
١٣٩۶درآمدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس فهرست پیشنهادی  
 

 

 ارقام بھ ریال

         

 *محدوده شهر تا پلیس راه آن شهر می باشد.

 
  

           

  توضیحات  96مصوب   95نرخ سال   مبناي محاسبه  تعریف خدمات  عنوان خدمات  ردیف

صدور گواهی حریق یا   1

  حادثه

تائید رسمی وقوع حریق یا حادثه در 

  محل معین با ذکر زمان و خسارت وارده

از زمان اعزام 

کارشناس تا پایان 

مرحله تدوین و 

  تهیه گزارش

  رایگان  رایگان
  

2  

تعیین و صدور علت 

حریق یا حادثه به 

درخواست مال باخته، 

مراجع قضایی انتظامی 

  شرکتهاي بیمه و غیره...

اعزام کارشناس جهت بررسی و  

علت  حادثه با ذکر زمان و مکان 

  وقوع

مغازه مسکونی و خودرو تامحدوده -1

  شهر*بندرعباس
000/700  000/700  

اضافه میشود سایر 

هزینه ها مانند: تهیه و 

چاپ فیلم و عکس و ... 

  جهت گزارش

مغازه مسکونی و خودرو در خارج  -2

  ازمحدوده شهر*بندرعباس

000/650/1  000/650/1  

ادارات و بانکها وکارگاهها تا  -3

  نفر ساعت  محدوده شهر* بندرعباس

000/000/2  000/000/2  

ادارات و بانکها وکارگاهها خارج از   -4

  نفر ساعت  محدوده شهر بندرعباس
000/000/4  000/000/4  

احتیاط حریق و نجات   3

  اختصاصی

  (ایستگاه فرعی)

به درخواست ادارات سازمانها شرکتها 

  موسسات دولتی و خصوصی 
  نفر ساعت

  000/600هر ساعت درون شهر-1

  000/200/1خارج شهرهر ساعت -2

  000/600هر ساعت درون شهر-1

  000/200/1هر ساعت خارج شهر-2

  

4  

تهیه و بازدید  دستورالعمل 

  ایمنی و خدمات مشاوره اي

اعزام کارشناس جهت بازدید کارشناسی 

  وتهیه دستور العمل ایمنی

از زمان اعزام تا 

تنظیم دستور 

  العمل

  000/300به ازا هرواحد تادوطبقه 

  000/300برآن به ازا هرواحد مازاد 

  000/450هر واحد تجاري 

  000/400تمدید جواز کسب  

  000/000/2خدمات مشاوره اي نفر ساعت 

  000/300به ازا هرواحد تادوطبقه 

  000/300مازاد برآن به ازا هرواحد 

  000/450هر واحد تجاري 

  000/400تمدید جواز کسب  

  000/000/2خدمات مشاوره اي نفر ساعت 

اضافه سایر هزینه ها به 

شامل تهیه و چاپ 

  عکس و فیلم

طراحی و اجراي    5

  سیستمهاي ایمنی

اعزام کارشناس جهت بازدید و طراحی 

  سیستم ایمنی
  قرارداد فی ما بین

    نیما ب یطبق قرارداد ف  نیما ب یطبق قرارداد ف

آموزش دستگاههاي ایمنی   6

  آتش نشانی
  اعزام کارشناس جهت آموزش

تا پایان از زمان 

  ماموریت و بازگشت

    000/500بر اساس ساعت  000/500بر اساس ساعت

آموزش عمومی مدارس و   7

مقدماتی اطفاحریق یکروزه 

  آتش نشانی

آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی براي 

مدارس -کلیه سطوح و تمام مقاطع سنی

  عمومی -

ساعت آموزش  4

  تئوري و عملی

  مدارس رایگان

  000/750ساعت سایروعمومی هر 

  مدارس رایگان

  000/750سایروعمومی هر ساعت 
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  توضیحات  96مصوب   95نرخ سال   مبناي محاسبه  تعریف خدمات  عنوان خدمات  ردیف

نشانی جهت آموزش ایمنی با گرایش آتش   آموزش مقدماتی اطفاء حریق   8

  کسب مهارت باصدور گواهینامه

  روز تئوري و عملی 1

  روز تئوري و عملی 2

  000/460به ازاء هر نفر 

  000/950به ازاء هر نفر 

  000/460به ازاء هر نفر 

  000/950به ازاء هر نفر 

  

آموزش ایمنی با گرایش آتش نشانی جهت   آموزش مقدماتی  اطفاء حریق  9

  گواهینامهکسب مهارت باصدور 

  همراه با جزوه و سی دي  000/000/3به ازاء هر نفر   000/000/3به ازاء هر نفر   روز تئوري و عملی 6

آموزش دوري آتش نشانی جهت آشنایی با فنون   آموزش مقدماتی  اطفاء حریق  10

  مربوط و کسب مهارت  باصدور گواهینامه
روز آموزش تئوري و  12

  عملی

  همراه با جزوه و سی دي  000/000/6به ازاء هر نفر   000/000/6به ازاء هر نفر 

  آموزش عالی  اطفاء حریق  11

  (نیمه حرفه اي)

آموزش تخصصی ایمنی با گرایش آتش 

  نشانی  باصدور گواهینامه  

روز آموزش تئوري و  45

  عملی

    000/000/15به ازاء هر نفر   000/000/15به ازاء هر نفر 

  آموزش امدادو نجات مصدوم و حادثه دیده  آموزش مقدماتی امدادو نجات  12

  باصدور گواهینامه
  000/200/2به ازاء هر نفر   000/200/2به ازاء هر نفر   روز تئوري و عملی 6

روز تئوري و یکماه عملی و شرکت   15

  در واحد نجات 

آموزش فنون امدادو نجات مصدوم و حادثه   آموزش متوسط امدادو نجات   13

  گواهینامهدیده  باصدور 

  000/500/5به ازاء هر نفر   000/500/5به ازاء هر نفر   روز تئوري و عملی 15

  آموزش عالی امدادو نجات   14

  

آموزش تخصصی امدادو نجات   باصدور 

  گواهینامه

روز تئوري و عملی کار  45

  درواحد عملیات

  000/400/15به ازاء هر نفر   000/400/15به ازاء هر نفر 

    000/300/3به ازاء هر نفر  000/300/3به ازاء هر نفر  روز تئوري و عملی6  نحوه شارژ انواع کپسولها  باصدور گواهینامه  شارژ کپسولآموزش   15

    طبق توافق  طبق توافق  یعدد س کیهر جلد و   آموزشی لمینشر چاپ کتاب و ف  کتاب و سی دي آموزشی  16

در صورت نیاز متقاضی به اسکان و   ریال000/000/10  ریال000/000/10  روز 7  دوره غواصی یک ستاره  آموزش غواصی یک ستاره  17

وسیله ایاب و ذهاب و غذا ، هزینه هاي 

مربوطه به مبالغ آموزش اضافه می 

  گردد.

    ریال000/000/15  ریال000/000/15  روز 14  دوره غواصی دو ستاره  آموزش غواصی دو ستاره  18

    ریال 000/000/20  ریال 000/000/20  روز 21  غواصی سه ستارهدوره   آموزش غواصی سه ستاره  19

۶۴ 



١٣٩۶درآمدی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس فهرست پیشنهادی  
 

 

 ارقام بھ ریال
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  96مصوب   95نرخ سال   مبناي محاسبه  تعریف خدمات  عنوان خدمات  ردیف

شارژ و سرویس انواع کپسول   20

  و سیلندر

شارژ و سرویس انواع 

  کپسول و سیلندر 

هر دستگاه برابر تعرفه 

  اتحادیه مربوطه

  هزینه خدمات  هزینه خدمات

اجاره ي تجهیزات سبک   21

  (ژنراتور برق و...)

  000/500تا محدوده شهر     هرساعت  برق رسانی سیار و...

  خارج از محدوده شهر بانظرکارشناس سازمان

  000/500تا محدوده شهر   

  خارج از محدوده شهر بانظرکارشناس سازمان

اجاره ي خودرودرایستگاه   22

  آتش نشانی شرکتها

جایگزینی خودرو اطفائی با 

  نجات در سایر 

  طبق قرارداد فی مابین  طبق قرارداد فی مابین  طبق قرارداد فی مابین

اجاره زمین ورزشی و   اجاره اماکن و امکانات ورزشی  23

  سالنهاي ورزشی و...

  طبق قرارداد فی مابین  طبق قرارداد فی مابین  طبق قرارداد فی مابین

ارائه استاندارهاي غواصی به   انجام خدمات غواصی  24

  متقاضی

  طبق قرارداد فی ما بین  طبق قرارداد فی ما بین  طبق قرارداد فی ما بین

جبران هزینه هاي منجر شده از عدم رعایت دستورالعمل ایمنی که  از سوي شخص حقیقی و   25

فائی وارد می حقوقی  به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در هنگام ارائه خدمات امدادي و اط

  شود

  دوبرابر برآورد  هزینه کارشناسی سازمان  دوبرابر برآورد  هزینه کارشناسی سازمان

جبران هزینه  از حریق و حوادث عمدي پس از تعیین تکلیف مراجع قضایی بر اساس هزینه   26

  استهالك اطفاء حریق و امداد و نجات

  برآورد  هزینه کارشناسی سازماندوبرابر   دوبرابر برآورد  هزینه کارشناسی سازمان

ط مدیران و پیشنهاد می گردد بدلیل افزایش سطح ایمنی شهري و مشاهده عدم شارژ و کنترل تجهیزات ایمنی ساختمانها و نیز جابجایی هاي کپسول هاي توس عوارض سالیانه بازدید خدمات ایمنی و آتشنشانی(بخش خصوصی و عمومی)  27

ارضی توسط شهرداریها به صورت سالیانه جهت منبع درآمدي سازمان اخذ شود و در قبال آن کارشناسان سازمان نسبت به صدور پروانه پیمانکاران ساختمانها عو

  اساسنامه سازمان ، در طی سال اقدام نمایند. 7بند  2ایمنی اماکن برابر ماده 

ه بیمه ارباب رجوع باشد هزینه بیمه به مبلغ تعرفه اضافه گردد.) (در تمامی موارد تعرفه هاي درآمدي هزینه ایاب و ذهاب بر عهده ارباب رجوع می باشد.) (چنانچه در تعرفه هاي درآمدي فوق نیاز بتوضیحات : ( مالیات ارزش افزوده به کلیه بهاي خدمات فوق اضافه می 

  می شود.)




