دستورالعمل تایید فنی طرح های غرف خود ساز

مشاره سند DM-WI-49-01

و نظارت بر اجرای آن توسط ناظرین ذیصالح
مجریان نمایشگاه ها

شرکت سهامی نمایشگاههای
بین المللی جمهوری اسالمی ایران

"جدول خسارت تخلف از مقررات غرفه آرایی"
موضوع خسارت

کد
خسارت

میزان خسارت
(ریال )

111

تا  11سانتی متر ارتفاع غیر مجاز به عنوان امتیاز منفی مجری برگزاری نمایشگاه در نظارت بر غرفه سازی محسوب می گردد.

112

از 11سانتی متر تا  01سانتی متر ارتفاع غیر مجاز به ازاء هر متر طول
توجه :در موارد ارتفاع غیر مجاز باالتر از  01سانتی متر باید توسط مجری برگزاری نمایشگاه جمع آوری یا اصالح گردد .ضمناً خسارت کد  112نیز اعماال

-

6/111/111

خواهد گردید.

211

غیرقابل رویت بودن داخل فضاهای بسته(انبار-آبدارخانه-اتاق کنفرانس V.I.P -و)...در مدت زمان برگزاری نمایشگاه

311

استفاده از مصالح ساختمانی غیر مجاز (به شرح مندرج در مقررات غرفه آرایی)در کف یا دیواره های غرف به ازاء هر متر مربع (متراژ کل
غرفه محاسبه خواهد گردید)

8/111/111

1/111/111

توجه :در نمایشگاههایی که بر حسب ماهیت و موضوع نمایشگاه و با تایید مراجع ذیصالح شرکت ورود برخی از مصالح به طور خاص مجاز شمرده شود از
شمول کد 311خارج خواهد بود).

411

ورود و استفاده از دستگاه های غیر مجاز (مندرج در مقررات غرفه آرایی) به ازاء هر دستگاه

011

پوشاندن سقف غرف در طبقه دوم به هر شکل و با هر گونه مصالح به ازاء هر متر مربع (متراژ کل طبقه دوم محاسبه خواهد گردید)
توجه :در صورت انجام تخلف کد 011ضمن الزام مجری برگزاری نمایشگاه به جمع آوری سقف ,خسارت مذکور محاسبه و اعمال خواهد شد.

3/111/111
1/111/111

611

تجاوز به حریم پشت غرف (به هر شکل و روش) به ازاء هر متر طول

3/111/111

612

مسدود کردن مسیر کانال های تهویه و تاسیسات (به هر شکل و نحوه ) به ازاء هر متر طول

4/111/111

613

تجاوز به حریم راهرو ها (شامل کف غرفه-دیواره های جانبی و پیشانی) به ازاء هر متر طول

4/111/111

111

عدم زیبا سازی دیواره های جانبی مشرف به غرف هم جوار و یا راهروها (شامل عدم رنگ آمیزی متناسب با غرفه مجاور یا عدم نصب بنار
با رنگ متناسب به نحوی که موجب عدم زیبایی گردد) به ازاء هر متر طول

811

عدم تطابق نقشه اجرا شده غرفه با نقشه تایید شده توسط ناظرین ذیصالح به ازاء هر متر مربع (متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید)

2،111،111

011/111

توجه ( :این موارد شامل تغییر شکل کلی یا ساختار خواهد بود) بدیهی است در صورت وجود سایر تخلفات موارد جداگانه محاسبه ،منظور خواهد شد.

111

انجام ساخت وساز غرف بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصالح تعیین شده به ازاء هر متر مربع (متراژ کل غرفه محاسبه خواهد گردید)

1/111/111

تبصره  :1حد اقل متراژ محاسباتی برای هر المان یا سازه یک متر طول و یا یک متر مربع و تخلفات باالتر از یک متر طول یا یک مترمربع بر اساس مضارب
صحیح و گرد شده به رقم باالتر ،محاسبه خواهد گردید.
تبصره : 2در شرایطی که هر یک از موارد تخلف از مقررات غرفه آرایی موجب اختالل در ایمنی غرف گردد عالوه به الزام مجری بر گزاری نمایشگاه به جمع
آوری موضوع تخلف و اصالح آن  ،خسارت مربوطه محاسبه و منظور خواهد شد.
تبصره  : 3مقادیر مندرج در جدول فوق از زمان تصویب تا بازنگری آتی معیار بررسی و سنجش خسارات خواهد بود.
تبصره  :4استحکام – ایستایی غرفه به عهده سازنده و ناظرین مجری برگزاری نمایشگاه ذیربط می باشد.

