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 ندارد 

 

 (ره)گمرک فرودگاه بين المللي امام خميني 

 با احترام،

طاي   ......داردا،   اارب باگرناادي باه را ار        ........باه ما،یری  ایاا      ........رسااد،، رار     به اطالع مي

د دامه ورو یابي در چارچوب ائين در دظر دارد به منظور تجارب و باگار 8931........مورخ ...... ها  ر ار  تقاضادامه

رورا  محترم پاو  و اتتااار مقا،ار ی صا، و راادزد  هازار و        8931/             40/             40بها مصوب  و ص،ور فلزاب نران

، النگو و اویز نرددي ساخته ر،  اگ طال  گرد خاود را اگ طریا    نرم ادواع گدجير( 882.694)دویس  و سي 

 .ان ن رک به خارج اگ  شور صادر د ای،

بنابراین مطاب  .  ور توسط  اررناس این ادار  بررسي و مراتب اصال  ان مورد تأئي، یرار نرف  اال  مذ

دامه مزبور، صادر نن،  در یاا  ص،ور مح وله خود، م لف اس  تا تعه،اب خود  ماد  رش ائين« الف»با بن، 

رگ  ارگش طال مح وله ا ثر ظرف م،ب رش ما  اگ تاریخ این مجوگ به ی ي اگ دو روش فروش معاد  ا را ح،

ها  دارا  مجوگ اگ بادک مر از ، یاا باا ورود     دالر امری ا به مؤسساب اتتاار  و یا صرافي..........مزبور بالغ بر

و یا طال  ذوب ر،  خام به ه ان دسا  ( 60) نرم ر ش معوض استاد،ارد طال با تيار  ..............مق،ار 

ها  الگم جه  ایفا  تعه،اب، مطاب  مقرراب، توسط این باداک اگ   اد و ميزان تسویه د ای،، ب،یهي اس  ض 

لذا ص،ور مح وله موصوف با رتای   امل سایر یوادين و مقرراب مربوط اگ دظر باداک  .  نن،  اخذ نردی، صادر

 .بار، مر ز  ج هور  اسالمي ایران بالمادع مي

و  ااال   ( م هور به مهر ادار  دشر اسا ناس و خزاداه  )این دامه به صورب الک و مهر ر،  در خات ه اصل 

ها  منقوش به دشان بادک مر ز  ج هور  اسالمي ایران و داام ادار  دشار     فوق تيناً در هش  بسته با سيل

ي و امور ن ر اي ارساا    توسط ذینفع جه  ادجام تشریفاب یادود ......و......، ....ها   اس ناس و خزاده به ر ار 

 /               .نردد مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :رودور 

 .نردد مراتب جه  اناهي و ای،ام مقتضي ارسا  مي ....مورخ  ....ر ار    باگنش  به دامه ...........رر    _

 اداره نشر اسکناس و خزانه
    


