حراست حوزه تجارت خارجي

بسمه تعالي
(( تعهدنامه غرفه داران ))
مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا

سالم علیکم
احتراماً د ستورالعمل مدیریت حرا ست شرکت سهامی نمای شگاههای بین المللی ج.ا.ا که در  32بند تنظیم گردیده ا ست بمنظور رعایت قوانین و مقررات
بحضورتان ایفاد می گردد:

.1

و اداری و متحدالشوال و بوا رعایوت
پوشش خانمها تحت هر عنووان ررهوه دار و متیودیی موی بایاوت شوامل :مقنعوه و موانتوی کوام ً
شرع و عرف اسومی باشود لو ا اسوتفاده اا مانتوهوای کوتواه الوو بواا اونان و بودن نموا شوا و روسوری و همینوین رایشوهای
خارج اا عرف اکیداً ممنوع می باشد.

.3

پوشش خانمها و قایان ررهه داران خارایی می بایات در داخل ررهه بر اساس قوانین و مقررات امهوری اسومی باشد.

.2

هرگونه استفاده اا ررهه داران مرد با پوششهای نامناسب که به انحاء مختلف اعم اا لناس مد موهایی که منین اشاعه خوف شئونات اسومی
باشد ممنوع است.

.4

ا ستفاده اا هیلمها و  CDتنلیغاتی و سی اتم صوتی با تأیید روابط عمومی و حرا ست قابل پخش بوده و صدای ن باید محدود به داخل ررهه
باشد.

.5

ن یب هرگونه تجهیزات یا و سایل تنلیغاتی باید با هماهنگی م ائوالن ذیریط بوده و در صورت ایجاد مزاحمت برای سایر ررهه دارارن تو سط
ستاد حراست اا ادامه هعالیت ن ممانعت بعمل خواهد مد.

.6

تعداد اهراد حاضر در ررهه در قالب ررهه داری می بایات مطابق با یین نامه شرکت سهامی نمایشگاهها بوده و با کارت شناسایی مورد تأیید
ستاد حراست باشد ل ا میهمانان ررهه حق ایاتادن پشت کانترها و اوابگویی به باادید کنندگان را ندارند.

.7

انجام تنلیغات اعم اا پخش تراکت بروشور و  CDدر محلهای خارج اا ررهه اکیداً ممنوع می باشد.

.8

هروش کاالهای نمایشگاهی در ایام برگزاری نمایشگاه اکیداً ممنوع می باشد.

.9

ساعت شروع کار و حضور باادیدکنندگان  9:99صنح می باشد ل ا ررهه داران و پرسنل قنل اا هک پلمپ یعنی  8:99صنح می بایات در محل
سالن خود حضور داشته باشند.
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.19

مائولیت حفظ و نگهداری اا اموا ررهه در امان هعا بودن سالنها بعهده مشارکت کنندگان می باشد.

.11

برگزاری هرگونه ماابقه قرعه کشی و یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی حراست و روابط عمومی ممنوع است.

.13

ررهه دارا ن موظفند در ساعات پایانی کار نمایشگاه و قنل اا خروج باادید کنندگان ررهه را ترک ننموده و حداقل تا امان پلمپ سالن یای اا
نان داخل ررهه حضور داشته باشد.

.12

حفاظت و مراقنت اا اموا شخیی اا قنیل :دوربین هیلمنرداری و عااسی ویدئو لب تاپ تلفن همراه واه نقد اسناد و مدارک کیف دستی
و ...در ساعات کار نمایشگاه بر عهده خود اهراد بوده و اا قرار دادن ن در کانترها اداً خودداری نمایید.

.14

در امان ساخت و ساا و شب یدمان تا امان باته شدن درب سالن حتم ًا یانفر اا اهراد ررهه اهت حفاظت و نگهداری اا اموا می بایات
داخل ررهه حضور داشته باشد.

.15

در صوورت بروا هرگونه حادهه اا قنیل :سورقت مزاحمت اهراد تش سووای درگیری و ...مراتب را سوریعاً به مدیر سوالن یا پرسونل نااا و
انتظامات ماتقر در سالن اطوع دهید.

.16

هنگام باا نمودن درب ها در بدو ورود به ررهه در صورت رویت هرگونه سرقت شااتگی و  ...در اولین هرصت و قنل اا ورود باادیدکنندگان
بین ساعت  8:99تا  8:29ی مراتب را بیورت گزارش کتنی به مدیر سالن و نیروی حفاظت هیزیای اطوع دهید.

.17

نگهداری و استفاده اا وسایل قابل اشتعا اا قنیول :هیتور سویگار مخوزن گواا شوما و رارهوا و ابوزار توش اهوروا در داخول ررهوه
اکیداً ممنوع می باشد.

.18

اا خرید ر ا اا ویزیتورهای هاقد کارت شناسوایی و ریور مجواا بودلیل ماوایل بهداشوتی و موحظوات امنیتوی اود ًا خوودداری کورده و
در صورت نیاا به تهیه ر ا اا بیرون مجموعه می بایات قنوً با درخواست کتنی و تأیید مجری و مدیریتهای ذیربط انجام گیرد.

.19

در ایام سا خت و ساا و تخریب ررهه ها ورود هرگونوه خوودروی سوواری بوه مجموعوه ممنووع بووده و در ایوام مو کور تنهوا خودروهوای
باربری ااااه هعالیت را دارند ضمناً در صورت توقف بی مورد خودرو با لیفتراک به بیرون منتقل می گردد.

.39
.31

خروج هرگونه کاال بغیر اا موارد مندرج ماتلزم ارائه برگه مجوا خروج کاال می باشد.
نانیووه ررهووه مربوطووه در هضووای بوواا قوورار دارد حفووظ و حراسووت ن در طووو شوونانه روا بعهووده مشووارکت کننوودگان بوووده ل و ا اا
نخاتین روا بر پایی نمایشگاه نانت به هماهنگی با پیماناار مربوطه و استقرار نگهنان شب اقدام نمایید.

.33

اا همراه داشتن وسایل ممنوعه اا قنیل :اسلحه بیایم واکی تاکی دستنند و  ...اکیداً خودداری کنید.

.32

ررهه داران می بای ات اا انجام هرگونه ت شنج و او ساای که موانات بی نظمی در محیط نمای شگاه بین المللی شود پرهیز نمایند در ریر
اینیورت حراست مجموعه مجاا به تعطیلی ررهه خاطی بوده و ررهه دار حق اعتراض در مرااا قضایی را اا خود سلب می نماید.
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در پایان اا ح ضور م ااعی ن شرکت محترم در برپایی هر ه با شاوه تر نمای شگاه یاد شده که موانات شاوهایی صادرات ریر نفتی و

خودکفایی ملی در بااارهای اهانی را بدننا داشته باشد بدیهی است با عنایت به مطالب هوق ال کر و تعهدی که ذیل این مطلب اا شما اخ

می شود در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات تو سط آن غرفه ،حرا ست مجموعه ن سبت به قطع برق و تعطیلی غرفه اقدام
خواهد کرد و مسئولیت آن بعهده جنابعالی می باشد.

.1

پرکردن مشخیات ذیل الزامی است.
اینجانب:
نماینده تام االختیار شرکت:

سمت:

شماره سالن:

شماره ررهه:

پس اا مطالعه د ستورالعمل اارایی امور حفاظتی و امنیتی متعهد می شود ن انت به رعایت دقیق موارد ذکر شده در طو
ایام برگزاری نمایشگاه اقدام نمایم در ریر اینیورت طنق مقررات شرکت سهامی نمایشگاه اقدام خواهد گردید.

مهر و امضاء
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