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 بسمه تعالی

 )) تعهد نامه غرفه داران((

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

 سالم علیکم

رعایت  گردد نسبت بهتعهد می( بدینوسیله 93الی  1امنیتی) موارد  و دستورالعمل اجرایی امورحفاظتی احتراماً ضمن تأیید

ومقررات توسط  قوانین است در صورت عدم رعایت دقیق موارد ذکر شده درطول مدت برگزاری نمایشگاه اقدام نمایم، بدیهی

 م نماید.اقدا مربوطه اجرای ضوابط مقررات نسبت به المللی ج.ا.ا مختارخواهد بود طبق بین نمایشگاه سهامی کتشراین شرکت، 

 الزامی است: مشخصات ذیلپرکردن 

 نام شرکت:

 سمت:                                                       نام ونام خانوادگی:                    

 شماره غرفه:                                                  سالن:                               شماره

 مهر وامضاء:                                                                                                                             

 

 امور حفاظتی و امنیتی ایام برگزاری نمایشگاه:

دار اکیداً ممنوع می باشد.  غرفهپوشش کامل موی سر، مقنعه می باشد. لذا استفاده از روسری و شال توسط بانوان  .1

بدین منظور حجاب بانوان درغرفه می بایست کامالً پوشیده باشد. ضمناً خانم ها می بایست از روپوش متحد الشکل 

 استفاده نمایند.

اداری باشد. ضمناً استفاده خانم ها از مانتوی کوتاه، چسبان و بدن نما درغرفه ) تحت هر  پوشش خانمها باید بصورت .2

 است. اعم از مسئول غرفه، متصدیان و یا مهمانان( ممنوع نوانع

 متصدیان و یا مهمانان( ممنوع است. آرایشهای خارج از عرف) تحت هر عنوان اعم از مسئول غرفه، حضور بانوان با .9

 المیسمختلف مبین اشاعه خالف شئونات ا ءبه انحا مردکه دار وشش نامناسب توسط پرسنل غرفهپاستفاده از  هر گونه .4

 است. باشد ممنوع

 منقش به تصاویر مغایر به شئونات اسالمی باشد ممنوع است. استفاده ازلباسهایی که .5

 واخالق اسالمی با بازدید کنندگان گرامی می باشند، لذا احترام رعایت به کلیه مسئولین و متصدیان غرفه ها ملزم .6

 کاری خود قراردهند.نزاکت و خوشرویی رادر برنامه

ارشاد جداً  های بدون مجوز وزارتباشد، از پخش موسیقی داخل غرفه لوازم صوتی وتصویری باید محدود بهصدای  .7

 خودداری گردد.

تبلیغاتی شرکتها نیز می بایست به تأیید  CDغیر مجاز در طول نمایشگاه ممنوع می باشد و  CDاستفاده هرگونه  .8

 روابط عمومی )سمعی و بصری( رسیده باشد 

 داران ایجاد مزاحمت نماید ممنوع می باشد. که برای سایر غرفه تجهیزات یا وسایل تبلغاتی نصب هرگونه .3
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 با مسئولیت ذیربط خودداری گردد. بنر تبلیغاتی بدون هماهنگی و پوستراز نصب هرگونه  .11

شئونات  رعایت موازین شرع و که به عنوان میهمان به صورت تمام وقت به غرفه الخصوص کسانی دن افراد غیررازآو .11

 دار نیز جلوگیری فرمایید.  شت میز کارغرفهپاجتناب گردد و از قراردادن میهمان در  نمی نمایند، اسالمی را

 کارکنان موظفند نمایشگاهها بوده و کلیه سهامی تعداد افراد حاضر درغرفه می بایست مطابق با آیین نامه شرکت .12

 کارت شناسایی را بر روی سینه نصب نمایند.

 میباشد که به انحای مختلف فروش و توزیع آن حسب اعالم مسئولین ذیربط ممنوعوپوسترهایی  CDاز توزیع  .19

 خودداری نمایید. 

 خودداری شود. است جداً تبلیغاتی که مغایر با شئونات وشعائر اسالمی از نصب هرگونه پوستر .14

 ازفروش کاال و محصوالت جداً خودداری نمایید . .15

  8:11ساعت  یکنفر از پرسنل غرفه در رأس صبح می باشد. لذا حضور 3:11ساعت  شرکت اعالمساعت شروع کارحسب  .16

 است تا پس از فک پلمپ سریعاً فرد مذکور درغرفه حضورپیدا کند. سالن الزامی قبل از فک پلمپ در جلوی درب

 خودداری شود. از ترک کامل غرفه بدون هماهنگی در طول ساعات بازدید جداً .17

عرضه، حفاظت از اموال غرفه از زمان فک پلمپ تا زمان پلمپ مجدد، بعهده حفظ و حراست کاالهای قابل عالوه بر  .18

 کننده می باشد.مشارکت

 یا مراسم متفرقه بدون هماهنگی جداً خودداری فرمایید. و کشی از هرگونه برگزاری مسابقه، قرعه .13

حاضر بوده و پس از اطمینان  داران تا پایان کار در غرفه می بایست احدی ازغرفه کارنمایشگاهی در دقایق آخر ساعت .21

راترک  و به هیچ عنوان تا زمان پلمپ سالن محل غرفه نماید را ترک خروج بازدیدکنندگان سالن کامل درخصوص

 نکند.

در . .وعکاسی، ویدئو . ارزش نظیر دوربین فیلم برداری و با حتی المقدور اجناس قابل حمل با توجه به نوع نمایشگاه .21

 پایان ساعت کار روزانه نمایشگاه توسط غرفه داران از سالن خارج گردد.

نقد، دسته چک، اسناد معتبر،پاسپورت، کارت شناسائی، کیف پول و ... در روی میز  از قرار دادن تلفن همراه، وجه .22

 غرفه خودداری نمایید.

ی درجلو غرفه ها و...که زمان مناسبی جهت فعالیت یا اتفاقات غیر مترقبه و درگیری فیزیک درهنگام قطع احتمالی برق .29

 افراد شیاد و سارقین می باشد ضروری است کلیه پرسنل ازهوشیاری ودقت کامل برخودارباشند.

پرسنل ناجا مستقر در جلوی سالنها  سریعاً به مدیر سالن یا هرگونه اتفاق، سرقت و مزاحمت افراد، مراتب را در صورت .24

 عوامل حفاظت فیزیکی در سالن اطالع دهید. یا و یا مسئولین حراست و

. شکستگی و .. سرقت و یاتجهیزات کنترل شود و چنانچه لوازم و  بدو ورود به غرفه کلی هنگام باز نمودن درب ها در .25

رت صو نمایشگاه به حراست به صورت شفاهی به مدیر سالن درجلو دربها و به دقایق اولیه مشهودگردید مراتب را در

 اینکه مسئولیت .مسئول حراست( منعکس نمایید. شایان ذکر است با توجه به2 .مدیر سالن1)  در دو نسخهمکتوب 

زمان پلمپ تا فک پلمپ به عهده مسئولین ذیربط می باشد، لذا بدیهی است هرگونه  از اموال داخل سالن حفاظت

 وده ونب قابل پیگیری توسط حراست قتسر گزارش پس از حضور بازدیدکنندگان در سالن از سوی غرفه دار دایر به

 گردد.جهت اقدام بعدی ارسال می یگان انتظامی مستقر در نمایشگاه صرفاً گزارشات واصله به


