
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ئولین و جهت افزایش ضریب حفاظت فیزیکی در ساعت اولیه بازگشایی سالن ها و جلوگیري از تردد افراد غیر مسئول در داخل سالن ها و سهولت تردد مس
می شود .  متصدیان غرفه ها،  نسبت به صدور کارت شناسائی عکسدار براساس تعرفه مندرج در بند شرایط و تعرفه هاي کارت شناسائی و پارکینگ اقدام

. لذا مقتضی است  بدیهی است در طول مدت نمایشگاه،  قبل و بعد از ساعات بازدید از ورود افراد فاقد کارت شناسایی به داخل سالنها ممانعت به عمل می آید
 يو تعرفه ها طیشرات ثبت نام دفترچه اطالعا 12کارتهاي شناسائی که نحوه صدور آن در صفحه تکمیل پر نمودن فرم ذیل و همزمان با ثبت نام نسبت 

دفترچه اطالعات  33صفحه –تعهـــد و دستور العمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی 7فرم   آن بهمراه وارسال توضیح داده شده است  یواگذاري کارت شناسائ

 اقدام نمائید. به ستاد برگزاري   -ثبت نام
 

 مترمربع  ............ مترمربع/ فضاي باز ............. سالن متراژ غرفه درخواستی : .......................................................... :نام شرکت/مؤسسه شرکت کننده 

 .......................................................................................فاکس:  .............................................................................................................................تلفن : 

 .............................................:  مهروامضاء  .................................تاریخ :   .....................................................................................نام و سمت متقاضی : 

 

خواهشمند اسـت در خصـوص اعـالم نـام پرسـنل       اسامی در جدول تایپ شده و یا بصورت کامًال خوانا نوشته شود . "لطفا •
و کـارت  کارت شناسائی پس از تحویـل فـرم    وغرفه هنگام تحویل فرم به ستاد دقت کافی مبذول دارند. تعویض نام افراد 

 به ستاد برگزاري مقدور نمی باشد.هاي شناسائی  
 ارسال کپی پاسپورت جهت صدور کارت شناسائی براي میهمانان خارجی به ستاد برگزاري الزامی است.  •

 

 سمت درغرفه    شماره شناسنامه    نام پدر         نام خانوادگی                نام                ردیف
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 .»این قسمت توسط ستاد برگزاري تکمیل می گردد«
 تعهد: 7فرم             تحویل گیرنده :                                   تاریخ تحویل فرم به ستاد :                 سالن:                شماره غرفه:  
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