
 

 
کذ 

 خساست

خساست  جشیوِ ٍ هیضاى هَضَع خساست

 )سیال(

 000/350 ساًتیوتش استفاع هجاص بِ اصاء ّش هتش طَل 10تا  101

 000/500/1 ساًتیوتش استفاع غیش هجاص بِ اصاء ّش هتش طَل 50ساًتیوتش تا  11اص  102

 000/500/3 ٍ ...(بِ اصاء ّش دسیچِ  VIP –اتاق کٌفشاًس -آبذاسخاًِ-غیش لابل سؤیت بَدى داخل فضاّای بستِ )اًباس 201

اصاء ّش هتش هشبع )هتشاط کل طبمِ دٍم هحاسبِ استفادُ اص هصالح ساختواًی غیش هجاص دس کف یا دیَاس ّای غشف بِ  301

 خَاّذ گشدیذ(

000/700 

 000/500/3 ٍسٍد ٍ استفادُ اص دستگاّْای غیش هجاص بِ اصاء ّش دستگاُ 401

پَضاًذى سمف غشف دس طبمِ دٍم بِ ّش ضکل ٍ با ّش گًَِ هصالح بِ اصاء ّش هتش هشبع )هتشاط کل طبمِ دٍم هحاسبِ  501

 خَاّذ گشدیذ(

000/200/1 

 000/200/1 تجاٍص بِ حشین پطت غشف )بِ ّش ضکل ٍ سٍش( بِ اصاء ّش هتش طَل 601

 000/200/1 هسذٍد کشدى هسیش کاًالْای تَْیِ ٍ تاسیسات )بِ ّش ضکل ٍ ًحَُ( بِ اصاء ّش هتش طَل 602

 000/500/2 هتش طَل تجاٍص بِ حشین ساّشٍّا )ضاهل کف غشفِ، دیَاسُ ّای جاًبی ٍ پیطاًی( بِ اصاء ّش 603

عذم صیبا ساصی دیَاسُ ّای جاًبی هطشف بِ غشف ّن جَاس ٍ یا ساّشٍ بِ اصاء ّش هتش طَل  )ضاهل عذم سًگ آهیضی  701

 هتٌاسب با غشفِ هجاٍس یا عذم ًصب بٌش با سًگ هتٌاسب بِ ًحَی کِ هَجب عذم صیبایی گشدد(

000/200/1 

ًمطِ تائیذ ضذُ تَسط ًاظشیي ریصالح بِ اصاء ّش هتش هشبع )هتشاط کل غشفِ عذم تطابك ًمطِ اجشا ضذُ غشفِ با  801

 هحاسبِ خَاّذ گشدیذ(

000/500 

اًجام ساخت ٍ ساص غشف بذٍى اخز هجَص ٍ طی هشاحل لاًًَی تعییي ضذُ بِ اصاء ّش هتش هشبع )هتشاط کل غشف  901

 هحاسبِ خَاّذ گشدیذ(

000/500 

 000/000/3 ذم سعایت همشسات هلی ساختواى بِ اصاء ّش هتش طَلعذم ایستایی غشفِ بذلیل ع 902

 000/000/6 هبادست بِ ساخت ٍساص دس صهاى بشگضاسی ًوایطگاُ 903

 
 

َضَع تخلف ٍ اصالح آى، خسبست هشثَط ٍسی هُ ثِ الضام هجشی ًوبیشگبُ ثِ جوغ آ: دس ششایطی کِ ّش یک اص هَاسد تخلف اص هقشسات غشفِ آسایی هَجت اختالل دس ایوٌی غشف گشدد ػال1ٍتجصشُ  

 هحبسجِ ٍهٌظَس خَاّذ شذ.

سخگَیی دس هشاجغ : توبهی جشاین جذٍل فَق، ًبفی هسئَلیت هٌْذسیي ًبظش پیوبًکبس سبخت ٍ یب کبسشٌبس فٌی هجشی ًوبیشگبُ ًجَدُ ٍ هسئَلیت ػَاقت اهش ٍ پب2تجصشُ 

 .ریصالح قبًًَی ثش ػْذُ هجشی ًوبیشگبُ خَاّذ ثَد

 .: دس صَست ٍقَع ّش یک اص تخلفبت فَق، هَاسد دس اسصیبثی ػولکشد هجشی ًوبیشگبُ تبًثیش هٌفی خَاّذ گزاشت 3ُ تجصش

ذُ سا اخز : کلیِ جشاین جذٍل فَق ثِ خسبة ثذّکبسی هجشی ًوبیشگبُ هٌظَس خَاّذ شذ ٍ هجشی هجبص است صشفبً جشاین هشثَط ثِ ستَى خسبست هشبسکت کٌٌ 4تجصشُ 

 ًوبیذ.

 
ضزوت سْاهی ًوایطگاّْای                 تیي 

 الوللی جوَْری اسالهی ایزاى

 
 

 
 

 
 

 مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی

 

DM-WI-27-03 



 

 

كس :  موازد ديگس كه دز جدول ذكس نگسديده است بس حسب موزد تعيين خسازت و بساساس فهسست بهای پايه سال، قيمت جديد مطابق رت

گسدد.   می قيمت زوش توسط ادازه تا نسبت به بسق و مکانيک كازشناسی محاسبه و دزيافت 

 
ضزوت سْاهی ًوایطگاّْای                 

 تیي الوللی جوَْری اسالهی ایزاى

جذٍل ّضیٌِ ٍ خساست ٍاسدُ بِ سالٌْا ٍ هحَطِ ًوایطگاُ 
 دس بخص تاسیسات الکتشیکی 

 BM-FR-516-01

  
 

هیشاى جزیوِ ٍ خسارت  ضـزح هَضَع ردیف

 )ریال (

 3110111 ٍات( تِ اسای ّز ػذد 111ٍات( الهپْای رضتِ ای ) 22یٌی ون هصزف ) ػذم جایگشجزیوِ ٍخسارت تاتت  1

 5110111 ٍات تِ اسای ّز دستگاُ  1111ٍ  511استفادُ اس پزصوتَر جزیوِ ٍ خسارت تاتت  2

 3110111  سارت تاتت تىارگیزی الهپ ٍ چزاغْای تا عَل سیاد )پیز( تِ اسای ّز دستگاُ جزیوِ ٍ خ 3

 5110111 تِ اسای ّز دستگاُ  151استفادُ اس چزاغْای تا الهپ هتال ّالیذ تاالتز اس خسارت تاتت  جزیوِ ٍ 4

 201110111 تخزیة درب تاتلَّای تزق دیَاری تِ اسای ّز ضلغ جزیوِ ٍ خسارت تاتت  5

 305110111 تاتت تخزیة درب تاتلَّای تزق ایستادُ تِ اسای ّز ضلغ جزیوِ ٍ خسارت  6

 101110111 ٍ خسارت تاتت آٍیشاى ًوَدى ّز گًَِ واتل؛ سین ٍ دیگز لَاسم هصزفی اس ساسُ ّای ًوایطگاّی تذٍى هجَس ادارُ تزق ّز لغؼِ   جزیوِ 7

 1051101111 رًگ آهیشی فضاّای تاسیسات الىتزیىی  جزیوِ ٍ خسارت تاتت 8

 105110111 وف سالٌْا تِ اسای ّزهَرد جزیوِ تاتت درصذ تاتت پَضص وف خَاتْا ٍ هحل ّای اًطؼاب تزق در  9

 5110111 ٍ خسارت تاتت دػن ٍجَد ػایك تیي چزاؽ ٍ تاتلَ غزفِ تا ساسُ ّای غزفِ تِ اسای ّز هَرد جزیوِ  11

 101110111 تاتت ػذم استفادُ اس واتل استاًذارد تزای تزق اصلی غزفِ ٍ دستگاّْای تا هصزف تاال ّز هَرد جزیوِ ٍخسارت  11

غزفـِ تـِ اسای ّـز     4رت تاتت استفادُ اس تْزُ گیزی اًطؼاب واتل هطتزن جْت تزق رسـاًی تـیص اس   جزیوِ ٍ خسا 12

   هَرد تخلف 

301110111 

 101110111 هصزف وٌٌذُ اس یه خظ   8استفادُ اس چزاؽ ٍ ًماط رٍضٌایی تیص اس جزیوِ ٍ خسارت تاتت  13

 51101111 اًطؼاب هطتزن رٍضٌایی ٍ تزق ) ریسِ هطتزن( تِ اسای ّز غزفِ  اتت تْزُ گیزی اس خغَط ٍ جزیوِ ٍ خسارت ت 14

 51101111 جزیوِ ٍ خسارت تاتت استفادُ اس ًَار چسة ٍ اًطؼاب غیز اصَلی تِ اسای ّز غزفِ  15

)  جزیوِ ػذم تاهیي اهٌیت ٍ حفاظت الىتزیىی ٍ جلَگیزی اس تزق گزفتگی ) سیسـتن ارت0 ولیـذّای حفـاظتی هٌاسـة     16

 حفاظت جاى0 اتَهاتیه 0 هیٌیاتَری ٍ ....( تِ اسای ّز غزفِ 
1011110111 

هیشاى خسارت تزاساس لیوت رٍس  خسارت ٍاردُ ًاضی تِ تجْیشات تزق فطار ضؼیف   17

 وارضٌاسی هحاسثِ ٍ دریافت هیگزدد

ت رٍس هیشاى خسارت تزاساس لیو خسارت ٍاردُ ًاضی تِ تجْیشات سیستن وطف ٍ اػالم حزیك  18

 وارضٌاسی هحاسثِ ٍ دریافت هیگزدد

هیشاى خسارت تزاساس لیوت رٍس  خسارت ٍاردُ ًاضی تِ تجْیشات آساًسَر ٍ پلِ تزلی  19

 وارضٌاسی هحاسثِ ٍ دریافت هیگزدد

هیشاى خسارت تزاساس لیوت رٍس  خسارت ٍاردُ ًاضی تِ تجْیشات سیستن صَت  21

 وارضٌاسی هحاسثِ ٍ دریافت هیگزدد

 

 



 

 
 

 

 

 84حداكثس )تركس :  مشبزكت كىىدگبن دز ومبيشگبٌ بب مًافقت مسئًليه ادازات سبختمبن، بسق ي تبسيسبت مي تًاوىد زاسبً وسبت بٍ جبسان خسبزت يازدٌ 

 بٍ قًت خًد ببقي خًاَد مبود.% مببلغ مىدزج دز جديل ( 84) ( اقدام ومبيىد، يلي ميصان جسيمٍ متعلقٍسبعت پس اش خبتمٍ ومبيشگبٌ 

  شدٌ ي دزيبفت ميگسدد.تعييه خسبزت  ،مًازد ديگس كٍ دز جديل ذكس وگسديدٌ است بس حسب مًزد

 
ضزوت سْاهی ًوایطگاّْای                 

 ری اسالهی ایزاىتیي الوللی جوَْ

 
 BM-WI-26-01

  
 

هیشاى جزیوِ ٍ خسارت  ضـزح هَضَع ردیف

 )ریال (

 2510111 جزیوِ ٍخسارت تاتت ّزگًَِ جَضىاری تِ ساسُ ّای داخل سالي ٍ ساسُ ّای هحَعِ تاس ّز خال جَش  1

 1510111 ًماط در هحَعِ تاس ّز سَراخ  جزیوِ ٍ خسارت تاتت سَراخ ًوَدى وف سالي0 دیَار0 آسفالت ٍ سایز  2

 5110111 جزیوِ ٍ خسارت تاتت ًصة ّز ًَع پزدُ تثلیغاتی اس پطت تام سالٌْا  ّز هتزهزتغ  3

 1110351 جزیوِ ٍ خسارت تاتت ّزگًَِ تخزیة آسفالت در هحَعِ ًوایطگاُ ّز هتزهزتغ 4

 101110111 هتزهىؼة جزیوِ ٍ خسارت تاتت تخزیة دیَارّا ٍ سىَّا تِ اسای ّز 5

 5110111 جزیوِ ٍ خسارت تِ جذاٍل تِ اسای ّز هتز عَل 6

جزیوِ ٍ خسارت تاتت آٍیشاى ًوَدى ّزگًَِ پزدُ تثلیغاتی ٍ ّز ضی اس سـاسُ ّـای ًوایطـگاّی تـذٍى هجـَس ادارُ       7

 ساختواى ّز لغؼِ

101110111 

 2110111 ستَى0 دیَار0 وف0درب ٍ پٌجزُ ٍ غیزُ ّزهتزهزتغجزیوِ ٍ خسارت تاتت رًگ آهیشی فضاّای ًوایطگاّی اػن اس  8

 201110111 جزیوِ ٍ خسارت تاتت ّزگًَِ تزدد تز رٍی تام سالي ّا تِ هٌظَر لزاردادى تالَى0 آًتي ٍ ... 9

 2110111 هیلیوتز ضخاهت ّز هتزهزتغ 6جزیوِ ٍ خسارت تاتت ضىستي ضیطِ ّای سادُ تا  11

 6110111 هیلیوتز ّزهتزهزتغ  6ىستي ضیطِ ّای رًگی0 رفلىس0 سىَریت ٍ خن تا ضخاهت جزیوِ ٍخسارت تاتت ض 11

 2110111 جزیوِ ٍ خسارت تاتت ػذم جوغ آٍری تاوس ّای چَتی احذاثی دٍر ستًَْا تاساء ّز تاوس  12

 2510111 ... جزیوِ ٍ خسارت تاتت چسثاًذى ّزگًَِ واغذ0 هَوت ٍ ... تِ دیَار0 ستًَْا0 تاتلَّای تزق ٍ  13

ــای           14 ــای واًالْ ــیواًی0 دالْ ــای س ــَش ّ ــا0 درپ ــال ّ ــی واً ــای آٌّ ــِ ّ ــة دریه ــت تخزی ــارت تات ــِ ٍ خس  جزیو

 تاسیساتی ٍ غیزُ 

3110111 

 

 فرم جدول هزینه جریمه و خسارت وارده

به سالنها و محوطه نمایشگاه    

  


