
 

                
    

  

  

  بخش داخلی هاي  غرفهویژه  فرم تعهدنامه ارزي،
  

المللی جمهوري  هاي بین المللی داخلی که به تصویب شرکت سهامی نمایشگاه هاي بین برابرمقررات مدون نمایشگاه
ات خارجی دربخش خدم یا و یا تبلیغ هرگونه کاال تایید وزارت صنعت معدن، وتجارت رسیده است عرضه و اسالمی ایران و

 نمایشگاه بین المللی ایران پالست دهمین"در بخش داخلی ثبت نام آن شرکتباتوجه به اینکه  .باشد ممنوع می يها داخلی غرفه
اینترنتی یالی انجام پذیرفته، خواهشمند است با عنایت به مقررا عمومی نمایشگاه، مندرج در سایت رهاي  با پرداخت تعرفه "

تحویل  مشاور اجراییه همرا مدارك مورد نیاز به امضاء فرم زیر اقدام نموده واصل آن را ب و مهره تکمیل ، ،نسبت بمربوطه
  .فرما یید

ازامضاء این  پس ریالی مشارکت درنمایشگاه، وص ضوابت ومقررات ارزي وتاکیدات مکرردرخص باتوجه به
صورت  در قابل پذیرش نبوده و میته ارزي وریالی،چگونگی ارزیابی ک هارعدم آگاهی ازمقررات وتعهدنامه، هرگونه اظ

آن  باشد، تمام فضاي غرفه آن شرکت مشمول پرداخت ارزي می تشخیص کمیته مذکور مبنی براینکه بخش بیشتري یا
 .باشد ملزم است به پرداخت کامل هزینه مربوطه وانجام تسویه حساب نهایی پیش ازخاتمه نمایشگاه می شرکت متعهد و

به شرکت کنندگان ابالغ نموده وبه هیچوجه  قوانین مصوب را زارکننده نقشی درتدوین مقررات نداشته وصرفاًبرگ ضمناً
  .ندارد را تصمیمات کمیته مذکور امکان تغییردر

ها رابه دقت مطالعه  ریالی غرفهو  باردیگربخش ضوابط ارزي  تعهدنامه زیر، امضاء لذا خواهشمند است قبل از
 وبه همان شکل ذکرشده اجرا اشدب  به راي نمی به هیچ عنوان قابل تفسیر واضح بیان شده و این قوانیین شفاف و .فرمایید

  .شد خواهد نیز
  

  به نام خدا
  

الی  25( نمایشگاه بین المللی ایران پالست دهمین )ریالی(داخلی بخش باتوجه به درخواست این شرکت مبنی برمشارکت 
 هاي نمایشگاهی که در ریالی غرفه نحوه محاسبه هزینه ارزي و ضوابط و من اعالم آگاهی ازض، )1395فروردین ماه  29

کلیه کاالها، بدینوسیله تعهد می نماید  ،تتوضیح داده شده اس به تفصیل درمورد آنها بخش سوم مقررات نمایشگاه،
ت ارائه یا تبلیغ هرگونه کاال یا خدمات داخلی بوده و در صور فوق الذکرخدمات و تبلیغات غرفه این شرکت در نمایشگاه 
مشمول هر یک از بندهاي المللی ایران  هاي بین شرکت سهامی نمایشگاهخارجی در غرفه خود که از نظر کارشناسان 

نمایشگاه قبل از پایان  آن تا رسید اقدام نموده و مابه التفاوت ارزي غرفه خود الذکر گردد، بالفاصله نسبت به پرداخت فوق
  .برگزارکننده تحویل گرددبه 
  

  .................................نام ونام خانوادکی مدیر عامل.......... ...............................................................شرکت نام
  

  مهرشرکت امضاء                        ........                        .....................تاریخ
 


