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ناظرین ومدیران کل،مدیران  محترم گمرکات اجرائی سراسر کشور  
با سالم و احترام،

 پیوست  تصویر تصویب  نامه  شماره ١٦٧٠١٠/ت٦٠٢٤٢ هـ  مورخ ٤٠١/٩/١٢ هئیت  محترم وزیران در خصوص ورود فلزات 
گران بها (طال، نقره وپالتین) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد بدون اخذ ثبت سفارش ، ارسال میگردد  

خواهشمنداست دستور فرمایید دراجرای مفاد مصوبه  مذکور با رعایت موارد ذیل  نسبت به مورد  اقدام فرمایند 
ورودفلزات گرانبها  ( طال، نقره وپالتین ) به هر میزان  وبه صورت شمش استاندارد  بعنوان یکی از انواع سرمایه های  -١
خارجی قابل ورود به کشور ،توسط سرمایه گذاران خارجی  با ارائه مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی ایران  پس  از اظهار (با انتخاب نوع پرداخت پته در خانه ٢٨ اظهارنامه  ) به گمرک و بدون ثبت سفارش 

بالمانع می باشد  . 
ورود فلزات گران بها ( طال ، نقره و پالتین ) به هر میزان و به صورت شمش استاندارد توسط مسافر پس از اظهار به  -٢
گمرک و بدون ثبت سفارش بالمانع می باشد که براین اساس گمرکات مسافری می بایست ضمن  صدور  قبض انبار اقالم 
مذکور درزمان ورود مسافر ،حسب رونوشت نامه ٧٣/٦١٨/٩٥/٣٠٥٠٦ مورخ ٩٥/٢/٢١ این دفتر و دسترسی ایجاد شده برای 
ناظرین و مدیران محترم گمرکات اجرائی توسط دفتر فناوری اطالعات وامنیت فضای  مجازی   با ایجاد  مجوز موردی (در 
صورت عدم ارائه کارت بازرگانی) جهت  اظهار کاال در سامانه جامع امور گمرکی با رعایت کامل مقررات  اقدام نمایند 
الزم به ذکر است این بند صرفا جهت اقدام توسط  گمرکات مسافری کشور بوده و برای سایر گمرکات اجرایی 

جهت اطالع می باشد. 
با توجه به بند ١-٦ ماده یک ضوابط اجرایی ورورد وصدور فلزات گرانبها موضوع ماده ١٠ آیین نامه ورود و صدور فلزات  -٣
گرانبها مصوب شورای پول و اعتبار ، شمش استاندارد فلزات گرانبها می بایست با حداقل عیار ٩٩٥ در هزار و حداقل وزن 
یک کیلو گرم باشد. ضمنا تعیین ماهیت کاال و عیار آن توسط آزمایشگاه استاندارد و همچنین توزین دقیق کاال جهت 

احراز شرایط اعالم شده الزامی است. 
نحوه اقدام در خصوص بند ٣ مصوبه صدرالذکر پس از  برگزاری جلسات  واحصاء شرایط مذکور و تصویب آن حسب  -٤

مورد  توسط هیات محترم وزیران و شورای پول واعتبار متعاقبا ابالغ خواهد شد .  

توليد؛دانش بنيان، اشتغال آفرين
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رونوشت :
-     جناب آقای  دکتر قریشی مدیر کل دفتر وزاتی حهت استحضار ودستور اقدام و  هماهنگیهای الزم توسط  دفاتر مرتبط وزارتخانه متبوع در خصوص نحوه اجرای بند ٣ مصوبه صدرالذکر .

جناب آقای بیات مدیر کل محترم دفتر آمار و پردازش اطالعات گمرکی جهت اطالع و دستور ارسال آمار روزانه با ذکر مشخصات کامل شامل :  آورنده کاال ، مقدار ، وزن ، ارزش و....  -
به داره نشر اسکناس و خرانه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  

-دفتر فناوری اطالعات و امنیت فضای مجازی جهت آگاهی و اقدام الزم
-اداره محترم نشر اسکناس وخزانه بانک مرکزی جهت آگاهی و دستور اقدام وهماهنگی الزم در خصوص بند ٣مصوبه صدرالذکر .

-     سرکار خانم باقری زمردی مدیر کل محترم دفتر مقررات صادرات  و واردات وزارت صنعت معدن تجارت  جهت آگاهی واقدام الزم

-    سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی و  فنی ایران  جهت  استتحضار  واقدام الزم .

-    جناب آقای بخشی نماینده  محترم گمرک جمهوری اسالمی ایران در سازمان سرمایه گذاری وکمک های اقتصادی  فنی ایران  جهت آگاهی . 

-     معاونت محترم تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، احتراما در اجرای بند ١ نامه شماره ٩٠٦٢٦  مورخ ٩٩/٨/١٢ آن معاونت جهت استحضار

-





ییاراد يداصتقا و  روما  ترازو 

تبث :187225 هرامش 
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