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مفاهیم  و  تعاریف 

تولید برنامه ی رادیویی و تلویزیونی: تولید فرآیندی است که متن ، طرح ، سناریو یا پیامها و اندیشه ها از طریق به کارگیری 
منابع انسانی ، هنری و فنی ، تجهیزات ، مواد مصرفی و منابع مالی، به ساختار برنامه ای صوتی یا تصویری تبدیل کرده و آن 
را بر واسطه ای رسانه ای ) فیلم ، نوار ویدئو ، امواج و ....( ضبط ، ثبت و سوار می کند و برای توزیع، پخش یا نمایش از طریق 

تجهیزات فرستنده ، گیرنده یا تجهیزات نمایش دیگر آماده می سازد.

مراکز رادیویی و تلویزیونی: مراکز واقع در هر استان که مکان تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اتخاذ تصمیم در مورد پخش 
برنامه ها است .

خبر: آگاهی و اطالعی است که درباره ی وقوع یک رویداد مشخص در زمان و مکان معین، پس از فرآیند معلوم به منظور انتقال به 
مخاطب شکل می گیرد. خبر می تواند به شکل مکتوب، صوتی یا تصویری ارائه شود و شامل موضوع های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 

علمی، هنری و ... می باشد.

فیلم سینمایی: فیلم بلند داستان دار است که حداقل 75 دقیقه بوده و معموالً با عرض 35 میلیمتر برای نمایش ساخته می شود .

مطبوعات: عبارتند از نشریاتی که به طور منظم ، با نام ثابت و تاریخ انتشار در فواصل معین در زمینه های گوناگون  خبری ، اجتماعی ، 
انتقادی و ...... منتشر می شوند.

شمارگان )تیراژ(: تعداد نسخه های چاپ یا تکثیر شده از نشریه در یک نوبت چاپ و انتشار است .

کتابخانه ی عمومی: کتابخانه ای است که خدمات آن برای ساکنان یک اجتماع ، بخش یا ناحیه رایگان باشد و تمام یا قسمتی از هزینه 
های آن از بودجه دولت تأمین شود.

طرح کتاب من: کتاب من سامانه ای است که اعضاء، کتاب مورد دلخواه خود را به صورت رایگان از کتابخانه در خواست می نمایند.

بناهای  تاریخی: آثار معماری و عناصر و بناهایی است که جنبه باستانی دارد یا از نظر تاریخی، هنری و علمی واجد ارزش می باشد.

موزه: مؤسسه ای است دائمی و غیر انتفاعی که به منظور گردآوری، نگهداری، پژوهش، آموزش و نمایش دستاوردهای انسان یا طبیعت 
فعالیت می کند و درهای آن به روی عموم باز است.

فصل شانزدهم
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16 - 1 - مدت پخش )ساعت( برنامه های صدای جمهوری اسالمی ایران- مرکز خوزستان در سال 1394

جمعتکرارتأمینپیام بازرگانیمیان برنامهبرنامهاخبارسـال

1394916:26:004692:37:0084:40:0042:52:003217:35:001574:00:0010528:10:00
مأخذ: شبکه استانی خوزستان

 
16 - 2 - مدت پخش )ساعت( برنامه های سیمای جمهوری اسالمی ایران- مرکز خوزستان در سال 1394

جمعتکرارتأمینپیام بازرگانیمیان برنامهبرنامهاخبارسـال

1394339:37:001905:00:001129:00:00147:00:004382:23:00857:00:008760:00:00

مأخذ:شبکه استانی خوزستان

16 - 3 - مدت تولید )ساعت( برنامه های صدا و سیمای مرکز خوزستان و سیمای مرکز خوزستان در سال 1394

تفریحی و سرگرمیاطالعاتی و آموزشیارشادی و تربیتیتولید برنامهسـال

670:00:00571:30:00663:30:00سیمای مرکز خوزستان1394

1640:55:001745:53:001305:49:00صدای مرکز خوزستان1394
مأخذ:شبکه استانی خوزستان

16 - 4 - تعداد ایستگاه و فرستنده های اصلی رادیویی موج متوسط، اف ام، درشهراهواز در سال 1394

سـال

رادیو
اف ام

فرستنده ی ایستگاه
اصلی

تعداد فرستنده های پخش کننده ی برنامه در هر شبکه

شبکه ی 
فرستنده ی برون مرزیشبکه ی استانیسراسری

ایستگاهاصلی

1394212120111
مأخذ:شبکه استانی خوزستان

16 - 5 -تعداد ایستگاه و فرستنده های اصلی تلویزیونی در شهر اهواز در سال 1394

سـال

تلویزیون )آنالوگ(

ایستگاه
فرستنده اصلی

شبکه 
یک

شبکه 
دو

شبکه 
سه

شبکه 
چهار

شبکه پنج 
)استانی(

شبکه 
خبر

شبکه 
قرآن

شبکه 
آموزش

شبکه 
العالم

13941100010001
مأخذ:شبکه استانی خوزستان

فرهنگ ورزش و گردشگری
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16 - 6 -کانال 26 رادیو و تلویزیون )دیجیتال(

فرستنده اصلی

شبکه سـال
خوزستان

شبکه کودک 
و نوجوان

شبکه 
ورزش

شبکه 
العالم

شبکه 
پرس

 تی وی
شبکه 
آی فیلم

شبکه 
افق

شبکه 
نمایش

شبکه 
مستند 
HD

تلویزیونی

رادیو خوزستان رادیو 1394
مأخذ:شبکه استانی خوزستان

16 - 7 -کانال 22 تلویزیون )دیجیتال(

فرستنده اصلی

سـال 1394
شبکه کوثر
HD شبکه

HD شبکه پرس تی وی
HD شبکه آی فیلم

مأخذ:شبکه استانی خوزستان

16 - 8 - کانال 23 رادیو و تلویزیون )دیجیتال(

فرستنده اصلی 

سـال
1394

- - - -

ت
الم

ه س
شبک

یم
 نس

که
شب

ش
وز

 آم
که

شب

آن
 قر

که
شب

بر
ه خ

شبک

ران
 ته

که
شب

هار
ه چ

شبک

سه
که 

شب

 دو
که

شب

ک
ه ی

شبک

ون
یزی

تلو

دیو
را

دیو
را

ت
الم

س

گو
ت و

 گف
دیو

را

ران
 ته

دیو
را

صاد
 اقت

دیو
را

آوا
یو 

راد

ش
مای

و ن
ادی

ر

ش
ورز

یو 
راد

گ
رهن

و ف
ادی

ر

آن
 قر

دیو
را

ف
عار

و م
ادی

ر

وان
و ج

ادی
ر

یام
و پ

ادی
ر

ران
و ای

ادی
ر

دیو
را

مأخذ: شبکه استانی خوزستان

16 - 9 - تعداد و گنجایش سالن های سینمای شهر اهواز در سال 1394

ظرفیت )صندلی(تعداد )سالن(نام سینما
تعداد تماشاگر

فیلم های خارجیفیلم های ایرانی
-138050995ساحل
-157032570بهمن
-160042669هالل
-1700126850اکسین
-149267930قدس

-52742321014جمع کل
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

فصل شانزدهم
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16 - 10 - سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه های اجرا شده در شهر اهواز در سال 1394

تعداد تماشاگرتعداد اجراتعداد برنامهسالن نمایش

موسیقیتئاترموسیقیتئاترموسیقیتئاترگنجایشتعداد

2550343654208110231440093500
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 11 - چاپخانه های تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر اهواز در سال 1394

خصوصیدولتیجمع

83182
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 12 - مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1394

مطبوعات 
دو فصلنامهفصلنامهدو ماهنامهماهنامهدو هفته نامههفته نامهروزنامهمحلی

61-17251313تعداد
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 1 - مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1394
 

                 مبنا: جدول 16 - 12

فرهنگ ورزش و گردشگری
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16 - 13 - فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال 1394 

منطقه نام کتابخانهردیف
شهرداری

تعداد تعداد مراجعان
کتب 
موجود

مساحت 
موقعیت)متر مربع(

جمعمـردزن

کتابخانه 1
25065001862206927201080591400مرکزی

جاده ساحلی 
کیانپارس-پارک 

دولت

کتابخانه شهید 2
امانیه-خیابان 216480131802966055284950رجایی

فلسطین

کتابخانه شهید 3
68453510124518578048059800باهنر

خیابان لشکر-خیابان 
شهید کمائی-پارک 

شهید سبحانی

64345332607993021620694کتابخانه کوثر4
کوي15خرداد)کمپلو(- 

فلکه15خرداد-خ 
دهم-مجتمع هاله

5
کتابخانه شهید 
سردار علی 

هاشمی
412130109532308310281749

اهواز بلوار گلستان- 
بلوار پردیس- پشت 
مرکز درمان ناباروری 

جهاد دانشگاهی

کتابخانه شهید 6
122800171303993023086550فریدنیا

بزرگراه آیت اهلل 
بهبهانی-خیابان 

مهدوی-پارک 7تیر

کتابخانه آیت 7
چهارصد دستگاه-710320154762579618382550اهلل بهجت

پارک عالمه

کتابخانه آیت 8
7735681141611527150اهلل خامنه ای

شهرک شهید 
رجایی)سپیدار(طبقه 
فوقانی مسجد بالل

9
کتابخانه 

محمدرسول 
اهلل)ص(

کوی باهنر-خیابان811000880019800176873503

کتابخانه 10
833213457677818626362شهداء

بزرگراه آیت اهلل 
بهبهانی-بلوار بهشت 

آباد

کتابخانه 11
314001415281514397350شهدای زرگان

زرگان-خیابان 
مدرس-پشت 
مدرسه شهید 

دیلمی-فرعی اول

کتابخانه 12
41815599241417440255والیت

کوی سعدی- خیابان 
سروریان- طبقه 

فوقاني، مسجد الزهرا

کتابخانه 13
6935706635462150فاطمه الزهراء

اهواز- کوی علوی- 
خیابان 20متری 

مدرس-بین فرحانی 
وکیان- جنب مسجد 

فاطمة الزهرا)س(

فصل شانزدهم
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16 - 13 - فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال 1394)ادامه( 

منطقه نام کتابخانهردیف
شهرداری

تعداد تعداد مراجعان
کتب 
موجود

مساحت 
)متر 
مربع(

موقعیت
جمعمـردزن

6152320417272523680کتابخانه علوی14
سه راه خرمشهر-پشت ترمینال 

آزادگان-خیابان باهنر-
فرهنگسرای علوی

15
کتابخانه 

سید مرتضی 
شفیعی

اهواز- امانیه- خیابان مدرس- 2828596901797515722800
روبروی اداره ثبت اسناد اهواز

کتابخانه حجر 16
44143797933153800بن عدی

مسیرگلستان- بعد از بیمارستان 
شهیدبقایی-ورودی روستای ام 

الطمیر

کتابخانه 17
جاده تصفیه نیشکر-دهستان 220071323333099521000عالمه حلی

جسانیه
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 14 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1394

منطقه نام کتابخانهردیف
شهرداری

زیربنا
 )متر مربع(

تعداد کتب تعداد مراجعان
موجود جمعمردزن

11004060361576576603حافظ1
12003533261461471349چهارده معصوم )ع(2
780021563215639461کارون3
71000304930498336سپیدار اهواز4
615007337734292بصیرت5
18050895614649336معراج6
732271595716729378مولوی7
496480674115410529گروه ملی8
120072344811711095مسائی9
23001954733114اسوه10
21103382184052224644مؤسسه علوم ایران11

شهید بابایی12
21001441121226534662 )گروه پدافند هوایی(

61000250225028010شهید مصطفی ری شهری13
210009159156332شهید صیاد شیرازی14
3120320134416645850شهید سرتیپ صیادی15
17009809802018-شهید درویش16

فرهنگ ورزش و گردشگری
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16 - 14 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1394 )ادامه(

موقعیتنام کتابخانهردیف
خیابان سلمان فارسی- خیابان شهید خوانساری جنوبی- نبش کاوه-پالک 597حافظ1
خیابان سی متری- روبروی سقاخانه- ساختمان واحد فرهنگی انجمن خیریه 14 معصومچهارده معصوم )ع(2
بلوار فنی حرفه ای- روبروی شرکت لوله سازیکارون3
سپیدار- جنب اداره کل زندان هاسپیدار اهواز4
بلوار انقالب- نرسیده به سه راه خرمشهر- کانون اصالح و تربیتبصیرت5
چهارراه زند- نبش رودکی- مسجد امام حسن عسکریمعراج6
پیچ میدان- معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداریمولوی7
کیلومتر 9 جاده اهواز- خرمشهر-گروه ملی صنعتی فوالد ایران- اداره آموزش گروه ملیگروه ملی8

کوی جمهوری اسالمی- خیابان شهید فاطمی زاده- جنب بازارچه صدف- خیابان مسائی9
سجاد- طبقه فوقانی مسجد ایزد خواستی ها

کمپلو- میدانانزده خرداد- خیابان انقالباسوه10

16 - 14 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1394 )ادامه(

موقعیتنام کتابخانهردیف
کیانپارس- انتهای خیابان 12 شرقی منازل جهاد- پالک 4مؤسسه علوم ایران11

شهید بابایی12
اتوبان شهید ستاری- روبروی کیانشهر )گروه پدافند هوایی(

کوی انقالب- ایتدای خیابان بنی هاشم- بین شیخ بهاء و ناصر خسرو- مسجد امام سجادشهید مصطفی ری شهری13
کیانپارس- خ 15 غربی- فاز یک مهدی منتظر )عج(شهید صیاد شیرازی14
فاز 4 کوروش- پادگان امام سجاد )ع(- منازل سازمانیشهید سرتیپ صیادی15
15 کیلومتری جاده اهواز- سربندر- بعد از پلیس راه مرکز آموزش شهید درویش ناجاشهید درویش16

مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16-15 - مقایسه عملکرد کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز در سال های  1393 و 1394

درصد تغییرات9394شاخصردیف
2713729901110اعضای فعال )نفر(1
22781186031816میزان امانت )نسخه(2
000طرح کتاب من )نسخه(3
1096100791نمایه نشریات )نفر(4
9333جلسات انجمن5

مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

فصل شانزدهم
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16 - 16 - تعداد کتابخانه های شهر اهواز بر حسب نوع کتابخانه سال های 94 - 1392

سـال94سـال93سـال92عنـوان
181917نهاد

161616مشارکتی
000سیار
343533جمع

مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 17 - میزان سرانه کتاب در شهر اهواز  در سال 1394

میـزانواحـدشـرح
78. 39جلدتعداد کتاب موجود به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت

33. 2نفرتعداد افراد عضو در کتابخانه های عمومی به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت
5. 14جلدتعداد کتب امانت داده شده به ازاء اعضاء هرصدنفر از کل جمعیت

1متر مربعفضای اختصاص یافته به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 18 - مشخصات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان سطح شهر اهواز در سال 1394

کانون پرورش فکری 
نوع کانونموقعیتکودکان و نوجوانان

تعداد عضو

پسردختر

12882ثابتپیچ استادیوم،ابتدای خیابان انقالبمرکز شماره یک اهواز

5865ثابتچهارصد دستگاه خیابان عالمهمرکز شماره دو اهواز

9254ثابتکوی پادادشهر خیابان کمپانیمرکز شماره سه اهواز

3722ثابتکوی استادانمرکز شماره چهار اهواز

11151ثابتبهارستان،خیابان نیایش دومرکز شماره پنج اهواز

12983ثابتفاز دو پاداد،روبروی بازارچهمجتمع فرهنگی

298ثابتشهر کارونکارون
مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگ ورزش و گردشگری
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16 - 19 - فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر اهواز در سال 1394

مرکزشماره کانون
یک

مرکز
 دو

مرکز
 سه

مرکز
چهار

مرکز
پنج

مرکز
کارون

مجتمع 
فرهنگی

فعالیت های 
فرهنگی

487351488244526844473تعداد دفعات

22336173810920290144911099211846تعداد نفرات

فعالیت های 
هنری

73866057433774425745تعداد دفعات

1118856595142368062932936764تعداد نفرات

فعالیت های 
ادبی

22210062331001598تعداد دفعات

224813224532201221114778تعداد نفرات

فعالیت های 
اسالمی

255231-1910-تعداد دفعات

356518606-420186-تعداد نفرات

فعالیت های 
علمی

627226384217تعداد دفعات

9346518786584480202تعداد نفرات

فعالیت های 
متفرقه

183994363261تعداد دفعات

193202568338752171145تعداد نفرات
مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

16 - 20 - نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1394

تعداد تاریخ برگزارینام نمایشگاهردیف
غرفه

0150/ 02/ 94 لغایت 05/ 2/ 94اولین نمایشگاه خدمات و مبلمان شهری1

14165/ 03/ 94 لغایت 18/ 03/ 94هفتمین نمایشگاه خانه مدرن2

2950/ 2/ 94 لغایت 02/ 03/ 94دومین نمایشگاه تخصصی مادر، نوزاد و کودک3

2945/ 02/ 94 لغایت 02/ 03/ 94چهارمین نمایشگاه سرگرمی، کودک و نوجوان4

2450/ 03/ 94 لغایت 29/ 03/ 94نمایشگاه طرح ضیافت بمناسبت ماه مبارک رمضان5

0120/ 05/ 94 لغایت 05/ 05/ 94نمایشگاه خودرو های اروند6

21160/ 06/ 94 لغایت 27/ 06/ 94نمایشگاه فروش پاییزه به مناسبت بازگشایی مدارس7

0130/ 07/ 94 لغایت 06/ 07/ 94نمایشگاه فروش دستافت و ماشینی8

1225/ 07/ 94 لغایت 15/ 07/ 94اولین جشنواره خرما و زندگی9

12135/ 07/ 94 لغایت 15/ 07/ 94نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری و اقوام ایرانی10
1950/ 07/ 94 لغایت 22/ 07/ 94اولین نمایشگاه مدیریت بحران، محیط زیست و صنعت پاک11

فصل شانزدهم
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16 - 20 - نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1394)ادامه(

تعداد تاریخ برگزارینام نمایشگاهردیف
غرفه

0555/ 08/ 94 لغایت 08/ 08/ 94سومین نمایشگاه ماشین آالت، یراق، چوب و  MDF ومواد اولیه12
0530/ 08/ 94 لغایت 08/08/ 94اولین نمایشگاه خارجی گروه های کاالیی در زمینه های مختلف13
1360/ 08/ 94 لغایت 17/ 08/ 94پنجمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه14
1330/ 08/ 94 لغایت 17/ 08/ 94هفتمین نمایشگاه صوتی و تصویری15
136/ 08/ 94 لغایت 17/ 08/ 94نمایشگاه فرش ماشینی16

پنجمین نمایشگاه ماشین آالت کشاورزی، دام و طیور، 17
2360/ 08/ 94 لغایت 26/ 08/ 94شیالت و آبزیان

پنجمین نمایشگاه توانمندی های تولیدی صنعتی و خدمات 18
1375/ 09/ 94 لغایت 18/ 09/ 94فنی منهدسی خوزستان

1440/ 09/ 94 لغایت 18/ 09/ 94نمایشگاه بخش تعاون19
1435/ 09/ 94 لغایت 18/ 09/ 94سومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان20
28225/ 09/ 94 لغایت 01/ 10/ 94نمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان21
0870/ 10/ 94 لغایت 11/ 10/ 94شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان22

نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک، سنگ های تزئینی، 23
0820/ 10/ 94 لغایت 11/ 10/ 94سونا و جکوزی

15180/ 10/ 94 لغایت 19/ 10/ 94دهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون منزل24
2365/ 10/ 94 لغایت 26/ 10/ 94یازدهمین نمایشگاه خودرو، قطعات و مجموعه های خودرویی25
2340/ 10/ 94 لغایت 26/ 10/ 94نمایشگاه تخصصی صنعت فوالد، متالوزی و ریخته گری26
30190/ 10/ 94 لغایت 06/ 11/ 94هفتمین نمایشگاه کتاب ایران خوزستان27

چهاردهمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت 28
0340/ 11/ 94 لغایت 07/ 11/ 94الکترونیک و ارتباطات )الکامپ2016(

1235/ 11/ 94 لغایت 16/ 11/ 94پنجمین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزئینی29
1230/ 11/ 94 لغایت 16/ 11/ 94سومین نمایشگاه دکوراسیون و صنایع چوب30
21125/ 11/ 94 لغایت 25/ 11/ 94نهمین نمایشگاه صنایع دستی، گردشگری و اقوام ایرانی31
2120/ 11/ 94 لغایت 25/ 11/ 94نمایشگاه فرش دستبافت32

اولین نمایشگاه تخصصی صنایع غذایی، روغن های خوراکی، 33
2925/ 11/ 94 لغایت 02/ 12/ 94محصوالت لبنی و ماشین آالت و فناوری های وابسته

2910/ 11/ 94 لغایت 02/ 12/ 94نمایشگاه تخصصی شیرینی، شکالت، نوشیدنی ها و صنایع وابسته34

نهمین نمایشگاه تخصصی سرمایشی، گرمایشی، تهویه مطبوع و 35
2930/ 12/ 94 لغایت 02/ 12/ 94تأسیسات

1435/ 12/ 94 لغایت 18/ 12/ 94نمایشگاه تعاون36
16175/ 12/ 94 لغایت 22/ 12/ 94نمایشگاه فروش بهاره37

مأخذ: شرکت نمایشگاه بین المللي خوزستان

فرهنگ ورزش و گردشگری



260

16 - 21 - کالس های آموزشی حوزه هنری در شهر اهواز به تفکیک موضوع و تعداد استفاده کننده در شهر اهواز در سال 1394

تعداد )نفر(موضوعردیف

-آموزش هنر و موسیقی1

-آموزش تئاتر تخصصی2

-کاریکاتور3

-فیلم نامه نویسی4

-تذهیب و مینیاتور5

-عکاسی6

-طراحی7

-رنگ روغن8

-خوشنویسی9
مأخذ: حوزه هنری استان خوزستان

16 - 22 - تعداد نمایش های حوزه های هنری و مخاطبان آن به تفکیک موضوع در شهر اهواز در سال 1394

تعداد مخاطب )نفر(تعداد اثرموضوعاتردیف
25000دفاع مقدس1
1515000مذهبی2
33000اجتماعی3
--با موضوعات مختلف4

مأخذ: حوزه هنری استان خوزستان

16 - 23 - فهرست اهم فعالیت های مختلف حوزه هنری در شهر اهواز در سال 1394

تعدادموضوع فعالیتردیف
5انتشارات با موضوعات مختلف )تعداد(1
5000انتشارات با موضوعات مختلف )تیراژ(2
2ساخت فیلم و فیلم نامه )تعداد(3
1کارگاه آموزشی سینمایی )تعداد(4
40کارگاه آموزشی سینمایی )نفر(5
-نمایشنامه خوانی )تعداد(6
-نمایشنامه خوانی )نفر(7
31اجرای نمایش )تعداد(8
26000اجرای نمایش )نفر(9
6برگزاری نمایشگاه تجسمی )تعداد(10

فصل شانزدهم
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16 - 23 - فهرست اهم فعالیت های مختلف حوزه هنری در شهر اهواز در سال 1394)ادامه(

تعدادموضوع فعالیتردیف
200برگزاری نمایشگاه تجسمی )نفر(11
-برگزاری نمایشگاه کاریکاتور )تعداد(12
-برگزاری نمایشگاه کاریکاتور )نفر(13
2برگزاری نمایشگاه آثارگرافیکی )تعداد(14
300برگزاری نمایشگاه آثارگرافیکی )نفر(15
1برگزاری نمایشگاه عکس )تعداد(16
50برگزاری نمایشگاه عکس )نفر(17
10نشست های هفتگی هنری )تعداد(18
300نشست های هفتگی هنری )نفر(19
24نشست های شعر و داستان )تعداد(20
800نشست های شعر و داستان )نفر(21
1کارگاه داستان )تعداد(22
20کارگاه داستان )نفر(23

مأخذ: حوزه هنری استان خوزستان 

16 -24 - تعداد زائرین به تفکیک نوع سفر و ماه اعزام در شهر اهواز در سال 1394

عتبات عالیاتسوریهعمره مفردهحج تمتعماه

1281-1450-فروردین

1026---اردیبهشت

846---خرداد

----تیر

400---مرداد

418--1445شهریور

702---مهر

762---آبان

73---آذر

185---دی

355---بهمن

2160---اسفند

8208-14451450جمع
مأخذ: سازمان حج و زیارت استان خوزستان

فرهنگ ورزش و گردشگری
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16 - 25 -  تعداد زائرین به تفکیک نوع سفر در شهر اهواز در سال 1394

عتبات عالیاتسوریهعمرهحج تمتع

14451450-8208
مأخذ: سازمان حج و زیارت استان خوزستان

16 - 26 - تعداد اماکن مذهبی اهواز و حومه در سال 1394

اماکن مذهبی اقلیت هاحوزه علمیهبقعه، سقاخانه و امامزادهحسینه و تکایامساجد دارای کتابخانهمساجد

769-30213--
 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان

 
16 - 27 - فهرست اماکن متبرکه اسالمی شهر اهواز در سال 1394

نشانینام بقعه/امام زاده/مکان متبرکهردیف
اهواز- عامری- خیابان نهج البالغهبقعه متبرکه علی بن مهزیار اهوازی1
روستای بهرآرامگاه سید عنایه2
ویسآرامگاه سید خلف3
روستای اسماعیلیهآرامگاه سید علی4
جاده حمیدیهآرامگاه سید جاسم5
زویه،روبروی پارک شهروندآرامگاه سید اسماعیل6
اهواز- خیابان شریعتی- نبش مسلمسقاخانه حکیم7
اهواز- کیانپارس- بین فلکه دوم و سوم- غرب رودخانهمقام سید عباس8
اهواز- کوی ملت- نبش ذوالفقاریمقبره سید عبداهلل9
جاده اهواز-حمیدیهبقعه سید هادی10
جاده خرمشهربعقه سید خلف11
جاده خرمشهربعقه سید محمد12
روستایی حنیریبقعه سید طاهر13

  مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان

فصل شانزدهم
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16 - 28 - اماکن ورزشی سقف بلند شهر اهواز سال 1394

مساحت موقعیتفعالیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

1750چهار راه آبادان خ پیروزي مجموعه ورزشي قدسفعالخانه کشتي شماره یک )قدس(1

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي جنب فعالسالن ورزشي چند منظوره سقف بلند2
1140اسکوبرد

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي فعالسالن  22 بهمن3
1500مجموعه  جنب اسکوبرد

1250فلکه حصیرآباد سمت راست فلکه اتوبان عملیات کارونفعالسالن ورزشی انقالب )سالن بدمینتون(4

چهارشیر انتهای طالقانی زمینهای ورزشی فعالسالن شهید غالم عباس فرهادی5
161280هکتاری پشت استخر سرپوشیده آزادی

900کمپلو امیر کبیر شمالي خانه کشتي شماره 2 نبش ازاديفعالسالن کشتی - خانه کشتی62
1100کمپلو امیر کبیر شمالي نبش ازاديفعالسالن ژیمناستیک - خانه ژیمناستیک7

غیر سالن ورزش هاي قهرماني8
1000اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي جنب هيفعال

سالن 4500 نفری مجموعه ورزشی 9
16هکتاری

در 
دست 
احداث

چهارشیر کوی طالقانی زمین های ورزشی 
16هکتاری پشت استخر آزادی جنب سالن 

شهید فرهاری
1300

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16 - 29 - سالن های تمرینی سقف کوتاه شهر اهواز در سال 1394

مساحت موقعیتفعالیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

200زیباشهر خیابان بهمني سالن بابک معتمديفعال مستمرسالن شهید بابک معتمدي1
522چهار راه آباد خ کمپاني و سلطانيفعال مستمرسالن چندمنظوره قدس2

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي جنب فعال مستمرسالن اسکواش3
360درب پشتي مجموعه

اهواز مجموعه ورزشي تختي ضلع جنوب فعال مستمربوکس ولي عصر  خانه بوکس4
360شرقي جنب اسکوبرد

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع فعال مستمرشهداي تکواندو5
255جنوبي مجموعه

60زیتون کارگری خ کارون  مجموعه ورزشی بدرفعال مستمرسالن بیلیارد مجموعه ورزشی بدر6

سالن وزنه برداری 681 متری 7
زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی فعال مستمر)سالن شماره یک نامجو(

120بدر سالن تمرینی سقف کوتاه

سالن تمرینی سقف کوتاه 8
زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی فعال مستمرمجموعه ورزشی بدر

135بدر -سالن تمرینی سقف کوتاه

سالن ورزشی رزمی داخل 9
زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی فعال مستمرمحوطه مجموعه ورزشی بدر

240بدر سالن ورزشی رزمی

فرهنگ ورزش و گردشگری
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16 - 29 - سالن های تمرینی سقف کوتاه شهر اهواز در سال 1394)ادامه(

مساحت موقعیتفعالیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

فعال سالن کاراته پوریاي ولي10
550کمپلو شمالي خیابان شرف نش امیر کبیرمستمر

فعال سالن جانباز سالن بسکتبال11
162کمپلو خ ناصر خسرو جنوبي مجموعه ورزشي جانبازمستمر

فعال سالن جانباز سالن والیبال12
36کمپلو ناصر خسرو جنوبي  مجموعه ورزشي جانبازمستمر

فعال سالن جانباز  تنیس روي میز13
35کمپلو ناصر خسرو جنوبي مجموعه ورزشي جانبازمستمر

فعال سالن ورزشي سقف کوتاه14
435اهواز مجموعه ورزشي تختيمستمر

360اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي جنب استخرفعالسالن ورزشي رزمي سقف کوتاه15
100اهواز  امانیه مجموعه ورزشي تختي جنب درب پشت مجموعهفعالسالن ورزشي تنیس روي میز16
360فلکه حصیرآباد سالن ورزش انقالب سالن بدنسازی انقالبتعطیلسالن بدنسازی انقالب17

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16 - 30 - استخرهای متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1394 

مساحت فعالیتموقعیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

720فعالزیباشهراستخر بابک معتمد1
1600در دست بازسازیچهار شیر پایین تر از انبار هاللی جنب پارکینگ آزادیاستخرآزادی2
1600آماده بهره برداریامانیه مجموعه ورزشی تختیاستخر کارون3
2300در دست احداثکمپلو جنوبی- مجموعه ورزشی جانبازاستخر ناصر خسرو4

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16 - 31 - سایر امکان ورزشی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1394  

مساحت فعالیتموقعیتمکان ورزشیردیف
روباز

مساحت 
سرپوشیده

0120فعال مستمرکمپلو شمالی جیابان شرف نبش امیر کبیرزورخانه پوریا ولی1
0360فعال مستمرجدید الحداثزورخانه اهواز2

چهارشیر انتهای طالقانی زمینهای پیست دوچرخه سواری3
39101600-ورزشی16هکتاری پشت استخر آزادی

اهواز- مجموعه ورزشی پنجاه هزار نفری-پیست دومیدانی4
40000فعال مجموعه غدیر

اهواز امانیه مجموعه ورزشی تختی وزمین پیست دومیدانی5
0 4000فعالچمن شماره1

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
فصل شانزدهم
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16 - 32 - مجموعه های ورزشی تحت پوشش شهرداری اهواز در سال 1394

مساحت منطقهنام مجموعه ورزشيردیف
)مترمربع(

نوع مجموعه 
وضعیت پروژهورزشي

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2250منطقه 1 کارون1
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1090منطقه 1 شهید حیدري نژاد2
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1116منطقه 1 شهید هاشمي3
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي1500منطقه 2 کیان آباد4
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي1500منطقه 2 کیانپارس5
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي360منطقه 2 وهابي6
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی1389منطقه 2کوی طالب کیانشهر7
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي3500منطقه 3 شهداي کوي نیرو-پارک رودکي8
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي12000منطقه 3 شهرک اغاجاري9
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2400منطقه 3 فدک10
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2112منطقه 3 کوي فرهنگیان یک11
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2400منطقه 3 زویه روبروي کوي ملت12
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2400منطقه 3 فاز 4 کوي ملت13
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 3 کوي فرهنگیان 142
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1125منطقه 3 شهرک بهلول15
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 3 فاز سه جنب امام زاده سید عبداهلل16
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی2400منطقه 3ملی راه-ضلع شرقی خیابان فرشید172
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی2400منطقه 3فرهنگیان1جنب خدمات شهری18
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی2400منطقه 3جاده ساحلی جنب پل سوم19
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي6200منطقه 4 شهداي فرهنگ شهر20
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي6200منطقه 4 شهداي پردیس21
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي6200منطقه 4 کوي مجاهد22
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي6200منطقه 4 فرهنگ شهر23
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 4 شهداي رفیش24
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی2000منطقه 4شهرک پیام خیابان اصلی25
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی2000منطقه 4پردیس خیابان گلبهار26

بلوار گلستان شهرک کاویان 27
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی2000منطقه 4روبروی شهرک محالتی

 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی2000منطقه 4پردیس فاز3سبزی کاری28
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2100منطقه 5 کوي شهید جعفري29
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2100منطقه 5 کوي مهدیس30
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16 - 32 - مجموعه های ورزشی تحت پوشش شهرداری اهواز در سال 1394)ادامه(

مساحت منطقهنام مجموعه ورزشيردیف
)مترمربع(

نوع مجموعه 
وضعیت پروژهورزشي

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي2900منطقه 6 پارک جوان31
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2480منطقه 6 پارک نواري بعثت مالشیه32
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1619منطقه 7 زمین ورزشي سپیدار33
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي972منطقه 7 زمین ورزشي پارک عالمه34
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي5928منطقه 7 زمین ورزشي آل صافي35

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1152منطقه 7 زمین ورزشي خیابان 12 آسیاباد36

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي4968منطقه 7 شهید موسي نریمي37

 زمین ورزشي کوي رمضان 38
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي4872منطقه 7کارمندي

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1196منطقه 7بلوار ساحلی روبروی پارک ملت39
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1196منطقه 7منبع آب40
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي5500منطقه 8 شهید طالقاني41
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي5500منطقه 8 فاز2 پادادشهر42
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي7200منطقه 8 وحدت43
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي5500منطقه 8 شهداي دشت آزادگان44
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1200منطقه 8 شهداي نبوت45
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1200منطقه 8 شهداي صادقیه46
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1200منطقه 8 شهداي کوي ایثار47
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 8 شهداي کوي مدرس48
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 8 شهداي 254دستگاه49
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2100منطقه 8 زمین ورزشي پارک شهدا50
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2100منطقه 8 زمین ساحلی پارک شهدا51
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1320منطقه 8 سالن ورزشي تفریحي کوي نبوت52
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2025منطقه 8انتهای بلوار امام53

کوی ایثار پشت میدان اسب 54
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2025منطقه 8دوانی

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2025منطقه 8سیصد دستگاه صنایع فوالد55
××153020جمع

مأخذ: مناطق شهرداری اهواز

فصل شانزدهم
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