
١٠٦

p(شهرداري بهبهان)الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:1منطقه 
نصر به سمت میدان معلما پلال تحریم کان-2به سمت بازارچه شهرداري  جوانمردي-1
ازپل شهربانی تا  میدان جوانمردي-4از میدان معلم به سمت پل شهربانی-3

1400بندي سال عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف

لریا000/300دور میدان جوانمردي1
ریال000/220خیابان شهید آصفی (از میدان جوانمردي تا  تقاطع منتظري)2
ریال000/180ازتقاطع خیابان منتظري تا تقاطع حریم کانال بازارچه شهرداري3
ریال000/100خیابان معلم از میدان معلم تا تالقی به خیابان شهیدآصفی4
ریال000/90از ابتدا تا انتهاي خیابان شهید قناطیر5
ریال000/50چه شهرداري تا پل نصررحریم کانال از بازا6
ریال000/80از پل نصر تا میدان معلم7
ریال000/130دور میدان معلم8
ریال000/30از میدان معلم حریم کانال تا پل شهربانی9

ریال000/80از پل شهربانی تا میدان امیرالمومنین10
ریال000/300لینک من بادور میدا11
ریال000/285خیابان شهید عدالت از میدان بانک ملی تا جوانمردي12
ریال000/130طرفین خیابان شهید نهائی13
ریال000/160ندور میدان امیرالمومنی14
ریال000/140از میدان امیرالمومنین تا میدان بانک ملی15
ریال000/40کارخانه یخاهی سه راز میدان امیرالمومنین تا 16
ریال000/45متر30کوچه هاي منشعب از خ آصفی،عدالت،قناطیر،معلم،نهایی تا عمق 17
ریال000/15متر10کوچه هاي تا عرض 18
ریال000/25متر20تا 10عرضکوچه هاي19
ریال000/32متر به باال20گذرهاي 20
ریال1000/80انبارهاي تجاري منطقه 21

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهان رئیس شوراي اسالمی  بهبهان 



١٠٧

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:2نطقه م
چهار راه مراحل تا میدان بید بلندخیابان پیروز از -2خیابان عدالت از میدان جوانمردي تا چهار راه عدالت   -1
خیابان شهید آصفی از بازارچه شهرداري تا میدان جوانمردي-4خیابان شریعتی از میدان بید بلند تا بازارچه شهرداري                         -3

شرح و موقعیت محــلردیف
بندي سال نطقهاس مر اسعرصه بمترمربعیکقیمت

1400
ریال000/300دور میدان جوانمردي1
ریال000/240)خیابان شهید عدالت(از میدان جوانمردي تا میدان مراحل 2
ریال000/260دور چهار راه مراحل3
ریال000/165خیابان پیروز از چهار راه مراحل تا میدان قدس(بیدبلند)4
ریال000/240لند)بر میدان قدس (بیدب5
ریال000/130بر خیابان شریعتی (از میدان قدس تا بازارچه شهرداري)6
ریال000/180از بازارچه شهرداري تا تقاطع خیابان منتظري(خیابان شهید آصفی)7
ریال000/220از تقاطع خیابان قناطیر تا میدان جوانمردي8
ریال000/120طرفین خیابان منتظري9

ریال000/140ن خیابان شهید کشتکاران (آستانه)فیطر10
ریال000/45متر30کوچه هاي منشعب از خیابان شهید کشتکاران،عدالت،آصفی،پیروز،شریعتی تا عمق 11
ریال000/15متر10بر کوچه هاي تا عرض 12
ریال000/25متر20متر تا 10عرضکوچه هاي13
ریال000/35متر20گذرهاي باالي 14
ریال2000/70انبارهاي تجاري منطقه 15

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهان رئیس شوراي اسالمی  بهبهان 



١٠٨

هبهان)ري بهرداالیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (ش
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:  3منطقه 
حریم کانال از پل شهربانی تا میدان نحوي-2خیابان عدالت از میدان جوانمردي تا پل شهربانی                 -1
ازمیدان هالل احمر تا میدان جوانمردي -4احمر             الل ان هخیابان گرایمی از میدان نحوي تا مید-3

شرح و موقعیت محــلردیف
عرصه بر اساس مترمربعیکقیمت

1400بندي سال منطقه
ریال000/300دور میدان جوانمردي1
ریال000/285خیابان شهید عدالت از میدان جوانمردي تا بانک ملی2
ریال000/140تا میدان امیرالمومنینملی انک خیابان عدالت از ب3
ریال000/80از میدان امیرالمومنین تا پل شهربانی4
ریال000/25از پل شهربانی حریم کانال تا میدا ن نحوي5
ریال000/105نحوي تا میدان هالل احمر(خیایان گرایمی)از میدا ن6
ریال000/185از میدان هالل احمر تا میدان جوانمردي7
ریال000/92خیابان امام حسین از میدان بانک ملی تا مسجد بردي8
ریال000/80از مسجد بردي تا ابتداي خیابان شهید گرایمی9

ریال000/300دور میدان بانک ملی10
ریال000/155حويطرفین  خیابان ن11
ریال000/65حدفاصل خیابان نحوي تا مسجد بردي12
ریال000/100د بقال از مسجد بردي تا چهار راه خروارن گویاباخ13
ریال000/150دور میدان نحوي14
ریال000/40متر30کوچه ها ي منشعب خ جوانمردي،عدالت،گودبقال،حدفاصل مسجدبردي تا چهارراه خروار تا عمق 15
ریال000/15متر10کوچه تا 16
الری000/28متر20تا 10کوچه هاي 17
ریال000/32متر به باال 20خیابان هاي 18
ریال3000/80انبارهاي تجاري منطقه 19

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانوراي اسالمی  بهبهان رئیس ش



١٠٩

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:4منطقه 
از میدان هالل احمر تا چهارراه بیمارستانید زیبایی ن شهیاباخ-2خیابان جوانمردي تا میدان هالل احمر          -1
خیابان شهید عدالت از چهار راه مراحل تا جوانمردي -4خیابان پیروز از چهارراه بیمارستان تا چهار راه مراحل             -3

شرح و موقعیت محــلردیف
بندي سال عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمت

1400
ریال000/300انمردين جومیدادور 1
ریال000/185حدفاصل میدان جوانمردي تا میدان مراحل2
ریال000/125خیابان شهید زیبایی(میدان هالل احمر تا چهار راه بیمارستان)3
ریال000/150دور میدان بیمارستان4
ریال000/170وز)پیرچهارراه مراحل( خیابانراه بیمارستان تاخیابان پیروز حدفاصل چهار5
ریال000/260دور میدان مراحل6
ریال000/240خیابان شهید عدالت حد فاصل میدان مراحل تا چهار راه جوانمردي7
ریال000/100حد فاصل چهارراه خروار تا گود چهک8
ریال000/90سرتاسر خیابان شهیدان نیکپور9

ریال000/40متر30تا عمق جوانمردي،زیباییروز،یدپیکوچه هاي منشعب از خیابان عدالت،شه10
ریال000/15متر10کوچه هاي تا عرض 11
ریال000/25متر20متر تا 10عرضکوچه هاي12
ریال000/30متر به باال20خیابانهاي 13
ریال4000/80انبارهاي تجاري منطقه 14

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 



١١٠

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

5طقه من
بلوار شهید مظفري از میدان زندان تا میدان محسنی-2از میدان زندان تا آخرین حدثبتی شهر                                            -1
اي هنگانتهبان خیابان مجاور  پارك بعثت تا محل تالقی با  خیا-4بلوار امام خمینی از میدان محسنی تا پارك بعثت                            -3

1400بندي سال عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف

ریال000/45ثبتی شهرازمیدان زندان تا آخرین حد1
ریال000/65از میدان زندان تا میدان محسنی2
ریال000/100از میدان شهید محسنی تا پارك بعثت3
ریال000/60ن هنگیابااي خاز پارك بعثت تا انته4
ریال000/135دور میدان محسنی5
ریال500/68بر خیابان تعلیم بر خیابان جاده قدیم شیراز6
ریال000/55بر خیابانهاي کوي رضوان،کشتارگاه،خیابان اصلی کوي فرهنگیان7
ریال000/60کوچه هاي اول الی چهارم پشت شرکت گاز8
ریال000/25متر10تا هايبر کوچه9

ریال000/38متر به باال10کوچه هاي 10
ریال5000/45انبارهاي تجاري منطقه 11

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 



١١١

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

6منطقه 
حدفاصل میدان زندان تا میدان تختی -2خیابان هنگ از میدان زندان تا آخرین حد ثبتی شهر-1
جاده کمربندي از انتهاي خیابان تختی تا انتهاي خیابان هنگ-4تختی از میدان تختی تا آخرین حد ثبتی شهر        بان خیا-3

1400سال بندي عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف

ریال000/45از میدان زندان تا آخرین حد ثبتی شهر1
ریال000/58ان تختیمیدن تااز میدان زندا2
ریال000/75دور میدان تختی3
ریال000/68دور میدان زندان4
ریال800/35از میدان تختی تا آخرین حدثبتی5
ریال000/41بر خیابان کمربندي اراضی داخل محدوده شهري غیر زراعتی6
ریال000/30بر خیابان کمربندي اراضی زراعتی 7
ریال500/38ري واقع دراراضی نیروي انتظامی ازخیابان تختی تا چهارراه سلحشورانمت30بان برخیا8
ریال000/35متري 30بر خیابان هاي 9

ریال100/33چهار راه سیلوتا اولین چهار راهمتري از خیابان20برخیابان 10
ریال000/18متر 10کوچه هاي تا عرض 11
ریال000/26متر20ا ت10عرض کوچه هاي 12
ریال000/31متر به باال20گذر هاي13
ریال800/55تا سه راهی جواهر بهبهانی (اداري)متري از فرمانداري30طرفین خیابان 14
ریال000/34متري 30متري از سه راهی جواهر بهبهانی تا تقاطع 30طرفین خیابان 15
الری6000/45انبارهاي تجاري منطقه 16

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 



١١٢

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1ره تبصها وشورا71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

7منطقه 
حدفاصل میدان تختی تا سه راهی سیمان-2خیابان تختی از میدان تختی تا جاده کمربندي           -1
سینجاده کمربندي از انتهاي خیابان تختی تا میدان امام ح-4جاده سیمان از سه راهی تا میدان امام حسین             -3

1400بندي سال عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف
ریال800/35از میدان تختی تا خیابان کمربندي1
ریال000/55از میدان تختی تا سه راهی جاده سیمان2
ریال000/75دور میدان تختی3
لریا000/85از سه راهی جاده سیمان تا میدان امام حسین4
ریال000/48از میدان امام حسین تا انتهاي خیابان تختی5
ریال000/42بر خیابان کمربندي اراضی غیر زراعی داخل محدوده شهر6
ریال000/30خیابان کمربندي اراضی زراعتی7
ریال000/16متر10بر گذر هاي تا عرض 8
ریال500/23متر20متر تا 10عرضبر گذر9

ریال500/28متر به باال20ي ذرهاگ10
ریال7000/45انبارهاي تجاري  در منطقه 11

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 



١١٣

قراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)ه برالیح
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:8منطقه 
بلوار شهید الماسی از میدان محسنی تا پل شهربانی-2حد فاصل میدان میدان تختی تا میدان محسنی       -1
خیابان نهایی از میدان معلم تا پل نصر -4شهربانی تا میدان معلم                       ل پلدفاصح-3
خیابان تختی و امتداد خیابان تختی تا میدان تختیاز پل نصر تا انتهاي -5

1400بندي سال عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف

ریال000/58ندان ان زمیداز میدان تختی تا1
ریال000/65از میدان زندان تا میدان شهید محسنی2
ریال000/75دور میدان تختی3
ریال000/135دور میدان محسنی4
ریال000/71از میدان محسنی تا پل شهربانی5
ریال000/30از پل شهربانی تا میدان معلم 6
ریال000/80از میدان معلم تا پل نصر 7
ریال500/48تختیاز پل نصر تا پل انتهاي 8
ریال000/50از خیابان تختی از پل تا میدان محسنی 9

ریال500/33خیابان قند و شکر10
ریال800/68خیابان طالقانی 11
ریال500/73دور میدان نیرو هوایی 12
ریال000/130دور میدان معلم 13
ریال500/19متر10عرضبر گذرها تا14
ریال000/28متر20تا 10هاي عرضگذر15
ریال000/35متر به باال20گذر 16
ریال8000/45انبارهاي تجاري منطقه 17

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 



١١٤

برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)الیحه
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:9منطقه 
جاده سیمان از سه راهی تا میدان بیدبلند -2حدفاصل میدان تختی تا سه راهی جاده سیمان                              -1
خیابان تختی از بازارچه شهرداري تا میدان تختی-4خیابان شریعتی از میدان بیدبلند تا بازارچه شهرداري                         -3

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

1400بندي سال عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف
ریال000/55ا سه راهی جاده سیمانی تتختمیدان 1
ریال000/65سه راهی جاده سیمان تا بیدبلند2
ریال000/240دور میدان بیدبلند3
ریال000/56خیابان شهید امام موسی صدر4
ریال000/130خیابان شریعتی از میدان بیدبلند تا بازارچه شهرداري5
ریال000/50میدان تختیتا ري چه شهردارخیابان تختی از بازا6
ریال000/41طرفین خیابان قائم7
ریال500/18متر10کوچه هاي تا عرض 8
ریال 500/26متري20تا 10عرضکوچه هاي9

ریال500/31متر20گذرهاي باالي 10
ریال9000/45انبارهاي تجاري در منطقه 11



١١٥

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
ودهقانون مالیات بر ارزش افز50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:10نطقه م
تن ها5حدفاصل میدان جانبازان تا میدان -2بلوار پیشبهار از جاده سیمان تا میدان جانبازان                                                        -1
ان از میدان بیدبلند تا محل تالقی با بلوار پیشبهارسیمده جا-4تن ها تا میدان بیدبلند                             5بلوار آیت اهللا وحید بهبهانی از میدان -3

1400بندي سال عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف

ریال000/91ابتدایی بلوار شهید پیشبهار از جاده سیمان تا میدان ترمینال1
ریال000/115تن ها5از میدان ترمینال تا میدان 2
ریال000/164تن ها تا میدان بید بلند (بلوار آیت اهللا بهبهانی)5ن یداز ما3
ریال000/65جاده سیمان از میدان بیدبلند تا ابتدایی بلوار پیشبهار (آبیاري مارون)4
ریال000/71طرفین خیابان پشت سپاه5
ریال000/60متري آزادگان30طرفین خیابان 6
ریال500/15ترم10کوچه هاي تا عرض 7
ریال500/27متر20متر تا 10خیابانهاي از 8
ریال000/32متر به باال20گذر 9

ریال10000/45انبارهاي تجاري در منطقه 10

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانهبهان بمیرئیس شوراي اسال



١١٦

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:11منطقه 
تن ها5بلوار آیت اهللا وحید بهبهانی از میدان یادمان تا میدان -2یدان یادمانا من تجاده کمربندي از میدان امام حسی-1
از محل تالقی بلوار پیشبهار تا میدان امام حسین -4تن ها تا تالقی با جاده سیمان               5حدفاصل میدان -3

1400ندي سال بهنطقعرصه بر اساس ممترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف

ریال000/385ازمیدان امام حسین تامیدان یادمان (داخل محدوده غیرزراعی)جاده کمربندي 1
ریال000/120طرفین میدان یادمان2

ریال000/134تن ها طرفین بلوار آیت اهللا وحید بهبهانی5از میدان یادمان تا میدان 3

ریال000/91بلوار پیشبهار)( تن ها تا جاده سیمان5از میدان 4
ریال000/145متر10کوچه هاي تا 5

ریال 500/26متر20تا 10کوچه هاي عرض6
ریال000/32متربه باال 20گذرهاي 7
ریال500/21اراضی جاده کمربندي خارج از محدوده زراعتی 8

ریال500/8اراضی برجاده اصلی اهواز9
ریال 000/11ها و مناطق صنعتیرك شهاراضی واقع در10
ریال500/4اراضی خارج از محدوده شهر کشاورزي11
ریال11000/45انبارهاي تجاري واقع در منطقه 12

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)



١١٧

قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 
:12منطقه 

تن ها تامیدان برادران آبرومند5خیابان کمربندي حدفاصل میدان -2تن ها          5از میدان بیدبلند تا میدان بلوار آیت اهللا وحید بهبهانی -1
خیابان پیروز حدفاصل چهار راه مراحل تا میدان بید بلند-4انتهاي خیابان عدالت از میدان برادران آبرومند تا چهار راه مراحل              -3

1400بندي سال منطقهساسر اعرصه بمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف

ریال000/164تن ها5بلوار آیت اهللا وحید بهبهانی از میدان بیدبلند تا میدان 1
ریال000/240دور میدان بیدبلند2
ریال000/88تن ها تا میدان برادران آبرومند (میدان انتهاي عدالت)5متري از میدان 60بر کمربندي 3
ریال000/104ند تا چهار راه مراحل (انتهاي خیابان عدالت)رومآباز میدان برادران4
ریال000/360بر میدان مراحل 5
ریال000/165خیابان پیروز از میدان مراحل تا میدان بیدبلند6
ریال000/41خیابان اباذر7
ریال000/46خیابان شهید محمد جعفري8
ریال12000/45انبارهاي واقع در منطقه 9

ریال000/19متر10کوچه هاي تا عرض 10
ریال000/28متري20تا 10عرضکوچه  هاي 11
ریال500/49متر به باال20خیابانهاي 12
ریال000/39خیابانهاي مکتب المهدي و مطهري13

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانبهبهان می سالرئیس شوراي ا

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 



١١٨

:13منطقه 
تقاطع انتهاي خیابان عدالت جاده کمربندي  از میدان یادمان تا -2تن ها تا میدان یادمان       5بلوار آیت اهللا وحید بهبهانی از میدان -1
تن ها5میدان متري حد فاصل میدان آبرومند تا 60خیابان -4تقاطع جاده کمربندي تا میدان شهید آبرومند خیابان عدالت از -3

شرح و موقعیت محــلردیف
بندي عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمت

1400سال 

ریال000/164تن ها تا میدان یادمان5از میدان 1
ریال000/40جاده کمر بندي از میدان یادمان تا تقاتع انتهاي عدالت2
ریال500/78ادران شهید آبرومندع جاده کمربندي تا میدان برطانتهاي خیابان عدالت از تقا3
ریال000/88تن ها5متري از میدان برادران آبرومند تا60خیابان کمربندي 4
ریال000/120دور میدان یادمان 5
ریال000/40انتهاي خیابان محمد جعفري6
ریال000/42خیابان باقر زاده7
ریال000/18متر10کوچه هاي تا عرض 8
ریال000/26متر 20تا 10عرضکوچه هاي9

ریال500/31متر به باال 20گذرهاي 10
ریال000/18ع انتهاي خیابان عدالتطاراضی خارج از محدوده برجاده کمربندي حدفاصل میدان یادمان تا تقا11
ریال000/11اراضی واقع در بر جاده اهواز زراعتی12
ریال800/9ز محدوده)( خارج امناطق واقع در شهرکها و مناطق صنعتی13
ریال13000/45انبارهاي تجاري منطقه 14

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و16منشاء قانونی تبصره 

:14منطقه 



١١٩

بر جاده کمربندي از انتهاي خیابان عدالت تا میدان شهید غالمی-2انتهاي خیابان عدالت از چهار راه مراحل تا جاده کمربندي  -1
خیابان پیروز از چهارراه بیمارستان تا چهارراه مراحل -4تان      ارسجاده قدیم اهواز از میدان شهید غالمی تا چهارراه بیم-3

بندي عرصه بر اساس منطقهمترمربعیکقیمتشرح و موقعیت محــلردیف
1400سال 

ریال000/260دور میدان مراحل1
ریال 000/104انتهاي خیابان عدالت از میدان مراحل تا میدان برادران آبرومند2
ریال 500/78تا تقاطع جاده کمربندي راه و ترابريابان عدالت ازمیدان برادران آبرومندخیانتهاي3
ریال 000/40برجاده کمربندي اداره راه ترابري از انتهاي خیابان شهید عدالت تا میدان برادران شهید غالمی4
ریال000/58ونه (بلوار آیت اهللا مدرس)ستجاده قدیم اهواز ازمیدان برادران شهید غالمی تا میدان برادران شهید5
ریال000/72بلوار آیت اهللا مدرس از میدان برادارن شهید ستونه تا میدان برادران شهید وتري6
ریال000/89تا چهارراه بیمارستانبلوار شهید عبدالهی از میدان شهید وتري7
ریال000/150دور چهارراه بیمارستان8
ریال000/170ز چهارراه بیمارستان تا چهارراه مراحل ز اخیابان پیرو9

ریال 500/16متري10کوچه هاي 10
ریال500/25متري 20تا 10خیابانهاي 11
ریال 000/33متر به باال20خیابان هاي 12
ریال000/13اراضی زراعی بر جاده کمربندي راه وترابري13
ریال000/20قدیم اهوازادهو تجاري بر جصنعتیاراضی14
ریال500/6اراضی زراعتی خارج از محدوده شهري15
ریال14000/45انبارهاي تجاري منطقه 16

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانانمی  بهبهرئیس شوراي اسال

االالاالالیسی

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

15منطقه 
جاده زیدون از میدان نحوي تا میدان مادران خورشید-2میدان نحوي     اخیابان نحوي از میدان بسیج ت-1
متري جدید تا بلوار امام خمینی 30از بلوار شهیدان شریعتی و امتداد آن از خیابان -3



١٢٠

متري تا میدان بسیج30بلوار امام خمینی از تقاطع خیابان -4
بندي قیمت یک مترمربع عرصه بر اساس منطقهرح موقعیت محلشردیف

1400سال 
ریال000/160امیرالمومنین دور میدان بسیج1
ریال500/97از میدان بسیج تا میدان نحوي2
ریال000/145دور میدان نحوي3
ریال000/88جاده زیدون از میدان نحوي تا پل4
ریال000/83ن پل تا میدان مادران خورشیدیجاده زیدون از اول5
ریال500/92متري جدید االحداث30بلوار شهیدان شریعتی از میدان زیدون تا ابتداي خیابان 6
ریال000/60متري جدیداالحداث ابتداي انشعاب از بلوارشهیدان شریعتی تا نقطه اتصال بلوار بعثت30خیابان7
ریال000/85جدیداالحداث تا میدان محسنی متري30خیابان بلوار بعثت ازتقاطع8
ریال000/135دور میدان محسنی9

ریال000/85تا میدان بسیجبلوار شهید الماسی از میدان محسنی10
ریال000/100طرفین خیابان شهید شریعتی11
ریال000/65خیابان مسجد شیخ صدوق از ابتداي جاده زیدون تا حریم کانال 12
ریال000/62فاصل شهیدان شریعتی تا کانال برم کلکیمتري حد30خیابان 13
ریال000/15متر 10بر کوچه هاي تا عرض 14
ریال000/28متر20متر تا 10بر خیابان هاي 15
ریال500/33متر به باال20گذرهاي 16
ریال000/6اراضی خارج از محدوده شهري زراعتی17
ریال15000/45انبارهاي تجاري منطقه 18

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

ا

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:16منطقه 
خیابان شهید آباد  از میدان هالل احمر تا میدان الله-2خیابان نحوي از میدان نحوي تا میدان هالل احمر       -1
جاده زیدون از میدان زیدون تا میدان نحوي-4بلوار نیاکان از میدان الله تا میدان زیدون      -3



١٢١

بندي سال قیمت یک مترمربع عرصه بر اساس منطقهشرح موقعیت محلردیف
1400

ریال000/145دور میدان نحوي1
ریال000/105تا میدان هالل احمرخیابان شهید گرایمی از میدان نحوي2
ریال000/120دور میدان هالل احمر3
ریال82/ 500خیابان شهید آباد  از میدان هالل احمر تا میدان الله4
ریال000/115دور میدان الله5
ریال500/58بلوار نیاکان از میدان الله تا پل شهرداري 6
ریال000/56تا میدان شهید محاسنداربلوار نیاکان از پل شهرداري 7
ریال000/50اکان از میدان شهید محاسندار تا میدان زیدون بلوار نی8
ریال000/92دور میدان زیدون9

ریال000/44برخیابان شهید ژاغري 10
ریال000/42متري برادران معتقد 20بر خیابان 11
ریال500/59متري حد فاصل بلوار محاسندار تا سه راهی چمنک (میدان شهید آتون)30بر خیابان 12
ریال000/97دور چهار راه چمنک (شهید آتون)13
ریال000/83جاده زیدون از میدان زیدون تا پل اول14
ریال000/88جاده زیدون از پل اول تا میدان نحوي 15
ریال000/51حریم کانال از پل اول جاده زیدون تا چمنک (میدان شهید آتون)16
ریال500/53ز چمنک تا بلوار نیاکانحریم کانال ا17
ریال500/18متر10کوچه هاي تا عرض 18
ریال500/28متر 20تا 10عرضخیابانهاي 19
ریال000/38متر به باال20ذرهاي گ20
ریال500/9اراضی زراعتی خارج از محدوده و بر بلوار نیاکان 21
ریال16000/45انبارهاي تجاري منطقه 22

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:17منطقه 
بلوار امام رضا از میدان غدیر تا آخرین حد ثبتی شهر-2جاده شهید آباد از میدان الله تا میدان غدیر-1
اسندار تا تالقی با انتهاي بلوار امام رضا پشت دانشگاه منابع طبیعیبلوار شهید شعبانی از میدان مح-4بلوار نیاکان از میدان الله تا میدان شهید محاسندار       -3



١٢٢

بندي قیمت یک مترمربع عرصه بر اساس منطقهشرح موقعیت محلردیف
1400سال 

ریال000/93جاده شهید آباد از میدان الله تا میدان غدیر 1
ریال500/49تا پل رودخانه بلوار امام رضا از میدان غدیر2
ریال000/76بلوارشهیدان شعبانی(بشیرنذیر)3
ریال000/54بلوار امام رضا از پل رودخانه خشک تا آخرین حدثبتی شهر4
ریال000/66خیابان اصلی کوي ذوالفقاري5
ریال500/41متري حدفاصل بلوار نیاکان تاپارك شقایق 20خیابان 6
ریال000/39ار امام رضامتري از پارك شقایق تا بلو20خیابان 7
ریال000/50خیابان دور پارك دانشجو8
ریال000/19متر10کوچه هاي تا عرض 9

ریال000/27متر20متر تا 10خیابان هاي عرض10
ریال500/38متر 20گذرهاي بیش از 11
ریال000/9اراضی زراعتی بر خیابان اصلی12
ریال17000/45انبارهاي تجاري منطقه13

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:18منطقه 
جاده شهید آباد از میدان هالل احمر تا میدان الله-2خیابان شهید زیبایی از چهار راه بیمارستان تا میدان هالل احمر          -1
بلوار کرم نسب از میدان الله تا چهارراه بیمارستان -3



١٢٣

بندي سال قیمت یک مترمربع عرصه بر اساس منطقهمحلشرح موقعیتردیف
1400

ریال000/150دور میدان بیمارستان 1
ریال000/125خیابان شهید زیبایی از میدان بیمارستان تا میدان هالل احمر2
ریال500/82جاده شهید آباد از میدان هالل احمر تا میدان الله 3
ریال000/120دور میدان هالل احمر4
ریال000/115دور میدان الله5
ریال000/10میرزا شوقی بلوار کرم نسب از میدان الله تا میدان 6
ریال000/45فاصل درمانگاه تا میدان میرزا شوقی خیابان حد7
ریال000/115بلوار کرم نسب از میدان میرزا شوقی تا میدان بیمارستان8
ریال500/17متر10تا عرض بر کوچه هاي9

ریال000/29متر20تا 10بر خیابانهاي عرض 10
ریال000/35متر20گذرهاي بیش از 11
ریال18000/45انبارهاي تجاري منطقه 12

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

یحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)ال
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:19منطقه 
متري از میدان شهید ستونه تا میدان غدیر60خیابان -2شهید ستونه ن جاده قدیم اهواز از چهارراه بیمارستان تا میدا-1
خیابان کرم نسب از میدان الله تا چهارراه بیمارستان-4جاده شهیدآباد از میدان غدیر تا میدان الله                               -3



١٢٤

ندي سال بقیمت یک مترمربع عرصه بر اساس منطقهشرح موقعیت محلردیف
1400

ریال000/150دور میدان بیمارستان1
ریال000/89بلوار شهید عبدالهی از میدان بیمارستان تا پل رودخانه خشک 2
ریال000/58بلوار آیت اهللا مدرس از پل رودخانه خشک تا میدان برادران شهید ستونه 3
ریال000/89میدان بیمارستان تامین اجتماعیا متري از میدان برادران شهید ستونه ت60خیابان 4
ریال000/95از میدان بیمارستان تامین اجتماعی تا پل خارشتريمتري60خیابان 5
ریال500/91متري از پل خارشتري تا میدان غدیر 60خیابان 6
ریال000/93خیابان شهید آباد از میدان غدیر تا میدان الله 7
ریال000/115ان الله یددور م8
ریال000/120دور میدان غدیر9

ریال000/100خیابان کرم نسب از میدان الله تا میدان میرزا شوقی 10
ریال000/115خیابان کرم نسب از میدان میرزا شوقی تا میدان بیمارستان 11
ریال000/45خشکه عبدالهی تا پل رودخاناز انشعاب از بلوارشهیدخیابان کوي حجت 12
ریال000/51خیابان کوي حجت از پل رودخانه خشک تا میدان بیمارستان تامین اجتماعی13
ریال000/75متري دانشگاه 200خیابان 14
ریال000/50)دستگاه500متري دراز کوه (20خیابان 15
ریال000/45خیابان اصلی کوي پلیس 16
ریال000/51متري60اصل میدان شهید وتري تا خیابان دفمتري ح20خیابان 17
ریال000/13متر 10کوچه هاي تا عرض 18
ریال000/22متر 20متر تا 10خیابان هاي عرض 19
ریال000/31متر 20گذرهاي بیش از 20
ریال19000/45انبارهاي تجاري منطقه 21

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:20نطقه م
بلوار امام رضا از میدان غدیر تا آخرین حد ثبتی شهر-2از میدان غدیر در امتداد کوي ماهورتا آخرین حدثبتی شهر-1
جاده کمربندي جدیداالحداث از انتهاي کوي ماهور تا انتهاي بلوار امام رضا-3



١٢٥

بندي بر اساس منطقهه قیمت یک مترمربع عرصشرح موقعیت محلردیف
1400سال 

ریال500/49بلوار امام رضا ازمیدان غدیر تا پل رودخانه خشک 1
ریال000/54بلوار امام رضا پل رودخانه خشک تا آخرین حدثبتی شهر2
ریال000/50جاده شهید آباد از میدان غدیر تا آخرین حد ثبتی شهر3
الری000/120دور میدان غدیر4
ریال000/70االحداث بر جاده کمربندي جدید5
ریال000/45متري دبیرستان شریعتی30خیابان 6
ریال000/66بر خیابان اصلی کوي شهید مقبلی(ذوالفقاري)7
ریال000/40بر خیابان اصلی شیخ معصومی8
ریال000/16متر 10بر کوچه هاي تا عرض 9

ریال500/25متر 20تا 10بر کوچه هاي عرض10
ریال500/32متر 20گذرهاي بیش از 11
ریال000/11اراضی خارج از محدوده شهري زراعتی 12
ریال20000/45انبارهاي تجاري منطقه 13

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:21منطقه 
متري از میدان غدیر تا پل خارشتري60خیابان -2میدان غدیرتا آخرین حدثبتی شهر               -1
از پل خارشتري تا آخرین حد ثبتی شهر -3

بندي قیمت یک مترمربع عرصه بر اساس منطقهشرح موقعیت محلردیف



١٢٦

1400سال 

ریال000/120دور میدان غدیر 1
ریال500/91متري از میدان غدیر تا پل خارشتري60خیابان 2
ریال000/72تا آخرین حد ثبتی شهرجاده جدید از پل خارشتري3
ریال000/50ثبتی شهر تا آخرین حدجاده شهید آباد از میدان غدیر4
ریال000/61متري جاده قدیم دانشگاه آزاد20طرفین خیابان 5
ریال500/12متر10بر کوچه هاي تا عرض 6
ریال000/18متري 20ا ت10بر خیابان هاي 7
ریال000/30متر به باال20بیش از بر گذرهاي8
ریال000/10زراعتیاراضی خارج از محدوده شهري9

ریال21000/45انبارهاي تجاري منطقه10

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانهان رئیس شوراي اسالمی  بهب

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16منشاء قانونی تبصره 

:22منطقه 
از پل خارشتري تا آخرین حد ثبتی شهر -2هید ستونه                              دان شبلوار امیرکبیر از پل خارشتري تا می-1
جاده کمریندي جدیداالحداث از میدان شهید غالمی تا انتهاي خیابان پل خارشتري-4انتهاي جاده قدیم اهواز از میدان شهید ستونه تا میدان شهید غالمی        -3



١٢٧

بندي مربع عرصه بر اساس منطقهک مترقیمت یشرح موقعیت محلردیف
1400سال 

ریال000/95بلوار امیرکبیر از خارشتري تا میدان بیمارستان تامین اجتماعی 1
ریال000/89متري از میدان بیمارستان تا میدان شهید ستونه 60خیابانهاي 2
ریال000/58اسی)هواشنخیابان شهرك صنعتی از میدان شهید ستونه تا میدان دامداران (3
ریال000/72از پل خارشتري تا آخرین حد ثبتی شهر 4
ریال000/70بر جاده کمربندي داخل محدوده شهري5
ریال500/34بر خیابان شهید علی مومن طیبی6
ریال000/43متري پشت بیمارستان از انشعاب جاده قدیم اهواز تا انتهاي بیمارستان30سرتاسر بر خیابان 7
ریال000/38متري از پشت بیمارستان تامین اجتماعی تا انتها30بر خیابان 8
ریال500/32متري اسکلت فلزي پیدایش30بر خیابان 9

ریال000/70ورود به محدوده خدمات شهريبر خیابان کمربندي جدیداال10
ریال000/13اعتیمی زرعموبر خیابان کمربندي جدیداالورود به محدوده 11
ریال000/14متر 10کوچه هاي تا عرض 12
ریال000/20متري20متر تا 10بر کوچه هاي عرض 13
ریال000/30متري20بر گذرهاي بیش از 14
ریال000/39متري 16بر خیابان جدیداالحداث مسکن مهر 15
ریال000/31ماعی ن اجتتامینمتري مجاور بیمارستا30بر خیابان 16
ریال500/8اراضی بر جاده قدیم اهواز زراعتی 17
ریال000/16اراضی واقع در شهرك ها و مناطق صنعتی خارج از محدوده 18
ریال800/38با هر عرضگذر هاي واقع در شهرك صنعتی 19
ریال000/44متري جدید دانشگاه آزاد اسالمی 45خیابان 20
ریال22000/45ارهاي تجاري منطقه انب21

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهانرئیس شوراي اسالمی  بهبهان 

الیحه برقراري ارزش منطقه اي شهر بهبهان (شهرداري بهبهان)
قانون مالیات بر ارزش افزوده50ماده 1شوراها و تبصره 71ماده 26و 16تبصرهمنشاء قانونی 

23منطقه 
جاده کمربندي از میدان ارجان تا میدان امام حسین -2بلوار امام خمینی از پارك بعثت تا میدان ارجان                                  -1



١٢٨

تالقی با جاده کمربندي و میدان امام حسینثت تاامتداد خیابان مجاور پارك بع-3

علیرضا بهادرينعمت اله دانایی
شهردار بهبهاناسالمی  بهبهان رئیس شوراي 

قیمت یک مترمربع عرصه بر اساس منطقهشرح موقعیت محلردیف
1400بندي سال 

ریال000/80بر بلوار امام خمینی از پارك بعثت تا میدان ارجان1
ریال500/48دور میدان ارجان 2
یالر000/18از میدان ارجان تا آخرین حد ثبتی شهر 3
ریال000/35جاده کمربندي ازمیدان ارجان تامیدان امام حسین اراضی واقع در محدوده خدمات شهري4
ریال000/15جاده کمربندي ازمیدان ارجان تامیدان امام حسین اراضی خارج ازمحدوده خدمات شهري5
لریا000/46متري حدفاصل بلوار امام خمینی تا جاده قدیم شیراز 30خیابان 6
ریال000/50حریم کانال از جاده قدیم شیراز تا آخرین حد ثبتی شهر7
ریال000/48طرفین جاده قدیم شیراز8
ریال000/25برخیابان اصلی اسالم آباد9

ریال000/65اراضی واقع در مناطق صنعتی ومیدان میوه تره بار10
ریال000/10متر10کوچه هاي تا عرض 11
ریال500/17متر20تا 10اي وچه هک12
ریال000/28متر به باال20گذرهاي 13
ریال23000/55انبارهاي تجاري منطقه 14


