حراست حوزه تجارت خارجي

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

سالم علیکم
احتراماً دستورالعمل مدیریت حراست شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ج.ا.ا که در  32بند تنظیم گردیده است بمنظور رعایت قوانین و مقرررا
بحضورتان ایفاد می گردد:

.1

پوشش خانمها تحت هر عنوان ( غرفره دار و متدردیم مری بایشرت شرامل :مقنعره و مرانتوی کرام ً اداری و متحدالشرعل و برا رعایرت
شرع و عرف اس می باشد ،لراا اسرتفاده ام مانتوهرای کوتراه ،جلرو برام ،چشراان و بردن نمرا ،شرا و روسرری و همینرین یرایشرهای
خارج ام عرف اکیداً ممنوع می باشد.

.3
 .2هرگونه استفاده ام غرفه داران مرد با پوششهای نامناسب که به انحاء مختلف اعم ام لااس ،مد موهایی کره مارین اشراعه خر ف شرتونا
پوشش خانمها و یقایان( غرفه داران خارجیم می بایشت در داخل غرفه بر اساس قوانین و مقررا جمهوری اس می باشد.

اس می باشد ممنوع است.

.4

استفاده ام فیلمها و  CDتالیغاتی و سیشتم صوتی با تأیید روابط عمومی و حراست قابل پخش بوده و صدای ین باید محدود به داخل غرفره
باشد.

.5

ندب هرگونه تجهیزا

یا وسایل تالیغاتی باید با هماهنگی مشتوالن ذیریط بوده و در صور ایجاد مزاحمت برای سایر غرفه دارارن توسرط

ستاد حراست ام ادامه فعالیت ین ممانعت بعمل خواهد یمد.

.6

تعداد افراد حاضر در غرفه ( در قالب غرفه دارم می بایشت مطابق با ییین نامه شرکت سهامی نمایشگاهها بوده و با کرار شناسرایی مرورد
تأیید ستاد حراست باشد ،لاا میهمانان غرفه حق ایشتادن پشت کانترها و جوابگویی به بامدید کنندگان را ندارند.

 .7انجام تالیغا اعم ام پخش تراکت ،بروشور و  CDدر محلهای خارج ام غرفه اکیداً ممنوع می باشد.
 .8فروش کاالهای نمایشگاهی در ایام برگزاری نمایشگاه اکیداً ممنوع می باشد.

.9

ساعت شروع کار و حضور بامدیدکنندگان  9:99صاح می باشد ،لاا غرفه داران و پرسنل قال ام فک پلمپ یعنی  8:99صراح مری بایشرت در
محل سالن خود حضور داشته باشند.

 .19مشتولیت حفظ و نگهداری ام اموا غرفه در ممان فعا بودن سالنها بعهده مشارکت کنندگان می باشد.
 .11برگزاری هرگونه مشابقه ،قرعه کشی و یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی حراست و روابط عمومی ممنوع است.
 .13غرفه داران موظفند در ساعا پایانی کار نمایشگاه و قال ام خروج بامدید کنندگان غرفه را ترک ننموده و حداقل تا ممان پلمپ سالن یعری
ام ینان داخل غرفه حضور داشته باشد.
 .12حفاظت و مراقات ام اموا شخدی ام قای ل :دوربین فیلمارداری و ععاسی ،ویدئو ،لب تاپ ،تلفن همراه ،وجه نقرد ،اسرناد و مردارک ،کیرف
دستی و ...در ساعا کار نمایشگاه بر عهده خود افراد بوده و ام قرار دادن ین در کانترها جداً خودداری نمایید.
 .14در ممان ساخت و سام و شب چیدمان تا ممان بشته شدن درب سالن حتماً یعنفر ام افراد غرفه جهت حفاظت و نگهداری ام اموا می بایشت
داخل غرفه حضور داشته باشد.
 .15در صور بروم هرگونه حادثه ام قایل :سرقت ،مزاحمت افراد ،یتش سومی ،درگیری و ...مراتب را سریعاً به مردیر سرالن یرا پرسرنل ناجرا و
انتظاما مشتقر در سالن اط ع دهید.
 .16هنگام بام نمودن د رب ها در بدو ورود به غرفه در صور رویت هرگونه سرقت ،شعشتگی و  ...در اولین فرصت و قال ام ورود بامدیدکنندگان
( بین ساعت  8:99تا  8:29م مراتب را بدور گزارش کتای به مدیر سالن و نیروی حفاظت فیزیعی اط ع دهید.
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 .17نگهداری و استفاده ام وسایل قابل اشتعا ام قایل :هی ترر ،سریگار ،مخرزن گرام ،شرمر و چراغهرا و ابرزار یترش افرروم در داخرل غرفره
اکیداً ممنوع می باشد.
 .18ام خرید غاا ام ویزیتورهای فاقد کار شناسرایی و غیرر مجرام بردلیل مشرایل بهداشرتی و م حظرا امنیتری جرد ًا خرودداری کررده و
در صور نیام به تهیه غاا ام بیرون مجموعه می بایشت قا ً با درخواست کتای و تأیید مجری و مدیریتهای ذیربط انجام گیرد.
 .19در ایام ساخت و سام و تخریب غرفه ها ورود هرگونره خرودروی سرواری بره مجموعره ممنروع بروده و در ایرام مراکور تنهرا خودروهرای
باربری اجامه فعالیت را دارند ،ضمناً در صور توقف بی مورد ،خودرو با لیفتراک به بیرون منتقل می گردد.
 .39خروج هرگونه کاال بغیر ام موارد مندرج مشتلزم ارائه برگه مجوم خروج کاال می باشد.
 .31چنانیرره غرفرره مربوطرره در فضررای بررام قرررار دارد حفررظ و حراسررت ین در طررو شرراانه روم بعهررده مشررارکت کننرردگان برروده لرراا ام
نخشتین روم بر پایی نمایشگاه نشات به هماهنگی با پیمانعار مربوطه و استقرار نگهاان شب اقدام نمایید.
 .33ام همراه داشتن وسایل ممنوعه ام قایل :اسلحه ،بیشیم ،واکی تاکی ،دستاند و  ...اکیداً خودداری کنید.
 .32غرفه داران می بایشت ام انجام هرگونه تشنج و جوسامی که موجاا بی نظمی در محیط نمایشگاه بین المللی شود پرهیرز نماینرد در غیرر
ایندور حراست مجموعه مجام به تعطیلی غرفه خاطی بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجر قضایی را ام خود سلب می نماید.
 در پایان ام حضور مشاعی ین شرکت محترم در برپایی هرچه باشعوه تر نمایشگاه یاد شده که موجاا شعوفایی صادرا غیرر نفتری وخودکفایی ملی در بامارهای جهانی را بدناا داشته باشد ،بدیهی است با عنایت به مطالب فوق الاکر و تعهدی که ذیل این مطلب ام شما اخا

می شود در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات توسط آن غرفه ،حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطیلی غرفه اقددام
خواهد کرد و مسئولیت آن بعهده جنابعالی می باشد.

-

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

سمت:

شماره سالن:

شماره غرفه:

پس ام مطالعه دستورالعمل اجرایی امور حفاظتی و امنیتی متعهد می شود نشات به رعایت دقیق موارد ذکر شده در طرو
ایام برگزاری نمایشگاه اقدام نمایم ،در غیر ایندور طاق مقررا شرکت سهامی نمایشگاه اقدام خواهد گردید.

مهر و امضاء
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