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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان 

 

 شرح بهای خدمات کد
 مبلغ سالیانه بریال

89 

مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

 88مبلغ تصویبی سال 

 بریال
 مالحظات

  000/0 000/0 000/000 پانسیون  1

  000/0 000/0 000/100/2 مهد کودک  2

  000/1 000/1 000/500 باشگاهها و کلوپهای سالم بدون تریا  3

  000/0 000/0 000/100/0 باشگاه مارون 4

  000/1 000/1 000/500 چلوکبابی  0

  000/1 000/1 000/500 اغذیه فروشی  6

  000/20 000/20 000/200/1 کافه قنادی عمده فروشی 7

  000/10 000/10 000/000/1 کافه قنادی  8

  000/1 000/1 000/700 مسافرخانه سوئیت دار 5

  000/2 000/2 000/000/1 مسافرخانه  10

  000/0 000/0 000/770 آبمیوه گیری  11

  000/1 000/1 000/000 سینما و تئاتر  –بوفه  12

  000/1 000/1 000/800 کافه تریا و بستنی فروشی  13

  000/30 000/30 000/200/0 تعمیرگاهها و اتو سرویسها  14

  000/1 000/1 000/800 توقفگاه و پارکینگها  10

  000/00 000/00 000/100/3 بنگاهها و مؤسسات باربری و مسافر بری  16

17 
ن عروسی و سلف سرویسها و سالنهای جش

 پذیرایی 
000/200/4 000/40 000/40  

  000/0 000/0 000/100/2 مرکز توزیع و فروش سوسیس و کالباس  18

15 

 –اری حسابد  -آموزشگاه های ماشین نویسی

 –الکترونیک  -نقشه برداری      –تقویتی 

 –نقاشی  –عکاسی  -خطاطی –خیاطی  -آرایشی

 موسیقی 

000/400/1 000/2 000/2  

  000/2 000/2 000/400/1 مکانیکی  –آموزشگاه تعلیم رانندگی  20
 

 

 علیرضا بهادری                               نعمت اله دانائی                   

 شهرداری بهبهان سرپرست                                                           رئیس شورای اسالمی بهبهان    
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 بریال 89 مبلغ سالیانه شرح بهای خدمات کد
مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

 88مبلغ تصویبی سال 

 بریال
 اتمالحظ

  000/20 000/20 000/600 آرایشگاه مردانه  21

  000/30 000/30 000/100/2 آرایشگاه زنانه  22

  000/10 000/10 000/000/1 فروشگاههای لوازم آرایشی و عطریات  23

24 
فروشندگان داروهای دامی و سموم دفع آفات 

 نباتی و         کود شیمیایی 
000/000/1 000/00 000/00  

  000/60 000/60 000/300/1 فروشندگان عینکهای طبی و آفتابی  20

  000/1 000/1 000/000 داروخانه و دارگ استورهای  26

  000/1 000/1 000/300 گرمابه  27

  000/1 000/1 000/000 فروشندگان مایع دستشوئی و ظرفشوئی  28

  000/00 000/00 000/400/4 بیمارستان های خصوصی  25

  000/00 000/00 000/700/1 مانگاهها و کلینیک های درمانی در 30

  000/00 000/00 000/270/1 مطب پزشکان متخصص  31

  000/20 000/20 000/500 مطب پزشکان عمومی  32

  000/0 000/0 000/300/1 دندانپزشکی 33

  000/0 000/0 000/700 داندانسازی تجربی  34

30 
ان انواع تیغ تولیدکنندگان و عمده فروش

 نفر کارگر  20صورت تراشی با کمتر از 
0/1% 0/1 % 0/1%  

  000/1 000/1 000/300 تزیقات و پانسمان  36

  000/00 000/00 000/400/4 آزمایشگاههای طبی  37

  000/00 000/00 000/400/4 رادیولوژی  38

  000/30 000/30 000/000/1 فیزیوتراپی  35

  000/30 000/30 000/000/1 ظایر آن آسفالوگرافی و ن 40

                  

 علیرضا بهادری                  نعمت اله دانائی                      
 

 سرپرست شهرداری بهبهان                         رئیس شورای اسالمی بهبهان            
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
       الیانه مبلغ س

 بریال  89

مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

 88مبلغ تصویبی سال 

 بریال
 مالحظات

  000/30 000/30 000/000/1 مطب و کلینیک های دامپزشکی  41

  000/20 000/20 000/500 تعمیرکاران رادیو و تلویزیون و وسایل صوتی و ویدئو  42

  000/2 000/2 000/400/1 ال فریزر و نظایر آنتعمیرکاران کولر و آبگرمکن و یخچ 43

44 
ترانسفورماتور پمپ آب  –تعمیرکاران الکتروموتوری 

 و         سیم پیچی و نظایر آن 
000/500 000/20 000/20  

  000/20 000/20 000/500 تعمیر تلفنهای معمولی و الکترونیک  40

  000/10 000/10 000/600 تعمیرکاران ماشین های حساب و تحریر 46

  000/10 000/10 000/400 قلم و خودنویس –فندک  –تعمیرکاران ساعت  47

  000/10 000/10 000/600 تعمیرکاران لوازم نفت سوز خانگی ، خوراک پزی 48

45 .................................................. .................... .................... .....................  

  000/10 000/10 000/000/1 لوله کش ساختمان )اعم از گاز و آب(  00

01 
تعمیرکاران وسایل مدرن عکاسی با فیلمبرداری و 

  1پروژکتور درجه 
000/000 000/1 000/1  

  000/10 000/10 000/000/1 تعمیرکاران موتورسیکلت  02

  000/1 000/1 000/000 تعمیرکاران دوچرخه  03

  000/10 000/10 000/100/3  سنگین تعمیرکاران ماشین آالت 04

  000/10 000/10 000/600/1 تعمیرکاران اتومبیل   00

06 
آمپر کیلومتر شماره درجه  –کیلومتر شمار درجه آب 

 آب
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/10 000/10  000/000/1  سپر ساز اتومبیل و پرس کاران 0661

  000/10 000/10 000/600 اگزوز ساز  –رادیاتور ساز  –ساز گل گیر 07

  000/10 000/10 000/600/1 مکانیک اتومبیل  08

  000/10 000/10 000/200/1 آهنگر اتومبیل  05

  000/20 000/20 000/100/2 نقاش اتومبیل  60

 علیرضا بهادری                 نعمت اله دانائی                    

            سرپرست شهرداری بهبهان       رئیس شورای اسالمی بهبهان            
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد 
 مبلغ سالیانه 

 بریال 89

 88مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال

مبلغ تصویبی 

 بریال 88سال 
 مالحظات

  000/00 000/00 000/400/1 ی فروش و سیم کش اتومبیل باطری سازی و باطر 61

  000/10 000/10 000/200/1 تعویض روغن و فیلتر ماشین  62

  000/20 000/20 000/500 آپارت و پنچرگیر و باالنس چرخ باد  63

  000/0 000/0 000/700 کمک فنر ساز اتومبیل  64

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تشک دوز و تودوز اتومبیل  60

  000/0 000/0 000/700 لنت کوبی اتومبیل  66

  000/60 000/60 000/100/3 تراشکار اتومبیل و فلزات  67

68 
فروشندگان انواع اتومبیل ماشین آالت جاده سازی و 

 کشاورزی 
000/600/1 000/10 000/10  

65 
فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل و ماشین آالت سنگین  

 زی جاده سازی و کشاور
000/400/1 000/00 000/00  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20تولیدکنندگان لوازم یدکی اتومبیل با کمتر از  70

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20تولیدکنندگان باطری اتومبیل با کمتر از  71

  000/00 000/00 000/40/1 فروشندگان باطری اتومبیل 72

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 کی اتومبیل و ترانسفورماتورفروشندگان لوازم ید 73

  000/10 000/10 000/200/1 فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل سبک  74

  000/20 000/20 000/700/1 فروشندگان لوازم یدکی ماشین آالت سنگین  70

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان اطاق ماشین آالت   76

  000/00 000/00 000/400/1 آالت فروشندگان اطاق ماشین  77

  000/10 000/10 000/200/1 منبع و تانکر سازان  78

  000/10 000/10 000/600 اوراقچی و فروشندگان لوازم دست دوم اتومبیل  75

  000/00 000/00 000/400/1 فروشندگان شیشه اتومبیل  80

81 
واردکنندگان و فروشندگان انواع روغن موتور و ضد یخ 

 اتومبیل و ماشین آالت 
000/400/1 000/00 000/00  

  000/60 000/60 000/000/3 واردکنندگان و فروشندگان موتورسیکلت  82

 علیرضا بهادری                  نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                رئیس شورای اسالمی بهبهان                    
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

 88مبلغ تصویبی سال 

 بریال
 مالحظات

  000/20 000/20 000/500 واردکنندگان و فروشندگان دوچرخه  83

  000/00 000/00 000/200/1 فروشندگان جزء لوازم یدکی موتورسیکلت  84

  000/20 000/20 000/500 فروشندگان جزء لوازم یدکی دوچرخه  80

  000/30 000/30 000/100/3 متر  100نمایشگاههای فروش اتومبیل به وسعت تا  86

  000/30 000/30 000/000/3 متر  100تا  101از  87

  000/10 000/10 000/600 آژانس های کرایه دهی اتومبیل سواری  88

  000/10 000/10 000/700 دفاتر بارکش شهری  85

  000/20 000/20 000/500 تعمیرکاران رادیو و ضبط اتومبیل 50

  000/00 000/00 000/500 فروشندگان رادیو و ضبط اتومبیل 51

52 
مؤسسات خدماتی منزل)از قبیل تنظیم لوله بازکنی 

 تخلیه چاه ایزوله و عایق کاری پشت بام و نظایر آن( 
000/700 000/20 000/20  

  000/10 000/10 000/000 کلیدساز و تعمیر قفل اعم از اتومبیل و منازل  53

  000/10 000/10 000/000/2 وارد کنندگان و فروشندگان الستیک انواع خودرو  54

50 
وارد کنندگان و فروشندگان الستیک موتورسیکلت 

 ودوچرخه
000/000/1 000/10 000/10  

  000/10 000/10 000/200/1 دوچرخه و موتور سیکلت  الستیک شندگان جزءفرو 56

  000/10 000/10 000/500 سیم کش و فروشندگان جزء لوازم الکترونیک  57

  000/10 000/10 000/500 واردکنندگان و فروشندگان عمده لوازم الکترونیک 58

  000/10 000/10 000/600/1 واردکنندگان عمده وسایل صوتی و تصویری 55

  000/10 000/10 000/000/1 واردکنندگان جزء وسایل صوتی و تصویری 100

101 

فروشندگان جزء لوازم خانگی و الکتریکی نفتی 

 –بخاری  –بخاری  -گازی از قبیل یخچال فریزر

 پنکه  –کولر 

000/600/1 000/10 000/10  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان لوازم برقی  102

  000/10 000/10 000/600/1 فروشندگان جزء لوازم خانگی  103

 علیرضا بهادری                 نعمت اله دانائی                       

 سرپرست شهرداری بهبهان                  رئیس شورای اسالمی بهبهان                   
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 بهانفهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر به

 شرح بهای خدمات کد
 89مبلغ سالیانه 

 بریال

مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

مبلغ تصویبی 

 بریال 88سال 
 مالحظات

104 
واردکنندگان و عمده فروشان انواع باطری ویژه ساعت و   ماشین 

 های تحریر
000/200/1 000/10 000/10  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان انواع باطری 100

  000/10 000/10 000/500 فروشندگان انواع باطری به صورت جزئی 106

107 
عمده فروشان دوربین عکاسی و فیلمبرادری و انواع پروژکتور و 

 لوازم عکاسی و انواع فیلم
000/700/1 000/20 000/20  

108 
فروشندگان جزء دوربین عکاسی و فیلمبرادری و انواع پروژکتور و 

 اع فیلملوازم عکاسی و انو
000/200/1 000/10 000/10  

  000/10 000/10 000/200/1 استودیوهای فیلمبرداری و آتلیه عکاسی و ظهور فیلم  105

110 
جایگاههای پمپ بنزین اختصاصی و دولتی فروش مواد 

 نفتی 
000/600/2 000/10 000/10  

  000/0 000/0 000/700 جایگاههای ارائه نفت بلور جریی  111

  000/10 000/10 000/400/1 پیمانکاران نفت مشعل گازوئیل باروت 112

  000/20 000/20 000/100/1 زغال سنگ  –عمده فروشان زغال چوب  113

  000/10 000/10 000/800 فروشندگان جزء  114

  000/0 000/0 000/700 سمساری و امانت فروش  110

  000/8 000/8 000/800 کرایه دهندگان ظروف و وسایل پذیرائی  116

  000/8 000/8 000/800 پنکه و چراغ  –کرایه دهندگان وسایل برقی نظیر بلندگو  117

  000/20 000/20 000/100/2 بنگاه های معامالت و مشاور امالک  118

  000/20 000/20 000/600/2 جرثقیل داران و ماشین آالت سنگین  115

120 
شیر  -ساختمان از قبیل کاشی عمده فروشان و وسایل بهداشتی و

 توالت فرنگی  -وان -موزائیک  -حمام و دستشوئی
000/600/2 000/10 000/10  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 بلوک و تیرچه –کاشی  -سازندگان و فروشندگان موزائیک 121

  000/00 000/00 000/100/2 کارگاههای سنگبری  122

  000/20 000/20 000/500 اسفنجی و پشم شیشه واردکنندگان و عمده فروشان کاالهای 123

  000/20 000/20 000/300/1 فروشندگان جزء کاالهای اسفنجی و پشم شیشه 124

 علیرضا بهادری                 نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                   رئیس شورای اسالمی بهبهان                
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 ست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهانفهر

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

مبلغ تصویبی سال 

 بریال 88
 مالحظات

  000/20 000/20 000/600/1 گچ  –آهک  –فروشندگان مصالح ساختمانی از قبیل سیمان  120

  000/20 000/20 000/600/1 دفاتر فروش آجرهای فشاری و سیمان  126

127 
بیل  –کلنگ  –فروشندگان وسایل بنایی و ساختمان از قبیل ماسه 

 قیرگونی  –تراز  –
000/300/1 000/10 000/10  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان انواع شیشه  128

  000/00 000/00 000/400/1 فروشندگان انواع شیشه ساختمان  125

  000/20 000/20 000/700/1 فروشندگان انواع میزهای شیشه ای شیشه گر و  130

131 
واردکنندگان و عمده فروشندگان انواع دالنیک و لوازم 

 استخر 
000/400/1 000/00 000/00  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان و عمده فروشان انواع التک  132

  000/00 000/00 000/400/1 فروشندگان جزء 133

  000/20 000/20 000/700 نقاش ساختمان 134

130 
دفاتر مهندسین مشاور و مقاطع کاران و پیمانکاران ساختمان و 

 معدن و تأسیسات و نظایر آن 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/20 000/20 000/700 دفاتر حسابرسی مالی حقوقی گمرکی و نظایر آن  136

137 

ع ساختمان از قبیل واردکنندگان و عمده فروشان تهویه مطبو

ارکانه یشن چیه و فن کوئل شوفاژ مشعل های حرارتی هواکش و 

 بادزنهای برقی مخصوص تهویه و نظایر آن 

000/400/1 000/00 000/00  

  000/20 000/20 000/800 فروشندگان جزء  138

  000/10 000/10 000/400 فروشندگان لوازم اسقاطی ساختمان از قبیل درب و پنجره 135

140 
واردکنندگان و عمده فروشان لوازم مهندسی نقشه برداری و نقشه 

 کشی 
000/000/1 000/10 000/10  

  000/10 000/10 000/000 فروشندگان جزء  141

  000/10 000/10 000/600/1 آهنگران درب و پنجره سازان آهنی و آلومینیومی  142

  000/10 000/10 000/600 ع بشکه حلبی لوله بخاری و انوا -سازندگان کانال کولر 143

 هادریعلیرضا ب                  نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                   رئیس شورای اسالمی بهبهان                 
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 لبریا

مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

مبلغ تصویبی سال 

 بریال 88
 مالحظات

  000/0 000/0 000/000 لوله بخاری وانواع بشکه حلبی  -سازندگان کانال کولر  144

  000/00 000/00 000/400/4 عمده فروشان آهن و پروفیل  140

  000/20 000/20 000/800/2 فروشندگان جزء  146

  000/20 000/20 000/100/2 دگان ابزار از قبیل لوله و دستگیره و قفل واردکنن 147

  000/20 000/20 000/400/1 فروشندگان جزء  148

145 
واردکنندگان و عمده فروشان انواع ایرانیت فاریست و 

 انواع پولیکا و نظایر آن 
000/600/1 000/20 000/20  

  000/10 000/10 000/580 فروشندگان جزء  100

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان و عمده فروشان آجیل و خشکبار  101

  000/00 000/00 000/600/1 صادر کنندگان خشکبار  102

  000/20 000/20 000/000/1 فروشندگان جزء خشکبار  103

104 
آب نبات پز و نقل فروش تولیدکنندگان و عمده 

 فروشان
000/000/1 000/0 000/0  

  000/20 000/20 000/300 نبات پز و نقل فروش جزءآب  100

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 کارخانجات تولیدکنندگان آرد  106

  000/0 000/0 000/000/1 فروشندگان جزء  107

  000/30 000/30 000/600/2 بارفروشان میادین میوه و تره بار  108

  000/10 000/10 000/500 میوه فروشان بازارچه های محلی  105

  000/10 000/10 000/500 میوه فروشان  160

  000/30 000/30 000/200/0 بنکداران مواد غذایی  161

  000/10 000/10 000/600 لبنیات فروشان 162

  000/10 000/10 000/600 خواربار فروشان  163

  000/10 000/10 000/600 عطار و سقط فروشی  164

  000/10 000/10 000/600 فروشندگان حبوبات  160

 علیرضا بهادری                 نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان         رئیس شورای اسالمی بهبهان               
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

 88انه مبلغ پیشنهادی سالی

 بریال

مبلغ تصویبی سال 

 بریال 88
 مالحظات

  000/30 000/30 000/200/1 فروشندگان مواد پروتئینی  166

  000/20 000/20 000/700 قصاب گوشت گوسفندی  167

  000/20 000/20 000/700 قصاب گوشت گاوی  168

  000/20 000/20 000/500 فروشندگان مرغ کلی یا عمده  165

  000/20 000/20 000/700 ندگان ماهی فروش 170

  000/10 000/10 000/600 فروشندگان پرنده  171

  000/10 000/10 000/700/1 فروشندگان کلی تخم مرغ  172

  000/10 000/10 000/600 فروشندگان جزئی تخم مرغ  173

  000/10 000/10 000/600 فروشندگان قهوه و کاکائو و چای  174

  000/10 000/10 000/700 کبابی  170

  000/8 000/8 000/700 حلیم پزی  176

  000/8 000/8 000/700 آش فروشی  177

  000/3 000/3 000/400 لبو فروشی  178

  000/10 000/10 000/400 کله پزی، سیرابی فروشی  175

  000/0 000/0 000/300 جگرکی 180

  000/0 000/0 000/300 کشک سائی 181

  000/10 000/10 000/000/1 نادی ، شیرینی پزی ق 182

  000/20 000/20 000/800 فروشندگان چای  183

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان و عمده فروشان انواع شکالت  184

  000/10 000/10 000/700/1 فروشندگان انواع شکالت کلی  180

  000/10 000/10 000/000/1 فروشندگان انواع شکالت جزئی   186

  000/10 000/10 000/700/1 انبار پخش و توزیع نوشابه های غیر الکلی  187

 

 علیرضا بهادری                                          نعمت اله دانائی               

 سرپرست شهرداری بهبهان                    رئیس شورای اسالمی بهبهان           
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 ست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهانفهر

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

مبلغ تصویبی سال 

 بریال 88
 مالحظات

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان ادویه جات و نمک  188

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان یخ مصنوعی  185

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 ن حلواجات تولیدکنندگا 150

  000/10 000/10 000/600 قهوه خانه و چای خانه معمولی  151

  000/0 000/0 000/700 نانوایی های سنتی تنوری  152

  000/0 000/0 000/800 نانوایی ماشینی  153

  000/0 000/0 000/800 نان ساندویچی 154

  000/0 000/0 000/700 تولیدکنندگان نان ماشینی  150

156 
سس و رب  -مرباجات –تولیدکنندگان انواع ترشیجات 

 گوجه و نظایر آن 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

157 
سس و  -مرباجات –فروشندگان عمده انواع ترشیجات 

 رب گوجه و نظایر آن 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

158 
سس و  -مرباجات –فروشندگان جزء انواع ترشیجات 

  رب گوجه و نظایر آن
000/800 000/0 000/0  

  000/10 000/10 000/000/1 واردکنندگان انواع پارچه 155

  000/20 000/20 000/400/1 بزاز  200

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 سری دوزی پوشاک  201

  000/0 000/0 000/600 دوخته فروشی  202

  000/10 000/10 000/000 خیاطی کت وشلوار  203

  000/10 000/10 000/000 خیاطی پیراهن  204

  000/10 000/10 000/000 خیاطی شلوار  200

  000/0 000/0 000/270 تعمیرات خیاطی  206

  000/10 000/10 000/500 خیاطی زنانه 207

 

 علیرضا بهادری                                          نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان              ای اسالمی بهبهان رئیس شور               
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 بریال 89 مبلغ سالیانه شرح بهای خدمات کد
مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

 88مبلغ تصویبی سال 

 بریال
 مالحظات

  000/10 000/10 000/600 فروش پرده  208

  000/10 000/10 000/600 پرده دوزی  205

  000/20 000/20 000/400/1 فروش و کرایه لباس عروس  210

  000/10 000/10 000/500 بوتیم و منرونهای پوشاک  211

  000/0 000/0 000/400 دکمه فروشی و سنگ دوز و دکمه منگنه  212

213 
 –فروشندگان انواع لوازم خیاطی از قبیل نخ 

 موکی  –الئی  –زیپ 
000/300 000/0 000/0  

  000/10 000/10 000/000/1 عمده فروشان پوشاک  214

  000/10 000/10 000/500 فروشندگان جزء پوشاک  210

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 سری دوزی پیراهن  216

217 
عمده فروشان موکت و انواع کف پوش کاغذ 

 دیواری و    پرده کرکره 
000/700/1 000/30 000/30  

  000/20 000/20 000/580 فروشندگان جزء  218

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان موکت و کاغذ دیواری  215

  000/00 000/00 000/700/8 واردکنندگان و عمده فروشان فرش  220

  000/20 000/20 000/700/1 فروشندگان جزئی  221

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان فرشهای ماشینی  222

  000/10 000/10 000/700/1 پشم، مو، کرک عمده فروشی  223

  000/0 000/0 000/300 فروشندگان جزء  224

  000/10 000/10 000/500 عمده فروشان پنبه  220

  000/0 000/0 000/300 فروشندگان جزء پنبه  226

227 
 –روتختی  –واردکنندگان و عمده فروشان پتو 

 انواع لحاف پشم و شیشه  –حوله 
000/000 000/10 000/10  

 

 علیرضا بهادری                نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان       رئیس شورای اسالمی بهبهان               
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

 88مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال

مبلغ تصویبی سال 

 بریال 88
 مالحظات

  000/10 000/10 000/000 فروشندگان جزء  228

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولید پتو، روتختی، حوله و غیره  225

230 
تولید کنندگان و عمده فروشان انواع جوراب و زیر 

 پوش و نظایر آن 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/0 000/0 000/000/1 فروشندگان کلی  231

  000/0 000/0 000/600 فروشندگان جزئی  232

  000/10 000/10 000/700  1فروشندگان انواع چادر و خیمه و سایه بان درجه  233

234 
تولید کنندگان و فروشندگان عمده کیف و چمدان و 

 نفر کارگر 20وسایل چوبی با کتر از 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/10 000/10 000/600 جزء کیف و چمدان سراجان و فروشندگان  230

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر  20تولیدکنندگان چرم با کمتر از  236

  000/20 000/20 000/400/1 واردکنندگان و عمده فروشان چرم 237

  000/10 000/10 000/400 فروشندگان جزء چرم و پستائی سازان  238

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20با کمتر از  تولیدکنندگان کفش ماشینی 235

  000/0 000/0 000/000/1 فروشندگان جزء کفش 240

  000/10 000/10 000/700 فروشندگان کفش دست دوز  241

  000/10 000/10 000/700 کاله دوزان و کاله فروشان  242

  000/20 000/20 000/500/1 دست باف  -دستی -صادرکنندگان فرش ماشینی 243

  000/20 000/20 000/700/1 فروشندگان فرش  244

  000/0 000/0 000/300 تعمیرکاران و رفوگران فرش  240

  000/0 000/0 000/300 تعمیرکاران فرش و واکسی ها  246

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان واکس و انواع شمع  247

  000/0 000/0 000/700 واردکنندگان و عمده فروشان شمع  248

 

 علیرضا بهادری                        نعمت اله دانائی            

 سرپرست شهرداری بهبهان                 رئیس شورای اسالمی بهبهان        
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
مبلغ سالیانه 

 ریال89

ه مبلغ پیشنهادی سالیان

 بریال 88

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/10 000/10 000/000/1 نفر کارگر 20تولیدکنندگان کاموا با کمتر از  245

  000/7000 000/7000 000/700 فروشندگان جزء کاموا 200

201 
نفر  20تولیدکنندگان کالههای کشباف و تریکو با کمتر از 

 کارگر 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/0 000/0 000/000 فروشندگان جزء کاالهای کشباف و تریکو  202

  000/0 000/0 000/400 پنبه زن 203

204 
 –واردکنندگان و عمده فروشان الیاف شیمیایی از قبیل تترون 

 پرلن مواد اولیه کشباف 
000/000/1 000/10 000/10  

  000/0 000/0 000/700 فروشندگان جزء  200

  000/0 000/0 000/700/1 های قالیشویی کارگاه 206

  000/0 000/0 000/800 لباسشوئی و خشکشوئی  207

  000/0 000/0 000/400 رنگ رزی منسوجات  208

  000/0 000/0 000/400 حصیر فروشی  –حصیر بافی  205

260 
نفر  20تولیدکنندگان البسه و وسایل فروش با کمتر از 

 کارگر 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/10 000/10 000/000/1 واردکنندگان و عمده فروشان البسه  261

  000/0 000/0 000/700 فروشندگان جزء وسایل ورزشی  262

  000/0 000/0 000/500 واردکنندگان و عمده فروشان انواع گونی و چتائی و کنف  263

264 
تولیدکنندگان انواع گونی و چتائی و کنف فروشی با کمتر از 

 نفر کارگر 20
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/0 000/0 000/400 فروشندگان جزء  260

  000/0 000/0 000/700 واردکنندگان و عمده فروشان انواع نخ و کالف و قرقره  266

267 
نفر  20تولیدکنندگان انواع نخ وکالف و قرقره با کمتر از 

 کارگر
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/10 000/10 000/300/1 فروشان اجناس خرازی  واردکنندگان و عمده 268

  000/10 000/10 000/000/1 خرازی فروش 265

 علیرضا بهادری                       نعمت اله دانائی                   

 سرپرست شهرداری بهبهان              رئیس شورای اسالمی بهبهان                
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 ات کسب پیشه شهر بهبهانفهرست بهای خدم

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

270 
فروشندگان انواع پوست های قیمتی مانند خزچیین چیال 

 کنندگان و عمده فروشان سمور و نظایر آن
000/000 000/0 000/0  

  000/10 000/10 000/300/1 ان و عمده فروشان بلور و چینی آالتوارد کنندگ 271

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفرکارگر 20تولیدکنندگان بلور و چینی آالت با کمتر از  272

  000/10 000/10 000/700 فروشندگان جزء 273

  000/8 000/8 000/700 فروشندگان اجناس لوکس و کادویی 274

270 
وشندگان لوازم نظافت منزل از قبیل جارو تولیدکنندگان و فر

 و خاک انداز و بروس های موئی ظرفشوئی و نظایر آن
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/1 000/1 000/200 نداف  276

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20کارگاههای تولید مبل بدون نمایش با کمتر از  277

  000/20 000/20 000/100/2 نمایشگاههای مبل دو دهنه  278

  000/20 000/20 000/300 برای بیش از هر طبقه اضافی   275

  000/10 000/10 000/700 نمایشگاههای لوستر تا دو دهنه  280

  000/10 000/10 000/000 نمایشگاههای لوستر بیش از دو دهنه  281

  000/10 000/10 000/400 نمایشگاههای لوستر برای هر طبقه اضافی  282

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر  20کارگاههای تولید پوستر با کمتر از  283

  000/0 000/0 000/700 آیینه فروشی و آیینه سازی و شمعدان سازی  284

  000/0 000/0 000/700 پوتین دوز و پوتین فروش  280

  000/30 000/30 000/000/6 کارگاه طال و جواهر سازی  286

  000/40 000/40 000/000/2 هر فروشی طال و جوا 287

  000/20 000/20 000/100/3 تعمیرات طال و جواهرات  1/287

  000/0 000/0 000/600 فروشندگان خاتم کاری و منبت کاری و مینیاتور  288

  000/0 000/0 000/600 نقره ساز و نقره فروش و ملیله  285

  000/0 000/0 000/400 ی سازندگان و فروشندگان مجسمه های زینت 250

 علیرضا بهادری                     نعمت اله دانائی                      

 داری بهبهانسرپرست شهر               رئیس شورای اسالمی بهبهان                
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88لیانه سا

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/0 000/0 000/000 فروشگاههای مجتمع صنایع دستی 251

  000/0 000/0 000/000 عقیق و فیروزه  252

  000/10 000/10 000/500 عتیقه فروشی  253

  000/8 000/8 000/770 سازندگان و فروشندگان ظروف سفالین  254

  000/8 000/8 000/770 ندگان گلهای مصنوعی واردکن 250

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20تولیدکنندگان گلهای مصنوعی با کمتر از  256

257 
فروشندگان گلهای طبیعی و درختچه های تزئینی و 

 گلهای مصنوعی  
000/700 000/8 000/8  

258 
پرورش دهندگان ماهیهای پرورشی و فروشندگان 

 آکواریوم 
000/700 000/10 000/10  

  000/0 000/0 000/700 ریخته گری و قالب سازی 255

  000/8 000/8 000/770 عمده فروشان مس و قلع  300

  000/0 000/0 000/700 سفیدگر و مس گر  301

  000/0 000/0 000/400 تابلوسازی و گالریهای نقاشی و هنری  302

  000/10 000/10 000/500 تیک سازندگان تابلوهای نئون و پالس 303

  000/0 000/0 000/770 تابلوسازی و نقاشی و خطاطی  304

  000/10 000/10 000/000/1 واردکنندگان و عمده فروشان انواع ساعت 300

  000/8 000/8 000/770 فروشندگان جزء ساعت  306

  000/0 000/0 000/700 خراطان و سازندگان قالبهای چوبی  307

  000/0 000/0 000/600 حکاکی مهر الستیکی و پالک سازی  308

305 
درودگر و نجار و سازندگان صندوق و بشکه های چوبی 

  1درجه 
000/300/1 000/7 000/7  

 

 علیرضا بهادری                     نعمت اله دانائی              

 سرپرست شهرداری بهبهان                رئیس شورای اسالمی بهبهان          

                       

 



77 
 

 

 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/10 000/10 000/700/1 پالستیک  –فلزی  –دکورساز اعم از چوبی  310

  000/0 000/0 000/600 ساز و آلبوم ساز  صحاف و قالب 311

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر  20تولیدکنندگان با کمتر از  312

  000/0 000/0 000/770 فروشندگان جزء 313

314 
کبریت و  -نمایشگاهها و فروشندگان کلکسیون تمبر

 نظایر آن 
000/700 000/0 000/0  

310 
رچم و عالئم نظامی و پ –سازندگان و فروشندگان یراق 

 مؤسسات انتشاراتی و چاپ لوازم التحریر
000/500 000/10 000/10  

  000/20 000/20 000/100/2 چاپخانه انواع  316

  000/20 000/20 000/000/2 فروشندگان گلهای طبیعی و درختچه ها 317

318 ..................................................... ..................... ..................... .....................  

315 ....................................................... ..................... .................... ....................  

  000/10 000/10 000/000/1 مؤسسات چاپ نقشه اوزالیه  320

  000/10 000/10 000/000/1 کپی(زیراکس )فتو 321

  000/0 000/0 000/600 پرس کارت و گواهینامه و نظایر آن  322

  000/0 000/0 000/770 مؤسسات انتشاراتی  323

  000/10 000/10 000/500 مؤسسات تبلیغاتی و آگهی تجاری  324

  000/0 000/0 000/600 کتابفروشی 320

  000/10 000/10 000/000/1 فروشندگان روزنامه  326

  000/10 000/10 000/000/1 فروشندگان کاغذ 327

  000/0 000/0 000/600 تعمیرکار دستگاه فتوکپی  328

  000/10 000/10 000/000/1 واردکنندگان و عمده فروشان انواع کاغذ  325

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20تولیدکنندگان کارتن مقوائی با کمتر از  330

  000/10 000/10 000/200/1 و پرس کارتن عمده فروشی کارتن مقوائی 331

 علیرضا بهادری                                            نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                رئیس شورای اسالمی بهبهان             
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 بهانفهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر به

 

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20تولیدکنندگان جعبه های مقوائی با کمتر از  332

333 
نفر  20تولیدکنندگان پاکتهای کاغذی و پالستیک با کمتر از 

 کارگر
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 سازندگان و عمده فروشان لوازم التحریر و انواع پوستر 334

  000/0 000/0 000/770 فروشندگان جزء لوازم التحریر  330

  000/0 000/0 000/770 فروشندگان جزء انواع پوستر  336

  000/0 000/0 000/770 ی دارالترجمه و دارالتحریر و صنایع فلزی چوبی و پالستیک 337

  000/10 000/10 000/600/1 مالمین  –عمده فروشان ظروف پالستیک  338

  000/10 000/10 000/200/1 مالمین  –فروشندگان جزء ظروف پالستیک  335

  000/0 000/0 000/600 سازندگان انواع ظروف روی و آلومنیومی  340

  000/0 000/0 000/600 می فروشنده انواع ظروف روی و آلومنیو 341

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 المپ گازی  –فروشنده سماور و چراغ توری  342

  000/0 000/0 000/770 فروشندگان فانوس چراغ توری  343

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان فانوس چراغ توری  344

340 
واردکنندگان و عمده فروشان ظروف و لوازم پالستیک و 

 مالمین
000/000/1 000/10 000/10  

346 
تولیدکنندگان ظروف و لوازم پالستیک و مالمین با کمتر 

 نفر کارگر 20از 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

347 

تولیدکنندگان مصنوعات فلزی اعم از خانگی از قبیل 

 20تختخواب و صندوق نسوز با کمتر از  -کابینت -میز

 نفر کارگر

0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/20 000/20 000/100/2 گان جزء مصنوعات فلزی فروشند 348

  000/10 000/10 000/300/1 فروشندگان جزء مصنوعات چوبی   345

300 
وارد کنندگان و عمده فروشان انواع کارتهای حساب 

 تحریر پلی کپی ، زیراکس و نظایر آن 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

 علیرضا بهادری                    نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان            رئیس شورای اسالمی بهبهان              
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 نفر کارگر 20کمتر از تولیدکنندگان فتوکپی با  301

  000/0 000/0 000/770 فروشندگان جزء دستگاه فتوکپی  302

303 
واردکنندگان و عمده فروشان انواع چوب و تیراور 

 ساخته
000/100/2 000/20 000/20  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولیدکنندگان تخته سه الئی فیبر  304

  000/0 000/0 000/770 چوب و الوار  فروشندگان جزء انواع 300

  000/8 000/8 000/300/1 کارگاه چوب بری ) نجاری(  306

  000/10 000/10 000/100/2 کابینت ساز  307

308 
واردکنندگان و عمده فروشان وسایل ایمنی و آتش 

 نشانی 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

305 
نفر  20ار  تولیدکنندگان و عمده فروشان وسایل ایمنی با کمتر

 کارگر 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/10 000/10 000/000/1 فروشندگان جزء وسایل ایمنی و آتش نشانی  360

  000/0 000/0 000/770 فروشندگان جزء انواع ابزار صنعتی  361

  000/0 000/0 000/000 قهوه جوش –فروشندگان جزء مواد گوشتی  362

  000/0 000/0 000/000 فروشنده جزء 363

  000/10 000/10 000/300/1 دفاتر اسناد رسمی  364

360 
کارکنان تعاونی های توزیع و مصرف و شبکه گسترده 

  آنتعاونیهای شهر و روستا و نظایر   دولت و کارگران
000/000/1 000/10 000/10  

366 
شعب فرعی تعاونی های توزیع و مصرف کارمندان و 

 کارگران 
000/400/1 000/10 000/10  

367 
با سازمانهای دولتی و غیر دولتی و کارخانجات شعب مرکزی 

 شعب فرعی و فروشگاههای مرکزی 
000/300/1 000/10 000/10  

  000/10 000/10 000/300/1 سوپر مارکتها 368

  000/20 000/20 000/800/3 سردخانه  365

 علیرضا بهادری                        نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                رئیس شورای اسالمی بهبهان            
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 بریال 89 مبلغ سالیانه شرح بهای خدمات کد
مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/10 000/10 000/400/1 انبار کاالهای بازرگانی  370

  000/10 000/10 000/400/1 مؤسسات حفاری چاههای عمیق و نیمه عمیق  371

  000/8 000/8 000/000/1 سپرسازان اتومبیل و پرسکاران  372

373 
نفر  20تولیدکنندگان انواع دستمالهای کاغذی با کمتر ار 

 کارگر
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/10 000/10 000/000/1 اهای کاغذی عمده فروشان دستما 374

  000/0 000/0 000/800 نمایشگاههای البسه مبلمان کودک تا دو دهنه  370

376 
نمایشگاههای البسه بدون مبلمان کودک بیش از دو دهنه برای 

 دهنه اضافی 
000/200/1 000/10 000/10  

377 
 نمایشگاههای البسه بدون مبلمان کودک بیش از دو دهنه

 برای هر طبقه اضافی
000/100/3 000/20 000/20  

378 
واردکنندگان و عمده فروشان خوراک طیور و دام و 

 علوفه
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/0 000/0 000/600 تولیدکنندگان و فروشندگان جزء 375

  000/10 000/10 000/000/1 فروشندگان نوشت ابزار 380

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 تولید هر قالب یخ  381

  % 10 % 10 % 10 و غیره ، دیوار مرگ و سیرک تفریحات موتورسیکلت 382

383 
لوازم  –عوارض بر تولید کارخانجات سنگین مانند نورد لوله 

 فاریست لوله های صنعتی 
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  000/0 000/0 000/800 عوارض تیپاکس خدمات پستی 384

  000/0 000/0 000/700 تیو دفاتر پسآژانس پستی  380

386 
عوارض شن و ماسه تولیدی از کارخانه های سنگ شکن واقع در 

 حوزه استحفاظی شهر هر متر مکعب
0/1 % 0/1 % 0/1 %  

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 عوارض سیمان از کارخانه تولید بهبهان از هر کیسه  387
 

 علیرضا بهادری                       نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                                  رئیس شورای اسالمی بهبهان           
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 بریال 89 مبلغ سالیانه شرح بهای خدمات کد
 88مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/10 000/10 000/100/2 کامپیوتر جزئیفروش  388

  000/10 000/10 000/100/2 فروش تجهیزات کامپیوتر  385

  000/10 000/10 000/100/2 خدمات کامپیوتری  350

  000/10 000/10 000/500 بازیهای کامپیوتری 351

  000/2 000/2 000/600/1 آموزشگاه کامپیوتری 352

  000/2 000/2 000/600/1 ی آموزشگاه نقشه بردار 353

  000/0 000/0 000/600 نوار فروشی  354

  000/10 000/10 000/000/1 فروش تلفن  350

  000/10 000/10 000/000/1 تعمیرکار تلفن  356

  000/10 000/10 000/000/1 فروشگاه موبایل  357

  000/10 000/10 000/000/1 خدمات موبایل 358

  000/10 000/10 000/100/2 دگیر نصب انواع دز 355

  000/10 000/10 000/600/1 فروش دزدگیر نت  400

  000/10 000/10 000/000/1 فروش لوازم موسیقی  401

  000/10 000/10 000/100/2 صافکاران 402

  000/10 000/10 000/200/1 تراشکار موتورسیکلت 403

  000/0 000/0 000/700 فروش بذر کشاورزی  404

  000/0 000/0 000/000/1 خدمات کشاورزی  400

  000/0 000/0 000/700 فروش سم  406

  % 0/1 % 0/1 % 0/1 کارخانجات تولید آرد  407

  000/0 000/0 000/000/1 کارخانه گندم و برنجکوبی  408

  000/0 000/0 000/700 فروش کود شیمیایی  405

 

 علیرضا بهادری                            نعمت اله دانائی            

 سرپرست شهرداری بهبهان                رئیس شورای اسالمی بهبهان       
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 بریال 89 مبلغ سالیانه شرح بهای خدمات کد
 88مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 اتمالحظ

  000/10 000/10 000/000/1 جک سازی  410

  000/10 000/10 000/000/1 تنظیم موتور اتومبیل با کامپیوتر  411

  000/10 000/10 000/600/1 گاز اکسیژن  412

  000/0 000/0 000/600 خرما فروشی 413

  000/0 000/0 000/700 عمده فروشی برنج   414

  000/0 000/0 000/600 فروشندگان جزء برنج  410

  000/0 000/0 000/000/1  فروش لوازم صیادی  416

  000/8 000/8 000/000/1 دفاتر هواپیمایی  بهای خدمات 417

  000/2 000/2 000/000/1 آموزشگاهای درس و هنری بهای خدمات  418

  000/10 000/10 000/400/1 دفاتر نقشه کشی ساختمان  415

  000/10 000/10 000/000/1 ائران دفتر ثبت نام ز 420

  000/20 000/20 000/000/3 دفاتر شرکتهای ساختمانی خدماتی  421

  000/10 000/10 000/400/1 فروش دام  422

423 
دفتر نمایندگی فروش خودرو و وسایل ایران 

 خودرو و سایپا
000/560/6 000/30 000/30  

  000/10 000/10 000/200/1 تودوزی 424

  000/8 000/8 000/000/1 فتوکپی 420

  000/0 000/0 000/200/1 فروش دوربین عکاسی و فیلمبرداری 426

  000/0 000/0 000/500 فروش آکواریوم 427

  000/0 000/0 000/700/1 قالی شویی 428

  000/10 000/10 000/600/1 و قطعات فروش تصفیه آب 425

  000/0 000/0 000/700 فروش آب تصفیه شده 430

 

 علیرضا بهادری             نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                 رئیس شورای اسالمی بهبهان             
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

 88مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 لبریا

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/0 000/0 000/100/1 فایبر کالس 431

  000/8 000/8 000/100/1 تعمیر مبل 432

  000/0 000/0 000/060 نمک کوبی و نمک فروشی 433

  000/0 000/0 000/500 فروش انواع چسب 434

  000/0 000/0 000/500 خدمات آشپزی بیرون بر 430

  000/0 000/0 000/780 ش لوازم صیادیفرو 436

  000/0 000/0 000/500 فروش صنایع دستی 437

  000/10 000/10 000/200/1 گچ بری های پیش ساخته 438

  000/8 000/8 000/000/1 نقشه کشی 435

  000/10 000/10 000/200/1 پالسکو 440

  000/0 000/0 000/780 خشکشوئی و اتوبخار 441

  000/10 000/10 000/200/1 اُپن سازیآگ و  442

  000/8 000/8 000/200/1 رنگ فروشی 443

  000/0 000/0 000/500 اسباب بازی و عروسک فروشی 444

  000/10 000/10 000/200/1 لوله سبز 440

  000/0 000/0 000/780 عمده و خرده فروشی دخانیات 446

  000/10 000/10 000/200/1 تزئینات ساختمان 447

  000/10 000/10 000/400/1 فروش لوازم آشپزخانه 448

  000/0 000/0 000/780 مینی بوس تلفنی 445

  000/0 000/0 000/780 دمپایی فروشی 400

  000/0 000/0 000/500 فالفل فروشی 401

  000/10 000/10 000/780 موکت فروشی 402

 

 علیرضا بهادری                        نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان               رئیس شورای اسالمی بهبهان                
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 بریال 89 مبلغ سالیانه شرح بهای خدمات کد
 88مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/10 000/10 000/400/1 الکتریکی فروش لوازم 403

  000/10 000/10 000/700/1 دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان 404

  000/10 000/10 000/200/1 فروش تزئینات اتومبیل 400

  000/10 000/10 000/200/1 و محصوالت فرهنگی CDفروش  406

  000/0 000/0 000/700 تاکسی بی سیم 407

  000/10 000/10 000/100/1 ترنتدفاتر این 408

  000/0 000/0 000/880/2 خانه خالقیت 405

  000/20 000/20 000/500/2 بازارچه تک واحدی فروش میوه و سبزی  460

  000/20 000/20 000/500/2 فروش یا نصب سقف کاذب 461

  000/10 000/10 000/000/1 فروش قطعات موبایل 462

  000/10 000/10 000/200/1 ظروف یکبار مصرف 463

  000/10 000/10 000/760/1 فروش کاال یا لوازم پزشکی 464

 %5/1بهای خدمات  000/20  000/20  000/460/2.  تولید برق صنعتی صدور )امتیاز کسب( 460

  تولید وصول میشود.

 %5/1بهای خدمات  000/10 000/10 000/600/1.  تیرچه بلوک صدور )امتیاز کسب( 466

 تولید وصول میشود

 %5/1بهای خدمات  000/0 000/0 000/700  بلوک زنی صدور )امتیاز کسب( 467

 تولید وصول میشود

 %5/1بهای خدمات  000/20 000/20 000/760/1  موزائیک سازی صدور )امتیاز کسب( 468

 تولید وصول میشود

  000/10 000/10 000/400/1 عوارض درب و پنجره دو جداره  465

  000/10 000/10 000/200/1 رنگ آمیزی موتور سیکلت  470

  000/10 000/10 000/700/1 تراشکاری موتور سیکلت  471

472 
و  فروش و تعمیر و نصب آسانسور، دربهای برقی اتوماتیک

  نظایر آن
000/300/2 000/20 000/20  

 

 علیرضا بهادری                                نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                                 رئیس شورای اسالمی بهبهان                 
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 بریال 89 مبلغ سالیانه شرح بهای خدمات کد
مبلغ پیشنهادی سالیانه 

 بریال 88

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/10 000/10 000/400/1 ایزوگام  473

  000/20 000/20 000/200/3 باسکول حق امتیاز و دیعه اول 474

  000/8 000/8 000/300/1 تزئینات عقد و عروسی  470

  000/0 000/0 000/070 توزیع آگهی تبلیغاتی 476

  000/0 000/0 000/500 عالف )فروش گندم و جو( 477

  000/1 000/1 000/60 سالیانه تاکسی تلفنی برای هر راننده 478

475 
امتیاز تاکسی تلفنی برای انجام معامله 

 قطعی
 امتیاز 000/10 000/10 000/400/1

  000/1 000/1 000/50 تاکسی بار برای راننده سالیانه 480

 امتیاز 000/10 000/10 000/600/1 تاکسی بار برای واگذاری امتیاز  481

482 
برداری کسب صدور مجوز پروانه بهره 

 برای تاکسی تلفنی و تاکسی بار 
 مجوز 000/30 000/30 000/500/2

 امتیاز 000/00 000/00 000/700/8 حق امتیاز واگذاری تاکسی  483

484 
شرکتهای سرویس دهی مدارس 

 سالیانه
000/080 000/0 000/0  

 صدور 000/0 000/0 000/500 صدور کارت تاکسی شهری 480

 تمدید 000/0 000/0 000/400 تاکسی شهری تمدید کارت  486

  000/10 000/10 000/880/2 سرپرستی دفاتر بیمه ای در سطح شهر 487

  000/10 000/10 000/160/2 نمایندگی های بیمه در سطح شهر  488

  000/0 000/0 000/600 داروخانه گیاهی 485

  000/10 000/10 000/600/2 کرایه ماشین آالت  450

  000/0 000/0 000/400/1 ریل تخریبد 451

 

 علیرضا بهادری                 نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                 رئیس شورای اسالمی بهبهان                  
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 فهرست بهای خدمات کسب پیشه شهر بهبهان

 

 شرح بهای خدمات کد
 89 مبلغ سالیانه

 بریال

مبلغ پیشنهادی 

 بریال 88سالیانه 

 مبلغ تصویبی

 بریال 88سال  
 مالحظات

  000/0 000/0 000/800 فروش قطعات نانوایی 452

  000/0 000/0 000/000/1 کافی شاپ 453

  000/8 000/8 000/100/2 خدمات ترجمه 454

  000/1 000/1 000/600 رنگ آمیزی مصنوعات چوبی 450

  000/0 000/0 000/400/1 ی فروش لوازم ادار 456

  000/3 000/3 000/500 تعمیرکار لوازمات اداری  457

  000/0 000/0 000/000/1 تولید پارتیشن چوبی 458

  000/1 000/1 000/40 تعمیر چرخ خیاطی 455

  000/1 000/1 000/600 محصوالت نانو  000

  000/2 000/2 000/000/2 مراکز معاینه فنی خودرو 001

  000/0 000/0 000/800 اجاق کار 002

003 
نصب و نعمیر سیستمهای مخابراتی و حفاظتی 

 و نظایر آن 
000/870/1 000/10 000/10  

  000/0 000/0 000/600 دفتر کاریابی 004

  000/0 000/0 000/500 سفره خانه سنتی 000

  000/10 000/10 000/400/1 فیلتر کننده کیلومتر و پمپ  006

  000/0 000/0 000/800 تعمیر فالسک 007

  000/10 000/10 000/880/2 شهربازی سرپوشیده 008

  000/0 000/0 000/800 گلسازی و نظایر آن 005

  000/0 000/0 000/800 نان قیفی و نظایر آن  010

 

 علیرضا بهادری                  نعمت اله دانائی                      

 سرپرست شهرداری بهبهان                  س شورای اسالمی بهبهان رئی           

 

 


