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 . باشد اسالمي عرف و شرع رعایت با  بایست مي (متصدي و دار غرفه) عنوان تحت و آقایان  ها خانم وشش. پ 1

. مسئولیت حفاظت و حراست از کلیه تجهیزات ، ملزومات و متعلقات نمایشگاه از زمان شروع آماده سازي تا زمان تخلیه کامل 2

 در طول شبانه روز  بر عهده و هزینه برگزار کننده مي باشد . 

 و کنندگان مشارکت حضور لذا ،مطابق صورتجلسه هماهنگي خواهد بود  بازدیدکنندگان حضور و نمایشگاه کار شروع ساعت.  3

 .باشد مي الزامي ها سالن پلمپ فك از قبل ساعت یكآنان  پرسنل

. خروج کاال و تجهیزات از نمایشگاه صرفا با تکمیل فرم خروج کاال ، مهمور به مهر و امضاء مدیر مرکز نمایشگاه امکان پذیر 4

 به تعداد کافي و تکمیل آن پیش از اتمام نمایشگاه مي باشد.خواهد بود . در این خصوص برگزار کننده ملزم به اخذ برگه خروج 

 .است ممنوع نمایشگاه مرکزمدیریت  هماهنگي بدون متفرقه مراسم یا و کشي  قرعه مسابقه، هرگونه برگزاري.  5

 . استفاده از بیسیم و لوازم مشابه صرفا با تکمیل فرم تعهد نامه مربوطه امکان پذیر مي باشد .6

سایت  یتمدیر به سریعا را مراتب.. ،.و درگیري سوزي، آتش افراد، تمزاحم و سرقت :قبیل از حادثه هرگونه بروز صورت در. 7

 .دهید اطالع سالن در مستقر انتظامات و ناجا پرسنل یا نمایشگاه

 آتش ابزار و ها چراق و شمع گاز، مخزن سیگار، هیتر، :قبیل زاو ممنوعه   اشتعال قابل وسایل هرگونه  از استفاده و نگهداري.  8

 .بشد مي ممنوع اکیداً غرفه داخل در افروز

 در و بوده ممنوع سایت نمایشگاه مجموعه بهشخصي  سواري خودروي هرگونه ورود ها غرفه تخریب و ساز و ساخت ایام در.  9

 خواهند داشت . را فعالیت اجازه باربري خودروهاي تنها مذکور ایام

 پرهیز شودخواهد  هنمایشگا محیط در بینظمي موجب که جوسازي و تنش هرگونه ایجاد زا مي بایست کنندگان مشارکت.  11 

 قضایي مراجع در اعتراض حق دار غرفه و بوده خاطي غرفه تعطیلي به مجاز برج میالد تهران  مجموعه صورت این غیر در نمایند

 .نماید مي سلب خود از را انتظامي و

 رعایت عدم صورت در شود مي اخذ شما از مطالب این ذیل در که تعهدي و الذکر فوق مطالب به عنیت با است ذکر یاناش . 11

برعهده  آن مسئولیت و کرد خواهد اقدام غرفه تعطیليبه  نسبت برج میالد تهران  مجموعه ،غرفه داران توسط مقررات و قوانین

 .باشد مي برگزار کننده 

 (بند11) فوق دستورالعمل موضوع مطالعه از پس                          : االختیار تام نمایندهبرگزار کننده /  خانوادگي نام و نام

برج میالد  صورت این غیر در نمایم اقدام نمایشگاه برگزاري ایام طول در شده ذکر موارد دقیق رعایت به نسبت شوم مي متعهد

 :امضاء و هرم.                 نماید اقدام مقررات و قوانین با برابر تصمیم گونه هر اتخاذ به نسبتمختار خواهد بود   تهران 


