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 :مقدمه

 

راستای وظایف شرکت بیمه پاسارگاد در  2622سازمان بزرگ نمایندگی مدیریت ارشد 

اجتماعی و فعالیت کاری خود همیشه در نظر داشته است تا در رشد و اعتالی مردم 

نگ ایفا نماید ، از این رو بار دیگر رعزیز کشورمان ایران تا حد ممکن نقش خود را پر

و  برای همکاران ،امی کوچک آموزشی امیدواریم توانسته باشیم گبا انتشار این جزوه 

 بیمه گذاران در صنعت بیمه برداشته باشیم .

 های این جزوه آموزشی به طور کامال رایگان به تمام نمایندگان و بازاریابان شرکت

 .تقدیم میگردد  بیمه گر

این جزوه را با کمک شما عزیزان  ، های بعدی امیدواریم بتوانیم در نسخه ها و ویرایش 

 تر نماییم. کامل

 

 

 نوع کپی برداری و استفاده از این جزوه به طور جزئی و یا کلی با ذکر منبع بالمانع میباشد . هر
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 (۷/2/۳۱۳2)مصوب  مهیمتن کامل قانون ب 

 

 مهیب معامالت: 

در صورت  گریاز طرف د یوجوه ایکند در ازاء پرداخت وجه  یطرف تعهد م کیاست که به موجب آن  یعقد مهیب -1ماده 

  یگذار وجه مهیگر طرف تعهد را ب مهیمتعهد را ب. بپردازد ینیوجه مع ایبروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده  ایوقوع 

 .نامند مهیشود موضوع ب یم مهیو آنچه را که ب مهیحق ب زدپردا یگر م مهیگذار به ب مهیرا که ب

 نامه خواهد بود. مهیباشد و سند مزبور موسوم به ب یبه موجب سند کتب دیآن با طیو شرا مهیعقد ب -6 ماده

 :شود دیق حیبطور صر لیامور ذ دینامه با مهیدر ب -3 ماده

 .انعقاد قرارداد خیتار -۳

 .گذار مهیگر و ب مهیاسم  ب -2

 .مهیموضوع ب -۱

 به مناسبت آن بعمل آمده است. مهیکه عقد ب یخطر ایحادثه  -۴

 .مهیب یابتدا و انتها -6

 .مهیحق ب -2

 .گر درصورت وقوع حادثه مهیتعهد ب زانیم -۷

 کهنیمشروط بر ا یحقوق تیهر نوع مسوول ای یهر حق مال ایمنفعت  ای نیممکن است مال باشد اعم از ع مهیموضوع ب -4ماده 

وع باشد که از وق یخطر ایحادثه  یبرا مهیممکن است ب نینفع باشد و همچن یدهد ذ یم مهیگذار نسبت به بقاء آنچه ب مهیب

 گردد. یگذار متضرر م مهیآن ب

 ایه را داشت نفعیشخص ذ ایصاحب مال  یندگینما یقانون نیاز عناو یکیبه  ایباشد  لیگذار ممکن است اص مهیب -6 ماده

 حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. تیولسئم

است  یگریشده باشد که مربوط به د حینامه تصر مهیمتعلق به خود اوست مگر آنکه در ب مهیدهد ب یم مهیهرکس ب -2 ماده

 شود. میتنظ بنام حامل (نامه بدون ذکر اسم ) مهیحمل و نقل ممکن است ب مهیدر ب کنیل

بور زنسبت به مال م یصورت هرگاه حادثه ا نیدهد درا مهیرهن است ب ای قهیرا که در نزد او وث یتواند مال یطلبکار م -7 ماده

وقوع حادثه طلبکار است به شخص او و  خیگذار در تار مهیآنچه را که ب زانیبپردازد تا م دیگر با مهیکه ب یرخ دهد از خسارات

 گرفت. اهدبه صاحب مال تعلق خو هیبق
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توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان  ینم ستیباق مهیکه ب یشده باشد در مدت مهیب یکه مال یدر صورت -8 ماده

 نمود. مهیخطر مجددا ب

ورت ص نینمود درا مهیرا بآن توان  یم متیق هیشده باشد نسبت به بق مهیب متیبه کمتر از ق یکه مال یدر صورت -9 ماده

 ول خواهد بود.ئکرده است مس مهیکه ب از مال یگران به نسبت مبلغ مهیاز ب کیهر

 متیست با قکرده ا مهیکه ب یگر فقط به تناسب مبلغ مهیشده باشد ب مهیب یواقع متیبه کمتر از ق یکه مال یدرصورت -11 ماده

 ل خسارت خواهد بود.ئومال مس یواقع

 فسخ و بطالن 

قد داده باشد ع مهیعادله در موقع عقد قرارداد ب متیرا اضافه برق یاو با قصد تقلب مال ندهینما ایگذار  مهیچنانچه ب -11ماده 

 .ستیقابل استرداد ن یافتیدر مهیباطل و حق ب مهیب

اظهارات  ایو مطالب اظهار نشده  دیعمدا اظهارات کاذبه بنما ایکند  یخوددار یگذار عمدا از اظهار مطالب مهیهرگاه ب -16 ماده

ر اگ یباطل خواهد بود حت مهیگر بکاهد عقد ب مهیآن در نظر ب تیاز اهم ایداده  رییباشد که موضوع خطر را تغ یکاذبه طور

 ستیگذار پرداخته است قابل استرداد ن مهیکه ب یصورت نه فقط وجوه نیدرانداشته باشد.  حادثهدر وقوع  یریتاث مراتب مذکور

 گذار مطالبه کند. مهیاز ب زیعقب افتاده است ن خیرا که تا آن تار مهیگر حق دارد اقساط ب مهیبلکه ب

صورت  ندرای –شود  یباطل نم مهیعمد نباشد عقد ب یاظهارات خالف واقع از رو ای یاز اظهار مطالب یاگر خوددار -13 ماده

ذار گ مهیرا از ب مهیاضافه حق ب ایگر حق دارد  مهیاظهار خالف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود ب ایهرگاه مطالب اظهار نشده 

ب را به مرات دیگر با مهبی فسخ درصورت –را فسخ کند  مهیقرارداد ب ایکند و  قرارداد را ابقاء هداشت افتیاو در تیدرصورت رضا

 یگذار شروع م مهیاثر فسخ ده روز پس از ابالغ مراتب به ب د.اطالع ده گذار مهیدو قبضه به ب ینامه سفارش ایموجب اظهار نامه 

 گذار مسترد دارد. مهیرا به ب فسخ خیتا تار یافتیدر مهیاضافه حق ب دیگر با مهیشود و ب

و  یپرداخت مهیخسارت به نسبت وجه ب د،واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شواظهار خالف  ایکه مطالب اظهار نشده  یدرصورت

 .افتیخواهد  لیدرصورت اظهار خطر بطور کامل و واقع پرداخته شده باشد تقل یستیکه با یوجه

 او نخواهد بود. ندگانینما ایگذار  مهیب ریاز تقص هیناشول خسارات ئگر مس مهیب -14 ماده

 مهینسبت به موضوع ب دینما یهرکس از مال خود م را که عادتاً یاز خسارت مراقبت یریجلوگ یبرا دیگذار با مهیب -16 ماده

ل خسارت الزم است بعم وسعهو ت تیاز سرا یریجلوگ یرا که برا یوقوع آن اقدامات ایشدن حادثه  کیو در صورت نزد دیبنما زین

 گر مسوول مهیگر را مطلع سازد واال ب مهیاطالع خود از وقوع حادثه ب خیظرف پنج روز از تار رد یزمان امکان و منته نیاول. آورد

رر گر در مدت مق مهیاو بوده است اطالع به ب اریکه خارج از اخت یگذار ثابت کند که بواسطه حوادث مهینخواهد بود مگر آنکه ب

 .او مقدور نبوده است یراب

اهد بود گر خو مهینشود بعهده ب جهیبر فرض که منتج به نت دینما یاز توسعه خسارت م یریجلوگ یگذار برا مهیکه ب یمخارج

 ایشود حل اختالف به حکم  جادیا یاختالف مهیتناسب آن با موضوع ب ایدر موضوع لزوم مخارج مزبوره  نیطرف نیهر گاه ب یول

 شود. یمحکمه رجوع م
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 از یکی ایکند  دیمنعقد شده است تشد مهیرا که به مناسبت آن ب یعمل خود خطر جهیگذار در نت مهیهرگاه ب -12 ماده

 تیگر وضعدهد که ا رییتغ یرا بطور مهیموضوع ب تیوضع ای اتیفیاز ک یکی ایکند  دیمنعقد شده است تشد مهیآن ب اتیفیک

 گر را مهیب دیگشت با یمذکوره در قرارداد نم طیانعقاد قرارداد با شرا یگر حاضر برا مهیمزبور قبل از قرارداد موجود بود ب

 دیبا هیگذار نباشد مشارال مهیعمل ب جهیدر نت مهیموضوع ب تیوضع رییتغ ایخطر  دتشدی اگر –بالفاصله از آن مستحضر کند 

 گر اعالم کند. مهیاطالع خود رسما به ب خیمراتب را در ظرف ده روز از تار

 مهیکه ب یکند و در صورت شنهادیگذار پ مهینموده به ب نیرا مع مهیگر حق دارد اضافه حق ب مهیهر دو مورد مذکور در فوق ب در

ارات خس گذار باشد مهیعمل خود ب جهیخطر در نت دیو پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ کند و اگر تشد یقبول یگذار حاضر برا

نحاء آاز  یخطر به نحو دیگر پس از اطالع تشد مهیکه ب یاز او مطالبه کند و درصورت یوممحاکم عم یاز مجرا زیوارده را ن

سارت خ ایگذار قبول کرده  مهیرا پس از اطالع از مراتب از ب مهیاز وجه ب یاد داده باشد مثل آنکه اقساطردبه بقاء عقد قرا تیرضا

ع از بعد از اطال مهبی حق اقساط وصول –مذکوره استناد کند  راتبتواند به م ینم گریبعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد د

 باشد. یقرارداد م گر به بقاء مهیب تیبر رضا لیپرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دل ایخطر  دیتشد

رارداد را که موجب ق یتعهدات هیکل هیمنتقل ال ایاگر ورثه  یگریبه د مهیانتقال موضوع ب ایگذار  مهیدرصورت فوت ب -17 ماده

اند معهذا م یم یبه اعتبار خود باق هیمنتقل ال ایبه نفع ورثه  مهیگر اجرا کند عقد ب مهیگذار بوده است در مقابل ب مهیبعهده ب

 خواهند داشت. زیحق فسخ آن را ن هیمنتقل ال ای هورث ایگر  مهیاز ب کیهر

 دینما ینامه را به نام خود م مهیب لیتبد یتقاضا مهیموضوع ب یقطع هیکه منتقل ال یخیگر حق دارد در ظرف سه ماه از تار مهیب

 را فسخ کند. مهیعقد ب

از  کنیگر خواهد بود ل مهیدر مقابل ب مهیاقساط عقب افتاده وجه ب هیول کلئناقل مس یگریبه د مهیانتقال موضوع ب درصورت

ه بعد اطالع ب خیکه از تار یدهد نسبت به اقساط یاظهار نامه اطالع م ای یگر بموجب نامه سفارش مهیکه انتقال را به ب یخیتار

 پرداخته شود مسوول نخواهد بود. دیبا

 بود.ول خواهد ئگر مس مهیدر مقابل ب مهیاز آنها نسبت به تمام وجه ب کیمتعدد باشند هر هیمنتقل ال ایورثه  اگر

باطل  مهیبه عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد ب مهیآن ب یکه برا یهرگاه معلوم شود خطر -18 ماده

 هیگذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج کسر و بق مهیاز ب یگر وجه مهیصورت اگر ب نیاثر خواهد بود درا یو ب

 .داردگذار مسترد  مهیبه ب دیرا با

 گر مهیب تولیئمس: 

انده آن م یباق متیوقوع حادثه با ق شده بالفاصله قبل از مهیمال ب متیگر عبارت است از تفاوت ق مهیب تیلوئمس -19ماده 

ند گر در س مهیب یعوض برا ایو  ریحق تعم نکهیخسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر ا ه.بالفاصله بعد از حادث

کرده  ریشود تعم یکه عرفا کمتر از آن نم یرا در مدت مهیمه گر ملزم است موضوع بیصورت ب نیشده باشد درا ینیب شیپ مهیب

 .دینما لیو تحو هیعوض را ته ای

 شده تجاوز نخواهد کرد. مهیگر از مبلغ ب مهیب  تیولئهر صورت حداکثر مس در
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 د.شده باش ینامه شرط خالف مهیمگر آنکه در ب ستیشود ن یم جادیمال ا یذات بیکه ع یول خساراتئگر مس مهیب -61 ماده

 ول آن است عبارت است از :ئگر مس مهیکه ب قیخسارات وارده از حر -61 ماده

 آن واقع شده باشد. یکیدر نزد قیاگر چه حر قیاز حر مهیخسارت وارده به موضوع ب -۳

 خاموش کردن آتش بکار برده شده است. یکه برا یگرید لهیهر وس ایوارده به اموال از آب  متیتنزل ق ایخسارت  هر -2

 .قیشدن مال در موقع نجات دادن آن از حر وبیمع ایتلف شدن  -۱

 .قیتوسعه حر ای تیاز سرا یریجلوگ یبناء برا یجزئ ای یخراب کردن کل جهیشده در نت مهیخسارت وارده به اموال ب -۴

 شود: یحساب م قیطر نیخسارت به ا لیذ یها مهیدر ب -66 ماده

 مال در مقصد. متیحمل و نقل ق مهیدر ب -۳

 شد. یگذار م مهیب دیامر عا شرفتیکه در صورت پ یاست منافع یکه متوقف بر امر یمنافع مهیب در -2

خسارت مخارج و حق  یواقع زانیم نییتع یبرا .در سر خرمن و موقع برداشت محصولآن  متیق یمحصول زراعت مهیدر ب -۱

خسارت از  زانیکسر خواهد شد و در هر صورت م متیگرفت از اصل ق یالزحمه که درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق م

 نامه تجاوز نخواهد کرد. مهیدر ب نهیمع متیق

ع در بطور قط دینقصان عضو با ایبعد از مرگ  یاز اعضاء بدن مبلغ پرداخت یشکستن عضو اینقص  ایعمر  مهیدر ب -63ماده 

 شود. نیمع نیطرف نیب مهیموقع عقد ب

ل خود را کتبا نداده باشد باط تیکه آن شخص قبال رضا یدرصورت یگریشکستن عضو شخص د اینقصان  مهیب ایعمر  مهیب

 است.

 او شرط است. میق ای یول تینداشته باشد رضا یقانون تیگذار اهل مهیب هرگاه

ه خواهد بود ک یخسارت عبارت از مبلغ زانیباشد م یبطور کل یشکستن عضو بدن جماعت اینقص  ایراجع به عمر  مهیب اگر

 شود. یم نیمع نیطرف نیمطابق تعرفه قبال ب

 مهید بدر موقع عق نکهیشود مگر ا یپرداخته م یمتوف یبعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانون دیعمر که با مهیوجه ب -64 ماده

اسم  همیخواهد بود که در سند ب یمتعلق به کس مهیصورت وجه ب نیشده باشد که درا یگرید دیق مهیبعد از آن در سند ب ای

 برده شده است.

ه را نام مهیانتقال داده و ب یگرینکه آن را به دآدهد مگر  رییعمر خود را تغ مهینفع در سند بیگذار حق دارد ذ مهیب -66 ماده

 کرده باشد. میتسل هیهم به منتقل ال

ال انتق دیمنتقل نما یگرینامه را به د مهیدر ب نهیگذار حق دارد وجه مع مهیعمر ب مهیدر تمام مدت اعتبار قرارداد ب -62 ماده

 گر برسد. مهیبه امضاء انتقال دهنده و ب دیمزبور با
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 یگذار از بابت آن وجه مهیاگر ب یشود ول یشده شروع م مهیفوت ب خیعمر از تار مهیانتقال وجه ب یاثرات قانون -67 ماده

 گر معامله نموده باشد در کمال اعتبار خواهد بود. مهینسبت به آن با ب ایکرده  افتیدر

 نامه شرط شده باشد. مهیاز جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنکه خالف آن در ب هیول خسارات ناشئگر مس مهیب -68 ماده

ل در مقاب تیولئگر از هرگونه مس مهیگذار ب مهیمال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به ب مهیدرمورد ب -69 ماده

 شود. یم یثالث بر

 ایول وقوع حادثه ئکه مس یکند در مقابل اشخاص یپرداخت م ایکه خسارات وارده را قبول  یگر در حدود مهیب -31 ماده

گر  همیبا عقد مزبور باشد در مقابل ب یکند که مناف یگذار اقدام مهیگذار خواهد بود و اگر ب مهیخسارت هستند قائم مقام ب

 شود. یول شناخته مسئم

 گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. مهیگر ب مهیافالس ب ایدرصورت توقف  -31 ماده

در  مهیمعامالت مختلف ب نیطلبکاران حق تقدم دارند و ب ریگذاران نسبت به سا مهیگر ب مهیب یدرصورت ورشکستگ -36 ماده

 عمر است. مهیدرجه اول حق تقدم با معامالت ب

به  نیریاگر طلب سا یشده حق تقدم دارد حت مهیبر مال ب یدر مقابل هرگونه طلبکار مهیگر نسبت به حق ب مهیب -33 ماده

 باشد. یموجب سند رسم

از  یکیگذار نسبت به  مهیشده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف ب مهیموضوعات مختلفه ب مهیقرارداد ب کیاگر در -34 ماده

 کرده تمام قرارداد باطل خواهد بود. تیسرا زیموضوعات ن ریآن موضوعات بطالن نسبت به سا

 قرارداد محسوب است. کیشود در حکم  ینامه ذکر م مهیب کیمختلفه که در موضوعات

 لیتوانند تقل یرا نم ۳2موعد مذکوره در ماده  کنیل ندیبنما یگریهر شرط د مهیب یتوانند در قراردادها یم نیطرف -36 ماده

 کنند. دیتمد گریکدی تیممکن است موعد را به رضا یدهند ول

 خواهد بود. زین مهیگذشته ب یقانون شامل قراردادها نیا

 یخواهد بود لکن دعاو یوقوع حادثه منشاء دعو خیآن از تار یدو سال است و ابتدا مهیاز ب یناش یمرور زمان دعاو -32ماده 

 ماده نخواهد بود. نیقانون در محاکم طرح شده باشد مشمول ا نیا یکه قبل از اجرا

 مجلس بیو شانزده به تصو صدویس کهزارویماه  بهشتیو شش ماده است در جلسه هفتم ارد یقانون که مشتمل بر س نیا

 .دیرس یمل یشورا
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 مهیب یحاکم برقراردادها اصول 

قرارداد اعم  نیاز طرف کیکند و هر  یم زیافراد متما نیب یمعامالت و روابط حقوق ریرا اصول خاص آن از سا یا مهیب معامالت

 هستند. یتعهدات فاءیگذار ملزم به ا مهیگر و ب مهیاز ب

o تنی حسن اصل 

 نیدات طرفتعه نیرابطه ب میتنظ یاز عوامل اساس تیحسن ن مهیدر ب یباشد ول تیبرحسن ن یمبتن دیقراردادها و روابط با تمام

از  کیهر  ینامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمال مهیامکان وجود ندارد که قبل از صدور ب نیگر ا مهیب نیطرف یبرا. است

 مهیلذا از نظر قانون ب. کند یابیخطر آنرا ارز اتیفیمالحظه و ک کیشود از نزد یعرضه م وکردن به ا مهیب یرا که برا یاموال

در مورد  تی(که عبارت است از اصل حسن ن تیقرارداد در نظر گرفته شده )در جهت اجراء اصل حسن ن نیطرف یبرا یفیوظا

 .گر مهیدر مورد ب تیگذار و اصل حسن ن مهیب

o انیاصل ز ای غرامت اصل 

 دینبا مهیب ،به موجب اصل غرامت. گذار است مهیب یاست که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارائ ی، قرارداد مهیب

ادثه ح یاست که در پ یتعادل یگر متعهد جبران خسارت و رفع ب مهیب. دیگذار درآ مهیب یهرگز به صورت منبع استفاده برا

ل از از قب مساعد تر یگذار را در وضع مهیب دیجبران خسارت نبا نیبنابرا. شود یم داریگذار پد مهیب یدر وضع مال مهیمورد ب

به نفع  یرییغپرداخت خسارت ت دیانجام گرفته باشد نبا حیبه طور کامل و صح مهیب یوقت سخن ، گریبه دوقوع حادثه قرار دهد 

و در مورد  اختصاص دارد تیو مسئول اءیاش یها مهیببه  یاصل جبران خسارت واقعد. او به وجود آور یگذار در وضع مال مهیب

ندارد  ینقص عضو مورد ایمثل مرگ  یعمد یخسارت ها ینگران، اشخاص یها مهیدر ب رایز، کند یاشخاص صدق نم یها مهیب

. ستیول نپ یمشخص زانیبه م ریپذ لیاشخاص تبد یو زندگ اتیح”ضمنا .کند ینم دایپ یحالت شرط بند مهیب گرید یو ازسو

 :دیخسارت با افتیدر یگذار برا مهیب، انیز یها مهیدر ب

م به گر ملز مهیاست که ب مهیتنها در صورت وقوع حادثه موضوع ب رایز. اتفاق افتاده است مهیکند که حادثه مورد ب ثابت ،الًاو

 تیوقوع حادثه و خسارت وارده رابطه عل نیثابت کند که ب دیگذار با مهیب ،اًیثان. گذار خواهد بود مهیدر قبال ب خود تعهد فاءیا

گذار را جبران  مهیگر هرگونه خسارت وارده به ب مهیب رایز. بوده است مهیحادثه موضوع ب علولم، خسارت یعنی ،وجود داشته

 مهیب ،ثالثاً. وارد آمده باشد مهیوقوع حادثه موضوع ب جهینت در ماًیرا جبران خواهد کرد که مستق یبلکه تنها خسارت، کند ینم

ورد م یارزش ش ایوجود  لیدل ییبه تنها مهیصدور ب رایکند ز اترا در لحظه حادثه اثب مهیو ارزش مورد ب تیموجود دیگذار با

 را مهینامه وجود و ارزش مورد ب مهیگر در هنگام صدور ب مهیچنانچه ب یحت. ستین مهیدر زمان تحقق حادثه موضوع ب مهیب

 مهیوجود مورد ب ایارزش  رگر د مهیب تیممکن است بعد از رو رایزد. شو یگذار ساقط نم مهیاز ب فیتکل نیا ،کرده باشد دییتا

 حاصل شده باشد. یرییتغ

o ریپذ مهیاصل نفع ب 

ه خطر است ک نفعیاستفاده کننده عالقمند و ذ ایشده  مهیاست که ب نیتصور ا ،ریپذ مهیبراساس نفع ب یغرامت یها مهیب در

ات اثب یگذار برا مهیب. گر است مهیشده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد ب مهیدر واقع عالقه و نفع ب. شده بروز نکند مهیب
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 مهیامر ب نیاثبات ا یشده و برا انیدچار خسارت و ز مهیمورد ب یکاال ایرفتن اموال  نیثابت کند که با از ب دیخسارت خود با

را  یگریاموال شخص د یرا تصور کرد که شخص یطیتوان شرا یم. داشته باشد ریپذ مهینفع ب مهیدر خصوص مورد ب دیگذار با

ل از اصو یکی ،تمالحا نیاز ا یریجلوگ یبرا. دینما افتیگر خسارت در مهیاموال از ب نیا دنیکند و در صورت خسارت د مهیب

 ،ثالم یبا .شود یمال انیاتفاق دچار ز نیااز  ،باشد که در صورت ورود خسارت یکس دیگذار با مهیاست که شخص ب نیا مهیب

 مهیاز نظر ب ،ددر آمده باش ریاموال به تصرف غ نیا یبه علل قانون ایشده خود را فروخته باشد  مهیاموال ب یگذار مهیچنانچه ب

 .قطع شده است مهیمورد ب نهیگذار در زم مهیب ریذپ مهیمورد نفع ب نیدر ا

 تیمالک ،تیهستند :مالک ریپذ مهینفع ب یدارا زین ریو اشخاص ز ستیتنها به مالکان منحصر ن ریپذ مهیذکر است که نفع ب انیشا

 .زن و شوهر رفرما وکا ،، طلبکارمیو ق یو وص نی، امیقانون تیمسئول، موجر و مستاجر ،محدود راهن و مرتهن

o ینجانشی اصل 

ه ندارند ک لیگذاران تما مهیب معموالً .دیآ یو قصور اشخاص به وجود م یکوتاه ،خسارت وارده بر اثر غفلت ،از موارد یاریبس در

وافق ت نیطرف نیب مهیب یلحاظ در قراردادها نیبد .نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند گر صرف مهیخسارت خود از ب افتیاز در

رجوع به مسئول خسارت استفاده گذار نسبت به  مهیگر خسارت وارده را بپردازد و از حق ب مهیب یموارد نیشود که در چن یم

 یها امتواند اقد یگر م مهیو ب (هوکالت نام قیشود )از طر یگر منتقل م مهیبا پرداخت خسارت حق رجوع به ب ،نیبنابرا .کند

قصر گر خسارت را از م مهیخسارت از ب افتیگذار قبل از در مهینکته توجه شود که اگر ب نیبه ا دیبا. الزم را به عمل آورد ییقضا

 یخسارت پرداخت افتیباز یحق رجوع به مقصر حادثه را برا ،گر مهیاگر ب. گر از پرداخت مبرا است مهیکند ب افتیحادثه در

 :آمد که یم شیمشکل پ نیا ،نداشت

ار ب ریکردن از ز یقادر به شانه خال ،مقصر اشخاص ای شخص اًیکند و ثان افتیتوانست دوبار خسارت در یگذار م مهیب ،اوالً

 ینیاشاره به اصل جانش ریبه شرح ز رانیا مهیقانون ب ۱۳ماده  .شدند یکه مقصر آن هستند م یو پرداخت خسارت تیمسئول

خسارت  ایکه مسئول وقوع حادثه  یدر مقابل اشخاص ،کند یپرداخت م ایرا قبول  هکه خسارت وارد یگر در حدود مهیب”: دارد

ر مسئول گ مهیبا حق مزبور باشد در مقابل ب یکند که منافع یم یگذار اقدام مهیگذار خواهد بود و اگر ب مهیهستند قائم مقام ب

 .”شود یشناخته م

 اءیاش یها مهیغرامت )ب یها مهیگر از اصول مسلم در ب مهی(به ب دهید انیشده )ز مهیحق مراجعه به مسئول خسارت از ب انتقال

ان از انس یناش عمالً ،که علت وقوع خسارت ابدی یتحقق م یحق زمان نیاست ا یهیبد .رود ی(به شمار متیمسئول یها مهیو ب

ت را غرام ریگر ناگز مهیب، باشند هیو موارد قهر یعیکه علت وقوع حادثه عوامل طب یموارد رواال د دشده باش مهیاز شخص ب ریغ

 ت.خواهد پرداخ ییبه تنها

پردازد و موضوع به  ینامه غرامت وارده را م مهیب طیگر تحت شرا مهیب ،شده باشد مهیو عمل ب هیاز موارد قهر یخسارت ناش اگر

وقوع حادثه باشد موضوع  یمسئول واقع اًانیاز عمل شخص ثالث و اح یکه خسارت ناش یدر صورت .ردیپذ یجا خاتمه م نیهم

 یهراز ضمان ق یناش یمدن تیحق داشت به مناسبت مسئول دهید انیزاً نداشت قهر جودو مهیکه ب یدر صورت رایکند ز یفرق م

 یاحقاق حق به دادگستر یبرا ،که اختالف دوستانه حل نشود یوارده را جبران کند و در صورت انیفاعل عمل از او بخواهد که ز

رداخت غرامت از طرف پ ،کند یرا جبران م وارده انینامه کرده است ز مهیکه در ب یگر به علت تعهد مهیب یوقت .مراجعه کنند

بار باشد که دوتواند انتظار داشته  یشده هم نم مهیکند اما ب یوقوع حادثه را سلب نم یفاعل عمل و مسئول واقع تیاو مسئول
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 ینیو جانش یقامم قائمگر بتواند به  مهیو ب ابدیگر انتقال  مهیمسئول حادثه به ب یقانون فیچون تکل نیبنابرا .از او رفع ضرر شود

هم  یمدن نیاست که در قوان یحق قانون ینیاز موارد جانش نیا .وارده را جبران کند انیشده از مسئول حادثه بخواهد که ز مهیب

گر محدود به  مهی، حق بشده است حیتصر رانیا مهیقانون ب ۱۳است همانطور که در دستور ماده  یهی. بدشناخته شده است

 دهید انیز یعنیشده  مهیمحکوم کند مازاد متعلق به ب یشتریاو است و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ ب یمبلغ پرداخت

 :است یغرامت از مسئول حادثه به قوت خود باق افتیشده به در مهیحق ب ریدر واقع در موارد ز .است

 (رانیا مهیقانون ب ۳۳شده )ماده  مهینبودن مبلغ ب یکاف-

 .باشد زیفرانش یگر دارا مهیتعهد ب یوقت-

 (یا مهیقانون ب ۳۱)ماده  مهیحق ب یاعمال قاعده نسب-

o مهیاصل تعدد ب 

 یدادهاموجب بطالن قرار اًلزوم مهیتعدد ب .وجود داشته باشد مهیچند قرارداد ب یش کی مهیب یبرا نکهیعبارت است از ا مهیب تعدد

رخالف تواند ب یم مهیتعدد ب ،وجود داشته باشد ریکه سه شرط ز یصورتممکن است همه قراردادها معتبر باشد در  .ستین مهیب

 :اصل غرامت باشد

 .کند شده تجاوز مهیب یش یشده از ارزش واقع مهیب جمع مبالغ نکهیا – ۳

 .شخص باشد کینامه ها  مهیمنتفع از همه ب نکهیا – 2

 .باشد کسانینامه ها  مهیشده در همه ب مهیب یخطرها – ۱

گر مراجعه کند و نزد هر  مهیبه چند ب یش کی مهیب یبرا گذار مهیوجود ندارد که ب یتوان گفت مانع یمشرط اول  حیتوض در

 مهیب .شده تجاوز نکند مهیب یش یشده از ارزش واقع مهیب که جمع مبالغ یکند به طور مهیب را یاز ارزش ش یاز آنها قسمت کی

چند  نیخطر ب میتقس ،باشد ادیز مهیمورد ب یاگر ارزش ش .است گذار مهیمنافع ب حفظموارد در جهت  یمتعدد در برخ یها

گذار را با  مهیب ،گران مهیاز ب یکی یورشکستگ نکهیصورت احتمال ا نیدر ا .گذار در بر دارد مهیب یبرا یشتریب نیگر تام مهیب

 یگران پرداخت خسارت را به نسبت سهم مهیب از کیدر صورت وقوع خسارت هر . است یمنتف اًبیمواجه کند تقر یبحران مال

واهد نخ ادیشود ز یبا اشکال مواجه م اًانیکه پرداخت آن اح یسهم بیترت نیکرده است به عهده دارد و بد مهیکه ب مهیاز مورد ب

ع خسارت نامه در صورت وقو مهیر بد زیدرج فرانش ایشده باشد  ینیب شیپ زینامه نخست فرانش مهیبه عالوه ممکن است در ب .بود

رض ف نیدر ا .شود یگر خود محسوب م مهی، بگذار مهیشود و نسبت به آن مبلغ ب یگر پرداخت نم مهیاز آن از طرف ب یمبلغ

مراجعه  یرگیگر د مهیکه پوشش ندارد به ب یمبلغ مهیب یگذار برا مهیوارده جبران شود ممکن است ب یها انیز هیکل نکهیا یبرا

ب که به موج یگر نخست و مبلغ مهیشده است از طرف ب ینیب شینامه اول پ مهیکه در ب یتا حد خسارتصورت  نیکند در ا

 .شود یگر دوم پرداخت م مهیاز طرف ب ستین مهینامه ب مهیب نیتحت ا ،زیشرط فرانش

ن آ متیتمام ق زانیتا م نیمع یدر قبال خطرها یش کی یهرگاه برا رایز ،الزم است زیشده ن ادیسه گانه  طیدوم از شرا شرط

ر ها د مهیتعدد ب ،ها را عمل کنند مهیشده دارند ب مهیب یدر حفظ ش ینفع کیکه هر  یمتعدد انجام شود و اشخاص یها مهیب
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 مهیب هقیو طلبکار با حق وث رندهیگ ،شود ممکن است فرستنده یرا که ارسال م ییاالک .ستیمورد با اصل غرامت مخالف ن نیا

 کنند.

o یاصل داور 

. ردیگ یتوافق و سازش انجام م قیمرحله نخست از طر در حاًیترج ،یاز نظر فن ژهیبه و ،گذار مهیگر و ب مهیب نیهرگونه اختالف ب

 نممک اًیاست و ثان یطوالن یدگیمراحل رس اوالً رایز به طرح دعوا در دادگاه ندارند یعالقه ا ،گر مهیب ژهیقرارداد به و نیطرف

عدم شمول  ایدر شمول  نیاگر اختالف و عدم توافق طرف .لطمه وارد شود مهیحسن شهرت شرکت ب و یاست به اعتبار حرفه ا

 است که اوالً  نیدر ا یداور تیمز گردد. یارجاع م ینباشد موضوع به داور ریپذ سازش امکان قیخسارت از طر زانیم ایقرارداد 

سته بازنش رانیو مد ینظر فن افراد صاحب انیاغلب از م داوران اًیاست و ثان نهیو کم هز یادار ریدست و پا گ فاتیبه دور از تشر

 ینامه درج م مهیب طیدر شرا یداور طی. شراشوند یانتخاب م نیاختالف طرف و موضوع مورد مهیشاغل متخصص در امر ب ای

 داور کی ،فاختال نیاز طرف کیهر  نصورتیا ریشود در غ یداور واحد ارجاع م کیتوافق کنند موضوع به  نیشود اگر طرف

ر داوران د ایاگر موضوع اختالف حل نشود  زیمرحله ن نی. در ادینما یدگیبه موضوع اختالف رس کند که مشترکاً یانتخاب م

 نیداوران به طرف اتیه یکند و را یم یدگیشود که به موضوع رس ینباشند سر داوران انتخاب م یهم را یمورد نکته خاص

 شود. یاجرا ابالغ م یبرا

o کیاصل علت نزد 

وقوع حادثه و خسارت وارد شده رابطه علت و  نینشان دهد که ب دیاست با گر مهیخسارت از ب افتیدر شهیگذار که در اند مهیب

 ینعی .گر آن را بپردازد مهیشده باشد تا ب مهیحادثه ب دیخسارت وارده با کیعلت نزد .وجود دارد میو مستق کینزد یمعلول

 شیپ لیارتباط با دال یمستقل و ب یرا علت یوستگیپ نیامکان دارد ا .وارد آمده باشد شده مهیوقوع حادثه ب جهیخسارت در نت

 از هم بگسلد.ته گف

o یاصل اتکائ 

 مهیب .دشو پخش یعیکه ممکن است در سطح وس ییشده تا جا مهیب سکیاست که ر نیرشته ها ا هیدر کل مهیب هیاصول اول از

 هیسرما سازد که با توجه به ینامه را قادر م مهیکننده ب گر صادر مهیاست که ب ینظام یاتکائ مهیب .اصل است نیراه حل ا ییاتکا

مختلف  ییگران اتکا مهیب نیرا به حساب خود نگه دارد و مازاد بر توان خود را ب رهصاد یها سکیاز ر یخود بخش ریو ذخا

 گر صادر مهیشود که ب یموجب م ییاتکا مهیب .دینام سکیر یجهان عیتوان توز یرا م ییاتکا مهیب ،گرید انیبه ب .کند میتقس

 را به باال یها هیبزرگ با سرما یها سکیبلکه ر ،ددهد محدود نکن یاو اجازه م ییکه توانا یخود را به مبلغ خاص تیکننده ظرف

واگذار  ییگر اتکا مهیخود را به ب یاز صادره ها یکه بخش یشرکت ییاتکا مهیدر نظام ب .کند ییاتکا مهیقبول و مازاد را ب یراحت

 شود. یم دهینام“واگذار کننده  یشرکت ها“کند  یم

 مهیرارداد ببا ق یارتباط چیاست که ه یکند قرارداد مستقل یمنعقد م ییگر اتکا مهیگر واگذارنده با ب مهیکه ب ییاتکا قرارداد

و در  ستین ییگر اتکا مهیگذار و ب مهیب نیب یگونه رابطه حقوق چیه نکهیا جهینت .گذار ندارد مهیگر واگذارنده با ب مهیب نیب

گر مراجعه کند و او مسئول پرداخت خسارت است و  مهیبه ب دیخسارت خود با افتیدر یگذار برا مهیصورت تحقق خطر ب

که از مفهوم منفک و مستقل بودن قرارداد  یگرید جهینت .دینما یرا خود محاسبه و وصول م ییگران اتکا مهیخسارت سهم ب
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 مهیود بو اعسار ش یدچار ورشکستگ ییمه گر اتکایاست که هرگاه ب نیا دیآ یبه دست م ییاتکا مهیاز قرارداد ب میمستق مهیب

 گذار مسئول پرداخت مهیگر واگذارنده در مقابل ب مهیگذار مسئول پرداخت خسارت است و هرگاه ب مهیگر واگذارنده در مقابل ب

 اگذارندهسهم خود از خسارت در مقابل و زانیبه م ییگر اتکا مهیگر واگذارنده ورشکسته شود ب مهیخسارت است و هرگاه ب

 .دشو یگر واگذارنده محسوب م مهیب ییجزء دارا ییگر اتکا مهیب یصورت بده نیدر ا .مسئول است
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مواد قابل اشتعال که وقوع آن نیاز به  یاز یک سری عملیات شیمیایی و اکسیداسیون سریع حرارت زا:    تش عبارتست

عوامل فیزیکی و شیمیایی متعددی دارد که سه عامل مهم آن عبارتست از اکسیژن ، حرارت و ماده سوختنی ، و در صورت 

قطع هر یک از سه عامل واکنش خاتمه می یابد . آتش سوزی هنگامی مصداق پیدا می کند که سوختن بطور ناخواسته در محلی 

ب اتفاق بیفتد و یا شعله کنترل شده در اثر خارج شدن از حریم امن خود به اشیاء مجاور سرایت نموده و با بر جای نامناس

 گذاشتن آثار سوختگی ، ایجاد خسارت نماید.

 بیمه آتش سوزی چیست ؟ 

 منقول اموال به( … و لهسیل،زلز) اضافی خطرات و صاعقه ، انفجار ، سوزی آتش از ناشی های خسارت سوزی آتش بیمه          

 همچنین و محصول و اولیه مواد موجودی و اختصاصی و عمومی انبارهای ، اداری،تجاری ، مسکونی ساختمان از اعم منقول غیر و

 دهد. می قرار پوشش تحت را  صنعتی غیر و صنعتی مراکز کارگاهها، ساخت جریان در کاالی و آالت ماشین ، ساختمان

های آتش سوزی باید در ابتدا آشنایی کوچکی با انواع بیمه ها و نحوه ی صدور آن ها داشته برای انجام بیمه *

 : باشیم

 انواع بیمه های آتش سوزی عبارت است از  : 

 آتش سوزی منزل مسکونی  -1

 آتش سوزی غیر صنعتی  -6

 آتش سوزی صنعتی  -3

 انبار -4

 

  منزل مسکونی بیمه نامه: 

می باشد. برای منزل های مسکونی باید فرم پیشنهاد تکمیل  و ... ساختمان  واحد مسکونی، تاسیسات و اثاثیه داخل آن شامل 

این بیمه نامه به دو دسته مجتمع های مسکونی و منازل مسکونی تقسیم میگردند که هر کدام  و به امضاء بیمه گذار برسد. شده

 فرم پیشنهاد جدا گانه ای دارند .

ریال می  0۳۳.۳۳۳.۳۳۳فت ارزش تفکیکی جهت بیمه اثاثیه و لوازم منازل مسکونی که ارزش آن باالتر از مبلغ دریا

 ( ۳۱30باشد الزامیست. ) در سال 

 

 

 آ     
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 گروه ذیل به عنوان مثال می باشد: 4ارزش سرمایه تفکیکی اثاثیه منزل به شرح 

  ریال . 0۳.۳۳۳.۳۳۳سرویس خواب و رختخواب و البسه جمعا به ارزش 

  ریال .۳.۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳فرش و مبلمان و میز و صندلی و مصنوعات چوبی جمعا به ارزش 

  ریال . 6۳۳.۳۳۳.۳۳۳وسایل برقی سالن ها و آشپزخانه ها جمعا به ارزش 

  ریال  6۳۳.۳۳۳.۳۳۳سرویس ها و ظروف آشپزخانه و سایر اثاثیه مسکونی جمعا به ارزش 

 

  آتش سوزی غیرصنعتی بیمه نامه: 

مربوط به کلیه واحدهای تجاری ، اداری ، خدماتی عمومی ، فرهنگی ، صنفی  و ... موجودی،   ، اثاثیهساختمان ، تاسیسات شامل

) به طور کلی و ساده میتوان گفت : هر فعالیتی که در بیمه آتش سوزی منازل مسکونی ، صنعتی و انبار میباشد.  و ... و درمانی

 ر صنعتی منظور خواهد شد .(قرار نگیرد در بیمه نامه غی

آتش سوزی غیر صنعتی ابتدا باید فرم پیشنهاد تکمیل شده و به امضاء بیمه گذار برسد بیمه نامه های در * نمایندگان فروش 

 .نمایید سپس از محل مورد نظر بازدید 

 ،آب )ونی و داخلی ، اتصاالت بازدید شامل گرفتن عکسهای واضح کلی و جزئی از مجموعه ، ورودی و خروجی ها ، نمای بیر* 

آبدارخانه و آشپزخانه ، تجهیزات اطفاء حریق و اعالم حریق ، کلیه اثاثیه ، موجودی ها و شیشه  محل نصب بخاری ، ،(برق و گاز 

 می باشد.و هرگونه وسیله گرمازا سکوریت 

  الزم به ذکر است واحدهای تجاری که در فروشگاه های زنجیره ای یا پاساژها می باشند به دلیل ریسک گروهی و نرخ

بیشتر به نسبت واحدهای دیگر ، در ابتدا باید فرم بازدید اولیه  و عکس های کلی از تمامی پاساژ و فروشگاه ارائه گردد 

 برای این واحدها مشخص کرد. یمهو حق بتا بتوان با مکاتبه با شعبه مرکز نرخ 

 

  آتش سوزی صنعتی بیمه نامه: 

 ، یا ساخته شده  و ...کاالی در جریان ساخت  ، مواد خام ،موجودی انبار  ، اثاثیه ،ساختمان ، تاسیسات ، ماشین آالت  : شامل

 این بیمه نامه نیز فرم پیشنهاد مربوط به خود را دارد. واحدهای صنعتی می باشد.

آتش سوزی صنعتی ابتدا باید فرم پیشنهاد تکمیل شده و به امضاء بیمه گذار برسد سپس بیمه نامه های در گان فروش : نمایند

 .نمایید از محل مورد نظر بازدید 

ق بر، آب )بازدید شامل گرفتن عکسهای واضح کلی و جزئی از مجموعه ، ورودی و خروجی ها ، نمای بیرونی و داخلی ، اتصاالت 

آبدارخانه و آشپزخانه ، تجهیزات اطفاء حریق و اعالم حریق ، کلیه اثاثیه ، ماشین آالت صنعتی ،  محل نصب بخاری ، ، (و گاز

 می باشد.و هرگونه وسیله گرمازا موجودی های اولیه و ثانویه و شیشه سکوریت 
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  انباربیمه نامه : 

 شود.بندی صحیح و بطور مناسب نگهداری و دپو میطبقهمحل یا فضائی که اقالم مورد نیاز بر اساس یک سیستم 

  می باشد. انبار و ...موجودی انبار  اثاثیه ،ساختمان ، تاسیسات ،  : شامل

در ا را گرفته باشد یعنی انبار خود ر کدپستی مخصوص به انبارشبرای صدور بیمه نامه ها ابتدا باید مطمئن شوید بیمه گذار ، 

 صادر نخواهد گردید. در بیمه پاسارگاد این بیمه نامه طبق قوانین کرده باشد در غیر این صورت دارها ثبتسامانه جامع انبار 

 همانند بیمه نامه آتش سوزی صنعتی( و بازدید در ابتدا انجام میگیرد فرم آتش سوزی غیر صنعتیدر پر کردن فرم پیشنهاد )

 .الزامی می باشد

 

 انواع پوشش های بیمه آتش سوزی

 اصا(بیمه آتش سوزی  پوشش های اصلی(  

  آتش سوزی 

  صاعقه 

    انفجار 

 

 بیمه های آتش سوزی پوشش های فرعی  

 خسارت مستقیم وارد به مورد بیمه در اثر وقوع زلزله و یا آتشفشان و همچنین آتش سوزی ناشی از زلزله و  زلزله :

 آتشفشان تحت پوشش می باشد.

 سازه ساختمان ، شهر مورد بیمه و قدمت ساختمان رابطه مستقیم دارند. الزم به ذکر است نرخ زلزله با *

 به معنی خروج آب از مسیر طبیعی خود به علت ( : خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از وقوع سیل سیل

  )ریزش باران

  : شدن  شدن و گرفتگی و سرریزخسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از ترکیدن ، لبریز ترکیدگی لوله آب

منابع و مخازن آب و دستگاههای مشابه و یا شبکه آبرسانی و فاضالب مربوط به محل مورد بیمه ، تحت پوشش می 

 باشد. 

 قبل از صدور نیازمند بازدید ، عکس و تایید توسط کارشناس شعبه می باشد.*            

  : ناشی از وقوع طوفان ، گردباد و تندباد تحت پوشش می باشد.خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده طوفان 

الزم به ذکر است طوفان و گردباد و تند باد باید توسط سازمان هواشناسی به عنوان مرجع ذیصالح در کشور تایید *

 گردد.
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  : مین خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از رانش و ریزش و فروکش زرانش و ریزش و فروکش زمین

 در اثر عوامل طبیعی تحت پوشش می باشد.

  : ناشی از باران و یا ذوب  به اموال بیمه شده خسارت مستقیم واردخطرات ناشی از آب باران و ذوب برف و تگرگ

برف و ذوب تگرگ مشروط بر اینکه از طریق بام و یا گرفتگی لوله های فاضالب و یا لبریز شدن آبروها و ناودان ها به 

 د بیمه نفوذ کرده باشد ، تحت پوشش می باشد.محل مور

  : خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از ریزش سقف در اثر سنگینی ریزش سقف ناشی از سنگینی برف

تایید کرده باشد ، تحت پوشش  برف مشروط به آنکه سازمان هواشناسی بعنوان مرجع ذیصالح ریزش برف سنگین را

 قرار میگیرد.

 خسارت مستقیم وارد به مورد بیمه در اثر برخورد اجرام سماوی و وسائط نقلیه زمینی و اجسام خارجی :  برخورد

 ریلی تحت پوشش بیمه نامه می باشد.

  : خسارت مستقیم وارد به مورد بیمه ناشی از ریزش کوه و سقوط بهمن تحت پوشش می ریزش کوه و سقوط بهمن

 باشد.

  خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از سقوط قطعات منفصله از آنها : سقوط هواپیما یا هلی کوپتر و

 هواپیما ، بالگرد و قطعات و اشیای جداشده از آن تحت پوشش می باشد.

  :خسارت مستقیم وارد به اموال بیمه شده ناشی از اعتصاب ، شورش و بلوا تحت پوشش می شورش و اعتصاب و بلوا

 باشد.

ازمند بازدید ، عکس و تایید شعبه مرکز می باشد. محل مورد بیمه نباید در مناطق پرتردد و شلوغ شهر قبل از صدور نی*

 )مانند اطراف پارک ملت(  باشد.

 خسارت مستقیم وارد به اموال همسایگان مجاور محل مورد بیمه که در اثر سرایت  مسئولیت در قبال همسایگان :

رد بیمه رخ داده ، ایجاد شده باشد و طبق نظر قطعی مقام قضائی مسئولیت آتش سوزی و یا انفجاری که در محل مو

 بیمه گذار محرز گردد ، تحت پوشش قرار میگیرد

 هزینه های برداشت ضایعات بعد از حادثه  . .:  پاکسازی و برداشت ضایعات پس از وقوع حادثه 

  : صنعتی را که ناشی از ترکیدن و تالشی این خسارت مستقیم وارد به ظروف تحت فشار ظروف تحت فشار صنعتی

 ظروف باشد ، مشروط بر رعایت شرایط زیر تحت پوشش بیمه نامه می باشد:

دیگ بخار ، دیگ آب داغ ، آکوموالتورها ، مخازن هوای فشرده ، مخازن گاز مایع ، کپسول های اکسیژن ، نیتروژن  -1

انفعاالت ناشی از نیروی بخار ، آب سوپر هیت ، هوای فشرده و مانند آن ها و در کل ماشین آالتی که بر اثر فعل و 

، گاز مایع و سایر عوامل نیروزا ، بخار مرطوب و یا خشک و سایر سیاالت تحت فشار را جهت استفاده در صنایع 

 ، تولید می نمایند.

 گیرد. ظروفی که به منظور نگهداری مواد و یا گازهای تحت فشار ، در صنعت مورد استفاده قرار می -6

 

 

 ظروف تحت فشار صنعتی شامل قسمت های زیر می باشد:*

 دستگاه اصلی  -۳
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 اجزا و قطعاتی که بدون وجود دریچه های سوپاپ قطع کننده به دستگاه اصلی متصل می باشد. -2

قطعات فلزی ، درجات فشار آب و اتصاالی که آن ها را به دستگاه اصلی وصل می کند حتی اگر این قطعات و  -۱

 اتصاالت به وسیله دریچه سوپاپ های اطمینان از اجزا ثابت شده باشد.

)منظور از ترکیدن و تالشی ، تغییر شکل ناگهانی ظروف تحت فشار صنعتی است که در اثر فشار نیروی بخار و یا سایر 

 عوامل نیروزا ایجاد شود.(

  : بیمه شده در صورتی که قابل رویت خسارت مستقیم وارد به اموال سرقت با شکست حرز در منازل مسکونی

 باشد.

ارائه پوشش سرقت در صورت داشتن نگهبان دائم یا دزدگیر ، سیستم دوربین مدار بسته ، امکانات مناسب ایمنی و بازدید *

 نع است.کارشناس شعبه بالما و تایید

 مقدور نمی باشد.*پوشش سرقت در منازل مسکونی به طبقه همکف ، اول و طبقه آخر منتهی به پشت بام 

*دریافت صورت ریز ارزش تفکیکی اثاثیه و لوازم مورد درخواست ، جهت پوشش سرقت الزامی می باشد. )حذف اثاثیه غیر 

 ثابت مانند لپ تاپ(

 : مورد بیمه 
 : ارزش سازه ،  بازسازی بنای ساختمان یا واحد مربوطه .   سازه ساختمان -۳

 ارزش اعیان تحت پوشش قرار خواهد گرفت. هیچ ارتباطی با ارزش ملک ندارد و صرفا 

  ) اعیان به عبارت ساده : ارزش ساخت مجدد بنا میباشد .) شامل مصالح و اجرت ساخت 

 : هرآنچه که در محل مورد بیمه ، قابل داد و ستد باشد. موجودی -2

مواد غذایی و... موجودی : در یک فروشگاه سوپر مارکت اقالمی مثل : انواع شوینده ، لبنیات ، نوشیدنی ها  ۳مثال 

 محسوب میگردند.

: در یک فروشگاه کافی شاپ اقالمی مثل : انواع پودرهای خوراکی ، میوه جات ، شربتها و نوشیدنیها و ...  2مثال 

 موجودی محسوب میگردند .

 : هرآنچه که در محل مورد بیمه اساس اولیه کار باشد و غیر قابل فروش. اثاثیه -۱

شگاه سوپر مارکت یخچالها ، استند ها ، قفسه ها دوربینها ، میزها و صندلی ها ، گاو صندوق : در یک فرو ۳مثال 

 و .... اثاثیه محسوب میگردد.

: در یک فروشگاه کافی شاپ انواع ظروف ، دستگاههای برقی ، یخچال ، دوربین ، پیشخوان و ... اثاثیه  2مثال 

 محسوب میگردد.

و حتما نصب شده باشد . )در صورت بیمه نشدن بنا  میلیمتر 2امت حداقل ی با ضخ: شیشه های شیشه سکوریت -۴

 شیشه نیز تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد(

 

  در صورت تمایل بیمه گذار برای فعال شدن این پوشش نمایند میبایست تعداد و ابعاد جامهای نصب شده را به

 همراه نوع ثابت و یا متحرک بودن آن را در فرم پیشنهاد قید نماید ) طبق فرم پیشنهاد نمونه پیوست ( 
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 : نمونه فرم پیشنهاد تکمیل شده فعالیتهای غیر صنعتی و انبار 
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 : نمونه فرم پیشنهاد تکمیل شده منازل مسکونی 
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 نمونه فرم پیشنهاد تکمیل شده صنعتی : 
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 ) مشاغلی که فعال شرکت بیمه پاسارگاد ریسکهای آنها را قبول نمی نماید ) بیمه نمیکند 
  چوب بری و ( کارگاههای نجاریهاMDF ) را بیمه مینماییم 

 سمساری 

  موبایلهای دست دومتعمیرات و فروش 

 زعفران 

 ) ...تولید و فروش انواع چرمهای مصنوعی و طبیعی . ) کیف ، کفش ، کمربند و 

 خرازی 

 بدلیجات 

 صنایع دستی 

 هرگونه کاالی دست دوم از قبیل امانت فروشی ، خشکشویی یا لباس فروشی 

 سنگ های قیمتی 

 )جواهرآالت )در صورتی که سوار شده باشد قابل بیمه هستند 

 عتیقه جات 

 باغ  

 قابل بیمه نمی باشند ) اعیان ، اثاثیه و یا شیشه سکوریت قابل بیمه شدن خواهند بود ( موجودی هادر موارد فوق فقط 

 

 نحوه محاسبه تقریبی حق بیمه آتش سوزی 

 جمع کل سرمایه* ضریب نرخ فعالیت  ÷ 1111 +  %  9 مالیات و عوارض ارزش افزوده(( = حق بیمه   

 کل سرمایه را محاسبه کرده سپس نرخ شرح فعالیت مربوطه را از جدول پیدا کرده و در فرمول قرار میدهیم.ابتدا 

الزم به ذکر است پوشش شکست شیشه دارای دو حق بیمه می باشد. مبلغ کل شیشه یک بار با کل سرمایه جمع 

مجزا محاسبه و با حق بیمه اولیه جمع  شده و در فرمول قرار میگیرد و دوباره حق بیمه کل شیشه سکوریت به صورت

 میگردد.

 می باشد( ۳۳)نرخ آتش سوزی شیشه سکوریت 

 :به عنوان مثال 

 ریال می باشد. 2۳.۳۳۳.۳۳۳ریال و مبلغ کل شیشه سکوریت  ۳۳۳۳.۳۳۳.۳۳۳سوپر مارکتی با سرمایه کل 

 

 حق بیمه آتش سوزی $ ۳.۳۳۳.۳۳۳ =  39 +  ۳۳۳۳ / ۳.3  *  ۳.۳2۳.۳۳۳.۳۳۳      

 حق بیمه شیشه $ 2۳0.۳۳۳  =  39 + ۳۳۳۳ / ۳۳ *  2۳.۳۳۳.۳۳۳              

 جمع کل حق بیمه $ ۳.2۳0.۳۳۳ =  2۳0.۳۳۳ + ۳.۳۳۳.۳۳۳                          

  

 ت اصلی اضافه میگردد.یاد آور میشویم هرکدام از پوشش های اضافه حق بیمه و نرخ جداگانه داشته و ضریب نرخ به نرخ خطرا
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 طبقه بندی نرخ های آتش سوزی : 

 

: حــداقل نــرخ بیمــه آتــش ســوزی ، انفجــار ، صــاعقه بــرای مــوارد بیمــه  1مــاده 

میباشد در مورد بیمه نامه های صادره  آنها به پیوستفهرست  که صــنعتی ، انبــار و غیرصــنعتی

 :تعیین میگردد به شرح ذیل در بیمه پاسارگاد

 

 
 

نمـاینــدوخطـر فعـالیـت  جـانبـی صنعتـی به هـرمنظـور اقـدام به فعـالیت در صورتی که واحـدهـای : تبصره ا

به نرخ های فوق الذکر اضـافه 9 2۳بیشتر بوده و قابل تفکیک هم نباشد حداقل به فعالیت اصلی نسبت جـانبـی

 .میگردد

 نرخ سایر برای انبـارهایی که در محل کارخانجات مستقر هستند همان نرخ کارخانه منظور میگردد ولی : 6مـاده

 ،اشدب نشده تعیین تعـرفه در انبــاری نـرخ که درصورتی است بدیهـی. است شـده مشخص ضمیمـه تعرفه در انبارها

 اب ریسـکاولیـــه  بــازدیـــد گــزارش و بیمـه پیشنهــاد شـده تکمیـل فــرم ارســال از پس بیمـه حـق نـرخ

 .تعیین میگردد کمیتـه فنـی وتأییـد امـوال های بیمه مدیرکـل پیشنهـاد

 .در هـزار مبلـغ بیمه میبـاشـد ۷/۳حـداقـل نـرخ بیمه انبــارهـا و سـراهـای عمــومـی و مـوجــودی آنهــا 

 مـواد شیمیایـی خطرنـاک و بسیــار خطـرنـاک بـاشـد درصورتی که موجودی انبـار کاالهای خطرنـاک و یـا

 .در هـزار مبلـغ بیمه خواهـد بود ۱و  ۷/2،  2/2حداقـل نـرخ آن به ترتیب معـادل 
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صـدور بیمـه نامه مـوجـودی انبــار ) مــوادوکــاال ( بـه صـورت شنــاور ) اظهــارنامه ای( بالمانـع  : 3مـاده 

 .میباشـد

 .رت حق بیمه قطعـی بر اسـاس متوسـط موجـودی در طـول مدت اعتبـار بیمه محاسبه خواهد شددر این صـو

 .حق بیمه سرمایه تعیین شـده در زمان شروع بیمه نامه خواهـد بود 9 6۳حداقل حق بیمه معادل 

یـن مــاده در صـورت افـزایش مـوجــودی از سقـف پیـش بینـی شـده حـداقـل حـق بیمـه مـوضـوع ا : 6تبصره

 .نـامه افـزایش خواهـد یافت بیمه باقیمـانده مدت با متناسب یافته افزایش سـرمـایه میـزان به نیــز

بـرای بیمـه نـامـه هـای سـاختمــان هـای مسـکـونـی کــه مــدت اعتبــار آنهــا بیـش از یـک  : 4مـاده 

 در 9 ۱ حـداکثــــر ، یکجــــا و نقـــد صـورت بــه مـدت تمــام بیمـه حـق وصــول صــورت در سـال است

 .یــک سـال تخفیـف ) مطـابـق جــدول پیوســت تعـرفـه ( منظــور میگــردد از بیـش مــدت به نسبت ســــال

 .کل حق بیمه تجاوز نماید 9 ۱۳تخفیف موضوع این ماده نمیتواند از حداکثر 

نرخ هـای مـوضـوع این آیین نامه بـرای ساختمـان و محتویـات آن که توامـاً یا به صـورت مجـزا بیمه  : 6مـاده 

 .خواهد شد اعمال میشوند

نـرخ های مقــرردر ایـن تعـرفـه برای بیمـه نـامه هـایی قـابـل اعمـال میباشنـد که مدت آن ها  : 2مـاده 

 .یکسـال باشـد

حـق بیمـه بیمـه نـامـه هـایی کـه مـدت اعتبـــار آنهـاکمتـر از یکسـال باشـد بـه شـرح زیـر تعییـن  : 3تبصره 

 :میشـود

 حق بیمه سالیانه 9 ۳2کمتر از پانزده روز تا پانزده روز 

 حق بیمه سالیانه 9 2۳بیش از پانــزده روز تـا یکمـاه 

 لیانهحق بیمه سا 9 ۱۳بیش از یـک مـاه تــا دو مــاه 

 حق بیمه سالیانه 9 ۴۳بیش از دو مـــاهتــا سـه مـاه 

 حق بیمه سالیانه 9 6۳بیش از سه مـاهتــا چهار مـاه 

 حق بیمه سالیانه 9 2۳بیش از چهار ماه تـا پنـج مـاه 

 حق بیمه سالیانه 9 ۷۳بیش از پنج ماه تــا شش مـاه 

 حق بیمه سالیانه 9 ۷6بیش از شش ماه تـا هفت مـاه 

 حق بیمه سالیانه 9 0۳یش از هفت ماه تـا هشت ماه ب

 حق بیمه سالیانه 9 06بیش از هشت ماه تــا نـه مـاه 

 حق بیمه سالیانه 9 3۳بیش از نـه مــاه تـــا ده مــاه 

 حق بیمه سالیانه 9 ۳۳۳بیش از ده مــاه 

 

 

 کمتـر نـرخـی باه ــدور بیممنــاطــق ، شعـب و واحــــد هـای صــدور بیمـه نـامـه مجـــاز بــه ص : 7ماده

 گـذار بیمه درخـواسـت و ـه به دلیـل رقـابت بـازارچنـانچ خاص مـوارد در. نیستند تعـرفه این در مقـرر هـای نرخ از
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 ایــن در مقــرر هــای نـرخ آن بـودن منـاسـب و ریسـک ارزیـابـی از پس بــاشــد نظـر مـورد کمتـری نـرخ

 مدیر معاون یا مدیر تـوسـط ۳69 ، منطـقــه مدیـــر توســط 9 ۳۳ ، شعبـــه رئیـس توسـط9 6 تــا تعــرفـــه

 بیمه پیشنهاد شده تکمیل فرم ارسال با توسط مدیـر کـل بیمه هـای امـوال و باالتر از آن 9 2۳تش سوزی ، آ بیمه

 .است کاهش قابل فنی کمیته تأیید صورت در اولیه بازدید گزارش و

در مـواردی کــه نــرخ بیمـه در ایــن تعــرفــه تعییــن نشـده اســت واحــدهای صــدور مـوظف  : 8ماده 

 شآت بیمـه مدیـر معـاون یا مدیر جهت را اولیه بازدیـد گـزارش و گذار بیمه پیشنهاد شده تکمیل فـرم.  میباشند

 آتشسوزی بیمـه مدیـر معـاون یا مدیـر پیشنهـاد با نظـر مـورد بیمـه حـق نـرخ ، نمـاینـد ارسـال مرکـز در سوزی

 .با تأیید مدیر کل بیمه های اموال و موافقت کمیته فنی تعیین خواهد گردید

مکلفنـد در مـواردی که مـوضـوعـات مختلفــی کلیـه منـاطـق ، شعـب و واحـدهــای صـدور بیمـه نـامه :  9ماده 

 . میگیـرنـد قـــرار پوشش تحـت نـامـه بیمـه یـک در میبـاشنــد تعـرفـه در جـداگــانـهای هـای نـرخ دارای که

 ای ز نظر فنی قابل تفکیک باشد ، گزارش بازدید و کـروکـی محـل را جهت مدیـرا مذکور موضوعات که درصورتی

 و وزیس بیمه آتش معاون مدیر مدیریا با پیشنهاد ارسال نمایند. نرخ تفکیکی مرکز در سوزی مدیربیمه آتشمعاون 

 ، بیمـه مبلغ میبـاشنـد موظف صـدور واحـدهـای.  شد خواهـد تعییـن اموال های بیمه کـل مدیـر تأییـد

 .نـرخ و حق بیمه هر موضوع را به صورت تفکیکی در بیمه نامه درج نمایند

راتــی کــه قـابـل تفکیـک کلیـه منـاطـق ، شعـب و واحـدهـای صـدور بیمـه نـامـه در مـورد خطــ : 11ماده

با نرخ یکسان ودرج شماره هر بیمه نامه در بیمه نامه  باشند مگر جداگانه نمی های نامهبیمه  صدور به مجازد نیستن

 .میباشد ریسک ترین خطرناک به مربوط ، اعمال قابل یکسان نرخ حداقل دیگـر

نرخ های موضوع این تعرفه با توجه به پرداخت خسارت تا سقف سرمایه مندرج در بیمه نامه در طول  : 11ماده 

 .ده به میزان خسارت پرداختی تقلیل میاببیم سرمایه خسارت وقوع صورت در بنابراین. است شده بینی پیش اعتبار آن

منــاطــق ، شعـب و واحــدهــای صـدور بیمـه نــامــه میتــواننـــد بــدون دریـافـت حـق بیمـه  : 4تبصره 

 .نمایند نظر صرف ماده این موجب به9 6 تا سـرمـایه تقلیل از مجــدد

بیــن درصـورتی که مـورد بیمـه بـه علت حــادثــه ای غیـــر از تحقـــق خطـــرات بیمــه شــده از  : 16 ماده

 روزشمــار طـور به خطـر انتفــاء از قبـل مـدت بیمه حق ، شـود منتفی خطـر مـوضـوع کلـی طـور بـه یـا و بــرود

 .شد خواهد محـاسبـه

داقـــل نــرخ خطـــرات اضـــافـــی ) خطــــرات تبعــــی ( بـــه شـــرح زیــر تعییـــن حـ : 13 ماده

 : میشــــود

 

 

 

 

 

 .سـوزی ، صـاعقـه و انفجـار ( امکـان پذیر نمیباشـد خطـرات زیر به تنهـایی بدون خطـرات اصلی ) آتشارائه 
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 :نرخ:                                                       خطرات

 

 آتشفشان و زلزله- 1

 مـوارد صنعتــی- ۳-۳

 در هزار ۳.۷             مناطق پر خطر                                         ۳-۳-۳

 در هزار ۳.۱                                  مناطق کم خطر                   ۳-۳-2

 مـوارد غیرصنعتی- 2-۳

 در هزار ۳.6                                       مناطق پر خطر               ۳-2-۳

 در هزار ۳.2                         مناطق کم خطر                            ۳-2-2

 

نرخ های فوق برای سـازه هـای با اسکلت بتـون آرمـه ، سـوله و اسکلت فلـزی است. برای سـایر  : 6تبصره 

زی و با موافقت مدیر کـل بیمـه هـای آتشسـو مدیـر معـاون یـا مدیـر توسـط بیمـه حـق نـرخ ساختمـان ها

 . میگردد اعالم و امـوال تعیین

  .اند مناطق پرخطر و کم خطر به شرح جداول پیوست مشخص گردیده : 2تبصره 

با توجه به نـرخ های تعییـن شده ، نرخ زلزله می باید جهت کل مبلـغ بیمه اعمـال و حـق بیمه  : 7تبصره 

 .دریافت گردد

اماکـن صنعتـی ده درصـد مبلـغ  حداقل سهـم بیمه گـذار از جبـران هـر خسـارت ) فرانشیز ( بـرای: 8تبصره 

 .باشد می شده بیمه مبلغ درصد یک غیرصنعتی اماکن برای و خسـارت

 

 

 هزار در 1116                                                          ها رودخانه و دریاها آب طغیان و سیل -6

 در هزار 111                                                                                 طوفان و گردباد و تندباد -3

 

 هزار در 1116                 ریال ( 111ر111ترکیدگی لوله آب ) حداقل فرانشیز حداقل مبلغ  -4

 هزار در 1116                        ن                                                 ضایعات ناشی از برف و بارا -6

 هزار در 116                                                                          نشست ، ریزش و رانش زمین -2

 هزار در 3      سرقـت مسلحـانه فقط بـرای موجـودی انبــار با فرانشیـز بیست درصـد -7

 هزار در 1        پرداخـت به میـزان پنج درصـد مبلغ بیمـهخودسوزی تفاله خشک بـا سقف  -8

 هزار در 11                                                                                                       شکست شیشه -9
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 ریال 6۳ر۳۳۳ مبلغ از مبلـغ بیمـه شـده که در هـر حـال9 ۳6از هر خسارت شکست شیشه حداقــل معـادل 

 .شد خواهد کسر بود نخواهد کمتر

 

 وانتظامی نظامی مقامات آشـوب ، بلـوا ، اعتصاب ، قیـام ، اغتشـاش داخلـی و اقدامـات احتیاطـی -11

 ریسکهـای و ریـــال ۳ر۳۳۳ر۳۳۳ مبلــغ صنعتی ریسکهای برای و فرانشیز روزه با اخطار فسخ هفت

 در  113                                                                              ریــال ۳۳۳ر۳۳۳ مبلــغ غیـرصنعتــی

 هزار

 در هزار  6                                                                                           سرقت با شکست حـرز -11

 : سقوط هواپیمـا ، هلیکوپتر و یا قطعات آن -16

 در هزار 1117                              کیلومتری فرودگـاه (  6مناطق نزدیک به فرودگاه ) شعـاع   1-16

 هزار در 1113                                                                                 مناطـق دور از فرودگــاه  16-6

 هزار در 113                                                                                                         سقـوط بهمن -13

 میبایستی که بوده افزایش قابل ارزش مــورد بیمـه9 2۳در این مورد ، مبلغ بیمه حداکثـر تـاهزینه پاکسـازی:  -۳۴

 اعمال آن به نسبت بیمـــه مــورد نــرخ 9 6۳حــداقـــل و درج نـامه بیمـه در یپاکسـاز هزینه عنوان تحت

 .گردد

 هزار در 1111                                                                                     خـارجـی برخـوردجسم -16

 هزار در 116                  تی                                                                    ظروف تحت فشار صنع -12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول نرخ های آتش سوزی 
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: صنعتی ریسکهای  
: آجر سیمان، ساختمانی مصالح تولید - کانی صنایع(  1    

 

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آجر سنتی ۱  ۳/6

 2   آجر ماشینی ۳  ۳/۳0  

 ۱   آجر نسوز ۱  ۳/6

 ۴   آهک سازی  ۱  ۳/6

 6   اتاق پیش ساخته بتونی  ۳  ۳/۳0  

 2   بلوک آجری و سیمانی ۳  ۳/۳0  

 ۷   پشم شیشه  6  ۳/3

 0   پنبه نسوز ۱  ۳/6

 3   پودر انبساطی 2  ۳/۱6  

 ۳۳   پودر سنگ 2  ۳/۱6  

 ۳۳   پوکه معدنی ۳    ۳/۳0  

 ۳2   تیرچه بلوک آجری و سیمانی ۳  ۳/۳0       

 ۳۱   های سیمانی تهیه قالب ۳   ۳/۳0 

 ۳۴   های پیش ساخته بتونی خانه ۳  ۳/۳0 

 ۳6   رطوبت گیر ۱  ۳/6     

 ۳2   بریسنگ  ۳  ۳/۳0       

 ۳۷   سنگ کوبی ۳  ۳/۳0

 ۳0   سیمان 2  ۳/۱6

 ۳3   شن و ماسه ۳   ۳/۳0       

 2۳  فرآوری زغال سنگ ۱  ۳/6    

 2۳  های سیمانی قالب ۳  ۳/۳0      

 22  قطعات پیش ساخته بتونی و سیمانی ۳  ۳/۳0      

 2۱  کوره آجرپزی ۱  ۳/6    

 2۴  گچ سازی ۱  ۳/6    

 26  معدن مس و روی ۱  ۳/6    

 22  موزائیک سازی ۳  ۳/۳0      

 2۷  ورق و لوله آزبست سیمانی بدون قیراندود ۳  ۳/۳0      
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 :مایعات  -غذائی 6)  

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر هزار ( ) درنرخ 

 ۳  آب معدنی بدون گاز 2  ۳/۱6

 2  آب میوه ۱  ۳/6 

 ۱  اسانس زیره غیر محلول در آب  0  ۳/۷        

 ۴  اسانس زیره محلول در آب 6  ۳/3        

 6  خمیر 6  ۳/3 

 2  اتیلیک سرکه به روش استحصال از الکل 6  ۳/3 

 ۷  عصاره شربت و آب میوه  ۱  ۳/6       

 0  عصاره شیرین بیان ۱  ۳/6

 3  عصاره گیری صنعتی ۱  ۳/6

 ۳۳ گالب گیری سنتی 6 ۳/3

 ۳۳ گالب گیری صنعتی ۱ ۳/6 

 ۳2  مایه پنیر 6  ۳/3 

 ۳۱  الکلی با ظروف پالستیکی غیر های نوشابه 3  2    

 ۳۴  الکلی و آب معدنی گازدار غیر های نوشابه ۱  ۳/6

 ۳6  یخ خشک ۳  ۳/۳0  

 ۳2  یخ سازی 2  ۳/۱6  

 

 : دام و طیور -شیالت ( 3

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳  پرورش ماهی و آبزیان  ۳    ۳/۳0

 2  بندی تخم مرغ گذار و بسته پرورش مرغ تخم 3    2      

 ۱  مرغ ) مرغداری مکانیزه (پرورش  ۷    ۳/۴

 ۴  پودر ماهی 0    ۳/۷

 6  جوجه کشی و مرغداری و پرورش طیور 0    ۳/۷      

 2  خوراک آبزیان 6    ۳/3     

 ۷  خوراک دام و طیور ۷    ۳/۴

 0  دامداری صنعتی 2   ۳/2
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 3  زنبورداری 2   ۳/2      

 ۳۳  شیر خشک دامی 6    ۳/3     

 ۳۳ کشتارگاه   ۱    ۳/6     

 ۳2 کشتارگاه دام و طیور  6   ۳/3     

 ۳۱ کشتار و بسته بندی مرغ و دام  6   ۳/3     

 ۳۴ گاوداری  0   ۳/۷     

 ۳6 مؤسسه تولید و پرورش ماهی و آبزیان  ۳   ۳/۳0     

 ۳2 مکمل داروئی  2   ۳/2     

 ۳۷ کشتارگاه  ۱   ۳/6     

 

 : سرامیک ، شیشه ، کاشی ، چینی( 4

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آجر نسوز ۱  ۳/6

 2   آئینه سازی 6   ۳/3       

 ۱   ای و بلوری اشیاء شیشه 6  ۳/3

 ۴   الماسه ساز 6  ۳/3

 6   برداشت و تغلیظ سنگ سیلیس ۱   ۳/6       

 2   پرداخت شیشه عینکتراش و  ۱  ۳/6      

 ۷   بلور سازی  ۱  ۳/6

 0   چینی سازی 6  ۳/3

 3   رطوبت گیر ۱  ۳/6      

 ۳۳   سرامیک سازی ۱  ۳/6      

 ۳۳   سرامیک سازی ) همراه با کاغذ و توری ( 6  ۳/3      

 ۳2   سیلیکات سدیم 6  ۳/3      

 ۳۱   شیشه آمپول ۴  ۳/۷      

 ۳۴   شیشه سازی جام ۴  ۳/۷      

 ۳6     شیشه دو جـداره ) سکوریت (  ۴  ۳/۷      

 ۳2   شیشه مظروف ) شیشه دارو ( ۴  ۳/۷      

 ۳۷   ظروف چینی 6  ۳/3      

 ۳0   عایق حرارتی 6  ۳/3      
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 ۳3   عایق رطوبتی ۳۳   2/۷      

 2۳   عدسی و لنز ۴   ۳/۷      

 2۳   فروسیلیس ۴  ۳/۷     

 22   فیبر نوری و سلول خورشیدی 0  ۳/۷     

 2۱   کاشی دیواری و کف ۳  ۳/۳0     

 2۴   المپ ۴  ۳/۷   

 26   لعاب ۴  ۳/۷   

 22   لوازم چینی بهداشتی ساختمان 6  ۳/3   

 2۷   لوستر سازی 6  ۳/3   

 20   مقره سازی 6  ۳/3   

 23   فایبرگالسورق و قطعات  3  2    

 

  : گری متالوژی ، ذوب ، ریخته( 6

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   شیرآالت صنعتی و متعلقات  ۱  ۳/6

 2   فلزکاری ۱  ۳/6      

 ۱   قطعات فوالدی ۱  ۳/6

 ۴   قطعات یدکی وسائط نقلیه  ۱  ۳/6

 6   قفل سازی 2  ۳/۱6       

 2   کپسول آتش نشانی ۱    ۳/6       

 ۷   کاربراتور ۱  ۳/6

 0   لحیم و سرب باالنس و میله مسی بدون روکش ۱  ۳/6

 3   لنت ترمز ۱   ۳/6       

 ۳۳   لوله فوالدی  ۱  ۳/6     

 ۳۳   لیفت تراک سازی  ۱  ۳/6     

 ۳2   های پنوماتیک مونتاژ سوپاپ ۱  ۳/6     

 ۳۱   نردبان آلومینیومی  2  ۳/۱6      

 ۳۴   نورد آهن و فوالد  ۱  ۳/6     
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: ( صنایع فلزی2  

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آبکاری فلزات  ۴  ۳/۷

 2   آسانسور ، باالبرنده و جرثقیل  6   ۳/3       

 ۱   آنتن سازی  2  ۳/۱6

 ۴   سازی ) تولید (آئینه  6  ۳/3

 6   ابزارآالت فلزی  2  ۳/۱6       

 2   الکترود جوشکاری  ۱  ۳/6     

 ۷   الکترو موتور  ۱  ۳/6

 0   باسکول   ۱  ۳/6

 3   بافت تور سیمی 2  ۳/۱6        

 ۳۳   بخاری گازی و معمولی  ۱  ۳/6      

 ۳۳   بلبرینگ سازی 6  ۳/3      

 ۳2   بویلرهای روغنی  ۱  ۳/6      

 ۳۱   پانل فلزی همراه با فوم   ۴  ۳/۷

 ۳۴   پرده کرکره از ورق آلومینیوم با رنگ  6  ۳/3      

 ۳6   پرده کرکره از ورق آلومینیوم بدون رنگ   ۱  ۳/6

 ۳2   پرده کرکره فلزی     6  ۳/3

 ۳۷   پروفیل سازی 2  ۳/۱6      

 ۳0   پالتین خودرو   ۱  ۳/6      

 ۳3   پمپ بنزین ) تولید مخزن بنزین (  ۱  ۳/6

 2۳   پول شمار ۱  ۳/6

 2۳   پیچ و مهره و میخ 2  ۳/۱6      

 22   تابلو راهنمائی و رانندگی  ۱  ۳/6      

 2۱   تانکر سازی ۴  ۳/۷      

 2۴   تابلوهای تبلیغاتی غیرالکترونیک ثابت ۳  ۳/۳0      

 26   تابلوی برق 6  ۳/3      

 22   ترازوی فلزی ۴  ۳/۷      

 2۷   تراشکاری و قالب سازی بدون الکتروفرمیک 2  ۳/۱6      

 20   ترانس اندازه گیری ولتاژ جریان برق ۱  ۳/6      

 23   تریلر ۴  ۳/۷      
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 ۱۳   تشتک بطری نوشابه ۴  ۳/۷      

 ۱۳   در آشیانه تعمیر هواپیما 3  2     

 ۱2   تلفن سازی ۴  ۳/۷      

 ۱۱   تلویزیون سازی ۴  ۳/۷      

 ۱۴   تهیه کننده سمباده 3  2      

 ۱6   تهویه و هواکش فلزی  6  ۳/3      

 ۱2   تیغ اصالح 6  ۳/3      

 ۱۷   جاکلیدی فلزی ۱  ۳/6      

 ۱0   جک هیدرولیک ۱  ۳/6      

 ۱3   چراغ صنعتی روشنایی 6  ۳/3      

 ۴۳   چرخ خیاطی با بدنه فلزی  ۴  ۳/۷      

 ۴۳   چیلر  ۱  ۳/6      

 ۴2   خودروسازی با کلیه مراحل 0  ۳/۷      

 ۴۱   خودروسازی با اتاق رنگ 6  ۳/3      

 ۴۴   خودروسازی با اتاق رنگ بدون تشک سازی 6  ۳/3 

 ۴6   بدون اتاق رنگ و تشک سازیخودروسازی  ۴  ۳/۷       

 ۴2   درب بازکن برقی ۴  ۳/۷ 

 ۴۷   درب و پنجره فلزی ۱  ۳/6 

 ۴0   درب و پنجره فلزی بدون رنگ و آبکاری 2  ۳/۱6       

 ۴3   دستگاه جوش برقی ۴  ۳/۷       

 6۳   دستگاه شیردوش ۴  ۳/۷ 

 6۳   دیسک ترمز ۱  ۳/6 

 62   سنگ بری و سابدیسک  ۱  ۳/6       

 6۱   دیسک کامپیوتر ۱  ۳/6       

 6۴   دوچرخه سازی ۱  ۳/6       

 66   دیگ زودپز ۴  ۳/۷       

 62   دیگ فوالدی ۱  ۳/6       

 6۷   رادیاتورسازی فلزی ۱  ۳/6       

 60   رادیو سازی ۴  ۳/۷       

 63   رگالتور ۴  ۳/۷       

 2۳   رله و کنداکتور ۱  ۳/6       
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 2۳   زنجیر موتور و دوچرخه ۱  ۳/6       

 22   ژنراتور و الکتروپمپ ۱  ۳/6       

 2۱   ساعت فلزی ۱  ۳/6       

 2۴   سردخانه 6  ۳/3       

 26   سنگ سمباده ۴  ۳/۷       

 22   سماور ، کتری ، والور ۴  ۳/۷       

 2۷   کلیپس و بست فلزیسوزن ،  2  ۳/۱6       

 20   سوپاپ های پنوماتیک ۱  ۳/6       

 23   سیلندر سازی ۱  ۳/6       

 ۷۳   سیم توری فلزی 2  ۳/۱6       

 ۷۳   سیم ظرفشوئی ۱  ۳/6       

 ۷2   سیم الک دار 6  ۳/3       

 ۷۱   شیرآالت و شیلنگ پنوماتیک ۴  ۳/۷       

 ۷۴   شیردوش ۴  ۳/۷       

 ۷6   شیر و متعلقات لوله  ۱  ۳/6 

 ۷2   صفحه گرامافون ۷  ۳/۴       

 ۷۷   صنایع بسته بندی فلزی با چاپ و نقش 3  2 

 ۷0   صنایع بسته بندی فلزی بدون چاپ و نقش ۱  ۳/6 

 ۷3   های هواپیما ( صنایع هوائی ) طراحی و ساخت پروژه ۴  ۳/۷       

 0۳   ضبط صوت سازی  ۴  ۳/۷       

 0۳   ظروف بهداشتی فلزی 2  ۳/۱6 

 02   ظروف تفلون ۴  ۳/۷ 

 0۱   ظروف فلزی ۴  ۳/۷       

 0۴   فالکس سازی ۴  ۳/۷       

 06   فن کوئل سازی ۴  ۳/۷       

 02   فنر لوله ۱  ۳/6       

 0۷   فیلتر فلزی 6  ۳/3       

 00   سازی فلزیقالب  2  ۳/۱6       

 03   قالبهای صنعتی 2  ۳/۱6       

 3۳   قطعات فوالدی ۱  ۳/6       

 3۳   قطعات یدکی وسایط نقلیه با رنگ و آبکاری ۴  ۳/۷       
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 32   قطعات یدکی وسایط نقلیه بدون رنگ و آبکاری ۱  ۳/6       

 3۱   قفل سازی 2  ۳/۱6       

 3۴   سازی فلزیقوطی  2  ۳/۱6       

 36   قیچی سازی 2  ۳/۱6       

 32   کابل بدون روکش و سیم بکسل ۱  ۳/6       

 3۷   کابینت سازی فلزی با رنگ ۱  ۳/6       

 30   کاربراتور سازی ۱  ۳/6       

 33   کارخانجات فلزی  ۱  ۳/6       

 ۳۳۳   کارد و چنگال سازی 2  ۳/۱6       

 ۳۳۳   کالسکه بچه 6  ۳/3       

 ۳۳2   کانکس فلزی ۱  ۳/6       

 ۳۳۱   کپسول آتش نشانی ۱  ۳/6       

 ۳۳۴   کشتی سازی غیر از چوب و پالستیک 2  ۳/2       

 ۳۳6   کف شوی و موکت شوی ۴  ۳/۷       

 ۳۳2   کمپرسور یخچال و کولر گازی ۱  ۳/6 

 ۳۳۷   صنعتی کمپرسورهای ۱  ۳/6       

 ۳۳0   کنتورسازی 6  ۳/3 

 ۳۳3   کوره و بخاری ۱  ۳/6 

 ۳۳۳   کولر آبی ۴  ۳/۷       

 ۳۳۳   کولر اتومبیل ۴  ۳/۷       

 ۳۳2   گازسوزکردن خودرو 6  ۳/3 

 ۳۳۱   گالوانیزه نمودن ورق فوالد توسط شمشهای روی ۴  ۳/۷ 

 ۳۳۴   صندوق خزانه گاو ۱  ۳/6       

 ۳۳6   لنت ترمز ۱  ۳/6       

 ۳۳2   لوازم اداری فلزی ۴  ۳/۷       

 ۳۳۷   لوازم فلزی یخچال ۴  ۳/۷       

 ۳۳0   لوازم و ادوات کشاورزی ۱  ۳/6       

 ۳۳3   پالستیکی لوستر غیر 6  ۳/3       

 ۳2۳   لوله فلزی درز دار ۱  ۳/6       

 ۳2۳   لوله فوالدی ۱  ۳/6       

 ۳22   لوله و پوشش سلفچگان 6  ۳/3       
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 ۳2۱   لیفت تراک ۱  ۳/6       

 ۳2۴   ماشین آالت چاپ و صحافی ۴  ۳/۷       

 ۳26   ماشین آالت سنگین صنعتی ۴  ۳/۷       

 ۳22   ماشین آالت نساجی ۴  ۳/۷       

 ۳2۷   معدنیماشین آالت و وسایل سنگین ساختمانی و  ۴  ۳/۷       

 ۳20   ماشین فرز ، مته ، تراش ۴  ۳/۷       

 ۳23   ماشین لباسشوئی و ظرفشوئی ۴  ۳/۷       

 ۳۱۳   مشعل ۱  ۳/6       

 ۳۱۳   مصنوعات آلومینیوم  ۱  ۳/6       

 ۳۱2   مصنوعات استیل ۱  ۳/6       

 ۳۱۱   موتورسیکلت ۴  ۳/۷       

 ۳۱۴   خودرو مونتاژ ۴  ۳/۷       

 ۳۱6   مونتاژ دیسک و کامپیوتر ۱  ۳/6       

 ۳۱2   مونتاژ کولر اتومبیل ۱  ۳/6       

 ۳۱۷   مونتاژ ماشین لباسشوئی ۴  ۳/۷ 

 ۳۱0   نوار مغناطیسی 3  2       

 ۳۱3   نوک قلم خودکار 2  ۳/۱6 

 ۳۴۳   نیروگاه برق 6  ۳/3 

 ۳۴۳   واگن سازی ۱  ۳/6       

 ۳۴2   وسایل خانگی برقی ۴  ۳/۷       

 ۳۴۱   وسایل گرم کننده ، بخاری ، کورههای صنعتی ۴  ۳/۷ 

 ۳۴۴   هواپیما ، گالیدر ، کایت 6  ۳/3 

 ۳۴6   یاتاقان ۴  ۳/۷       

 ۳۴2   یخچال با واحد فوم 6  ۳/3       

 ۳۴۷   یخچال بدون واحد فوم ۴  ۳/۷       

 

 

 : ( صنایع الستیک ، پالستیک ، فوم7

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   سازی آلبوم 3  2 
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 2   ابر و اسکاچ 3  2       

 ۱   اسفنج ۳2  ۱ 

 ۴   الیاف پلی پروپیلن 6  ۳/3 

 6   الیاف مصنوعی از کبروالکتوم 0  ۳/۷       

 2   از متانول بصورت مایع ) پلی اکریل (الیاف مصنوعی  ۳۳  2/2       

 ۷   انواع فیلم ) مشمع ( 3  2 

 0   پانل و کانکس 0  ۳/۷ 

 3   پانل فشرده استرامیت ۳۳  2/2       

 ۳۳   پستانک ۷  ۳/۴       

 ۳۳   پالستیک سازی ۳۳  2/2       

 ۳2   پالستیک فوم دار ۳۳  2/۷       

 ۳۱   مالمینپودر  0  ۳/۷       

 ۳۴   پی ، وی ، سی ۳۳  2/۷       

 ۳6   پولی یوریتان ۳2  ۱       

 ۳2   تابلوی الکترونیکی ۴  ۳/۷       

 ۳۷   تابلوی نئون پالستیک ۳۳  2/2       

 ۳0   ترازوی پالستیکی 6  ۳/3 

 ۳3   تجهیزات آزمایشگاهی ، پالستیکی و الستیکی 6  ۳/3       

 2۳   تسمه پروانه و تسمه نقاله الستیکی 2  ۳/2 

 2۳   تلفن سازی ۴  ۳/۷ 

 22   توپ پالستیکی ۳۳ 2/۷       

 2۱   توپ چرمی 0 ۳/۷       

 2۴   توپ الستیکی ۷ ۳/۴ 

 26   تیغ اصالح با خودتراش پالستیکی 6 ۳/3 

 22   تیوپ المینت 2 ۳/2       

 2۷   فلزی جاکلیدی غیر 6 ۳/3      

 20   چاپ صنایع پالستیک ۳۳ 2/2      

 23   چرم طبیعی 2 ۳/2      

 ۱۳   چرم مصنوعی 0 ۳/۷      

 ۱۳   چوپ پنبه ۳2 ۱      

 ۱2   حصیر پالستیکی 2 ۳/2      
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 ۱۱   خودکار پالستیکی ۳۳ 2/۷      

 ۱۴   داشبورد و کنسول ) فوم سخت ( 0 ۳/۷      

 ۱6   رنگی گرانول ) مستربچ (های  دانه 3 2      

 ۱2   درب پالستیکی بطری ۷ ۳/۴      

 ۱۷   دکمه پالستیکی 3 2      

 ۱0   رنگرزی چرم ۷ ۳/۴      

 ۱3   روکش الستیک ۷ ۳/۴      

 ۴۳   رویه تشک 0 ۳/۷      

 ۴۳   زغال صنعتی ۳۳  2/2      

 ۴2   زیپ از مواد پالستیکی ۳۳  2/2      

 ۴۱   زیره کفش 0  ۳/۷      

 ۴۴   ساعت غیر فلزی 6  ۳/3      

 ۴6   سیم کشی اتومبیل ۱ ۳/6      

 ۴2   شبه چینی ) مالمین ( 2 ۳/2      

 ۴۷   شیلنگ پالستیکی ۷ ۳/۴      

 ۴0   صفحه گرامافون و نوار مغناطیسی ۷ ۳/۴      

 ۴3   ظروف (صنایع بسته بندی پالستیکی ) تیوپ و  3 2 

 6۳   صنایع بسته بندی نایلون با چاپ 3 2       

 6۳   ضربه گیر الستیکی 2 ۳/2 

 62   طناب الستیکی 2 ۳/2 

 6۱   ظروف پالستیکی ۷ ۳/۴       

 6۴   عایق حرارتی 6 ۳/3       

 66   عایق رطوبتی ۳۳ 2/۷ 

 62   عایق صدا برای خودرو ۳۳ 2/2 

 6۷   عایق فوم سخت ) پلی اورتان ( 0 ۳/۷       

 60   عایق فوم نرم ۳2 ۱       

 63   عروسک سازی 3 2       

 2۳   عینک سازی 6 ۳/3       

 2۳   فوم تزریقی ۳۳ 2/2       

 22   فیلم بی او پی پی 6 ۳/3       

 2۱   فیلم پی وی سی جهت بسته بندی  ۷ ۳/۴       
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 2۴   زینک فیلم و ۷ ۳/۴       

 26   فوم تزریقی ۳۳ 2/2       

 22   قاب آئینه پالستیکی 0 ۳/۷       

 2۷   قاب عینک پالستیکی 0 ۳/۷       

 20   قایق از پلی اتیلن ۳۳ 2/۷       

 23   قرقره پالستیکی ۷ ۳/۴       

 ۷۳   قطعات پالستیکی و الستیکی اتومبیل و واشر ۷ ۳/۴       

 ۷۳   قطعات و فوم  فشرده ) سپر ( 2 ۳/2       

 ۷2   قطعات و لوازم پالستیکی ۳۳ 2/۷       

 ۷۱   دار کابل با روکش و سیم روکش 6 ۳/3       

 ۷۴   کاندوم ۷ ۳/۴       

 ۷6   کائوچو از ضایعات پالستیک ۷ ۳/۴       

 ۷2  کش 2 ۳/2       

 ۷۷   الستیکیکف پوش و فرش  0 ۳/۷       

 ۷0   کفش دوزی با چرم مصنوعی 3 2       

 ۷3   کفش الستیکی 0 ۳/۷       

 0۳   سازی کالسور 3 2 

 0۳   کلید و پریز 6 ۳/3       

 02   کنتور برق 6 ۳/3 

 0۱   پروپیلن کیسه از الیاف پلی 6 ۳/3 

 0۴   کیسه نایلونی 3 2       

 06   سازی با چرم مصنوعیکیف و چمدان  3 2       

 02   گالن پالستیکی ۳۳ 2/2 

 0۷   گرانول سازی 3 2 

 00   الستیک سازی وسایط نقلیه ) تایر و تیوپ ( ۷ ۳/۴       

 03   بندی لفاف بسته 3 2       

 3۳   لنت ترمز ۱ ۳/6       

 3۳   لوازم التحریر پالستیکی 3 2       

 32   پالستیکیلوازم  ۳۳ 2/۷       

 3۱   لوازم خرطومی پالستیکی ۳۳ 2/۷       

 3۴   لوله چند جداره پلیمری ۷ ۳/۴       
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 36   لوله خرطومی الستیکی ۷ ۳/۴       

 32   لوله و اتصاالت پلی اتیلن 6 ۳/3       

 3۷   لوله و اتصاالت پی وی سی ۷ ۳/۴       

 30   لوستر پالستیکی 2 ۳/2       

 33   ماکوی پالستیکی ۳۳ 2/2       

 ۳۳۳   مسواک ۳۳ 2/2       

 ۳۳۳   مشمع با چاپ ۳۳ 2/2       

 ۳۳2   مالمین مظروف و غیر مظروف 0 ۳/۷       

 ۳۳۱   مواد اولیه مصنوعی ) دی . ام . تی ( ۳۳ 2/۷       

 ۳۳۴   مونتاژ رادیو و تلویزیون 2 ۳/2       

 ۳۳6   مونتاژ رینگ و الستیک خودرو 6 ۳/3       

 ۳۳2   مهر الستیکی و پالستیکی ۷ ۳/۴       

 ۳۳۷   نایلون با چاپ ۳۳ 2/2       

 ۳۳0   نایلون بدون چاپ 3 2       

 ۳۳3   نخ تایر الستیک 6 ۳/3       

 ۳۳۳   نوار تفلون 3 2       

 ۳۳۳   نور ایستا پالستیکی ) سپر ( 2 ۳/2 

 ۳۳2   ورق از جنس پی وی سی 2 ۳/2       

 ۳۳۱   ورق پالستیکی ای بی اس ۳۳ 2/۷ 

 ۳۳۴   ورق فایبرگالس ۳۳ 2/2 

 ۳۳6   ورق کارتن از پلی پروپیلن ۳۳ 2/2       

 ۳۳2   ورق و ظروف یکبار مصرف ۳۳ 2/2       

 ۳۳۷   وسایل آبیاری ) لوله و اتصاالت ( 2 ۳/2 

 ۳۳0   پالستیکیهواکش  6 ۳/3 

 ۳۳3   یونولیت ) پالستوفوم ( ۳2 ۱       

 

 : مواد غذائی( 8

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آجیل پزی ۴  ۳/۷ 

 2   سازی با تهویه آرد ۳۳  2/2       

 ۱   سازی بدون تهویه آرد ۳۳  2/۷ 
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 ۴   آدامس سازی 6  ۳/3 

 6   ادویه سایی ۱  ۳/6       

 2   برنج پاک کنی ۳۳  2/2       

 ۷   بسته بندی شیره انگور و عسل 2  ۳/۱6 

 0  پفک بیسکویت و 6  ۳/3 

 3   تصفیه روغن خوراکی 3  2       

 ۳۳   تهیه کنسرو ماهی و سایر محصوالت دریایی 6  ۳/3       

 ۳۳   پودر کاکائو ۱  ۳/6       

 ۳2   پودر گوشت 6  ۳/3       

 ۳۱   پودر گوشت و کشتار دام 6  ۳/3       

 ۳۴   پودر مایع پنیر 6  ۳/3       

 ۳6   چای خشک کنی با تهویه 3  2       

 ۳۷   ای چای کیسه ۷  ۳/۴       

 ۳0   چای مخلوط کنی 2  ۳/2       

 ۳3   چیپس سازی 6  ۳/3       

 2۳   شوئی آجیلشوئی و  خشکبار 2  ۳/2       

 2۳   حلوا شکری ۴  ۳/۷ 

 22   رشته و ماکارانی 2  ۳/2       

 2۱   روغن کشی 0  ۳/۷ 

 2۴   زیره پاک کنی 2  ۳/2 

 26   سبزی خشک کنی با تهویه 0  ۳/۷       

 22   سبزی خشک کنی بدون تهویه ۳۳  2/۷       

 2۷   سوهان پزی ۴  ۳/۷ 

 20   شالی کوبی 3  2 

 23   شکالت سازی ۴  ۳/۷       

 ۱۳   شیرینی و کلوچه 6  ۳/3       

 ۱۳   صنایع تبدیلی سیب زمینی 3  2       

 ۱2   عصاره غذائی 6  ۳/3       

 ۱۱   غذای کودک 6  ۳/3       

 ۱۴   قند و شکر 6  ۳/3       

 ۱6   قهوه بصورت پودر 2  ۳/2       
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 ۱2   کاکائو ۴  ۳/۷       

 ۱۷   کره گیاهی ۴  ۳/۷       

 ۱0   کمپوست ) تهیه قارچ از خاک اره مخصوص ( 0  ۳/۷       

 ۱3   کنسرو ، مربا ، ترشی ۱  ۳/6       

 ۴۳   گز ۴  ۳/۷       

 ۴۳   گلوکز و نشاسته ۳۳  2/2       

 ۴2   کالباس ( -فرآورده های گوشتی ) سوسیس 6  ۳/3       

 ۴۱   های لبنی فرآورده ۱  ۳/6       

 ۴۴   مخلوط کنی و بسته بندی 2  ۳/2       

 ۴6   نان ماشینی و فانتزی 6  ۳/3       

 ۴2   نبات و آب نبات و نُقل 6  ۳/3       

 ۴۷   دار به روش سنتی یدنمک  ۱  ۳/6       

 

 : عمران ، ساختمان ، تأسیسات( 9

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آسانسور سازی 6  ۳/3 

 2   آموزشگاهها و مدارس ۱  ۳/6       

 ۱   ابنیه مسکونی ۳  ۳/۳0 

 ۴   ابنیه پیش ساخته چوبی 3  2 

 6   اداری -تجاری -ابنیه در دست ساخت مسکونی ۳  ۳/۳0       

 2   انبارابنیه در دست ساخت صنعتی و  ۱  ۳/6       

 ۷   اسکله ۴  ۳/۷ 

 0   ای و سایت کامپیوتر ایستگاه مخابراتی و ماهواره 6  ۳/3 

 3   ایستگاه گاز شهری 6  ۳/3       

 ۳۳   باندهای پروازی و فرودگاهها ) بتونی ( ۳  ۳/۳0       

 ۳۳   باال برنده 6  ۳/3      

 ۳2   ها بیمارستان ۱  ۳/6       

 ۳۱   پست برق ۱  ۳/6       

 ۳۴   پشم سنگ ۱  ۳/6       

 ۳6   تأسیسات آبرسانی ۳  ۳/۳0       
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 ۳2   تأسیسات برق اضطراری ۱  ۳/6       

 ۳۷   تأسیسات چاه آب ۱  ۳/6       

 ۳0   تأسیسات شرکت های صنعتی ۴  ۳/۷       

 ۳3   تأسیسات و تجهیزات بندری ۱  ۳/6       

 2۳   تجهیزات پروازی ۴  ۳/۷       

 2۳   ترمینالهای مسافرتی 6  ۳/3       

 22   تله کابین ۱  ۳/6       

 2۱   تولید پل عابر پیاده مکانیزه 6  ۳/3       

 2۴   تولید کابل نوری ۴  ۳/۷       

 26   جرثقیل 2  ۳/2       

 22   چراغ خیابانی ۴  ۳/۷       

 2۷   بازکن برقیدرب  ۴  ۳/۷       

 20   درخت سیم ) آماده سازی دسته سیم برق اتومبیل ( ۴  ۳/۷       

 23   دیزل ژنراتور ۱  ۳/6       

 ۱۳   صنایع مخابراتی راه دور ۴  ۳/۷       

 ۱۳   ای فروشگاههای زنجیره ۷  ۳/۴ 

 ۱2   فیبر نوری ) سلول خورشیدی ( 0  ۳/۷       

 ۱۱   ساختمانیکارگاه  ۱  ۳/6 

 ۱۴   کمپرسور هوای فشرده ۱  ۳/6 

 ۱6   کالنتری و نیروی انتظامی 2  ۳/۱6       

 ۱2   پزی کوره آجر ۱  ۳/6       

 ۱۷   لوازم بهداشتی ساختمان ۴  ۳/۷ 

 ۱0   ماشین آالت و وسایل سنگین ساختمانی و معدنی ۱  ۳/6 

 ۱3   شیک محوطه سازی و دیوار ۳  ۳/۳0       

 ۴۳   نیروگاه آبی و بادی 2  ۳/۱6       

 ۴۳   برداری نیروگاه آبی تا قبل از بهره ۱  ۳/6       

 ۴2   نیروگاه برق حرارتی 6  ۳/3       

 ۴۱   نیروگاه دیزلی ۴  ۳/۷       

 ۴۴   نیروگاه سیکل ترکیبی 6  ۳/3       

 ۴6   نیروگاه گازی 6  ۳/3      

 ۴2   وسایل و تجهیزات مخابرات ۱  ۳/6       
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 ( دارو سازی ، لوازم آرایشی و بهداشتی :11

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   تقطیر الکل ۳۳  2/۷ 

 2   کننده پودر رخشوئی و ظرفشوئی و پاک 6  ۳/3       

 ۱   پوشک 0  ۳/۷ 

 ۴   پنبه هیدروفیل ۳۳  2/2 

 6   خمیر ریش و خمیر دندان 6  ۳/3       

 2   داروسازی 2  ۳/2       

 ۷   داروهای دامی 2  ۳/2 

 0   داروهای گیاهی 2  ۳/2

 3   دستکش جراحی 0  ۳/۷       

 ۳۳   دندان مصنوعی ۴  ۳/۷       

 ۳۳   ژالتین کپسول 6  ۳/3       

 ۳2   سرم سازی ۱  ۳/6       

 ۳۱   پالستیکی سرنگ 3  2 

 ۳۴   سموم و داروهای دامی 2  ۳/2       

 ۳6   سوزن های تزریقی جهت سرم و آمپول ۴  ۳/۷ 

 ۳2   شیشه دارو ۴  ۳/۷ 

 ۳۷   صابون سازی 6  ۳/3       

 ۳0   عطر و ادکلن ) اسپری ( 3  2       

 ۳3   عطر و ادکلن ) غیر از اسپری ( 6  ۳/3 

 2۳   بیمارستانی ) دیالیز ( فیلترهای 2  ۳/2 

 2۳   گاز بیهوشی ۳۳  2/۷       

 22   گلیسیرین از ضایعات صابون 0  ۳/۷       

 2۱   لوازم آرایشی و بهداشتی 6  ۳/3       

 2۴   لوازم توان بخشی ۴  ۳/۷       

 26   لوازم پزشکی ) ست خون و سرم ( 3  2       

 22   تجهیزات پزشکیلوازم و  6  ۳/3       
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 2۷   ماسک آرایشی و بهداشتی 6  ۳/3       

 20   مواد اولیه داروسازی ۷  ۳/۴       

 23   نخ جراحی از جنس روده 6  ۳/3      

 ۱۳   نوار چسب و نوار چسب طبی 0  ۳/۷       

 

 : کشاورزی( 11

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   های پروتئینی ) خوراک دام ( افزودنی 0 ۳/۷ 

 2   بسته بندی و آزمایشگاه زعفران ۷ ۳/۴       

 ۱   پسته پاک کنی و بسته بندی 2 ۳/2 

 ۴   پرورش گل و نهال و گیاه 2 ۳/۱6 

 6   توتون و تنباکو خشک کنی با تهویه 3 2       

 2   توتون و تنباکو خشک کنی بدون تهویه ۳۳ 2/۷       

 ۷   خوراک آبزیان 6 ۳/3 

 0   خوراک دام و طیور ۷ ۳/۴ 

 3   داروهای گیاهی 2 ۳/2       

 ۳۳   دامداری 2 ۳/2 

 ۳۳ زنبورداری 2 ۳/2

 ۳2 سیگار با ساخت فیلتر ۷ ۳/۴      

 ۳۱ سیگار بدون ساخت فیلتر ۴ ۳/۷

 ۳۴ سردخانه بدون سورت 6 ۳/3

 ۳6 سیلو 0 ۳/۷      

 ۳2 قارچ ۳ ۳/۳0      

 ۳۷ کمپوست ۷ ۳/۴

 ۳0 گلُخانه با روکش مشمع 6 ۳/3

 ۳3 مؤسسه تولید و پرورش گل و نهال ۳ ۳/۳0      

 2۳  های کاغذ غرب نهالستان و جنگل ۱ ۳/6      

 

 : مواد معدنی وآلی (16

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 
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 ۳   آرایش سنگ شیشه ۱  ۳/6 

 2   آسفالت ۳۳  2/۷       

 ۱   آهک ۱  ۳/6 

 ۴   باطری سازی خشک 0  ۳/۷ 

 6   باطری سازی معمولی ۷  ۳/۴       

 2   پودر سمباده ۱  ۳/6       

 ۷   پودر سنگ 2  ۳/۱6 

 0   تصفیه روغن ) روغن سوخته موتور ( ۳۳  2/۷ 

 3   تصفیه گاز ۳۳  2/۷       

 ۳۳   تقطیر پارافین ۳۳  2/۷       

 ۳۳   تهیه شن و ماسه ۳  ۳/۳0       

 ۳2   روغن موتور به روش پاالیش ۳۳  2/۷       

 ۳۱   زغال صنعتی ۳۳  2/2       

 ۳۴   سمباده 0  ۳/۷       

 ۳6   بریسنگ  ۳  ۳/۳0       

 ۳2   سنگ کوبی ۳  ۳/۳0       

 ۳۷   صنعتیسولفات سدیم به روش  ۳  ۳/۳0 

 ۳0   شمع ) پارافین ( ۳۳  2/2 

 ۳3  عایق حرارتی 6  ۳/3       

 2۳  عایق رطوبتی ۳۳  2/۷ 

 2۳  کنستانتره مس و روی ۱  ۳/6       

 22  ) گاز مایع ( پرکنیگاز  ۳2  ۱       

 2۱  گاز مایع در مخازن ۳2  ۱ 

 2۴  معدن گچ ۱  ۳/6 

 26  تی ( . ام . الیاف مصنوعی ) دیمواد اولیه  ۳۳  2/۷       

 22  مواد معدنی به روش تغلیظ ۱  ۳/6       

 2۷  معادن مس و روی ۱  ۳/6       

 20  نوک و مغز مداد 6  ۳/3       

 23  واکس کفش ۳۳  2/2       

 

 غذ :صنایع چوب و کا( 13
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  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   ابنیه پیش ساخته چوبی 3 2 

 2   اتاقک سازی چوبی ۳۳ 2/2       

 ۱   برش سلفون 6 ۳/3 

 ۴   برش کاغذ 0 ۳/۷ 

 6   پاکت با روکش نایلونی و چاپ ۳۳ 2/2       

 2   پاکت جاروبرقی ۳۳ 2/2       

 ۷   پاکت سازی 3 2 

 0   پانچ نقشه فرش روی مقوا 6 ۳/3 

 3   سازیپوشال  ۳2 ۱       

 ۳۳   تجهیز مدارس ۳۳ 2/2       

 ۳۳   تخته سه الئی فشرده ، فیبر و روکش چوبی ۳۳ 2/۷       

 ۳2   جاروب سازی ۳2 ۱       

 ۳۱   چاپخانه 0 ۳/۷ 

 ۳۴   های کثیراالنتشار چاپخانه روزنامه 2 ½       

 ۳6   و رنده کاری بریچوب  ۳۳ 2/۷ 

 ۳2   چوب پنبه ۳2 ۱ 

 ۳۷   چوب های تزئینی ۳۳ 2/۷       

 ۳0   خراطی ۳۳   2/2       

 ۳3   مقوا و کارتن -کاغذ  -خمیر کاغذ  0  ۳/۷ 

 2۳   دخانیات تهران 2  ½ 

 2۳   درب و پنجره چوبی ۳۳   2/2       

 22   درودگری ۳۳   2/۷       

 2۱   دستمال کاغذی و لوازم بهداشتی کاغذی 0   ۳/۷       

 2۴   دفتر سازی ۳۳   2/2       

 26   دکور سازی ۳۳   2/۷       

 22   دوک مقوائی ۳۳   2/2       

 2۷   رنگ مصنوعات چوبی ۳۳   2/۷       

 20   روکش نئوپان و ام دی اف 0   ۳/۷       

 23   رویه کوبی و رویه کشی مبل ۳۳  2/۷       

 ۱۳   زغال چوب ۳۳  2/2       
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 ۱۳   سیگارت با فیلتر 2   ½       

 ۱2   سیگارت بدون فیلتر ۴   ۳/۷       

 ۱۱   شانه سازی تخم مرغ ۳۳  2/2       

 ۱۴   صحافی 3  2       

 ۱6   صنایع بسته بندی چوبی ۳۳  2/۷       

 ۱2   صندوق سازی چوبی ۳۳  2/۷       

 ۱۷   و مقوائی ظروف و جعبه های کاغذی ۳۳  2/2       

 ۱0  فیبر صنعتی ۳۳  2/2       

 ۱3  فیلتر سازی 2  ½       

 ۴۳  قاب سازی چوبی ۳۳  2/2       

 ۴۳  قایق سازی چوبی ۳۳  2/2       

 ۴2  کابینت سازی چوبی 0  ۳/۷       

 ۴۱  کارتن سازی با چاپ ۳۳  2/2 

 ۴۴  کاغذ دیواری ۳۳  2/2       

 ۴6  کاربن لسکاغذ  ۷  ¼ 

 ۴2  کاغذ المینت 0  ۳/۷ 

 ۴۷  کاغذ گالسه 0  ۳/۷       

 ۴0  کانکس چوبی 3  2       

 ۴3  کبریت سازی ۳2  ۱ 

 6۳  کف پوش چوبی 3  2 

 6۳   کالسور سازی 3  2       

 62   کمد سازی چوبی ۳۳  2/۷       

 6۱   لفاف بسته بندی کاغذی 3  2       

 6۴   مبل سازی چوبی ۳۳  2/2       

 66   مداد سازی ۳۳  2/2       

 62   نجاری ۳۳  2/۷       

 6۷   نئوپان سازی ۳۳  2/۷       

 60   ورق سمباده 0  ۳/۷       

 63   ورق کارتن 3  2       

 2۳   ویترین و پارتیشن چوبی ۳۳  2/۷       
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صنایع نساجی، پوشاک، چرم. 14  

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳  ابریشم طبیعی ) نوغان (  6  ۳/3 

 2  الیاف  6  ۳/3       

 ۱  بافندگی با رنگ و تکمیل ) بدون چاپ ( ۷  ۴/۳

 ۴  بافندگی بدون رنگ  2  2/۳

 6  بافندگی با رنگ و تکمیل ) با چاپ ( ۷  ۴/۳

 2  باند گچی  6  3/۳

 ۷  باند وازلینی  2  2/۳

 0  برزنت بافی  2  2/۳

 3  پتو بافی  2  2/۳

 ۳۳   پتو بافی ) کلیه مراحل ( ۷  2/۳

 ۳۳   پرده دوزی  6 ۳/3       

 ۳2   پشم شوئی  6 ۳/3 

 ۳۱   پشم و کرک طبیعی  0 ۳/۷ 

 ۳۴   پنبه از لینتر پنبه  0 ۳/۷       

 ۳6   پنبه پاک کنی  ۳۳ 2/2       

 ۳2   پود و چله قالی 6 ۳/3 

 ۳۷   پوشاک ) غیر از کفش (  6 ۳/3 

 ۳0   تشک سازی  ۳۳ 2/2       

 ۳3   توپ چرمی  0 ۳/۷       

 2۳   جوراب بافی  ۷ ۳/۴       

 2۳   چادر و خیمه دوزی  2 ۳/2       

 22   چاپ و نقش پارچه و خشک کردن آن  ۷ ۳/۴       

 2۱   چرم سازی طبیعی با رنگ و بدون رنگ  ۷ ۳/۴       

 2۴   چرم مصنوعی  0 ۳/۷       

 26   حالجی پنبه و پشم  0 ۳/۷       

 22   حوله بافی از نخ  2 ۳/2       

 2۷   خیاطی  2 ۳/2       

 20   دستکش دوزی  2 ۳/2       
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 23   دستکش دوزی چرمی  2 ۳/2       

 ۱۳   صنعتی  صنعتی و غیردستکش  0 ۳/۷       

 ۱۳   رنگرزی نخ و پارچه با چاپ و بدون چاپ ۷ ۳/۴       

 ۱2   رنگرزی چرم  ۷ ۳/۴       

 ۱۱   روکش صندلی اتومبیل ) دوزندگی ( 2 ۳/2       

 ۱۴   ریسندگی با رنگ  ۷ ۳/۴       

 ۱6   ریسندگی بدون رنگ  2 ۳/2       

 ۱2   ریسندگی نخ از پیله ابریشم  2 ۳/2       

 ۱۷   ریسندگی و بافندگی و تکمیل پارچه ۷ ۳/۴       

 ۱0   زیپ سازی از مواد پالستیک  3 2       

 ۱3   زیپ سازی فلزی  6 ۳/3       

 ۴۳   زیره کفش  0 ۳/۷ 

 ۴۳   سنگ شوئی پوشاک  6 ۳/3       

 ۴2   طناب بافی از الیاف کتان و پنبه  2 ۳/2 

 ۴۱   فرش ماشینی  2 ۳/2 

 ۴۴   فیلترهای کاغذی و پارچهای  ۷ ۳/۴       

 ۴6   قالیبافی  ۷ ۳/۴       

 ۴2   قالیشوئی  6 ۳/3 

 ۴۷   مو سازی  قلم ۷ ۳/۴ 

 ۴0   قیطان بافی   3 2       

 ۴3   کاموا بافی با رنگ و قرقره  ۷ ۳/۴       

 6۳   کاموا بافی بدون رنگ و قرقره  2 ۳/2       

 6۳   کشبافی تریکو بافی  ۷ ۳/۴       

 62   کفش چرمی ) چرم طبیعی ( ۷ ۳/۴       

 6۱   کفش چرمی ) چرم مصنوعی (  ۳۳ 2/2       

 6۴   ای  کفش دوزی پارچه 2 ۳/2       

 66   کاله دوزی  2 ۳/2       

 62   کمربند ایمنی  6 ۳/3       

 6۷   کیف و چمدان سازی  ۳۳ 2/2       

 60   گلدوزی  ۷ ۳/۴       

 63   گلیم ، حاجیم و خورجین  2 ۳/2       
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 2۳   قالب بافی   ۷ ۳/۴       

 2۳   الئی از جنس پارچه ) منسوج بافته ( 2 ۳/2       

 22   لحاف و تشک دوزی  ۳۳ 2/2       

 2۱   موکت تافتینگ  0 ۳/۷       

 2۴   نمد مالی  2 ۳/2       

 26  گلدوزی  ۷ ۳/۴       

 22  گلیم ، حاجیم و خورجین  2 ۳/2       

 2۷  قالب بافی   ۷ ۳/۴       

 20  الئی از جنس پارچه ) منسوج بافته ( 2 ۳/2       

 23  لحاف و تشک دوزی  ۳۳  2/2       

 ۷۳  موکت تافتینگ  0  ۳/۷ 

 ۷۳  نمد مالی  2  ۳/2       

 

                                                                                         :( صنایع مواد شیمیایی 16

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آب اکسیژنه   ۳2  ۱ 

 2   آب ژاول  2  ۳/2       

 ۱   کاری  آب فلز ۴  ۳/۷ 

 ۴   آب کاری آلومینیوم  ۴  ۳/۷ 

 6   کاری   آب نقره ۴  ۳/۷       

 2   آکرولین  ۳2  ۱       

 ۷   آب ژاول و کلر بصورت پودر و مایع  2  ۳/2 

 0   اتیل استات  ۳2  ۱ 

 3   اتیل بنزن ۳2  ۱       

 ۳۳   اتیل بوتیرات  ۳۳  2/۷       

 ۳۳   استات آمیل  ۳۳  2/۷       

 ۳2   استات سلولز  ۳۳  2/۷       

 ۳۱   استات فینل   ۳2  ۱       

 ۳۴   استارین  ۳۳  2/۷       

 ۳6   استالدئید ۳2  ۱       
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 ۳2   استامپ و مهر  ۳۳  2/۷       

 ۳۷   استن  ۳2  ۱       

 ۳0   استیل کلرید  ۳2  ۱       

 ۳3   آسفالت  ۳۳  2/۷       

 2۳   اسید پرکلریک  ۳2  ۱       

 2۳   اسید سولفوریک  ۳2  ۱       

 22   اسید فسفریک  ۳2  ۱       

 2۱   اسفنج و دانلوپیلو  ۳2  ۱       

 2۴   اسید کرومیک  ۳2  ۱       

 26   اسید نیتریک  ۳2  ۱       

 22   اسید هیدروبرومیک ۳2  ۱ 

 2۷   اسید هیدرودیک  ۳2  ۱       

 20   اسید هیدروسیانیک ۳2  ۱ 

 23   اسید هیدروفلوریک ۳2  ۱ 

 ۱۳   اسید هیدروکلرید ۳2  ۱       

 ۱۳   اکسید آلومینوم  ۱  ۳/6       

 ۱2   اکسید اتیلن  ۳2  ۱ 

 ۱۱   اکسید منیزیم  2  ۳/2 

 ۱۴   اکسید مولیبدون  ۷  ۳/۴       

 ۱6   اکسیژن  ۳2  ۱       

 ۱2   الکترود  ۴  ۳/۷       

 ۱۷   الکلهای آمین ) غیر از نوع سوم ( ۳۳  2/۷       

 ۱0   الکلهای نوع سوم ) اتیل ، امیل ، بوتیل ، پروپیل و متیل ( ۳2  ۱       

 ۱3   آمیل هیدرید  ۷  ۳/۴       

 ۴۳   انیدرید استیک  ۳۳  2/۷       

 ۴۳   انیلین  ۳۳  2/۷       

 ۴2   باریم  ۳2  ۱       

 ۴۱   برم  ۳2  ۱       

 ۴۴   باطری سازی خشک  0  ۳/۷       

 ۴6   باطری سازی معمولی  ۷  ۳/۴       

 ۴2   گیری الکل  بسته بندی و شیشه ۳۳  2/2       
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 ۴۷   بنزآلدئید  ۳2  ۱       

 ۴0   بنزن  ۳2  ۱       

 ۴3   بوتیل استات  ۳2  ۱       

 6۳   بوتیل بوتیریت  ۳۳  2/۷       

 6۳   بورنئول  ۳۳  2/۷       

 62   پارافین  ۳۳  2/2       

 6۱   پاالیش و قطران زغال سنگ  ۳۳  2/2       

 6۴   پتاسیم  ۳۳  2/2       

 66   پراکسید ها غیر از پراکسید سرب  ۳2  ۱       

 62  پراکسید سرب  ۳۳ ۷/2

 6۷   پرمنگنات  ۳2  ۱

 60   پنتان  ۳2  ۱

 63   پنتا سولفید فسفر  ۳2  ۱ 

 2۳   ها  کننده پودر رختشوئی ، مایع ظرفشوئی و پاک 6  ۳/3       

 2۳   پودر رنگ بنزین  0  ۳/۷       

 22   پودر منیزیم  ۳2  ۱

 2۱   پودر مالمبین و پودر اوره فرمالدئید  0  ۳/۷ 

 2۴   پودر یا خاکستر روی  ۳2  ۱  

 26   پیکمنت کروم  ۳2  ۱       

 22   پی وی سی  ۳۳  2/۷       

 2۷   ترکیبات باریم  ۷  ۳/۴       

 20   ترکیبات نیتروژنی غیر از نیتروسلولز و مواد منفجره  ۳۳  2/۷       

 23   تری اکسید مولیبدن  6  ۳/3       

 ۷۳   تری کلراید فسفر   ۳2  ۱       

 ۷۳   تصفیه روغن  ۳۳  2/۷       

 ۷2   تصفیه گاز  ۳۳  2/۷       

 ۷۱   تقطیر الکل  ۳۳  2/۷       

 ۷۴   تریبین  ۳۳  2/۷       

 ۷6   تولوئن ۳2  ۱       

 ۷2   تیوپ پرکنی از چسب  0  ۳/۷       

 ۷۷   جداسازی و تصفیه گاز خانگی  ۳2  ۱       
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 ۷0   جداسازی مایعات گازی  ۳۳  2/۷       

 ۷3   جوهر سازی 2  ۳/2       

 0۳   چسب اوره فرمالدئید ۳۳  2/۷       

 0۳   چسب با حالل هگزان  ۳2  ۱       

 02   چسب دوقلو  0  ۳/۷       

 0۱   چسب چوب  0  ۳/۷       

 0۴   چسب سنگ و دوقلو و پولیش  0  ۳/۷       

 06   چسب نئوپان  0  ۳/۷       

 02   چسب نشاسته  2  ۳/2         

 0۷   چمن مصنوعی  2  ۳/2   

 00   حشره کش  ۳۳  2/2

 03   های پیروکسیل  حاللها و محلول ۳2  ۱ 

 3۳   خمیر آلومینیوم  ۳2  ۱  

 3۳   خمیر سوسک کش  0  ۳/۷       

 32   دوده چراغ  ۳۳  2/2

 3۱   دی اتیالمین ۳2  ۱ 

 3۴   دی اسید سیانیت ، دی فنیل متان  ۳۳  2/۷   

 36   دی سولفید کربن  ۳2  ۱       

 32   دی کایدو نفتالین ) نفتالین کلرینه شده ( ۳۳  2/۷       

 3۷   دی کرومات پتاسیم  ۳۳  2/۷       

 30   دی کلرواتیلن  ۳2  ۱       

 33   دی متیل نیتروسونیلین ۳۳  2/۷       

 ۳۳۳   دی نیتروکلروبنزن ۳2  ۱       

 ۳۳۳   دی نیتروبنزن ۳2  ۱       

 ۳۳2   دیگ روغن داغ  ۴  ۳/۷       

 ۳۳۱   زغال سنگ  ۳2  ۱       

 ۳۳۴   های صنعتیزغال  ۳۳   2/2       

 ۳۳6   رزین فرم آلدئید ۳۳  2/۷       

 ۳۳2   رنگ ، روغن جالء و الک الکل  ۳۳  2/۷       

 ۳۳۷   رنگرزی چرم  ۷  ۳/۴       

 ۳۳0   رنگ کاری اشیاء فلزی بروش الکترواستاتیک  6  ۳/3       
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 ۳۳3   رنگ مالمین  0  ۳/۷       

 ۳۳۳   روغن موتور  ۳۳  2/۷       

 ۳۳۳   زایلین  ۳2  ۱       

 ۳۳2   سدیم  ۳2  ۱       

 ۳۳۱   سلولوید ) شامل تراشه ها ( ۳2  ۱       

 ۳۳۴   سموم دفع آفات نباتی  6  ۳/3       

 ۳۳6   سنگ آهک  ۳۳  2/۷       

 ۳۳2   سولفات آلومینیوم  ۳2  ۱

 ۳۳۷   سولفات دی اتیل  ۳۳  2/۷ 

 ۳۳0   سولفات سدیم ) سنتی و در مجاورت آفتاب ( ۳  ۳/۳0

 ۳۳3   سولفور سدیم  ۷  ۳/۴

 ۳2۳   سولفور کلرید  ۳۳  2/۷

 ۳2۳   سولفور ) گوگرد ( ۳۳  2/۷       

 ۳22   سولفیت و بیسولفیت سدیم  6  ۳/3

 ۳2۱   سولفید فسفر  ۳2  ۱ 

 ۳2۴   ( سولفید ) غیر از سولفید فسفر ۳۳  2/۷       

 ۳26   شارژ کپسول اطفاء حریق  6  ۳/3       

 ۳22   شمع سازی  ۳۳  2/2       

 ۳2۷   صابون  6  ۳/3       

 ۳20   صمغ ها ۳۳  2/۷       

 ۳23   ضد یخ  0  ۳/۷       

 ۳۱۳   فسفر زرد یا سفید  ۳2  ۱       

 ۳۱۳   فرومولیبدون  6  ۳/3       

 ۳۱2   فسفید کلسیم  ۳2  ۱       

 ۳۱۱   فنل ) اسید کربولیک ( ۳۳  2/۷       

 ۳۱۴   فورفورآلدئید  ۳۳  2/۷       

 ۳۱6   قیر  ۳۳  2/۷       

 ۳۱2   کاربیت آلومینوم  ۳2  ۱       

 ۳۱۷   کاربیت کلسیم  ۳2  ۱       

 ۳۱0   کافور ۳۳  2/۷       

 ۳۱3   کربنات سدیم  ۷  ۳/۴       
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 ۳۴۳   کربنات کلسیم ) کت شده ( ۴  ۳/۷       

 ۳۴۳   کربن بالک  ۳۳  2/۷       

 ۳۴2   کرومات سدیم  ۴  ۳/۷       

 ۳۴۱   کرونتا لدئیدها ۳2  ۱       

 ۳۴۴   کریوسوت  ۳۳  2/۷       

 ۳۴6   کک از زغال سنگ  ۳۳  2/۷       

 ۳۴2   کلر، پرکلرین ، کلروفریک ، سود ، آب ژاول  2  ۳/2

 ۳۴۷   کلرات پتاسیم  0  ۳/۷

 ۳۴3   کلروبنزن ۳۳  2/۷

 ۳6۳   کلروفرم  ۳۳  2/۷ 

 ۳6۳   کلرید آلومینیوم  ۳۳  2/۷  

 ۳62   کلرید آمیل  ۳2  ۱        

 ۳6۱   کلرید تیونیل  ۳۳  2/۷

 ۳6۴   کلرید سولفوریل  ۳۳  2/۷ 

 ۳66   کلیسم غیر از کلسیم سیانامید  ۳2  ۱  

 ۳62   کلسیم سیانامید  ۳۳  2/۷        

 ۳6۷   کلسیم سیلی ساید  ۳2  ۱        

 ۳60   کلسیم فسفات  ۴  ۳/۷        

 ۳63   کلولودین  ۳2  ۱        

 ۳2۳   کوپرا ۳۳  2/۷        

 ۳2۳   کود شیمیائی  0  ۳/۷        

 ۳22   گاز اکسیژن ، ازت مایع  ۳2  ۱        

 ۳2۱   گاز بیهوشی  ۳۳  2/۷        

 ۳2۴   گاز مایع پیرو پیلین مخازن ثابت کشتی  ۳2  ۱        

 ۳26   گاز متراکم شده آرگون  ۳۳  2/۷        

 ۳22   گاز متراکم شده استیلن  ۳۳  2/۷        

 ۳2۷   گاز متراکم شده اکسید نیترو  ۳۳  2/۷        

 ۳20   گاز متراکم شده دی اکسید سولفور   ۳۳  2/۷        

 ۳23   گاز متراکم شده دی اکسید نیترو ۳۳  2/۷        

 ۳۷۳   گاز متراکم شده فریون و آرکتون  ۳۳  2/۷        

 ۳۷۳   گاز متراکم شده نئون   ۳۳  2/۷        
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 ۳۷2   گاز متراکم شده نیتروژن ۳۳  2/۷        

 ۳۷۱   گاز متراکم شده هلیم  ۳۳  2/۷        

 ۳۷۴   گاز متراکم شده هوا ۳۳  2/۷        

 ۳۷6   گاز پرکنی ۳2  ۱        

 ۳۷2   گاز کربنیک   0  ۷/۳

 ۳۷۷   گرافیت  ۳۳  2/2

 ۳۷0   گلفون ) راسین ( ۳۳  2/۷

 ۳۷3   الک هوای خشک  ۳۳  ۷/2

 ۳0۳   لعاب  ۴  ۳/۷

 ۳0۳   لیتیوم  ۳2  ۱  

 ۳02   کتن  متیل اتیل ۳2  ۱        

 ۳0۱   متیل فرمیت  ۳2  ۱

 ۳0۴   محلول آب اکسیژنه  ۳2  ۱ 

 ۳06   محلول آمونیاک  ۳۳  2/۷  

 ۳02   مخازن گازوئیل و مازوت  0  ۳/۷        

 ۳0۷   مخازن مواد شیمیایی ۳2  ۱        

 ۳00   مخلوط کردن روغن پایه  0 ۳/۷        

 ۳03   مرکب ) محلول در آب ( و جوهر  2 ۳/2        

 ۳3۳   مرکب با حالل های آبی  ۳۳ 2/2        

 ۳3۳   منتل  ۳۳ 2/۷        

 ۳32   مواد افزودنی بتون  6 ۳/3        

 ۳3۱   مواد افزودنی شیمیایی  0 ۳/۷        

 ۳3۴   مواد اولیه رنگ ) بصورت پودر ( ۷ ۳/۴        

 ۳36   ها  مواد اولیه شوینده و پاک کننده ۳۳ 2/۷        

 ۳32   مواد اولیه مالمین ، فرمالین و چسب  ۳۳  2/۷        

 ۳3۷   مواد شیمیائی ضد خوردگی و رسوب  ۳۳  2/۷        

 ۳30   مواد ضد خوردگی ، باکتری کش و شکننده امولسیون  ۳۳  2/۷        

 ۳33   مواد ظهور عکاسی  ۳۳  2/۷        

 2۳۳   مواد کف شوی و موکت شوی 6  ۳/3        

 2۳۳   مواد نفتی غیر از بنزین ، نفت ، گریس ، قیر  ۳۳  2/۷        

 2۳2   نشاسته و گلوتن  6  ۳/3        
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 2۳۱   نفتالین  ۳۳  2/۷        

 2۳۴   نفت سفید  ۳۳  2/۷        

 2۳6   به روش صنعتی  یددارنمک  ۱  ۳/6        

 2۳2   نوک و مغز مداد 6  ۳/3        

 2۳۷   هگزان  ۳۳  2/۷

 2۳0   اکسید پتاسیم ) پتاس سوزآور ( هیدرو ۳۳  2/۷

 2۳3   اکسید سدیم ) سود سوزآور ( هیدرو ۳۳  2/۷

 2۳۳   سولفیت سدیم  هیدرو ۳۳  2/۷ 

 2۳۳   یخ خشک  ۳   ۳/۳0

 

 ریسکهای غیر صنعتی :

 

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آباژور فروشی  ۱ ۳/6 

 2   آبمیوه فروشی  ۱ ۳/6        

 ۱   آتلیه عکاسی  ۴ ۳/۷ 

 ۴   اتومبیل فروشی  2 ۳/2 

 6   آجیل فروشی  ۴ ۳/۷        

 2   آرایشگاه زنانه  6 ۳/3        

 ۷   آرایشگاه مردانه  ۴ ۳/۷ 

 0   آزمایشگاه تشخیص پزشکی ۱ ۳/6 

 3   آزمایشگاه خاک شناسی 2  ۳/۱6        

 ۳۳   آژانسها 2  ۳/۱6        

 ۳۳   آسایشگاه سالمندان  ۱  ۳/6        

 ۳2   آکواریم فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳۱   آالت موسیقی فروشی ۴  ۳/۷        

 ۳۴   آموزشگاه آرایش و زیبائی 6  ۳/3        

 ۳6   آموزشگاهها  ۱  ۳/6        

 ۳2   آهن فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳۷   آئینه و شمعدان فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳0   ابر و اسفنج فروشی 2  ۳/2        
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 ۳3   ابزارآالت پزشکی  2  ۳/۱6        

 2۳   ابزار فروشی  ۱  ۳/6        

 2۳   اتحادیه نانوائی ماشینی  2  ۳/۱6        

 22   اتصاالت پی وی سی و لوازم بهداشتی ) فروشگاه ( ۴  ۳/۷        

 2۱   اداری  2  ۳/۱6 

 2۴   ادوات صوتی و تصویری  ۱  ۳/6        

 26   ادکلن و عطر فروشی  6  ۳/3 

 22   اره تیز کنی ۱  ۳/6 

 2۷   استامپ و مهر  6  ۳/3        

 20   اسباب بازی فروشی  ۴  ۳/۷        

 23   استودیو عکاسی  ۴  ۳/۷ 

 ۱۳   استودیو فیلمبرداری  ۴  ۳/۷ 

 ۱۳   اتاق خواب و مبلمان فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۱2   اغذیه فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۱۱   الکتریکی  ۱  ۳/6        

 ۱۴   الکتریکی اتومبیل  ۱  ۳/6        

 ۱6   الوار فروشی  ۷  ۳/۴        

 ۱2   الیاف فروشی  6  ۳/3        

 ۱۷   اماکن اداری ، رفاهی ، آموزشی ، آموزش و پرورش  2  ۳/۱6        

 ۱0   امانت فروشی  ۱  ۳/6        

 ۱3   ) فروشگاه (اموال و تجهیزات مخابراتی ، ماهواره ای و سایت کامپیوتر  2  ۳/۱6        

 ۴۳   ایرانیت فروشی  2  ۳/2        

 ۴۳   ایزو فوم فروشی  2  ۳/2        

 ۴2   باشگاه ورزشی  ۴  ۳/۷        

 ۴۱   باطری سازی ۱  ۳/6        

 ۴۴   باغ وحش  ۱  ۳/6        

 ۴6   باالنس چرخ  ۱  ۳/6        

 ۴2   بانک خون  ۱  ۳/6        

 ۴۷   بذر فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۴0   برزنت فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۴3   برش نوار مغناطیسی  6  ۳/3        
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 6۳   برنج فروشی  ۱  ۳/6        

 6۳   برنامه ریزی نرم افزار کامپیوتر  2  ۳/۱6        

 62   بزازی  ۴  ۳/۷        

 6۱   بستنی فروشی  ۴  ۳/۷        

 6۴   بسته بندی پسته  ۴  ۳/۷ 

 66   بسته بندی چوبی  3  2        

 62   بسته بندی خرما  ۴  ۳/۷ 

 6۷   بسته بندی روغن  ۴  ۳/۷ 

 60   بسته بندی شیشه  3  2        

 63   بسته بندی گندم  ۴  ۳/۷        

 2۳   بسته بندی و آزمایش زعفران  2  ۳/2 

 2۳   بقالی  ۴  ۳/۷ 

 22   بلور فروشی  2  ۳/۱6        

 2۱   های معامالت  بنگاه 2  ۳/۱6        

 2۴   بوتیک  2  ۳/۱6        

 26   بوجاری  6  ۳/3        

 22   بیمارستان  ۱  ۳/6        

 2۷   پارکت فروشی  2  ۳/2        

 20   پارکینگ  ۱  ۳/6        

 23   پاکت فروشی ۷  ۳/۴        

 ۷۳   پتو فروشی  6  ۳/3        

 ۷۳   پخش سیلندر گاز  6  ۳/3        

 ۷2   پخش لوازم ایزوالسیون  6  ۳/3        

 ۷۱   پرس کارت  ۴  ۳/۷        

 ۷۴   پر فروشی  6  ۳/3        

 ۷6   پرده کرکره فروشی  6  ۳/3        

 ۷2   پرده کرکره فروشی از ورق آلومینیوم بارنگ  6  ۳/3        

 ۷۷   پرده کرکره فروشی از ورق آلومینیوم بدون رنگ ۴  ۳/۷        

 ۷0   پژوهشگاه ۱  ۳/6        

 ۷3   پستخانه  ۴  ۳/۷        

 0۳   پالستیک فروشی  2  ۳/2        
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 0۳   پل عابر پیاده  ۴  ۳/۷        

 02   پلی کپی  ۴  ۳/۷        

 0۱   پمپ بنزین  2  ۳/2        

 0۴   پمپ گاز  ۷  ۳/۴        

 06   پنبه فروشی  6  ۳/3 

 02   گیری  پنچر 6  ۳/3        

 0۷   پوستر فروشی  6  ۳/3 

 00   پوست و خز فروشی  ۱  ۳/6 

 03   پوشاک فروشی  ۴  ۳/۷        

 3۳   پیچ و مهره و میخ فروشی  2  ۳/۱6        

 3۳   های تبلیغاتی الکترونیکی  تابلو ۱  ۳/6 

 32   تابلو تبلیغاتی غیرالکترونیک متحرک ) نصب شده ( ۳  ۳/۳0 

 3۱   های تبلیغاتی غیرالکترونیک متحرک یا گردون   تابلو 2  ۳/۱6        

 3۴   تابلو فروشی چوبی  ۴  ۳/۷        

 36   تابلو فروشی فلزی  2  ۳/۱6        

 32   تابلو نویسی  6  ۳/3        

 3۷   تئاتر 6  ۳/3        

 30   تأمین ماسه ریخته گری  ۳  ۳/۳0        

 33   تجهیزات تله کابین  ۱  ۳/6        

 ۳۳۳   تجهیزات مدارس  0  ۳/۷        

 ۳۳۳   ترشیجات فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳۳2   ترمینالها  ۱  ۳/6        

 ۳۳۱   تری اکسید مولیبدون ) کارگاه ( 6  ۳/3        

 ۳۳۴   تزریقات  ۱  ۳/6        

 ۳۳6   تزئینات ساختمانی  ۱  ۳/6        

 ۳۳2   تزئینات ساختمانی و کاغذ دیواری  2  ۳/2        

 ۳۳۷   تخته فروشی  ۷  ۳/۴        

 ۳۳0   تشک فروشی 2  ۳/2        

 ۳۳3   تعاونی پیراهن  ۴  ۳/۷        

 ۳۳۳   تعاونی درودگران  ۷  ۳/۴        

 ۳۳۳   تعاونی مصرف  ۴  ۳/۷        
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 ۳۳2   تعمیر ادوات برقی خانگی  ۱  ۳/6        

 ۳۳۱   تعمیر الکتروموتور و دینام پیچی  ۱  ۳/6        

 ۳۳۴   تعمیر بخاری اتومبیل  ۱  ۳/6        

 ۳۳6   تعمیر تلفن  2  ۳/۱6        

 ۳۳2   تعمیر تلویزیون  ۱  ۳/6 

 ۳۳۷   تعمیر جواهر  2  ۳/۱6        

 ۳۳0   تعمیر دوچرخه  ۴  ۳/۷ 

 ۳۳3   تعمیر رادیو ۱  ۳/6 

 ۳2۳   تعمیر ساعت  2  ۳/۱6        

 ۳2۳   تعمیر سنگهای قیمتی  2  ۳/۱6        

 ۳22   تعمیر قفل اتومبیل  2  ۳/۱6 

 ۳2۱   تعمیرگاهها ۱  ۳/6 

 ۳2۴   تعمیر مبلمان  6  ۳/3        

 ۳26   تعمیر موتورسیکلت  ۴  ۳/۷        

 ۳22   تعمیر هواپیما در آشیانه  ۷  ۳/۴        

 ۳2۷   تعمیر وسایل گاز سوز ۱  ۳/6        

 ۳20   تعمیرگاه اتومبیل با لوازم ، صافکاری و نقاشی  2  ۳/2        

 ۳23   تعمیرگاه مجاز بدون صافکاری و نقاشی ۱  ۳/6        

 ۳۱۳   تعویض روغنی  ۴  ۳/۷        

 ۳۱۳   تعویض شیشه اتومبیل  ۱  ۳/6        

 ۳۱2   تفالکوبی  2  ۳/۱6        

 ۳۱۱   تکثیر نوار ویدئو  ۴  ۳/۷        

 ۳۱۴   تلویزیون فروش  ۱  ۳/6        

 ۳۱6   تولید فیلم زینگ   6  ۳/3        

 ۳۱2   تنباکو فروش  ۱  ۳/6        

 ۳۱۷   توتون فروش  ۱  ۳/6        

 ۳۱0   تودوزی اتومبیل  6  ۳/3        

 ۳۱3   تهویه فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳۴۳   تیوپ پرکنی از چسب و بسته بندی  2  ۳/2        

 ۳۴۳   جاجیم فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۳۴2   جارودستی و حصیر و زنبیل فروشی  6  ۳/3        
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 ۳۴۱   جایگاه پخش نوشابه  2  ۳/۱6        

 ۳۴۴   جایگاه سوخت سی ان جی  ۷  ۳/۴        

 ۳۴6   جواهر فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳۴2   جوراب فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۳۴۷   چاپخانه  ۷  ۳/۴ 

 ۳۴0   چادر فروشی  ۱  ۳/6        

 ۳۴3   چاقو تیزی  ۱  ۳/6 

 ۳6۳   چایخانه  ۱  ۳/6 

 ۳6۳   چای فروشی  6  ۳/3        

 ۳62   چهارچوب درب چوبی فروشی    ۴  ۳/۷        

 ۳6۱   چهارچوب درب فلزی فروشی   ۱  ۳/6 

 ۳6۴   چرخ خیاطی فروشی   ۱  ۳/6 

 ۳66   چرم فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۳62   چسب فروشی  2  ۳/2        

 ۳6۷   چلوکبابی ۱  ۳/6        

 ۳60   چمدان و ساک فروشی  ۱  ۳/6        

 ۳63   چینی فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳2۳   حروف چینی کامپیوتری  ۱  ۳/6        

 ۳2۳   حروف چینی معمولی  ۴  ۳/۷        

 ۳22   حلبی سازی  2  ۳/۱6        

 ۳2۱   حلیم پزی  ۱  ۳/6        

 ۳2۴   حمام سونا 6  ۳/3        

 ۳26   حنا سایی  ۱  ۳/6        

 ۳22   حوله فروشی ۴  ۳/۷        

 ۳2۷   خاتم کاری  ۷  ۳/۴        

 ۳20   خرازی  ۴  ۳/۷        

 ۳23   خراطی  0  ۳/۷        

 ۳۷۳   خشک شوئی  ۷  ۳/۴        

 ۳۷۳   خوابگاههای دانشجویی  2  ۳/۱6        

 ۳۷2   خواربار فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۳۷۱   خوراک دام و طیور فروشی  6  ۳/3        
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 ۳۷۴   خیمه فروشی  ۱  ۳/6        

 ۳۷6   دراگ استور  2  ۳/2        

 ۳۷2   داروخانه  6  ۳/3        

 ۳۷۷   داروی گیاهی  ۴  ۳/۷        

 ۳۷0   دانشگاه آزاد  2  ۳/۱6 

 ۳۷3   دانشگاهها ۴  ۳/۷        

 ۳0۳   پیش ساخته چوبی ) فروشگاه ( دربهای ۴  ۳/۷ 

 ۳0۳   درمانگاهها  ۱  ۳/6 

 ۳02   دندانپزشکی  ۱  ۳/6        

 ۳0۱   دوچرخه فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۳0۴   دوربین فروشی  ۴  ۳/۷ 

 ۳06   دودخانه   6  ۳/3 

 ۳02   دودخانه در منازل مسکونی  ۷  ۳/۴        

 ۳0۷   دینام پیچی  ۱  ۳/6        

 ۳00   رادیاتور اتومبیل فروشی  2  ۳/۱6        

 ۳03   رادیولوژی  ۱  ۳/6        

 ۳3۳   رستوران  ۴  ۳/۷        

 ۳3۳   رفوگری  ۴  ۳/۷        

 ۳32   رنگرزی  2  ۳/2        

 ۳3۱   رنک کاری چوب  0  ۳/۷        

 ۳3۴  رنگ کاری اشیاء فلزی به روش الکترواستاتیک  ۴  ۳/۷        
 ۳36   رنگ و چسب فروشی  2  ۳/2        

 ۳32   روزنامه خراسان  2  ۳/2        

 ۳3۷   روکش اتومبیل فروشی ۴  ۳/۷        

 ۳30   روکش و چسب چوب فروشی  ۷  ۳/۴        

 ۳33   ریشه شیرین بیان ) فروشگاه ( 6  ۳/3        

 2۳۳   زرگری  2  ۳/۱6        

 2۳۳   زغال فروشی 2  ۳/2        

 2۳2   زندان ، ندامتگاه وکانون اصالح تربیت  ۴  ۳/۷        

 2۳۱   زنبیل بافی  2  ۳/2        

 2۳۴   زیراکس فروشی  ۴  ۳/۷        
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 2۳6   زیلو فروشی  ۴  ۳/۷        

 2۳2   ساعت فروشی  2  ۳/۱6       

 2۳۷   ساک فروشی  ۱  ۳/6        

 2۳0   سالن پذیرایی ۴  ۳/۷        

 2۳3   سبزی فروشی  2  ۳/۱6 

 2۳۳   سرامیک فروشی  2  ۳/۱6        

 2۳۳   سفیدگری ظروف  ۱  ۳/6 

 2۳2   سماور فروشی  2  ۳/۱6 

 2۳۱   سمساری  ۱  ۳/6        

 2۳۴   سموم فروشی  ۴  ۳/۷        

 2۳6   سوپرمارکت    2  ۳/2 

 2۳2   سیگار فروشی  ۱  ۳/6 

 2۳۷   سیسمونی نوزاد  ۴  ۳/۷        

 2۳0   سیلو  ۷  ۳/۴        

 2۳3   سینما  6  ۳/3        

 22۳   شابلون سازی  6  ۳/3        

 22۳   شارژ کپسول اطفاء حریق  ۴  ۳/۷        

 222   شستشوی اتومبیل  ۴  ۳/۷        

 22۱   شعبه نفت  ۷  ۳/۴        

 22۴   شهربازی  ۱  ۳/6        

 226   شیرخوارگاه  ۱  ۳/6        

 222   شیرینی فروشی  2  ۳/2        

 22۷   شیشه فروشی  ۱  ۳/6        

 220   شیلنگ فروشی  6  ۳/3        

 223   صنایع دستی  ۴  ۳/۷        

 2۱۳   صوتی و تصویری ) فروشگاه ( ۱  ۳/6        

 2۱۳   طال فروشی  2  ۳/۱6        

 2۱2   طناب فروشی  ۴  ۳/۷        

 2۱۱   ظروف کرایه  ۱  ۳/6        

 2۱۴   ظروف یکبار مصرف فروشی  2  ۳/2        

 2۱6   عتیقه فروشی  6  ۳/3        
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 2۱2   عسل فروشی  2  ۳/۱6        

 2۱۷   عطر و ادکلن و لوازم آرایشی غیر از اسپری  ۴  ۳/۷        

 2۱0   فرش فروشی  ۴  ۳/۷        

 2۱3   فرهنگسرا  ۴  ۳/۷        

 2۴۳   قاب فروش چوبی  ۴  ۳/۷ 

 2۴۳   قاب فروشی فلزی  2  ۳/۱6        

 2۴2   قالب سازی ) طراحی ( ۱  ۳/6 

 2۴۱   قراضه و آهن فروشی  2  ۳/۱6 

 2۴۴   قنادی  2  ۳/2        

 2۴6   قهوه خانه  2  ۳/۱6        

 2۴2   قهوه فروشی  ۴  ۳/۷ 

 2۴۷   کابینت سازی فلزی  ۱  ۳/6 

 2۴0   کارت پستال فروشی  6  ۳/3        

 2۴3   کارت عروسی فروشی  6  ۳/3        

 26۳   کارت های اعتباری تلفن و موبایل  ۴  ۳/۷        

 26۳   کارگاه پانچ نقشه فرش روی مقوا  ۴  ۳/۷        

 262   کارگاه تراشکاری  2  ۳/۱6        

 26۱   ای  کارگاه دستگیره و دم کنی پارچه 6  ۳/3        

 26۴   کارگاه دستگیره و دم کنی حصیر و چوب  2  ۳/2        

 266   کارگاه ذوب وساخت آلومینیوم  ۱  ۳/6        

 262   کارگاه روغن اتومبیل  ۴  ۳/۷        

 26۷   کارگاه سیم ظرفشوئی ۱  ۳/6        

 260   کارگاه شن و ماسه  2  ۳/۱6        

 263   کارگاه قاب سازی فلزی  ۴  ۳/۷        

 22۳   کارواش  ۴  ۳/۷        

 22۳   کارگاه گازسوز کردن خودرو ۴  ۳/۷        

 222   کارگاه مصالح ساختمانی  2  ۳/۱6        

 22۱   کاشی و سرامیک فروشی  2  ۳/۱6        

 22۴   کاغذ دیواری فروشی  2  ۳/2        

 226   کاغذ فروشی 6  ۳/3        

 222   کانال سازی  ۱  ۳/6        
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 22۷   کامپیوتر فروشی  ۴  ۳/۷        

 220   کاموا فروشی  ۴  ۳/۷        

 223   کتابخانه  6  ۳/3        

 2۷۳   کتاب فروشی  6  ۳/3        

 2۷۳   کشتارگاه  2  ۳/۱6 

 2۷2   کفش فروشی  ۴  ۳/۷        

 2۷۱   کلیسا  2  ۳/۱6 

 2۷۴   گرمابه  ۱  ۳/6 

 2۷6   گلخانه با روکش مشمع  6  ۳/3        

 2۷2   گروارسازی   6  ۳/3        

 2۷۷   گل فروشی  ۱  ۳/6 

 2۷0   گل فروشی مصنوعی  6  ۳/3 

 2۷3   گمرک  3  2        

 20۳   گونی دوزی  6  ۳/3        

 20۳   البراتوار دندانسازی ۱  ۳/6        

 202   البراتوار ظهور فیلم و عکس  6  ۳/3        

 20۱   الستیک فروشی  6  ۳/3        

 20۴   لباسشوئی  ۷  ۳/۴        

 206   لبنیاتی  ۱  ۳/6        

 202   لنت کوبی اتومبیل  ۱  ۳/6        

 20۷   لوازم آتش نشانی  2  ۳/۱6        

 200   لوازم آرایشی و بهداشتی  ۷  ۳/۴        

 203   لوازم آزمایشگاهی  ۴  ۳/۷        

 23۳   لوازم آشپزخانه  2  ۳/۱6        

 23۳   لوازم اداری فلزی  2  ۳/۱6        

 232   لوازم التحریر و نوشت افزار  6  ۳/3        

 23۱   لوازم بیمارستانی چوبی و فلزی  ۱  ۳/6        

 23۴   لوازم بهداشتی کودک  6  ۳/3        

 236   لوازم بهداشتی ساختمانی  2  ۳/۱6        

 232   لوازم خانگی  ۱  ۳/6        

 23۷   لوازم خیاطی  ۴  ۳/۷        
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 230   لوازم رویه کشی مبل  2  ۳/2        

 233   لوازم شکار  ۴  ۳/۷        

 ۱۳۳   لوازم شوفاژ تهویه هواکش  2  ۳/۱6        

 ۱۳۳   لوازم صنف قنادی  6  ۳/3        

 ۱۳2   لوازم صیادی  ۴  ۳/۷ 

 ۱۳۱   لوازم عایق کاری  ۴  ۳/۷        

 ۱۳۴   لوازم عکاسی  ۴  ۳/۷ 

 ۱۳6   لوازم قالیبافی  ۴  ۳/۷ 

 ۱۳2   لوازم کفش  6  ۳/3        

 ۱۳۷   لوازم نوزاد  ۴  ۳/۷        

 ۱۳0   لوازم لوکس خانگی و کریستال  ۱  ۳/6 

 ۱۳3   لوازم ورزشی  ۴  ۳/۷ 

 ۱۳۳   لوازم یدکی اتومبیل  ۱  ۳/6        

 ۱۳۳   لوازم یدکی اتومبیل در پاساژ کاشانی  0  ۳/۷        

 ۱۳2   لوازم یدکی یخچال  ۱  ۳/6        

 ۱۳۱   لنز و ملزومات چشم پزشکی  ۱  ۳/6        

 ۱۳۴   لوستر فروشی  ۱  ۳/6        

 ۱۳6   لوله کشی گاز  ۴  ۳/۷        

 ۱۳2   لیتوگرافی  ۴  ۳/۷        

 ۱۳۷   لینولئوم فروشی  2  2/۳

 ۱۳0   ماشین آالت کشاورزی فروشی  2  ۳/۱6        

 ۱۳3   مأمورسرا 2  ۳/۱6        

 ۱2۳   مبل فروشی ۴  ۳/۷        

 ۱2۳   متل  6  ۳/3        

 ۱22   مجتمع تجاری فروشگاهی  ۴  ۳/۷        

 ۱2۱   مجتمع تجاری اداری ) فروشگاه همکف ( ۱  ۳/6        

 ۱2۴   مجتمع  تولیدی فروشگاهی  ۴  ۳/۷        

 ۱26   مدارس ۱  ۳/6        

 ۱22   مراکز آموزشی  ۱  ۳/6        

 ۱2۷   مراکز پخش دارو  6  ۳/3        

 ۱20   ها  مراکز نیروهای انتظامی و کالنتری 2  ۳/۱6        
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 ۱23   ریزی کامپیوتری  مرکز آموزش و برنامه ۴  ۳/۷        

 ۱۱۳   مرکز پخش سیلندرهای پرگاز مایع  6  ۳/3        

 ۱۱۳   مرکز تحقیقات و اصالح بذر  ۴  ۳/۷        

 ۱۱2   مسجد  2  ۳/۱6        

 ۱۱۱   مصالح ساختمانی فروشی  2  ۳/۱6 

 ۱۱۴   مصنوعات آلومینیوم فروشی  2  ۳/۱6        

 ۱۱6   مصنوعات چوبی فروشی  ۴  ۳/۷ 

 ۱۱2   مطب  ۱  ۳/6 

 ۱۱۷   معبد  2  ۳/۱6        

 ۱۱0   ضایعات ( منیزیم  ) 0  ۳/۷        

 ۱۱3   مواد پروتئینی  ۱  ۳/6 

 ۱۴۳   مواد غذائی فروشی  2  ۳/۱6 

 ۱۴۳   موزه حیات وحش  2  ۳/۱6        

 ۱۴2   موزه ها  6  ۳/3        

 ۱۴۱   مؤسسه رسانه های تصویری ۴  ۳/۷        

 ۱۴۴   ای  مؤسسه فرهنگی جهت تحقیقات کتابخانه ۱  ۳/6        

 ۱۴6   مؤسسه فرهنگی هنری صبا  ۱  ۳/6        

 ۱۴2   موکت فروشی  2  ۳/2        

 ۱۴۷   مهد کودک  2  ۳/۱6        

 ۱۴0   مهمانسرای اختصاصی  ۱  ۳/6        

 ۱۴3   مهمانسرای جهانگردی 6  ۳/3        

 ۱6۳   بار میادین میوه و تره 2  ۳/۱6        

 ۱6۳   میخ فروشی  2  ۳/۱6        

 ۱62   میوه فروشی  2  ۳/۱6        

 ۱6۱   نانوائی سنتی  6  ۳/3        

 ۱6۴   نمایشگاه اتومبیل  2  ۳/2        

 ۱66   نمایشگاه بین المللی  ۴  ۳/۷        

 ۱62   نمایشگاه کابینت  ۴  ۳/۷        

 ۱6۷   نردبان آلومینیوم فروشی  2  ۳/۱6        

 ۱60   نقاشی اتومیبل  2  ۳/2        

 ۱63   نفت فروشی  ۷  ۳/۴        
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 ۱2۳   نوار ضبط فروشی  ۴  ۳/۷        

 ۱2۳   نوشت افزار  6  ۳/3        

 ۱22   واشر فروشی 6  ۳/3        

 ۱2۱   وسایل آتش نشانی فروشی  2  ۳/۱6        

 ۱2۴   وسایل توانبخشی فروشی  ۴  ۳/۷ 

 ۱26   وسایل و تجهیزات مخابراتی  2  ۳/۱6        

 ۱22   هتل 6  ۳/3 

 

انبارها: ریسکهای   

  ردیف  موضوع فعالیت  طبقه خطر  هزار ( ) درنرخ 

 ۳   آرد  ۷  ۳/۴ 

آهن آالت شامل ورق ، انواع مفتول ، میلگرد ، نبشی ، تیرآهن ، لوله برنج ، چدن و  ۳  ۳/۳0        

  فوالد

 2 

 ۱   های قابل انبساط  ابر و پالستیک ۳2  ۱ 

 ۴   اتومبیل  ۱  ۳/6 

 6   اتومبیل صفر کیلومتر  ۱  ۳/6        

 2   اختصاصی زعفران  3  2        

 ۷   اختصاصی میوه  ۴  ۳/۷ 

 0   اختصاصی و مرکز پخش اشیاء پالستیک  2  ۳/2 

 3   ادوات کشاورزی  ۴  ۳/۷        

 ۳۳   باگاس  ۳2  ۱        

 ۳۳   بذر  6  ۳/3        

 ۳2   ای  برق منطقه ۱  ۳/6        

 ۳۱   برنج  6  ۳/3        

 ۳۴   گری  بسته بندی و شیشه ۳۳  2/2        

 ۳6   پخش دارو  6  ۳/3        

 ۳2   پخش سراسری  ۱  ۳/6        

 ۳۷   پخش مواد غذائی  ۱  ۳/6       

 ۳0   پسته  ۴  ۳/۷        

 ۳3   پسته پاک کنی ۴  ۳/۷        
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 2۳   پشم وکرک طبیعی  ۷  ۳/۴        

 2۳   پلی اتیلن 0  ۳/۷        

 22   پنبه  ۳۳  2/2        

 2۱   پنبه آخال در کرک شهید رجائی  ۳۳  2/2        

 2۴   پودر بلیچ ۳۳  2/۷        

 26   پودر روی ۳۳  2/۷ 

 22   تجهیزات و لوازم پزشکی  ۱  ۳/6        

 2۷   تعاونی مصرف  2  ۳/2 

 20   تفاله خشک چغندر  ۱  ۳/6 

 23   تدارکات هالل احمر   ۱  ۳/6        

 ۱۳   جو 6  ۳/3        

 ۱۳   چای  0  ۳/۷ 

 ۱2   چوب پنبه  ۳۳  2/۷ 

 ۱۱   حبوبات  ۴  ۳/۷        

 ۱۴   ها  کش حشره ۳۳  2/۷        

 ۱6   حاللهای الستیک  ۳۳  2/۷        

 ۱2   حنای رنگ  ۳۳  2/۷        

 ۱۷   خاص کاالهای متنوع  ۳۳  2/۷        

 ۱0   خاک اره  ۳۳  2/۷        

 ۱3   خرما ۴  ۳/۷        

 ۴۳   خودرو با پارکینگ  ۱  ۳/6        

 ۴۳   دارو  6  ۳/3        

 ۴2   داروهای دامی  6  ۳/3        

 ۴۱   رزین پالستیک  ۳۳  2/۷        

 ۴۴   روغن خوراکی و صنعتی  ۴  ۳/۷        

 ۴6   ریشه شیرین بیان  6  ۳/3        

 ۴2   زعفران 3  2        

 ۴۷   زغال چوب ۳۳  2/۷        

 ۴0   سر قیچی پارچه  ۳۳  2/۷        

 ۴3   سویا 6  ۳/3        

 6۳   شمع مومی  ۳۳  2/۷        
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 6۳   صندوق پنبه ایران     ۳۳  2/۷        

 62   طال و نقره  2  ۳/۱6        

 6۱   علوفه   ۳2  ۱        

 6۴   عمومی اصفهان  3  2        

 66   عمومی و سراها ۳۳  2/2        

 62   فرمیکا ، فیبر و روکش  ۷  ۳/۴ 

 6۷   فندوق زمینی  ۳۳  2/۷        

 60   فیلم  ۳۳  2/۷ 

 63   قطعات یدکی خودرو باستثناء الستیک  ۱  ۳/6 

 2۳   قیر  ۳2  ۱        

 2۳   کائوچو  2  ۳/2        

 22   کارتن  ۷  ۳/۴ 

 2۱   کاغذ 2  ۳/2 

 2۴   کاغذ حساس فیلم  ۷  ۳/۴        

 26   کاغذهای قیراندود ، شمعی و مومی   ۳2  ۱        

 22   کاالهای دندانپزشکی  6  ۳/3        

 2۷   کاالهای مصرفی متنوع  ۳۳  2/۷        

 20   کامپیوتر  ۴  ۳/۷        

 23   کبریت  ۳۳  2/۷        

 ۷۳   کتاب  6  ۳/3        

 ۷۳   کتیرا  ۴  ۳/۷        

 ۷2   کلش   6  ۳/3        

 ۷۱   کمپوست  ۱  ۳/6        

 ۷۴   کنف  ۳۳  2/۷        

 ۷6   کیسه گونی   ۴  ۳/۷        

 ۷2   کود حیوانی و شیمیایی  6  ۳/3        

 ۷۷   کود و سموم دفع آفات ) با کیسه و برچسب ( ۴  ۳/۷        

 ۷0   گازوئیل  ۳2  ۱        

 ۷3   گریس 0  ۳/۷        

 0۳   ای ( گندم ) بسته بندی کیسه 6  ۳/3        

 0۳   الک شیشه  ۳۳  2/۷        
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 02   لوازم اداری  ۴  ۳/۷        

 0۱   لوازم التحریر و نوشت افزار  2  ۳/2        

 0۴   ماشین آالت  ۱  ۳/6        

 06   مرکب چاپ  ۳۳  2/۷        

 02   ملزومات اداری  ۴  ۳/۷        

 0۷   مواد اولیه تولید کمپوست  2  ۳/2 

 00   مواد شیمیائی کم خطر 3  2        

 03   مواد شیمیائی پرخطر ۳۳  2/۷ 

 3۳   مواد شیمیائی بسیار خطرناک ۳2  ۱ 

 3۳   مواد ضد رنگ و زنگ زدا ۳۳  2/۷        

 32   میوه  ۴  ۳/۷        

 3۱   نخ پارچه و پوشاک  6  ۳/3 

 3۴   نخ جراحی از پالستیک  0  ۳/۷ 

 36   نخ جراحی از جنس روده   ۴  ۳/۷        

 32   نفت سفید  ۳۳  2/۷        

 3۷   نیشکر  ۳۳  2/۷        

 30   ویتامین های دامی  6  ۳/3        

 33   هیزم  ۳2  ۱        
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