شرايط و تعرفه هاي واگذاري كارت شناسايي و كارت پاركينگ

تعداد كارتهاي شناسائي و پاركينگ براساس متراژ غرفه تعيين و تحويل ميشود.

 محل پاركينگ اتومبيلها براساس كارتهاي پاركينگ صادره از سوي شركت سهامي نمايشگاهها معين ميگردد.

 كارت هاي پاركينگ صادره جهت استفاده در روزهاي  8 - 5ارديبهشت ماه  1397و توقف در پاركينگ تعيين شده مي
باشد.
 كارتهاي پاركينگ صادره جهت شركت كنندگان صرفاً براي استفاده يك خودرو ميباشد و درج شماره خودرو مورد نظر بر
روي آن الزامي است.

 در ايام آماده سازي سالن ها ،روزهاي برگزاري و ايام جمع آوري و خروج كاال ،ورود و تردد خودروي سواري و هرگونه وسيله
نقليه درمحوطه نمايشگاه اكيدأ ممنوع مي باشد و حمل وسائل بايد توسط خودروهاي حمل بار انجام گيرد و پس از تخليه
بار يا بارگيري نسبت به خروج سريع خودرو به بيرون از محوطه نمايشگاه اقدام گردد؛ در غير اينصورت خودرو با ليفتراكت
به خارج از محوطه نمايشگاه منتقل مي شود.

 با توجه به عكس دار بودن كارت هاي شناسائي ،جهت صدور كارت شناسائي براي هريك از پرسنلي كه اسامي آنها در فرم
درخواست كارت شناسائي به ستاد برگزاري اعالم ميگردد؛ الزم است به همراه فرم  3دفترچه اطالعات حداكثر تا تاريخ
 1397/01/26براي هر نفر يك قطعه عكس  4 * 3با درج دقيق و خواناي نام،نام خانوادگي و نام شركت در پشت آن ،به
ستاد برگزاري نمايشگاه ارائه گردد.
 با توجه به مقررات و دستورالعمل شركت سهامي نمايشگاهها ،استفاده از كارت شناسائي در طي برگزاري نمايشگاه الزامي
است و قابل واگذاري به غير نمي باشد.
 ارسال كپي پاسپورت جهت صدور كارت شناسائي براي مهمانان خارجي به ستاد برگزاري الزامي است.

 كليه مشاركت كنندگان و پرسنل مستقر در غرفه ملزم به رعايت موارد دستورالعمل اجرايي امور حفاظتي و امنيتي دفترچه
اطالعات مي باشند.
 نكته مهم :تحويل كارت پاركينگ،بدون ارائه فرم  7تعهد دستورالعمل اجرائي امور حفاظتي و امنيتي دفترچه اطالعات به
شركت كنندگان به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد.

فرم درخواست كارت شناسايي
جهت افزايش ضريب حفاظت فيزيكي در ساعت اوليه بازگشايي سالن ها و جلوگيري از تردد افراد غيرمسئول در داخل سالن
ها و سهولت تردد مسئولين و متصديان غرفه ها ،نسبت به صدور كارت شناسائي عكس دار براساس تعرفه مندرج در بند
شرايط و تعرفه هاي كارت شناسائي و پاركينگ اقدام مي شود .بديهي است در طول مدت نمايشگاه ،قبل و بعد از ساعات
بازديد از ورود افراد فاقد كارت شناسائي به داخل سالن ها ممانعت به عمل مي آيد .لذا مقتضي است همزمان با ثبت نام
نسبت به تكميل و ارسال فرم ذيل اقدام نمائيد.
نام شركت /موسسه شركت كننده...................................متراژ..................................غرفه.............................سالن................................
تلفن.................................................فاكس .................................................................................................................................................
نام وسمت متقاضي ............................................................:تاريخ .............................................:مهر و امضاء..........................................

 لطفأ اسامي در جدول به صورت كامال خوانا نوشته شود .خواهشمند است درخصوص اعالم نام پرسنل غرفه هنگام تحويل
فرم به ستاد دقت كافي مبذول دارند .تعويض نام افراد جهت صدور كارت شناسائي پس از تحويل فرم به ستاد برگزاري
مقدور نمي باشد.
 ارائه يك قطعه عكس  3*4با درج دقيق و خواناي نام،نام خانوادگي و نام شركت در پشت آن ،براي هريك از افراد ذيل
همزمان با تحويل فرم به ستاد برگزاري نمايشگاه جهت صدور كارت شناسائي الزامي است.
 ارسال كپي پاسپورت جهت صدور كارت شناسائي براي مهمانان خارجي به ستاد برگزاري الزامي است.

