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فرم تعهدنامه ارزی ،ويژه شركت هاي ايراني بخش داخلي
برابرمقــررات مــدون نمایشــگاههای بینالمللــی داخلــی کــه بــه تصویــب شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی جمهــوری اســامی
ایــران و تاییــد وزارت صنعــت ،معــدن وتجــارت رســیده اســت عرضــه و یــا تبلیــغ هرگونــه کاال و یــا خدمــات خارجــی در غرفههــای
بخــش داخلــی ممنــوع میباشــد .باتوجــه بــه اینکــه ثبــت نــام آن شــرکت در بخــش داخلي«ســومين نمايشــگاه بينالمللــي
بيمارستانســازي ،تجهيــزات و تاسيســات بيمارســتاني» بــا پرداخــت تعرفههــاي ريالــي انجــام پذيرفتــه ،خواهشــمند
اســت بــا عنايــت بــه مقــررات عمومــي نمايشــگاه ،منــدرج در ســايت رســمی نمایشــگاه مربوطــه ،نســبت بــه تکمیــل و مهــر
و امضــاء فــرم زیــر اقــدام نمــوده واصــل آن را بــه همــراه مــدارك مــورد نيــاز بــه برگزارگننــده تحویــل فرماییــد.
بــا توجــه بــه تاکیــدات مکــرر در خصــوص ضوابــط و مقــررات ارزی و ریالــی مشــارکت در نمایشــگاه ،پــس از امضــاء ایــن تعهدنامــه ،هرگونــه
اظهــار عــدم آگاهــی ازمقــررات و چگونگــی ارزیابــی کمیتــه ارزی و ریالــی ،قابــل پذیــرش نبــوده و در صــورت تشــخیص کمیتــه مذکــور مبنــی
براینکــه بخــش بیشــتری یــا تمــام فضــای غرفــه آن شــرکت مشــمول پرداخــت ارزی میباشــد ،آن شــرکت متعهــد و ملــزم اســت بــه پرداخــت
کامــل هزینــه مربوطــه و انجــام تســویه حســاب نهایــی پیــش از خاتمــه نمایشــگاه میباشــد .ضمن ـاً برگزارکننــده نقشــی در تدویــن مقــررات
نداشــته وصرفـاً قوانیــن مصــوب را بــه شــرکت کننــدگان ابــاغ نمــوده وبــه هیــچ وجــه امــکان تغییــردر تصمیمــات کمیتــه مذکــور را نــدارد.
لــذا خواهشــمند اســت قبــل از امضــاء تعهدنامــه ذیــل ،بــار دیگــر بخــش ضوابــط ارزی و ریالــی غرفههــا رابــه دقــت مطالعــه فرماییــد .ایــن
قوانیــن شــفاف و واضــح بیــان شــده و بــه هیــچ عنــوان قابــل تفســیر بــه رای نمیباشــد و بــه همــان شــکل ذکرشــده اجــرا نیــز خواهــد شــد.

بـه نـام خـدا
باتوجــه بــه درخواســت ایــن شــرکت مبنــی برمشــارکت بخــش داخلــي (ریالــی) ســومين نمايشــگاه بينالمللــي بيمارستانســازي،
تجهيــزات و تاسيســات بيمارســتاني ( 3الــي  6دي مــاه  ،)1396ضمــن اعــام آگاهــی کامــل از ضوابــط و نحــوه محاســبه هزینــه ارزی
و ریالــی غرفههــای نمایشــگاهی کــه در بخــش ســوم مقــررات نمایشــگاه ،بــه تفصیــل در مــورد آنهــا توضیــح داده شــده اســت ،بدینوســیله
تعهــد مینمایــد كليــه كاالهــا ،خدمــات و تبليغــات غرفــه ايــن شــركت در نمايشــگاه فــوق الذکــر داخلــي بــوده و در صــورت ارائــه يــا تبليــغ
هرگونــه كاال يــا خدمــات خارجــي در غرفــه خــود كــه از نظــر كارشناســان شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ایــران مشــمول هــر
يــك از بندهــاي فوقالذكــر گــردد ،بالفاصلــه نســبت بــه پرداخــت مابهالتفــاوت ارزی غرفــه خــود اقــدام نمــوده و رســید آن تــا قبــل از پايــان
نمایشــگاه بــه برگزارکننــده تحویــل گــردد.
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