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 مجموعه های   مردمی موسسات و    ها،شرکت ات      تعهد

اداری و متحدالشکل و با    ها تحت هر عنوان می بایست شامل: مقنعه و مانتوی کاملا پوشش خانم  .1
ع و عرف اسلمی باشد.   شال و روسری    چسبان و بدن نما،  لذا استفاده از مانتوهای جلوباز،رعایت شر

 .های خارج از عرف اکیداا ممنوع است و همچنین آرایش 
پوشش  .2 انحاهرگونه  به  که  مردان  نامناسب  لباس ء  های  از  اعم  مبین  و    مختلف  که  موهایی  مدل 

 .ئونات اسلمی باشد ممنوع استاشاعه خلف ش 
نصب هرگونه تجهیزات یا وسایل تبلیغاتی باید با هماهنگی مسئوالن ذی ربط بوده و در صورت ایجاد   .3

آن ممانعت بعمل خواهد   از ادامه فعالیت  مزاحمت برای سایر مجموعه ها، توسط ستاد حراست 
 .آمد

بوده و با کارت شناسایی  رویداد     آیین نامه  بایست مطابق با  می   فضای اختصاصیتعداد افراد حاضر در   .4
حق ایستادن پشت کانترها و جوابگویی به  فضای اختصاصی    مورد تایید حراست باشد. لذا مهمانان  

 .بازدیدکنندگان را ندارند
ج از  CDانجام تبلیغات اعم از پخش تراکت، بروشور و   .5 اکیدا ممنوع  فضای اختصاصی     در محل های خار

 .باشدمی
 .ممنوع می باشد    اا اکید  کاالهای نمایشگاهی در ایام برگزاری رویداد فروش  .6
قبل از فک پلمپ    مشارکت کنندگانصبح می باشد. لذا  9ساعت شروع کار و حضور بازدیدکنندگان   .7

 .خود حضور داشته باشند فضای اختصاصیصبح می بایست در 8 در ساعت
بر عهده مشارکت    فعال بودن رویداددر زمان    فضای اختصاصی مسئولیت حفظ و نگهداری از اموال   .8

 .باشدکنندگان می 
عمومی   .9 روابط  و  حراست  هماهنگی  بدون  متفرقه  مراسم  یا  و  کشی  قرعه  مسابقه،  هرگونه  برگزاری 

 .ممنوع است
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کنندگان .10 هستندموظ   مشارکت  پایانی    ف  ساعات  بازدیدکنندگان  رویداد  در  خروج  از  قبل  فضای  و 
خود   در فضای اختصاصی از آنان  نفر  یک حداقل خود را ترک ننموده و تا زمان پلمپ سالن اختصاصی 

 .حضور داشته باشد
ل .11 از قبیل: دوربین فیلمبرداری و عکاسی، ویدئو،  از اموال شخصی  تاپ، تلفن    پحفاظت و مراقبت 

بر عهده خود افراد بوده و از  رویداد    ه نقد، اسناد و مدارک، کیف دستی و... در ساعات کار  همراه، وج
 .قرار دادن آن در کانترها جدا خودداری نمایید

در صورت بروز هرگونه حادثه از قبیل: سرقت، مزاحمت افراد، آتش سوزی، درگیری و... مراتب را سریعاا   .12
 .در سالن اطلع دهیدحراست رویداد به 

یت هرگونه شکستگی  ؤدر صورت ر     فضای اختصاصی خود  ورود به    ب ها در بدو  ر هنگام بازنمودن د .13
و  پشتیبانی  واحد و... در اولین فرصت و قبل از ورود بازدیدکنندگان مراتب را بصورت گزارش کتبی به  

 .اطلع دهید حراست رویداد
، مخزن گاز، شمع و چراغ  .14 ها و ابزار  نگه داری و استفاده از وسایل قابل اشتعال از قبیل: هیتر، سیگار

 .اکیداا ممنوع می باشد صاصیفضای  اخت آتش افروز در داخل 
غذا .15 خرید  ملحضات    از  و  بهداشتی  مسائل  بدلیل  غیرمجاز  و  شناسایی  کارت  فاقد  ویزیتورهای  از 

بایست با درخواست  از بیرون مجموعه می   خودداری کرده و در صورت نیاز به تهیه غذا  امنیتی جداا 
 .انجام گیردپیش از آغاز رویداد های ذیربط مدیریت تایید کتبی و 

ج  .16  گیردکه در اختیار مشارکت کنندگان قرار می   در لیست وسایلخروج هرگونه کاال بغیر از موارد مندر
 .مستلزم ارائه برگه خروج کاال می باشد

اکیداا خودداری   .17 و...  تاکی، دستبند  واکی  بیسیم،  اسلحه،  قبیل:  از  ممنوعه  از همراه داشتن وسایل 
 . کنید

کنندگان م .18 محیط    شارکت  در  نظمی  بی  موجبات  که  جوسازی  و  تشنج  هرگونه  انجام  از  بایست  می 
 .شود پرهیز نمایند رویداد
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ورود و تردد خودروی سواری ،  ، روزهای برگزاری و ایام جمع آوری و خروج کاال رویداددر ایام آماده سازی  .19
 .اکیدا ممنوع استرویداد  و هرگونه وسایل نقلیه در محوطه 

از لحاظ مسائل ایمنی ممکن نیست لذا    فضاهای اختصاصیبا توجه به اینکه تخصیص برق شب به   .20
آوردن وسایل برودتی نظیر یخچال و یا محصوالت فاسد شدنی  از مشارکت  کنندگان تقاضا داریم از 

 .خودداری نمایند
فضای اختصاصی  خود   مشارکت کنندگان در صورت تمایل به فیلم برداری و تهیه گزارش تصویری از   .21

جهت هماهنگی و اخذ مجوز الزم به ستاد برگزاری منعکس    باید مراتب را با معرفی پیمانکار خود کتباا 
 نمایند.

ها، موسسات و مجموعه  شرکت ر  نصب هرگونه تجهیزات و وسایل تبلیغاتی که موجب مزاحمت سای  .22
 .باشدشود ممنوع است و ستاد برگزاری رویداد مجاز به جمع آوری آن می  ها

 

 مقررات و ضوابط عمومی مشارکت کنندگان 

فرم  .1 تکمیل  به  منوط  رویداد  در  نام  فرم ثبت  ارسال  و  سامانه  نام  های  ثبت  بخش  در  موجود  های 
 باشدمی

مجاز به نمایش کاال و محصوالت خارجی و استفاده از پوستر و نام  مشارکت کنندگان به هیچ وجه   .2
 .باشندشرکت خارجی نمی 

برای   .3 خسارتی  هرگونه  بروز  صورت  اختصاصیدر  سالن فضای  تاسیسات،  باز  ،  فضای  و    رویداد ها 
 .مشارکت کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود

تبلیغاتی  .4 کلیه وسایل  بایست  می  کنندگان  را در محدوده    مشارکت  به    فضای اختصاصی خود  خود 
از محدوده خود می بایست   ج  از هر فضای خار نمایش بگذارند. در غیر این صورت جهت استفاده 

 .دریافت نمایند رویدادوزهای کتبی الزم را از واحد مربوطه در جم



 

4 
 

 

 

 .برای برگزار کننده محفوظ می باشد رویدادحق فیلمبرداری و عکسبرداری از  .5
 .باشدخود نمی فضای  اختصاصی        مجاز به تعطیل نمودن  رویداد          مشارکت کننده در زمان برگزاری   .6
مس .7 مردمی  ل  ؤحضور  مجموعه  و  برگزاری    شرکت،موسسه  هنگام  در  نام  ثبت  فرم  در  شده  معرفی 

 .الزامی است رویداد  در    فضای اختصاصی
از   .8 مواردی  و  سازه  هرگونه  نمودن  سالن آویزان  سقف  از  پوستر  و  بنر  پرچم،  از  قبیل  استفاده  و  ها 

 .های رویداد ممنوع استپروژکتورهای سقفی بر اساس مقررات و دستورالعمل
 .اتصال هرگونه نشانه تبلیغاتی به اجزای سالن ممنوع است .9
به جای المپ های پرمصرف    ledاستفادها از سیستم نورپردازی با المپ های کم مصرف و المپهای   .10

 .الزامی است
ج از    رویداد  ، تجهیزات و وسایل باید حداکثر یک روز پس از فضای اختصاصیکلیه اشیا داخل   .11 به خار

 .حمل شود رویدادمحوطه 

 

 خسارات 

، آسفالت و سایر نقاط در محوطه به ازا .1 میلیون 4هر سوراخ    ء سوراخ نمودن در کف و بدنه سالن، دیوار
 ریال  

  4،  هر متر مربع  ءبه ازا  رویداد  بتن با هر ضخامت در کف سالن و محوطه هرگونه تخریب آسفالت و یا  .2
 .میلیون ریال

 .میلیون ریال3هر متر  ءتخریب دیوارها و سکوها در داخل سالن و نیز محوطه باز به ازا .3
 .میلیون ریال3هر متر  ءتخریب جداول بتنی، درپوش بتنی و سنگی در محوطه به ازا .4
هرگونه پرده تبلیغاتی و هرنوع شی از سازه های نمایشگاهی بدون اخذ مجوز از ستاد آویزان نمودن   .5

 .میلیون ریال3هر قطعه   ءرویداد به ازا



 

5 
 

 

 

 .میلیون ریال1هر چراغ ء نصب هرگونه چراغ روشنایی پرمصرف بدون مجوز مدیرسالن به ازا  .6
 .میلیون ریال2سالن سئول هر انشعاب برق بدون مجوز م  .7
 .میلیون ریال  5هر دستگاه    ءوات به ازا  1000و  500با استفاده از پروژکتور پرمصرف مانند  جریمه خسارت   .8
 .میلیون ریال1هر دستگاه  ءجریمه و خسارت بابت بکارگیری المپ و چراغ های با طول عمر زیاد به ازا .9
 .میلیون ریال 3تابلوهای برق دیواری  جریمه و خسارت بابت تخریب درب .10
باب .11 آویزان نمودن  جریمه و خسارت  از سازه های    گونه کابل،هرت    رویدادسیم و دیگر لوازم مصرفی 

 .میلیون ریال2هر قطعه  ءبدون مجوز کارشناس برق رویداد به ازا
 ء ها به ازاهای برق و محلهای انشعاب برق در کف سالن جریمه بابت انشعاب غیراصولی از کف خواب  .12

 .هزار ریال500میلیون و 2هر مورد  
 .خسارت وارده ناشی از تجهیزات سیستم صوت )براساس قیمت روز کارشناسی خواهد شد( .13
کانتر و... بر اساس قیمت روز کارشناسی خواهد    هرگونه خسارت به تجهیزات اجاره ای نظیر تلوزیون، .14

 .شد

 

 روتکل های بهداشت پ

 .رویدادایجاد گیت ضدعفونی)محلول پاش( در درب ورودی اصلی  .1
 .ایجاد گیت ضدعفونی در درب ورودی هر سالن .2
و غربالگری در محل درب .3 سنجی  ایستگاه تب  و تجهیز  و درب ایجاد  رویداد  اصلی  ورودی  های  های 

 .ورودی سالن با همکاری انتظامات و عوامل هلل احمر با تامین ملزومات
و هماهنگی جهت افزایش تعداد نیروهای هلل    رویداد  ه هلل احمر در درب ورودی اصلیایجاد پایگا  .4

 .احمر در ایام برگزاری 
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یجاد غرفه عرضه ملزومات بهداشتی از جمله ماسک، شیلد، دستکش، محلول های ضدعفونی در  ا .5
 .دکنندگانبه منظور تامین ملزومات مورد نیاز بازدیرویداد  مبادی ورودی اصلی و نقاط مرکزی  

 .یجاد ایستگاه مرکزی پشتیبانی و تامین ملزومات و مواد ضدعفونی کنندها .6
 .رویدادایجاد غرفه عرضه آب معدنی و نوشیدنی های استاندارد به تعداد کافی در نقاط مختلف  .7
زباله درب دار پدالی مخصوص جمع آوری ماسک و دستکش در فضای داخلی و بیرونی  سطل    تامین  .8

 .رویداد
زباله درب دار مخصوص جمع آوری ظروف یکبار مصرف سرو غذا در فضای بیرونی سالن    لتامین سط  .9

 .و تخلیه مستمر آن
 .ل بهداشتیجهت اطلع مسائ رویداد  استندهای اطلع رسانی در نقاط مختلف   یا ردواختصاص بیلب .10
ترجیحاا   .11 و  ماسک  از  استفاده  به  قرارداد  طرف  خدمات  کننده  تامین  پیمانکاران  عوامل  کلیه  الزام 

 .دستکش 
 .الزام مشارکت کنندگان به استفاده از ماسک و ترجیحاا دستکش  .12
 .استفاده از ظروف پذیرایی یکبارمصرف .13
 .فضاهای اختصاصی الی درب دار در داخل دضرورت تامین و استقرار سطل زباله پ .14
بکارگیری  .15 فاقد  ممنوعیت  داخل    شناسایی   کارت   افراد  در  متفرقه  خدمات  ارائه  فضای    جهت 

 .اختصاصی
 .فضا اختصاصی ها در محل  رعایت فاصله اجتماعی در برگزاری جلسات و نشست  .16
رعایت پروتکل های بهداشتی به مشارکت کنندگان   .17 و اخذ تعهد در اجرای  ابلغ دستورالعمل های 

 .مفاد پروتکل به هنگام ثبت نام


