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 تعهد و دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی وامنیتی  -7فرم 

 

 تعالیبسمه

 «تعهدنامه غرفه داران»

 .ا ا. مديريت حراست شركت سهامی نمايشگاههاي بين المللی ج.

 سالم عليکم؛ 

بني تنظيم گردريه اس ، به منظرا  23ته دا ج. ا. ا. ي بين اعللل  هاهدستترااعمل  ميررر  حراس  ررت  ساام  ملارگاا احتراماً

 اعار  قرامين و مقراات به حضراتان ارفاد م  گردد. 

می بایست شامل : مقنعه و مانتوی کامالً اداری و متحدالشکل و با رعایت شرع و عرف  (دار و متصدیغرفه)ها تحت هر عنوان پوشش خانم (1

  اسالمی باشد؛ لذا استفاده از مانتوهای کوتاه، چسبان و بدن نما، شال و روسری و همچنین آرایش های خارج از عرف اکیداً ممنوع می باشد.

 ر داخل غرفه بر اساس قوانین و مقرران اسالمی باشد. می بایست د (غرفه داران خارجی)پوشش خانم ها و آقایان  (2

هرگونه استتفاده از غرفه داران مرد با  پوشش های نامناس  که به انحا  متتل  اعم از لباس و مدل موهایی که مبین اشاعه خالف شوونا   (3

 اسالمی باشد، ممنوع است. 

های تبلیغاتی و ستیستم ووتی با تيیید رواب  عمومی و ستاد رراست قابل پتش بوده و ودای آن باید محدود به  CDاستتفاده از فیلم ها و  (4

 داخل غرفه باشد. 

نص  هرگونه تجهیزا  یا وسایل تبلیغاتی باید با هماهنگی مسووالن ذیرب  بوده و در وور  ایجاد مزارمت برای سایر غرفه داران توس   (5

 فعالیت آن ممانعت به عمل خواهد آمد.  ستاد رراست از ادامه

باشد و با کار  شناسایی مورد  هاهمی بایستت مااب  با آیین نامه شترکت سهامی نمایشگا( در قال  غرفه دار)تعداد افراد راضتر در غرفه  (6

 را ندارند. تایید ستاد رراست باشد، لذا میهمانان غرفه راضر ر  ایستادن پشت کانتر و جوابگویی به بازدید کنندگان 

 ، تراکت و بروشور تبلیغاتی در محل های خارج از غرفه اکیداً ممنوع می باشد. CDانجام تبلیغا  اعم از پتش  (7

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

 وتتتبي  8نل قبل از فک پلمپ یعنی وتتتبي می باشتتتد؛ لذا غرفه داران و پرستتت 00:9ستتتاعتت شتتتروع کتار و ريتتتور بتازدیتدکننتدگتان  (9

 می بایست در محل سالن خود ريور داشته باشند.  

 مسوولیت رفظ و نگهداری از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالن ها به عهده مشارکت کننده می باشد.  (11

 برگزاری هرگونه مسابقه، قرعه کشی و یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی رراست و رواب  عمومی ممنوع است.  (11

غرفه داران موظفند در ساعا  پایانی کار نمایشگاه و قبل از خروج بازدیدکنندگان غرفه خود را ترک ننموده و رداقل تا زمان پلمپ سالن،  (12

 د. یکی از آنان داخل غرفه ريور داشته باش

رفاظت و مراقبت از اموال شتتصتی از قبیل : دوربین فیلم برداری و عکاستی، ویدئو، لپ تات، تلفن همراه، وجه نقد، اسناد و مدارک، کی   (13

 دستی و ... در ساعا  کار نمایشگاه بر عهده خود افراد بوده و می بایست از قرار دادن آن در کانترها جدا خودداری نمایند. 
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 ستتاز و شتت  چیدمان تا زمان بستتته شتتدن درت ستتالن رتما یک نفر از افراد غرفه جهت محافرت و نگهداری از اموال  در زمان ستتاخت و  (14

 می بایست داخل غرفه ريور داشته باشد. 

اجا ندر وور  بروز هر گونه رادثه از قبیل : سرقت و مزارمت افراد، آتش سوزی، درگیری و ... مرات  را سریعاً به مدیر سالن یا پرسنل  (15

 و انتراما  مستقر در سالن اطالع دهید. 

هنگتام باز نمودن درت ها در بدو ورود به غرفه در وتتتور  رویت هر گونه ستتترقت ،شتتتکستتتتگی و ... در اولین فروتتتت و قبل از ورود  (16

 طالع دهید. ) مرات  را به وور  گزارش کتبی به مدیر سالن و نیروی رفاظت فیزیکی ا30:8الی  00:8بازدیدکنندگان (بین ساعت 

نوع منگهداری و استفاده از وسایل قابل اشتعال از قبیل : هیتر، سیگار، متزن گاز، شمع و چراغ ها و ابزار آتش افروز در داخل غرفه اکیداً م (17

 می باشد. 

ی گردد ودر وور  از خرید غذا از ویزیتورهای فاقد کار  شتناستایی و غیرمجاز به دلیل مستایل بهداشتی و مالررا  امنیتی جداً خوددار (18

 نیاز به تهیه غذا از بیرون مجموعه می بایست قبال با درخواست کتبی و تایید مجری و مدیریت های ذیرب  انجام گیرد. 

ورود هرگونه خودروی ستتواری به مجموعه ممنوع بوده و در ایام مذکور تنها خودروهای  هاهدر ایام ستتاخت و ستتاز ؛ بازدید و تتری  غرف (19

 فعالیت را دارند ضمنا در وور  توق  بی مورد،خودرو با لیفتراک به بیرون منتقل می گردد.  باربری اجازه

 خروج هر گونه کاال به غیر از موارد مندرج مستلزم ارائه برگه خروج کاال می باشد.  (21

ه می باشد؛ لذا از نتستین روز چنانچه غرفه مربوطه در فيتای باز قرار دارد، رفظ و رراست آن در طول شبانه روز به عهده مشارکت کنند (21

 برپایی نمایشگاه نسبت به هماهنگی با پیمانکار مربوطه و استقرار نگهبان ش  اقدام نمایید. 

 از همراه داشتن وسایل ممنوعه از قبیل:  اسلحه، بیسیم، واکی تاکی، دستبند و ... اکیداً خودداری نمایید.  (22

تشنج و جوسازی که موجبا  بی نرمی در محی  نمایشگاه بین المللی شود، پرهیز نماید؛ در غیر غرفه داران می بایستت از انجام هر گونه   (23

  .اینصور  رراست مجموعه مجاز به تعایلی غرفه خاطی بوده و غرفه دار ر  اعتراض در مراجع قيایی و انترامی را از خود سل  می نماید

دا پاران از حضتترا و معتتاع  رن رتترت  مرترم دا برپار  هر شه با رتتکره تر ملارگتتااه راد رتتيه ته مر  ات رتتکر ار  

صتتاداات ريرمفت  و دردتفا   مل  دا بازااهاي  اام  اا به دم اد دارتتته بارتتي، بيرا  استت  با عنار  به م اعذ  ر  اع تر 

دا صرات عيم اعار  قرامين و مقراات ترسط رن رر ه، حراس  مجلرعه  وتمايي ته دا ذر  ارن م اعذ از رتلا اد  م   ررد

 مع   به ق ع بر  و تم يل  رر ه اقيام دراهي ترد و معئرعي  رن به عايه  نابماع  م  باري. 

 پر کردن مشخصات ذيل الزامي است. 

 نام و نام خانوادگي: 

 سمت :                                    شماره سالن :                    شماره غرفه:       نماينده تام االختيار شركت :                            

پس از مطالعه دستتتتورالعمج ايرايي امور ظتا تي و امنيتي متعمد مي شتتتوم ن تتتيت ده ر ايت د يك موارد ركر شتتتده در زور ايام درگ ار  

 ا دام خواهد گرديد.  هاهرات شركت سمامي نمايشگادر غير اين صورت زيك مقر  ،نمايشگاه ا دام نمايم

 

 : مهر و اميا   
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