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 سمه تعالیاب

 

 سالم علیکم

بیااااظ تیگاااایم  رریااااظ   40کااااه رر پااااارا ریاااااسر  پاااارری  احترامااااا رسااااتحرالعمن حراساااا   مای اااا ا     

  ررر.اس  به میگحر رعای  قحا ین س مقررات بحضحرتان ایفار می

  گااارباااا تحباااه باااه اییکاااه اباااار  ترراااه رقااا  باااه ذااارک  متقا ااای صاااحرت  ررتاااه لااا ا ماااحارر  یااان ماااحرر 

 قرار  یرر:

را بااااه ری اااار  اعاااام از حقیقاااای س کااااا تر –کییظ  حااااگ سا اااا ار  کاااان یااااا ق اااامتی از تررااااه م ااااارک  .1

  ظارر.حقحقی 

ااااحر را رر معااارق ریاااظ قااارار رهاااظ س حاااگ ارا اااه یاااا ااااظمات بای ااا  صاااررا مح اااح ت متقا ااای می .2

 ها  ری ر را  ظارر.ذرک  یا اظمات مح ح ت

متااارا   اساااا رب مربااا هااار متااار ا  معاااار  از ماااحارر راااحت رعایااا    اااررر بریماااه چیا چاااه هااار یااا  .3

 یاااارر س همچیااااین بااااه ای ااااان تعلااااگ می ریااااا  5،000،000س هاااار کااااا تر  ریااااا  1،500،000تررااااه 

  ررر.محرسم می کا تر-سا  آییظ  از سا  ار  ترره

بای اااا  متیاساااا  بااااا عاااار  اسااااالمی مت ااااظ   می رار س  هاااار عیااااحان  تررااااههااااا تحاااا. پحذاااان اا م4

 باذظ.

ها   امیاساااا  م تلاااا  اعاااام از لهااااا  س مااااظ  محهااااایی کااااه ماااارر از پحذاااان رارانتررااااهفار  . اساااات5

 ، ممیحع اس .ه تیظذاعه اال  ذئح ات اسالمی مهین ا

 .   ااااا  هر ح اااااه توسیااااالات یاااااا سسااااااین تهلیالااااااتی بایاااااظ باااااا همااااااهی ی م ااااائح ن  یااااارب  باااااحر  س6

از ارامااااه رعالیاااا  آن  بر اااالار  راران تحساااا  سااااتارباااارا  سااااایر تررااااه صااااحرت ایوااااار ملاحماااا رر

 .عمن احاهظ آمظ هترره مما ع  ب

اسااا  از محااان ترراااه اکیاااظا ممیاااحع ، تراکااا  س برسذاااحر ااااار  CD پ ااان. رعالیااا  تهلیالااااتی اعااام از 7

 بر اااالار تحا یااااظ بساااا  ا وااااام هاااار  ح ااااه امااااحر تهلیالااااات محی اااای بااااه سااااتار کییظ ان میس ذاااارک 

 مرابعه  ماییظ.

ررایاااام بر ااالار  باااه رااارسی م اااتقیم کاااا  یاااا ااااظمات  تمایااانصاااحرت ررکییظ ان محتااارم م اااارک . 8

بااااه ایمیاااان  01/02/1400اااااحر تااااا اااااحر را رر سااااربر  ذاااارک  بای اااا  رراحاساااا  مای اااا ا ، می

  ماییظ. ارسا   secretary@inotex.com بر لار ستار

پرسااااین قهاااان از  راران س. لاااا ا تررااااهاساااا  صااااه  10کییااااظ ان . ساااااع  ذاااارسع کااااار س حضااااحر بازریظ9

 باذیظ.ای   رر محن سالن احر حضحر راذتهبمیصه  رقیقه  9:30ساع  ر  پلمپ یعیی

. رر باذظکییظ  میها به عسظ  م ارک حا  ترره رر زمان رعا  بحرن سالن  سظار  از ام س م ئحلی  حفظ .10

  ساز ترره ایام هایی که سالن باز اس  حتیزمان

بر لار  ممیحع  ستار کتهی س موحز ک ی س یا مراسم متفرقه بظسن هماهی ی. بر لار  هر  ح ه م ابقه، قرعه11

 اس .

راران محظفیااااظ رر ساااااع  پایااااا ی کااااار  مای اااا ا  س قهاااان از ااااارس  بازریظکییااااظ ان تررااااه . تررااااه12

کااای از آ اااان راااااان ترراااه حضااااحر سااااالن ی تااارا  یمااااحر  س حاااظاقن تاااا زمااااان ب اااته ذاااظن ااااحر را

 باذیظ.راذته

 رارانتعسظ امه ترره

mailto:secretary@inotex.com
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ریلمهاااااررار  س عکاسااااای، اماااااحا  ذ  ااااای از قهیااااان: رسرباااااین مح اااااح ت س . حفاظااااا  س مراقهااااا  از13

رساااااتی س ... رر سااااااعات کاااااار ، کی  قاااااظ، اسااااایار س ماااااظارا، سبههمااااارا ، تلفنتاااااا ، لپسیاااااظ ح

 کا ترها بظا احررار   ما یظ. رس  براز قراررارن آن   مای  ا  برعسظ  احر اررار بحر  س

 قاااااظ، تاااااا ، سبهذاااااحر سساااااین ارزذااااامیظ ازقهیاااان لپکییظ ان محتاااارم تحصااااایه می. بااااه م اااااارک 14

رسرباااین س... را رر پایاااان هااار رسز همااارا  ااااحر از ترراااه ااااار  کااارر  س رسز بعاااظ باااا ااااحر باااه ترراااه 

 بیاسر ظ.

، رر صاااااحرت رسیااااا  هر ح اااااه سااااارق هاااااا رر باااااظس سرسر باااااه ترراااااه . هی اااااام بااااااز ذاااااظن رر 15

الاااااای  9:30بااااااین ساااااااع  سرسر بازریظکییااااااظ ان   ذک اااااات ی س ... رر اسلااااااین ررصاااااا  قهاااااان از

  ریلیکی اطالع رهیظ. یرس  حفاظ  صحرت کتهی به مظیر سالن سه   مرات  را ب10:00

اررسز ابلار آتن ها سچراغ ،ذم  م لن  از، ،سی ارتر، ا  از قهین: هیعن قابن اذتیسسا.   سظار  س استفار  از 16

 .اس رر راان ترره اکیظا ممیحع 

ممیحع بحر  س رر مححطه  مای  اهی سحار  به  ها سرسر هر  ح ه احررس ت ری  ترره سساز س. رر ایام ساا 17

  ررر.محرر احررس به بیرسن میتقن میصحرت تحق  بی

رار   ماییظ، ا ظ س از ا وام تعسظات احریمحر سمقررات بار  را  که رعای  قحا ینهایی عالی  ترره. از ارامه ر18

عمن ه کییظ  اقظام  زم برک ا معمن آمظ  س رر صحرت ایرار ا ارات مالی   ه  به اا  آن از بلح یر  به

 احاهظ آمظ.

ی ها  ابرا احتمالی که برا  کار ران س  یرس کییظ ان م ئح  عملکرر س هر ح ه حارثه، اتفات س ت اررات. م ارک 19

آسر  ترره برسز     س بم ، س  یل هی ام عملیات ابرایی ساا  پارا ریاسر از هی ام سرسر به  ،س پرسین احر

 ، ه تیظ.رهظمی

 مای  ا  ها پ  از ااتمه تررهآسر  ها  احر از مححطه  مای  ا  س بم کییظ ان مللم به ارس  کا رک ا م. 20

 . ه تیظکییظ  ح  بر لارذظ  از ساسا  بر امه س ساعات اعالمبر

زمان ها  سالن ترره س رر ااتمه  مای  ا  از ها تا ب ته ذظن رر ماییظ  ذرک  رر زمان چیظمان ترره. حضحر  21

اییظ  حضحر  مآسر  س ارس  کامن توسیلات رر ترره اللامی اس  س رر صحرت عظم ها تا بم باز ذظن رر  سالن

 ذظن کا ها س م ئحلیتی رر قها  مفقحرکییظ  ، بر لارها رر تررهر  تررهآسذرک  رر زمان چیظمان س بم 

 توسیلات از ترره   حاهظ راذ  .

بعار ااص با ارتفاع بین آ ت س توسیلات  مای  اهی به اا  سی ین س حویم س یا  یاز ماذین. رر صحرت  ماین کا ه22

 بر لار   ام کتها به ستارتعظار، سزن س ابعار، رر زمان ثه ،  زم اس  مرات  را بس  هماهی ی  زم با  کر متر 2از 

 عمن آیظ.هکییظ  هماهی ی برک ا ماز سح   کییظ بر لاراستقرار س زمان حمن کا  با اعالم  ررر س رر محرر  حح  

به  کییظ ان، حمن بار س ..  از سح  م ارک سی ین س سه  ین س با بر  لیفتراا  س احررس . سرسر هر ح ه برثق23

 .اس ها   مای  اهی ممیحع راان سالن

آسر  س ارس  کا  سرسر س تررر احررس  سحار  س هر ح ه ، رسزها  بر لار  س ایام بم هاساز  سالن. رر ایام آمار 24

 .اس  اکیظا ممیحعسسیله  قلیه رر مححطه  مای  اهی 

 ساز ،رستحرالعمن س تعسظ ترره»یظر  ررمراحن ارار  م مللم به طی ساز  رار ظی که ق ظ تررهکییظ ا رک ا م. 25

 پرراا   بحر  س همچیین مللم بهکییظ  بر لارها  ابرایی بس  اا  تا یظ به س ارا ه  ق ه« ت لیه آسر  سبم 



 

   

07/01/1400تاریخ:   

6 از             صفحه: 3

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

آسر  ، بس  تضمین ح ن ا وام کار س بم تعیین احاهظ ذظ کییظ بر لارسح  ازآن محق  سپرر   قظ  که مهلغ به

 کییظ بر لارمحق   به ت لیه به س ساز محق  تررهپایان به ،ها  تاییظ ذظ  عظم تالییر رر طرح ساز وسیلات تررهت

 .ه تیظ

رریار   کییظ بر لارتحس   10/02/1400ساز  رق  تا رسز ساز  س رراحاس  ک ابرایی ترره ها .  ق ه26

ها  ابرایی مع سر احاهظ بحر. از پ یری، بررسی س تاییظ طرح بر لار  ستارخ  کر ذظ  ذظ. پ  از تاریاحاهظ

سااته کییظ  تا رسز یار ذظ ، ترره ذرک  به صحرت پینرک ا مساز  ر صحرت عظم مرابعه پیما کار تررهر

 پرراا  هلییه ما به التفاست احاهظ بحر. کییظ  مللم بهرک ا متوسیل احاهظ ذظ س  کییظ بر لارتحس  

ابرایی بایظ تا رسز  باذظ س ا وام عملیاتمی 24/02/1400کاران بس  ساا  ترره از تاریخ .تححین رضا به پیمان27

ساز محظ  اس  کلیه سساین تیرقابن ها ااتمه یابظ س پیما کار تررهذظن رر قهن از ب ته 27/02/1400

  ... را ی  رسز قهن از ذرسع  مای  ا  از مححطه اار   مایظ.ها  االی سبعهه ،ها  سااتما ی  الهاستفار  از قهین 

 .اس ساز مواز ر صالحی  ابرا ی پیما کاران تررهکییظ  رر پ یری س یا ر. بر لار28

،  مای  ا باز ها س یا رضا سااته، تاسی ات، سالنها  پینرت برسز هر ح ه ا ارتی برا  ترره. رر صح29

ساز  رق  با اا  ام هر ح ه تالییرات ا اره رر تررهکییظ  محظ  به بهران ا ارت سارر  احاهظ بحر . ا ورک ا م

 . اس هلییه آن کییظ  س م تللم پرراا  تاییظ بر لار

که رر  یظ ا یکیرک ا م، ل ا  ی  لحاظ م ا ن ایمیی ممکن  . با تحبه به اییکه ت  یص برت ذ  به ترره ها از30

 ررر از قهن  ماییظ، تقا ا میس یا مح ح ت راسظ ذظ ی عر ه می  ماییظاستفار  می راان ترره از ی چا 

 عمن آسر ظ.ه تمسیظات  زم را رراین ا حص ب

 احاهظ بحر. ستاربر لار ها  رریارتی میحط به اا  موحز از تهلیالات محی ی اار  از رضا  ترره. ا وام هر ح ه 31

بررار  س تسیه  لاری ت حیر  از ترره بایظ مرات  را با معرری پیما کار کییظ ان رر صحرت تماین به ریلمرک ا م. 32

  که رارا  موحزها  میعک   ماییظ. از رعالی  اررار بر لار  ستاراحر کتها بس  هماهی ی س اا  موحز  زم به 

استفار  ظ اس  بس  پی  یر  از هر ح ه سحء. احاه میاحاهظ آمظ  هاذیظ، مما ع  به عمن بر لار   زم از ستار

، احررار  ررماییظ،  ماییظه صحرت متفرقه به ترره مرابعه میاحتمالی از سفاری ریلم س عک  به اررار  که ب

 بر لار   مای  ا  مرابعه  ماییظ.تحا یظ به ستارظ قراررار ریلمهررار  س عکاسی میکییظ ان بس  عقرک ا م

  یاز را تسیه  مایظ. رارر از هر ق م  ریلم س عک  محرر. ستار بر لار  حگ 33

 ح ه هیچها رر زمان پلمپ بحرن سالن 31/2/1400الی  28/2/1400ها  تیر از تاریخ هبر لار   مای  ا  ب ستار. 34

هظایا  تهلیالاتی س تیر    ،سساین ذ  ی، اقالم ،ها ما یظ  مح ه مح ح ترر ترره م ئحلیتی رر قها  اقالم محبحر

  ظارر.

 . ی تیظکییظ ان مواز به تع ین  محرن ترره احر رک ا م. 35

 راران ایوار ملاحم   مایظ یا هر محرر .     س استفار  از هر ح ه توسیلات یا سسا ن تهلیالاتی که برا  سایر ترره36

  .اس ، ممیحع س تررر  ررر ا م تن ذظن  گم سالنکییظ ان یکه سه  ازرحام بین از حظ بازریظ

 سااته  مای  ا  استفار   ماییظها  پینبای   از تررهساز   ظار ظ س میمتر امکان ترره 36ها  زیر . ترره37

 .اس ممیحع  هیترکتر  برقی س  ،کن  رم کنسررآسررن آ  همرا . 38

  ماییظ.ساز  ترره تحا یظمی صحرت تماینرر به با متر 36ها  . ترره39
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 گمااااای رر محااااای   ح اااااه ت ااااای  س بحسااااااز  کاااااه محبهاااااات بیبای ااااا  از ا واااااام هرراران میترراااااه .40

باااه تع یلاااای تررااااه  مای ااا ا  ذااااحر پرهیااال  ماییااااظ رر تیاااار ایااان صااااحرت حراسااا  مومحعااااه مواااااز 

  مایظ.رار حگ اعتراق رر مراب  قضایی را از احر سل  میااطی بحر  س ترره

 

 

رر  یااان ایااان م الااا  از ذاااما ااااا   الااا کر س تعساااظ  کاااهعیایااا  باااه م الااا  رحت باااظیسی اسااا  باااا

مقاااااررات تحسااااا  آن ترراااااه، حراسااااا  مومحعاااااه  ، رر صاااااحرت عاااااظم رعایااااا  قاااااحا ین سذاااااحرمی

   ه  به بلح یر  از ارامه رعالی  ترره اقظام احاهظ  محر.

 

 

 

 پر کررن م   ات  ین اللامی اس .

 :استارتا / ام ذرک                                           اا حار ی :               ام س ام

 سم  :                                          ا اتیار ذرک  :                     ماییظ  تام

                                                        ام سالن :            

 :کا تر/ذمار  ترره 

ذااااحر   اااه  بااااه العمن ابرا ااای، حفاااااظتی س امییتااای متعساااظ میحررسااااتپااا  از م العاااه 

رعایاااا  رقیااااگ مااااحارر  کاااار ذااااظ  رر طااااح  ایااااام بر اااالار   مای اااا ا  اقااااظام احاهااااظ 

  رریظ.

 

 تاریخ:                                                                                           

 مسر س امضاء                                                                                        
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کییظ انآسیل م ارک  ررن رراحاس  کارت ذیاسایی  

 

 

 ها  سا  ار  کارت ذیاساییذرای  س تعرره
 ذحر.تححین میسا  مترا  ترره تعیین س بر ا ها  ذیاسایی تعظار کارت 

  بس  صظسر کارت ذیاسایی برا  هر ی  از پرسیلی که اسامی ها  ذیاساییرار بحرن کارتباتحبه به عک ،

 ررر،  زم اس  حظاکثر تا تاریخ ه بعظ  به ستار بر لار  اعالم میآ سا رر ررم رراحاس  کارت ذیاسایی  صفح

اا حار ی ،  امبا رر   ام JPGرر ررم   پرسیلی عک  راینی   رارانی  از ترره برا  هر 01/02/1400

همرا  با ررم رراحاس  کارت ذیاسایی به ستار   secretary@inotex.com ایمین از طریگس  ام ذرک  

 بر لار   مای  ا  ارا ه  ررر.

 طی بر لار   مای  ا  آسیل  ررنها   مای  اهی استفار  از کارت ذیاسایی العمنرباتحبه به مقررات س رستح

 . ی تیظاللامی اس  س قابن سا  ار  به تیر 

  ذیاسایی ، رر صحرت  یاز به صظسر کارتاس بظس  زیر  اسا ارت ذیاسایی تححیلی به هرترره برکتعظار

 کارتس یا ذمار   221-8000-11908306-1محرر  گر را به ذمار  ح ا   مهلغل فا راران مازار برا  ترره

  لر با   پاسار ار ساریل  ماییظ. سیظ ح ام ح ییی یلر  ام ه ب  5022-2910-9398-2898

 

  امحرحفاظتی س  ابرایی ترره مللم به رعای  محارر رستحرالعمنرر کییظ ان س پرسین م تقرکلیه م ارک

 .ه تیظامییتی 

 

 تعظار کارت ذیاسایی تححیلی به هرترره بر اسا  مترا 

 

ترره رر سالنمترا   تعظار کارت  

تحمان  000،03  فر  مازار  عظر 4 مرب متر 9تا   

تحمان  000،03  فر   مازار عظر 6 مترمرب  36تا  10از    

تحمان  000،03  فر  مازار  عظر 8 مترمرب  60تا  36با      

تحمان  000،03  فر   مازار عظر 10 مترمرب   100تا  60با      

تحمان  000،30 مازار  فر   عظر 12 مترمرب  100با      

عظر  3  ترره اذتراکی 

عظر 2  کا تر 

 

 

 

 



 

   

07/01/1400تاریخ:   

6 از             صفحه: 6

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

رراحاس  کارت ذیاساییررم   

 

ها س بلح یر  از تررر اررار تیرم ئح  رر راان   ایی سالنزریلیکی رر ساعات اسلیه بابس  ارلاین  ری  حفاظ 

اسا  تعرره میظر  رار برذیاسایی عک صظسر کارتها،   ه  به تررر م ئحلین س مت ظیان تررهها س سسحل  سالن

 ، قهن س بعظ از ساعات. بظیسی اس  رر طح  مظت  مای  ا ذحرها  کارت ذیاسایی اقظام میتعررهرر بیظ ذرای  س 

آیظ. ل ا احاه میظ اس    ه  به می ها مما ع  به عمنذیاسایی به راان سالنبازریظ از سرسر اررار راقظ کارت

 ارسا  ررم  ین اقظام ررما یظ. تکمین س

 

:استارتا  ام ذرک /   

: کا تر/ذمار  ترره   ام سالن: 

 

  تایپ ذظ  س راین  زیر اسامی رر بظس ل فاword   احاه میظ اس  رر ا حص به پیحس  ایمین  ررر زیربظس .

اررار بس  صظسر کارت  اعالم  ام پرسین ترره هی ام تححین ررم به ستار رق  کاری مه س   ررر . تعحیض  ام

 . ی  ن ررم به ستار بر لار  مقظسر ذیاسایی پ  از تححی

 رر ررم  پرسیلی  عک  راینی   رارانی  از ترره هرJPG ی  از  برا  هراا حار ی س  ام ذرک  ،  امرر   ام با

 ذیاسایی اللامی اس . م به ستار بر لار  بس  صظسر کارتاررار  ین هملمان با ارسا  این رر

اا حار ی ام سم  ترره  ام راین عک   رری   ام 
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 به ایمین  01/02/1400بای   تا تاریخ مظارا رحت میsecretary@inotex.com   ررر ارسا . 


