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:اليحه كارشناسي دربارهاظهارنظر
» از حقوق ورودي معافيت انواع شمش طال و نقره«

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ارزش افـزوده و درآمـد   طال و جواهرسـازي در كشـور و صـدور آن،      صنعت  توسعه  
توان ادعا كـرد از زمـاني كـه صـنعت             ميبا اين حال    . سازد   را نصيب كشور مي    بااليي

ن منبـع درآمـد     تـري   برداري رسيد و اين صنعت به عنـوان اصـلي           نفت در ايران به بهره    
سازي و جواهرسازي و همچنـين فـراوري نقـره            تنها رشته طال     كشور شناخته شد، نه   
توانستند سهمي در رشـد اقتصـاد    هاي هنري مشابه ديگر كه مي  بلكه بسياري از رشته   

 .از رشد مطلوبي برخوردار نشدندكشور داشته باشند 
گيري از اين صنعت،      ا بهره  ب اند  كشورها توانسته بسياري از   اين در حالي است كه       

 درآمـدزايي،    ايـن   را به سوي كشور خود سرازير كنند و عـالوه بـر            زياديدرآمدهاي  
 صـنعت   جـا كـه     از آن . سطح اشتغال را در اين صنعت و در كشور خود افزايش دهنـد            

تـوان بـا    لـذا مـي   ،باشـد  تـرين صـنايع مـي    هزينـه   جواهرسازي و زيورآالت، يكي از كم     
بـا  . سب در اين صنعت درآمد قابـل تـوجهي را نصـيب كشـور كـرد               گذاري منا   سرمايه

 تـن   ۵۰۰ايتاليـا بـا     شود كه     توجه به مقايسه صادرات زيورآالت در جهان مشاهده مي        
در . شده از طـال مقـام اول ايـن صـنعت را در جهـان دارد               ساخته  صادرات زيورآالت   

 تـن طـال و   ۵۰۰مقابل برخي از كشورهاي عربي حاشيه خليج فـارس سـاالنه بـيش از     
  ١.كنند جواهرات وارد مي

                                                 
 :به سايت اينترنتي زير مراجعه شود تر بيشعات براي اطالعليزاده، ژيال، صادرات و واردات طال، . 1
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 اكتشاف طال و نقره     در نتيجه  منابع طبيعي كشور و      با شناخت صحيح از   بنابراين   
 بـا اسـتفاده از      ،معادن و همچنين با وارد كردن شـمش طـال و نقـره اسـتاندارد              اين  از  

اي هـ   كارگيري امكانات و ابزارآالت و فنـاوري فـراروي سـنگ            نيروي كار ماهر و با به     
 و با صدور طال و گرفته از منابع عظيم كشور بهره مناسب توان ميقيمتي و طالسازي 

 .نقره ساخته شده درآمد ارزي مناسبي را نصيب كشور نماييم
يكي از مشكالت صنعت طال و نقره كشور ورود طال و نقره به صورت قاچاق بـه                 

 اين پديده مشكالت قانوني و       از داليل  .باشند  استاندارد مي  باشد كه اكثراً غير     كشور مي 
در ايـن راسـتا     . باشـد   پرداخت حقوق ورودي براي وارد كردن شمش طال و نقـره مـي            

اخيراً وزارت بازرگاني اليحه معافيت واردات انواع شمش طال و نقره را تقـديم مجلـس          
تصـويب ايـن اليحـه      لـزوم     يـا عـدم   اين گزارش به تجزيـه و تحليـل لـزوم           . كرده است 

 . پردازد مي
 
  بازار طال در كشوربررسي اجمالي. ۱

 تن طال در كشور گردش دارد كه در     ۳۰۰براساس تخمين كارشناسان، ساالنه بيش از       
ها و تجهيزات مدرن امكان افزايش صدور طـال از ايـران فـراهم                صورت تأمين دستگاه  

قيمت طال در بـازار داخلـي بـا قيمـت جهـاني ارتبـاط تنگـاتنگي دارد و بـراي              . شود  مي
 .شود رزشگذاري از بورس لندن استفاده ميا

مصنوعات طال همواره به عنوان يـك كـاالي لـوكس تلقـي شـده و بنـا بـه اعـالم                      
 درصـد از تقاضـاي جهـاني طـال را           ۸۰شوراي جهاني طال، مصـارف زينتـي بـيش از           

 .دهد تشكيل مي
 واحد صـنفي ـ صـنعتي طـال و نقـره و جـواهر در       ۷۰۰۰۰در حال حاضر، حدود 

ايران در زمينه نيروي انساني ماهر و متخصص در صنعت طـال و             . ود دارد كشور وج 

                                                                                                                   
www.iccim.org/persian/magazine/1382/mordad/03.htm. 
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با اين حال متأسفانه عدم توجـه بـه شـرايط نيـروي        (جواهر داراي مزيت رقابتي است      
كار در كشور موجب شده است كه در دو دهه اخير بسـياري از نيروهـاي مـاهر ايـن                    

 ).صنعت از كشور خارج شوند
 به دليل قديمي بودن تجهيزات و علل و عوامل متعـدد            ها  رغم وجود اين مزيت     علي

متأسـفانه در    .به تدريج از چرخه توليد جهاني طال در حال حـذف شـدن هسـتيم              ديگر  
ين تر تبديل شده است و بيش) ساخته شده(كننده طال  حال حاضر، كشور ما به مصرف    

 . دباش  طالي وارداتي به ايران از امارات و تركيه ميمقادير
تري از تجارت جهاني، نيازمنـد ايجـاد          براي دستيابي به سهم بيش     كشور   اقتصاد

هـاي مختلـف اقتصـادي        زمينـه سـاختاري در    اصـالحات   هـاي جديـد و انجـام          ظرفيت
با اهداف توسعه صادرات و ارائه خدمات جامع زيربنايي، فنـي و حمـايتي بـه                متناسب  

اي موفق در اين زمينـه       كشوره بالمللي و تجار    بخش صادرات متناسب با رويكرد بين     
هـا كـه بـه توليـد كاالهـاي            براي مثال شركت دوو در كره جنـوبي پـس از سـال            . است

گوناگون ـ از خودرو گرفته تا تجهيزات مختلف ـ مشغول بوده است، در حال حاضـر،    
هاي طال  هاي توليد خود با جذب استادكاران طال از كشورهاي مختلف، كارگاه در سالن

 ١. انداخته استو جواهرسازي راه
. نقش طال در اقتصاد جوامع مترقـي بسـيار باالسـت و اشـتغالزايي فـراوان دارد                

براساس نظريه برخي كارشناسان اقتصادي به ازاي هر كيلـوگرم شـمش طـال تقريبـاً                
 ٢.شود  ايجاد ميشغل نفر ۲۵۰ تا ۲۰۰براي 

 تقريبـاً   هزار سـال قـدمت در ايـران اكنـون نقـش و آينـده        ۵طال با سابقه بيش از      
فراوري باالي اين فلـز گرانبهـا بـا توجـه بـه ذوق              . كشورمان دارد نامعلوم در اقتصاد    

توان از آن در جهـت        ردم ايران، يكي از عواملي است كه مي       چشمگير و پيشينه هنري م    

                                                 
 .پيشينعليزاده، ژيال، . 1
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 .رشد اقتصادي و اشتغال كشور سود جست
 :توان در نظر گرفت عبارتند از مزايايي كه براي طال مي

 ،رود كند و از بين نمي اتي خود را حفظ ميارزش ذ. ۱
 ،مانند پول قابليت مبادله دارد. ۲
 ،صادرات و واردات آن در چارچوب قانون سودآور خواهد بود. ۳
 طـال و جـواهر اشـتغال قابـل          صـنعت توان    هاي حساب شده مي     ريزي  با برنامه . ۴
 .ودنمايجاد اي  مالحظه

داننـد، از ايـن رو، از چنـد           ناپـذير مـي     يب مردم دنيا طال را يك سرمايه آس       معموالً
 : شود جهت به طال و جواهر نگاه مي

 گذاري،  خريد براي سرمايه .۱
 گذاري، و سرمايهخريد براي استفاده  .۲
 خريد براي هديه دادن و استفاده روزمره، .۳
 .خريد به عنوان يك كاالي هنري و قابل توجه از نظر ارزش .۴

توليدات داخلي طال با كمبود مواجه هستيم و اين توليدات          جايي كه در زمينه       از آن 
بـه بـازار كشـورهاي خـارجي وابسـته          نيسـت، لـذا      نياز بازار داخلي كشور   جوابگوي  

 براي باال بردن درآمد ارزي طال و جواهرات الزم است كه تجربيات كشورهاي .هستيم
تـر بـه       بـيش  كه آلمان و غيره     ديگر از جمله هند، ايتاليا، امريكا، تايلند، تركيه، اندونزي،        

 .اند را به كار ببريم سراغ فراوري و ايجاد انواع محصوالت از شمش طال رفته
انــدركاران و  تــرين مســائل مــورد نظــر دســت صــادرات غيرنفتــي همــواره از مهــم

هـاي اول،     سياستگذاران اقتصادي و بازرگاني ايران بوده و توجه خاصـي را در برنامـه             
. به خود داشـته اسـت     قتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور معطوف       دوم و سوم توسعه ا    

هـاي صـادرات موجـب تحـرك در مكانيسـم             بديهي است كه ايجـاد تسـهيالت در زمينـه         
 .تجارت خارجي شده و نقش مؤثري در رشد توليد ناخالص ملي خواهد داشت
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ــت    ــاذ سياس ــا اتخ ــت ب ــي دول ــويق     از طرف ــان ارزي، تش ــو پيم ــد لغ ــايي مانن ه
ان نمونه، آزادسازي صدور تمام كاالهاي داخلـي، معافيـت صـدور كـاال و        صادركنندگ

 صـادراتي، اعطـاي تسـهيالت       يها  خدمات از پرداخت عوارض و ماليات، تقويت تشكل       
بانكي به صادركنندگان، معافيت صـادركنندگان از سـپرده وثيقـه، تسـهيل در صـدور                

هـا و     يارانـه اعطـاي   بـاالخره   المللـي و      هاي بـين    رواديد براي تجار، برگزاري نمايشگاه    
كريدور تجـاري   نسبي  سازي    جوايز صادراتي و مواردي از اين قبيل به نوعي به روان          

تـر   است كه اين كـار بايـد بـا جـديت بـيش        پرداخته  كشور براي تجار و صادركنندگان      
 .تداوم داشته باشد

و هاي اخير در زمينه بهبود صنعت طال و جواهرات در كشور تصـميمات           در سال 
توان به ايجاد پست امنيتي       اقدامات نسبتاً خوبي صورت گرفته است كه از آن جمله مي          

بازارچـه  براي صدور طال و جواهر، ايجاد هنرستان يا هنركـده طـال و جـواهر، ايجـاد               
هـاي    هاي الزم بـه صـورت مجتمـع         توليد و عرضه طال و جواهر و تأسيس آزمايشگاه        

هـاي    برپايي يا شركت در نمايشگاه     جواهر ايران،    كانون طال و  توليدي و تجاري، ايجاد     
المللي و تخصصي طال و جواهر، ارتقاي استاندارد كيفيت طـال و جـواهر و متنـوع                   بين

نمودن عيار طـال و جـواهرات، متناسـب بـا نيـاز بازارهـاي هـدف و تعريـف دقيـق و                       
ايـران  تحقيقـات صـنعتي     و  رساني اين استانداردها از سوي مؤسسه اسـتاندارد           اطالع

 .اشاره كرد
همچنين براي رونق صنعت طال و جواهر ضـرورت تشـكيل ميـز طـال و جـواهر در                   
مركز توسعه صادرات ايران با مشـاركت واحـدهاي توليـدي ـ صـادراتي و كارشناسـان       

هاي انجام شـده در       گذاري  مربوطه، به منظور فعال نمودن اين بخش از توليدات و سرمايه          
متخصص موجود در عرصـه طـال و       ه از نيروي كار ماهر و     اين صنعت و همچنين استفاد    

 ١.تواند مؤثر واقع شود جواهر در جهت توسعه صادرات به شدت احساس شده و مي
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 )فلزات گرانبها(ررات مربوط به ورود شمش طال و نقره و پالتين و مققوانين . ۲
ي و  با خاتمه جنگ و در راستاي سياست ترويج، تشـويق و توسـعه صـادرات غيرنفتـ                

 و ۱۳۵۱قــانون پــولي و بــانكي كشــور، مصــوب تيــر مــاه ) ۱۳(و ) ۲(براســاس مــواد 
اعتبار  شوراي پول و   قانون مقررات صادرات و واردات،       ۷۱اختيارات حاصل از فصل     

نامه جديد ورود و صدور و معامالت طال، نقره و پالتـين را                آيين ۲۲/۴/۱۳۷۰در تاريخ   
 نقره و پالتين خام به ،نامه مزبور، ورود طال     يينآ) ۴(براساس ماده   . به تصويب رساند  

حقوقي جهت مصارف و معامالت تجاري بـا رعايـت          يا  كشور توسط اشخاص حقيقي     
كامل ساير قوانين و مقررات به صورت شمش استاندارد به هر ميزان مجـاز شـناخته                

 .شد
هـاي توليـدي و تجـار طـال         اشخاص و صـاحبان كارگـاه       در حال حاضر   بنابراين

نامه، بدون هيچ محدوديتي رأسـاً نسـبت بـه ورود قطعـي                استناد به اين آيين    ادرند ب قا
ورود فلـزات   . شمش استاندارد طال، نقره و پالتين به منظور رفع نياز خود اقدام نمايند            

مذكور همانند ساير كاالها منوط و مشروط به رعايت ساير قـوانين و مقـررات، ماننـد                 
است كه توسـط مجلـس شـوراي اسـالمي و سـاير             پرداخت حقوق و عوارض گمركي      

 .ربط تصويب شده است مراجع قانوني ذي
 براي ورود هرنوع طـال و نقـره         ۲۶/۱۰/۱۳۸۳است كه تا قبل از تاريخ       شايان ذكر   

 ۳۸۷۴/نياز به اخذ مجوز از بانك مركزي بـود ولـي براسـاس دسـتورالعمل شـماره ن                 
 جمهوري اسالمي ايـران واردات       اداره نشر اسكناس بانك مركزي     ۲۶/۱۰/۱۳۸۳مورخ  

 ولـي اگـر طـال و نقـره بـه            نداردشمش طال، نقره و پالتين نياز به مجوز بانك مركزي           
صورت تبديل شده و ساخته شده باشد بايـد از بانـك مركـزي مجـوز ورود دريافـت                   

 .شود
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 ...)طال، نقره و (صدور فلزات گرانبها قوانين و مقررات مربوط به . ۳
هوري اسالمي ايران به منظور تسهيل امر صادرات طـال و نقـره و در    بانك مركزي جم  

راستاي سياست عمومي دولت در زمينه توسعه صادرات غيرنفتـي، تسـهيالت الزم را              
نامـه ورود و صـدور طـال، نقـره و             جهت تحقق عيني اين امر فـراهم آورده و در آيـين           

بينـي كـرده      زم را پـيش    شوراي پول و اعتبار، تسـهيالت ال       ۲۲/۴/۱۳۷۰پالتين مصوب   
بديهي است كه صدور طال، نقره و ساير فلزات گرانبها داراي شرايط و ضوابطي . است
 :اين شرايط عبارتند از. است

 .باشد) ساخته شده(نوع صـ صدور طال و نقره بايد به صورت م
مورد طال و پالتين    در  شود كه     ـ مصنوعات ساخته شده به مصنوعاتي اطالق مي       

 .باشدداشته  ارزش افزوده ۲۵ درصد و در مورد نقره حداقل ۱۰حداقل 
ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي صادركننده مخير خواهنـد بـود كـه در قبـال صـدور                
محصوالت طال، پالتين و نقـره، تعهـدات مربوطـه را بـا ورود شـمش معـوض فلـزات                    

الهــا معــادل ارزش محصــوالت مـذكور بــه همــان نســبت و ميــزان يـا ماننــد ســاير كا  
اصـالحيه مـورخ    ( صادراتي، با معرفي و فروش ارز به سيستم بـانكي تسـويه نماينـد             

 ). شوراي پول و اعتبار۱۴/۱۱/۱۳۸۰
 ١.صدور طال، نقره و پالتين خام از كشور توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع استـ  
ز تصويب ضوابط مـذكور     شود، هدف ا    نامه مستفاد مي    گونه كه از مفاد آيين      همان 

حفظ موجودي ذخاير طال، نقره و پالتين خام، ايجاد اشتغال و ارزش افزوده در كشور 
تســهيالت ديگــري را نيــز بــراي نامــه،  عــالوه بــر مــوارد فــوق، ايــن آيــين. باشــد مــي

بيني كـرده اسـت، بـدين         توليدكنندگان و سازندگان مصنوعات طال، نقره و پالتين پيش        
) ۲۶(مـاده  » ج«توانند براسـاس بنـد    دگان مصنوعات فلزي مذكور مي    كننر كه صاد  امعن

                                                 
 گرم طالي ساخته شده بدون نگين و تا سه كيلوگرم نقره           ۱۵۰ خروج از كشور حداكثر      تواند هنگام   هر مسافر مي  . 1

 .ساخته شده بدون نگين با خود همراه داشته باشد



___________________________________________________ 
 

 

٩

نامه ورود و صدور و معامالت طال، نقره و پالتين از ضوابط ورود موقت منـدرج                 آيين
نامه اجرايي آن اسـتفاده       قانون مقررات صادرات و واردات و آيين      ) ۲۴(و  ) ۲(در مواد   

ن به صورت شمش استاندارد و تبديل       نموده و نسبت به ورود موقت طال، نقره و پالتي         
 .آن به مصنوعات صادراتي اقدام نمايند

 
 فروش شمش و مسكوك طالقوانين و مقررات مربوط به . ۴

، ۱۳۵۱قـانون پـولي و بـانكي كشـور مصـوب تيـر مـاه                ) ۱۲(مـاده   » ج«به موجب بنـد     
ي نگاهداري كليه ذخاير ارز و طالي كشور در اختيار بانـك مركـزي جمهـوري اسـالم                

 و  قانون مزبـور  ) ۱۳(ماده  » ۶«و بند   ) ۱۱(ماده  » د«ايران گذاشته شده و به موجب بند        
 نظارت بر معامالت    ۲۲/۴/۱۳۷۰براساس مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار در تاريخ          

طال و تنظيم مقررات مربوط به اين معامالت با تصويب هيأت وزيران بـه عهـده بانـك                  
 . مركزي نهاده شده است

 راستا، بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران با در نظـر گـرفتن مقتضـيات     در اين 
زمان، وضعيت نوسانات قيمت طال و مسكوك بهار آزادي در بازار و رعايت صـرفه و   

 .كند طال مداخله ميصالح، در بازار 
هـاي    هـا و دسـتگاه      در حال حاضر مسكوك بهـار آزادي مـورد نيـاز وزارتخانـه            

 . شود ق بانك مركزي تأمين مياجرايي دولت نيز از طري
 
 قانون برنامه چهارم توسعه) ۴(مغايرت اليحه با ماده . ۵

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي جمهـوري            ) ۴(ماده  
اسالمي ايران وجود هرگونه تخفيف و ترجيح يا معافيـت حقـوق ورودي بـراي               

قـانون برنامـه    ) ۴( مـاده    اشخاص حقيقي و حقوقي را منع كرده اسـت كـه مـتن            
 .باشد  شرح زير مي چهارم به
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١٠

 )۴(ماده 
اعـم از مسـتقيم يـا       (برقراري هر گونه تخفيف، ترجيح يا معافيت از پرداخـت ماليـات             «

و حقوق ورودي عالوه بر آنچه كه در قوانين مربوطه تصويب شده است             ) غيرمستقيم
اين قانون در ) ۱۶۰(ماده هاي موضوع  براي اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله دستگاه

 .»باشد هاي اين برنامه ممنوع مي طي سال
 اين مـاده اليحـه معافيـت ورود انـواع شـمش طـال و نقـره از حقـوق                با استناد به   

ورودي مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري             
 . باشد اسالمي ايران مي

توانـد    نامه داخلي نمـي     وراي اسالمي براساس آيين   دانيم كه مجلس ش     از طرفي مي   
اي در    كـه اصـالحيه     قانوني مغاير با قانون برنامه چهارم توسعه تصويب كند مگر ايـن           

با در نظر گرفتن مطالب فوق در مورد اليحه ورود انواع شمش            . خود قانون انجام دهد   
 .امه چهارم ارائه شوداي براي اصالح ماده چهارم قانون برن  اليحهتوان ميطال و نقره 

 
 هاي گذشته ورود طال و نقره در سالروند بررسي . ۶

براساس آمار ارائه شـده از طـرف دفتـر آمـار و خـدمات ماشـيني گمـرك جمهـوري                     
 كيلـوگرم بـه     ۲۹۸۲ ميـزان واردات قـانوني شـمش طـال           ۱۳۸۳اسالمي ايران در سـال      

 ۱۴۸(ردات سـال گذشـته       دالر بوده است كه در مقايسه با ميزان وا         ۶۹۴۷۴۰۳۶ارزش  
 ميـزان واردات    ۱۳۸۳همچنين در سـال     .  برابر افزايش يافته است    ۲۰بيش از   ) كيلوگرم

 دالر بوده كه در مقايسه با عملكرد سال         ۷۵۰۸۹۷ كيلوگرم به ارزش     ۳۱۵۹شمش نقره   
  . برابر شده است۵ كيلوگرم بيش از ۵۹۸گذشته يعني 
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١١

  نقرهروند واردات قانوني شمش طال و. ۱جدول 
 نقره طال

 سال
 )دالر(ارزش  )كيلوگرم (وزن )دالر(ارزش  )كيلوگرم (وزن

۱۳۷۹ ۴ ۴۰۷۲۱ ۴۰۶ ۹۹۶۶۶ 
۱۳۸۰ ۱ ۷۸۸۴ ۱۲۱۱ ۲۴۷۶۸۱ 
۱۳۸۱ ۱ ۱۰۸۳۱   
۱۳۸۲ ۱۴۸ ۱۹۳۹۲۰۳ ۵۹۸ ۱۲۷۷۰۳ 
۱۳۸۳ ۲۹۸۲ ۶۹۴۷۴۰۳۶ ۳۱۵۹ ۷۵۰۸۹۷ 

 .ماشين گمرك جمهوري اسالمي ايراندفتر آمار و خدمات : مأخذ
 

تواند بيانگر ميزان واقعي واردات شـمش طـال و            البته آمار فوق به هيچ عنوان نمي      
بـه نحـوي كـه      . باشـد   تر از اين مقدار مـي       نقره در كشور باشد و يقيناً رقم واقعي بيش        

معاونت تحقيقات فلزي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران معتقد است كـه از              
 ۵۰۰تـر از       كـم  تـوان گفـت      مـي  رداتـي بـه كشـور     واتقريبـي    تن شمش طالي     ۵۰ تا   ۴۰

. شـود   آن از طريق سـفارش و رسـمي و بقيـه بـه صـورت قاچـاق وارد مـي                   كيلوگرم  
ترين انگيزه قاچاق شمش طـال و نقـره تعرفـه و              گونه كه قبالً نيز اشاره شد عمده        همان

راي به گفته كارشناسان ب   . گيرد  سود بازرگاني است كه به هنگام ورود به آن تعلق مي          
 ميليـون ريـال بابـت حـق ثبـت         ۲/۴واردات رسمي هر كيلوگرم شمش طال در مجمـوع          

 در حالي كه در اكثر كشـورهاي جهـان        . شود  سفارش، سود بازرگاني و تعرفه اخذ مي      
اند با تشريفات بسـيار سـاده         گذاري و عيارسنجي شده     طالهاي استاندارد شده كه انگ    

 ١.شود وارد مي
هـاي   شـود، دسـتگاه   ر دنيا براي عيارسنجي استفاده ميهايي كه د  امروزه دستگاه 

                                                 
 .۱۳۸۱طاليي براي استاندارد، نشريه دنياي اقتصاد، چهاردهم بهمن ماه . 1
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١٢

خطاي اين اسكنرهاي ليزري يك     . اسكنر ليزري است كه از دقت بااليي برخوردار است        
در هـاي قـديمي       اسـتفاده از دسـتگاه    با  درحال حاضر عيارسنجي    . هزارم درصد است  

 .استانداخته  مخاطره  بهرا ايران نحوه تعيين استاندارد طال 
است مشكل قاچاق شمش طال و نقـره تنهـا بـه بحـث تعرفـه و سـود                    ذكر   شايان 

شود چون در اكثر موارد طالهاي قاچاق شده غيراستاندارد بوده و             بازرگاني ختم نمي  
 .شود ورود طالي غيراستاندارد با انگ تقلبي باعث پايين آمدن عيار طال مي

توانـد   ورودي مـي واردات انواع شمش طـال و نقـره از حقـوق     تسهولبه هر حال   
بـراي  ايـن تسـهيل،     بخشي از مشكالت قاچاق طال و نقره را حـل نمايـد ولـي در كنـار                  

بايد تدبيري اساسي انديشـيده    نيز  جلوگيري از قاچاق شمش طال و نقره غيراستاندارد         
 .شود
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١٣

گيري نتيجه  
 

ه بسيار  اشاره شد فراوري و ساخت طال و نقره ارزش افزوديگونه كه در صفحات قبل    همان
 هنرمنـد ي دارد و كشور ما به لحاظ تاريخي در زمينه نيروي كار مـاهر و متخصـص و     باالي

توان طال و نقره را به        با استفاده مناسب از اين مزيت مي      . باشد  در اين زمينه داراي مزيت مي     
صورت شمش وارد كرد و با فراوري و تبـديل آن بـه انـواع مصـنوعات كـه ارزش افـزوده        

ور اين مصنوعات به خارج از كشـور هـم درآمـد ارزي مناسـب را                نسبتاً بااليي دارد و صد    
نصيب كشور كرد و هم زمينه را براي اشـتغال نيـروي جـوان در ايـن صـنعت كـه ظرفيـت                

براساس نظر برخي كارشناسان اقتصادي به ازاي هر        (د  نموزايي فراوان دارد فراهم       اشتغال
 ).شود  نفر شغل ايجاد مي۲۵۰ تا ۲۰۰كيلوگرم شمش طال براي 

اند كـه بـه دليـل اعمـال مقـررات و               و جواهر بر اين عقيده     اندركاران امور طال    از طرفي دست   
سـاخته  (هاي مختلف از صادرات طال و جـواهر         قوانين دست و پاگير و دريافت عوارض و ماليات        

 . استايران در زمينه صادرات طال جايگاه خود را در منطقه و جهان از دست داده) شده
هر تداوم داشته باشد در آينده نه چندان دور شاهد خروج توجهي  ه اين كمچ چنان 
 .كشور خواهيم بوداز و صنعتگران طال و جواهر هنرمندان تر  بيشچه 

تـا حـد امكـان از       كنـيم   براي حل اين مشكالت و رسيدن به اهداف ذكر شده بايد سعي              
ال و نقره بـه صـورت شـمش         كه مراحل ورود ط   گردد  نظر مقررات و قوانين شرايطي فراهم       

يكي از موانع پيش روي واردات شمش طال و نقـره دريافـت حقـوق               . استاندارد تسهيل گردد  
باشد كه اين امر انگيـزه واردات         ورودي و حق ثبت سفارش به هنگام ورود آن به كشور مي           

 .قانوني را كاهش داده و از طرفي زمينه را براي قاچاق طال و نقره فراهم كرده است
با در نظر گرفتن مطالب فوق و همچنين مطالبي كه در صفحات قبلي به آن اشاره                 

 و نقـره از پرداخـت       شـمش طـال   معـاف انـواع     (كه اعمال اين رويه     رسد    شد به نظر مي   
و حل نموده سازي را  تواند بخشي از مشكالت صنعت طال و جواهر         مي) حقوق ورودي 

مطلبـي كـه بايـد بـه آن         ولـي   . ش دهـد  در عين حال ميزان قاچاق آن را تا حدودي كاه         
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١٤

منابع و مآخذ

 و نقـره از پرداخـت       شمش طـال  متن اليحه معافيت ورود انواع      اشاره كرد اين است كه      
قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعي و            ) ۴(حقوق ورودي مخالف ماده     

 تـوان   مـي باشـد بنـابراين بـراي حـل ايـن مشـكل               فرهنگي جمهوري اسالمي ايران مـي     
تري حقوق     درصد ميزان كم   ۴ جاي    كه به ي اصالح ماده مذكور ارائه شود       اي برا   اليحه

 .تر گردد و عوارض گمركي وضع گردد تا ورود شمش طال و نقره سهل
 
 
 
 .ها در اولين سمينار طال و استاندارد سخنرانيمجموعه . ۱
  ،عليزاده، ژيال، صادرات و واردات طال. ۲

 :دي زير مراجعه شو به سايت اينترنتبراي اطالعات بيشتر
www.iccim.org/persian/magazine/1382/mordad/03.htm. 

 .۱ شماره ، نشريه طال و جواهر كشورطال و نبض اقتصاد، بازار طال پشتوانه اقتصاد ملي. ۳
گمـرك جمهـوري اسـالمي ايـران، دفتـر آمـار و خـدمات               آمار واردات شمش طـال و نقـره،         . ۵

 .ماشيني گمرك
6. www.kayhannews.ir/831205/4.hcm#other403. 
7. www.hayateno.org/831205/economic.htm. 
8. www.donya-e-eqtesad.com/84-02.15.htm. 
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