
 

 

 امور گمرکـى
زیر را مدارك  (CoverExهای ساختمانی )المللی پوششاولین نمایشگاه بینجهت نمایش در از خارج کشور توانند در صورت نیاز به ورود کاال کنندگان محترم میمشارکت

 به ستاد برگزاری ارسال نمایند.مشارکت  تأییدیهجهت اخذ 

 جهت ورود موقت یا ترانزیت کاال: موردنیازمدارک 
مدیرعامل  دار ممهور به مهر و امضاءدر کاغذ سربرگ المللى استان اصفهانهاى بیننمایشگاه خطاب به شرکت به ستاد برگزاری و ارائه درخواست کتبى متقاضى -

 .یشگاهعنوان نما دنظر وشرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال، شماره و تاریخ فاکتور، شماره و تاریخ بارنامه، ارزش کاال، قید نام شرکت فرستنده، نام گمرك مور
 .خوانا صورتبهال ارائه تصویر بارنامه کا -
 .اشدب شدهتایپبه زبان انگلیسى که داراى شماره، تاریخ، ممهور به مهر و امضاء و  موردنظرارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهاى مربوط به کاالهاى نمایشگاهى  -

 .مقدور نخواهد بود هانمایشگاهمشارکت پس از پایان  تأییدیه: صدور یکتبصره 
 مشارکت به افراد تأییدیهکنندگان خارجى به گمرکات، صدور هاى مالى توسط مشارکتامکان احراز هویت و ارائه تعهدات و سپرده: به دلیل عدم دوتبصره 

 .ودنماینده جهت اقدامات قانونى استفاده نم عنوانبهتوان المللى مىونقل بینهاى حملنخواهد بود. لذا بدین منظور از شرکت پذیرامکانغیرمقیم در ایران 

 :جهت اخذ مجوز ترخیص قطعى موردنیازمدارك 
دار ممهور به مهر و امضاء مدیرعامل المللى استان اصفهان در کاغذ سربرگهاى بینارائه درخواست کتبى متقاضى به ستاد برگزاری و خطاب به شرکت نمایشگاه -

 بارنامه، ارزش کاال، قید نام شرکت فرستنده، نام گمرك موردنظر و عنوان نمایشگاه. شرکت مربوطه با ذکر نام و نوع کاال، شماره و تاریخ فاکتور، شماره و تاریخ
 .جهت انجام مراحل ادارى و اخذ مجوزهاى مربوطهاالختیار تاممعرفى نماینده  -
 .شده باشدمهور به مهر و امضاء و تایپبه زبان انگلیسى که داراى شماره، تاریخ، م موردنظرارائه تصویر فاکتور یا فاکتورهاى مربوط به کاالهاى نمایشگاهى  -
 .مشارکت در نمایشگاه تأییدیهارائه تصویر نامه  -
 .نویسى شدهارائه اصل و تصویر قبض انبار پشت -
 .ارائه تصویر پروانه ورود موقت -
 .ارائه تصویر بارنامه -
 .ارائه تصویر گواهى مبداء -
 .ارائه کاتالوگ کاالى مورد درخواست -

  



 

 

 مشارکت به گمرك تائیدنمونه درخواست 
 
 

 المللى استان اصفهانهاى بینشرکت نمایشگاه
 مدیرعامل محترم

 علیکمسالم
در نظر ، (CoverExهای ساختمانی )المللی پوششاولین نمایشگاه بین................................................. در ...............احترامًا با عنایت به مشارکت شرکت ..............

شماره از گمرك ...............................................  و بارنامه ............................................... مورخ............................................... است کاالهاى فاکتور شماره 
اعالم تا نسبت ............................................... مشارکت این شرکت در نمایشگاه مذکور را به گمرك  تأییدیه فرماییدموقت شود. لذا خواهشمند است دستور  ترخیص

 .ادامه مراحل صورت پذیرد ............................................... شرکت آقاى/خانم به اقدامات قانونى آن توسط نماینده این
 
 
 

 خانوادگی:نام و نام 

 امضا و مهر شرکت:

 
 
 

 :موردنیازمستندات 
 تصویر فاکتور با درج شماره، تاریخ، مهر و امضاء معتبر -1
 تصویر بارنامه -2
 بر روى سربرگ شرکت متقاضى شدهتایپ الذکرفوقدرخواست به شرح  -3
 ثبت درخواست در دبیرخانه شرکت -4

  



 

 

 نمونه فرم صدور مجوز ترخیص قطعى کاالى نمایشگاهى
 
 

 المللى استان اصفهانهاى بینشرکت نمایشگاه
 مدیرعامل محترم

 علیکمسالم
 ،.....مورخ .................................. ،..................................................................................... کاالى موضوع بارنامه شماره ...................شرکت ................ احتراماً 

 ،................................و قبض انبار شماره ...... ..............،.................به ارزش  ....،...........................مورخ  ،........................................و فاکتور/ فاکتورهاى شماره 
مشارکت  (CoverExهای ساختمانی )المللی پوششاولین نمایشگاه بینکه در بخش ارزى  .................................................را از شرکت  ..........،....................... مورخ

 .خریدارى نموده است داشته است را
 .آورندبه عملاقدامات الزم ........................................................ یص قطعى کاالى مذکور به گمرك نسبت به صدور مجوز ترخ فرماییدلذا خواهشمنداست دستور 

 گردد. جهت انجام تشریفات ادارى و گمرکى معرفى مى......................................................... ضمنًا آقاى/خانم 
 
 
 

 نام و نام خانوادگی:

 امضا و مهر شرکت:

 
 
 
 

 :مستندات موردنیاز
 .کنندهتصویر نامه مشارکت -1
 .شده فاکتور کاال که داراى شماره، تاریخ، مهر و امضاء باشدتصویر تایپ -2
 نامه )براى اشخاص(پاسخ –المللى( ونقل بینهاى حملنویسى شده )شرکتتصویر قبض انبار پشت -3
 تصویر پروانه ورود موقت -4
 بارنامه کاالتصویر  -5
 تصویر گواهى مبدأ -6
 کاتالوگ کاال -7


