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ف
دي

)ريال(1044مصوب  شرح ر )ريال(1041پيشنهادي   درصد افزايش  

    عوارض ايمني ساالنه اماکن 1

 مسکونی به ازای هر متر مربع اعیانی 

ریال 000/090با رعایت حداقل مبلغ  

000/0  900/0  03%  

تجاری به ازای هر متر مربع اعیانی با رعایت حداقل 

ریال000/080مبلغ  

000/6  800/0  03%  

هر متر مربع اعیانی اداری به ازای  

ریال 000/040/1با رعایت حداقل مبلغ   

000/8  400/10  03%  

 فرهنگی و ورزشی وسایرکاربری به ازای هر متر مربع اعیانی

000/650با رعایت حداقل مبلغ   

000/5  500/6  03%  

در زمان ساخت و ساز به ازاي هر متر مربع مساحت اعياني  2

محاسبه ميگردد:در هر کاربري به شرح ذيل   

   

000/585 آموزش و آموزش عالی  000/585  - 

050/600 تجهیزات و تاسیسات شهری   050/600  - 

050/600 پارکینگ عمومی  050/600  - 

500/682 صنعتی، انبار و کارگاه حمل و نقل  050/050  10%  

808/08 02/040 مذهبی  20%  

808/08 02/040 فرهنگی  20%  

توریستی ، باغ ویال و باغ مسکنتفریحی ،   125/658  125/658  - 

یمسکون  043/02  808/08  02%  

808/08 02/040 ورزشی  20%  

 - 600/050 600/050 درمانی دولتی

125/658 کلینیک پزشکان خصوصی   125/658  - 

125/658 اداری،نظامی و بانکها  050/089 20%  

125/658 تجاری  050/089 20%  

تفریحی و سفاریاسکله   - 000/480  - 

050/600 اسکله صیادی، تجاری ) تجارت محصوالت نفتی و غیرنفتی (  050/600  - 

125/658 پارک خصوصی،نمایشگاه و پارک علم و فناوری  125/658  - 

050/600 سایر  050/600  - 

هرگونه تغییر نقشه که منجر به افزایش بنا میگردد اخذ شود.عوارض صدور پروانه می بایست براساس متراژ تایید نقشه از حوزه شهرسازی و   
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1044مصوب واحد شرح 1041پيشنهادي   درصد افزايش  

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق منازل  0

 مسکونی در سطح شهر دارای پوشش بیمه ای

.......... 200/590/1 920/056/1 10% 

کارشناسی علت یابی حریق منازل درآمد ناشی از 

 مسکونی در سطح شهر دارای پوشش حمایتی

.......... 000/200 000/220 10% 

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق ادارات  4

نهادها سازمان های دولتی و غیردولتی  موسسات بانکها 

 ارگان های نظامی .....

......... 000/252/18 

 

600/020/20 00% 

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق منازل  5

 مسکونی در خارج از محدوده شهر

 %10 000/600/0 000/000/0 کیلومتر 60تا مسافت 

 %10 400/856/5 000/024/5 کیلومتر 60بیش از 

درآمد ناشی از کارشناسی علت یابی حریق ادارات  6

ها بانکنهادها سازمان های دولتی و غیردولتی  موسسات 

 ارگان های نظامی و سایرخارج از محدوده شهر

 %00 000/400/20 000/000/18 کیلومتر 60تا مسافت 

 %00 200/099/20 000/084/21 کیلومتر 60بیش از 

حق بازدید و کارشناسی از کپسول های آتش نشانی  0

موارد ایمنی و پیشگیری از حریق ادارات نهادها سازمان 

های دولتی و غیردولتی موسسات  بانکها ارگانهای 

 نظامی و انتظامی و مسکونی..... 

 

*در صورت درخواست برای تست از ردیف  هزینه 

 تست پرداخت شود.

هر هر مترمربع خارج ش500هر بار تا 

 مترمربع

 %20 848/04 040/29مسکونی   

 %00 150/59 500/45تفریحی 

 %00 020/112 400/86دولتی 

متر مربع خارج شهر  1000تا  500از 

 هرمترمربع

مسکونی      

080/21 

106/26 20% 

تفریحی      

500/02 

250/42 00% 

 %00 240/84 800/64دولتی       

هزارمتر خارج بیش از 

 شهرهرمترمربع

مسکونی       

520/14 

424/10 20% 

تفریحی      

400/20 

420/00 00% 

دولتی        

200/40 

160/56 00% 

متر داخل شهر هرمتر 500هربار تا

 مربع

 %20 060/00 800/64دولتی 

متر داخل 1000تا500از 

 شهرهرمترمربع

 %00 602/48 440/00دولتی 

از هزار متر داخل شهر بیش 

 هرمترمربع

 %00 800/08 900/29دولتی 

کارشناسی ساختمان برای هربار اخذ پایانکار  و هر  8

 بازدید دیگر منازل مسکونی

 هزینه  ردیف از تست برای درخواست صورت در*

 .شود پرداخت تست

  000/918 000/065 طبقه 2تا 

 900/188/1 050/990 طبقه 4تا  20%

 000/016/1 250/090/1 طبقه 4از  بیش

 کارشناسی مجتمع های تجاری برای اخذ پایانکار  9

 

 %20 000/00 000/25 هر مترمربع
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 کارشناسی ساختمان برای اخذ پایانکار ساختمان  10

 های تجاری هر بازدید دیگر                         

مترهر مترمربع هر  50دهانه تجاری تا 

 بار

952/200 640/142/1 %20 

 50دهانه تجاری مازاد  از 

 مترهرمترمربع هربار

600/50 120/69 20% 

کارشناسی ساختمان برای  اخذ پایانکار ساختمان ادارات  11

نهادها سازمان های دولتی و غیردولتی موسسات بانکها 

 ارگان های نظامی و سایر و هر بازدید دیگری

 

 

 %20 000/068/10 000/640/8 مترمربع 400برای بار اول تا 

 %20 000/184/5 000/020/4 مترمربع 400برای دفعات بعدتا 

 %20 000/552/15 000/960/12 مترمربع 400برای بار اول بیش از 

 %20 000/006/0 000/480/6 مترمربع400برای دفعات بعد بیش از 

 %20 000/000/24 000/000/20 صدور مجوز  صدور مجوز شرکت های آتش نشانی 12

 %20 000/000/6 000/000/5 ....... تمدید مجوز شرکت های آتش نشانی 10

کارشناسی ساختمان تجاری که از قبل احداث شده و در  14

 سال جاری برای پایانکار ساختمان اقدام می نمایند

 

 %20 880/658/1 400/082/1 متر سالیانه 50دهنه تجاری تا 

 560/194/2 800/828/1 متر سالیانه  100تا  50دهنه بیش از 

 600/900/2 000/448/2 متر سالیانه  100دهنه بیش از 

کارشناسی ساختمان های مسکونی که از قبل احداث  15

شده و در سال  جاری برای اخذ پایانکار اقدام می 

 نمایند.

 

 %20 160/508 800/481 طبقه سالیانه 2تا 

 240/068 200/640 انهیسالطبقه  4تا 

 020/958 600/098 انهیسالطبقه  4بیش از 
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کارشناسی مکان های فرهنگی،تفریحی  16

،توریستی،ورزشی و آموزشی به تقاضای شهروندان 

 برای هربار

  000/880/2 000/880/2 مترمربع 50تا 

 000/505/2 000/505/2 مترمربع 100تا  -

 000/000/2 000/000/2 مترمربع 100بیش از 

 %20 200/260/1 000/056/1 ...... کارشناسی حریق خودرو به تقاضای شهروند  10

کارشناسی علت یابی حریق موتور سیکلت به  18

 تقاضای شهروند 

............ 000/006 200/400 20% 

حق بازدید و کارشناسی ایمنی جایگاههای سوخت  19

 اعم از مواد نفتی و گازی هر چهار ماه برای هربار

 %20 288/684 هرنازل 240/500 چهار ماههر 

 - 000/000/50 000/000/50 متر 1000باالی  کارشناسی حریق کارخانه جات و صنایع 20

 - 000/000/00 000/000/00 متر  1000کمتر از 

 %20 000/061/4 500/960/0 - کارشناسی و تائید ایمنی صنوف           21

 شناورکارشناسی علت یابی حریق  22

 

 %20 600/098 500/665 قایق

 %20 000/000/06 000/000/00 تن150شناور تا تناژ 



 

 

 

 

 

 

 000/000/60 000/000/50 تن150شناور تا تناژباالی 

 کارشناسی علت یابی حریق صنوف 20

 

 %20 500/904/2 050/408/2 متر  50تا 

 500/960/0 250/006/0 متر 50بیش از 

آموزش کوتاه مدت آتش نشانی و در آمد ناشی از  24

 اطفاء حریق وشناخت وسایل و تجهیزات

 نفر با گواهی 5تا 

 نفر  5مازاد بر 

 000/848/1هر نفر 

 000/020/1هر نفر 

800/002/2 

000/452/1 

10% 

درآمد ناشی از کارشناسی پارکینگ های عمومی  25

 جهت حفاظت و ایمنی )به غیرازمسکونی(

 

 

پارکینگ های سطحی هر 

 متر مربع

915/10 698/16 20% 

پارکینگ های زیر زمینی 

 هر متر

000/15 069/18 

در آمد ناشی از آموزش کوتاه مدت آتش نشانی و  26

اطفاء حریق وشناخت وسایل و تجهیزات مربوط به 

پرسنل اداره جات و نهاد های دولتی و صنف ها 

 )مدارس یکباردرسال(

 نفر با گواهی  50تا 

 نفر با گواهی 50باالتر از 

000/000/11 

000/500/16 

000/20/10 

000/800/19 

20% 

 نفر بدون گواهی50تا 

نفر بدون  50باالتر از 

 گواهی

- 000/000/11 

000/500/16 

- 

در آمد ناشی از آموزش بلند مدت آتش نشانی و  20

 امداد و نجات  و شناخت وسایل و تجهیزات
 - 000/968/4 000/968/4 هر نفر با گواهی

ساعت با  45آموزش  و صدور گواهینامه مهارت  28

 حضور در دوره

 - 000/006/2 000/006/2حضوری  هر نفر

آموزش امداد و نجات ارتفاع و  تکنیک های  29

 ارتفاعات،کوهنوردی،و سنگ نوردی

 %20 000/040/2 000/950/1 مقدماتی هر نفر

طناب ) آموزش امداد و نجات ارتفاع و کار با  00

تکنیک های ارتفاعات،کوهنوردی،و سنگ 

 نوردی (

 با توجه به استفاده از ابزارآالت امدادی ارتفاع

 %20 000/200/4 000/500/0 تکمیلی هر نفر

آموزش امداد و نجات چاه،قنوات و کانال های  01

 صنعتی

 

 %20 000/800/1 000/500/1 هر نفر 

یاه یا س تست سیستم اطفاء حریق ترکیبی با لوله 02

 گالوانیزه برای ساختمان مسکونی

 

 

 

 طبقه  5ساختمان تا 

 

 400/900/5بار اول 

دفعات بعد 
000/000/0 

620/000/0 

900/900/0 
00% 

 900/004/6بار اول  طبقه و باالتر6ساختمان 

دفعات بعد  
550/202/0 

000/205/8 

015/160/4 
00% 
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00 

 

تست سیستم اطفاء حریق ترکیبی با لوله سیاه یا 

 گالوانیزه برای ساختمانهای تجاری ،

ادارات نهادها ، سازمان های دولتی و غیر دولتی ،  

 بانک ها و ارگان های نظامی و انتظامی و سایر

 

ساختمان تا هزار متر 

 مربع

 

 600/210/20بار اول 

 050/110/10دفعات بعد 

120/261/24 

900/102/12 
20% 

ساختمان بیش از هزار متر 

 مربع

 000/910/26بار اول 

 000/455/10دفعات بعد 

000/292/02 

000/146/16 

تست سیستم اطفا حریق ترکیبی با لوله سیاه یا  04

 گالوانیزه برای سوله ها 

 

 متر  1000تا 

 دفعات بعد

333/333/81 

 

000/000/9 

000/600/21 

000/800/10 
20% 

 متر  1000بیش از 

 دفعات بعد

000/600/21 
 

000/800/10 

000/920/25 

000/960/12 

 حفاظت و تامین خدمات ایمنی با یک دستگاه  05

خودرو آتش نشانی و تجهیزات و دو پرسنل آتش 

نشانی در کلیه مراکز یا محل های مورد در خواست 

 حقوقی و حقیقی هر ساعت

کیلومتر باشد هر  10*در صورتی که مسافت باالی 

 20تا10ساعت باشد واگر از  5روز حداقل به اندازه 

ساعت باشد،  8وز حداقل به اندازه کیلومتر باشد هر ر

ساعت  10کیلومتر حداقل به اندازه  20اگر باالی 

 وصول گردد.

 ساعت0حقیقی تا 

 ساعت0مازاد بر 

 )هر ساعت(

000/016/2 

000/044/1 
600/210/2 

400/408/1 
10% 

 ساعت  0حقوقی تا 

 ساعت 0مازاد بر 

 000/048/0هرساعت 

 

 400/608/2هرساعت 

800/052/0 

 

240/946/2 

10% 

نسبت به پرداخت جریمه و اخذ پروانه اقدام می نماید ، سهم بهای  100شهرداری موظف است از کلیه افرادی که مبادرت به احداث بنا بدون اخذ پروانه نموده و پس از طرح در کمیسیون ماده 

 خدمات آتش نشانی را اخذ و به حساب سازمان مذکور واریز نماید .

 

  

                          

 

 

 

 

مدیرمالی                                                 

 ماندانا حق شناس

 مدیرعامل سازمان

 حسن شعبانی

 رییس هیئت مدیره

 عبداهلل کردگار

شورای سازمانرییس   

 حسین حیدری


