دوﻟـﺖ ﺳﺎﯾﺘﻬـﺎی ﺧﺮﯾـﺪوﻓﺮوش ﻃﻼ را
ﺑﺒﻨﺪد /ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﮑﻪ و ﻃﻼ ﻧﺪارد -اﺧﺒﺎر اﻗﺘﺼﺎدی
– اﺧﺒﺎر ﺗﺴﻨﯿﻢ
][ad_1
ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس  ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ رﺋﯿﺲ
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﮔﻔﺖ :ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ از روز ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ اﻋﻼم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ اﻃﻼع
رﺳﺎﻧﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای ﺷﻮد ﺗﺎ ﻣﺮدم راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ای از ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ و ﺳﮑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺷﻨﺪ.
او اﻓﺰود :ﺻﻨﻌﺖ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ دارای ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ رﺳﻤﯽ ﻧﺒﻮد
ﮐﻪ ﻫﺪف از اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع ﻣﺮدم از ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی روزاﻧﻪ و ﮐﺎﻫﺶ
ﺑﺎرﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ﺗﺎ اﺻﻨﺎف ﻧﯿﺰ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﭘﺎﯾﮕﺎه ورود ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﺎ ﺑﺎزار اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ درﺑﺎره اﺷﮑﺎﻻت ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ
ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ و زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻧﺒﻮد 5 ،ﺳﺎل ﭘﯿﺶ
اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ اراﺋﻪ ﺷﻮد اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ وﻟﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻓﻘﻂ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و
اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻨﻔﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﯿﭻ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه
اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
او اﻓﺰود :راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎداﺗﯽ داده ﺷﺪه ﺗﺎ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻼ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد.
ﻣﺤﻤﺪوﻟﯽ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺮدم و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ.
او اﻓﺰود :از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارﯾﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
ﻃﻼ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺒﻨﺪﻧﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻓﻌﻼ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺧﺮﯾﺪ و

ﻓﺮوش ﻃﻼ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﻨﺪ.
رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :ارز و ﻃﻼ در ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری
ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ از ﺑﻘﯿﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ و اﮔﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ آراﻣﺶ ﺑﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺸﺖ ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺎﺛﺮ از اﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﯽ و
ارز اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  97اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد در ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﮔﺬار ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺮای اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ و ﺻﻨﻒ ﻃﻼ ﻓﻘﻂ ﮔﺮدش ﮐﺎری و
داد وﺳﺘﺪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺛﺒﺎت در ﺑﺎزار و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در
ﺧﺮﯾﺪ ﻃﻼ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﻃﻼ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﻃﻼ را از
واﺣﺪﻫﺎی ﺻﻨﻔﯽ دارای ﭘﺮواﻧﻪ ﮐﺴﺐ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺸﺘﯽآرای رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻃﻼ و ﺟﻮاﻫﺮ ﻫﻢ ﮔﻔﺖ :اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ
از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮای روﺷﻦ ﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ﺷﻔﺎف ﺷﺪن
داد و ﺳﺘﺪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﮐﻤﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ.
او ﮔﻔﺖ :ﻧﮑﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎرﻫﺎ درﺑﺎره ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻼ
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎز ﻫﺸﺪار داده اﯾﻢ و اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺨﻠﻒ ﺻﻨﻔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺮد اﻣﺎ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺘﺮل
ﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﯿﺎر و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺑﺎرﻫﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻼ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﻫﯿﭻ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺳﺴﻪ
ای ﻣﺠﻮز ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻃﻼ و
ﺟﻮاﻫﺮ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
او اﻓﺰود :در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻃﻼ داﺷﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﺳﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻃﻼ ﺗﺒﻌﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
وﺟﻮد دارد.
ﮐﺸﺘﯽ آرای در اداﻣﻪ
ﺳﮑﻪ در روز ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ
 240ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در
داد .ﻫﺮ ﮔﺮم ﻃﻼی 18

درﺑﺎره ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﮔﻔﺖ :آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ
 3ﻣﯿﻠﯿﻮن و  620ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ  5و  2دﻫﻢ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﺸﺎن
ﻋﯿﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ رﻗﻢ  317ﻫﺰار و  400ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ  31ﻫﺰار
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ
دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﻫﺎ ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ ﺗﺎ

ﺗﻮﻣﺎن در ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  8/5درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ
اﺧﺘﻼف ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺳﮑﻪ و ﮔﺮم ﻃﻼ ﺑﺎزﻫﻢ ﺣﺒﺎب
و ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن در ﺟﻤﻊ آوری واﺳﻄﻪ
در ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

او درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺐ ﯾﻠﺪا ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎ در ﺳﺎل
ﺗﺎﺛﯿﺮی در ﮐﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﻣﺘﺎﺛﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻃﻼ و ارز اﺳﺖ .ﻗﯿﻤﺖ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺗﻮزﯾﻊ و ﻋﺮﺿﻪ ﺳﮑﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﺑﺮی ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/
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