روش و فرمول محاسبه قیمت طال !!

با نحوه محاسبه قیمت طال در طالفروشیها در خدمت شما عزیزان هستیم همان طور که مستحضر هستید
اکثر مردم در محاسبه قیمت طال در طالفروشی ها دچار مشکل هستند و این مسئله نگاه عمومی را نسبت به
طالفروشی ها بسیار متفاوت کرده برای همین وظیفه سایت طال کاران دونستیم که در آموزشی دیگر شما را
با نحوه محاسبه قیمت طال آشنا کنیم پس با ما همراه باشید
برای محاسبه شما باید با سه تا گزینه آشنا بشید که عبارتند از :
سازنده طال
فروشنده طال
مالیات
هر کدام از مواردی که گفتیم در محاسبه قیمت طال نقش مهم را دارند .سازنده طال کسی هست که با
هنرخودش یک اثر زیبا را خلق میکنه که اون کسی که میبینه و میخره که بیشتر هم خانم ها هستند حاال
بعضی ها هم میبرن تو مهمونیها خالصه با هنر مردم فیس و افاده بیاد الزم به تذکره که بیشترین سختی و

دردسر هم مال همین دسته است و اکثر مردم هم خیلی با این دسته آشنا نیستند و نیمدونند که در روند
ساخت طال چه مشکالتی پیش پای یک سازنده طال وجود داره .

دسته بعدی فروشنده طالست که بیشتر مردم این افراد را در مغازه ها و بازارها میبینید و به قول
طالفروشها توش خودمون را کشته بیرونش مردم را که هر چی تهمت و ناسزا هم هست سمت همین آدما
روانه میشه .چون این افراد ماشین حساب دستشونه و ازونجایی هم که ما آدمهای با انصافی هستیم همه
تقصیرها دست ماشین حساب به دستهاست .

و اما بریم سراغ دسته بعدی که مالیات و سهم دولت  ،دولت هم که به نوبه خودش وظیفه محافظت از
مردم و حفظ امنیت و مقدمات یک زندگی راحت را میگه میخوام فراهم کنم خودشو توی محاسبه طال سهیم
میدونه و میگه زمانی که یک قطعه طال بفروش میرسه طالفروش موظفه سهم من را هم محاسبه کنه و کنار
بزاره  .آقای طالفروش سهم منا گذاشتی کنار بعدا میام سراغت ازت میگیرمش حواست باشه منا فراموش
نکنی .

خوب این از این سه تا دسته مسئله مهم دیگر قیمت لحظه ای بازار درست متوجه شدید قیمت لحظه ای با
توجه به نواسات این فلز گرانبها دقت کردن به این گزینه هم برای خودش مهمه که در ویدیویی جداگانه
بیشتر در مورد این مسئله صحبت میکنیم
خوب همه مقدمات را گفتیم حاال بریم سراغ محاسبه قیمت :
ابتدا باید قیمت لحظه ای طال را به اضافه سهم سازنده کنیم که به سهم سازنده مزد ساخت میگند بعد جمع
عدد را به اضافه سهم فروشنده میکنم که معموال به درصد بیان میشه حاال جمع سه تا عدد را به اضافه سهم
دولت میکنیم که به سهم دولت هم مالیات میگیم جمع همه اعداد را در نهایت باید در وزن اون قطعه طال
ضرب کنیم خوب این بود نحوه محاسبه قیمت طال به سبک کالس اولی حاال اجازه بدید یه مثال بزنیم

قیمت هر گرم طال ی  18عیار  +اجرت کار ساخته شده  +هفت درصد بابت سود
فروشنده  +مالیات ارزش افزوده * وزن طال
فرمول باال را بیان کردیم ولی هم اکنون چطور باید حساب کرد به اطالعات زیر که در مثال میزنیم به خوبی
توجه کنید فرض کنید به یک طال فروشی مراجعه کردید و یک انگشتر طال به وزن دو گرم نظر شما جلب
کرده حاال قصد دارید آنرا خریداری کنید از فروشنده چند چیز را بپرسید یک قیمت امروز چقدر است
فرض میکنیم هر گرم طال  100000تومان بود وقتی پرسیدید حتما خودتون هم به تابلو نصب شده در
فروشگاه هم نظر بیاندازید که فروشنده قیمت نجومی از خودش بیان نکنه دوم اینکه مزد ساخت یا همان

اجرت ساخت آن چقدر است فرض میگیریم اجرت ساخت هست  5000تومان و سوم به ترازوی آن نگاه
کرده و وزن را خودتان با چشمان خودتان ببینید در باال گفتیم انگشتر دو گرم بود .خوب اطالعات اولیه را
گرفتید حاال بریم سراغ محاسبه قیمت طال و اینکه چقدر باید پول پراخت کنیم

100000+5000+7%+9%*2gr=244000
خوب در مثال باال متوجه شدید یک انگشتر دو گرمی دویست و چهل و چهار هزار تومان پای ما آب
میخوره که دویست تومن پول طال و مابقی مختلفات طال بود

توجّه داشته باشید که در زمان خرید طال از مغازه دار معیارهایی مانند مالیات بر ارزش افزوده  ،اجرت
ساخت ،درصد سود فروشنده نیز به مبلغ طال اضافه خواهد شد و در زمان فروختن به مغازه دار پارامترهایی
مانند مالیات بر ارزش افزوده ،اجرت ساخت و درصد سود فروشنده از آن حذف و صرفا پول طالی آن
قطعه به شما پرداخت می گردد ،به همین دلیل است که بین قیمت طال در زمان خرید و در زمان فروش
اختالف زیادی مشاهده می گردد و اگر طالی انتخابی شما از سنگ های گرانبها یا دیگر سنگ ها ساخته
شود  ،این موضوع نیز در قیمت میتواند تاثیر گذار باشد .

