
 
 

  ....................شماره :                   ........................... مدير كل محترم استاندارد استان
  ....................تاريخ :

                                                                                               با سالم 
اسنادي / متقاضي گشايش اعتبار  ........................................................ مدير عامل شركت ................... .....................اينجانب

 كه از منابع ...........................ي مندرج در پروفرماي شماره ..........)ها(كاالثبت سفارش / برات وصولي اسنادي و حواله 
 خريداري و واجد يكي از شرايط ويژه ذيل: آن سازمانو مطابق استانداردهاي مورد قبول توليدي معتبر 

 گواهي سازمان ملي استاندارد ايران داراي گواهينامه ثبت كاال از ) COR ( 
 گواهي سازمان ملي استاندارد ايراناز نام و نشان تجاري  داراي گواهينامه ثبت ) COBR ( 
كاالي خاص  
 بعنوان مواد اوليه و حد واسط توليد 
 استداخل كشور  در قابل آزمون 
  دالر زير دو هزارفوببا ارزش  
داراي مجوز از ساير دستگاههاي مجاز  
عدم شمول مقررات استاندارد اجباري  

ر خريداري  /230/31روش اجرايي ارزيابي انطباق به شماره  مي تواند با يكي از روش هاي ديگر مندرج در  ومي باشد
 آن اداره كل گواهينامه انطباق جهت ترخيص از گمرك دريافت نمايد. زا و وارد كشور شده و
 ................................بانك  بهأمراتب جهت حذف بازرسي در مبد، دستور فرماييد در صورت تاييد لذا خواهشمند است

اعالم گردد. 
 كاال(ها)ي وارداتي موضوع پروفرماي فوق " تعهد مي نمايم "ضمناً بر اساس بررسي ها و ارزيابي انطباق بعمل آمده 

  يا ضوابط فني قابل قبولسالمت مصرف كننده وكيفيت ، مطابق استاندارد(ها)ي مورد قبول الذكر از نظر ايمني و
مندرج در پروفرما بوده وكليه مسئوليت هاي ناشي از آن را مي پذيرم .                         

                                                                                                  نام و نام خانوادگي امضاء مجاز
                                                                                                  مهر شركت واردكننده كاال

  .......................                                                                                        شماره:                                  ........................... رياست محترم بانك
  .......................                                                                                     تاريخ:

 با سالم
 محموله فوق الذكر مورد نياز ارزيابي كيفي به منظور (COI)ينوسيله اعالم ميدارد ارائه گواهينامه بازرسي در مبدأبد

 جهت گشايش اعتبار اسنادي/ ثبت سفارش/ برات وصولي اسنادي و حذف بازرسي در مبدأاين سازمان نبوده و با 
 حواله موافقت ميگردد.

بديهي است دريافت هر گونه مستندي از سوي آن رياست محترم در جهت حفظ منافع بانك متبوع متصور خواهد 
 بود.

                                                                                                                                                                                                           
                                                                                            مدير كل استاندارد استان.............................................

  حذف بازرسي كاال در مبداءفرم تقاضاي

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


