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 و پارکینگ درخواست کارت شناسائی

 (های داخلی و نمایندگی )ویژه مشارکت کنندگان ریالی
 

 

ها و سهولت تردد مسئولین و  ها و جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول در داخل سالن جهت افزایش ضریب حفاظت فیزیکی در ساعت اولیه بازگشایی سالن

بدیهی است در طول  شود. های کارت شناسائی و پارکینگ اقدام می یی براساس تعرفه مندرج در بند شرایط و تعرفهها نسبت به صدورکارت شناسا متصدیان غرفه

آید. لذا مقتضی است همزمان با ثبت نام  ها ممانعت به عمل می مدت نمایشگاه خصوصاً قبل و بعد از ساعات بازدید از ورود افراد فاقد کارت شناسائی به داخل سالن

 اقدام نمائید. به ازاء هر شخص) نام، نام خانوادگی، نام شرکت(  پشت نویس شده 3×4یک قطعه عکس  ارائهو  فرم ذیل تکمیل نسبت به

 

 ................ متراژ غرفه درخواستی: ................................................................... نام و سمت متقاضی نام مؤسسه شرکت کننده: ..........................................................................

یا بصورت کامالً خوانا نوشته شود. خواهشمند است درخصوص اعالم نام پرسنل غرفه هنگام تحویل فرم به ستاد دقت کافی  لطفاً اسامی درجدول تایپ شده و

 . باشد شناسائی پس از تحویل فرم به ستاد برگزاری مقدور نمی مبذول دارند. تعویض نام افراد جهت صدور کارت
 

 نام خانوادگی نام ردیف نام خانوادگی نام ردیف

1   6   

2   7   

3   8   

4   9   

5   10   
 

 تعداد کارت پارکینگ تحویلی به هر غرفه براساس متراژ تعداد کارت شناسائی تحویلی به هر غرفه براساس متراژ

 حداکثر تعداد کارت تحویلی متراژ غرفه تعداد کارت تحویلی متراژ غرفه

 کارت 1 متر مربع 12تا  کارت 2 متر مربع 12تا 

 کارت 2 متر مربع 50تا  13 کارت 3 متر مربع 24تا  13

 کارت 3 متر به باال 51از  کارت 4 متر مربع 50تا  25

   کارت 6 مترمربع 100تا  51

   کارت 8 ربعمترم 150تا  101

   کارت10 مترمربع به باال 151
 

 :کنندگان به هیچ وجه  به شرکت رعایت موازین شرعی و اخالقی و موارد امنیتی، حفاظتی تعهدبدون ارائه فرم  و کارت پارکینگ تحویل کارتهای شناسائی مهم

 باشند. می های آن رعایت موارد دستورالعملو کلیه مشارکت کنندگان و پرسنل مستقر در غرفه ملزم به  باشد امکان پذیر نمی

 محدودیت های درنظر گرفته شده از سوی حراست شرکت سهامی نمایشگاه  شود. های شناسائی و پارکینگ براساس متراژ غرفه تعیین و تحویل می تعداد کارت

 بوده و کارت بیشتر از سهمیه صادر و ممهور نخواهد شد

 طول نمایشگاه الزامی است و قابل واگذاری به غیر دار در استفاده از کارت شناسایی عکس ها نمایشگاهای شرکت سهامی ه با توجه به مقررات و دستورالعمل 

                                                                                   باشد. نمی

 

 امضاء و مهر شرکت                                تاریخ


