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قوانين و مقـررات

ـكل و بـا رعايـت
چنـين آرايشـهاي

 

 خـالف شـئونات

ود به داخل غرفـه

فه دارارن توسـط

شناسـايي مـورد

 مـي بايسـت د

پلمپ سالن يكـي

و مـدارك، كيـف

 اموال مي بايست

ا پرسـنل ناجـا

ود بازديدكنندگان

 
 

كد پستي : 226

 بمنظور رعايت ق

اري و متحدالشـك
 روسـري و همچن

ي اسالمي باشد. 
مبـين اشـاعه ه

ي آن بايد محدو

ت براي ساير غرف

بوده و با كـارت ش
  ندارند.

صـبح 8:00يعني 

 ت.

 حداقل تا زمان پ

جه نقـد، اسـناد و
 ييد.

ظت و نگهداري از

مـدير سـالن يـا

صت و قبل از ورو
 هيد.

 .باشدار مي 
662672-3س : 

office@  

  ي ج.ا.ا

گرديده استيم 

ـانتوي كـامالً ادا
شـال ون نمـا،    

 مقررات جمهوري
مدل موهايي كه 

خش بوده و صداي

رت ايجاد مزاحمت

مي نمايشگاهها ب
زديد كنندگان را

 مي باشد.

ل از فك پلمپ يع

 گان مي باشد.

مومي ممنوع است
را ترك ننموده و

 تلفن همراه، وج
داً خودداري نماي

غرفه جهت حفاظت

اتب را سريعاً به م

و ... در اولين فرص
فيزيكي اطالع ده

  

داري فاقد اعتبا
فاكس  21919

@iranfair.co

  ن ))
ههاي بين المللي

بند تنظي 23ه در

امل: مقنعـه و مـ
چسـبان و بـد،

 اساس قوانين و
لف اعم از لباس،

و حراست قابل پخ

وده و در صورط ب

نامه شركت سهام
 جوابگويي به باز
فه اكيداً ممنوع م

 د.

ران و پرسنل قبل

ه مشاركت كنندگ
راست و روابط عم
 كنندگان غرفه ر

، ويدئو، لب تاپ،
 آن در كانترها جد

فر از افراد غً يكن

، درگيري و... مرا

رقت، شكستگي و
و نيروي حفاظت ف

ی عا ه    س

اسيون استه اتوم
تلفن:     1939

              om

نامه غرفه داران
سهامي نمايشگاه

ن المللي ج.ا.ا كه

ـي بايسـت شـا
جلـو بـاز،وتـاه،

در داخل غرفه بر
 كه به انحاء مختل

د روابط عمومي و

ي مسئوالن ذيريط
 د.

آيين نت مطابق با
ن پشت كانترها و
هاي خارج از غرف
داً ممنوع مي باشد
شد، لذا غرفه دا

دن سالنها بعهده
دون هماهنگي حر
 از خروج بازديد

رداري و عكاسي،
ه و از قرار دادن آ
 درب سالن حتماً

راد، آتش سوزي،

رويت هرگونه سر
ي به مدير سالن و

      

 

بدون مهر برجس
95 -1491ستي:

www.iran   

(( تعهدن
راست شركت س

 نمايشگاههاي بين

ر و متصـدي) مـ
 از مانتوهـاي كو

جي) مي بايست د
شهاي نامناسب

تم صوتي با تأييد

ي بايد با هماهنگي
بعمل خواهد آمد
ه دار) مي بايست
رفه حق ايستادن

در محله CDر و
ي نمايشگاه اكيد

صبح مي با 9:00

در زمان فعال بود
مراسم متفرقه بد
 نمايشگاه و قبل

ل: دوربين فيلمبر
ده خود افراد بوده
مان بسته شدن

رقت، مزاحمت افر

غرفه در صورت ر
رت گزارش كتبي

مه هاي صادره ب
ران، صندوق پس
nfair.com

مديريت حر

ت شركت سهامي

عنوان ( غرفـه دا
د، لـذا اسـتفاده

 ع مي باشد.

غرفه داران خارج
داران مرد با پوش

 ت.

تبليغاتي و سيست

 وسايل تبليغاتي
ليت آن ممانعت

ه ( در قالب غرفه
ميهمانان غر ، لذا

ش تراكت، بروشو
ي در ايام برگزاري
ر بازديدكنندگان

 شته باشند.

غرفه ي از اموال
يا م  قرعه كشي و

ساعات پاياني كار
 ر داشته باشد.

لل شخصي از قبي
 نمايشگاه بر عهد
شب چيدمان تا ز

  باشد.

ادثه از قبيل: سر
  اطالع دهيد.

 در بدو ورود به غ
) مراتب را بصور 8

ی      خار

نام
گراه شهيد چمر

مديريت حراست
  گردد:

خانمها تحت هر ع
باشدرف اسالمي 

عرف اكيداً ممنوع
( غو آقايان خانمها

ستفاده از غرفه د
اشد ممنوع است

ت CDز فيلمها و 

گونه تجهيزات يا
ست از ادامه فعال
اد حاضر در غرفه
اد حراست باشد،
يغات اعم از پخش
الهاي نمايشگاهي

حضورروع كار و 
ن خود حضور داش
ت حفظ و نگهداري
هرگونه مسابقه، ق
ان موظفند در س
خل غرفه حضور
و مراقبت از اموال
. در ساعات كار ن
ساخت و ساز و ش
فه حضور داشته
ت بروز هرگونه حا
 مستقر در سالن

رب هاز نمودن د
8:30تا  8:00عت 

  

جارت وزه  ت 

اني: تهران، بزرگ

  م عليكم
اماً دستورالعمل م
ورتان ايفاد مي گ

پوشش خ .1
شرع و عر
خارج از ع

پوشش خ .2
هرگونه اس .3

ااسالمي ب
استفاده ا .4

 باشد.

نصب هرگ .5
ستاد حرا

تعداد افر .6
تأييد ستا

انجام تبلي .7
فروش كاال .8
ساعت شر .9

محل سالن
مسئوليت .10
برگزاري ه .11
غرفه دارا .12

از آنان دا
حفاظت و .13

دستي و..
در زمان س .14

داخل غرف
در صورت .15

انتظامات
هنگام باز .16

( بين ساع

ا
 

نشا

 

  
سالم
احتر
بحضو
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 در داخـل غرفـه

ـودداري كـرده
 يرد.

نهـا خودروهـاي

گان بــوده لــذا ا

ز نماينـد در غيـر
  نمايد.

ات غيـر نفتـي
مطلب از شما اخذ

غرفه اقـدام ي

  شماره غرفه:
ر شده در طـول

  رديد.
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ار آتـش افـروز

منيتـي جـداً خـ
ي ذيربط انجام گي
ر ايـام مـذكور تن

 

شــاركت كننــدگ
 

للي شود پرهيـز
ز خود سلب مي
 شكوفايي صادر
دي كه ذيل اين م

و تعطيليع برق 

ش      ن:             
دقيق موارد ذكر
اقدام خواهد گر

  ضاء

 .باشدار مي 
662672-3س : 

office@  

و چراغهـا و ابـزا

ي و مالحظـات ام
جري و مديريتهاي
نـوع بـوده و در

قل مي گردد.منت

انه روز بعهــده مش
ب اقدام نماييد.

 دداري كنيد.

مايشگاه بين المل
راجع قضايي را از
شده كه موجبات
فوق الذكر و تعهد
عه نسبت به قطع

     شماره سالن
رعايت دبت به 

هامي نمايشگاه ا

مهر و امض        

  

داري فاقد اعتبا
فاكس  21919

@iranfair.co

ن گـاز، شـمع و

سـايل بهداشـتي
كتبي و تأييد مج
ـه مجموعـه ممن
فتراك به بيرون م

 ال مي باشد.

ن در طــول شــبا
ستقرار نگهبان شب
ند و ... اكيداً خود
ظمي در محيط نم
حق اعتراض در مر
تر نمايشگاه ياد ش
عنايت به مطالب ف
حراست مجموع

                      :
هد مي شود نسب
رات شركت سه

                        

ی عا ه    س

اسيون استه اتوم
تلفن:     1939

              om

، سـيگار، مخـزن

مجـاز بـدليل مس
ا درخواست كبالً ب

دروي سـواري بـ
ورد، خودرو با ليفت
 مجوز خروج كاال
ظ و حراســت آن

مربوطه و استكار
كي تاكي، دستبن
كه موجبات بي نظ
وده و غرفه دار ح
ي هرچه باشكوه ت
 بديهي است با ع
، حسط آن غرفه

    د.

              سمت:
ي و امنيتي متعه
ورت طبق مقرر
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تـر،ل از قبيل: هي

ناسايي و غيـر م
عه مي بايست قب
رود هرگونه خـود
ورت توقف بي مو
ستلزم ارائه برگه

 قــرار دارد حفــظ
هماهنگي با پيمانك
سلحه، بيسيم، وا
شنج و جوسازي ك
ي غرفه خاطي بو
محترم در برپايي
بال داشته باشد،
ن و مقررات توس

الي مي باشدعاب

 ست.

                       
ي امور حفاظتي
م، در غير اينصو

                      

مه هاي صادره ب
ران، صندوق پس
nfair.com

سايل قابل اشتعال

ي فاقد كارت شن
ذا از بيرون مجمو
خريب غرفه ها ور

در صورند، ضمناً
ز موارد مندرج مس
ه در فضــاي بــاز
شگاه نسبت به ه
منوعه از قبيل: اس
 انجام هرگونه تش
عه مجاز به تعطيلي
ساعي آن شركت م

جهاني را بدنباي
م رعايت قوانين
ت آن بعهده جنا

ت ذيل الزامي اس

ار شركت:       
تورالعمل اجرايي
شگاه اقدام نمايم

                      

      

ی      خار

نام
گراه شهيد چمر

 و استفاده از وس
 نوع مي باشد.

غذا از ويزيتورهاي
ت نياز به تهيه غذ
ساخت و ساز و تخ
جازه فعاليت را دار
رگونه كاال بغير از
 غرفــه مربوطــه

 روز بر پايي نمايش
داشتن وسايل مم
ان مي بايست از
 حراست مجموع
يان از حضور مسا
ي ملي در بازارها
در صورت عدم
كرد و مسئوليت

كردن مشخصات
  جانب:

ينده تام االختيا
س از مطالعه دست
م برگزاري نمايش

                       

                   

  

جارت وزه  ت 

اني: تهران، بزرگ

نگهداري .17
اكيداً ممن

از خريد غ .18
در صورت

در ايام س .19
باربري اج

خروج هر .20
چنانچــه .21

نخستين
از همراه د .22
غرفه دارا .23

اينصورت
در پاي   -

خودكفايي
مي شود

خواهد ك
  
  
پركر -

اينج
نماي
پس
ايام
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