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فرم تعهدنامه ارزی ،ويژه شركت هاي داراي نمایندگی خارجی
برابــر مقــررات 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 بخــش داخلــی (ريالــي)
غرفههــا ممنــوع میباشــد .بــا توجــه بــه اینکــه ثبــت نــام آن شــرکت در«ســومين نمايشــگاه بينالمللــي بيمارستانســازي،
تجهيــزات و تاسيســات بيمارســتاني» بــه عنــوان نمایندگــی شــرکتهای خارجــی و بخشــی از آن بــه صــورت ریالــی و
بخشــی بــه صــورت ارزی انجــام پذیرفتــه ،خواهشــمند اســت باعنایــت بــه بندهــای مقــررات نمایشــگاه منــدرج در ســایت
رســمی نمایشــگاه مربوطــه ،نســبت بــه تکمیــل و مهــر و امضــاء فــرم زیــر اقــدام نمــوده و اصــل آن را بــه همــراه مــدارك
مــورد نيــاز بــه برگزارگننــده تحویــل فرماییــد.
باتوجــه بــه تاکیــدات مکــرردر خصــوص ضوابــط و مقــررات ارزی و ریالــی مشــارکت در نمایشــگاه ،پــس از امضــاء ایــن تعهدنامــه ،هرگونــه
اظهارعــدم آگاهــی از مقــررات 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 ازخاتمــه نمایشــگاه میباشــد .ضمن ـاً برگزارکننــده نقشــی در تدویــن مقــررات
نداشــته و صرف ـاً قوانیــن مصــوب را بــه شــرکت کننــدگان ابــاغ نمــوده و بــه هیــچ وجــه امــکان تغییردرتصمیمــات کمیتــه مذکــور را نــدارد.
لــذا خواهشــمند اســت قبــل از امضــاء تعهدنامــه ذیــل ،بــار دیگــر بخــش ضوابــط ارزی و ریالــی غرفــه هــا را بــه دقــت مطالعــه فرماییــد .ایــن
قوانیــن شــفاف و واضــح بیــان شــده و بــه هیــچ عنــوان قابــل تفســیر بــه رای نمیباشــد وبــه همــان شــکل ذکرشــده اجــرا نیــز خواهــد شــد.
بـه نـام خـدا
باتوجــه بــه درخواســت ایــن شــرکت مبنــی برمشــارکت ارزی و ریالــی در ســومين نمايشــگاه بينالمللــي بيمارستانســازي،
تجهيــزات و تاسيســات بيمارســتاني ( 3الــی  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 درمــورد آنهــا توضیــح داده شــده اســت بدینوســیله تعهــد
مینمایــد تمامــی کاالهــا ،خدمــات و یــا تبلیغــات مربــوط بــه بخــش خارجــی غرفــه ایــن شــرکت در نمایشــگاه فوقالذکــر ،صرفــا محــدود
بــه فضــای ارزی رزرو شــده در فــرم پيــش ثبــت نــام بــوده و در صــورت بهرهبــرداری از فضایــی بیــش از متــراژ درخواســت شــده جهــت
ارائــه یــا تبلیــغ نمایندگــی خارجــی خــود کــه از نظــر کارشناســان شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ایــران مغایــرت آن بــا فضــای
درخواســتی محــرز گــردد ،بالفاصلــه نســبت بــه پرداخــت مابهالتفــاوت ارزی غرفــه خــود اقــدام نمــوده و رســید آن تــا قبــل از پایــان نمایشــگاه
بــه برگزارکننــده تحویــل گــردد.
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