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  تخلف از مقررات غرفه آرایی جرایمِجدول 

های های طراحی و غرفه آرایی معاونت فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاهمجموعه مقررات و دستورالعمل DM-WI-27-04برگرفته از سند 

  بین المللی ج.ا.ا.

  مبلغ جریمه  تخلفشرح   کد 

102  
سانتیمتر به ازاء هر مترطول  50سانتیمتر تا  11افزایش ارتفاع نسبت به ارتفاع مجاز تعریف شده در هر سالن از 

  دیواري که از ارتفاع مجاز فراتر رفته است.
  ریال 1،500،000

  ریال 3،500،000  و ...) به ازاء هر دریچهVIPغیرقابل رؤیت بودن داخل فضاهاي بسته (انبار، آبدارخانه، اتاق کنفرانس،   201

  ریال 700،000  )شوداستفاده از مصالح ساختمانی غیر مجازدر کف یا دیوارهاي غرفه به ازاء هر مترمربع (کل متراژ غرفه محاسبه می  301

  ریال 3،500،000  هاي غیر مجاز به ازاء هر دستگاهورود و استفاده از دستگاه  401

501  
غرفه در طبقه دوم به هر شکل و با هر گونه مصالح به ازاء هر مترمربع (کل متراژ طبقه دوم محاسبه پوشاندن سقف 

  شود)می
  ریال 1،200،000

  ریال 1،200،000  تجاوز به حریم پشت غرف (به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول  601

  ریال 1،200،000  نحوه) به ازاء هر متر طولهاي تهویه و تأسیسات (به هر شکل و مسدود کردن مسیر کانال  602

  ریال 2،500،000  هاي جانبی و پیشانی و ...) به ازاء هر متر طولتجاوز به حریم راهروها (شامل کف غرفه، دیواره  603

701  
عدم زیبا سازي (شامل عدم رنگ آمیزي متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنر با رنگ متناسب به نحوي که موجب 

  هاي جانبی مشرف به غرف همجوار و یا راهروها به ازاء هر متر طول نازیبایی باشد.)دیواره
  ریال 1،200،000

801  
عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تأیید شده توسط ناظرین ذیصالح به ازاء هر مترمربع (کل متراژ غرفه 

  شود)محاسبه می
  ریال 500،000

901  
بدون اخذ مجوز و طی مراحل قانونی تعیین شده به ازاء هر مترمربع (کل متراژ غرفه محاسبه انجام ساخت و ساز 

  شود)می
  ریال 500،000

  ریال 3،000،000  عدم ایستایی غرفه به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان به ازاء هر متر طول  902

  ریال 6،000،000  تشخیص ناظرین غرفه آرایی)مبادرت به ساخت و ساز در زمان برگزاري نمایشگاه (به   903

  ریال 3،500،000  عدم نصب استند مشخصات مشارکت کننده و غرفه ساز  904

  ریال 5،500،000  عدم استفاده از لباس متحدالشکل در زمان ساخت و ساز  905

  

  توجه

که برگزارکننده در صورت مشاهده تخلف از ادامه فعالیت غرفه سازي عدم رعایت قوانین و مقررات غرفه سازي به بهانه پرداخت جریمه مانع از این نیست 

ي هر گونه تخلف تا زمان رفع آن توسط مشارکت کننده و پیمانکار غرفه ساز از ادامه فعالیت غرفه جلوگیري نکند بلکه برگزارکننده در صورت مشاهده

  سازي جلوگیري به عمل خواهند آورد.
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  ها و محوطه نمایشگاه و تخلف از مقررات در بخش تأسیسات الکتریکیبه سالنوارده خسارات ي جریمهجدول 

ها و محوطه نمایشگاه مدیریت های حفظ و نگه داری از تأسیسات الکتریکی سالنمجموعه مقررات و دستورالعمل DM-WI-26-03برگرفته از سند 

  های بین المللی ج.ا.ا.خدمات فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه

  مبلغ جریمه  شرح تخلف  دیفر

  ریال 500،000  وات) به ازاء هر عدد 100اي (حداقل هاي رشتهوات) با المپ 23هاي کم مصرف (حداکثر عدم جایگزینی المپ  1

  ریال 5،000،000  وات به باال به ازاء هر دستگاه 500هاي پرمصرف استفاده از پروژکتور  2

  ریال 500،000  شده یا المپ هاي خیاري (هلیومی) به ازاء هر عددهاي کهنه و مصرف استفاده از المپ  3

  ریال 3،000،000  وات به ازاء هر دستگاه 150استفاده از المپ متال هالید باالتر از   4

  ریال 3،000،000  تخریب در تابلو برق دیواري به ازاء هر ضلع  5

  ریال 4،000،000  تخریب در تابلو برق ایستاده به ازاء هر ضلع  6

  ریال 2،000،000  هاي نمایشگاهی بدون مجوز اداره برق به ازاء هر قطعه آویزان کردن هر نوع کابل، سیم و دیگر لوازم مصرفی از ساز  7

  ریال 2،500،000  رنگ آمیزي فضاهاي تأسیسات الکتریکی  8

  ریال 2،500،000  به ازاء هر موردها هاي انشعاب برق در کف سالنهاي برق و محلانشعاب غیر اصولی از کف خواب  9

  ریال 3،500،000  هاي غرفه به ازاء هر موردعدم وجود و استفاده از عایق بین چراغ و تابلو غرفه با سازه  10

  ریال 4،000،000  هاي با مصرف باال به ازاء هر موردعدم استفاده از کابل استاندارد براي برق اصلی غرفه و دستگاه  11

  3،000،000  چراغ و نقطه روشنایی از یک خط 8بیش از ي استفاده  12

  ریال 4،000،000  بهره گیري از خطوط و انشعاب مشترك روشنایی و برق (ریسه مشترك میان دو یا چند غرفه) به ازاء هر غرفه  13

  ریال 4،000،000  استفاده از نوار چسب براي عایق کاري انشعابات و انشعاب غیر اصولی به ازاء هر غرفه  14

15  
تابلو مینیاتوري غرفه (ارت،  خروجیعدم تأمین امنیت و حفاظت الکتریکی و جلوگیري از برق گرفتگی در 

  کلیدهاي حفاظتی مناسب مانند حفاظت از جان، اتوماتیک، مینیاتوري و ...) به ازاء هر انشعاب
  ریال 4،000،000

  ریال 2،000،000 غرفه به ازاء هر سر خط ورودي عاب ) در هر انشRCCBعدم استفاده از کلید حفاظت از جان (  16

  ریال 2،500،000  پوشاندن محل انشعابات متصل و تابلوي میناتوري به گونه اي که دسترسی به آن غیرممکن یا دشوار باشد   17

  ریال 2،500،000  استفاده از سیم سفید به طولی بیش از یک و نیم متر یا به عنوان تغذیه اصلی تابلوي مینیاتوري  18

19  
وارد آوردن خسارت به تجهیزات برق فشار ضعیف، تجهیزات سیستم کشف و اعالم حریق، تجهیزات آسانسور و پله 

  برقی و سیستم صوت

میزان خسارت بر 

اساس قیمت روز 

کارشناسی و محاسبه 

  شود.می

  ریال 10،000،000  درصد پوشیده شده است. 60اي یا فضایی (مثال انباري غرفه) که سقف آن بیش از عدم نصب دیتکتور دود در غرفه  20

  ریال 7،000،000  کیلوگرمی در غرفه  3عدم نصب کپسول اطفاء حریق   21
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  ها و محوطه نمایشگاه و تخلف از مقررات در بخش ساختمانوارده به سالنخسارات ي جریمهجدول 

مدیریت در بخش ساختماِن ها و محوطه نمایشگاه سالنداری از نگه های حفظ ومجموعه مقررات و دستورالعمل DM-WI-26-03برگرفته از سند 

  های بین المللی ج.ا.ا.خدمات فنی و مهندسی شرکت سهامی نمایشگاه

  مبلغ جریمه  شرح تخلف  ردیف

  ریال 2،000،000  ازاء هر خال جوشهاي محوطه به هاي داخل سالن و سازههر گونه جوشکاري به سازه  1

  ریال 4،000،000  ایجاد سوراخ در کف و بدنه سالن، آسفالت و سایر نقاط در محوطه باز به ازاء هر سوراخ   2

  ریال 4،000،000  تخریب آسفالت یا بتن با هر ضخامت در کف سالن یا محوطه باز به ازاء هر مترمربع  3

  ریال 3،000،000  یا محوطه باز به ازاء هر مترمربع تخریب دیوار و سکو در داخل سالن  4

  ریال 3،000،000  تخریب جداول بتنی، درپوش بتنی و سنگی در محوطه به ازاء هر مترمربع  5

  ریال 4،000،000  هاي نمایشگاهی به ازاء هر مترمربعتخریب نماي سنگی، بتنی، کامپوزیت و ... سالن  6

  ریال 2،500،000  پشت بام سالن به ازاء هر قطعهنصب هر گونه پرده تبلیغاتی از   7

  ریال 3،000،000  هاي نمایشگاهی بدون اخذ مجوز از اداره ساختمان به ازاء هر موردآویزان کردن هر گونه پرده تبلیغاتی و هر نوع شیء از سازه  8

9  
ستون، دیوار، کف، در و پنجره و رنگ آمیزي یا رنگ ریزي روي آسفالت، بتن و نیز سایر فضاهاي نمایشگاهی اعم از 

  ... به ازاء هر مترمربع
  ریال 3،500،000

10  
چسباندن هر نوع کاغذ تبلیغاتی، موکت و ... به فضاهاي نمایشگاهی اعم از ستون، دیوار، کف، در و پنجره و ... به 

  ازاء هر مترمربع
  ریال 2،000،000

  ریال 2،000،000  اه با هر ضخامت به ازاء هر مترمربعشکستن شیشه ساده از هر بخشی از متعلقات نمایشگ  11

  ریال 2،500،000  شکستن شیشه رنگی، رفلکس، سکوریت و خم از هر بخشی از متعلقات نمایشگاه و با هر ضخامتی به ازاء هر مترمربع  12

  ریال 2،000،000  ها به ازاء هر مترمربعهاي چوبی احداثی دور ستونعدم جمع آوري باکس  13

14  
ها و محوطه نمایشگاه اعم از بتنی، فلزي، هاي موجود در سالنتخریب یا صدمه رساندن به نرده، دریچه، درپوش

  چدنی و ... به ازائ هر قطعه
  ریال 4،000،000

  ریال 4،000،000حداقل   هاي نمایشگاه بنا به تشخیص اداره ساختمانآسیب به درهاي ورودي سالن  15

  ریال 3،000،000 ها بدون مجوزبام سالن تردد به هر شکلی روي  16

17  
ها و ضایعات ساخت و ساز یا تخریب به خارج از محوطه نمایشگاه به ازاء هر خاور/وانت نیسان/وانت عدم انتقال نخاله

  پیکان

ریال /  50،000،000

ریال /  25،000،000

  ریال 10،000،000

  

  توجه

واهد بود هاي بین المللی ج.ا.ا  و برگزار کننده خنشده است تشخیص کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاه مبناي سایر مواردي که در جداول فوق پیش بینی

  و بر اساس شرایط و نظرات کارشناسان رسمی نمایشگاهی اقدام خواهد شد.

 


