط ندارند. آنها این طاها 
را به فروشگاههایی که در ســطح شهر هستند واگذار میکنند و از 

این طریق، هر فردی که سفارشی داشته باشد میتواند طای 
آبشده را خریداری کند.

1 اخذ مالیات بر ارزش افزوده  از دی 00
از اص طال، حذف شد و این 

مالیات فق به اجرت 
و سود فروشندگان 
اختصا دارد. پیش 
از این گفته میشد 
ذف این  که با ح
مالیات از اص طال، 

بازار طال از رکود 
ه و  ر شد خا

1 به بعد، با این مقدار  این بازار رون میگیرد. به باور شما، از دی 00
حذف مالیات چه اتفاقاتی در بازار رخ داد

مالیات بر ارزش افزودهای که به اصل طا تعلق میگرفت مبل زیادی میشد. 
در حالی که اصل طا، باید معاف از مالیات باشد و کارگری که در کارگاه کار 
میکند، باید بتواند دوباره فعالیت خودش را انجام بگیرد و باید اجرت ساخت 

و کارمزد بگیرد.
در زمانــی که قیمت طا خیلی پاییــن تر بود، پیش بینی مــا این بود که با 
حذفای مالیات، رونق بازار بیش تر شــود ولی با افزایشــی که اتفاق افتاده، 
خرید و فروش کارهای ساخته شده یک مقدار ضعیف شده و دوباره احتیا 

به حمایت دارد.

در هر دوره پول و سرمایه زیادی وارد بازار طال و سکه میشود. آیا 
عی بوده یا این که میتواند خرو بازار طال  این ورود پول، فق مق

از رکود را عملی کند
ن رکود  به طور کلی، همیشه کارهای ساخته شده دارای رکود کامل هستند. ا
در بازار فروشندگان طای ساخته شده وجود دارد و این بازار، رونق کمتری 
نســبت به طای آبشده و سکه دارد ولی باز هم میشــود با حمایت دولت از 
سازندگان، کار انجام داد. دولت با دادن تسهیات بانکی به سازندگان، میتواند 

باعث فعال شدن بخش صادرات ایران شود.

در حال حاضر، قیمت سکه نسبت به روزهای قب حدود 2 میلیون 
1 میلیون تومان شده و طال و  تومان کاهش پیدا کرده و وارد کانال 
ته اند. در همین وضعیت فعلی به  بقیه اقالم هم کاهش قیمت داش
رمایهای دارند توصیه میکنید که برای خرید سکه و  کسانی که س

طال ورود کنند
پیشنهاد من این اســت که تا چند روز آینده صبر کنند تا وضعیت سیاست 
خارجی مشخ شــود. به احتمال زیاد، افزایش قیمت قابل توجهی نداشته 

بت بوده است. باشیم ولی همیشه سرمایه گذاری روی طا م
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تخصصی مشــغول هســتند. مانند افرادی که در قسمت حراست 
نمایشگاه انجام وظیفه میکنند و شرای بهتری فراهم شود تا افراد 
بتوانند با برندهای قویتری شــرکت کنند و با توجه به هزینهها و 
منابعی که برای برگزاری نمایشــگاه مصرف میشود برای شرکت 
کنندگان بازدهی بیشتری داشته باشــد؛ چون واقعا حیف است، 
افرادی که به نمایشگاه میآیند هزینه و منابعی را مصرف میکنند 
چه از لحا نیروی انســانی و چه از لحا هزینههای مالی و چه 
فکری همهی این هزینهها صرف میشــود و حتما باید برای تک 
تک افراد و تک تک شرکتها و مجموعهها و همچنین برای سیستم 

نمایشگاهی بهرهوری داشته باشد.

نمایشگاه تهران را در مقایسه با نمایشگاه شهرستان چگونه 
دیدید

بالطب نمایشگاه تهران حرفهایتر از شهرستانها برگزار میشود. 
در تهران هم منابــ بهتر و هم برندهای قویتری وجود دارد و این 

موضو باعث میشود که نمایشگاه تهران بهتر برگزار شود.

نظر شما در خصو مبح صادرات چیست
بنده در مبحث صادرات هی فعالیتی نــدارم. در مبحث صادرات 
تر است،  یکســری موان وجود دارد که مربوط به سازمانهای با
ل مباحث گمر و تعرفهها، که من این موارد را موانعی بر ســر  م
صادرات میدانم که در صورت برطرف شــدن این موان با توجه به 
خاقیت نیروی انسانی ایرانی که ما همیشه به آن میبالیم و مناب 
انسانی مقرون به صرفه در داخل ایران، ما پتانسیل زیادی داریم که 

در این صنعت برای کشور ارزآوری داشته باشیم به شرط اینکه این موارد در 
سطح کان دیده شود و مراحل تسهیل آن انجام شود.

در پایان ارزیابی خود را در خصو بازار طال و جواهر بیان کنید
ارزیابی بنده از بازار طا و جواهر در شرای فعلی به این صورت است که دولت 
خوشبختانه یا متاسفانه تمرکز درآمدی خود را روی مالیات گذاشته است و به 
شدت روی این قضیه کار میکند و این شوکهایی که بحث مالیاتی وارد میکند 
که حتی بخشهای از آن به شکل درست ساماندهی نشده و میتواند بسیاری از 
افراد و تولید کنندهها یا فروشندگان را از چرخهی اقتصادی به راحتی خار کند، 
کچری دیده  ی  با در نظر گرفتن این که طــا و جواهر در ایران به صورت کا
ی سرمایهای در نظر گرفته میشود و به این دلیل  نمیشود بلکه به عنوان کا
درصد سود آن، حتی به نسبت کشورهای اطراف، بسیار پائین است و این موضو 
باعث میشود که ما بر روی یک مرز سود و ضرر بسیار باریک حرکت کنیم. یعنی 
صنعتگران این رسته همه روی این مرز باریک حرکت میکنند و به راحتی با 
ن سرپا  ل بحث مالیاتی یا بحثهای هزینهای، یک سیستمی که ا یک چالش م
است زیانده شده و از گردونه خار میشود. به نظر من دولت و سازمانهایی 
چون دارایی و ســازمانهای اقتصادی باید بیشتر در مورد این مسائل و اعمال 
ا گرفتن مالیات یک  یکسری از سیاستهای اقتصادی خود بازنگری کنند. م
سال انجام شود ولی سالهای بعد منب مالیاتی تعطیل و یا تعدیل شود و سالیان 
سال مجموعهی اقتصادی یا به اصطا کشورهای خارجی گاو شیردهی شود 
که برای سازمان مالیاتی و برای سیستم اقتصادی کشور سیستمی باشد که دائما 

شیر بدهد و سالهای سال فعالیت کند.
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صصی این برند چیست عمده فعالیت برند گوهران و حوزه ت
برند گوهران تقریبا شش سال قدمت دارد ولی ســابقهی کاری من در برند 
ا سال در  صنعت طا سال در  صنعت طا و جواهر  سروریان بال بر 20 سال اســت و پدر بنده ۴0

مشغول به فعالیت هستند.
ما در  برند گوهران از صفر تا صد طراحی، ساخت و تولید جواهرات را در دستور 
اهای خا در حوزه طاهای خا در حوزه طا کار خود قرار داده ایــم و در کنار آن برخی از فعالیت

های قیمتی و  ادهیم و عمده فعالیت ما در حوزه طادهیم و عمده فعالیت ما در حوزه طا و ســن را نیز انجام می
نیمه قیمتی است.

بت به دورهی قب چگونه  آقای سروریان نمایشگاه تهران را نس
ارزیابی میکنید

 نمایشگاه امسال با توجه به اینکه دو سال به دلیل کرونا برگزار نشد و  ساعت 
نمایشــگاه ســاعتی نبود که عموم چه افراد عادی و چه مشتریان بتوانند در 
نمایشگاه حاضر شوند، نسبتا بازدیدکننده خوبی داشت و از حیث معرفی برند، 
ارتباط با برندهای دیگر و تولیدکنندگان محی مناسبی فراهم شده بود که 
افراد بتوانند با یکدیگر در ارتباط باشند؛ چه با مشتریها چه با تولیدکنندگان 

ت  اکنندگان طاکنندگان طا و جواهرات یا ماشینآ به صورت مستقیم و عرضه
و چه با ترمیمکنندهها. به طور کلی ارتباطات خوبی در این نمایشگاه 

برقرار شد.
ل بخش امنیتــی و حفاظتی،  البته در قســمتهای مختلــف م
ولیت برگزاری  ارگانها، اشــخا و شــرکتهای مختلف که مســ
نمایشگاه را بر عهده داشــتند، ناهماهنگیهایی دیده میشد ولی 
قابل چشمپوشی است و در کل نمایشــگاه کیفیت خوبی داشت. 
میتوان با هماهنگیهای بیشتر و برنامهریزیهای منظم نمایشگاه 
بهتری برگزار کرد اگر خودمان را با نمایشگاههای کشورهای اطراف 
مقایسه کنیم هنوز جای کار، بسیار است. باید در نظر داشته باشیم 
ما در این قضایا پیشــرو بودهایم ولی اگر آن زمــان را مقیاس قرار 
ندهیم و اکنون را ارزیابی کنیم جای پیشــرفت بســیاری داریم و 
ولین  برگزاری نمایشگاه مستلزم هماهنگیهای بیشتر در بین مس

و دستاندرکاران است. 
ولین، همه گروههایی هســتند که هم در ردههای  منظور از مســ
های پایینتر به صورت  ی کسب و کار فعالیت دارند و هم در رده با

رسوریان: صنعت طال و جواهر 
بر مرز سود و زیان حرکت میکند

ران  رند گ دیرعا  ا  ه  ا
را تهران ا ا  و  ای در ن

در خالل برگزاری نمایشگاه طال و جواهرات تهران با آقای مهدی سروریان مدیرعام برند گوهران 
صصی ترتیب دادیم که مشرو این گفتگو از پی میآید.  گفتگویی ت
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تخصصی مشــغول هســتند. مانند افرادی که در قسمت حراست 
نمایشگاه انجام وظیفه میکنند و شرای بهتری فراهم شود تا افراد 
بتوانند با برندهای قویتری شــرکت کنند و با توجه به هزینهها و 
منابعی که برای برگزاری نمایشــگاه مصرف میشود برای شرکت 
کنندگان بازدهی بیشتری داشته باشــد؛ چون واقعا حیف است، 
افرادی که به نمایشگاه میآیند هزینه و منابعی را مصرف میکنند 
چه از لحا نیروی انســانی و چه از لحا هزینههای مالی و چه 
فکری همهی این هزینهها صرف میشــود و حتما باید برای تک 
تک افراد و تک تک شرکتها و مجموعهها و همچنین برای سیستم 

نمایشگاهی بهرهوری داشته باشد.

نمایشگاه تهران را در مقایسه با نمایشگاه شهرستان چگونه 
دیدید

بالطب نمایشگاه تهران حرفهایتر از شهرستانها برگزار میشود. 
در تهران هم منابــ بهتر و هم برندهای قویتری وجود دارد و این 

موضو باعث میشود که نمایشگاه تهران بهتر برگزار شود.

نظر شما در خصو مبح صادرات چیست
بنده در مبحث صادرات هی فعالیتی نــدارم. در مبحث صادرات 
تر است،  یکســری موان وجود دارد که مربوط به سازمانهای با
ل مباحث گمر و تعرفهها، که من این موارد را موانعی بر ســر  م
صادرات میدانم که در صورت برطرف شــدن این موان با توجه به 
خاقیت نیروی انسانی ایرانی که ما همیشه به آن میبالیم و مناب 
انسانی مقرون به صرفه در داخل ایران، ما پتانسیل زیادی داریم که 

در این صنعت برای کشور ارزآوری داشته باشیم به شرط اینکه این موارد در 
سطح کان دیده شود و مراحل تسهیل آن انجام شود.

در پایان ارزیابی خود را در خصو بازار طال و جواهر بیان کنید
ارزیابی بنده از بازار طا و جواهر در شرای فعلی به این صورت است که دولت 
خوشبختانه یا متاسفانه تمرکز درآمدی خود را روی مالیات گذاشته است و به 
شدت روی این قضیه کار میکند و این شوکهایی که بحث مالیاتی وارد میکند 
که حتی بخشهای از آن به شکل درست ساماندهی نشده و میتواند بسیاری از 
افراد و تولید کنندهها یا فروشندگان را از چرخهی اقتصادی به راحتی خار کند، 
کچری دیده  ی  با در نظر گرفتن این که طــا و جواهر در ایران به صورت کا
ی سرمایهای در نظر گرفته میشود و به این دلیل  نمیشود بلکه به عنوان کا
درصد سود آن، حتی به نسبت کشورهای اطراف، بسیار پائین است و این موضو 
باعث میشود که ما بر روی یک مرز سود و ضرر بسیار باریک حرکت کنیم. یعنی 
صنعتگران این رسته همه روی این مرز باریک حرکت میکنند و به راحتی با 
ن سرپا  ل بحث مالیاتی یا بحثهای هزینهای، یک سیستمی که ا یک چالش م
است زیانده شده و از گردونه خار میشود. به نظر من دولت و سازمانهایی 
چون دارایی و ســازمانهای اقتصادی باید بیشتر در مورد این مسائل و اعمال 
ا گرفتن مالیات یک  یکسری از سیاستهای اقتصادی خود بازنگری کنند. م
سال انجام شود ولی سالهای بعد منب مالیاتی تعطیل و یا تعدیل شود و سالیان 
سال مجموعهی اقتصادی یا به اصطا کشورهای خارجی گاو شیردهی شود 
که برای سازمان مالیاتی و برای سیستم اقتصادی کشور سیستمی باشد که دائما 

شیر بدهد و سالهای سال فعالیت کند.
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برند طالی 18 عیار را معرفی نموده و فعالیت این برند در چه 
های است حی

13 وارد صنعت طا و جواهر شدم و پس از آشنایی  بنده از سال 
گوهران توانستیم همکاری  با مجموعه آقای سروریان و مجموعه 
خوبی در زمینه جواهر با هم داشته باشــیم. هم اکنون شعبه یک
1 عیار در شیراز و شعبه دو در تهران مشغول به فعالیت است.

1 عیــار هم طا و هم جواهرات اســت. کار  حــوزه فعالیت برند 
جواهرات در حیطه فعالیت آقای سروریان بوده و کار طا از طراحی 
ل  تا ساخت برعهده بنده اســت و در ضمن این صنعت جزو مشا

خانوادگی ما نبوده است.

نظرتان را در خصو نمایشگاه بیان کنید.
به نظر من چنــد عامل در متفاوت بودن نمایشــگاه تهران دخیل 
ل برگزار نشــدن نمایشــگاه تهران به مدت دو  بودهاند عواملی م
سال و پایتخت بودن تهران، که این موارد خود باعث شده که همه، 
یی از نمایشگاه تهران داشته باشند؛ همچنین راههای  انتظارات با
ارتباطی و تعاماتی که در نمایشگاه تهران نسبت به نمایشگاههای 
شهرســتان صورت میگیرد، قویتر اســت. و خدا را شکر برند ما 
سابقهی شــرکت در نمایشــگاههای شهرســتان را داشته است. 
نمایشــگاه طا و جواهرات تهران از لحا ارتباطات، شناســاندن 
برند بین همکاران و ایجاد تعامل بین دوســتان دارای یک نقطهی 
بت اســت که جدا از بحث فروش، میتوانیــم روی این قضیه  م

تمرکز کنیم.

ه ضعفهایی را در نمایشگاه تهران دیدید چه نق
رفه سازی را   به نظر من میتوان بســیاری از مســائل مربوط به 
رفهها را بر عهده خود برندها بگذارند که  ا تفکیک  برطرف کرد. م
هن مخاطب شکل مناسبی داشته باشد و هم در نمایشگاه  هم در 

بهمریختگی وجود نداشته باشد. اگر نظم و ســاماندهی به این موضو اختصا داده شود 
تر خواهد رفت و گفته شده که امســال برای این موضو  به نظر من کیفیت نمایشــگاه با

برنامهریزی خواهند داشت تا این مشکل برطرف شود.

ش صادرات فعالیت دارد آیا برند 18 عیار در ب
1 عیار در حوزه صادرات فعالیتی ندارد ولی در همه نمایشــگاههای خار از ایران که  برند 
شــرکت میکنیم راههای پیشــرفت زیادی وجود دارد که میتوان به آن دست یافت. البته 
یکسری محدودیتها وجود دارد که با نظر اتحادیه و شرایطی که ما در آن فعالیت میکنیم 
بتی خواهد داشت مخصوصا در ایران با توجه به مناب  در صورتی که برطرف شود، نتیجهی م
های قیمتی و کشف راهکارها و فناوریهای نوینی که اکنون به وجود آمده  بسیار زیاد سن
یی وجود دارد که اگر این امکان به وجود آید  است به نظره من پتانسیل صادرات بســیار با

مر ثمر خواهد بود. بسیار م

ارزیابی خود را در خصو بازار طال و جواهر فعلی بیان کند. 
با توجه به گستردگی و عاقه مندی زیادی که نسبت به این صنف وجود دارد روز به روز شاهد 
له نیازمند آموزشهایی  آن هســتیم که افراد بیشتری به این شــغل ورود کنند که این مس
برای یادگیری این حرفه است. موضو اشتیاق بسیار ارزشمند است ولی متأسفانه پایداری 
بعد از ورود به این شغل و اینکه این پایداری چگونه حف شود و فعالیت ادامه پیدا کند باید 
با برنامه ریزی بیشتری انجام شــود، چون اکنون با توجه به مباحث مالیاتی که در حرفه ما 
مطر شده است باید روشها و برنامهریزیهایی در خصو این موضو در نظر گرفته شود 
تا برای مجموعهها زیانده نباشد. بسیاری از همکاران ما که به این حوزه وارد میشوند نسبت 
به هر روند و برنامهریزی که دارند فعالیتهایی را انجام میدهند که نسبت به استراتژی که 
هنیت  مجموعههای بزرگتر پیاده میکنند، میتواند برای آنها زیانده باشد، زیرا مخاطب این 
یی استفاده کند  برایش ایجاد میشود که میتواند بسیاری از مصنوعات جواهر را به عنوان کا
دهد. به نظر من این موضو میتواند برای کل صنف  که به حف بها و ارزش آن اهمیت نمی
طا و جواهر باعث ضرر شود. در صورتی که برنامهریزی دقیقی برای این موضو انجام شود 
و محدودیتهایی برای کارگاهها، تولیدکنندهها و مغازههای طا که خرده فروشــی را انجام 

میدهند ایجاد کنند، میتواند ثمر بخش باشد.

تسهیل رشایط صادرات میتواند
صنعت طال و جواهر ما را 

جهانی کند

 : رند  عیار دیرعا  ان  ردس ز

1 تهران گفتگویی با شرکتهای معتبر این حوزه داشتیم. یکی  در جریان نمایشگاه بین المللی طال و جواهر 00
از این شرکتها، »18عیار« است که گفتگوی ما را با خانم زبردستان مدیرعام این برند در ادامه میخوانید.
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وی در ارتباط با بحث بازرســی و میزان موفقیت اتحادیه در این زمینه گفت: در قانون نظام 
صنفی جدید بازرســی از واحدهای صنفی به اتحادیهها واگذار شــده است خوشبختانه جز 
اولین اتحادیههایی بودیم که با قدرت و خیلی سری قانون را اجرا کردیم. در این راه با بازرسی 
شورای اصناف هم هماهنگی کامل داشــتهایم و در برخی موارد بازرسیها به طور مشترک 

انجام میشود. برخی موارد هم خودمان اقدام به بازرسی میکنیم.

با واحدهای صنفی بدون مجوز برخورد میشود
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران در خصو برخورد با واحدهای صنفی 
بدون مجوز توضیح داد: در درجه اول واحدهای صنفی فاقد جواز، بازرســی میشوند. فردی 
که میخواهد در این شــغل فعالیت کند باید مراحل قانونی آن را طی نموده و جواز بگیرد. 
ونات صنفی از دیگر مواردی است که  گرانفروشــی، تخلفات صنفی و رعایت قانون و شــ

مشمول بازرسی میشود.

صنعت موبای به صنف ساعت آسیب زده است
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران در برابر این دیدگاه که استقبال مردم 
از خرید ساعت کاهش یافته اســت گفت:امروز هر کسی دستگاه موبایلی در دست دارد و به 
راحتی با زدن دکمه زدن گوشی زمان را میبیند و شاید احساس شود که به ساعت نیازی ندارد 
ت با  در واق صنعت موبایل به صنف ساعت آسیب زده ولی ما تاش میکنیم با ارائه محصو

کیفیت و متنو از این مسائل جلوگیری کنیم.
وی درادامه افزود:بحث ساعت به زمان برمیگردد و زمان چیزی است که همه افراد به آن نیاز 
مبرم دارند؛ اما با این وجود جزو الزامات زندگی نیســت؛ ضمن اینکه در هر زمانی الزامات و 
یل کاهش تمایل مردم نسبت به خرید  نیازهای زندگی افراد فرق میکند. بنابراین یکی از د
ســت که با نرخ ارز آزاد وارد کشور میشود؛ لذا  ، وارداتی بودن این کا ساعت در این مقط
با رفتن نرخ ارز روی قیمت ساعت تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آن میشود در این 
وضعیت وقتی خانوادهها با توجه به بودجه خود با یک حســا و کتا ساده نیازهای خود 
را اولویتبندی میکنند خریدن ســاعت در اولویتهای خیلی مهم قرار نمیگیرد. از سوی 
ن هر فردی  دیگر ورود موبایل و گستردگی استفاده از آن روی بازار ساعت تاثیر گذاشت. ا
یک موبایل دارد که نه تنها ســاعت را نشان میدهد بلکه به امکاناتی چون تقویم، قطبنما و 

کورنومتر هم مجهز است.

سرانه استفاده از ساعت در ایران پایین است
احمدی اضافه کرد: البته سرانه استفاده از ساعت در ایران نسبت به اروپا و آمریکا پایین است؛ 
اما در آسیا و کشورهای همســایه رتبهبندی نداشتهایم و به نظر میآید در ردههای متوس 

استفاده از ساعت قرار میگیریم.
احمدی در ارتباط با گردش مالی بازار ساعت ایران اظهار داشت: همه جور ساعتی با قیمتهای 
مختلف در بازار پیدا میشــود. رقم دقیقی نمیتوان گفت؛ اما بازار را که بگردید از 20 هزار 
تری هم  تومان تا 30 میلیون تومان هم ساعت وجود دارد هرچند که قیمتهای به مراتب با
ی روز همان ساعتی که در آمریکا یا  است که مشتریان ویژهای دارند. به لحا آخرین تکنولو

اروپا مورد استفاده قرار میگیرد در بازار ایران هم در دسترس همه است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران تاثیر تحریمها در بازار را از دو زاویه قابل 
ه  د ل دیگر د بررسی دانست و گفت: در ایران از آنجا که ساعت تولید نمیشود؛ مانند مشا
تامین جنس یا قطعات را نداشتهایم؛ لذا از این زاویه تحریم اثری روی صنف ما نداشته است؛ 
اما قیمت ساعت از با رفتن نرخ ارز متاثر بوده و هر زمانی که قیمت ارز به هر دلیلی چه تحریم 

یر تحریم با برود، روی قیمت ساعت در بازار ایران تاثیر میگذارد. یا 

عات ساعت سرمایهگذاری کنیم باید در زمینه تولید ق
رئیس اتحادیه فروشــندگان و سازندگان ســاعت تهران در رابطه با احتمال سرمایهگذاری 
خارجی در حوزه ســاعت با حذف تحریمها گفت: ساخت ساعت یک کار ویژه است و اینطور 
نیســت که با برداشــتن تحریمها یک برند خا میآید و در ایران کارخانه میزند؛ چرا که 

برایشان صرف نمیکند. در تولید یک ساعت قطعات زیادی استفاده 
میشود که شاید وارد کردن فق یک قطعه، نیاز به ۴ میلیارد تومان 
سرمایه داشته باشد. در بحث تولید داخلی آن هم باید بحث هزینه 
و فایده صورت بگیرد. البته اعام آمادگی کردهایم اگر سولهای در 
خار از محدوده بــا اختصا ارز دولتــی در اختیارمان بگذارند 
با 300 نفر اشــتغالزایی بتوانیم در زمینه تولید قطعات ســاعت 

فعالیت کنیم.

مردم ساعت را از سبد خود حذف نکنند
رئیس اتحادیه فروشندگان و ســازندگان ساعت تهران با اشاره به 
اینکه ســاعت جذابیتها و زیباییهای خــود را دارد افزود: مردم 
نباید اجازه بدهند ساعت از سبد خریدشان حذف شود. هر زوجی 
همانطور که در ابتدای زندگی حلقه ازدوا خود را انتخا میکنند 

ل گذشته انتخا کنند. میتوانند ساعت خودشان را هم م

مالیات یکی ازمشکالت اساسی این صنف
له مالیات به عنوان یکی از عمده  احمدی در ادامه در خصو مس
مشکات صنف متبو و اقدامات اتحادیه در این زمینه اظهارداشت: 
در تمام کمیســیونهای حل اختــاف که با حضــور نمایندهی 
دادگســتری و دارایی برگزار میشــود هر پن عضو هیات مدیره 
شرکت میکنند. مالیاتی که وض میشود باید مورد تایید نماینده 
یر این صورت برگه  اتحادیه قرار گرفته به امضای او برســد که در 

مالیات وجهه قانونی ندارد.
در بیشتر جلسات رای به نف اعضا اعام میشود؛ البته دولت باید برای 
اعضای صنف ساعت فروش، تســهیات ویژه در نظر بگیرد؛ چرا که 
خرید ساعت از سبد خرید خانواده حذف شده است. یک ساعتفروش 
شاید روزی یک ساعت بفروشد؛ آنهم با سود کم. در قانون سود 1۵

درصدی در خردهفروشی و  درصدی در بنکداری برای این صنف 
تعیین شده است بر این اساس یک مغازهدار اگر یک ساعت 100 هزار 

تومانی بفروشد نهایت سودش 1۵ هزار تومان میشود.

آقایان بیش از بانوان طرفدار ساعت هستند
رئیس اتحادیه فروشندگان و ســازندگان ساعت تهران با اشاره به 
اینکه ساعت جذابیتها و زیباییهای زیادی برای آقایان دارد گفت: 
خانمها بیشتر به طا عاقه دارند و این در حالی است که آقایان در 
این بین به ســاعت خیلی اهمیت میدهند بنابراین تنو ساعت و 

بازار برای آقایان بیشتر از بانوان میتواند باشد.
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اشتغال یک هزار صاحب کسب در صنف ساعت
عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران از 
فعالیت 7۵0 نفر در صنف ساعت خبر داد و گفت: بهزودی 200 نفر دیگر نیز 

به دارندگان مجوز فعالیت این صنف میپیوندند.
احمدی با تشریح اینکه این صنف ابتدا با صنف طافروشان مشترک بود افزود: 
این اتحادیه اولین بار در ســال 13۴۴ تأسیس شد که با اتحادیه طافروشان 
یکی بود. بیســت و دو سال پیش یعنی ســال 1372 طبق قانون از اتحادیه 
طافروشــان منفک و اتحادیه ساعتفروشــان و تعمیرکاران ساعت تهران 

شکل گرفت.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت درباره تعداد دقیق دارندگان 
جواز کســب در این صنف اظهار داشت: در حال حاضر 731عضو جوازدار در 
قالب اتحادیه ما فعالیت میکننــــد و حدود 1۵0 تا 200 درخواست صدور 
جواز کسب هم در دست بررسی وجود دارد؛ البته در تهران سه اتحادیه شامل 
اتحادیه منطقه شمیرانات، شهرستان تهران و اتحادیه شهرری فعالیت میکند 

که اعضای خود رادارند.

آموزش برای تعمیرکاران اجباری است
احمدی درباره آموزشهای که دراین صنف صــــورت میگیرد خاطرنشان 
کرد: آموزشها بــرای عاقهمندان درخــود اتحادیه برگزار میشــودواین 
آموزشها شامل دوقسمت است که یکی آموزش برای افرادی که میخواهند 
کارتعمیرانجام دهند است و دیگری هم برای قسمت فروش است، ولی برای 

تعمیرکاران گذران این کاسها اجباری است.
وی در ادامه گفت: ثبتنام کاسهای آموزشی دوبار در سال برگزار میشود 

و کاسها هفتهای یک بار در اتحادیه برگزار میشود.

به اعضا وام قرضالحسنه پرداخت میکنیم
رئیس اتحادیه فروشــندگان و سازندگان ســاعت تهران درباره فعالیتهای 
اتحادیه برای اعضای خود با اشــاره به اینکه خدمات مختلف فنی و تخصصی 
ارائه میشود خاطرنشــان کرد: تاش میکنیم از طریق صندوق اتحادیه به 

اعضا وام قرض الحسنه بدون کارمزد پرداخت کنیم.
وی درباره اهم شــاخصهها و اقدامات این اتحادیه گفت: در درجه اول باید بر 
مردمی بودن اتحادیه تاکید کنم که مشارکت اعضا در برنامههای اتحادیه بیانگر 
رضایت آنها از خادمان خودشان در اتحادیه است. یکی از نقاط قوت اتحادیه 
ساختمانی است که در اختیار دارد؛ چرا که جزو معدود اتحادیههایی هستیم 
که مستاجر نبوده و به لطف خدا و همت اعضا توانستهایم ساختمان مناسبی را 
فراهم کنیم. یکی دیگر از ویژگیهای اتحادیه صندوق قرضالحسنهای است 
که در اختیار داریم. با مشارکت اعضا و خیرین صنف در حدود 3۵0 میلیون 
تومان سرمایه در این صندوق وجود دارد که تا به حال موفــــــــق شدهایم 
نزدیک به تعداد 300 وام به اعضای متقاضی بدهیم آن هم بدون کارمزد. هر 
چند رقم وامهای پرداختی اندک اســت؛ اما گوشهای از مشکات آنها را حل 
کرده اســت. در بحث تامین اقدامات رفاهی نیز توانستهایم؛ بیمه تکمیلی را 
برای اعضا تدارک ببینیم. همچنین در بخش بیمه بدنه خودرو، تا سقف 20

درصد تخفیف برای اعضا گرفتهایم.

تغییر نرخ خدمات بزودی به اتاق اصناف ارائه میشود
احمدی تصریح کرد: خوشــبختانه کمیســیون فنی اتحادیه نسبت به کار 
افرادی که میخواهند وارد این صنف شوند نظارت دارد و برای آنها کاسهای 
مختلفی برگزار میکند. یکی از برنامههای امسالمان نیز تغییر نرخنامههاست 
که در آینده بســیار نزدیک نرخ پیشــنهادی جدید که خبرگان صنف تهیه 

کردهاند به اتاق اصناف میبریم تا پس از تایید نهایی اباغ کنیم.

اشتغال ساعت سازان کوک نیست

رئیس اتحادیه فروشندگان
و سازندگان ساعت تهران:

»زمان« بهترین طالی عمر آدمی است که گذر آن را میتوان در عقربههای ساعت دید. اما وضعیت صنف ساعت فروشان و ساعت سازان این 
روزها چندان کوک نیست. ورود محصوالت بی کیفیت و ارزان قیمت چینی و قاچاق ساعات به کشور در کنار استفاده از گوشیهای همراه 

جهت آگاهی از زمان، اشتغال و کارافرینی در این صنف را به چالش کشیده است.
با این همه عبدالرحیم احمدی رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران از فعالیت 731 نفر در صنف ساعت در تهران خبر داد 

و گفت: بهزودی 200 نفر به دارندگان مجوز فعالیت این صنف میپیوندند.
با رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران درباره کسب و کار این صنف به گفتگو نشسته ایم و درباره فرصتها و مشکالت 
اعضای این صنف و عالقمندان به ورود به این صنعت نظراتش را جویا شدهایم که در ادامه میخوانید.                                                 گفتگو:  لیال قرنفلی
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وی در ارتباط با بحث بازرســی و میزان موفقیت اتحادیه در این زمینه گفت: در قانون نظام 
صنفی جدید بازرســی از واحدهای صنفی به اتحادیهها واگذار شــده است خوشبختانه جز 
اولین اتحادیههایی بودیم که با قدرت و خیلی سری قانون را اجرا کردیم. در این راه با بازرسی 
شورای اصناف هم هماهنگی کامل داشــتهایم و در برخی موارد بازرسیها به طور مشترک 

انجام میشود. برخی موارد هم خودمان اقدام به بازرسی میکنیم.

با واحدهای صنفی بدون مجوز برخورد میشود
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران در خصو برخورد با واحدهای صنفی 
بدون مجوز توضیح داد: در درجه اول واحدهای صنفی فاقد جواز، بازرســی میشوند. فردی 
که میخواهد در این شــغل فعالیت کند باید مراحل قانونی آن را طی نموده و جواز بگیرد. 
ونات صنفی از دیگر مواردی است که  گرانفروشــی، تخلفات صنفی و رعایت قانون و شــ

مشمول بازرسی میشود.

صنعت موبای به صنف ساعت آسیب زده است
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران در برابر این دیدگاه که استقبال مردم 
از خرید ساعت کاهش یافته اســت گفت:امروز هر کسی دستگاه موبایلی در دست دارد و به 
راحتی با زدن دکمه زدن گوشی زمان را میبیند و شاید احساس شود که به ساعت نیازی ندارد 
ت با  در واق صنعت موبایل به صنف ساعت آسیب زده ولی ما تاش میکنیم با ارائه محصو

کیفیت و متنو از این مسائل جلوگیری کنیم.
وی درادامه افزود:بحث ساعت به زمان برمیگردد و زمان چیزی است که همه افراد به آن نیاز 
مبرم دارند؛ اما با این وجود جزو الزامات زندگی نیســت؛ ضمن اینکه در هر زمانی الزامات و 
یل کاهش تمایل مردم نسبت به خرید  نیازهای زندگی افراد فرق میکند. بنابراین یکی از د
ســت که با نرخ ارز آزاد وارد کشور میشود؛ لذا  ، وارداتی بودن این کا ساعت در این مقط
با رفتن نرخ ارز روی قیمت ساعت تاثیر گذاشته و باعث افزایش قیمت آن میشود در این 
وضعیت وقتی خانوادهها با توجه به بودجه خود با یک حســا و کتا ساده نیازهای خود 
را اولویتبندی میکنند خریدن ســاعت در اولویتهای خیلی مهم قرار نمیگیرد. از سوی 
ن هر فردی  دیگر ورود موبایل و گستردگی استفاده از آن روی بازار ساعت تاثیر گذاشت. ا
یک موبایل دارد که نه تنها ســاعت را نشان میدهد بلکه به امکاناتی چون تقویم، قطبنما و 

کورنومتر هم مجهز است.

سرانه استفاده از ساعت در ایران پایین است
احمدی اضافه کرد: البته سرانه استفاده از ساعت در ایران نسبت به اروپا و آمریکا پایین است؛ 
اما در آسیا و کشورهای همســایه رتبهبندی نداشتهایم و به نظر میآید در ردههای متوس 

استفاده از ساعت قرار میگیریم.
احمدی در ارتباط با گردش مالی بازار ساعت ایران اظهار داشت: همه جور ساعتی با قیمتهای 
مختلف در بازار پیدا میشــود. رقم دقیقی نمیتوان گفت؛ اما بازار را که بگردید از 20 هزار 
تری هم  تومان تا 30 میلیون تومان هم ساعت وجود دارد هرچند که قیمتهای به مراتب با
ی روز همان ساعتی که در آمریکا یا  است که مشتریان ویژهای دارند. به لحا آخرین تکنولو

اروپا مورد استفاده قرار میگیرد در بازار ایران هم در دسترس همه است.
رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان ساعت تهران تاثیر تحریمها در بازار را از دو زاویه قابل 
ه  د ل دیگر د بررسی دانست و گفت: در ایران از آنجا که ساعت تولید نمیشود؛ مانند مشا
تامین جنس یا قطعات را نداشتهایم؛ لذا از این زاویه تحریم اثری روی صنف ما نداشته است؛ 
اما قیمت ساعت از با رفتن نرخ ارز متاثر بوده و هر زمانی که قیمت ارز به هر دلیلی چه تحریم 

یر تحریم با برود، روی قیمت ساعت در بازار ایران تاثیر میگذارد. یا 

عات ساعت سرمایهگذاری کنیم باید در زمینه تولید ق
رئیس اتحادیه فروشــندگان و سازندگان ســاعت تهران در رابطه با احتمال سرمایهگذاری 
خارجی در حوزه ســاعت با حذف تحریمها گفت: ساخت ساعت یک کار ویژه است و اینطور 
نیســت که با برداشــتن تحریمها یک برند خا میآید و در ایران کارخانه میزند؛ چرا که 

برایشان صرف نمیکند. در تولید یک ساعت قطعات زیادی استفاده 
میشود که شاید وارد کردن فق یک قطعه، نیاز به ۴ میلیارد تومان 
سرمایه داشته باشد. در بحث تولید داخلی آن هم باید بحث هزینه 
و فایده صورت بگیرد. البته اعام آمادگی کردهایم اگر سولهای در 
خار از محدوده بــا اختصا ارز دولتــی در اختیارمان بگذارند 
با 300 نفر اشــتغالزایی بتوانیم در زمینه تولید قطعات ســاعت 

فعالیت کنیم.

مردم ساعت را از سبد خود حذف نکنند
رئیس اتحادیه فروشندگان و ســازندگان ساعت تهران با اشاره به 
اینکه ســاعت جذابیتها و زیباییهای خــود را دارد افزود: مردم 
نباید اجازه بدهند ساعت از سبد خریدشان حذف شود. هر زوجی 
همانطور که در ابتدای زندگی حلقه ازدوا خود را انتخا میکنند 

ل گذشته انتخا کنند. میتوانند ساعت خودشان را هم م

مالیات یکی ازمشکالت اساسی این صنف
له مالیات به عنوان یکی از عمده  احمدی در ادامه در خصو مس
مشکات صنف متبو و اقدامات اتحادیه در این زمینه اظهارداشت: 
در تمام کمیســیونهای حل اختــاف که با حضــور نمایندهی 
دادگســتری و دارایی برگزار میشــود هر پن عضو هیات مدیره 
شرکت میکنند. مالیاتی که وض میشود باید مورد تایید نماینده 
یر این صورت برگه  اتحادیه قرار گرفته به امضای او برســد که در 

مالیات وجهه قانونی ندارد.
در بیشتر جلسات رای به نف اعضا اعام میشود؛ البته دولت باید برای 
اعضای صنف ساعت فروش، تســهیات ویژه در نظر بگیرد؛ چرا که 
خرید ساعت از سبد خرید خانواده حذف شده است. یک ساعتفروش 
شاید روزی یک ساعت بفروشد؛ آنهم با سود کم. در قانون سود 1۵

درصدی در خردهفروشی و  درصدی در بنکداری برای این صنف 
تعیین شده است بر این اساس یک مغازهدار اگر یک ساعت 100 هزار 

تومانی بفروشد نهایت سودش 1۵ هزار تومان میشود.

آقایان بیش از بانوان طرفدار ساعت هستند
رئیس اتحادیه فروشندگان و ســازندگان ساعت تهران با اشاره به 
اینکه ساعت جذابیتها و زیباییهای زیادی برای آقایان دارد گفت: 
خانمها بیشتر به طا عاقه دارند و این در حالی است که آقایان در 
این بین به ســاعت خیلی اهمیت میدهند بنابراین تنو ساعت و 

بازار برای آقایان بیشتر از بانوان میتواند باشد.
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کنندگان عزیز فراهم کرده است.  با طراحی ورونمایی از این پلتفرم 
کار آمد، گامی نوین در عرصهی طا و جواهر برداشــتیم و  تاش 

کردیم فناوریهای نوین را در این صنعت به کار بگیریم. 
در راستای اســتفاده از فناوریهای نوین، همچنین برای اولین بار 
AR  یا واقعیت افزوده در  Augmented reality از فنــاوری 
صنعت طا و جواهر استفاده کردیم. از این طریق مصرف کنندگان 

ی مورد نظرشان را  قبل از خرید پرو کنند.  عزیز میتوانند کا
ا در آیندهای  امیدوارم با این روندی که در پیش گرفتهایم، انشا
نه چندان دور یکی از موفقترین کارافرینانی باشم که در این حوزه 

فعالیت میکنند.

بسیار عالی. ما هم برای شما ومجموعهی همراهتان آروزی 
موفقیتهای بیشتر داریم. آیا در نمایشگاههای خارجی هم 

شرکت نمودهاید و یا قصد شرکت دارید
با توجه به اینکه فعالیتهای جدید ما از سال 1۴00 شرو شدهاند 
کدام از نمایشــگاههای خارجی شرکت نکردهایم؛ اما  هنوز در هی
برای آینده برنامهی شرکت در نمایشــگاهای داخلی و خارجی را 

داریم. 

 وضعیت فعلی بازار طال و جواهر را چگونه ارزیابی میکنید 
پیش بینی شما برای سال پیش رودر این حوزه چیست

بازار طا وجواهر در وضعیت فعلی در یک ثبات نسبی است. اما در 
خصو آینده؛ من فکر میکنم    اگر برجام احیا شود و اتفاق خا 

تری را تجربه  دیگری نیفتد، طا در همین حد باقی میماند و بازار قیمت با
نمیکند. البته همهی اینها به شرای منطقهای هم بستگی دارد.

 معمو در شرایطی که بازار در این سطح از ثبات قرار دارد؛ عدهی زیادی به 
لب  فکر فروش طا میافتند تا سرمایهی خود را به بازار دیگری منتقل کنند. ا
این افراد پشیمان می شوند. چرا که در این سطح باید به مرور خرید کرد تا در 

زمان رشد بتوان سود خوبی بدست آورد.

گاه اخیر طال و جواهر را چگونه ارزیابی  ینی نمایش جنا حس
ما  گاه از دیدگاه ش میکنید نقا قوت و نقا ضعف این نمایش

چیست
نمایشــگاه طا و جواهر  نمایشگاه بســیار خوبی بود و مورد استقبال فراوان 
قرار گرفت. مخصوصا برای ما که اولین بار بود دســتاوردهای جدیدمان را در 

نمایشگاه ارائه میدادیم. بازخوردهای بسیار خوبی هم داشتیم. 
اما در کنار تمام نقاط قوت نقاط ضعفی هم داشت. نمایشگاه اول هفته شرو 
شد و اواس هفته به پایان رسید. کاش حداقل تا پایان هفته ادامه داشت و ما 
میتوانســتیم از ظرفیت روزهای تعطیل هفته نیز بهره بگیریم. نکتهی قابل 
کر بعدی ساعت کار نمایشگاه بود. به نظر میرسید که با بررسیهای دقیقتر 

میتوانستند ساعت مناسبتری را برای نمایشگاه انتخا کنند. 
تید  ما بابت وقتی که در اختیار ما گذاش ینی از ش جنا حس
اسگزارم. امیدوارم که شاهد پیشرفت روز افزون واتفاقات خو  س

برای شما و هلدین زرگرتاو در سال پیش رو باشیم. 
خواهش میکنم. من هم از شــما و همکارانتان بابت فرصتی که در اختیار ما 

اسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.  گذاشتید س
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ینی گرامی. خوشحالیم که با شما به  سالم و عرض اد جنا حس
گفتگو نشستهایم. برای شرو بهتر است خوانندگان خو مجلهی 
فا بیوگرافی خودتان را بفرمایید. شمال و جنو با شما آشنا شوند. ل

من هم عرض سام و خسته نباشید دارم خدمت شما  و کلیهی همکاران شما 
. در مجلهی شمال و جنو

سیدعلی حسینی هستم. مدیرعامل هلدین زرگر تاو

هی فعالیتتان  فا دربارهی تاری اسگزارم. جنا حسینی  ل س
از نمودید و کجای مسیر هستید بگویید. از کجا آ

13 وارد حوزهی طا و جواهر شدم و از خرده فروشی  من از سال 0
شرو کردم.

طا ما   در ســال 1۴00 پس از 3 سال کار تحقیقاتی از  پلتفرم 
رونمایی کردیم. این پلتفرم مرج تخصصی نیازمندیهای طا و 
های قیمتی و نیمه قیمتی، بدلیجات،  جواهر، پاتین، نقره، سن
ساعت و خدمات وابســته به آنها اعم از  خدمات کیفی، طراحی، 
و طا، تعمیرات طا، جواهر، نقره و...  ســاخت، ریختهگیری، 
زم را برای  فروشندگان  است. پلتفرم طا ما همچنین شــرای 
ل وابسته، تولید کنندگان، توزی کنندگان و مصرف  ت مشا ابزارآ

پلتفرم «طالمال» اولین مرجع تخصصی 
نیازمندیهای طال، جواهر و ...

ین  سید ع 
دین زرگر تاو دیر عا 

با جنا آقای سید علی حسینی مدیر عام محترم هلدین 
زرگر تاو به گفتگو نشستهایم. 
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کنندگان عزیز فراهم کرده است.  با طراحی ورونمایی از این پلتفرم 
کار آمد، گامی نوین در عرصهی طا و جواهر برداشــتیم و  تاش 

کردیم فناوریهای نوین را در این صنعت به کار بگیریم. 
در راستای اســتفاده از فناوریهای نوین، همچنین برای اولین بار 
AR  یا واقعیت افزوده در  Augmented reality از فنــاوری 
صنعت طا و جواهر استفاده کردیم. از این طریق مصرف کنندگان 

ی مورد نظرشان را  قبل از خرید پرو کنند.  عزیز میتوانند کا
ا در آیندهای  امیدوارم با این روندی که در پیش گرفتهایم، انشا
نه چندان دور یکی از موفقترین کارافرینانی باشم که در این حوزه 

فعالیت میکنند.

بسیار عالی. ما هم برای شما ومجموعهی همراهتان آروزی 
موفقیتهای بیشتر داریم. آیا در نمایشگاههای خارجی هم 

شرکت نمودهاید و یا قصد شرکت دارید
با توجه به اینکه فعالیتهای جدید ما از سال 1۴00 شرو شدهاند 
کدام از نمایشــگاههای خارجی شرکت نکردهایم؛ اما  هنوز در هی
برای آینده برنامهی شرکت در نمایشــگاهای داخلی و خارجی را 

داریم. 

 وضعیت فعلی بازار طال و جواهر را چگونه ارزیابی میکنید 
پیش بینی شما برای سال پیش رودر این حوزه چیست

بازار طا وجواهر در وضعیت فعلی در یک ثبات نسبی است. اما در 
خصو آینده؛ من فکر میکنم    اگر برجام احیا شود و اتفاق خا 

تری را تجربه  دیگری نیفتد، طا در همین حد باقی میماند و بازار قیمت با
نمیکند. البته همهی اینها به شرای منطقهای هم بستگی دارد.

 معمو در شرایطی که بازار در این سطح از ثبات قرار دارد؛ عدهی زیادی به 
لب  فکر فروش طا میافتند تا سرمایهی خود را به بازار دیگری منتقل کنند. ا
این افراد پشیمان می شوند. چرا که در این سطح باید به مرور خرید کرد تا در 

زمان رشد بتوان سود خوبی بدست آورد.

گاه اخیر طال و جواهر را چگونه ارزیابی  ینی نمایش جنا حس
ما  گاه از دیدگاه ش میکنید نقا قوت و نقا ضعف این نمایش

چیست
نمایشــگاه طا و جواهر  نمایشگاه بســیار خوبی بود و مورد استقبال فراوان 
قرار گرفت. مخصوصا برای ما که اولین بار بود دســتاوردهای جدیدمان را در 

نمایشگاه ارائه میدادیم. بازخوردهای بسیار خوبی هم داشتیم. 
اما در کنار تمام نقاط قوت نقاط ضعفی هم داشت. نمایشگاه اول هفته شرو 
شد و اواس هفته به پایان رسید. کاش حداقل تا پایان هفته ادامه داشت و ما 
میتوانســتیم از ظرفیت روزهای تعطیل هفته نیز بهره بگیریم. نکتهی قابل 
کر بعدی ساعت کار نمایشگاه بود. به نظر میرسید که با بررسیهای دقیقتر 

میتوانستند ساعت مناسبتری را برای نمایشگاه انتخا کنند. 
تید  ما بابت وقتی که در اختیار ما گذاش ینی از ش جنا حس
اسگزارم. امیدوارم که شاهد پیشرفت روز افزون واتفاقات خو  س

برای شما و هلدین زرگرتاو در سال پیش رو باشیم. 
خواهش میکنم. من هم از شــما و همکارانتان بابت فرصتی که در اختیار ما 

اسگزارم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.  گذاشتید س
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قوی داشتهباشیم و به امنیت پخشکنندهها نیز کمک کنیم.

ایت س این مورد در فا ل داریم. تر بیش موفقیت آرزوی برایتان
برایمان  تر بیش شکننده پ و تولیدکننده از حمایت و صصی ت

بگویید. 
سایتبنکطابا توجه به نیاز روزکشور، تحقق شعار حمایت از تولید بلهحتما.

نیازهای  و جواهر و تولیدکنندهی ایرانی، نگاه سنتی موجود در صنعت طا و
س تاسیس  تولید کنندهها و پخشکنندهها ایدهپردازی، برنامه ریزی و ســ
تمختلفتولیدکنندهها را بهصورت محصو گردید.هدفسایتایناستکه

رایگان برای ویترین داران عزیز در داخل کشــور و همهی عاقهمندان  کاما
صنعت طای ایران در خار ازکشور نمایش دهد. این فرایند میتواند فروش 
آنها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. از سوی دیگر این سایت به چالش 
زمینهی تامین امنیت پاســ داده است. چرا که از در پخشکنندهها بزر

این طریق پخشکننده همان مقدار محصولی را جابهجا میکند که توســ 
زم نیست محصول بیشتری را حمل کند.  ویتریندار خریداری شده است و 
این موضــو امنیت آنها را به مقدار قابل توجهی بــا میبرد. دیگر ویژگی 
یر از همکاران فروش تخصصی عمده است و به هی عنوان به  بنکطا بارز

کسی  ویتریندار که مجوز رسمی دارند و توس تیم ما احراز هویت میشوندبا
همکاری نمینماید.

و  میکنید ارزیابی چگونه جهانی بازارهای در را ایران جواهر و طال
ر این کاال در بازارهای جهانی دارید  چه پیشنهادی برای حضور مو
و جواهــر ایران در بازارهای  طا متاســفانه به علت تحریمهای موجود عما
بینالمللی حضور ندارد. این تحریمها از نظر من دو دستهاند. تحریمهای ورود
به ایران و تحریمهای داخلی. قوانین دســتوپاگیری که برای تولید طا طا

وجود دارند نوعی تحریم داخلیاند. دومین مسالهای که میتواند مطر شود 
است.  قیمت نظر از کشورها دیگر عدم وجود رقابت بین طای ایران و طای
تر اســت؛ اما به  چرا که گاهی کیفیت طای ما از طای ایتالیا و ترکیه هم با
نمیتوانیم  دلیلعملکردجزیرهایتولیدکنندهها و عدم حمایت دولت از آنها

از نظر قیمت با آنها رقابت داشته باشیم. 
پیشنهادی که به نظرم میرسد همکاری بیشتر تولیدکنندهها با هم است. به 
ل کشور ترکیه کمک  و جواهر میتواند م ال وجود شهرکهای طا عنوان م
را تولید میکنند و  کننده باشــد. در در آنجا تولیدکنندهها در کنار هم طا
هر مجموعهای با توجه به تخص خود، بخشــی از کار تولید یک محصول را 
بهکاهشهزینهها، کاهش زمان انجام میدهد. این روش تولید منجر میشود

تولید و کاهش قیمت تمام شدهی محصول. بنابراین به صورت کلی مشکات 
ما در تولید و مشکاتی که در نظام اداری و بروکراسی کشور وجود دارد باعث 

شدهاست سهمی از بازار بینالمللی نداشته باشیم.

وضعیت فعلی بازار طال و جواهر را چگونه ارزیابی میکنید 
بازار طاو جواهر داخل ایران با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب
نیست و قدرت خرید مردم کمتر شده اســت اوضا خوبی ندارد. افرادی که

خرید  و سرمایهگذاری خرید میکنند قصد به عموما وارد این بازار میشوند

بهعنوان زینت بســیار کم شدهاست. از نشانههای آن نیز روی  طا
شده است. در صورتی آوردن مردم به طای دستدوم و طای آ

که درگذشته تقاضای هر دو گزینه با هم وجود داشت. خرید هم به 
منظورسرمایهگذاری و هم برای استفادهی زینتی صورت میگرفت.

شــده اســت. با فروش طای  خب این امر باعث رکود در بازار طا
شده در حقیقت مواد اولیهی کارخانهها از چرخهی  دستدوم یا آ
ل  م واضح و روشن است که بازار طا تولید خار میشــود. کاما
سایر بازارهای کشور دچار سردرگمی شدهاست. از طرفی وابستگی

ر نیز بر این تاطم و آشفتگی میافزاید. به د بازار طا

نمایشگاههای طال و جواهر داخ کشور مورد در شما نظر
چیست

و جواهر داخلی نیز به این دلیل که ما در یک نمایشــگاههای طا
ساده یک دورهمی عما نمیکنیم کار و تنفس بینالمللی فضای

نمایشگاهیکهدرسالگذشته  ۵ نصنفطاست. در۴ یا بینفعا
باشــید برندها و افرادی که در نمایشگاه  برگزار شد اگر دقت کرده
شرکت میکنند مدام تکرار میشوند و حضور برند جدید و یا وقو 
اتفاق جدیدی را در نمایشــگاهها شاهد نیستیم. علت این موضو 
یل  نیز عدم حضــور در بازارهای بینالمللی اســت. از طرفی به د
از  بسیاری حتی و خارجی تولیدکنندگان حضور شــاهد مختلف
تولیدکنندگان داخلی در نمایشــگاهها نیستیم. تعداد بسیار کمی 
بازدید کننــدهی خارجی داریم. این تعداد در نمایشــگاه اصفهان 
اما  است بینالمللی نمایشگاه اسمش بود. کمتر هم معمول حد از
صنعتی  اگر که است روشن بینالمللی را ندارد. کاما پارامترهای
با فضای خار از کشــور رقابت نداشته باشد رشدی نخواهد کرد و 
نی نیست. در حالی این  و جواهر هم از این قاعده مست صنعت طا
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حالیم که با شما به گفتگو  با عرض سالم و احترام. خوش
نشسته ایم. برای شرو بهتر است خوانندگان خو مجله ی 
فا بیوگرافی خودتان  شمال و جنو با شما آشنا شوند. ل

را بفرمایید.
ا با سا با سام و احترام خدمت شما و خوانندگان خو مجله. محمدجواد 

حیدری هستم. مدیر عامل مجموعه  بنک طا.

از  از  ی فعالیت تان بگویید. از کجا آ از  ی فعالیت تان بگویید. از کجا آ تان بگویید. از کجا آ ه فا درباره ی تاری ل
نمودید و کجای مسیر هستید

ای طای طا و جواهر دارند. از سال  خانواده ی من سابقه ی ۵0 ســاله در حوزه 
ه هایی که وجود داشــت و بــا توجه به اینکه این  د با توجه به تجربه ها و د
صورت جدی وارد این صنعت نیازمند تحول بود شــخصا تصمیم گرفتم به  صورت جدی وارد این صنعت نیازمند تحول بود شــخصا تصمیم گرفتم به  صورت جدی وارد این 
صنعت شده و با ســرعت تیم همفکر و مستعد به پیشــرفت و عاقه مند به 
سرافرازی کشور عزیزمان را دور هم جم کردم و برای خودمان اهداف بلند 
ال  مدتی تعیین نمودیم. تا کنون به بســیاری از آنها رسیدهایم. به عنوان م
می توانم به این موضو اشاره کنم که مجموعه  ما بنیانگذار اولین و بزر ترین 
ای طای طا و جواهر در ایران است. ما در این سایت   سایت تخصصی فروش عمده 
ت  حمایت  تتوانسته ایم از تولیدکننده ها در راستای نمایش و فروش محصو تتوانسته ایم از تولیدکننده ها در راستای نمایش و فروش محصو ها در راستای نمایش و فروش محصو

ما بنیانگذار اولین و بزرگرتین سایت تخصصی فروش 

عمده طال و جواهر در ایران هستیم

یدر اد  د ح ا  گ 
: ن  ر  دیریت گا

ت مدیره مجموعه بزر بنک طال با اتکا به سابقه  0 ساله  فعالیت خانوادگی در عرصه ی طال  جنا آقای حیدری مدیرعام و رییس هی
ههای بیشمار وارد این صنعت شده است. با توجه به نیازهای کشور در این  د و جواهر، از سال 1388 به صورت جدی و با دیدگاه نو و د
ش اعظمی از آن ها دست یافته است. از جمله ی این اهداف می توانیم به  زمینه ،اهدافی تعیین نموده است که معتقد است تا به امروز به ب

ش کننده ها و کمک به تولید و اشتغال زایی اشاره کنیم. با ایشان به گفتگو نشستیم. حمایت از تولیدکننده ها، تامین امنیت پ
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قوی داشتهباشیم و به امنیت پخشکنندهها نیز کمک کنیم.

ایت  فا در مورد این س تر داریم. ل برایتان آرزوی موفقیت بیش
تر برایمان  شکننده بیش صصی و حمایت از تولیدکننده و پ ت

بگویید. 
بله حتما. سایت بنکطا با توجه به نیاز روزکشور، تحقق شعار حمایت از تولید 
و تولیدکنندهی ایرانی، نگاه سنتی موجود در صنعت طا و جواهر و نیازهای 
س تاسیس  تولید کنندهها و پخشکنندهها ایدهپردازی، برنامه ریزی و ســ
ت مختلف تولید کنندهها را بهصورت  گردید. هدف سایت این است که  محصو
کاما رایگان برای ویترین داران عزیز در داخل کشــور و همهی عاقهمندان 
صنعت طای ایران در خار ازکشور نمایش دهد. این فرایند میتواند فروش 
آنها را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. از سوی دیگر این سایت به چالش 
بزر پخشکنندهها در زمینهی تامین امنیت پاســ داده است. چرا که از 
این طریق پخشکننده همان مقدار محصولی را جابهجا میکند که توســ 
زم نیست محصول بیشتری را حمل کند.  ویتریندار خریداری شده است و 
این موضــو امنیت آنها را به مقدار قابل توجهی بــا میبرد. دیگر ویژگی 
یر از همکاران  بارز بنکطا فروش تخصصی عمده است و به هی عنوان به 
ویتریندار که مجوز رسمی دارند و توس تیم ما احراز هویت میشوند با کسی  

همکاری نمینماید.

طال و جواهر ایران را در بازارهای جهانی چگونه ارزیابی میکنید و 
ر این کاال در بازارهای جهانی دارید  چه پیشنهادی برای حضور مو
متاســفانه به علت تحریمهای موجود عما طا و جواهــر ایران در بازارهای 
بینالمللی حضور ندارد. این تحریمها از نظر من دو دستهاند. تحریمهای ورود 
طا به ایران و تحریمهای داخلی. قوانین دســتوپاگیری که برای تولید طا

وجود دارند نوعی تحریم داخلیاند. دومین مسالهای که میتواند مطر شود 
عدم وجود رقابت بین طای ایران و طای دیگر کشورها از نظر قیمت است. 
تر اســت؛ اما به  چرا که گاهی کیفیت طای ما از طای ایتالیا و ترکیه هم با
دلیل عملکرد جزیرهای تولید کنندهها و عدم حمایت دولت از آنها نمیتوانیم 

از نظر قیمت با آنها رقابت داشته باشیم. 
 پیشنهادی که به نظرم میرسد همکاری بیشتر تولیدکنندهها با هم است. به 
ل کشور ترکیه کمک  ال وجود شهرکهای طا و جواهر میتواند م عنوان م
کننده باشــد. در در آنجا تولیدکنندهها در کنار هم طا را تولید میکنند و 
هر مجموعهای با توجه به تخص خود، بخشــی از کار تولید یک محصول را 
انجام میدهد. این روش تولید منجر میشود به کاهش هزینهها، کاهش زمان 
تولید و کاهش قیمت تمام شدهی محصول. بنابراین به صورت کلی مشکات 
ما در تولید و مشکاتی که در نظام اداری و بروکراسی کشور وجود دارد باعث 

شدهاست سهمی از بازار بینالمللی نداشته باشیم.

وضعیت فعلی بازار طال و جواهر را چگونه ارزیابی میکنید 
بازار طا و جواهر داخل ایران با توجه به اینکه وضعیت اقتصادی کشور مناسب 
نیست و قدرت خرید مردم کمتر شده اســت اوضا خوبی ندارد. افرادی که 
وارد این بازار میشوند عموما به قصد سرمایهگذاری خرید میکنند و خرید 

طا بهعنوان زینت بســیار کم شدهاست. از نشانههای آن نیز روی 
شده است. در صورتی  آوردن مردم به طای دستدوم و طای آ
که درگذشته تقاضای هر دو گزینه با هم وجود داشت. خرید هم به 
منظور سرمایهگذاری و هم برای استفادهی زینتی صورت میگرفت.
خب این امر باعث رکود در بازار طا شــده اســت. با فروش طای 
شده در حقیقت مواد اولیهی کارخانهها از چرخهی  دستدوم یا آ
ل  تولید خار میشــود. کاما واضح و روشن است که بازار طا م
سایر بازارهای کشور دچار سردرگمی شدهاست. از طرفی وابستگی 

ر نیز بر این تاطم و آشفتگی میافزاید. بازار طا به د

نظر شما در مورد نمایشگاههای طال و جواهر داخ کشور 
چیست

نمایشــگاههای طا و جواهر داخلی نیز به این دلیل که ما در یک 
فضای بینالمللی تنفس و کار نمیکنیم عما یک دورهمی ساده 
ن صنف طاست. در۴ یا ۵ نمایشگاهی که در سال گذشته  بین فعا
برگزار شد اگر دقت کرده باشــید برندها و افرادی که در نمایشگاه 
شرکت میکنند مدام تکرار میشوند و حضور برند جدید و یا وقو 
اتفاق جدیدی را در نمایشــگاهها شاهد نیستیم. علت این موضو 
یل  نیز عدم حضــور در بازارهای بینالمللی اســت. از طرفی به د
مختلف شــاهد حضور تولیدکنندگان خارجی و حتی بسیاری از 
تولیدکنندگان داخلی در نمایشــگاهها نیستیم. تعداد بسیار کمی 
بازدید کننــدهی خارجی داریم. این تعداد در نمایشــگاه اصفهان 
از حد معمول هم کمتر بود. اسمش نمایشگاه بینالمللی است اما 
پارامترهای بینالمللی را ندارد. کاما روشن است که اگر صنعتی 
با فضای خار از کشــور رقابت نداشته باشد رشدی نخواهد کرد و 
نی نیست. در حالی این  صنعت طا و جواهر هم از این قاعده مست
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مودی، مدیریت محترم گالری معبد رویاها به گفتگو نشستیم.  با سر کار خانم 

ما به گفتگو  حالیم که با ش مودی عزیز. خوش الم و عرض اد خانم  س
نشستهایم. برای شرو بهتر است خوانندگان خو مجلهی شمال و جنو با 

فا بیوگرافی خودتان را بفرمایید. شما آشنا شوند. ل
من هم سام و عرض اد دارم خدمت شما و خوانندگان محترمتان. رویا ثمودی هستم. 

متولد 20 دی ماه 13۵۴ و به عنوان مدیر گالری معبد رویاها در حال فعالیت هستم.
کارشناسی گوهر شناسی از کانادا، فرانسه و ایران دارم و به عنوان مدرس نمادشناسی و 

ها نیز فعالیت میکنم. خوا سن

هی فعالیتتان بگویید. از کجا  فا دربارهی تاری اسگزارم. سرکار خانم ل س
از نمودید و کجای مسیر هستید آ

ها داشتم وارد حرفهی طا و جواهر  راستش من به خاطر عاقهی زیادی که به ســن
ل روز اول عاشق  شدم. بیست سال است که در این حوزه فعالیت میکنم و هنوز هم م

ها و حرفهام هستم.  سن

بسیار عالی. امیدوارم که این عالقه تا ابد همراه شما بماند و برای شما اتفاقات 
خوبی رقم بزند. سر کار خانم آیا در نمایشگاههای خارجی هم شرکت نمودهاید 

و یا قصد شرکت دارید
خب من دورههایی را در کشورهای فرانسه و کانادا داشتهام اما تا کنون در نمایشگاههای 
خارجی شــرکت نکردهام. هر چند عاقهی زیادی به شرکت در نمایشگاههای خار از 

ایران دارم و حتما در این مورد برای آینده برنامهریزی خواهم کرد.

 وضعیت فعلی بازار طال و جواهر را چگونه ارزیابی میکنید 
در مورد وضعیــت فعلی نظر خاصی ندارم. بــا وجود اینکه مردم ما بــه طا و جواهر و 
های قیمتی عاقهی زیادی دارند اما قدرت خرید آنها بسیار پایین آمده است.  ســن

امیدوارم به زودی شاهد رف مشکات و افزایش قدرت خرید مردم باشیم. 

اسگزارم. ما هم امیدواریم که این اتفاق به زودی برای  س
ورد. از نظر شما سالی که گذشت برای بازار طال  مردم رقم ب
و جواهر چگونه بود پیش بینی شما برای سال پیش رو در 

این حوزه چیست 
راستش سال 1۴00 سال بدی برای مجموعهی ما نبود. به صورت 
کلی صنف ما وضعیت ثابت و مشخصی ندارد و نمیتوان سال آینده 
را پیش بینی کــرد. اما امیدوارم که همکارانم ســالی پر از رونق و 

برکت داشته باشند. 

گاه اخیر طال و جواهر را چگونه  مودی عزیز نمایش  خانم 
ارزیابی میکنید نقا قوت و نقا ضعف این نمایشگاه از 

دیدگاه شما چیست
به نظر من ایرانیها میتوانند چه در ســطح داخلی و چه در ســطح 
بینالمللی حضوری قویتر و اثرگذارتر داشته باشند. مشکاتی در حوزه 
ی نمایشگاهی وجود دارد که باعث میشود بسیاری از هم صنفیهای 
ما در این نمایشگاهها شــرکت نکنند و یا اگر شرکت میکنند حضور 
محدودی داشته باشــند. خب این به نف نمایشگاه نیست و میتواند 

آسیبزا باشد. امیدوارم این مشکات نیز برطرف شود.

ور با چه  ما فعاالن حوزهی طال و جواهر کش به نظر ش
مشکالتی مواجه هستند آیا برای رف این موان راهکاری 

دارید
هر صنفی مشــکات خودش را دارد. بازار طا در این ســالها با 
نوســانات زیادی مواجه بوده و عــدم وجود ثبات قیمــت ما را با 
سختیهای فراوانی مواجه کرده است. گاهی مواق راهکار خاصی 
برای این موضو ندارم؛ چرا که به عوامل متعددی وابسته است اما 
امیدوارم که با ثبات قیمت مواجه شویم و نوسانهای عجیب نداشته 

باشیم. این هم به نف مردم است و هم به نف صنف. 

از شما بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید ممنونم. برایتان 
آروزی موفقیت و پیروزی میکنم و صحبت پایانی شما را 

میشنویم
اسگزارم  خواهش میکنم. از شــما و از مجلهی شمال و جنو س
که این زمان را در اختیار من و مجموعهی معبد رویاها قرار دادید. 

امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. 

ایرانیها میتوانند در سطح 
داخلی و بیناملللی حضور 

قویتر و اثرگذارتر داشته باشند

د رویا 
ا د رویا ر  گا
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تعامل و رقابت میتواند پتانسیلهای گستردهای را ایجاد کند.

 از نظر شما سال گذشته برای بازار طال و جواهر چگونه بود 
پیش بینی شما برای سال پیش رو در این حوزه چیست

در سالی که گذشــت تقریبا شاهد رکود در بازار بودیم. چه در بازار 
داخلی و چــه در بازار خارجی. با توجه بــه اتفاقهای مختلفی که 
در دنیا رقم خورده، از جمله جن اوکراین و روســیه و یا وضعیت 
اقتصادی آمریکا، به نظر میرسد که قیمت طا تا پایان امسال در 
همین حدود باقی بماند و شــاهد تحرکی در بازار جهانی نباشیم. 
در ایران با توجه به سیاســتهایی که در حوزهی  اقتصادی اعمال 
میشود با تغییر در بازار ارز شــاهد تغییر در بازار طا نیز خواهیم 
بود. اما این افزایش قیمت منجر به شادی صنعتگر و تولیدکننده 
نخواهد شــد. واقعیت امر این است که که هرچه طا ارزانتر باشد 
و چرخهی طا فعالتر، خرید مردم بیشــتر میشود و این به نف 
تولیدکننده اســت پس با افزایش قیمت طا، تولید کننده بیشتر 

زیان میبیند.

به نظر شما فعاالن حوزهی طال و جواهر کشور با چه مشکالت 
تند آیا برای رف این موان راهکاری  دیگری مواجه هس

دارید
به نظر من یکی از چالشهایی که در صنعــت طا و جواهر وجود 
دارد عملکرد ســنتی و بهروز نبودن تمــام بخشهای صنعت طا

از جمله تولیدکننده، بنکدار و فروشــنده است. اگر دیدگاههای 
کدام از بازارهای داخلی  مدرن وارد صنعت طای ما نشود در هی
ال ما با رشــد سری  و خارجی حرفی برای گفتن نداریم. به طور م
فضای مجازی مواجه هستیم. متاسفانه تنها کاری که صنف طا و 
جواهر در این زمینه انجام میدهــد ممنو کردن یا بد جلوهدادن 
فروش طا در فضای مجازی اســت. این انفعال ما نسبت به فضای 
یر مجاز وارد این فضا شوند و  مجازی باعث شدهاست فروشندگان 
نه  آنجا را تصاحب کنند. در حالی که اگر صنف و صنعتگران ما فعا
یر  و از دیدگاه درست با فضای مجازی مواجه شوند فروشندگان 
مجاز از این فضا خار میشوند و این منجر میشود به رشد صنعت 
طا و خرو آن از رکود. این مهم نیازمند ایدهپردازی و جوانگرایی 
دراتحادیه و صنف است. پیشنهاد من برای رف این معضل این است 
که از طریق  به کارگیری مشاوران جوان کمیسیون تخصصی فضای 
مجازی در اتحادیهها رشد کند. این حرکت باعث میشود که فضای 
مجازی در خدمت صنعت طا و جواهر قرار بگیرد. از نظر من یکی 
از بزرگترین چالشهای صنف طا و جواهر این است که با علم روز 

حرکت نمیکند.

از شما بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید ممنونم. برایتان 
آروزی موفقیت و پیروزی میکنم.

من هم از شــما و مجلهی خوبتــان و وقتی کــه در اختیار من و 
اسگزارم.  مجموعهی بنک طا گذاشتید س

ر  ی   ه ن
ه  ای  ا از 
ت  و  ن در 
د دارد  ر و ا
رد سن  ع
دن  و هروز ن
ا  ا  ت
ت  از  ن
نند  ید ه ت
دار و  ن
فروشند است 
ا  اگر دیدگا
ت  ن درن وارد 
د  ا ن  
دا از  ی در 
ا دا  ازار
رف  ار  و 

را گ نداری
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مودی، مدیریت محترم گالری معبد رویاها به گفتگو نشستیم.  با سر کار خانم 

ما به گفتگو  حالیم که با ش مودی عزیز. خوش الم و عرض اد خانم  س
نشستهایم. برای شرو بهتر است خوانندگان خو مجلهی شمال و جنو با 

فا بیوگرافی خودتان را بفرمایید. شما آشنا شوند. ل
من هم سام و عرض اد دارم خدمت شما و خوانندگان محترمتان. رویا ثمودی هستم. 

متولد 20 دی ماه 13۵۴ و به عنوان مدیر گالری معبد رویاها در حال فعالیت هستم.
کارشناسی گوهر شناسی از کانادا، فرانسه و ایران دارم و به عنوان مدرس نمادشناسی و 

ها نیز فعالیت میکنم. خوا سن

هی فعالیتتان بگویید. از کجا  فا دربارهی تاری اسگزارم. سرکار خانم ل س
از نمودید و کجای مسیر هستید آ

ها داشتم وارد حرفهی طا و جواهر  راستش من به خاطر عاقهی زیادی که به ســن
ل روز اول عاشق  شدم. بیست سال است که در این حوزه فعالیت میکنم و هنوز هم م

ها و حرفهام هستم.  سن

بسیار عالی. امیدوارم که این عالقه تا ابد همراه شما بماند و برای شما اتفاقات 
خوبی رقم بزند. سر کار خانم آیا در نمایشگاههای خارجی هم شرکت نمودهاید 

و یا قصد شرکت دارید
خب من دورههایی را در کشورهای فرانسه و کانادا داشتهام اما تا کنون در نمایشگاههای 
خارجی شــرکت نکردهام. هر چند عاقهی زیادی به شرکت در نمایشگاههای خار از 

ایران دارم و حتما در این مورد برای آینده برنامهریزی خواهم کرد.

 وضعیت فعلی بازار طال و جواهر را چگونه ارزیابی میکنید 
در مورد وضعیــت فعلی نظر خاصی ندارم. بــا وجود اینکه مردم ما بــه طا و جواهر و 
های قیمتی عاقهی زیادی دارند اما قدرت خرید آنها بسیار پایین آمده است.  ســن

امیدوارم به زودی شاهد رف مشکات و افزایش قدرت خرید مردم باشیم. 

اسگزارم. ما هم امیدواریم که این اتفاق به زودی برای  س
ورد. از نظر شما سالی که گذشت برای بازار طال  مردم رقم ب
و جواهر چگونه بود پیش بینی شما برای سال پیش رو در 

این حوزه چیست 
راستش سال 1۴00 سال بدی برای مجموعهی ما نبود. به صورت 
کلی صنف ما وضعیت ثابت و مشخصی ندارد و نمیتوان سال آینده 
را پیش بینی کــرد. اما امیدوارم که همکارانم ســالی پر از رونق و 

برکت داشته باشند. 

گاه اخیر طال و جواهر را چگونه  مودی عزیز نمایش  خانم 
ارزیابی میکنید نقا قوت و نقا ضعف این نمایشگاه از 

دیدگاه شما چیست
به نظر من ایرانیها میتوانند چه در ســطح داخلی و چه در ســطح 
بینالمللی حضوری قویتر و اثرگذارتر داشته باشند. مشکاتی در حوزه 
ی نمایشگاهی وجود دارد که باعث میشود بسیاری از هم صنفیهای 
ما در این نمایشگاهها شــرکت نکنند و یا اگر شرکت میکنند حضور 
محدودی داشته باشــند. خب این به نف نمایشگاه نیست و میتواند 

آسیبزا باشد. امیدوارم این مشکات نیز برطرف شود.

ور با چه  ما فعاالن حوزهی طال و جواهر کش به نظر ش
مشکالتی مواجه هستند آیا برای رف این موان راهکاری 

دارید
هر صنفی مشــکات خودش را دارد. بازار طا در این ســالها با 
نوســانات زیادی مواجه بوده و عــدم وجود ثبات قیمــت ما را با 
سختیهای فراوانی مواجه کرده است. گاهی مواق راهکار خاصی 
برای این موضو ندارم؛ چرا که به عوامل متعددی وابسته است اما 
امیدوارم که با ثبات قیمت مواجه شویم و نوسانهای عجیب نداشته 

باشیم. این هم به نف مردم است و هم به نف صنف. 

از شما بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتید ممنونم. برایتان 
آروزی موفقیت و پیروزی میکنم و صحبت پایانی شما را 

میشنویم
اسگزارم  خواهش میکنم. از شــما و از مجلهی شمال و جنو س
که این زمان را در اختیار من و مجموعهی معبد رویاها قرار دادید. 

امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. 

ایرانیها میتوانند در سطح 
داخلی و بیناملللی حضور 

قویتر و اثرگذارتر داشته باشند

د رویا 
ا د رویا ر  گا
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سیزدهمین نمایشگاه بین المللی طا، نقره، جواهر و صنای وابسته 
در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار شد. 

در این نمایشگاه بیش از 120 شرکت از استانهای مختلف حضور 
های  دارنــد و جدیدترین تولیدات، دســتگاهها و تجهیزات و طر

تولیدی طا، نقره و جواهرات را به نمایش گذاشتند.
 سیدحجت شفایی رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان 
های قیمتی ایران با اشاره به اینکه این نمایشگاه  طا، جواهر و سن
ن این صنعت  طی ۴ روز از ساعت  تا 1۵ پذیرای عاقمندان و فعا
های قیمتی،  بود گفت: در این نمایشــگاه انوا جواهر، نقره، سن
ت، تجهیزات مربوط به طراحی و  ت، ابزارآ ســاعت، ماشــین آ
های قیمتی، توانمندیهای این  تولیدات طا، جواهر، نقره، سن

صنعت به معرض دید بازارهای هدف و عموم قرار گرفت.
 شفایی افزود: همچنین اتحادیه ها، انجمن ها، تشکلهای مربوطه، 
مراکز آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی مربوط به موضو نمایشگاه، 
دســت اندرکاران در امر طراحی و بخش اکتشافات و استخراجات 
های قیمتی نیز در این نمایشگاه  معادن طا و نقره، جواهر و سن

حضور داشتند.
ت و توانمندیهای تولید   وی ادامه داد: معرفی جدیدترین محصو

ها و برنامههای این صنعت  داخلی، آشنایی تولیدکنندگان با نوینترین طر
دسترسی به سایق مصرف کنندگان داخلی و خارجی و ایجاد رقابت در تولید، 

صادرات و خدمات از اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.
 شفایی گفت: این نمایشگاه یک بار دیگر نشــان داد صنعت طا و جواهر در 
صورت آماده کردن زیرساختها، میتواند بعنوان جایگزین خوبی برای صنعت 

نفت و فرآوردههای آن به شمار آید.
 وی افزود: ایران از نظر فناوری و شــیوههای جدید صنعت با مشکلی روبرو 
نیست و تنها چالشی که در حال حاضر در مقابل این صنعت وجود دارد آیین 

نامهها و بخشنامههای دست و پا گیر در حوزه تولید بویژه صادرات است.
 شفایی کشــورهای حوزه خلی فارس را بازار خوبی برای مصرف مصنوعات 
طای ایرانی دانست و گفت: صنعت طا یک صنعت با اشتغالزایی با است، 
اما ایجاد اشتغال در این حوزه ملزم به همکاری سازمانها و دولتمردان و ورود 

تجهیزات به این صنعت است.
های  رئیس اتحادیــه تولید کنندگان و صادر کنندگان طا، جواهر و ســن
قیمتی ایران افزود: ایران جزو 7 کشــور برتر تولیدکنندگان طا و جواهر در 
ائقه و سنت دیرینه مردم، ما جزو کشورهای  جهان است؛ همچنین به دلیل 
ولین  پرمصرف این صنعت هستیم که همین امر نشان میدهد دولتها و مس

باید تمرکز بیشتری بر روی این صنعت داشته باشند.

برگزاری سیزدهمین نمایشگاه 
بینالمللی طال و جواهر تهران
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شد. جنبهی منفی این موضو نیز به زمان کاری افراد برمیگردد، 
در نتیجه افرادی که میخواستند در نمایشگاه حاضر شوند و یا خرید 
کنند چون زمان نمایشــگاه با ساعت کاری آنها تداخل داشت باید 
از کار خود دست میکشیدند و مرخصی میگرفتند تا در نمایشگاه 
حاضر شــوند و این موضو تأثیر منفی داشت. موضو زمان و روز 
برگزاری نمایشــگاه، به تمام شرکتکنندگان آن آسیب وارد کرد.   کنندگان آن آسیب وارد کرد. کنندگان آن آسیب وارد کرد. 
البته با رایزنیهای صورت گرفته با پلیس راهور یک ساعت به زمان 

نمایشگاه اضافه شد ولی یک ساعت تأثیر چندانی نداشت. 

عدم حضور جواهری بت شکن در نمایشگاههای سال آینده 
وی ادامه داد: همهی شرکت کنندگان در نمایشگاه امیدوار هستند 
رفههای  که با حضور در نمایشگاه، مشتریان برای خرید بیایند و از 
آن استقبال کنند. شرکت کنندگان برای حضور در نمایشگاه هزینه 
کردهاند با توجــه به اینکه هزینههای حضور در نمایشــگاه تهران 
چه از نظر مبل زمین و چه مبال خر شــده برای اجرا، نسبت به 
سایر نمایشگاهها چند برابر است، با این وجود شرکتکنندگان از   کنندگان از کنندگان از 
تمامی شهرها حاضر شدهاند تا بازخورد برندین داشته باشند ولی 
وقتی بازدید کنندهای به نمایشگاه نیاید شرکت کنندگان دلسرد 
میشوند. من میتوانم بگویم جواهری بت شکن شاید سال آینده 

در نمایشگاه حاضر نشود.

صادرات عام مهم توسعه صنعت طال و جواهرات 
در پایان مدیرعامل جواهری بت شکن در مورد چگونگی آینده صنعت 
ا و جواهرات گفت: به نظر من صنعت طا و جواهرات گفت: به نظر من صنعت طا و جواهرات پتانســیل  اطاطا
یی دارد. با توجه به اینکه کشور ما به حاشیه خلی فارس  بسیار با
انزدیک است و در این مناطق از طانزدیک است و در این مناطق از طا و جواهرات استفاده زیادی میشود 
مبحث صادرات مطر میشود که اگر دولت در این حوزه کمک کند 
و این پتانسیل را برای ما ایجاد کند تا صادرات گسترده داشته باشیم 
ای خوبی برای طای خوبی برای طا و جواهرات متصور شویم. البته باید  میتوانیم آینده
توجه داشته باشیم که اکنون در کشور ما صادرات صورت نمیگیرد. 
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اد  ا ای را را 
ادرا  ند تا 
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یند  
را  و 
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ی ش

علیرضا پیشه در خصو تاریخچه و سابقه فعالیت برند بت شکن 
اشــکن پدر بزر بنــده، حا آقا جاشــکن پدر بزر بنــده، حا آقا جال  گفت: مالک جواهری بت
بت شکن است و جواهری بتشــکن افتخار میکند که در عرصه 
تولید و عرضه جواهرات در ایران هفتاد ســال سابقه دارد. برند ما 
با کارخانههای مختلف کار میکند؛ طراحانی داریم که توس آنها 
جواهرات را طراحی میکنیم و به کارخانهها میدهیم و در حیطه 
تولید و عرضــه هم فعالیت داریم. پیشــه در مورد حوزه تخصصی 
افعالیت جواهری بت شــکن در مبحث طافعالیت جواهری بت شــکن در مبحث طا و جواهر بیان داشــت: 
عمده فعالیت جواهری بتشکن در حوزه جواهرات است، میتوان 

اگفت تنها ده درصد فعالیت ما در حوزه طاگفت تنها ده درصد فعالیت ما در حوزه طا است.
مدیر عامل جواهری بت شکن در ادامه گفت: مراکزی که از قدمت 
کمتری نسبت به ما برخوردار بودهاند با حضور در این نمایشگاهها 
به برندهای بسیار بزرگی تبدیل شــده و در سراسر کشور معروف 
شوند. این موضو باعث شد که برند ما به مبحث تبلیغات وارد شده 
سایت، در نمایشگاهها شرکت  و بعد از حضور در اینســتاگرام و و
ن دورهی دومی است که در نمایشگاه حاضر هستیم، دورهی  کند. ا
رفهی ما برپا شد و حا در  اول به نمایشگاه شیراز برمیگردد که 

نمایشگاه تهران حاضر هستیم.

یرات  عدم مدیریت در نمایشگاه طال و جواهرات تهران و ت
منفی آن

پیشه نظر خود را در مورد چگونگی نمایشگاه اینگونه مطر نمود: 
به نظر من نمایشگاه تهران فضای خوبی داشت، پتانسیل کار کردن 
یی داشت ولی متأسفانه به دلیل عدم مدیریت در روز برگزاری  با
و ساعت برگزاری با مشــکل مواجه بود چون معمو مشتریها به 
دو روز پایانی هفته نیاز دارند تا در نمایشــگاه حضور یابند. ساعت 
ا اعا اعام شده بود. از  ۵ الی ۵ الی 1۵ برگزاری نمایشگاه در همهی تبلیغات ی تبلیغات 
بت داشت و جنبههای منفی بسیاری را در بر  یک لحا جنبهی م
هنیتها  بت آن برمیگردد به ترافیک، احتما  داشت. جنبهی م
براین اساس بوده که در این ساعات افراد با ترافیک مواجه نخواهند 

علیرضا پیشه:
صادرات عامل مهم توسعه صنعت طال و جواهرصادرات عامل مهم توسعه صنعت طال و جواهر

ر ت ش ا دیرعا  ای  ر ت ش نار ا دیرعا  ای   نار
ر تهران  ا ا  و  ای ار ن رگ ان  ر تهران  از ز ا ا  و  ای ار ن رگ ان   از ز

ر ترین برندهای حوزه طال و جواهر کشور است که همواره بی هی فراز و نشیبی فعالیت کرده و  جواهری بتشکن از قدیمی ترین و م
یکی از پیشروان این صنعت بوده است. در حاشیه نمایشگاه طال و جواهر تهران، گفتگویی را با آقای علیرضا پیشه، مدیرعام جواهری بت 

شکن داشتیم که در ادامه میآید.
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ااشاره: تاریخچه طااشاره: تاریخچه طا و جواهر در ایران همیشه مورد توجه مورخان  و جواهر در ایران همیشه مورد توجه مورخان 
بوده است و از گذشته های بسیار دور مردم ایران زمین به زرگری و بوده است و از گذشته های بسیار دور مردم ایران زمین به زرگری و 
تی  تی قه بسیاری داشتند و از فلزات بدون شکل زیورآ اجواهرسازی عاجواهرسازی عاقه بسیاری داشتند و از فلزات بدون شکل زیورآ
زیبا می ساختند. کشور ایـران از لـحا جغرافیای بر رو کمربند زیبا می ساختند. کشور ایـران از لـحا جغرافیای بر رو کمربند 
خائــر عظیم فلـزات و کان ها با  خائــر عظیم فلـزات و کان ها با معدن جهان قـــرار دارد واز  معدن جهان قـــرار دارد واز 
ارزشی برخــــوردار است. بنابراین از نقـطه نظر تاریــخ همین ارزشی برخــــوردار است. بنابراین از نقـطه نظر تاریــخ همین 
اری از اموضو موجبـات گسترش دانش و صنعت فلــز کاری از اموضو موجبـات گسترش دانش و صنعت فلــز کاری از ایـــران 

به سایــر منــاطق جهــان را فراهم ساخته است.
کر اســت، ســاکنین مصر، بابل، هند و جیحون با تمام  شــایان 
پیشرفتهایی که در عصر خود داشــتند نتوانستند در این زمینه بر 
ایرانیان پیشــی بگیرند و از این رو صنعت طا و جواهر و ساخت و 
کشورها ن رابطه سرآمد کشورها ن رابطه سرآمد کشورها  ن رابطه سرآمد ین رابطه سرآمد ی ـــران در ایمت ایـــران در ایمت ایـــران در ا ت و ق ت و قیمت ایورآ یمت ایورآ ت و قی ت و قیورآ ورآ د زتولید زتولید ز
اجهان اســت و امروزه انوا مختلفی از طاجهان اســت و امروزه انوا مختلفی از طا و جواهرات، به صورت 
دستبند، گردنبند، گوشــواره، انگشتر، النگو و... مورد استفاده قرار 

می گیرد.
مهراد دریاباری یکی از مدیران مجموعه جواهرات جم در گفتگو با 
خبرنگار نشریه شمال وجنو گفت: مجموعه جواهرات جم از سال 
13 فعالیت خود را بــا مدیریت مرتضی دریاباری در بازار بزر  0
از کرده اســت که فعالیت این مجموعه در این ۴ دهه به  از کرده اســت که فعالیت این مجموعه در این ۴ دهه به تهران آ ۴ دهه به تهران آ
صورت عمده و پخش بوده و در این بازه زمانی به صورت تک از تولید 

به مصرف به مصرف کننده نیز فعالیت داشته است.
ترین  وی در ادامه با بیان اینکه شــعار مجموعه جواهرات جم با
کیفیت ومناســبت ترین قیمت اســت افزود: این مجموعه توس 
، تولید پایه جواهر و مخرا کاری از  خبره ترین کارشناسان سن

صفر تا صد به فعالیت خود ادامه می دهد.
ا های برتر طا های برتر طا ا  دریاباری با بیان اینکه کشور ایران یکی از تولیدکننده
و جواهر در دنیاســت و می تواند متنو ترین و زیباترین مصنوعات و جواهر در دنیاســت و می تواند متنو ترین و زیباترین مصنوعات 
طا را تولید کند از عملکرد دولت انتقاد و گفت: متاســفانه دولت طا را تولید کند از عملکرد دولت انتقاد و گفت: متاســفانه دولت 

هیچگونه حمایتی از این صنف نداشته است.
وی با بیان اینکه امیدواریم در سال آینده صنف طا و جواهرسازی 
در راســتای صادرات مورد حمایت دولت قرار گیرد اظهار داشت: 
ت مــورد حمایت ویژه  اگر این صنــف در جهت صادرات محصو
دولت قرار گیرد به رشد اقتصادی کشور نیز کمک شده و وضعیت 

اقتصادی کشور را تا حدودی بهبود می بخشد.
دریاباری یکی از عمده مشکات این صنعت را کاهش قدرت خرید 
ات اقتصادی مردم توصیف کرد و اینگونه برشمرد: به دلیل مشکات اقتصادی مردم توصیف کرد و اینگونه برشمرد: به دلیل مشکات اقتصادی 
موجود و کاهش ارزش پول ملی به تدری قدرت خرید مردم کاهش 
یافته که این امر در مرور زمان سبب کاهش تولید، فروش وکاهش 

سرعت پیشرفت در صنف طا و جواهرسازی کشور می شود.
دریاباری با ابراز امیدواری نســبت به ســال 1۴01 خاطر نشــان 
کرد: امیدواریم بــا ترمیم وضعیت اقتصــادی موجود، صنف طا 

وجواهرسازی رونق سابق را به دست بیاورد.
وی اهداف مجموعه جواهرات جم برای ســال آینــده را اینگونه 
برشــمرد: طبیعتا هدف این مجموعه پیشرفت در زمینه طراحی و 
ساخت، مخراجی، آپگریت کردن و تبلیغات نسبت به سال گذشته 
اســت و امید داریم مجموعه جواهرات جم در سال آینده با قدرت 

بیشتر رو به جلو پیش برود.
دریاباری مقصد اصلی مجموعه جواهرات جم را کشورهای آمریکا، 
س قاره اروپا خواند و افزود: عمدتا صادرات به این کشورها  کانادا و س
به صورت تک و سفارشی انجام می شــود و قطعا با حمایت دولت، 
ایران می تواند بازار طا و جواهرات دنیا را با ســن های طبیعی و 

طر های اصیل ایرانی در دست بگیرد.
وی در پایان با اشــاره به نمایشــگاه طا و جواهر تهران در ســال 
1۴00مطر کرد: نمایشگاه امسال با توجه به عدم تبلیغات مناسب 
بت ارزیابی نمی  ن از نگاه ما م و و عدم حمایت وهمکاری مســ
شــود. ناگفته نماند، صنعت طا و جواهــر در صورت آماده کردن 
زیرساخت ها، می تواند به عنوان جایگزین خوبی برای صنعت نفت 

و فرآورده های آن در کشور به شمار آید.
گفتنی است، سیزدهمین نمایشــگاه طا و جواهر سال جاری، از 
تاری  لغایت 12 بهمن ماه1۴00 در چهار سالن نمایشگاه تهران 
برگزار شد و بیش از 120 مشــارکت کننده در آن حضور یافتند و 
جـــدیـدتریــن تولیدات، دستگاه ها و تـجـهـیـزات و طر های 

تولیدی طا، نقره و جواهرات را به نمایش گذاشتند.

صنعت طال می تواند صنعت طال می تواند 
جایگزین نفت شودجایگزین نفت شود

: را  ا عه  ار از  هراد دریا ا  ه  ا
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چند شرکتکننده در این نمایشگاه حضور دارند
رفه از ابعاد چهار و نیم متر تا شــصت متر در این نمایشــگاه  بیش از چهل 

حضور دارند.

رفهها گالری دارند همهی این 
فکر میکنم این آخرین جشنوارهای باشد که به صورت انحصاری برای کسبه 
برگزار میشود. استراتژی ما برای نمایشگاههای بعدی این است که در تمام 
اصناف افرادی هم که در مجموعه مالک یا مســتاجر نیستند بتوانند شرکت 
کنند که این موضو به استقبال بسیار زیاد آنها برمیگردد. ما با وجود اینکه 
تبلیغات وسیعی انجام ندادیم، از خود خیابان کریمخان تهران و بازار گرفته 
تا سایر شهرهای دیگر استقبال بسیار زیادی داشتیم. نکتهای که باید خدمت 
مخصوصا  شما عرض کنم این است که تبلیغات اگر در زمان مناسب نباشد 
ه بــه دلیل بزر بودن و تعداد مغازههــای زیاد آن میتواند  برای این پرو

به ضد تبلی تبدیل شــود. اکنون ما دقیقا در نقطهی شــرو یک 
تبلیغات با یک شیب درست هستیم. امروز این نقطه برای ما شرو 
شده اســت اما تا این زمان تبلیغات را خیلی با احتیاط و یا شاید به 
اشــکال دیگر پیش بردهایم. ما به شکل ارتباطهای قوی با کسانی 
که در این صنف سرمایهگذار هستند و در بازارهای مختلف جایگاه 
ویژه دارند، یک مدیریت ارتباط خیلــی خو انجام دادهایم. اینها 
آوردههای ما هستند و یکی از بهترین نو تبلیغات دنیای امروز به 
شمار میروند که باعث شداند تا امروز که من با شما صحبت میکنم 
ه راهاندازی شــده و ما تنها 1۵درصد با استاندارد  3۵ درصد از پرو
I که استاندارد جهانی مدیریت مراکز خرید است فاصله داشته  C S I
باشیم. در نهایت میتوانم بگویم ما داریم به فاز دوم قدم میگذاریم. 
در حال حاضر بعد از نمایشگاه و تا اواخر مرداد، چهل و نه مغازهی 
دیگر افتتا خواهد شــد و به امید خدا همین روند را به سمت جلو 

حرکت خواهیم کرد.
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با سالم خودتان را معرفی کنید و توضیحی 
در خصو برگزاری این جشنواره ارائه کنید. 
دلی و هدف برگزاری این جشنواره چه بوده 

است
من نازنین قریشی مدیر بهرهبرداری مجتم الماس 
کریمخان هســتم. خیلی خوشــحالم از اینکه در 
خدمت شما هستم و از اینکه افتخار دادید ما میزبان 
اسگزارم. مجتم الماس کریمخان  شما باشیم س
چشم اندازی با نگاه محل سکوی صنف طا و جواهر 
و ساعت کشور است از روز اولی که ما پا به این عرصه 
گذاشــتیم، برای بحث راه انــدازی و بهره برداری 
، دیددگاهمان به این صورت بود که از  این مجتم
خردهدار، خردهفروش و بنکدار تا کارگاه، سمینار، 
همایش، نمایشگاه و تمام موضوعات صنفی مرتب 
را برای ایــن صنف در مجتم المــاس کریمخان 

پوشش دهیم. 
حا چرا کریمخان کریمخان در بحث خرید طا

و جواهر، قدمتی در نظر عموم مردم داشــته است. 
شرو ساخت این پاسا به ســالهایی برمیگردد 
که شاید تعداد کمی از مراکز خرید در ایران شکل 
 ، ر ل گلستان شهرک  گرفته اســت. مراکزی م
زیست خاور مشــهد و هنوز در تهران مراکز خرید 
دیگری به وجود نیامده بودند. مشکاتی هم وجود 
داشته که در بحث پیشــرفت کار در فضایی به این 
بزرگی میتواند طبیعی باشــد. همین مشکات تا 
حد زیادی باعث تاخیر در بهرهبرداری اینجا شــد. 
همانطور که اشاره کردم هدف ما این نبود که اینجا 

فق یک سری خردهفروشها را سامان بدهیم؛ بلکه هدف بزرگتری داشتیم 
و یکی از این اهداف ما با توجه به فضای خالی هزار متری پیشبینی شده در 
وس راهروهای تجاری، بحث برگزاری نمایشگاه بوده است. در حال حاضر ما 
سومین جشنوارهی فروش فوقالعادهی خود را در مجتم الماس کریمخان 
برگزار میکنیم. این در شرایطی اســت که اتاق اصناف بعد از دو جشنوارهی 
فروش طبق صحبتهایی که با هم داشتیم از این اتفاق و از این که ما توانستیم 
شایستگی خودمان را در این زمینه ثابت کنیم خیلی خوشحال بودند و با ما 
همراهی کردند و قرار اســت ما تا آخر امسال در هر فصل جشنوارهی فروش 
فوقالعاده داشته باشیم که یکی از اهداف بزر مجتم الماس کریمخان بوده 
و ما به این موضو برای اولین مرکز تخصصی طا، جواهر، ارز و سکه، ساعت 

های قیمتی رسیدیم. و سن
این سومین جشنوارهی ماست و جشــنوارهی بعدی به امید خدا همزمان با 
میاد حضرت رســول اکرم  در فصل پاییز خواهد بود. این جشنواره از 
1 تیرماه شرو شده که در این راســتا همزمانی تاری این جشنواره با  روز 
جشنوارهی تبریز و پیش رو بودن ماههای محرم و صفر باعث شد که تصمیم 
بگیریم فروش فوقالعاده را برای کســبهی مجتم الماس کریمخان در این 
دیر  تاری برگزار کنیم. ضمن اینکه تاقی این جشــنواره بــا اعیاد قربان تا 

انگیزهی ما را برای برگزاری جشنواره در این ایام بیشتر کرد.
همچنین با توجه به برگزاری نمایشگاه تبریز در آیندهی نزدیک زمان برگزاری 
را مقداری عقبتر کشیدیم تا کســبهی ما عاوه بر حضور فروشگاهی خود 
در الماس کریمخان بتوانند در نمایشــگاه تبریز هم حضور داشته باشند. از 
آنجایی که گالریهایی مانند فرداد، آقای لشگری و آقای زنگنه از دایموند، 
خانم زبردستان و افرادی که شما در دیدار خودتان از نمایشگاه شاهد حضور 
فعال آنان بودید، چون به نوعی در هر نمایشگاهی که حاضر هستند نمایندهی 
زم را داشته  الماس کریمخان به شمار میآیند، سعی کردیم از آنها حمایت 
باشیم و حضورشان در این نمایشگاه لطمهای به حضور آنها در نمایشگاه تبریز 

که بعد از ده سال برگزار میشود وارد نکند. 

واهی دا واره  هر  ی جش
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چند شرکتکننده در این نمایشگاه حضور دارند
رفه از ابعاد چهار و نیم متر تا شــصت متر در این نمایشــگاه  بیش از چهل 

حضور دارند.

رفهها گالری دارند همهی این 
فکر میکنم این آخرین جشنوارهای باشد که به صورت انحصاری برای کسبه 
برگزار میشود. استراتژی ما برای نمایشگاههای بعدی این است که در تمام 
اصناف افرادی هم که در مجموعه مالک یا مســتاجر نیستند بتوانند شرکت 
کنند که این موضو به استقبال بسیار زیاد آنها برمیگردد. ما با وجود اینکه 
تبلیغات وسیعی انجام ندادیم، از خود خیابان کریمخان تهران و بازار گرفته 
تا سایر شهرهای دیگر استقبال بسیار زیادی داشتیم. نکتهای که باید خدمت 
مخصوصا  شما عرض کنم این است که تبلیغات اگر در زمان مناسب نباشد 
ه بــه دلیل بزر بودن و تعداد مغازههــای زیاد آن میتواند  برای این پرو

به ضد تبلی تبدیل شــود. اکنون ما دقیقا در نقطهی شــرو یک 
تبلیغات با یک شیب درست هستیم. امروز این نقطه برای ما شرو 
شده اســت اما تا این زمان تبلیغات را خیلی با احتیاط و یا شاید به 
اشــکال دیگر پیش بردهایم. ما به شکل ارتباطهای قوی با کسانی 
که در این صنف سرمایهگذار هستند و در بازارهای مختلف جایگاه 
ویژه دارند، یک مدیریت ارتباط خیلــی خو انجام دادهایم. اینها 
آوردههای ما هستند و یکی از بهترین نو تبلیغات دنیای امروز به 
شمار میروند که باعث شداند تا امروز که من با شما صحبت میکنم 
ه راهاندازی شــده و ما تنها 1۵درصد با استاندارد  3۵ درصد از پرو
I که استاندارد جهانی مدیریت مراکز خرید است فاصله داشته  C S I
باشیم. در نهایت میتوانم بگویم ما داریم به فاز دوم قدم میگذاریم. 
در حال حاضر بعد از نمایشگاه و تا اواخر مرداد، چهل و نه مغازهی 
دیگر افتتا خواهد شــد و به امید خدا همین روند را به سمت جلو 

حرکت خواهیم کرد.
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از بین همه ماشــینهای لوکس، مرســدس بنــز کاس S نماد 
ی است. اما بعد از چندین دهه تسل بر بازار  زیبایی، رفاه و تکنولو
، مرسدس بنز باید کار از صفر شرو کند،  کچری بزر خودروهای 
این بار بدون خودرو بنزینی و دیزلی. مرسدس بنز EQS اتومبیلی 
برقی معرفی  S کاس است که خودروساز آلمانی آن را با عنوان 
میکند. این سدان برقی در ســال 2022 به بازار عرضه میشود و 
پشت ســرش دیگر خودروهای برقی برند EQ مرسدس بنز شامل 
شاسیبلند EQS، سدان متوس EQE و شاسیبلند EQE و همین 

طور EQB به دنیای خودرو عرضه خواهند شد.

صات فنی مش
4MATIC تولید و  ۴۵0 و 580 مرســدس بنز EQS در دو مدل 
عرضه میشود و بعدها مدل AMG نیز به جم آنها اضافه خواهد شد.

EQS یک موتور برقی در محور عقب دارد و  ۴۵0 مرســدس بنز 
.۵ ثانیه به سرعت 100 کیلومتر بر ساعت میرسد. مشتریانی  در 
۵ تری میخواهند میتوانند مدل 0 که خودرو قویتر و ســری

4MATIC را سفارش دهند که 0 تا 100 را در ۴.1 ثانیه پر میکند 

و به سیستم چهار چرخ متحرک مجهز است.
EQS ترین مدل این خودرو برقی، مرسدس بنز اما قویترین و سری

۴ اسب بخار و شتا 3.۴ ثانیه است. AMG با قدرت 
بیشتر از صد سال از تولید خودروهای بنزینی مرسدس بنز گذشته 
و حا این خودروساز مسیر جدیدی را با اتومبیلهای برقی شرو 
کرده است. طراحی ظاهری زیبا، کابین راحت و شیک و آپشنهای 
کامل ویژگیهای مرسدس بنز EQS اســت. هرچند بعضی افراد 
ترجیح میدادند خودرو جدید برقی طراحی ظاهری معمولیتری 

داشته باشد.
تســا مدل S ســالها پیش از EQS تولید و عرضه شده و رقیب 
چندان جدی برای آلمانیها به حسا نمیآید. البته در آینده باید 
شاهد نبرد مرسدس بنز EQS با بی ام و i7 باشیم، اما در حال حاضر 
رقیب اصلی سدان برقی بنز، لوسید ایر است که همان ویژگیهای 

EQS را دارد.
قیمت قطعی مرســدس بنز EQS اعام نشــده اما خرید ماشین 
ر برای مشــتریان  لوکس برقی احتما 100 هزار تا 120 هزار د

آ میخورد.

ز رس ب ی  جادوی ج
وی ا   EQS ز رس ب با 
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پینیت یکی از نادرترین گوهرهای دنیا
1 کشف  ، سن شناس انگلیسی در سال ۵1 آرتور چارلز داوی P برای اولین بار توس  AIN ITE پینیت 

1 به عنوان یک کانی جدید معرفی شد. و در سال ۵7
برای سالها تنها یک نمونه از این کریستال قرمز تیره وجود داشت و از آن در یک موزه انگلیسی در لندن 

نگهداری میشد.
های دنیا است. درست به همین دلیل این گوهر یکی از کمیا ترین سن

کمی بعد تر نمونه دیگری نیز از آن یافت شد، با وجود آن تا سال 200۴ تنها کمتر از دو جین از این سن 
کمیا شناسایی و معرفی شد،و همچنان این تعداد اندک، پینیت را زمره گوهرهای کمیا دنیا قرار داد.

اما کمی بعدتر دو معدن در میانمار کشــف شد که از آن پینیت استخرا میکنند و در حال حاضر گفته 
میشود که بیش از 1000 سن پینیت شــناخته شده است. کمبود این سن به شدت آن را گران کرده 

ر ارزش دارد. است، به گونهای که یک قیراط از این سن بیش از 0 هزار د

سن تانزانیت تنها در تانزانیا یافت میشود
وانی مایل به  آبی مایل به بنفش از روشــن تا تیره، و ار TAN یک گونه آبی رن زیبا  Z AN ITE تانزانیت 

زوئیزیت است. این سن زیبا تانزانیت نام گرفته است، چرا که تنها در منطقه  آبی و آبی خال از کانی 
کوچکی با عرض ۴ کیلومتر و طول 2 کیلومتر در دامنه کلیمانجارو در تانزانیا یافت میشود.

1 تا  1 نتوانستند مقدار زیادی از این گوهر گرانبها را پیدا کنند، با وجود آن در اوایل سال 0 تا سال 0
1 تانزانیت در مقیاس با و با کیفیت جواهر در دسترس قرار گرفت. ابتدای 0

ی لوکس آمریکایی و چندملیتی است، که در  شــرکت کا به لطف تبلیغات گستره شرکت تیفانی 
ت، اعم از طا، نقره و الماس، فعالیت میکند این گوهر  زمینه طراحی، ســاخت و فروش جواهرآ

کمیا یک شبه محبوبیتی باور نکردنی به دست آورد.
نی نیست.  ها خوا بیشــماری دارند و تانزانیت نیز از این قاعده مست همانگونه که میدانید ســن

سن معتادان به کار نیز یاد میشود و تانزانیت برای دارنده اش موفقیتهای  گاهی از این سن با نام 
بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

تانزانیت استرس را کاهش میدهد؛ درصد احتمال به افسردگی را پایین میآورد؛ روند پیری را کند میکند و 
از آنجا که آگاهی معنوی را افزایش میدهد، میتوان از آن در مدیتیشن استفاده کرد.

الریمار تنها در جمهوری دومینیکن یافت میشود
L گونه بسیار نادر آبی رن از کانی پکتولیت است و تنها در منطقه کوچکی در  AR IMAR ریمار

جمهوری دومینیکن یافت میشود.
و و ارزشمند آن نیمه شفاف هستند و در صورت پولیش کردن، ظاهری  ریمار کدر و نمونههای مر
ریمار از آبی کم رن تا سبزآبی متغیر است. این گوهر معمو  ابریشم شکل به خود میگیرند. رن 
را این رگهها حلقوی هستند مرمرین  اک را دارای رگههای  به صورت تک رن شــکل نمی گیرد و اک

سفید رن است.
ها نیز لکههای سبز، قهوهای و یا قرمز قابل مشاهده است، با وجود آن هرچه سفیدی کمتر و آبی  در برخی از سن

عمیقتر باشد گوهر ما ارزشمند تر است.
ریسا  ر را از بخش اول نام دخترش  1 معرفی کرد انتخا شد؛ او  ، مردی که برای اولین بار آن را در سال 7۴ میگوئل مندز نام این ســن فیروزهای رن توس 

ریمار مطر کرد. ام کرد و این نام را با فرمت  انیایی به معنی دریاست اد مار که در زبان اس س با  گرفت و س
مردم محلی جمهوری دومینیکن برای نسلها از وجود این سن گرانبها آگاه بودند، چرا که مقادیری از آن در اندازههای کوچک در ساحل دریا شسته شده و قابل رویت 

1 مقادیر قابل توجهی از این سن قیمتی کشف و معدن آن گشوده شد. بود. در نهایت در سال 70
ریمار گفته میشــود که این سن به ایجاد ارتباط موثرکمک میکند؛ فرد را از لحا روحی ارتقا میبخشد؛ با کم کردن استرس، ایجاد آرامش میکند.  اما در خصو 
ریمار با تمام چاکراهها در ارتباط است، اما بیشــترین تاثیر را بر چاکراه قلب، گلو و فرق سر میگذارد. همچنین این باور وجود دارد که این  همچنین گفته میشــود که 

سن بر امراضی مانند امراض قلبی و عروقی، فشار خون، ورم مفاصل و بیماریهای شریانی تاثیرات بسیار خوبی دارد.
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ا میا دنیا   گوهر 
تقریبا 200 گونه سن قیمتی طبیعی وجود دارد که امروزه در جهان شناخته شده است. حاال  گوهر کمیا کدامند 
های نیمه قیمتی بسیاری نیز وجود  ، یاقوت سرخ، یاقوت کبود و زمرد سن های قیمتی جهان  الما در میان سن

های قیمتی نیز پیشی گرفته  های نیمه قیمتی آنقدر نادرند که ارزش آنها از سن دارد. برخی از این سن
است. در اینجا با  گوهر کمیا دنیا آشنا خواهید شد.

الکساندریت سنگی که مدام تغییر رن میدهد
1 در کوههای  AL با قابلیت تغییر رن در سال 30 EX AN D R ITE برای اولین بار سن شگفت انگیز الکساندریت 
یر  اورال روسیه کشف شد. در ابتدا این سن قیمتی توس یک کانی شناس فناندی کشف و به علت توانایی 
لو الکسوی  دیافنیت نام گرفت. چندین سال پس از آن،  الکساندر دوم، تزار روسی  یا  عادی در تغییر رن 
س اول بود رسما نام آن را  ، نجیب زاده روس که معدن شناس و وزیر امور داخلی زمان نیکو ون پرویسکی

به الکساندریت تغییر داد .
آبی  به دلیل تنو در تغییر رن چشمگیر، این سن بسیار مورد توجه است: در نور خورشید این سن سبز
های رشتهای بنفش قرمز دیده میشود. درجه تغییر رن از سنگی به سن دیگر  م دیده میشود و زیر نور 
های شفافی هستند که تغییر کامل طیفهای رنگی را نشان میدهند. فرق میکند. اما با ارزش ترین آنها سن
یر معمول عناصر خاصی از طیف رن را جذ میکند در حقیقت باند جذبی  سن الکساندریت به شیوهای 
58N به الکساندریت این امکان را میدهد که در نور روز به رن مایم زمرد، طوسی و آبی مایل به سبز درآمده  M

یاقوتی رن به نظر برسد. و زیر نور مصنوعی، قرمز یا بنفش مایل به قرمز 
تغییر رن از ســبز به قرمز الکساندریت جذا ترین اســتفاده نوری این سن میباشد .ســن الکساندریت به طرز 
چشــمگیری ثابت میکند که منب نور چقدر در رن جواهرات تاثیر گذار است.تا کنون نمونههای بزرگی از این سن کمیا 

رشان زیر یک قیراط هستند. یافت شده است، با وجود آن اک
م و افســردگی میشود؛ موجب لطافت و پاکی رو میشود؛ مهر و محبت را زیاد  ها خوا منحصر به فرد خود را دارد: باعث رف  اما الکساندریت نیز مانند سایر سن

میکند و از همه مهمتر بسیاری از افراد این سن را به عنوان نمادی از خوشبختی و شانس میدانند.

اوپال سیاه هرچه تیره تر بهتر
ها را متمایز میکند، پدیده  های اوپال معمو به رن سفید کرمی هستند و آنچه که این سن سن
بازی رن هاست. وقتی که این سن در معرض نور قرار میگیرد و شما آن را حرکت داده و در دست 

های متفاوتی مانند رنگین کمان از آن خار میشود. میچرخانید، رن
BL از خاکستری تا ســیاه متغیر است و سیاه پس زمینهای مناسب  ACK O P AL رن اوپال سیاه 
برای به نمایش درآوردن طیفهای رنگی متفاوت اســت. عناصر کربن و اکسید آهن در اوپال سیاه به 

چشم میخورد که اوپال معمولی فاقد آن است و این عناصر ترکیبی رگههای خا و منحصر به فردی 
را در اوپال سیاه به وجود میآورند.

های قابل  های متفاوتی دیده میشود. زرد، آبی و سبز از رای ترین رن برخاف نامش، اوپال ســیاه در رن
های اوپال هستند. های بنفش، قرمز و نارنجی از ارزشمندترین و محبو ترین رن مشاهده بوده و در کنار آن رن

یتنین ری در نیو  اوپال سیاه به شدت کمیا اســت، چرا که تقریبا تمامی اوپال موجود در بازار از معدنی در منطقه 
ساوت ولز استرالیا استخرا میشود. البته گفته میشــود که اتیوپی نیز استخرا اوپال سیاه دارد، اما این اوپالها با عملیات حرارتی بهبود سازی شده تا رن بدنه اش 

تیره تر شود. هرچند که از نظر کیفیت و همچنین میزان استخرا به هی عنوان با اوپال استرالیا قابل رقابت نیست.
در نظر داشته باشید که هرچه که زمینه تیره تر و اجزای آن روشن تر باشد، گوهر ارزشمند تر خواهد بود.

یتنین ری کشف و استخرا شد. 1 در  3 شفق قطبی استرالیا نام ارزشمندترین اوپال سیاهی است که تاک نون یافت شده است. این گوهر کمیا در سال 
در مورد خوا اوپال میتوان گفت که این سن موجب افزایش خاقیت میشود؛ عواطف و احساسات را بهبود میبخشد؛ نشانگر عدالت است و از دارنده اش محافظت میکند.
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ر باقی ماند. 1 د ی 00 از کرد، در با از آنجا که طا هفته جاری را در پایه اشتباه آ
ر باقی مانده  1 د ی 00 قیمت طا این هفته در حالی به سمت شمال پیش میرود که با
از کرده است. افزایش دوباره در فلز زرد را میتوان به توقف  است، زیرا هفته را در پایه اشتباه آ
ر آمریکا نســبت داد، زیرا افزایش ریسک در سهامهای جهانی جذابیت آن را  در بازگشت د
به عنوان یک پناهگاه کمرن کرد. ســرمایهگذاران خوشبینی تــازهای را در جبهه تجاری 
های چینی را  آمریکا و چین ابراز کردند، زیرا دولت بایدن احتمــا تعرفههای برخی از کا
برای مقابله با تورم در این هفته کاهش خواهد داد. در همین حال، لیو هه، معاون نخستوزیر 
ت متحده، تماس مجازی ســازندهای داشتند که به  چین و جانت یلن، وزیر خزانهداری ایا
ت متحده در سراسر منحنی در کنار  بت بازار نیز افزود. بازدهی خزانهداری ایا احساسات م
معامات آتی سهام افزایش مییابد، زیرا اوراق قرضه دولتی آمریکا شاهد فروش سنگین در 
ت متحده و چین هستند. بنابراین، خریداران طا در میان بازدهی  سرفصلهای تشویقی ایا
قویتر، در انتظار بازگشت کامل بازارها در اواخر روز، نفس میکشند. معاملهگران آمریکایی 
F آماده  O MC پس از سه روز تعطیلی آخر هفته به بازار بازخواهند گشت و خود را برای جلسه
میکنند. بنابراین، باید دید که آیا قیمت طا میتواند شــتا بهبود را در جلسات پیش رو 
ت متحده مشوقهایی را به معاملهگران ارائه میدهد. حف کند، زیرا سفارشات کارخانه ایا

ت متحده و نشانههایی از او تورم،  در میان مجموعهای از دادههای اخیر اقتصادی ضعیف ایا
وئیه را دوباره قیمتگذاری میکنند.  بازارها چشــمانداز انقباض فدرال رزرو پس از نشست 
ر در سراسر همتایان اصلی آن  این را میتوان بهعنوان عامل اصلی پشت سر افزایش سقف د
کر کرد. صورتجلسه فدرال رزرو که قرار است منتشر شود، هدف قدرتمندترین بانک مرکزی 
جهان در مورد کنترل تورم را بیشتر روشــن میکند، زیرا رئیس جمهور پاول هفته گذشته 

احتمال است اما محتمل نیست. عان کرد که رکود اقتصادی یک  ا

X جهش اولیه خود را کاهش داد و روند  AU / U SD در روز دوشنبه، 
ر شاهد یک بازگشت دیرهنگام  نزولی خود را از سر گرفت، زیرا د
در کنار بازدهی خزانهداری بود. جذابیت محاف تورمی طا تحت 
تأثیر چشمانداز تورمی مایمتر قرار گرفت که فشار نزولی بیشتری 

بر قیمت فلز وارد کرد.
تر است و به مقاومت خ روند  قیمت طا در حال حف سطح با

ر در مسیر بهبود نگاه میکند. 1 د نزولی در 21
تر از دومی برای ایجاد روند صعودی بیشــتر ضروری  پذیرش با
1 D در 30 MA است، زیرا میانگین متحرک روزانه 21 نزولی 
ترین قیمت در 27 ر در رادار خریداران بعدی خواهد بــود. با د

ر ظاهر خواهد شد. 1 د وئن در ۴1
، هــر گونه افزایش قیمت طا به  با این حال، با وجود تقاط مر
D روز دوشنبه 200 MA احتمال زیاد کوتاهمدت خواهد بود. ۵0

D را کاهش داد و یک سیگنال نزولی را چشمک زد. MA
تر میرود، اما در  R اندکی با SI شاخ قدرت نســبی 1۴ روزه 
فروش  زیر سطح ۵0.00 باقی میماند که نشاندهندهی رویکرد 

جهش برای معامله فلز است.
ر دارند  1 د خرسهای طا نیاز به بستهشدن روزانه زیر سطح 00
ر را از سر بگیرند  17 د تا روند نزولی به سمت حمایت بحرانی در ۵

ر بررسی خواهد شد. 17 د که زیر آن رقم 0
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یی بورس کا نســبت به  مدیر بــازار مشــتقه و صندوقهای کا
راهاندازی قرادادهای آتی و آپشــن شمش طا تا پایان سال جاری 

خبر داد.
یی بورس  رحمان آراســته، مدیر بازار مشــتقه و صندوقهای کا
ی ایران در نشست بازار مشتقه در ایران، چالشها و راهکارها  کا
با بیان اینکه میتوان به معامات بازار مشــتقه امیدوار بود، گفت: 
معامات خوبی که در حوزه آپشــن به ویژه در بورس کا در حال 
وقو است ما را به آینده این بازار امیدوار کرده است؛ چرا که رصد 
قیمتها و حجم معامات انجام شده نشــان میدهد بازار به بلوغ 

رسیده است.
یی بورس کا معامات آتی را از سال  او تصریح کرد: در بحث کا
از کــرد و اگرچه در ابتدای امر این بازار گمنام و  7 و با آتی طا آ
ناشــناخته بود، اما به مرور نقدینگی وارد این بازار شد و توانستیم 

رکورد معامات بازار سرمایه را به لحا ارزش بشکنیم.
آراسته ادامه داد: بورس کا خود را مکلف میدانست که به سمت 
داراییهای مختلف و ابزارهای متنو در حوزه بازار مشتقه برود و 
در همین راستا و به موازات سکه به سمت فیوچرز زعفران رفتیم و 
زنجیرهای از ابزارهای مالی را در این دارایی پایه راه اندازی کردیم و 
به لحا حجم معامات تجربه موفقی بود که شکل گرفت و حتی 
رکوردهای خوبی به ثبت رسید. برای نمونه در بحث آپشن زعفران 

بیش از 00 هزار موقعیت باز وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از محاسن بورس کا نبود محدودیت در بحث 

سامانه و زیرساختها است، اظهار کرد: سامانههای بورس کا یک 
سامانه بومی است که تسویه و معامات در همان فضا انجام میشود. 
از سوی دیگر در حوزه ریســک هم باید گفت ریسک بازار را تقریبا 

بورس کا خودش مدیریت میکند.
آراسته با اشــاره به راهاندازی صندوقهای ســرمایهگذاری طا و 
موفقیت این ابزار در بازار اظهار کرد: ارزش معامات و بلوغ مشتریان 
نوید آیندهای روشــن برای این ابزار را میدهد. برنامههایی برای 
رده و فیوچرز شــمش طا داریم و انتظار میرود بازار  گواهی ســ

خوبی برای آن شکل بگیرد.
رده تقریبا  وی با تاکید این نکته که مشــکل مالیاتی گواهی ســ
رده پیوسته  حل شده اســت، افزود: برنامه ریزی شــده گواهی س
مس کاتد و آتی آن راهاندازی شود. همچنین راه اندازی معامات 
تی نظیر آلومینیوم، قیر، محصولهای  رده و آتی محصو گواهی س
پتروشیمی و فلزات و همینطور صندوقهای فلزات اساسی از دیگر 
برنامه هاســت و با راهاندازی آنها انتظار بــازار پویایی را خواهیم 

داشت.
یی از سازمان بورس  آراســته ادامه داد: مجوز دو صندوق چند کا
و اوراق بهادار اخذ شده اســت که به نوعی به بازار آتی کمک شود. 
درمجمو برنامه ما این اســت که از ابزارها بــرای حمایت و رونق 

بخشی به بازار آتی استفاده کنیم.
او بزرگترین چالش بازار مشتقه را عدم شناخت حتی برای خوا 

بازار سرمایه عنوان کرد.

راهاندازی قراردادهای آتی و آپشن شمش طال
تا پایان سال جاری

ر داد: ه  راس ان  ر
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ر باقی ماند. 1 د ی 00 از کرد، در با از آنجا که طا هفته جاری را در پایه اشتباه آ
ر باقی مانده  1 د ی 00 قیمت طا این هفته در حالی به سمت شمال پیش میرود که با
از کرده است. افزایش دوباره در فلز زرد را میتوان به توقف  است، زیرا هفته را در پایه اشتباه آ
ر آمریکا نســبت داد، زیرا افزایش ریسک در سهامهای جهانی جذابیت آن را  در بازگشت د
به عنوان یک پناهگاه کمرن کرد. ســرمایهگذاران خوشبینی تــازهای را در جبهه تجاری 
های چینی را  آمریکا و چین ابراز کردند، زیرا دولت بایدن احتمــا تعرفههای برخی از کا
برای مقابله با تورم در این هفته کاهش خواهد داد. در همین حال، لیو هه، معاون نخستوزیر 
ت متحده، تماس مجازی ســازندهای داشتند که به  چین و جانت یلن، وزیر خزانهداری ایا
ت متحده در سراسر منحنی در کنار  بت بازار نیز افزود. بازدهی خزانهداری ایا احساسات م
معامات آتی سهام افزایش مییابد، زیرا اوراق قرضه دولتی آمریکا شاهد فروش سنگین در 
ت متحده و چین هستند. بنابراین، خریداران طا در میان بازدهی  سرفصلهای تشویقی ایا
قویتر، در انتظار بازگشت کامل بازارها در اواخر روز، نفس میکشند. معاملهگران آمریکایی 
F آماده  O MC پس از سه روز تعطیلی آخر هفته به بازار بازخواهند گشت و خود را برای جلسه
میکنند. بنابراین، باید دید که آیا قیمت طا میتواند شــتا بهبود را در جلسات پیش رو 
ت متحده مشوقهایی را به معاملهگران ارائه میدهد. حف کند، زیرا سفارشات کارخانه ایا

ت متحده و نشانههایی از او تورم،  در میان مجموعهای از دادههای اخیر اقتصادی ضعیف ایا
وئیه را دوباره قیمتگذاری میکنند.  بازارها چشــمانداز انقباض فدرال رزرو پس از نشست 
ر در سراسر همتایان اصلی آن  این را میتوان بهعنوان عامل اصلی پشت سر افزایش سقف د
کر کرد. صورتجلسه فدرال رزرو که قرار است منتشر شود، هدف قدرتمندترین بانک مرکزی 
جهان در مورد کنترل تورم را بیشتر روشــن میکند، زیرا رئیس جمهور پاول هفته گذشته 

احتمال است اما محتمل نیست. عان کرد که رکود اقتصادی یک  ا

X جهش اولیه خود را کاهش داد و روند  AU / U SD در روز دوشنبه، 
ر شاهد یک بازگشت دیرهنگام  نزولی خود را از سر گرفت، زیرا د
در کنار بازدهی خزانهداری بود. جذابیت محاف تورمی طا تحت 
تأثیر چشمانداز تورمی مایمتر قرار گرفت که فشار نزولی بیشتری 

بر قیمت فلز وارد کرد.
تر است و به مقاومت خ روند  قیمت طا در حال حف سطح با

ر در مسیر بهبود نگاه میکند. 1 د نزولی در 21
تر از دومی برای ایجاد روند صعودی بیشــتر ضروری  پذیرش با
1 D در 30 MA است، زیرا میانگین متحرک روزانه 21 نزولی 
ترین قیمت در 27 ر در رادار خریداران بعدی خواهد بــود. با د

ر ظاهر خواهد شد. 1 د وئن در ۴1
، هــر گونه افزایش قیمت طا به  با این حال، با وجود تقاط مر
D روز دوشنبه 200 MA احتمال زیاد کوتاهمدت خواهد بود. ۵0

D را کاهش داد و یک سیگنال نزولی را چشمک زد. MA
تر میرود، اما در  R اندکی با SI شاخ قدرت نســبی 1۴ روزه 
فروش  زیر سطح ۵0.00 باقی میماند که نشاندهندهی رویکرد 

جهش برای معامله فلز است.
ر دارند  1 د خرسهای طا نیاز به بستهشدن روزانه زیر سطح 00
ر را از سر بگیرند  17 د تا روند نزولی به سمت حمایت بحرانی در ۵

ر بررسی خواهد شد. 17 د که زیر آن رقم 0
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کاالی لوکس
یی  ی لوکس محسو میشود. بســیاری از ما وقتی کا ســاعت سوئیسی یک کا
میخریم به ظاهر آن اهمیت میدهیم. ساعتهای سوئیسی در کنار کیفیت بسیار 

یی که دارند، ظاهر زیبا و منحصر به فردشان نیز بسیار قابل توجه است. با
به دلیل استفاده از قطعات بسیار باکیفیت در ســاعتهای سوئیسی، این ساعتها 
ظاهری لوکس دارند. برای نمونه ســاعت برند اودمر پیگهاز قطعات طا در بسیاری 
Ro خود استفاده میکند. در حالی که برند بریژیت نیز از  yal O ak s از ساعتهای 

قطعات استیل محکم یا نقره در ساعتهای گرانقیمت خود استفاده میکند.

ه سوئیس و چین صنعت ساعت در جهان در سل
نه حدود 1.2 میلیارد ساعت  براساس اعام صنعت ساعت سازی در ســوئیس، سا

تولید میشود. چین بزرگترین تولیدکننده ساعت به لحا میزان تولید است اما 
درصد ساعتهای آن کوارترز و ساعتهای ارزان قیمت هستند. حدود ۵ درصد از 
این تولیدات صادر میشــود. هن کن همچنین نقش کشتیرانی و ها صادرات 

دوباره را ایفا میکند.

1 توقف صنعت ساعتسازی سوئیس در دهه 70
1 صنعت ســاعت سازی در ســوئیس مرده تلقی میشد اما این کشور  در دهه 70
ی لوکس درست  بازگشت فوقالعادهای را تجربه کرد. این کشور با تمرکز بر روی کا
1 دوباره به او بازگشت. همان چیزی که در دنیا مورد تقاضا بود در اواس دهه 0

البته در حالی که تقاضا برای ســاعتهای مکانیکی در جهان رو به افزایش است، اما 
برخی از شــرکتهای سوئیسی هنوز بسیاری از ســاعتهای ارزانقیمت کوارترز را 
له باعث تنو صنعت ساعت سازی در این کشور اروپایی  تولید میکنند. همین مس

شده است.

مصرفکنندگان چینی، ساعت سوئیس را تغذیه کردند
زمانی که چین به عنوان یک بازار لوکس رشد کرد، ارزش صادرات ساعت سوئیس به 
.1 میلیارد  1 میلیون فرانک سوئیس در سال 2000 به  . چین افزایش یافت و از 
در سال 2012 رسید. گردشگران چینی در سال 2012، 37 درصد ساعت سوئیسی 

را در سفر به کشورهای خارجی خرید کردند.

700 کارخانه تولید ساعت در سوئیس
یکی از نکات جالب درباره صنعت ساعت سازی در سوئیس این است که 700 کارخانه 
تولید ســاعت در این کشــور وجود دارند. وقتی صحبت از ارزش میشود، سوئیس 
J خانه بیش  ura Arc نو و  بززرگترین صادرکننده ساعت در جهان است و دو شهر 

از 700 کارخانه ساعت سازی در این کشور است.

دره ساعت در سوئیس
نو گرفته تا بازل را پوشش  J از  ura Arc W تمام منطقه  atc h V alley دره ساعت 
میدهد و نخستین مکان ساخت ساعت در این کشور به شمار میرود. صنعت ساعت 
س به بخشهای شمال شرقی در رشتهکوه  از شد و س نو در قرن پانزدهم آ سازی در 
جورا، جایی که تعداد بسیاری از کارخانههای سازنده ساعت در سوئیس کارشان را از 
از کردند، توسعه یافت. برخی از برندهای مشهور حال حاضر ساعت در سوئیس  آنجا آ
، تیسوت،  همچنان در دره ساعت فعالیت دارند که از میان آنها میتوان به پتک فیلی

یره اشاره کرد. رولکس، گالت و 
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ساعتهای سوئیسی فراتر از عملکرد
، بریژیت  O mega ، امگا  Audemars P iguet اودمر پیگــه 
 P atek P h ilip p e ، پتک فیلی  Cartier ، کختیه  B reguet
و بسیاری از مطر برندهای ساعت در دنیا سوئیسی هستند. شاید با 
ر پول ساعت سوئیسی را  خودتان بینیدیشید که چرا باید صدها د
بدهید در صورتی که میتوانید فیک آسیایی آن را با قیمت مناسبتر 

ت این است ادامه این مطلب را بخوانید. بخرید اگر سوا

هنر ساعت سازی سوئیسی ها
یلی که برندهای ساعت سوئیس بسیار مشهور هستند،  یکی از د
نی آنها به شــمار میرود. هنر ساعت ســازی در جهان با  تاری 
سوئیس مطر شد. البته که سوئیس نخستین کشوری نیست که 

ساعت ساخت، اما بلندپروازترین کشورهای در این صنعت بود. به 
نی، دانش و علم  همین دلیل است که ساعتهای سوئیسی با تاری 

و پشتکاری که در پس آن است به شهرت دست یافتهاند.

کیفیت باالی ساعت سوئیس
یل شهرت ساعتهای ساخت سوئیس ، کیفیت  یکی از مهمترین د
ترین استاندارد ساعت سازی رعایت  آنهاست. در این ساعتها با
شده اســت. در واق زمانی که ساعت ساخت سوئیس را خریداری 
میکنید، یک اکسسوری کوتاه مدت را نخریدهاید یا یک طرحی که 
پس از مدتی ازمد بیفتد، بلکه این ساعت میتواند نسلها کار کند. 
کیفیت قطعات به کار رفته در ساعتهای ساخت سوئیس این برند 

را از دیگر برندهای ساعت در جهان متمایز کرده است.

ا جال درباره   ن
ی ی در سو سا سا

ر ترین برندهای ساعت در دنیا را  سوئیس را با شکالتها و ساعت هایش در سرتاسر دنیا میشناسند. انوا م
میتوان در این کشور یافت. در حالی که دنیای ساعت ها، جهانی پر از قصه است، از ساعتهای شنی در گذشته گرفته 
تا ساعتهای پاندول دار، ساعتهای کوکی و ساعتهای دیجیتالی و هوشمند که امروزه طرفداران بسیاری را در 

صو به خود را دارد. میان مردم پیدا کرده است، هر ساعتی داستان م
ساعتهای سوئیسی همیشه برای مردم جادویی بودهاند و بسیاری حاضرن صدها دالر برای داشتن یک ساعت 
ساخت سوئیس هزینه کنند، حتی اگر همان ساعت را چین با قیمتی به مراتب کمتر به بازار ارائه دهد. اما چه چیزی 

ساعتهای سوئیسی را بسیار محبو و مشهور کرده است
رید چرا که ساعتهای سوئیسی گرانقیمت هستند، اما نگران  شاید فکر کنید که نمیتوانید یک ساعت سوئیسی ب
اتی مانند ساعت نیز همراه شود، چراکه بسیاری از کارخانههای ساعت  نباشید. تور سوئیس شما میتواند با سو
سازی در سوئیس هنوز ساعتهای ارزان قیمت تولید میکنند. اگر به دنبال یک کاالی لوکس برای خودتان در این 

اف نشوید. تور مسافرتی هستید، از ساعتهای لوکس سوئیسی 
ر کنیم. لب قصد داریم نکات جالب درباره صنعت ساعت سازی در سوئیس را م در این م
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کاالی لوکس
یی  ی لوکس محسو میشود. بســیاری از ما وقتی کا ســاعت سوئیسی یک کا
میخریم به ظاهر آن اهمیت میدهیم. ساعتهای سوئیسی در کنار کیفیت بسیار 

یی که دارند، ظاهر زیبا و منحصر به فردشان نیز بسیار قابل توجه است. با
به دلیل استفاده از قطعات بسیار باکیفیت در ســاعتهای سوئیسی، این ساعتها 
ظاهری لوکس دارند. برای نمونه ســاعت برند اودمر پیگهاز قطعات طا در بسیاری 
Ro خود استفاده میکند. در حالی که برند بریژیت نیز از  yal O ak s از ساعتهای 

قطعات استیل محکم یا نقره در ساعتهای گرانقیمت خود استفاده میکند.

ه سوئیس و چین صنعت ساعت در جهان در سل
نه حدود 1.2 میلیارد ساعت  براساس اعام صنعت ساعت سازی در ســوئیس، سا

تولید میشود. چین بزرگترین تولیدکننده ساعت به لحا میزان تولید است اما 
درصد ساعتهای آن کوارترز و ساعتهای ارزان قیمت هستند. حدود ۵ درصد از 
این تولیدات صادر میشــود. هن کن همچنین نقش کشتیرانی و ها صادرات 

دوباره را ایفا میکند.

1 توقف صنعت ساعتسازی سوئیس در دهه 70
1 صنعت ســاعت سازی در ســوئیس مرده تلقی میشد اما این کشور  در دهه 70
ی لوکس درست  بازگشت فوقالعادهای را تجربه کرد. این کشور با تمرکز بر روی کا
1 دوباره به او بازگشت. همان چیزی که در دنیا مورد تقاضا بود در اواس دهه 0

البته در حالی که تقاضا برای ســاعتهای مکانیکی در جهان رو به افزایش است، اما 
برخی از شــرکتهای سوئیسی هنوز بسیاری از ســاعتهای ارزانقیمت کوارترز را 
له باعث تنو صنعت ساعت سازی در این کشور اروپایی  تولید میکنند. همین مس

شده است.

مصرفکنندگان چینی، ساعت سوئیس را تغذیه کردند
زمانی که چین به عنوان یک بازار لوکس رشد کرد، ارزش صادرات ساعت سوئیس به 
.1 میلیارد  1 میلیون فرانک سوئیس در سال 2000 به  . چین افزایش یافت و از 
در سال 2012 رسید. گردشگران چینی در سال 2012، 37 درصد ساعت سوئیسی 

را در سفر به کشورهای خارجی خرید کردند.

700 کارخانه تولید ساعت در سوئیس
یکی از نکات جالب درباره صنعت ساعت سازی در سوئیس این است که 700 کارخانه 
تولید ســاعت در این کشــور وجود دارند. وقتی صحبت از ارزش میشود، سوئیس 
J خانه بیش  ura Arc نو و  بززرگترین صادرکننده ساعت در جهان است و دو شهر 

از 700 کارخانه ساعت سازی در این کشور است.

دره ساعت در سوئیس
نو گرفته تا بازل را پوشش  J از  ura Arc W تمام منطقه  atc h V alley دره ساعت 
میدهد و نخستین مکان ساخت ساعت در این کشور به شمار میرود. صنعت ساعت 
س به بخشهای شمال شرقی در رشتهکوه  از شد و س نو در قرن پانزدهم آ سازی در 
جورا، جایی که تعداد بسیاری از کارخانههای سازنده ساعت در سوئیس کارشان را از 
از کردند، توسعه یافت. برخی از برندهای مشهور حال حاضر ساعت در سوئیس  آنجا آ
، تیسوت،  همچنان در دره ساعت فعالیت دارند که از میان آنها میتوان به پتک فیلی
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کرده است. پس از ریزش و سقوط نخســتین رمزارز جهان، اتریوم که دومین رمزارز بزرگ بازار رمزارزها است، شاهد 
سقوط ۴۵ درصدی بوده است. درآمد ماینرهای اتریوم در ماه ژوئن به حدود ۵28 میلیون دالر رسید. سقف ارزش آن 

در ماه اخیر به 1۹۴۹ دالر و کف قیمت آن به 880 دالر رسیده است و همچنان در این محدوده در حال معامله است.
روند نزولی قیمت بیت کوین در هفته های اخیر در بحبوحه افزایش تورم، بیشــترین افت قیمت را میان تمام بازارهای 
مالی داشته اســت. تحلیل گران پیش بینی می کنند که بیت کوین وارد کانال 18 هزار دالری نیز خواهد شد و طی این 

روند شاهد ترس سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش خواهیم بود که فشار فروشندگان را به دنبال دارد.
با شکسته شدن حمایت 18 هزار دالری پیش بینی می شــود که ارزش بیت کوین تا 13  تا 1۵ هزار دالر پایین کشیده 

شود و بازار را وارد چرخه ای کند که بازیابی قیمت ها به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
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درآمد ماینرهــای بیت کوین و اتریوم در یک ماه گذشــته کاهش 
چشمگیری داشته و حدود یک سوم از ارزش آن کاسته شده است 
به نحوی که بیت کوین با ریزش های بسیار شدیدی در طی این یک 

ماه مواجه شده و قیمت آن به زیر 20 هزار دالر کشیده شد.
نخســتین رمزارز بازار در روزهای اخیر با قیمت 1۹ هزار دالر در 
حال معامله است. روند ریزش بیت کوین با حمله روسیه به اوکراین 
شاهد نوسانات بسیاری بوده است و توانست رکوردی بی سابقه را از 
سال 2011 ثبت کند. کارشناسان معتقدند که بازار سهام و رمزارزها 
همبستگی باالیی داشته و ریزش سهام تاثیر زیادی بر بازار رمزارزها 
می گذارد. تقریبا تمام بازار رمزارزها نیز در هفته های اخیر از الگوی 

مشابه بیت کوین پیروی کرده اند.

علل وقوع تورم
تورم و تغییر نرخ تــورم یکی از عوامل تاثیرگذار بر همه بخش های 
اقتصاد از جمله بازارهای مالی، بورس و سهام است که در ماه های 
اخیر به باالترین میزان خود رسیده است. کارشناسان معتقدند که 
وقوع تورم و تداوم آن به علل مختلفی بستگی دارد. نخستین عامل، 

آسیب به زنجیره تامین در دوران کرونا است.
عامل دیگری که به تداوم تورم دامن می زند، حمله روسیه به اوکراین 
اســت. روســیه و اوکراین در کنار هم بزرگ ترین تامین کنندگان 
موادغذایی به خصوص غات در ســطح جهان بودند. با مهاجرت 
برخی کشاورزان اوکراینی از کشورشــان و تبدیل برخی دیگر به 
ســربازان جنگ، بخش زیادی از تولید مواد غذایی این کشــور از 
دور خارج شــده و این موضوع می تواند به کمبود شــدید غذا در 

سطح جهان و تداوم تورم منجر شود که این عوامل سبب ترس و نااطمینانی 
سرمایه گذاران در همه بازارهای مالی ریسکی شده است.

عامل دیگری که بر تداوم تورم اثر می گذارد، خلق پول توســط دولت است. 
افزایش نقدینگی توســط بانک مرکزی از مهم ترین علل افزایش تورم است و 
تحلیل گــران معتقدند که مهار نقدینگی یکــی از اصلی ترین راهکارها برای 

درمان تورم است.
در کنار این موضوع افزایش قیمــت جهانی مواد غذایی و انرژی، دلیل خوبی 
برای سیاست های انقباضی فدرال رزرو خواهد بود و افزایش نرخ بهره می تواند 

جذابیت اوراق بدهی ایاالت متحده و دالر را باالتر ببرد.

پیش بینی کاهش قیمت رمزارزها
گزارش هفته های اخیر نشــان می دهد که نخســتین رمزارز جهان افت 37 
درصدی را تجربه کرده اســت. در روزهای اخیر این رمزارز با قیمت 1۹ هزار 
دالر معامله می شد. اتریوم از زمان شیوع کووید، کاهش قیمت شدید را تجربه 

آیا روند نزولی رمزارزها ادامه دارد؟
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کرده است. پس از ریزش و سقوط نخســتین رمزارز جهان، اتریوم که دومین رمزارز بزرگ بازار رمزارزها است، شاهد 
سقوط ۴۵ درصدی بوده است. درآمد ماینرهای اتریوم در ماه ژوئن به حدود ۵28 میلیون دالر رسید. سقف ارزش آن 

در ماه اخیر به 1۹۴۹ دالر و کف قیمت آن به 880 دالر رسیده است و همچنان در این محدوده در حال معامله است.
روند نزولی قیمت بیت کوین در هفته های اخیر در بحبوحه افزایش تورم، بیشــترین افت قیمت را میان تمام بازارهای 
مالی داشته اســت. تحلیل گران پیش بینی می کنند که بیت کوین وارد کانال 18 هزار دالری نیز خواهد شد و طی این 

روند شاهد ترس سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در این بخش خواهیم بود که فشار فروشندگان را به دنبال دارد.
با شکسته شدن حمایت 18 هزار دالری پیش بینی می شــود که ارزش بیت کوین تا 13  تا 1۵ هزار دالر پایین کشیده 

شود و بازار را وارد چرخه ای کند که بازیابی قیمت ها به زمان بیشتری نیاز داشته باشد.
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وسی را  ا واردا طال ا ر ری
رد و  م

اپن به ممنوعیت واردات طای روســیه  بر اســاس گزارشها، بریتانیا، کانادا و 
پیوستند.

به گزارش راشاتودی، بر اساس اسناد اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه 
ت متحده، واردات طای روســیه را ممنو کرده اســت. در  ، ایا O F AC داری 
بیانیهای که در و سایت وزارت خزانه داری منتشر شده، آمده است: واردات طا

ت متحده ممنو است، مگر در حدی که توس  با منشأ فدراسیون روسیه به ایا
قانون پیشبینی شده باشد، یا مگر اینکه مجوزی توس اداره کنترل داراییهای 
خارجی وزارت خزانه داری صادر شــده باشد. این ســند تصریح میکند که این 
وئن به خار از کشور صادر شده،   2 ممنوعیت در مورد طای روسیه که قبل از 
ت  اپن به این ممنوعیت ایا اعمال نمی شــود و بیان میکند که بریتانیا، کانادا و 

متحده ملحق شده اند.
ی روسیه نام برده شده که  یرانر  در این سند از طا به عنوان بزر ترین صادرات 
ذایی است. صادرات  ، مواد  نادرست است. به گفته مسکو، دومین صادرات بزر
ر ارزش داشت،  ت کشاورزی روسیه در سال 2021 حدود 37 میلیارد د محصو

ر گزارش شده است. در حالی که صادرات طا حدود 1۵ میلیارد د
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آیونیک ۵ هیوندای با تصمیم روزنامهنگاران حوزه خودرو به عنوان بهترین ماشین جهان در سال 2022
انتخا شد. این ماشین همچنین توانست در بخش بهترین خودروهای برقی و همچنین بهترین خودرو 

از لحا طراحی، به مقام اول دست پیدا کند.
هرساله همزمان با برگزاری نمایشگاه بزر اتومبیل نیویورک، بیش از صدها روزنامهنگار از کشورهای 

مختلف دور هم جم شده و بهترین ماشین جهان را انتخا میکنند.
خودروهای مختلف از سراسر دنیا به سه شرط مجاز به رقابت هستند؛ اول اینکه حداقل به تولید انبوه 
10 هزار دستگاه رسیده باشــند، ثانیا حداقل به دو بازار بزر جهان راه پیدا کرده و در نهایت قیمت 

آنها از خودروهای لوکس در کاس خود کمتر باشد.
2 خودروی  بهترین ماشین جهان در سال 2022 از بین 

مطر در جهان انتخا شــده اســت. هیوندای 
ی داوران در صدر  ریت ر Ioniq با اک 5

جدول و کیا EV6 و فورد 
E-Mach موستان
در رتبههای بعدی 

قرار گرفتهاند.

بهترین ماشین جهان در سال 2022
و اما عنوان بهترین ماشین لوکس جهان 
ی داوران به مرسدس  در سال 2022 با ر
بنز EQS رسید. تویوتا یاریس کراس به 
عنوان بهترین ماشــین شهری و آئودی 
E-Tron به عنوان بهترین ماشــین  GT

رت سال جاری انتخا شدند. اس
ت متحده با پیشرانه دو  آیونیک ۵ در ایا
RWD یا چهارچرخ محرک  چرخ عقب 
AWD عرضه شــده است. هر دو مدل 
از پک باتــری 77.۴ کیلووات ســاعتی 
استفاده میکنند. محدوده پیمایش مدل 
۴ کیلومتر و محدوده  RWD حدود 7
AWD حــدود ۴12 پیمایــش مدل 

کیلومتر است.
مدل RWD دارای یــک موتور در عقب 
با قدرت 22۵ اسب بخار و گشتاور 3۵0
AWD نیوتن متر است، حالآنکه مدل
عاوه بر این موتــور، از یک موتور اضافی 
7۴ کیلوواتی در قسمت جلو بهره میبرد 
و در مجمو قدرت آن به 320 اسب بخار 
. با گشتاور 0۵ نیوتن متر میرسد 

بدیــن ترتیب شــتا صفر تا 
صد برای مدل RWD برابر با 
AWD 7.3 ثانیه و برای مدل

برابر با ۵.1 ثانیه است.

ین سا  ا رین  به
ا  ان دالرام شرف الدین
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وسی را  ا واردا طال ا ر ری
رد و  م

اپن به ممنوعیت واردات طای روســیه  بر اســاس گزارشها، بریتانیا، کانادا و 
پیوستند.

به گزارش راشاتودی، بر اساس اسناد اداره کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه 
ت متحده، واردات طای روســیه را ممنو کرده اســت. در  ، ایا O F AC داری 
بیانیهای که در و سایت وزارت خزانه داری منتشر شده، آمده است: واردات طا

ت متحده ممنو است، مگر در حدی که توس  با منشأ فدراسیون روسیه به ایا
قانون پیشبینی شده باشد، یا مگر اینکه مجوزی توس اداره کنترل داراییهای 
خارجی وزارت خزانه داری صادر شــده باشد. این ســند تصریح میکند که این 
وئن به خار از کشور صادر شده،   2 ممنوعیت در مورد طای روسیه که قبل از 
ت  اپن به این ممنوعیت ایا اعمال نمی شــود و بیان میکند که بریتانیا، کانادا و 

متحده ملحق شده اند.
ی روسیه نام برده شده که  یرانر  در این سند از طا به عنوان بزر ترین صادرات 
ذایی است. صادرات  ، مواد  نادرست است. به گفته مسکو، دومین صادرات بزر
ر ارزش داشت،  ت کشاورزی روسیه در سال 2021 حدود 37 میلیارد د محصو

ر گزارش شده است. در حالی که صادرات طا حدود 1۵ میلیارد د

3 ش�ل و جنوب  |  فصلنامه بین املللی
ش�ره ٤٨  |  تابستان ١٤٠١










































