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شهرداری اهواز

 تعاريف و مفاهيم                                                                   
توليد فرآيندي است كه متن ، طرح ، سناريو يا پيامها  :ي راديويي و تلويزيونيتوليد برنامه

و انديشه ها از طريق به كارگيري منابع انساني ، هنري و فني ، تجهيزات ، مواد مصرفي و 
منابع مالي، به ساختار برنامه اي صوتي يا تصويري تبديل كرده و آن را بر واسطه اي رسانه 

ضبط ، ثبت و سوار مي كند و براي توزيع، پخش يا ....) فيلم ، نوار ويدئو ، امواج و ( اي 
  .نمايش از طريق تجهيزات فرستنده ، گيرنده يا تجهيزات نمايش ديگر آماده مي سازد

مراكز واقع در هر استان كه مكان توليد برنامه هاي راديويي و  :ي و تلويزيونيمراكز راديوي
  .تلويزيوني و اتخاذ تصميم در مورد پخش برنامه ها است 

ي وقوع يك رويداد مشخص در زمان و مكان معين، آگاهي و اطالعي است كه درباره :خبر
خبر مي تواند به شكل . دپس از فرآيند معلوم به منظور انتقال به مخاطب شكل مي گير

مكتوب، صوتي يا تصويري ارائه شود و شامل موضوع هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، 
  .مي باشد.... علمي، هنري و 
 35دقيقه بوده و معموال با عرض  75فيلم بلند داستان دار است كه حداقل  :فيلم سينمايي

  .ميليمتر براي نمايش ساخته مي شود 
طور منظم ، با نام ثابت و تاريخ انتشار در فواصل معين ز نشرياتي كه بهعبارتند ا :مطبوعات

  .منتشر مي شوند...... در زمينه هاي گوناگون  خبري ، اجتماعي ، انتقادي و 
تعداد نسخه هاي چاپ يا تكثير شده از نشريه در يك نوبت چاپ و  ):تيراژ(شمارگان 

  .انتشار است 
است كه خدمات آن براي ساكنان يك اجتماع ، بخش يا  كتابخانه اي :ي عموميكتابخانه

  .ناحيه رايگان باشد و تمام يا قسمتي از هزينه هاي آن از بودجه دولت تامين شود
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آثار معماري و عناصر و بناهايي است كه جنبه باستاني دارد يا از نظر  :بناهاي  تاريخي
  .تاريخي، هنري و علمي واجد ارزش مي باشد

اي است دائمي و غير انتفاعي كه به منظور گردآوري، نگهداري، پژوهش،  موسسه :موزه
آموزش و نمايش دستاوردهاي انسان يا طبيعت فعاليت مي كند و درهاي آن به روي عموم 

  . باز است
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صداي جمهوري اسالمي ايران  يبرنامه هاي محل) ساعت(مدت پخش-16- 1
خوزستانمركز  

1388سالنامه استانداري سال : مأخذ  

جمهوري اسالمي ايران  لي صدايبرنامه هاي مح) ساعت(مدت پخشنمودار-16- 1
1388در سال  خوزستانمركز   

�

16-1جدول : مبنا �

اخبار
41%

برنامه
0%

ميان برنامه
1%

پيام بازرگاني
5%

تامين
2%

تكرار
51%

 برنامه ميان برنامه اخبار سال
پيام 

 تكرار تامين بازرگاني

8513 3134 285 1390 - - - 

8613 3833 330 1480 - - - 

8713 2239:19:00351:05:001316:58:00- - - 

1388 4925:50:000:00:00 120:34:16 625:31:03  233:55:00  6118:40:19  
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 سيماي جمهوري اسالمي ايران يبرنامه هاي محل) ساعت(مدت پخش-16- 2
 خوزستانمركز

1388سالنامه استانداري سال : مأخذ  

جمهوري اسالمي ايران  لي سيمايبرنامه هاي مح) ساعت(مدت پخشنمودار-16- 2
1388در سال  خوزستانمركز   

 
16-2جدول : مبنا  

   

اخبار
52%

برنامه
4%

ميان برنامه
18%

پيام بازرگاني
9%

تامين
2%

تكرار
15%

 تكرارتامين پيام بازرگاني ميان برنامه برنامه اخبار سال

85133134 285 1390 1459 - - 

86133833 330 1480 2023 - - 

87132239:19:00 351:05:00 1316:58:00 571:16:00 - - 

13884301:36:48 339:50:06 1488:37:15 694:03:52 181:51:03  1197:20:43  
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مركز  –مدت توليد برنامه هاي محلي صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران -16- 3
 خوزستان

  موضوع
  برنامه هاي سيما  برنامه هاي صدا

  مدت توليد

 188:55:31 731:53:00 معارف اسالمي

 309:5:40 642:56:00  فرهنگي

 626:34:12 1055:5:00 اجتماعي

 169:45:40 356:49:00 و تفريحات سالمورزش 

 33:06:25 183:22:00 سياسي

 36:40:3 244:05:00 اطالعات عمومي

 11:50:35 107:59:00 تاريخي

 34:01:34 366:52:00 اقتصادي

 8:34:15 168:39:00 علم و فن

  193:30:00 69:44:10 ارزشهاي دفاع مقدس

1388 سالنامه استانداري سال : مأخذ  
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  1388تعدادوگنجايش سالنهاي سينماي شهراهواز در سال -16- 4

 )صندلي(ظرفيت )سالن(تعداد  نام سينما
 تعداد تماشاگر

 فيلم هاي ايراني
فيلم هاي 
 خارجي

 0 99,963 700 1 اكسين
 0 71,580 492 1 قدس
 0 34,412 570 1 بهمن
 0 137,620 380 1 ساحل
 0 80,302 597 1 هالل

 0 423,877 2,739 جمع كل

  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خوزستان: مأخذ       

در  ارشاداسالمي وبرنامه هاي اجرا شدهو  فرهنگسالنهاي وابسته به اداره كل -16- 5
  1388شهراهواز در سال 

 تعداد تماشاگر تعداد اجرا تعداد برنامه سالن نمايش

 موسيقي تئاتر موسيقي تئاتر موسيقي تئاتر  گنجايش تعداد

2 750 15 3 107 14 25,580 7,800 

  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خوزستان: مأخذ

  1388 سال در درشهراهواز وارشاداسالمي فرهنگ كل اداره نظارت تحت هاي چاپخانه-6-16

 خصوصي دولتي  جمع

٦٠ 1 59 
    خوزستاناداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان : مأخذ                   
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  1388مطبوعات محلي درشهراهوازدرسال-16- 7
مطبوعات 
امه محلي

وزن
ر

امه 
ته ن

هف
ته  

 هف
دو

امه
ن

امه 
اه ن

م
امه 

اه ن
و م

د
 

امه
ل ن

فص
ل  

فص
دو  امه
ن

امه 
ل ن

سا
 

مع
ج

  

 7 21 6 6 0 0 0 0 40 تعداد
  اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان خوزستان: مأخذ

 1388در سال  مطبوعات محلي در شهر اهواز-16- 3

 

16- 7 جدول : مبنا      

  تعداد مراكز فرهنگي و فرهنگسراهاي مناطق شهرداري اهواز-16- 8

ازسازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري اهو: مأخذ         

0

20

40

روزنامه هفته نامه دو هفته نامه ماه نامه

7 21 6 6

  
منطقه 

 تعداد مراكز فرهنگي

 جمع وابسته به ساير سازمان ها وابسته به شهرداري

1 0 0 0 

2 1 3 4 

3 0 3 3 

4 0 0 0 

5 1 0 1 

6 1 6 7 

7 0 2 2 

8 0 2 2 

 19 16 3 جمع



آمارنامه شهر اهواز

شهرداری اهواز

294 

  مراكز فرهنگي و فرهنگ سراهاي مناطق هشت گانه شهرداري-16- 4

 
16-8جدول : مبنا      

  اهواز شهرداري مناطق مطالعه هاي سالن و كتابخانه مراكز تعداد - 9‐16

ازاهوسازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري : مأخذ  

0

2

4

6

8

6 2 3 7 8 5 1 4

2

 منطقه
 تعداد كتابخانه و سالن هاي مطالعه

 جمعوابسته به ساير سازمان  وابسته به شهرداري

١ 0 1  1 

٢ 0 1 1 

٣ 0 3 3 

٤ 0 2 2 

٥ 1 0 1 

٦ 0 1 1 

٧ 0 0 0 

٨ 0 2 2 

 11 10 1 جمع
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  شهرداري اهواز پوشش فهرست  اهم كتابخانه هاي تحت- 10-16

 نام
منطقه 
  شهرداري

 موقعيت
تعداد 
 كتاب

  -امانبه، خ فلسطين  2كتابخانه شهيد رجايي

  5كتابخانه فرهنگسراي مهديه 
جاده كوت عبد اهللا روبروي كوي شهيد 

محسن 
-

  -خيابان سروش پشت ترمينال سوسنگرد   6  فرهنگسراي علوي  
  اهوازسازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري : مأخذ   

  
  شهرداري اهواز فهرست اهم  مراكز فرهنگي و فرهنگسراهاي تحت نظارت-11-16

  
 منطقه  موقعيت  نام

 2 خ شهيد چمران ،ميدان فلسطين  سينما هالل 

 2 امانيه ، خ پودات  تاالر فردوسي 

 2 امانيه، خ جعفر سپهر  تاالر معلم

 2 امانيه، خ فاطمي  تاالر شهر

 5 جاده كوت عبد اهللا روبروي كوي شهيد محسن فرهنگسراي مهديه

6خيابان سروش پشت ترمينال سوسنگرد  فرهنگسراي علوي  
  زاهواسازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري : مأخذ 

�
�
�
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اهواز  شهر در عمومي هاي كتابخانه نهاد پوشش فهرست كتابخانه هاي تحت- 12-16
1388در سال   

  

 
 نام كتابخانه

 تعداد اعضاء تعداد مراجعان
 جمع مرد زن جمع مرد زن

 888 514 374 29,930 21,836 8,094 شهداي مالثاني
 496 278 218 13,688 8,762 4,926 شهداي حميديه
 1,253 543 710 28,870 12,500 16,370 شهيد مفتح

 866 657 209 3,457 4,784 3,457 شهداي زرگان
 1,940 773 11,67 41,925 14,795 27,130 شهيد بهشتي
 2,888 2,060 828 117,091 46,511 70,580 شهيد باهنر
 3,691 1,438 2,253 410,512 131,550 278,962 شهيد رجايي

شهداي كوت 
 عبد اهللا

4,336 8,823 13,159 31 321 352 

 1,295 452 843 16,750 7,337 9,413 شهيد مطهري
 1,131 458 673 11,373 5,118 6,255 شهداي اهواز
 233 51 182 3,051 566 2,485 شهيد دستغيب

 2,791 1,742 1,049 18,690 7,490 11,200 كوثر
 663 142 521 17,034 6,454 10,580 واليت
 1,094 443 651 9,880 4,130 5,750 مالصدرا
 358 182 176 13,168 8,079 5,089 عالمه حلي
 286 180 106 14,620 11,200 3,420 الغدير
 0 0 0 0 0 0 بوستان
 0 0 0 0 0 0 مركزي
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اهواز  شهر در عمومي هاي كتابخانه نهاد پوشش فهرست كتابخانه هاي تحت- 12-16
  )ادامه(1388در سال 

  عمومي استان خوزستاناداره كل كتابخانه هاي : مأخذ

 
 نام كتابخانه

تعداد 
عنوان 
كتاب 
 موجود

 
نسخه تعداد 

ب موجوداكت
 موقعيت

خيابان معلم –مالثاني  –اهواز  12,866 9,897 شهداي مالثاني
فرهنگسراي الغدير حميديه –جاده پادگان   –اهواز  7,636 7,038 شهداي حميديه
پارك -خيابان عالمه  –چهار صد دستگاه   –اهواز  10,441 8,782 شهيد مفتح

فرعي اول -خيابان مدارس –زرگان  –اهواز  8,831 7,428 شهداي زرگان
خيابان رضايي–خيابان شهيد مهدوي  –اهواز  14,276 11,387 شهيد بهشتي
پارك شهيد صبحاني –لشكر خيابان فيض  –اهواز  26,736 20,540 شهيد باهنر
خيابان فلسطين  –اهواز  33,000 27,500 شهيد رجايي

شهداي كوت عبد 
 اهللا

كوت عبداهللا دهستان  عميره –اهواز  9,618 8,051

3خيابان  7كوي باهنر منطقه  –اهواز  11,777 9,648 شهيد مطهري
پارك بهشت آباد –بزرگ راه آيت اهللا بهبهاني   –اهواز  9,514 7,460 شهداي اهواز
سپيدار طبقه فوقاني مسجد بالل  –اهواز  7,489 6,024 شهيد دستغيب

ساختمان هاله –فلكه كمپلو خيابان دهم  –اهواز  9,641 8,002 كوثر
كوي سعدي خيابان پيروزيان  –اهواز  13,498 10,230 واليت
ويس خيابان اصلي –اهواز  9,102 7,116 مالصدرا
دهستان جسانيه –بخش مركزي  –اهواز  6,311 6,047 عالمه حلي
فلكه پنجم –آخر آسفالت خيابان دكتر شريعتي  –اهواز  5,679 5,679 الغدير

 0 0 بوستان
كتابخانه  –بخش باوي  –جاده مسجدسليمان  –اهواز 
بوستان

بلوار ساحلي كتابخانه مركزي خوزستان  –اهواز  0 0 مركزي
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�ت در شهر اهوازيتعداد مراجعان كتابخانه هاي عمومي بر حسب جنس -16- 5

 

16-12جدول : مبنا  
1388هاي دانشگاه علوم پزشكي در سال  كتابخانه فهرست- 14-16  

 نام كتابخانه
تعداد كتاب 

 فارسي

تعداد كتاب 
 التين

 تعداد اعضاء
متوسط مراجعان 

 روزدر 

 50 2,113 2,790 4,961 كتابخانه مركزي
 50 376 5,644 6,123 دانشكده پزشكي
 135 800 1,238 3,310 دانشكده بهداشت
 200 512 1,056 2,617 دانشكده پرستاري

 55 300 1,095 1,123 دانشكده دندانپزشكي
 35 347 1,178 1,513 دانشكده داروسازي
 100 292 1,825 2,230 دانشكده توانبخشي
 120 801 1,238 2,520 دانشكده پيراپزشكي

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز: مأخذ
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  فهرست كتابخانه هاي دانشگاه هاي شهر اهواز- 13-16

 نام كتابخانه نام دانشگاه
تعداد 
 كتاب

تعداد 
 اعضاء

متوسط 
مراجعان در 

 روز

شهيد 
 چمران

 - 9,171 181,369 كتابخانه مركزي

 - 134 97,258 كتابخانه ادبيات

 - - 2,620 كتابخانه اقتصاد

 - - 43,353 كتابخانه الهيات

 - 267 11,948 كتابخانه تربيت بدني

 - 373 17,248 كتابخانه دامپزشكي

 - 3,960 57,780 كتابخانه علوم

 - 162 2,210 كتابخانه علوم آب

تربيتيكتابخانه علوم   56,780 1,302 - 

 - 861 17,000 كتابخانه علوم رياضي

 - - 13,710 كتابخانه هنر شوشتر

دانشگاه 
 آزاد

 700 14,216 105,411 كتابخانه مركزي الغدير

 100 357 9,910 كتابخانه پرستاري و مامايي

 300 562 10,976 كتابخانه كشاورزي

 500 2,410 8,707 كتابخانه فني ومهندسي

جهاد 
 دانشگاهي

 70 2,074 11,795 كتابخانه مؤسسه آموزشي

 - - - عالي جهاد دانشگاهي

دانشگاه 
 نفت

كتابخانه مركزي دانشگاه نفت اهواز 
)شهيد ساالريه(  

40,000 878  
80 

 200 2,488 25,574 كتابخانه مركز اهواز پيام نور

دانشگاه هاي شهر اهواز: مأخذ       
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                             شهرستان اهواز كتابخانه هاي عمومي عملكردمقايسه -16- 15
89و 88در سه ماهه اول سال  �

 شاخص رديف
سه ماهه اول 

1388 
سه ماهه اول 

1389 
افزايش يا 
 كاهش

 درصدرشد

)نفر(اعضاي فعال  1  19,698 26,553 6,855 35 

)نسخه(ميزان امانت 2  108,989 140,359 31,370 29 

)نسخه(منكتابطرح 3  202 77 125‐ 62‐ 

)نفر(نشرياتنمايه 4  381 905 524 137 

-4 1 5 جلسات انجمن 5  80-  
كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان اداره كل: مأخذ  

ي شهر اهواز بر حسب نوع كتابخانه كتابخانه ها تعداد- 16-16  

 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان: مأخذ        

 1388ميزان سرانه كتاب در شهر اهواز در سال - 17-16

 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان: مأخذ      

 تعدادعنوان
 18 نهاد

 8 مشاركتي
 0 سيار
 26 جمع

 ميزان�شرح
)نسبت به هر نفر از كل جمعيت(كتاب   0.1 
)نسبت به صد نفر از كل جمعيت(عضو   1.7 

)نسبت به هر نفر از كل جمعيت(امانت   0.4 
)جمعيت نسبت به صد نفر از كل(فضا  1.2 
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                             شهرستان اهواز كتابخانه هاي عمومي عملكردمقايسه -16- 15
89و 88در سه ماهه اول سال  �

 شاخص رديف
سه ماهه اول 

1388 
سه ماهه اول 

1389 
افزايش يا 
 كاهش

 درصدرشد

)نفر(اعضاي فعال  1  19,698 26,553 6,855 35 

)نسخه(ميزان امانت 2  108,989 140,359 31,370 29 

)نسخه(منكتابطرح 3  202 77 125‐ 62‐ 

)نفر(نشرياتنمايه 4  381 905 524 137 

-4 1 5 جلسات انجمن 5  80-  
كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان اداره كل: مأخذ  

ي شهر اهواز بر حسب نوع كتابخانه كتابخانه ها تعداد- 16-16  

 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان: مأخذ        

 1388ميزان سرانه كتاب در شهر اهواز در سال - 17-16

 اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان خوزستان: مأخذ      

 تعدادعنوان
 18 نهاد

 8 مشاركتي
 0 سيار
 26 جمع

 ميزان�شرح
)نسبت به هر نفر از كل جمعيت(كتاب   0.1 
)نسبت به صد نفر از كل جمعيت(عضو   1.7 

)نسبت به هر نفر از كل جمعيت(امانت   0.4 
)جمعيت نسبت به صد نفر از كل(فضا  1.2 

 

 

شهراهواز در سال  سطح كانونهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان مشخصات- 18-16
1388

  كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان خوزستان : مأخذ

 

ش 
رور

ن پ
انو
ك

 و 
كان

كود
ي 
كر
ف

نان
جوا

نو
 

 نوع كانون موقعيت
تعداد عضو 

 برحسب جنسيت

 

  جمع

 فرهنگي هنري پاركاول  -پيچ استاديوم-امانيه  1مركز 
 931 ٣٧٥ دختر
 ٢٥٥ پسر

پارك -دستگاه 400-خ عالمه  2مركز 
 عالمه

 فرهنگي هنري
 891 ٤٨٩ دختر
 ٤٠٢ پسر

 فرهنگي هنري پارك پادادشهر 3مركز
 869 ٥٩١ دختر
 ٢٧٨ پسر

كوي -دانشگاه علوم پزشكي  4مركز 
 استادان

 فرهنگي هنري
 865 ١٥١  دختر
 ٧٧ پسر

 فرهنگي هنري 2خيابان نيايش  -بهارستان  5مركز
 778 ٤١٤ دختر
 ٣٤٦ پسر

 فرهنگي هنري كوت امير 6مركز
 630 ٦٩ دختر
 ٦٩ پسر

مجتمع 
 فرهنگي هنري

روبروي - 6ايستگاه -پاداد 2فاز 
 بازارچه

 فرهنگي هنري
 ٥٢٨ دختر

326 
 ٤٠٣ پسر

 فرهنگي هنري دفتر استان-استاديومپيچ -امانيه  كتابخانه پستي
 228 ٤٤٦ دختر
 ٤٤٩ پسر

كتابخانه سيار 
 روستايي

 فرهنگي هنري دفتر استان-پيچ استاديوم-امانيه 
 138 ١٢٨ دختر
 198 پسر
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در  برحسب نوع كانون فكرينمودار تعداد اعضاي كانون هاي پرورش -16- 6
  شهراهواز

 

16-18جدول : مبنا  
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در شهر  فعاليتهاي فرهنگي و هنري كانونهاي پروش فكري كودكان و نوجوانان- 19-16
1388اهواز  در سال   

  كانون هاي پرورش فكري كودكان و نوجوانان استان خوزستان : مأخذ  

ره 
شما ون
كان

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

گي
رهن

ي ف
تها
عالي

ف
 

تعداد 
 دفعات

582 472 579 499 759 553 1,759 1,482 

تعداد 
 نفرات

16,517 13,472 17,395 5,165 9,881 13,409 1,759 36,324 

ري
 هن
اي

ليته
فعا

 

تعداد 
 دفعات

252 232 623 113 187 405 0 0 

تعداد 
 نفرات

3,571 3,072 7,127 807 2,218 3,115 0 0 

دبي
ي ا

تها
عالي

ف
 

تعداد 
 دفعات

44 71 55 27 60 50 0 0 

تعداد 
 نفرات

560 2,003 1,374 78 738 526 0 0 
مي

سال
ي ا

تها
عالي

ف
 

تعداد 
 دفعات

0 11 5 9 53 19 0 0 

تعداد 
 نفرات

0 202 72 157 707 379 0 0 

مي
 عل

اي
ليته

فعا
 

تعداد 
 دفعات

36 14 44 11 35 45 0 0 

تعداد 
 نفرات

358 354 1,439 147 463 1,220 0 0 
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 1388اهواز در سال  در محل دائمي نمايشگاه هاي شهر شده برگزار هاي نمايشگاه-20-16

 تاريخ برگزاري عــنـوان رديف

  
تعداد  

  بازديدكنندگان

چهارمين نمايشگاه كولر هاي گازي و تهويه مطبوع  1
 و سيستم هاي سرمايشي

 4,750 13/2/88لغايت  9/2/88

ماشين آالت و  –دومين نمايشگاه مبلمان اداري  2
 تجهيزات  وابسته

 1,226 13/2/88لغايت  9/2/88

 5,820 3/3/88لغايت  28/2/88 اولين نمايشگاه بزرگ كتاب 3
 44,915 27/6/88لغايت  22/6/88 )ويژه بازگشايي مدارس(نمايشگاه فروش پاييزه  4
 800 9/7/88لغايت  6/7/88 آب و فضالبچهارمين نمايشگاه تخصصي صنعت  5

نهمين نمايشگاه تخصصي كامپيوتر و اتوماسيون  6
 اداري

 20/7/88لغايت  16/7/88
12,777 

اولين نمايشگاه تخصصي صنعت تبليغات و بازار  7
 يابي

 20/7/88لغايت  16/7/88

سومين نمايشگاه مبلمان شهري خدمات شهري و  8
 نمايشگاه گل وگياهفضاي سبز همزمان با اولين 

 29/7/88لغايت  26/7/88
750 

 29/7/88لغايت  26/7/88 تخصصي محيط زيست دومين نمايشگاه 9

پنجمين  نمايشگاه تخصصي كاشي و سراميك  10
 وچيني آالت بهداشتي سنگهاي تزئيني و ماشينĤالت

 10/8/88لغايت 6/8/88

اولين نمايشگاه تخصصي نما  ، تزئينات و  11 8,369
 دكوراسيون ساختمان

 10/8/88لغايت 6/8/88

دومين نمايشگاه تخصصي حمام ، سونا ، جكوزي و  12
 استخر

 10/8/88لغايت 6/8/88

13 
لوازم  –دهمين نمايشگاه تخصصي صنعت ساختمان 

 و ماشين آالت
 8,535 22/8/88لغايت 18/8/88
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سال اهواز در  شهر در محل دائمي نمايشگاه هاي شده برگزار هاي نمايشگاه- 20-16
 )ادامه(1388

ف
ردي

 

 تاريخ برگزاري عــنـوان
تعداد  

  بازديدكنندگان
 

 2/9/88لغايت 28/8/88 لوستر –نهمين نمايشگاه تخصصي لوازم خانگي  14

 2/9/88لغايت 28/8/88 دومين نمايشگاه تخصصي تجهيزات صوتي و تصويري 15 35,817

 2/9/88لغايت 28/8/88 و وسايل پخت پزدومين نمايشگاه تجهيزات آشپزخانه  16

 31,474 13/9/88لغايت 7/9/88 دومين نمايشگاه سوغات و هدايا 17

 22/9/88لغايت 19/9/88 چهارمين نمايشگاه تخصصي مواد غذايي و صنايع وابسته 18
7,223 

چهارمين نمايشگاه تخصصي كشاورزي ، ادوات 19
 نمايشگاه  آبزيانكشاورزي ، دام وطيور همزمان با دومين 

 22/9/88لغايت 19/9/88

 40,280 13/10/88لغايت  10/10/88 چهارمين نمايشگاه مبلمان منزل و دكوراسيون داخلي 20

دومين نمايشگاه تخصصي صنعت فوالد ، ريخته گري ، 21
 متالورژي ، معادن و تجهيزات وابسته

 25/10/88لغايت  22/10/88

 25/10/88لغايت  22/10/88 تخصصي ماشين آالت و برش صنعتياولين نمايشگاه  22 1,366

 25/10/88لغايت  22/10/88 اولين نمايشگاه حمل ونقل و ترانزيت 23

 4,183 15/11/88لغايت  3/11/88 اولين نمايشگاه تخصصي صنعت نفت و گاز 24

 15/11/88لغايت  11/11/88 اولين نمايشگاه خانه مدرن 25
35,739 

 15/11/88لغايت  11/11/88 نمايشگاه نان ، شيريني ، شكالت و آشاميدني هااولين  26

 28,041 23/11/88لغايت  19/11/88 اولين نمايشگاه سفره عقد وتزئينات 27

 7/12/88لغايت  2/12/88 چهارمين نمايشگاه لوازم آرايشي و بهداشتي و شوينده ها 28
27,328 

 7/12/88لغايت  2/12/88 دستبافاولين نمايشگاه فرش ماشيني و  29

 45,021 21/12/88لغايت  15/12/88 نمايشگاه فروش بهاره 30

  شركت نمايشگاه بين المللي خوزستان : مأخذ



آمارنامه شهر اهواز

شهرداری اهواز

306

 

 

1388 سال در شهر اهواز مذهبي اماكن تعداد- 21-16   

تعداد اماكن متبركه 
 اسالمي

 حسينيه تكيه مسجد

65 570 103 620 

  اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان : مأخذ        

  1388فهرست اماكن متبركه اسالمي شهر اهواز در سال - 22-16

مكان نام نوع مكان متبركه رديف  جنسيت 
تعداد امام
 زاده

 موقعيت

)ع(علي بن مهزيار اهوازي  زيارتگاه 1  مركزي 1 آقا 
 مركزي 1 خانم علويه نصره آرامگاه 2
 مركزي 1 آقا سيد خلف آلبو شوكه آرامگاه 3
)ع(اسماعيل  امامزاده 4  مركزي 1 آقا 
)ع(امام علي  قدمگاه 5  مركزي 1 آقا 
 باوي 1 آقا اويس قرني قدمگاه 6
 مركزي 1 آقا بني صالح نظرگاه ، قدمگاه 7
 مركزي 1 آقا خضير آلبوشوكه آرامگاه 8
 مركزي 1 آقا سبعه آرامگاه 9

 مركزي 1 آقا سليمان بن داوود قدمگاه 10
 مركزي 1 آقا سيد اعنايه آرامگاه 11
 باوي 1 آقا سيد بدر آرامگاه 12
 مركزي 1 آقا سيد ميبز موسوي آرامگاه 13
 مركزي 1 آقا سيد ناجي موسوي آرامگاه 14
 مركزي 1 آقا سيد ناصر آلبو خميس آرامگاه 15
 باوي 1 آقا سيد نعمه آرامگاه 16
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  )ادامه(1388فهرست اماكن متبركه اسالمي شهر اهواز در سال - 22-16

رديف
نوع مكان 
 متبركه

مكان نام  جنسيت 
تعداد امام 

 زاده
 موقعيت

 باوي 1 آقا سيد نعمه آرامگاه 17
 مركزي 1 آقا سيد هادي غريب آرامگاه 18
 حميديه 1 آقا سيد هادي موسوي آرامگاه 19
 مركزي 1 آقا سيد هاشم حسيني بقعه متبركه 20
 مركزي 2 آقا سيد هاشم و سيد جابر بقعه متبركه 21
 باوي 1 آقا سيد محسن بقعه متبركه 22
 مركزي 1 خانم علويه بقعه متبركه 23
 مركزي 1 خانم علويه بدريه فرزند سيد نبات بقعه متبركه 24
 مركزي 1 خانم علويه عوچيه آرامگاه 25
 مركزي 1 خانم علويه كريمه موسوي آرامگاه 26
 مركزي 1 خانم علويه گند  آرامگاه 27
 حميديه 1 خانم علويه ورديخان آرامگاه 28
 مركزي 1 آقا سيد صالح آرامگاه 29
 مركزي 1 آقا سيد طارش  آرامگاه 30
 مركزي 1 آقا سيد عباس آرامگاه 31
 باوي 1 آقا سيد عباس صونيعي  آرامگاه 32
 مركزي 1 آقا سيد عبد اهللا  آرامگاه 33
 مركزي 1 آقا سيد عصاف آلبوشوكه آرامگاه 34
 مركزي 1 خانم سيد علويه خديجه آرامگاه 35
 مركزي 1 آقا سيد علي آرامگاه 36
 مركزي 1 آقا سيد علي حسيني آرامگاه 37
 مركزي 1 آقا سيد كاظم آلبوشوكه آرامگاه 38
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  )ادامه(1388 فهرست اماكن متبركه اسالمي شهر اهواز در سال- 22-16

 رديف
نوع مكان 
 متبركه

مكان نام جنسيت 
تعداد امام 

 زاده
 موقعيت

 مركزي 1 آقا سيد لطيف آرامگاه 39
 حميديه 1 آقا سيد لطيف آرامگاه 40

 مركزي 1 آقا سيد لطيف خرابات آرامگاه 41
سيد محسن فرزند سيد  آرامگاه 42

 هادي
 1 آقا

 حميديه

 باوي 1 آقا سيد محمد آرامگاه 43
  اداره كل اوقاف و امور خيريه استان خوزستان: مأخذ    

1388مشخصات سالنهاي سرپوشيده شهرستان اهواز در سال - 23-16  
ف
ردي

 

 نوع بناي ورزشي عنوان پروژه
مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت  شهر شهرستان

 مجموعه حجاب ١
سالنها ي رشته هاي 

 خاص

استخر 

 سرپوشيده
 750 اهواز اهواز

 مجموعه تختي ٢
سالن ورزشهاي 

اختصاصي سقف كوتاه 
)25*16(  

 1,100 اهواز اهواز اسكواش

 1,100 اهواز اهوازتمريني سالنهاي سقف بلند مجموعه قدس ٣

 1,008 اهواز اهوازتمريني سالنهاي سقف بلند سالن تمريني بانوان ٤

 



فرهنگ، ورزش و گردشگری

شهرداری اهواز

309

 

 

  )ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرپوشيده شهرستان اهواز در سال - 23-16

ف
ردي

 

 نوع بناي ورزشي عنوان پروژه
مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت  شهر شهرستان

سالن تمريني زيتون  5
 كارگري

) 16*25(سالنهاي ورزشي 
 بامحيط مشابه

 360 اهواز اهواز رزمي

سالن ورزشي شهيد  6
 معتمد

) 16*25(سالنهاي ورزشي 
 بامحيط مشابه

 360 اهواز اهواز چندمنظوره

تختي سالن رزمي 7 سالن ورزشهاي اختصاصي  
)16*25(سقف كوتاه   

 360 اهواز اهواز بدنسازي

سالن ورزشهاي اختصاصي  خانه بيليارد 8
)16*25(سقف كوتاه   

 247 اهواز اهواز بيليارد

 1,132 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند مجموعه ناصرخسرو 9

) 16*25(سالنهاي ورزشي  مجموعه تختي 10
مشابهبامحيط   

 405 اهواز اهواز كشتي

سالن چندمنظوره  11
 تختي

 1,132 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند

١٢ 
سالن ورزشهاي 
 پورياي ولي

) 16*25(سالنهاي ورزشي 
 بامحيط مشابه

 177 اهواز اهوازباستاني

١٣ 
سالن ورزشي 

)تختي(انقالب  
 990 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند

وزنه برداري سالن ١٤ سالن ورزشهاي اختصاصي  
)16*25(سقف كوتاه   

وزنه 
 برداري

  681 اهواز اهواز
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  )ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرپوشيده شهرستان اهواز در سال - 23-16

ف
ردي

 

 نوع بناي ورزشي عنوان پروژه
مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت  شهر شهرستان

سالن ژيمناستيك  15
 تختي

خاص سالنها ي رشته هاي  1,100 اهواز اهواز ژيمناستيك 

 سالن كاراته تختي 16
) 16*25(سالنهاي ورزشي 

 بامحيط مشابه
 340 اهواز اهواز رزمي

17 
 ساير پايگاه قهرماني

پايگاه 

 قهرماني
 600 اهواز اهواز

 1,155 اهواز اهوازتمريني سالنهاي سقف بلند سالن تمريني كارون 18

سالن ژيمناستيك  15
 تختي

 1,100 اهواز اهواز ژيمناستيك سالنها ي رشته هاي خاص

 سالن كاراته تختي 16
) 16*25(سالنهاي ورزشي 

 بامحيط مشابه
 340 اهواز اهواز رزمي

پايگاه ساير پايگاه قهرماني 17

 قهرماني

 600 اهواز اهواز

 1,155 اهواز اهوازتمريني سالنهاي سقف بلند سالن تمريني كارون 18

19 
 مجموعه
)رزمي(ناصرخسرو  

) 16*25(سالنهاي ورزشي 
 بامحيط مشابه

 273 اهواز اهوازرزمي

 1,300 اهواز اهوازتمريني سالنهاي سقف بلند ورزشهاي قهرماني 20
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  )ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرپوشيده شهرستان اهواز در سال - 23-16

ف
ردي

 

 نوع بناي ورزشي عنوان پروژه
مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت شهر شهرستان

21 
مجموعه 

)خانه كشتي(قدس  
) 16*25(سالنهاي ورزشي 

 بامحيط مشابه
 1,665 اهواز اهواز كشتي

22 
سالن تمريني بابك 

 معتمد
 480 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند

 خانه شطرنج 23
سالن ورزشهاي اختصاصي 

)16*25(سقف كوتاه   
 247 اهواز اهواز شطرنج

 سالنها ي رشته هاي خاص مجموعه قدس 24
استخرسرپوش

 يده
 1,600 اهواز اهواز

 968 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند مجموعه حجاب 25

سالن چندمنظوره  26
 پورياي ولي

سالن ورزشهاي اختصاصي 
)16*25(سقف كوتاه   

 245 اهواز اهواز چندمنظوره

 600 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند سالن كشتي تختي 27

 800 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند سالن تمريني بدر 28

استخرسرپوشيده  29
 آزادي

 سالنها ي رشته هاي خاص
استخرسرپوش

 يده
 2,890 اهواز اهواز

)بدنسازي(انقالب  30  
سالن ورزشهاي اختصاصي 

)16*25(سقف كوتاه   
 161 اهواز اهواز بدنسازي

 1,067 حميديه اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند سالن تمريني شهدا 31
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  )ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرپوشيده شهرستان اهواز در سال - 23-16

ف
ردي

 

 نوع بناي ورزشي عنوان پروژه
مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت شهر شهرستان

 1,056 مالثاني اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند سالن تمريني 32

 سالن تمريني 33
) 16*25(سالنهاي ورزشي 

 بامحيط مشابه
 360 ويس اهواز آمادگي جسماني

 1,832 ويس اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند سالن تمريني 34

35 
سالن ورزشي 
چندمنظوره 
 جانبازان

 ... اهواز اهواز چندمنظوره زمينهاي ورزشي

استخرسرپوشيده  36
 جانبازان

 ... اهواز اهواز استخرسرپوشيده سالنها ي رشته هاي خاص

سالن تمريني  37
 جانبازان

 ... اهواز اهوازجانبازان ومعلولين سالنهاي سقف بلند

سالن ورزشي چند  38
 منظوره

 1,008 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند

نفري 4500اهواز 39  1,300اهواز اهواز ...سالنهاي سقف بلند 

سالن ورزشي  40
 بانوان معلول

سقف بلندسالنهاي   5,500 اهواز اهوازجانبازان ومعلولين 

سالن ورزشي  41
 چندمنظوره

 2,016 شيبان اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند

سالن ورزشي  42
 چندمنظوره

 1,008 اهواز اهواز تمريني سالنهاي سقف بلند

 



فرهنگ، ورزش و گردشگری

شهرداری اهواز

313

 

 

)ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرپوشيده شهرستان اهواز در سال - 23-16  

ف
ردي

 

پروژه عنوان  نوع بناي ورزشي 
مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت شهر شهرستان

 سالن تمريني 43
سالن ورزشهاي اختصاصي 

)16*25(سقف كوتاه   
 360 مالثاني اهواز چندمنظوره

 سالن تمريني 44
سالن ورزشهاي اختصاصي 

)16*25(سقف كوتاه   
 360 حميديه اهواز بدنسازي

سالن ورزشي  45
 چند منظوره

) 16*25(ورزشي سالنهاي 
 بامحيط مشابه

 360 اهواز اهواز چندمنظوره

 ساير خوابگاه بانوان 46
خوابگاه 
 ورزشكاران

 2,480 اهواز اهواز

  اداره كل تربيت بدني استان خوزستان: مأخذ
1388مشخصات سالنهاي سرباز شهرستان اهواز در سال - 24-16  

 رديف
 عنوان پروژه

 
نوع بناي 
 ورزشي

مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت  شهر شهرستان

1 
مجموعه 

)3(تختي  

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 7500 اهواز اهواز

2 
 16مجموعه 
)2(هكتاري  

زمينها و 
هاي  استاديوم

 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 7500 اهواز اهواز

 مجموعه قدس 3
زمينها و 

استاديومهاي 
 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 9350 اهواز اهواز
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)ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرباز شهرستان اهواز در سال - 24-16  

  

 رديف
 

 عنوان پروژه
 

نوع بناي 
 ورزشي

مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت شهر شهرستان

زمين فوتبال  4
 چمن

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 1703 اهواز اهواز

مجموعه  5
)1(تختي  

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

استاديم فوتبال 
نفري 20000تا   

 8000 اهواز اهواز

 16مجموعه  6
)1(هكتاري  

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 7140 اهواز اهواز

زمين خاكي  7
 معتمد

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 8000 اهواز اهواز

زمين فوتبال  8
 چمن

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

استاديم فوتبال 
نفري 10000تا   

 5700 اهواز اهواز

 هندبال تختي 9
زمينها و 

استاديومهاي 
 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 1600 اهواز اهواز
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 )ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرباز شهرستان اهواز در سال - 24-16

 

 رديف
 

 عنوان پروژه
 

نوع بناي 
 ورزشي

مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت شهر شهرستان

زمين (انقالب  10
)خاكي  

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال
 11000 اهواز اهواز زمين خاكي

 مجموعه آزادگان 11
زمينها و 

استاديومهاي 
 فوتبال

استاديم فوتبال 
نفري 10000تا   

 10000 حميديه اهواز

زمين فوتبال  12
 چمن

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين چمن 
 تمريني

 8800 شيبان اهواز

زمين فوتبال  13
 چمن

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

استاديم فوتبال 
نفري 10000تا   

 9000 مالثاني اهواز

پيست دوچرخه  14
 سواري

 ميدانهاي خاص
پيست دوچرخه 

 سواري
 1500 اهواز اهواز

تكميل استاديوم  15
نفري 4000  

 460 اهواز اهواز چندمنظورهزمينهاي ورزشي

16 
مجموعه ورزشي 

 روستايي
 10000 اهواز اهوازمجموعه ورزشي ساير



آمارنامه شهر اهواز

شهرداری اهواز

316

 

 

)ادامه( 1388مشخصات سالنهاي سرباز شهرستان اهواز در سال - 24-16  

  اداره كل تربيت بدني استان خوزستان: مأخذ
  

 

 رديف
 

 عنوان پروژه
 

 نوع بناي ورزشي
مدل بناي 
 ورزشي

 مساحت شهر شهرستان

زمين فوتبال  17
 خاكي

 زمينهاي ورزشي
طرح ضربتي 
 روستايي

 7500 اهواز اهواز

زمين فوتبال  18
 خاكي

 زمينهاي ورزشي
طرح ضربتي 
 روستايي

 7500 اهواز اهواز

زمين فوتبال  19
 خاكي

 زمينهاي ورزشي
طرح ضربتي 
 روستايي

 7500 اهواز اهواز

زمين فوتبال  20
 خاكي

 زمينهاي ورزشي
طرح ضربتي 
 روستايي

 7500 مالثاني اهواز

زمين فوتبال  21
 خاكي

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين خاكي 
 تمريني

 7500 اهواز اهواز

زمين فوتبال  22
 خاكي

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين خاكي 
 تمريني

 7500 حميديه اهواز

زمين فوتبال  23
 خاكي

زمينها و 
استاديومهاي 

 فوتبال

زمين خاكي 
 تمريني

 7500 اهواز اهواز
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  اهواز شهرداري به وابسته ورزشي فهرست اهم مراكز- 25-16
 امكانات منطقه نشاني نام مركز ورزشي

  - 2  26شرقي، پالك  13كيانپارس، خ   سالن ورزشي نيكان 

باشگاه ورزشي بهاران 
امانيه، خ عارف، نبش كوچه مقدم پالك 

8 
2-

باشگاه ورزشي فنون 
 24و23متري چهارم بين  18كيان آباد خ 

 73غربي پالك 
2-

-2 50شرقي ، پالك  20كيان آباد نبش باشگاه بدنسازي مبارز 

باشگاه فرهنگي 
ورزشي مليكا 

غربي ، فاز سوم پالك  9كيانپارس، خ 
1/140 

2-

باشگاه ورزشي 
) 2(بدن

-2كيانپارس، خ اسفند غربي 

باشگاه بدنسازي 
پارس 

غربي،  7و8كيانپارس، خ چمران  بين 
جنب سوپر گوشت كيانپارس 

2-

باشگاه ورزشي مهديا 
كيانپارس، خ ميهن غربي فاز سوم پالك 

99 
2-

باشگاه بدنسازي موال 
) ع(علي 

كيانپارس، خ مهر غربي ، نبش چمران 
  49پالك

2-

باشگاه ورزشي  
خصوصي عالم 

كيانپارس، خ دانشجو غربي بين خرداد و 
 38تير غربي پالك 

2-

-2كيانپارس، خ شهريور استخر جهان 

-2غربي  14كيانپارس، خ استخر راشا 

3  انتهاي پارك رودكي زمين ورزشي
زمين  - زمين فوتبال 

اسكيت 
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  )ادامه(اهواز شهرداري به وابسته ورزشي فهرست اهم مراكز- 25-16
 امكانات منطقه نشاني مركز ورزشينام 

3شهرك آغاجاري  زمين ورزشي
زمين  - زمين فوتبال 
اسكيت

  رشته فوتبال  6  مالشيه روبروي بازارچه  زمين ورزشي مالشيه
  رشته فوتبال  6  13مالشيه خ كمربندي روبروي خ   زمين ورزشي مالشيه

  زمين ورزشي مالشيه
مالشيه خ كمربندي پشت مدارس 

  چهار گانه
  رشته فوتبال  6

زمين ورزشي كريشان 
  )قطعه 4(

  رشته فوتبال  6  3كريشان انتهاي خ 

  رشته فوتبال  6  خ انبوه كاري، روبروي هالل احمر  )قطعه 6(هالل احمر

  زمين ورزشي
ابتداي كوي سياحي، پشت آرد 

  خوزستان
  رشته فوتبال  6

  زمين فوتبال
آهن افشار، بلوار قدس، بين خ سروش 

  و زينب
  رشته فوتبال  6

  8  كوي باهنر خيابان دانش  مجتمع ورزشي وحدت
زمين هاي فوتسال ، واليبال 

، بسكتبال، دووميداني، 
  پينگ پنگ

  فوتسال  8  فوالد شهر خ بابا طاهر  زمين ورزشي محله اي

  فوتسال  8  ابتداي بلوار زاگرس زمين ورزشي محله اي

  فوتسال  8  خ سعادت جنب بازارچه 2فاز  زمين ورزشي محله اي

زمين ورزشي  پارك 
  فوتسال  8  3پاداد شهر خيابان  شهر

  در دست احداث  8  كوي نبوت  سالن چند منظوره
  در دست احداث  8  كوي پليس  سالن چند منظوره

  اهوازسازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري : مأخذ  
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  اهواز شهرداري مناطق هشت گانه ورزشي مراكز به مربوط اطالعات- 26-16

شهرداري منطقه  
 مراكزورزشي

 جمع وابسته به ساير سازمان ها وابسته به شهرداري

١ 0 9 9 
٢ 12 0 12 
٣ 0 3 3 
٤ 0 10 10 
٥ 0 2 2 

٦ 14 10 24 

٧ 0 0 0 

٨ 7 0 7 

 67 34 21 جمع

  اهوازسازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري : مأخذ 

 اهواز شهرداري گانه هشت مناطق ورزشي مراكز 16--8

 
16-26جدول : مبنا  
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  اهواز شهر جاذبه هاي گردشگري فهرست- 27-16 

  سازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري اهواز: مأخذ       

  اهواز شهر تاريخي اماكن فهرست اهم-28-16
 موقعيتمنطقه  نام بناي تاريخي

  )اواخر دوره قاجار(سراي معين التجار 
 

 خ آزادگان خ كيوان غربي   1

  عمارت ماپار 
 

 خ خوانساري جنوبي   1

  ) پهلوي اول(مسجد آقا سيد علي دزفولي 
 

 خ شريعتي كوچه شهيد عظيم   1

  مسجد حاج رضا 
 

 خ آزادگان خ كيوان تقاطع خوانساري   1

  سابات اواخر قاجار 
 

 خ آزادگان خ كيوان جنب سراي معين التجار   1

  متري ، نبش پل سياه ، ابتداي عامري  24انتهاي   2  علي ابن مهزيار اهوازي 
  اهوازسازمان فرهنگي وتفريحي شهرداري : مأخذ

  به تفكيك نوع سفر طي سه سال اخير اهوازي نارئتعداد زا- 29-16

 عتبات عاليات سوريه حج عمره حج تمتع سال

85 4,511 13,036 6,233 6,512 

86 4,640 17,809 6,895 19,560 

87 5,733 14,795 9,128 21,687 

88 3,354 19,803 14,865 24,416 

  خوزستانسازمان حج و زيارت استان : مأخذ 

  منطقه موقعيت نام  مكان
 3 انتهاي خيابان شهيد عالف  ) پارك شهروند(پارك جنگلي
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1388سهم سفرهاي زيارتي خارج از كشور شهروندان اهوازي در سال -16- 9  

 

16-29جدول : مبنا    
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