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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 

  

 
   

 
 :  اولویت بندی شاخصهای مهم بر مبنای فرایندهای تحلیلی

 کارکنان  اولویت اول : (1

 ترویج فرهنگ ایمنی وآتش نشانی )آموزش ، پیشگیری ونظارت(  اولویت دوم : (2

 ماشین آالت و تجهیزات اولویت سوم : (3

 ایستگاه های آتش نشانی   اولویت چهارم : (4

 ترونیک حرکت به سوی سازمان الک اولویت پنجم : (5
 

 
 :  استراتژی

 هینه سازی ساختار نیروی انسانی  اصالح و ب  •

   تکمیل اقالم مورد نیاز ماشین آالت و تجهیزات با تکیه براصول بهره وری •

 امع آموزش شهروندی  اجرای طرح ج •

 ای طرح جامع مدیریت ایمنی شهری  اجر •

 تقویت ساختار ونگرش برنامه ریزی و پژوهش  •

 یق و حادثه زمان رسیدن به محل حرکاهش  •

 مقاوم سازی ساختمان ایستگاه ها •

 ایمن سازی محیط شهری  •
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 
 
 
 
 
 

 : سیاستهای سازمان 
 

o ایمنی و آموزش  اقدامات پیشگیرانه ، ر افزایش مبنی بسازمان اهداف اساسنامه   2جهت تحقق بند  رویکرد سازمان در 

o قشار جامعه بصورت کامالً رایگان انجام آموزشهای عمومی برای تمامی ا 

o دماتی ، حرفه ای و نیمه حرفه ای  تعرفه آموزش های مق متعارف  فزایشا 

o با هر تعداد طبقه بصورت رایگان    موجود تمامی ساختمانهای مسکونی  ایمنی به مشاورهو ارائه  بازدید دوره ای سالیانه 

o  ورت رایگان  تمامی مساجد ، حسینیه ها و تکایا بص و ارائه دستورالعمل ایمنی بهبازدید دوره ای سالیانه 

o درصد  50بصورت دوره ای با تخفیف تائیدیه ایمنی برای تمامی ساختمانهای غیر مسکونی  تمدید 
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 
 
 
 
 

 :  خدمات اطفاء و نجات)عملیاتی(
a) عملیاتی 

 اطفاء ) اعزام واحد یا واحد های اطفائی جهت مبارزه با حریق(  (1

 نجات ) اعزام واحد یا واحد های نجات جهت عملیات نجات( (2
b) جنبی 

 احتیاط حریق ) اعزام واحد یا واحد های اطفائی جهت استقرار و احتیاط( (1

 :  خدمات پیشگیری 
a)  ساختمان ابنیه و خدمات کارشناسی 

 و دستورالعمل ایمنی  بازدید اولیه و تهیه شناسنامه ایمنی ( 1
 نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل و صدور تأییدیه ایمنی  ( 2

 طبقه و بیشتر  5ختمانهای کارشناسی ایمنی و آتش نشانی درخصوص سا ( 3

 خدمات مشاوره ایمنی ( 4
b)  خدمات کارشناسی حریق 

 صدور گواهی حریق یا حادثه ( 1

 تعیین و صدور علت حریق یا حادثه  ( 2

c)  خدمات جنبی 
 آموزش و نحوه کاربرد دستگاهها ( 1
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 
 
 
 
 

 :  خدمات آموزشی)عملیاتی(
a)  آموزش عمومی 

 یک روزه(ان رایگ) و مؤسسات و مدارس غیرانتفاعی آموزش برای آموزش و پرورش  ( 1
b)  تخصصیآموزش 

 آموزش تکمیلی(  3            آموزش متوسطه(  2           آموزش مقدماتی ( 1
c) یموزش آکمک  خدمات 

 نشریات   ( 4        کتاب( 2               بصری نوارهای ( 1
d)  ورزشی 

 تست آمادگی جسمانی  ( 1

 برگزاری مسابقات ورزشی ( 2
 

 

 :  خدمات پشتیبانی )عملیاتی(
a)  و تأسیسات  ساختمان هااجاره 

 وسائل و تجهیزات اطفاء  و  ماشین آالت اطفاء حریق کرایه  ( 1

 کرایه اماکن ورزشی ( 2
b) سرویس دهی 

 پسولهای تنفسی و ک خاموش کنندهکپسولهای  سرویس و شارژ  ( 1
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 ی منابع درآمد  ریو سا یخدمات کارشناس  یبها

 
 

یف 
رد

 

 کد 

 خدمات 

 عنوان خدمات 
 )کد بودجه( 

 درصد افزایش  1402یشنهادی  پنرخ  1401مصوب سال نرخ  مبنای محاسبه  تعریف خدمات 

 اطفاء حریق  1_1_1 1
یک خودرو مخصوص اطفاء شامل  

 خدمه   5تا    3کلیه لوازمات با  

در    از زمان اعزام تا زمان استقرار
 ایستگاه 

 رایگان  رایگان 
- 

 نجات امداد  1_1_2 2
یک خودرو مخصوص نجات شامل  

 خدمه   5تا    3کلیه لوازمات با  

در    زمان استقرار  اعزام تااز زمان  
 ایستگاه 

 رایگان  رایگان 
- 

 احتیاط حریق  1_2_1 3

یک خودرو مخصوص اطفاء شامل   ( 53101)
 خدمه   4تا    2کلیه لوازمات با  

مدت زمان*بهای تمام شده به  
 ازای هرساعت 

از زمان اعزام تا زمان استقرار در  )
 ( ایستگاه

 به ازای ساعات استقرار : 
 ریال  5.054.112  

 ی ساعات استقرار : ازابه  
 ریال  8.000.000  

58 
 درصد افزایش   

 احتیاط امداد  1_2_2 4

(53101 ) 

ی حریق یا  هصدور گوا 1_2_3 5
 حادثه 

(53102 ) 

تائید رسمی وقوع حریق یا حادثه در  
 محل معین

 رایگان  رایگان  بر اساس نوع کاربری 

- 

 
 
 
 

 
 

 

 سازمان اداری و مالی معاون
 اقسم طالبی

 

 عامل سازمانمدری
 عباس جعفری 

 

 سازمان  ئیت مدریهه س رئی 
 ان مقدم مهدی اصفهانی
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

   
 ی دممنابع درآ  ریو سا یکارشناسخدمات    یبها

 

 
 

 
 
 

 

 

 

یف 
رد

 

 کد  

 خدمات

 عنوان خدمات
 )کد بودجه( 

 1402نرخ پیشنهادی سال  1401مصوب سال نرخ  مبنای محاسبه  تعریف خدمات

درصد  
 افزایش 

6 4-2-1 

حری  ق ی  ا حادث  ه ب  ه  ت  عل     تعیین صدور
مراج  ع    -درخواس  ت ف  رد حادث  ه دی  ده

 شرکتهای بیمه و غیره-قضایی انتظامی

(53103 ) 

ت  و علاعزام کارشناس جهت بررسی  
 ن و مکان وقوعایا حادثه با ذکر زمحریق  

 نفر ساعت 

 
 

 1جدول پیوست شماره  

 
 

 1جدول پیوست شماره  
میانگین  
17  
درصد  
 افزایش 

7 1-1-2 

 ههیو ت  بازدید اولیه
 شناسنامه ایمنی حریق 

(53104 ) 

اعزام کارشناس جهت تهیه شناسنامه  
ایمنی و گزارش از نارسائیها و کمبود های  

 ایمنی

 ساعت ر  نف
)به ازای هر بار  
 بازدید( 

 ریال   3.500.000 ریال   2.443.656
درصد  43

 افزایش 

8 2-1-2 
 بازدید و تهیه دستورالعمل ایمنی حریق

(53104 ) 

و    یازدید کارشناس جهت ب   اعزام کارشناس
 تهیه دستورالعمل ایمنی

 نفر ساعت 
)به ازای هر بار  
 بازدید( 

 ریال   3.500.000 ریال   2.443.656

43  
  درصد
 یش افزا

 سازمان معاون اداری و مالی
 اقسم طالبی

 

 مدریعامل سازمان
 فری عباس جع 

 

 ت مدریه سازمان هئی رئیس 
 م هانیان مقدمهدی اصف 
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 

ی منابع درآمد  ریو سا یخدمات کارشناس  یبها  
 

 

 
 

یف 
رد

 

 کد خدمات
 تعنوان خدما

 کد بودجه( )
سال  شنهادینرخ پی 1401نرخ مصوب سال  مبنای محاسبه  تعریف خدمات

1402 

درصد  
 افزایش

9 
3-1-2 

 

نظارت برحسن اجرای 
دستورالعمل وصدور تأییدیه  

  و ()غیرمسکونی حریق ایمنی
 (  تجاری -نیکومس )

 (53105) 

اعزام کارشناس به منظور نظارت و بازدید  
 منی و تاییدیه ای از حسن انجام کار

طبق کل متراژ مساحت (  یار جت)یا  ر مسکونی()غیدر 
--محاسبه می گردد                             1 – ودول دج

------------------------------ 
 4( غیرمسکونی –)مسکونی  تجاری( و – مسکونیدر )

سقف و بیشتر مساحت تجاری و مسکونی در سطح اعیانی 
 کل محاسبه می گردد.

------------------------------- 
( سکونیرمغی –ی )مسکون تجاری( و – سکونیم) در
 تجاری و مساحت فقط متراژ مساحتسقف  4زیر 

 محاسبه می گردد  1 –طبق جدول دو  غیرمسکونی 

 2جدول پیوست شماره  
 1-جدول پیوست دو 

 2جدول پیوست شماره  
 1-جدول پیوست دو 

  42میانگین 
 درصد افزایش 

10 4-1-2 

 نظارت برحسن اجرای
تأییدیه   العمل وصدورتوردس

 ایساختمانه  حریق ایمنی
سقف و بیشتر   4 یسکونم

(53106) 

اعزام کارشناس به منظور نظارت و بازدید از 
 حسن انجام کار و تاییدیه ایمنی 

سقف و بیشتر کل متراژ    4نی( مسکودر )
   3مساحت اعیانی طبق جدول شماره 

 محاسبه می گردد.
  44میانگین  3شماره   ستپیوجدول   3جدول پیوست شماره  

 درصد افزایش 

11 1-2-2 
 ایمنی  ای یستم هطراحی س

(53107) 

زدید و طراحی ناس جهت بااعزام کارش
 ایمنی ستمسی

 __ __ قرارداد فی مابین

 

12 2-2-2 
 اجرای سیستم های ایمنی  

(53108) 

نیروی الزم جهت اجرای   اعزام کارشناس و
 طرح جهت سیستم ایمنی

 __ __ قرارداد فی مابین

 

13 3-2-2 

های نگهداری سیستم 
 ایمنی 

(53109) 

ز سیستم های نصب شده  ه موقع اد ببازدی 
 شات الزم و رفع نواقص آزمای 

 __ __ فی مابین دادقرار

 

14 1-3-2 

و نحوه کار برد  وزش مآ
دستگاههای ایمنی و آتش  

 (53110)  نشانی

 اعزام کارشناس جهت آموزش
 نفر ساعت 
 بازگشت ریت ومأمو از زمان اعزام تا پایان

 ریال 1.000.000عت نفر سا ریال 357.858نفر ساعت 
درصد  180

 افزایش

 سازمان لیو ما داری ا معاون
 سم طالبیاق

 

 دریعامل سازمانم
 عباس جعفری 

 

 رئیس هئیت مدریه سازمان 
 مقدم  اصفهانیان دیمه
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 خدمات کارشناسی و سایر منابع درآمدی   یهاب  
 

 
 
 

یف 
رد

 

 کد خدمات
 وان خدماتنع

 کد بودجه( )
 1402نرخ پیشنهادی سال  1401نرخ مصوب سال  مبنای محاسبه  تعریف خدمات

درصد  
 افزایش

15 1-1-3 
ومی ش عمزوآم

 یکروزه آتش نشانی

ی شان آتش ن  ایمنی با گرایشزش آمو
 سنی  برای کلیه سطوح و تمام مقاطع

 رایگان  به منظور فرهنگ سازی)رایگان(  به منظور فرهنگ سازی)رایگان(  ساعت آموزش تئوری و عملی  6

16 1-2-3 
 اتیمقدم آموزش

(53111 ) 

ی با گرایش آتش منآموزش ای
 نشانی جهت کسب مهارت

 اعت نفر س
 و عملیساعت آموزش تئوری  12

 نفر(  15در کالس ات اد نفر)حداقل تعد

 ریال 1.000.000به ازاء هر نفر  ریال 755.040به ازاء هر نفر 

درصد  30
 افزایش 

17 2-2-3 

 آموزش متوسطه  
 )نیمه حرفه ای( 

(53112) 

آموزش دروس آتش نشانی  
  جهت آشنایی با فنون مربوطه 

 و کسب مهارت 

 ت نفرساع
 ری و عملی ت آموزش تئواع س 40

 نفر(   15 الس ت در ک )حداقل تعداد نفرا 

 به ازای هر نفر 
 ریال   1.036.800 

 به ازای هر نفر 
 ریال   1.500.000 

درصد   45
 افزایش 

18 3-2-3 

آموزش عالی )حرفه 
 ای(

(53113) 

 آموزش تخصصی ایمنی یا  
 گرایش آتش نشانی 

 نفرساعت 
 ساعت آموزش تئوری و عملی  100
 نفر(   5اد نفرات در کالس ل تعد )حداق

 نفر به ازای  هر 
 ریال   3.005.640

 به ازای  هر نفر 
 ریال   4.000.000

درصد   33
 افزایش 

19 4-2-3 
آموزش دوره  
 تخصصی

ره تخصصی خاص  ش دوآموز
 )انفجارات،مواد شیمیایی و...(

 0                       ساعت )طبق نیاز دوره(  60حداقل 

20 1-3-3 
 ری صب های  نوار
(53114) 

نوارهای  ساخت کلیپ و  
 و( دئآموزشی)وی 

 0 % 20بهای تمام شده + % 20بهای تمام شده + عت اس  کی

21 2-3-3 
 کتاب آموزشی 

(53114) 
 0 % 20بهای تمام شده + % 20بهای تمام شده + هر جلد  زشی پ کتب آمو چانشر 

22 3-3-3 
 نشریات 

(53114) 

تیتر چاپ و نشریات علمی  
 تخصصی

 0 % 20شده +بهای تمام  % 20شده +تمام بهای  هر جلد 

                                       سازمان ری و مالیمعاون ادا                                                                                                                                   
 م طالبیاقس                                                                                                                                                                 

 

 مدریعامل سازمان
 عباس جعفری 

 

 مدریه سازمان رئیس هئیت 
 مهدی اصفهانیان مقدم 
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 ارشناسی و سایر منابع درآمدی ات کخدم   یبها
 
 

 فیت مواد مصرفی طبق جدول فوق اخذ می گردد.یکصدور تاییدیه  خدمات    یبهادرصد  50تاییدیه ایمنی نه وا پرباشد جهت تمدید  از این سازمان  د مصرفی دارای تاییدیه ایمنیکه موا تیصورر د:   یک ردیف  صره  بت   

    
 

یف
رد

 

 کد خدمات
 عنوان خدمات 

 )کد بودجه(
 1402نرخ پیشنهادی سال  1401نرخ مصوب سال  محاسبه مبنای  تعریف خدمات

درصد  
 افزایش

23 1-1-4 
 تجهیزات تبررسی کیفی

(53115 ) 

کیفیت   یبه منظور بررس الزم ایشاتو آزم انجام کارشناسی  
گین و ساعت خودروهای نیمه سن 1) اتهیزت و تجماشین آال

 نفر کارشناس سازمان (  2مل با سنگین با تجهیزات کا

تمام شده * قیمت  مدت زمان
 برای هر ساعت

 
سقف می باشد ( به   4) حداقل دریافتی 
 ریال  1.862.784ازای هر سقف 
 

 4جدول پیوست شماره 
د درص 50
 ش ایفزا

24 2-1-4 
 فی کیفیت مواد مصرسی برر

(53116 ) 

ناسی و آزمایشات الزم به منظور بررسی کیفیت کارش امانج
 فی آتش نشانی مواد مصر

 نفر ساعت 
  ر تاییدیه کیفیت مواد ر صدوهر با
 ی  مصرف

 ریال 60.000.000 ریال  42.000.000
درصد  42

 افزایش 

25 1-2-4 
 )آموزشی(  خدمات مشاوره ای

(53117 ) 

 ینه شاهده در زم تحقیقات و م ام انج
 ایل آموزشی سم

 ساعت ر نف
 ان مأموریت یزمان شروع تا پا از

 ریال 800.000 ریال  474.552نفر ساعت 
درصد  68
 یش افزا

26 2-2-4 
 نی( )مسائل ایم خدمات مشاوره ای

(53117 ) 

 انجام تحقیقات و مشاهده در زمینه 
 منی یامسایل 

 نفر ساعت 
 وریت مان مأ ا پایزمان شروع ت از

 ریال 1.500.000 ریال  856.830عت نفر سا
درصد  75

 افزایش 

27 1-2-5 
سرویس و شارژ خاموش کننده 

 ه ها ندلیه خاموش کنشارژ و سرویس ک ( 53118)
)جدول پیوست (+  ژحق شار

 لوازم و مواد مصرفی 
 5جدول پیوست شماره  5جدول پیوست شماره  

 
---- 
 

28 2-2-5 
ی تنفس  یلندرشارژ و سرویس س 

(53118 ) 
 5جدول پیوست شماره  ریال 1.000.000هر دستگاهشارژ  شارژ قح سی های تنف  لندره سیسرویس کلی  ژ وشار

 
----- 

 تعمیر کلیه خاموش کننده ها ش کننده ها تعمیر خامو 3-2-5 29
 قیمت گذاری 

 سط کارشناسان مربوطه وت
__ __ 

0 

30 4-2-5 
ه  تعمیر سیلندرهای تنفسی و دستگا

 سی تنف
 سی نف نفسی و دستگاه تت تعمیر سیلندرهای

 ی قیمت گذار
 __ __ ه توسط کارشناسان مربوط

0 

31 1-1-6 
مال االجاره ساختمان ها و تأسیسات  

 6 ست شمارهجدول پیو 6جدول پیوست شماره   جدول پیوست  اجاره اماکن ورزشی و مدرسه فوتبال و ...  ( 54201)
درصد  50

 افزایش 

آالت و  حاصل از کرایه ماشین  دم درآ 2-1-6 32
درصد  38 7جدول پیوست شماره   7جدول پیوست شماره   کرایه هر ساعت   قلیه  الت و وسائل ن اجاره ماشین آ ( 54202)ه  وسائل نقلی

 افزایش 

 سازمان مالیعاون اداری و م 
 اقسم طالبی

 

 مل سازمانامدریع
 عباس جعفری 

 

 زمان دریه سایس هئیت مئ ر
 هانیان مقدم مهدی اصف 
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 پیوست شماره یک 

) 53103  ( کد بودجه 

 1402  در سال علل حریق و حوادث   ی سری برناسشرخدمات کا بهای
 

یف 
رد

 

 

 ربری نوع کا
 

 
مبنای  
 محاسبه

 

 

 داخل محدوده شهری 
میانگین 
درصد  
 افزایش 

 

میانگین  خارج از محدوده شهری 
درصد  
 افزایش 

 

 1402تعرفه سال   1401تعرفه سال   1402تعرفه سال   1401تعرفه سال  

( به ریال لغمب )  (مبلغ به ریال) ( لایره غ بمبل  (مبلغ به ریال) (

1 
و   ونیکمس

 وسائل نقلیه 
 14     000.0003. 2.639.872 35     000500.1. 1.101.966 اعت س نفر

 -درمانی  –اداری  2
 زمین زراعی 

71     000.00012. 10.229.613 40     000.0006. 4.227.113 نفر ساعت   

 17     000.0006. 5.128.897 40     000.0003. 2.127.648 نفر ساعت  یارتج 3

 10     000.00050. 45.856.883 5    0000.0.002 18.979.125 عت سا رفن صنعتی 4

 15     000.00040. 35.274.525 0     14.000.000 14.649.132 نفر ساعت  انبار 5

 0     000.00020. 20.459.225 17     10.000.000 8.496.497 نفر ساعت  دامداری 6

91     0.000.004 3.362.839 19     000500.2. 2.098.300 نفر ساعت  سایر موارد 7  

 

 1000ی ازابه  و زمین زراعی 6و5و4دیف های و رع مربمتر  500به ازای  3و  2مبنای محاسبه در ردیف های   قل بوده و تمامی مبالغ و ساعت های مذکور حداتبصره یک :  
 .  می باشدکاربری حت مسامربع متر 

 
  

 
 

 
 

 نیان مقدم مهدی اصفها
 ه ریاست هیئت مدری

 
 

 دلبری محمد 
 شورای سازمان  ریاست

 
 

 ه بیاتیولی الل  
 ی اسالمی شهرت شورا یاس ر

 ازمانس  داری و مالیمعاون ا
 اقسم طالبی

 

 مدریعامل سازمان
 عباس جعفری 

 

 رئیس هئیت مدریه سازمان 
 دم مق  ی اصفهانیانمهد
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 دو ماره پیوست ش 
 (53105)کد بودجه  

 

 ر خص وص س ایر کاربریه ا د ربری تج اری و درم انی م ی باش ند وش نش انی ب ا ک اات آت ع وار  به ای خ دمص رفا  مل زم ب ه پرداخ ت می ش هر مس اجد شورای اسال 25/5/96 مورخ 3948مصوبه شماره به استناد  ه یک :تبصر
 .است معاف می باشندخدمات کارشناسی  تست رایزر که جزء مساجد از پرداخت عوار  نظارت و خدمات کارشناسی و 

 .حت اعیانی می باشدمتر مربع مسا 500های غیرمسکونی باالی  مل ساختمانجدول فوق شا 4د نب تخفیف موجود در تبصره دو : 

 محاسبه می گرددان تراژ کل ساختمسطح مدر غیرمسکونی    1 -وست دو مسکونی یا تجاری آن بر اساس جدول پیغیر   س جدول پیوست سه و قسمتونی آن بر اسا، قسمت مسک بیشتر(سقف و  4امتی ) در کاربری های اق:  سهتبصره 
 
 
 
 

 1402در سال   قامتی(و )ا  )غیرمسکونی( ساختمان  دیه ایمنیو صدور تأیی رای دستورالعملنظارت برحسن اجات  مبهای خد

 1402سال  مبنای محاسبه  ماتف خدتعری عنوان خدمت  کد خدمات

2-1-3  

  نظارت برحسن اجرای دستورالعمل و
ریق  ح صدور تأییدیه ایمنی
 ساختمانهای 

 )تجاری-نی)غیرمسکونی و مسکو

 

1 
نجام کار و ید و حسن ازام کارشناس به منظور بازداع

 ساختمان  تأییدیه ایمنی
   متیاقا یکاربر

جدول  طبق    نفر ساعت
 1    -دو    وستیپ

 
اعزام کارشناس به منظور بازدید و حسن انجام ک ار  2 

 ی()مذهبمسجد کاربریساختمان    و تأییدیه ایمنی
 نفر ساعت 

و حس  ن انج  ام ک  ار  اعزام کارشناس به منظور بازدی  د و   3
 فرهنگی و آموزشی کاربری ختمانیدیه ایمنی ساتأی

 نفر ساعت 

ییدی ه سن انج ام ک ار و تأنظور بازدید و حاعزام کارشناس به م 4
 د تجاری حومه شهرر شهرکهای صنعتی و مناطق آزاایمنی د

   نفرساعت
 کل( عیانی متراژ ا)

جدول    50%
1    -دو    وستیپ  

 سازمان ی و مالیر دا معاون ا
 اقسم طالبی

 

 مدریعامل سازمان
 عباس جعفری 

 

 رئیس هئیت مدریه سازمان 
 مهدی اصفهانیان مقدم 
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 

 1-دوشماره  ت  یوسپ
 (53105)کد بودجه    

 1402سال    در( غیر مسکونی)ی ها ساختمان ی و صدور تأییدیه ایمنیکارشناسبازدید بهای خدمات  

 .استیجاری می باشد   تمام شده نفرساعت و خودروهای شده فوق قیمت  یهزینه کارشناسبصره یک :  ت
  به  ای خ  دماتدرصد    50  دیف اول  استثناء ر به ،را پرداخت نموده اند  یمنیا هیدییصدور تا نهیهز"  قبال کباریکه  یمسکون ریغ یساختمانها هیکل یمنیا هیدییتا دیو تمد دیبازد:  دوبصره ت
 گردد.  میاخذ    فوق  جدولطبق    یکارشناس  دیبازد
 
 
 

 قیمت نفر ساعت  1401سال  بمصونرخ  ه مبنای محاسب تعریف خدمات ردیف 
 متر مربع(  100)به ازای هر 

 زایش اف درصد

 ریال  2.535.000نرخ ثابت  نفر ساعت  تر مربع م 100متر مربع تا  1 1
 مبلغ ثابت  
 ریال 4.500.000

 یش درصد افزا 45میانگین 

 یش درصد افزا 49یانگین م ریال  6.500.000 یال ر  43.120 هر متر مربع نفر ساعت  بع متر مر 500متر مربع تا  101 2

 یش درصد افزا 47میانگین  ریال 7.000.000 یالر  47.432هر متر مربع  نفر ساعت  متر مربع  1000تا متر مربع  501 3

 یش درصد افزا 46میانگین  یالر 8.000.000 یال ر  57.428هر متر مربع  نفر ساعت  متر مربع  2000تا متر مربع  1001 4

 یش درصد افزا 37میانگین  ریال 9.000.000 یال ر  69.384هر متر مربع  نفر ساعت  متر مربع  3000تا ع متر مرب 2001 5

فر ساعت ن متر مربع  4000تا متر مربع  3001 6  یش درصد افزا 35میانگین  ریال 11.000.000 یال ر  84.084هر متر مربع  

 یش درصد افزا 37میانگین  ریال 14.000.000 یالر  101.724هر متر مربع  نفر ساعت  اال ه ببمتر مربع  4001 7

 سازمان و مالیری معاون ادا 
 یاقسم طالب 
 

 مل سازمانمدریعا
 فری جع عباس 

 

 ه سازمان س هئیت مدریرئی 
 اصفهانیان مقدم  مهدی
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 سه پیوست شماره                                                                          
 (53106  کد بودجه )

   1402 در سال   ( و بیشتر سقف  4) ( مسکونی) یمان هاساخت ی و صدور تأییدیه ایمنیسکارشنابازدید   بهای خدمات 
 

ت
ب

ص
ر
ه
  
ی

ک
  
:
  
ه
ز
ی
ن
ه
 
 ک

 
 
 
 

 
 

 تعریف خدمات ردیف 

 
مبنای 

 محاسبه 
 1401سال  مصوبنرخ 

 قیمت نفر ساعت 
  100ازای هر  ه)ب

 متر مربع(
 زایش فا ددرص 

 فزایش ا درصد  45ن میانگی  لریا 2.800.000 ریال  18.719  هر متر مربع نفر ساعت  متر مربع  500بع تا متر مر 1 1

 فزایشا درصد  43ن میانگی لریا 3.500.000 ریال  24.461  هر متر مربع نفر ساعت  بع مرتر م 1000 مربع تا متر  501 2

 بعمرتر م  2000ربع تا ممتر  1001 3
 نفر ساعت 

 
 ریال29.352بع رهر متر م

 ریال 4.000.000
 

 درصد افزایش  45ن میانگی

 ریال 5.000.000 یال ر  36.539  هر متر مربع نفر ساعت  عمتر مرب   3000متر مربع تا  2001 4
 

 درصد افزایش  45ن میانگی

 افزایش  درصد 42ن میانگی ریال  6.000.000 ریال   43.418 هر متر مربع نفر ساعت  عمتر مرب   5000متر مربع تا  3001 5

 یالر50.145هر متر مربع  نفر ساعت  ال به با متر مربع  5001 6
 ریال 7.000.000
 

 افزایش درصد  40ن میانگی
 
 
 
 
 
 
 

 سازمان اداری و مالی معاون
 اقسم طالبی

 

 مدریعامل سازمان
 عباس جعفری 

 

 ان ئیت مدریه سازمس ه رئی 
 ان مقدم مهدی اصفهانی
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 چهار پیوست شماره 

 ( 53115یزات)رسی کیفیت تجهبر
 

 بلغ بررسی کیفیت تجهیزات می باشد پله و حداقل م هر سرویسریال صرفا برای   12.000.000مبلغ  تبصره یک :
زات به متر مربع یک بار بررسی کیفیت تجهی  2000  ا ت  ل، مبنای محاسبهموطبقه غیرمسکونی مش  4های زیر    یزات در ساختمانتجهت  سبه بررسی کیفیمحا  هنحو:  تبصره دو 
 اشد ب  ریال می 12.000.000مبلغ 

 
 

    
 
 
 
 
 

 طبقه و بیشتر  16 طبقه  15-11 طبقه  7-10 ه قطب  4-6 ه بنای محاسمب تعریف خدمات ردیف 

 کیفیت تجهیزات بررسی  1
(53115) 

مام شده  های ت*بمدت زمان
 به ازای هر ساعت

 ریال 12.000.000
 ساعت( ل یک اق)حد

 لریا 24.000.000
 و ساعت( )حداقل د

 ریال  36.000.000
 اقل سه ساعت( )حد

 ریال 48.000.000
 )حداقل سه ساعت( 

 رصد افزایش د 45 درصد افزایش  52 درصد افزایش  55 درصد افزایش  60 * فزایش  درصد ا 2

 ت مدریه سازمان هئی رئیس 
 اصفهانیان مقدم مهدی          

 

 مان مدریعامل ساز                                                 
 عباس جعفری                                             

 

 مانساز الیمعاون اداری و م
 م طالبیاقس 
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 پنج ه وست شمارپی
 )  53118  جه کد  بود)  

 ن اکسیژ  ندرو سیل سرویس و شارژ خاموش کننده

 . فی به مبالغ جدول فوق اضافه می گرددلوازم و مواد مصر  تبصره یک :

         سازمان معاون اداری و مالی                                                                                                                                                                                                                                         
 اقسم طالبی                                                                                                                                                                                                                                                                         

خاموش 
و   کننده
 لندر یس

 و ده کیل هشت کیلو شش کیلو چهار کیلو سه کیلو  دو کیلو  یک کیلو
ه  دوازد
 کیلویی

 
 کیلو 14
 

 لوکی 50 لوکی 40 کیلو 25

 *   950.000 * *   600.000 500.000 400.000 350.000   300.000 پودری   
1.500.000 
 

* 3.000.000   

ب  صونرخ م
1401 

300.000   250.000 280.000 300.000   600.000   * * 900.000   * 
1.000.000 
 

* 3.000.000   

CO2 * 500.000   
700.000   
 

850.000   
 

1.100.000   
 

* * 2.000.000   * * 3.000.000   * 

ب  صونرخ م
1401 

* 350.000 500.000 
700.000   
 

900.000   * * * * * * * 

 * * * * آب و فوم 
600.000   
 

* 900.000   * 
 
* 

* * 3.000.000   

  بصونرخ م
1401 

* * * * 500.000 * * * * * * * 

سیلندر  
 اکسیژن 

* * * * 
1.100.000 

 
1.300.000   
 

1.500.000   
 

1.650.000   
 

1.750.000 
 

* * * 

ب  صونرخ م
1401 

* * * * 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 * * * 

 سازمان مدریعامل                                                 
 عباس جعفری                                             

 

 ان هئیت مدریه سازم رئیس
 هدی اصفهانیان مقدم م          
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 

 شش ه  پیوست شمار
 )  54201  کد  بودجه)   

 ساختمان ها و تأسیسات  مال االجارهدرآمد حاصل از  هایبجدول 

 مدرسه فوتبال با رعایت تشریفات اداری و قانونی بالمانع می باشد. ازی  ور راه اند منظ  جهت اجاره به  4و    3  یحدید سازمان جهت اجاره ردیف ها در صورت صال:    بصره یک ت
 
 
 

 
 

ف ردی
 

درصد   1402دی سال انرخ پیشنه 1401نرخ مصوب سال  به مبنای محاس ریف خدماتتع اتنوان خدمع خدمات  کد
 زایشاف

  درصد 24 ریال  6.000.000 ریال 4.818.528 هر نفر برگزاری یک دوره  فوتبال   سهمدر 1-1-6 1
 افزایش 

 ریال 320.000 لریا 53.539 هر نفر ردی نواجاره دیواره صخره  صخره نوردی  1-1-6 2
500  
درصد  
 ش افزای

درصد   49 ریال   1.150.000 ریال  772.200 لسه ج  اجاره زمین چمن مصنوعی مصنوعیزمین چمن  1-1-6 3
 افزایش 

درصد   50 ریال 700.000 ریال  463.320 جلسه  ه زمین ساحلی  اجار ین ساحلی  زم 1-1-6 4
 افزایش 

رصد  د 50 750.000 500.000 هر نفر ی مسابقاتزاررگب سایر   1-1-6 6
 افزایش 

 سازمان معاون اداری و مالی
 یالب اقسم ط

 

 مانمدریعامل ساز
 ی عباس جعفر

 
 
 

 رئیس هئیت مدریه سازمان 
 ی اصفهانیان مقدم مهد
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قم  شهرداری   ش نشانی وخدمات ایمنیسازمان آت   

 
 هفت ماره ت ش یوس پ

 )  54202کد  بودجه    )  
 منابع درآمدی سایر   ل نقلیهشین آالت و وسائام درآمد حاصل از کرایه بهای جدول

 

 .گردد  می  محاسبه)به جز مواد مصرفی (    6-1-3  کد خدمات  2  غیره از قبیل پستهای برق درون شهر طبق بند  عملیات و  اهها و تجهیزات ودستگستشوی  بابت ش  خودرو آتش نشانی  تاسدرخو  :یک  تبصره
 گردد.( سبه و اخذ می  جدول فوق محا طبق    کهنی  ا دستور مراجع ذیصالح استابا استثن)  ممنوع می باشد.  ز محدوده شهریخارج اه در  هت استفادج  (  1و    2و    3و    4ردیف های )خروج   :دو  تبصره  

 گردد   و دریافت می( محاسبه  آن به پرداخت قبلی  بدون توجه  میزان متراژ اضافه شده )قط  داشته اند ف: کلیه پرونده هایی ) مسکونی و غیر مسکونی ( که قبال پرداخت    تبصره سه
 

 **  گرددمی اسبه و اخذ درصد مالیات بر ارزش افزوده مح 9به اضافه  ، د نق قانون معاف از مالیات می باشکه طب ، موزشی آ خدماتبهای ر از یغ ن آتش نشانی و خدمات ایمنی بهکلیه خدمات سازما ی بها** 
 

یف 
رد

 

درصد   1402خ پیشنهادی سال نر 1401ال ب سنرخ مصو محاسبه  مبنای تعریف خدمات عنوان خدمات خدمات  کد
 افزایش

 نفر خدمه  سهبا  متری  55باالبر  2-1-6 1
های تمام شده  مدت زمان*ب

 برای هر ساعت 
 ال ری 46.000.000 ریال  33.976.800هرساعت 

درصد   35
 یش افزا 

 با سه نفر خدمه  فائ حریقاشین آالت اطم 3-1-6 2
ام شده  مزمان*بهای ت دتم

 برای هر ساعت 
 ریال  26.000.000 ریال  22.651.200اعت هرس

درصد    15
 افزایش 

 ه نفر خدم سهبا  متری 32نردبان  4-1-6 3
مدت زمان*بهای تمام شده  

 ساعت  برای هر
 ریال 30.000.000 ریال  22.651.200عت هرسا

درصد    32
 افزایش 

 با دو نفر خدمه  فه ای نورافکن زرا 5-1-6 4
ای تمام شده  هبمدت زمان*
 عت سا ای هربر

 یالر 7.000.000 ریال 4.530.240هرساعت 
درصد    55

 افزایش 

 خدمه با دو نفر  بل تاموتور پمپ پر 6-1-6 5
مدت زمان*بهای تمام شده  

 عت برای هر سا

 ل ریا 2.265.120هر ساعت 
  3.397.680ی و غیر مسکون
 یالر

 ریال 5.000.000
درصد    47

 افزایش 

 سازمان اری و مالیمعاون اد
 اقسم طالبی

 

 مدریعامل سازمان
 ی عفرعباس ج 

 

 ریه سازمان رئیس هئیت مد
 دی اصفهانیان مقدم مه

 


