فرم تعهد و دستورالعمل اجرائی امور حفاظتی و امنیتی
بسمه تعالی
"تعهدنامه غرفه داران"
مديريت حراست شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی جمهوري اسالمی ايران
سالم علیکم؛
احتراما دستورالعمل مديريت حراست شركت سهامی نمايشگاههاي بین المللی ج.ا.ا كه در  22بند تنظیم گرديده است ،به
منظور رعايت قوانین و مقررات به حضورتان ايفاد می گردد.
 . 1پوشش خانمها تحت هر عنوان (غرفه دار و متصدي) می بايست شامل  :مقنعه و مانتوي كامالً اداري و متحدالشکل و با
رعايت شرع و عرف اسالمی باشد؛ لذا استفاده از مانتوهاي كوتاه ،چسبان و بدن نما ،شال و روسري و همچنین آرايشهاي
خارج از عرف اكیداً ممنوع می باشد.
 . 2هرگونه استفاده پرسنل غرفه دار مرد نیز از پوشش هاي نامناسب كه به انحاء مختلف اعم از لباس و مدل موهايی كه
مبین اشاعه خالف شئونات اسالمی باشد ،ممنوع است.
 .3استفاده از فیلمها و  CDهاي تبلیغاتی شركتها با تأيید روابط عمومی و ستاد حراست قابل پخش بوده و صداي آن بايد
محدود به داخل غرفه باشد.
 .4نصب هرگونه تجهیزات يا وسايل تبلیغاتی بايد با هماهنگی مسئوالن ذيربط بوده و در صورت ايجاد مزاحمت براي ساير
غرفه داران توسط ستاد حراست از ادامه فعالیت آن ممانعت به عمل خواهد آمد.
 . 5افراد حاضر در غرفه (در قالب غرفه دار) ملزم به استفاده از كارت شناسايی مورد تأيید حراست بوده وبه لحاظ تعداد نفرات
حاضر در غرفه نیز می بايست مطابق با آيین نامه شركت سهامی نمايشگاهها باشد ومیهمانان حاضر حق ايستادن پشت كانتر
و جوابگويی به بازديد كنندگان را ندارند.
 .6پخش  ، CDتراكت و بروشور تبلیغاتی در محل هاي خارج از غرفه اكیداً ممنوع می باشد.
 . 7فروش كاالهاي نمايشگاه در ايام برگزاري نمايشگاه اكیداً ممنوع می باشد.
 .8ساعت شروع كار و حضور بازديدكنندگان  9:00صبح می باشد؛ لذا حضور مشاركت كنندگان و پرسنل آن غرفه محترم
 30دقیقه قبل از فک پلمپ سالن ها الزامی می باشد.
 . 9مسئولیت حفظ و نگهداري از اموال غرفه در زمان فعال بودن سالن ها به عهده مشاركت كننده می باشد.
 . 10برگزاري هرگونه مسابقه ،قرعه كشی و يا مراسم متفرقه بدون هماهنگی حراست و روابط عمومی ممنوع است.

 . 11غرفه داران موظفند در ساعات پايانی كار نمايشگاه و قبل از خروج بازديدكنندگان غرفه خود را ترک ننموده و حداقل تا
زمان پلمپ سالن ،يکی از آنان داخل غرفه حضور داشته باشد.
 . 12حفاظت و مراقبت از اموال شخصی از قبیل  :دوربین فیلم برداري و عکاسی ،ويدئو ،لپ تاپ ،تلفن همراه ،وجه نقد ،اسناد
و مدارک ،كیف دستی و  ...در ساعات كار نمايشگاه بر عهده خود افراد بوده و می بايست از قرار دادن آن در كانترها جدا
خودداري نمايند.
 . 13در صورت بروز هر گونه حادثه از قبیل  :سرقت و مزاحمت افراد ،آتش سوزي ،درگیري و  ...مراتب را سريعاً به مدير سالن
يا پرسنل ناجا و انتظامات مستقر در سالن اطالع دهید.
 .14هنگام باز نمودن درب ها در بدو ورود به غرفه در صورت رويت هر گونه سرقت ،شکستگی و  ...در اولین فرصت و قبل از
ورود بازديدكنندگان (بین ساعت  8:00الی  ) 8:30مراتب را به صورت گزارش كتبی به مدير سالن و نیروي حفاظت فیزيکی
اطالع دهید.
 . 15نگهداري و استفاده از وسايل قابل اشتعال از قبیل  :هیتر ،سیگار ،مخزن گاز ،شمع و چراغ ها و ابزار آتش افروز در داخل
غرفه اكیداً ممنوع می باشد.
 . 16از خريد غذا از ويزيتورهاي فاقد كارت شناسايی و غیرمجاز به دلیل مسايل بهداشتی و مالحظات امنیتی جداً خودداري
گردد.
 . 17در ايام ساخت و ساز ؛ بازديد و تخريب غرفه ها ورود هرگونه خودروي سواري به مجموعه ممنوع بوده و در ايام مذكور
تنها خودروهاي باربري اجازه فعالیت را دارند ضمنا در صورت توقف بی مورد ،خودرو با لیفتراک به بیرون منتقل می گردد.
 . 18خروج هر گونه كاال مستلزم ارائه برگه خروج كاال می باشد.
 . 19چنانچه غرفه مربوطه در فضاي باز قرار دارد ،حفظ و حراست آن در طول شبانه روز به عهده مشاركت كننده می باشد؛
لذا پس از شروع برپايی نمايشگاه ضمن تکمیل فرم هاي مربوطه) به حفاظت فیزيکی مراجعه گردد(؛ اقدام به معرفی و استقرار
نگهبان شب نمايید.
 . 20از همراه داشتن اسلحه ،بیسیم ،واكی تاكی ،دستبند ،شوكر ،گاز اشک آور و  ...اكیداً خودداري نمايید.
 . 21از ايجاد هرگونه تشنج و جوسازي كه موجبات بی نظمی در محیط نمايشگاه بین المللی شود ،پرهیز نمايد؛ در غیر
اينصورت حراست مجموعه مجاز به تعطیلی غرفه خاطی بوده و غرفه دار حق اعتراض در مراجع قضايی و انتظامی را از خود
سلب می نمايد.
 . 22نصب و استفاده از سیستم هاي حفاظتی  ،امنیتی اعم از هر گونه دوربین هاي مدار بسته تنها با هماهنگی و اخذ مجوز
از مديريت حراست مجموعه مجاز می باشد.
در پايان امیدواريم حضور و مساعی آن شركت محترم در برپايی هر چه با شکوه تر نمايشگاه ياد شده كه توأم با شکوفايی
صادرات غیرنفتی و خودكفائی ملی در بازارهاي جهانی باشد.

شايان ذكر است با عنايت به مطالب فوق الذكر و تعهدي كه در ذيل اين مطالب از شما اخذ می شود ،در صورت عدم رعايت
قوانین و مقررات
توسط آن غرفه ،حراست مجموعه نسبت به قطع برق و تعطیلی غرفه اقدام خواهد كرد و مسئولیت آن به عهده جنابعالی می
باشد.

