جدول خسارت تخلف از مقررات غرفه آرایی ()۱
ردیف

موضوع خسارت

مبلغ خسارت (ریال)

101

تــا  10ســانتیمتر ارتفــاع غیرمجــاز بهعنــوان امتیــاز منفــی مجــری برگــزاری
نمایشــگاه در نظــارت بــر غرفــه ســازی محســوب میگــردد.

-

102

از  11سانتیمتر تا  50سانتیمتر ارتفاع غیرمجاز به ازاء هر مترمربع طول
توجــه:در مــوارد ارتفــاع غیرمجــاز باالتــر از  50ســانتیمتر بایــد توســط مجــری
برگــزاری نمایشــگاه جمــعآوری یــا اصــاح گردد.ضمنــا ً خســارت کــد  102نیــز
اعمــال خواهــد گردیــد.

6000000

201

غیرقابــل رؤیــت بــودن فضاهــای بســته(انبار-ابدارخانه-اتاق کنفرانــس-وی ای
پــی و)...در مدتزمــان برگــزاری نمایشــگاه

8000000

301

اســتفاده از زمــان برگــزاری غیرمجــاز (بــه شــرح منــدرج در مقــررات غرفــه
نمایــی)در کــف یــا دیوارههــای غرفــه بــه ازاء هــر مترمربع(متــراژ کل غرفــه
محاســبه خواهــد گردیــد)
توجــه:در نمایشــگاهی کــه برحســب ماهیــت و موضــوع نمایشــگاه و باتدبیــر
مراجــع ذیصــاح شــرکت ورود برخــی از مصالــح بهطــور خالــص مجــاز شــمرده
شــود از شــمول کــد  301خــارج خواهــد بــود.

1000000

401

ورود و اســتفاده از دســتگاههای غیرمجــاز (منــدرج در مقــررات غرفــه ارایــی)
بــه ازاء هــر دســتگاه

3000000

501

پوشــاندن ســقف هــر غرفــه در طبقــه دوم بــه هــر شــکل و بــا هرگونــه مصالــح بــه
ازاء هــر مترمربــع (متــراژ کل طبقــه دوم محاســبه خواهــد گردیــد)
توجــه:در صــورت انجــام تخلــف کــد  501ضمــن الــزام مجــری برگــزاری نمایشــگاه
بــه جمـعآوری سقف،خســارت مذکــور محاســبه و اعمــال خواهــد شــد.

1000000

601

تجاوز به حریم پشت غرفه(به هر شکل و روش)به ازای هر متر طول

3000000

602

مســدود کــردن مســیر کانالهــای تهویــه و تأسیســات (بــه هــر شــکل و نحوه)بــه
اجــزاء هــر متــر طــول

4000000

603

تجــاوز بــه حریــم راهروهــا (شــامل کــف غرفه-دیــواره هــای جانبــی و پیشــانی)
بــه ازاء هــر متــر طــول

4000000

701

عــدم زیبــا ســازی دیــواره هــای جانبی مشــرفبه غرفــه همجــوار و یا راهروها(شــامل
عــدم رنــگ امیــری متناســب بــا غرفههــای مجــاور یــا عــدم نصب بنــر بارنگ متناســب
بهنحویکــه موجــب عــدم زیبایــی گردد)بــه ازاء هــر متــر طــول

2000000

801

عــدم تطابــق نقشــه اجراشــده غرفــه بــا نقشــه تائید شــده توســط ناظرین ذیصــاح به
ازاء هــر مترمربــع (متــراژ کل غرفه محاســبه خواهــد گردید)
توجه:ا(یــن مــوارد شــامل تغییــر شــکل کلی یــا ســاختار خواهــد بود)بدیهی اســت در
صــورت وجــود ســایر تخلفــات مــوارد جداگانــه محاســبه ،منظور خواهد شــد.

500000

901

انجــام ساختوســاز غرفــه بــدون اخــذ مجــوز از مرجــع ذیصــاح تعیینشــده بــه
ازاء هــر مترمربــع (متــراژ کل غرفــه محاســبه خواهــد گردیــد)

1000000

جدول خسارت تخلف از مقررات غرفه آرایی ()۲
ردیف

موضوع خسارت

مبلغ خسارت (ریال)

1

جریمــه و خســارت بابــت عــدم جایگزینــی کممصــرف (23وات)المپهــای
رشــتهای ( 100وات) بــه ازاء هــر عــدد

500000

2

جریمــه و خســارت بابــت اســتفاده از پروژکتــور پرمصــرف ماننــد  500و1000
وات بــه ازای هــر دســتگاه

5000000

3

جریمــه و خســارت بابــت بهکارگیــری المــپ و چراغهایــی بــا طــول عمــر زیاد(پیــر)
بــه ازای هر دســتگاه

500000

4

جریمــه و خســارت بابــت چراغهایــی بــا المــپ متــال هالیــد باالتــر از  150بــه
ازای هــر دســتگاه

3000000

5

جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق ایستاده به ازای هر ضلع

4000000

6

جریمه و خسارت بابت تخریب درب تابلوهای برق دیواری به ازای هر ضلع

3000000

7

جریمــه و خســارت بابــت آویــزان نمــودن هرگونــه کابل،ســیم و دیپــر لــوازم
مصرفــی از ســازههای نمایشــگاهی بــدون مجــوز اداره بــرق بــه ازای هــر قطعــه

2000000

8

جریمه و خسارت بابت رنگ امیری فضاهای تأسیسات الکتریکی

2500000

9

جریمــه بابــت انشــعاب غیراصولــی از کفخوابهــای بــرق و محلهــای انشــعاب
بــرق در کــف ســالنها بــه ازای هــر مــورد

2500000

10

جریمــه و خســارت بابــت عــدم وجــود عایــق بیــن چــراغ و تابلــو غرفــه بــا ســازههای
غرفــه بــه ازای هــر مورد

4000000

11

جریمــه و خســارت بابــت عــدم اســتفاده از کابــل اســتاندارد بــرای بــرق اصلــی
غرفــه و دســتگاهها بــا مصــرف بــاال هــر مــورد

4000000

12

جریمــه و خســارت بابــت اســتفاده از بهرهگیــری انشــعاب کابــل مشــترک جهــت
برقرســانی بیــش از  4غرفــه بــه ازای هــر مــورد تخلــف

5000000

13

جریمــه و خســارت بابــت اســتفاده از چــراغ و نقــاط روشــنایی بیــش از 8
مصرفکننــده از یــک خــط

3000000

14

جریمــه و خســارت بابــت بهرهگیــری از خطــوط و انشــعاب مشــترک روشــنایی و
برق(ریســه مشــترک)به ازای هــر غرفــه

4000000

15

جریمــه و خســارت بابــت اســتفاده از نوارچســب و انشــعاب غیراصولــی بــه ازای
هــر غرفــه

4000000

16

جریمــه عــدم تأمیــن امنیــت و حفاظــت الکتریکــی و جلوگیــری از برقگرفتگــی
در خروجــی تابلــو مینیاتــوری (حفاظــت جان،اتوماتیــک مینیاتوری)...بــه ازای هــر
انشــعاب غرفــه

4000000

17

جریمــه عــدم اســتفاده از حفاظــت جــان(ار ســی ســی بــی) در ورودی هــر غرفــه و
انشــعاب بــه ازای هــر ســر خــط

2000000

18

پوشــش محــل انشــعاب وصــل شــده و عــدم دسترســی بــه تابلــوی مینیاتــوری
غرفــه

2500000

19

اســتفاده از سیســتم ســفید در طــول بیــش از  1.5متــر یــا بهعنــوان تغذیــه
اصلــی تابلــوی مینیاتــوری

2500000

20

خسارت وارده ناشی به تجهیزات برق فشار ضعیف

میزان خسارت بر اساس
قیمت روز کارشناسی
محاسبه و دریافت میگردد

21

خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم کشف و اعالم حریق

میزان خسارت بر اساس
قیمت روز کارشناسی
محاسبه و دریافت میگردد

22

خسارت وارده ناشی به تجهیزات سیستم صوت

میزان خسارت بر اساس
قیمت روز کارشناسی
محاسبه و دریافت میگردد

جداول تعیین خسارات تخلف از مقررات،قوانین و دستورالعمل های اجرائی نمایشگاه
ردیف

موضوع خسارت

1

حســن انجــام کار -پیمانکارغرفــه ســازی موظــف اســت در مــورخ ســه شــنبه
 1395/09/02تــا لحظــه بــاز بــودن درب ســالن هــا و فضــای بــاز نســبت بــه
اتمــام کار غرفــه ســازی اقــدام نمــوده و کلیــه وســایل غرفــه ســازی،هم چنیــن
ضایعــات غرفــه ســازی یــا کــف ســازی را بــه خــارج از نمایشــگاه انتقــال دهــد و
غرفــه در روز چهارشــنبه  1395/09/03فقــط امــاده چیدمــان وســایل شــرکت
کننــده باشــد.
توجه:ایــن بنــد شــامل اتمــام کلیــه امــور غرفــه ســازی شــامل نجاری،رنــگ
امیزی،برق،نصــب کف،موکــت یــا پارکــت و انتقــال وســایل غرفــه ســازی و
ضایعــات بــه خــارج از نمایشــگاه و نظافــت راهروهــا ی مجــاور و فضــای مشــترک
غرفــه مــی باشــد.

2

جمــع آوری غرفــه -پیمانــکار غرفــه ســازی موظــف اســت در روزهــای  8و 9اذرماه بعــد از تخریــب غرفــه توســط
 1395تــا لحظــه بــاز بــودن درب ســالن هــا و فضــای بــاز،کل غرفــه را تخریــب و پیمانــکار ســتاد برگــزاری
محــل غرفــه را جــاروب نمــوده و بــدون هیــچ خســارتی بــه مجــری تحویــل نمایــد .و انتقــال بــه خــارج از
نمایشــگاه مبلــغ محاســبه و
اعــام خواهــد شــد.

3

مبلغ خسارت (ریال)

20.000.000

ســایر خسارات-براســاس مقــررات ســالن نمایشــگاهی خوزســتان موارد خســارت طبــق جــدول خســارات
براســاس اعــام واحــد هــای ســاختمان و تاسیســات ،اداره اب و برق،اتــش واحدهــای مربوطــه محاســبه
خواهــد شــد.
نشــانی،انتظامات،خدمات و واحــد طراحــی و غرفــه آرایــی اعــام گــردد.

جدول هزینه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه در بخش تاسیسات الکتریکی و مکانیکی
ردیف

موضوع خسارت

مبلغ خسارت (ریال)

1

جریمه و خسارت بابت نصب هرگونه چراغ روشنایی بدون
مجوز اداره برق به ازاء هر چراغ

500000

2

جریمه و خسارت وارده بابت هر انشعاب برق بدون مجوز
اداره برق

250000

3

خسارت وارده به تجهیزات برق فشار ضعیف

میزان خسارت براساس قیمت روز
کارشناسی محاسبه و دریافت می گردد

4

خسارت وارده به تجهیزات سیستم صوت

میزان خسارت براساس قیمت روز
کارشناسی محاسبه و دریافت می گردد

5

خسارت وارده ناشی به تجهیزات تاسیسات حرارتی و برودتی

میزان خسارت براساس قیمت روز
کارشناسی محاسبه و دریافت می گرد

تذکر:مشــارکت کننــدگان در نمایشــگاه بــا موافقــت مســئولین اداره تاسیســات بــرق و مکانیــک مــی تواننــد رأســا نســبت
بــه جبــران خســارت وارده (حداکثــر  48ســاعت پــس از خاتمــه نمایشــگاه) اقــدام نماینــد ولــی میــزان جریمــه متعلقــه ()40
مبلــغ منــدرج در جــدول) بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.

فرم جدول هزینه و خسارت وارده به سالنها و محوطه نمایشگاه
ردیف

موضوع خسارت

مبلغ خسارت (ریال)

1

جریمه و خسارت بابت هرگونه جوشکاری به سازه های داخل
سالن و سازه های محوطه باز هر خال جوش

250،000

2

جریمه و خسارت بابت سوراخ نمودن کف سالن،دیوار،اسفالت
و سایر نقاط در محوطه باز هر سوراخ

150،000

3

جریمه و خسارت بابت نصب هر نوع پرده تبلیغاتی از پشت
بام سالنها هر متر مربع

500000

4

جریمه و خسارت بابت هرگونه تخریب اسفالت در محوطه
نمایشگاه هر متر مربع

000،350

5

جریمه و خسارت بابت تخریب دیوار ها و سکوها به ازای هر
متر مربع

1000000

6

جریمه و خسارت به جداول به ازای هر متر مربع

500000

7

جریمه و خسارت بابت اویزان نمودن هر گونه پرده تبلیغاتی
و هر شی از سازه های نمایشگاهی بدون مجوز اداره ساختمان
هر قطعه

1000000

8

جریمه و خسارت بابت رنگ امیزی فضاهای نماشگاهی اعم از
ستون ،دیوار،کف،درب و پنجره و غیره هر متر مربع

200000

9

جریمه و خسارت بابت هرگوه تردد بر روی بام سالن ها به
منظور قراردادن بالون،انتن و...

2000000

10

جریمه و خسارت بابت شکستن شیشههای ساده تا  6میلیمتر
ضخامت هر مترمربع

200000

11

جریمه و خسارت بابت شکستن شیشههای رنگی ،رفلکس
،سکوریت و خم تا ضخامت  6میلیمتر هر مترمربع

600000

12

جریمه و خسارت بابت جمع اوری باکسهای چوبی احداثی دور
ستونها به ازاء هر باکس

200000

13

جریمه و خسارت بابت چسباندن هرگونه کاغذ،موکت و ...به
دیوار،ستونها،تابلوهای برق و...

250000

14

جریمه و خسارت بابت دریچههای اهنی کانالها،درپوشهای
سیمانی،دالهای کانالهای تأسیساتی و غیره

300000

15

جریمه و خسارت بابت نصب هرگونه چراغ روشنایی بدون
مجوز اداره برق به ازاء هر چراغ

500000

۱۶

جریمه و خسارت بابت هر انشعاب برق بدون مجوز اداره برق

250000

تذکر:مشــارکتکنندگان بــا موافقــت مســئولین ادارات ســاختمان بــرق و تأسیســات میتواننــد رأس ـا ً نســبت بــه جبــران
خســارت وارده (حداکثــر  48ســاعت پــس از خاتمــه نمایشــگاه) اقــدام نمایند،ولــی میــزان جریمــه متعلقــه ( ٪40مبالــغ
منــدرج در جدول)بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد.
-موارد دیگر که در جدول ذکر نگردیده است برحسب مورد تعیین خسارت میگردد.

