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کالم شهردار
شهرها را مهمترین مصنوع بشر و مجموعه ای پویا، در هم تنیده و پیچیده از پدیده 
های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... دانسته اند که به عنوان ظرف زندگی 
با شهروندان تعاملی دوسویه دارد و این تعامل به هویت بخشی  و تکمیل و تکامل 

در گذر زمان تعبیر می شود. 
 اهواز به عنوان یکی از مهمترین ش��هرهای کش��ور در آستانه دهه 1390 با کوله 
باری از تجربه های تلخ و ش��یرین راه درازی را برای رس��یدن به شهری مطلوب 
و جل��ب رضایت  ش��هروندان پیش رو دارد، که این مه��م به عنوان یکی از اصلی 
ترین اهداف مدیریت ش��هری از سوی مقام معظم رهبری و دولت عدالت محور 

در سرلوحه برنامه های شهری قرار گرفته است.
مدیریت ش��هری در مسیر توسعه پایدار و دستیابی به اهداف واالی نظام مقدس 
جمهوری اس��امی باید  با استفاده ابزارهایی چون: برنامه ریزی، کنترل، ارزیابی و 
...، به س��وی دستیابی به این اهداف گام بردارد  و این ابزارها  نیازمند زیرساخت 
هایی اس��ت که  شاید بتوان دس��تیابی به شناختی صحیح از وضعیت کنونی را در 
راس آن قرار داد و این ش��ناخت به دس��ت نمی آید مگر آنکه آماری  صحیح، 

دقیق و کارآمد قابل دسترسی باشد.
شهرداری اهواز  به منظور بسط این مهم ، طرح جامع آمار و اطاعات شهرداری 
اهواز  را در دس��ت اجرا دارد و در گامی مهم در این راستا  اولین  آمارنامه شهر 
اهواز  اکنون پیش روی شماس��ت که امیدواریم  بتواند راهگش��ای تصمیم گیری 
ه��ای صحیح و کارآمد در کان ش��هر اهواز، به منظور ایج��اد آینده ای مطلوب 
و خدمت رس��انی بهتر به ش��هروندان بوده و بس��تری مناس��ب را برای مدیران، 
کارشناس��ان، پژوهشگران و شهروندان در دس��تیابی به اطاعات شهری و ایجاد 

هماهنگی، انسجام و پیشگیری از پراکندگی اطاعات را فراهم آورد. 
جای آن دارد تا از زحمات همکارانم در معاونت برنامه ریزی و توسعه و مدیریت آمار 
و فناوری اطاعات که برای اولین بار بر سختی راه تدوین و انتشار این مجموعه فائق 

آمده اند تشکر و قدرانی نمایم.
محمد صفری 
سرپرست شهرداری اهواز  



امام علی )ع(:
عاقبت اندیشی پیش  از عمل ،تو را از پشیمانی در امان می دارد.

 در سال های اخیر مدیران شهری ما بخوبی دریافته اند که اداره مطلوب شهرها بدون 
اتکاء به برنامه ریزی امکان پذیر نمی باشد و نداشتن برنامه متکی بر آمار صحیح، کار 

آمد و به موقع، یکی از عوامل اصلی عقب ماندگی و معضات امروز شهر ها است .
 شهرداری اهواز نیز در این راستا اقداماتی از قبیل تدوین برنامه استراتژیک پنج 
س��اله توسعه و عمران شهر، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، استقرار سیستم 

های مدیریت کیفیت، استقرار نظام جامع آماری و ... را در دست اجرا دارد.
تدوی��ن این آمار نامه ش��هر نیز  به عنوان یک��ی از اقدامات مذکور، اکنون پیش 

روی شما است. امیدواریم از نظرات و پیشنهادات خود ما را بهره مند سازید.
در پایان از همکاری مجموعه استانداری خوزستان باالخص آقایان  مهندس هاشمی 
مدی��ر کل آمار و اطاع��ات، مهندس آقایی معاون محترم دفت��ر آمار و اطاعات 
استانداری خوزستان و کلیه مدیران و کارشناسان دستگاه ها، ادارات و سازمان های 

شهر اهواز که در تدوین این کتاب ما را یاری نموده اند، سپاسگزاریم .         

ابراهیم نوشادی
معاونت برنامه ریزی  و توسعه



عنوان
فصل اول ـ  سرزمین و آب و هوا
فصل دومـ   جمعیت
فصل سوم  ـ    نیروي انساني
فصل چهارمـ   کشاورزي، جنگلداري و شیالت
فصل پنجم ـ   صنعت و معدن
فصل ششمـ    نفت و گاز
فصل هفتم ـ   آب و برق
فصل هشتم ـ   مسکن و ساختمان
فصل نهمـ   بازرگاني، رستوران و هتلداري
فصل دهم ـ   حمل و نقل، انبارداري و ارتباطات

فصل یازدهم ـ   بازارهاي مالي 
فصل دوازدهم ـ   امور قضایي 
ـ  ایثارگران،  بهزیستي و تأمین اجتماعي  فصل سیزدهم  
فصل چهاردهم ـ   آموزش 
فصل پانزدهم ـ   بهداشت و درمان 
فصل شانزدهم ـ   فرهنگ، ورزش و گردشگري 
فصل هفدهم ـ   مدیریت شهری 
فصل هجدهمـ  بودجه شهری 
فصل نوزدهم ـ   هزینه و درآمد خانوار 
فصل بیستمـ  شاخص های قیمت 
فصل بیست و یکمـ  کالن شهرها 
عالیم و نشانه ها 
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