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محل دائمی نمایشگاههاي بین المللی تهران
فرم تعهد محاسبه هزینه هاي ارزي-ریالی
ویژه شرکت کنندگان ریالی

» .ارائه این فرم در زمان ثبت نام به برگزار کننده الزامی است«
اینجانب  ..............................مدیر عامل  /نماینده تام االختیار شرکت ..............................................................................

شرکت کننده بخش داخلــــــی« دهمین نمایشگاه بین المللی سیمان  ،بتن  ،قیر  ،آسفالت  ،عایق ها  ،تجهیزات و ماشین آالت وابسته
که از تاریخ  32تا  32بهمن ماه  7231برگزار خواهد گردید ،با مطالعه و آگاهی کامل از دستور العمل ارزي– ریالی شرکت سهامی نمایشگاههاي بین
المللی ج.ا.ا یران نسبت به ثبت نام در نمایشگاه اقـــدام نموده و متعهد مــی گردم با توجه به ثبت نام در بخش ریالی نمایشگاه ،ضمن رعایت کلیه
مفاد دستورالعمل ارزي – ریالی فقط خدمات و کاالهاي تولید شده در داخل کشور را در غرفه ارائه و موارد مشروحه زیر را تقبل نمایم
عدم نمایش و تبلیغ هرگونه کاال ،محصوالت ،خدمات ،قطعات و ماشین آالت خارجی (حتی در قالب بروشور ،کاتالوگ ،بنر )
عدم نمایش وتبلیغ هرگونه کاال وقطعات با مارك خارجی بصورت منفصل از ماشین آالت و دستگاههاي داخلی (حتی در قالب بروشور ،کاتالوگ،
بنر)
عدم اعالم نمایندگی از سوي شرکتها و کشورهاي خارجی به هر نحو (در قالب بروشور ،کاتالوگ ،بنر ،کارت ویزیت )
عدم اعالم ساخت و تولید تحت لیسانس شرکتها یا کشورهاي خارجی بدون داشتن پروانه بهره برداري و یا با نام و آرم تجاري شرکت خارجی
عدم اعالم ساخت و تولید با مارکهاي خارجی
عدم تبلیغ به نفع شرکتها وکشورهاي خارجی به هرنحو (استفاده ازپوستر،بروشور،بنر،کارت ویزیت،لوگو و نام شرکتها و کشورهاي خارجی – حتی در
قالب ذکر نام کشور خارجی-یا حتی ذکر کلمه خارجی به تنهائی روي بسته بندي کاال  -و از این قبیل)

عدم ارائه هرگونه بروشورکه جهت بررسی ارزي–ریالی به ستادبرگزاري ارسال نگردیده و در بردارنده هرگونه تبلیغ موضوع  6بند فوق این
تعهد نامه باشد.
ضمناً متعهد می گردد ،در صورتیکه غرفه این شرکت از سوي کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاهها داراي مغایرت ارزي شناخته شود ،ضمن اینکه
برگزار کننده مجاز به تعطیل غرفه می باشد ،کلیه هزینه هاي متراژ ارزي بنا به تشخیص کارشناسان کمیته ارزي -ریالی شرکت سهامی نمایشگاهها
که از سوي برگزار کننده اعالم خواهد گردید ،تا قبل از پایان نمایشگاه توسط این شرکت پرداخت و تسویه گردد.
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