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اص هَاسد تخلف اص هقشسات غشفِ آسايي هَجت اختالل دس ايوٌي غشف گشدد ػالٍُ ثِ الضام ثشگضاسكٌٌذُ : دس ششايطي كِ ّش يك  1تجصشُ

 ثشگضاسي ًوبيشگبُ ثِ جوغ آٍسي هَضَع تخلف ٍ اصالح آى ، خسبست هشثَطِ هحبسجِ ٍ هٌظَس خَاّذ شذ.

ب كبسشٌبس فٌي ثشگضاسكٌٌذُ ًوبيشگبُ ًجَدُ ٍ هسئَليت ػَاقت : توبهي جشاين جذٍل فَق، سافغ هسئَليت هٌْذسيي ًبظش پيوبًكبس سبخت ٍ ي2تجصشُ

 اهش ٍ پبسخ گَيي دس هشاجغ

 ريصالح قبًًَي ثش ػْذُ ثشگضاسكٌٌذُ ٍ كبسشٌبس فٌي ثشگضاسكٌٌذُ ًوبيشگبُ خَاّذ ثَد. 

 ش هٌفي خَاّذ گزاشت.: دس صَست ٍقَع ّش يك اص تخلفبت فَق، هَاسد دس اسصيبثي ػولكشد ثشگضاسكٌٌذُ ًوبيشگبُ تأثي3تجصشُ  

: كليِ جشاين جذٍل فَق ثِ حسبة ثذّكبسي هجشي ًوبيشگبُ هٌظَس خَاّذ شذ ٍ ثشگضاسكٌٌذُ هجبص است صشفبً جشاين هشثَط  ثِ ستَى    4تجصشُ 

 خسبست هشبسكت كٌٌذُ سا اخز ًوبيذ.

 ّي ثشسذ.: كليِ خسبسات فَق هي ثبيست ثِ تبئيذ هذيش سبلي ّب ٍ هذيش اهَس ًوبيشگب 5تجصشُ 

 

 جذٍل خسبسات تخلف اص هقشسات غشفِ آسايي                                                    41فشم ضوبسُ 

 كذ

 خسبست
 هَضَع خسبست

 هيضاى خسبست هطبسكت كٌٌذُ

 )سيبل(

 هيضاى خسبست هجشي

 )سيبل(

 000/650 000/300/1 سبًتيوتشاستفبع غيش هجبص ثِ اصاء ّش هتش طَل 50سبًتيوتش تب  11اص 101ج 

 000/260 000/650 )هتشاط كل  غشفِ هحبسجِ خَاّذ گشديذ( استفبدُ اص هصبلح سبختوبًي غيش هجبص دسكف يب ديَاسُ ّبي غشف ثِ اصاء ّش هتش هشثع  102ج 

 000/650 000/900/3 دستگبّْبي غيش هجبص ثِ اصاء ّش دستگبٍُسٍد ٍ استفبدُ اص  103ج 

 104ج 
 )هتشاطكل طجقِ دٍم هحبسجِ خَاّذ گشديذ( پَضبًذى سقف غشف دس طجقِ دٍم ثِ ّش ضكل ٍ ثب ّش گًَِ هصبلح ثِ اصاء ّش هتش هشثع 

 
000/300/1 000/260 

 000/260 000/300/1 هتش طَلتجبٍص ثِ حشين پطت غشف )ثِ ّش ضكل ٍ سٍش( ثِ اصاء ّش  105ج 

 000/260 000/300/1 هسذٍد كشدى هسيش كبًبلْبي تَْيِ ٍ تأسيسبت )ثِ ّش ضكل ٍ ًحَُ(ثِ اصاء ّش هتش طَل 106ج

 000/650 000/600/2 تجبٍص ثِ حشين ساّشٍّب )ضبهل كف غشفِ ، ديَاسُ ّبي جبًجي ٍ پيطبًي ( ثِ اصاء ّش هتش طَل 107ج 

 108ج 
 سبصي ديَاسُ ّبي جبًجي هطشف ثِ غشف ّن جَاس ٍ يب ساّشٍّب ثِ اصاء ّش هتش طَلعذم صيجب 

 )ضبهل عذم سًگ آهيضي هتٌبست ثب غشفِ هجبٍس يب عذم ًصت ثٌش ثب سًگ هتٌبست ثِ ًحَي كِ هَجت عذم صيجبيي گشدد( 
000/300/1 000/260 

 000/260 000/390 )هتشاط كل  غشفِ هحبسجِ خَاّذ گشديذ( ًبظشيي ريصالح  ثِ اصاء ّش هتش هشثععذم تطبثق ًقطِ اجشا ضذُ غشفِ ثب ًقطِ تأييذ ضذُ تَسط  109ج 

 000/260 000/390 )هتشاط كل  غشفِ هحبسجِ خَاّذ گشديذ(اًجبم سبخت ٍ سبص غشف ثذٍى اخز هجَص ٍ طي هشاحل قبًًَي تعييي ضذُ ثِ اصاء ّش هتش هشثع  110ج 

 000/300/1 000/500/6 (ًوبيطگبّيهجبدست ثِ سبخت ٍ سبص دس صهبى ثشگضاسي  ًوبيطگبُ ) ثِ تطخيص ًبظش يي  111ج 

 000/000/13 _____ عذم اسائِ ًقطِ ًْبيي سبلٌْبي تحت پَضص ٍ فضبي ثبص  112ج 

 000/000/13 _____ عذم هعشفي ٍ ثِ كبسگيشي هسئَل فٌي ٍاجذالطشايط تَسط هجشي 113ج 

 000/650 000/900/3 غيشقبثل سٍيت ثَدى فضبّبي ثستِ ثِ اصاي ّش دسة 114ج 

 قشاسداد 8هبدُ  2طجق ثٌذ  000/500/19 عذم تخشيت غشفِ دس صهبى هطخص ضذُ 115ج 

 _______ 000/500/19 عذم اتوبم آهبدُ سبصي غشفِ دس صهبى هطخص ضذُ 116ج

 000/000/13 000/500/19 ًوبيطگبّيعذم ايستبيي غشفِ ثِ تطخيص ًبظشيي  117ج 

 اهضبء:                                             :                                                                                                                            تبييذيِ فٌي              


