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 )) تعهدنامه غرفه داران ((

 مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا

 

 سالم علیکم
گردیده است بمنظور رعایت قوانین و مقررات بند تنظیم  23احتراماً دستورالعمل مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا که در 

 بحضورتان ایفاد می گردد:

 

پوشش خانمها تحت هر عنوان ) غرفه دار و متصددی  مدی بای دت شدامل: مقنعده و مدانتوی کدامیً اداری و متحدالشدرل و بدا رعایدت  .1

شدا  و روسدری و همیندین یرایشدهای چ داان و بددن نمدا، جلدو بدا ، باشد، لذا اسدتفاده ا  مانتوهدای کوتداه، شرع و عرف اسیمی 

 خارج ا  عرف اکیداً ممنوع می باشد.

 ) غرفه داران خارجی  می بای ت در داخل غرفه بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسیمی باشد. و یقایان پوشش خانمها .2

مادین اشداعه خدیف شدتونات  مد  موهایی کههرگونه استفاده ا  غرفه داران مرد با پوششهای نامناسب که به انحاء مختلف اعم ا  لااس،  .3

 اشد ممنوع است.اسیمی ب

تالیغاتی و سی تم صوتی با تأیید روابط عمومی و حراست قابل پخش بوده و صدای ین باید محدود به داخل غرفه  CDاستفاده ا  فیلمها و  .4

 باشد.

وده و در صورت ایجاد مزاحمت برای سایر غرفه دارارن توسط نصب هرگونه تجهیزات یا وسایل تالیغاتی باید با هماهنگی م توالن ذیریط ب .5

 ستاد حراست ا  ادامه فعالیت ین ممانعت بعمل خواهد یمد.

ییین نامه شرکت سهامی نمایشگاهها بوده و با کارت شناسدایی مدورد تعداد افراد حاضر در غرفه ) در قالب غرفه دار  می بای ت مطابق با  .6

 میهمانان غرفه حق ای تادن پشت کانترها و جوابگویی به با دید کنندگان را ندارند. تأیید ستاد حراست باشد، لذا

 در محلهای خارج ا  غرفه اکیداً ممنوع می باشد. CDانجام تالیغات اعم ا  پخش تراکت، بروشور و  .7

 فروش کاالهای نمایشگاهی در ایام برگزاری نمایشگاه اکیداً ممنوع می باشد. .8

صاح مدی بای دت در  8:00صاح می باشد، لذا غرفه داران و پرسنل قال ا  فک پلمپ یعنی  9:00حضور با دیدکنندگان ساعت شروع کار و  .9

 محل سالن خود حضور داشته باشند.

 غرفه در  مان فعا  بودن سالنها بعهده مشارکت کنندگان می باشد. م تولیت حفظ و نگهداری ا  اموا  .10

 یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی حراست و روابط عمومی ممنوع است. برگزاری هرگونه م ابقه، قرعه کشی و .11

غرفه داران موظفند در ساعات پایانی کار نمایشگاه و قال ا  خروج با دید کنندگان غرفه را ترک ننموده و حداقل تا  مان پلمپ سالن یری  .12

 ا  ینان داخل غرفه حضور داشته باشد.

ل: دوربین فیلمارداری و عراسی، ویدئو، لب تاپ، تلفن همراه، وجه نقد، اسدناد و مددارک، کیدف حفاظت و مراقات ا  اموا  شخصی ا  قای .13

 دستی و... در ساعات کار نمایشگاه بر عهده خود افراد بوده و ا  قرار دادن ین در کانترها جداً خودداری نمایید.

فر ا  افراد غرفه جهت حفاظت و نگهداری ا  اموا  می بای ت در  مان ساخت و سا  و شب چیدمان تا  مان ب ته شدن درب سالن حتماً یرن .14

 داخل غرفه حضور داشته باشد.

در صورت برو  هرگونه حادثه ا  قایل: سرقت، مزاحمت افراد، یتش سو ی، درگیری و... مراتب را سریعاً به مدیر سدالن یدا پرسدنل ناجدا و  .15

 انتظامات م تقر در سالن اطیع دهید.

رب ها در بدو ورود به غرفه در صورت رویت هرگونه سرقت، شر تگی و ... در اولین فرصت و قال ا  ورود با دیدکنندگان  هنگام با  نمودن د .16

   مراتب را بصورت گزارش کتای به مدیر سالن و نیروی حفاظت فیزیری اطیع دهید. 8:30تا  8:00) بین ساعت 
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تر، سدیگار، مخدزن گدا ، شدمچ و چراغهدا و ابدزار یتدش افدرو  در داخدل غرفده نگهداری و استفاده ا  وسایل قابل اشتعا  ا  قایل: هی .17

 اکیداً ممنوع می باشد.

ا  خرید غذا ا  ویزیتورهای فاقد کارت شناسایی و غیدر مجدا  بددلیل م دایل بهداشدتی و میحظدات امنیتدی جدداً خدودداری کدرده و  .18

 ا درخواست کتای و تأیید مجری و مدیریتهای ذیربط انجام گیرد.در صورت نیا  به تهیه غذا ا  بیرون مجموعه می بای ت قایً ب

در ایام ساخت و سا  و تخریب غرفه ها ورود هرگونه خدودروی سدواری بده مجموعده ممندوع بدوده و در ایدام مدذکور تنهدا خودروهدای  .19

 قل می گردد.در صورت توقف بی مورد، خودرو با لیفتراک به بیرون منتباربری اجا ه فعالیت را دارند، ضمناً 

 خروج هرگونه کاال بغیر ا  موارد مندرج م تلزم ارائه برگه مجو  خروج کاال می باشد. .20

چنانیده غرفده مربوطده در فضدای بددا  قدرار دارد حفدظ و حراسدت ین در طدو  شدداانه رو  بعهدده مشدارکت کننددگان بدوده لددذا ا   .21

 مربوطه و استقرار نگهاان شب اقدام نمایید.نخ تین رو  بر پایی نمایشگاه ن ات به هماهنگی با پیمانرار 

 ا  همراه داشتن وسایل ممنوعه ا  قایل: اسلحه، بی یم، واکی تاکی، دستاند و ... اکیداً خودداری کنید. .22

 غرفه داران می بای ت ا  انجام هرگونه تشنج و جوسا ی که موجاات بی نظمی در محیط نمایشگاه بین المللی شود پرهیز نمایندد در غیدر .23

 اینصورت حراست مجموعه مجا  به تعطیلی غرفه خاطی بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجچ قضایی را ا  خود سلب می نماید.

در پایان ا  حضور م اعی ین شرکت محترم در برپایی هرچه باشروه تر نمایشگاه یاد شده که موجاات شروفایی صادرات غیر نفتدی و    -

جهانی را بدناا  داشته باشد، بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الذکر و تعهدی که ذیل این مطلب ا  شما اخذ خودکفایی ملی در با ارهای 

غرفه اقدام  و تعطیلی، حراست مجموعه نسبت به قطع برق در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات توسط آن غرفهمی شدود 

  الی می باشد.عخواهد کرد و مسئولیت آن بعهده جناب

 

 

 پرکردن مشخصات ذیل الزامی است. -

 اینجانب:

 شماره غرفه:      نماینده تام االختیار شرکت:                                            سمت:                           شماره سالن:             

رعایت دقیق موارد ذکر شده در طدو  پس ا  مطالعه دستورالعمل اجرایی امور حفاظتی و امنیتی متعهد می شود ن ات به 

 ایام برگزاری نمایشگاه اقدام نمایم، در غیر اینصورت طاق مقررات شرکت سهامی نمایشگاه اقدام خواهد گردید.
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