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پیــام شهـردار

کالنشهر اهـواز      1389
آمارنامه

آمار و تحلیل اطالعات در برنامــه ریـزی شهری از اهمیت اساسی و 
بنیادی برخوردار است. بی شک مدیریـت شهـری کارآمــد و خالق با 
نگرشی پویا، جایگاه »آمار« در فرآیند توسعه شهری را به عنوان مالکی 
مهم جهت شناخت فرصت ها، تهدیدها و راه های پیش رو در محیط 
شهری، قرار می دهد. از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری عالوه بر 
خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه های عمرانی و... ، 
جهت دهی به فعالیت های شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای 
دستیابی به توسعه پایدار به شمار می آید و این مهم بدون داشتن آمار 
و اطالعات صحیح، پویا و کارآمد که بتواند ارتباط دهنده ی جنبه های 

مختلف مدیریت شهری باشد، میــسر نمـی گردد. 
شهرداری اهواز برای دستیـابی به این اهــداف، با وجود همـه کاستی 
ها و مشکالت پیش رو دومین کتاب آمارنامه شهر اهواز را به مثابه 
به  است  امیـد  که  است  کـرده  گـردآوری  شهر  اطالعات  بانک 
شناسـایی بهتـر مشکالت و ارائه راهکارهای مناسب جهت گسترش 
عدالت محوری، توسعه همه جانبه و خدمات رسانی به شهروندان عزیز 

نقش آفرین باشد.

منصـور کتانبـاف
شهــردار اهـــواز



پیــام معاون برنامه ریزی و توسعه

کالنشهر اهـواز      1389
آمارنامه

امام علي )ع(: رحم اللهّ امرأ عرف من أين و يف أين و إيل أين
خداوند رمحت كند بنده اي را كه بداند از كجا آمده و اكنون  در كجا  است  و به كجا مي رود.

نظر به تاکید شهردار محترم و تالش هاي مجموعه مدیریت آمار، اطالعات و فناوري ارتباطات- معاونت 
برنامه ريزي و توسعه- توانستيم دومين كتاب آمارنامه سال89 شهر اهواز را با مساعدت استانداري و 
همکاري کلیه سازمان ها، ادارت، شرکت ها و ... تهیه و تدوین نموده تا گامي هرچند کوچک در راستاي 

استمرار و انسجام آماري شهر برداشته باشیم.
خوشبختانه در سالهاي اخیر، جایگاه آمار و اهمیت نقش کیفیت داده هاي آماري در تصمیم گیري ها و 
برنامه ریزي هاي شهرداري کالنشهر اهواز نسبت به گذشته ارتقا یافته و در جهت تحقق داده هاي آماري 
صحیح، به موقع، منسجم و در دسترس، اقدامات زیربنایي ارزشمندي از جمله طراحی ساختار نظام جامع 
آمار و اطالعات شهرداری، تدوین اقالم آماري و طراحي شاخصهاي ارزیابي عملکرد مبتني بر برنامه 
استراتژیک شهرداري اهواز، استقرار سامانه مکانیزه آمار و اطالعات)سما( در کلیه حوزه هاي شهرداري 
اهواز به منظور ساماندهی مکانیزه اقالم آماری و اطالعاتی، طراحی و استقرار سامانه تحلیل اطالعات و 

گزارشات آماری و.... صورت پذیرفته که امیدواریم مسیر این توسعه تداوم یابد.
در پایان از جناب آقاي مهندس کتانباف شهردار محترم که خدمات ارزشمندي  درجهت توسعه حوزه 
فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري اهواز برداشته اند و همچنین از همه همکاران، مدیران شهرداري، 
مجموعه اداره کل آمار استانداري و مدیران تمام دستگاه ها، سازمان ها و ادارات شهر اهواز که در 

تدوین این کتاب ما را یاري نمودند، سپاسگزاریم.

                                                                                                      ابـراهیم نوشـادي   
                                                                                             معاون برنامه ریزي و توسعه 

                                                                                                     شهــرداري اهــواز


