
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه

فـرهنــگ، ورزش 
و گـردشگــری

فصل شانزدهم
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تعاریف و مفاهیم 

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 معموال 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 تامین شود.

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

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

فصل شانزدهـم
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16 - 1 - مدت پخش)ساعت( برنامه های محلی صدای جمهوری اسالمی ایران مرکزخوزستان
تکرارتامینپیام بازرگانيمیان برنامهبرنامهاخبارسال

138531342851390 -  -  - 

138638333301480 -  -  - 

13872239:19:00351:05:001316:58:00 -  -  - 

13884925:50:000:00:00120:34:16625:31:03233:55:006118:40:19
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1388

توضیح: در سال 1389 اطالعاتی از سازمان صدا وسیمای استان خوزستان جهت درج در آمارنامه دریافت نشد.

16 - 2 - مدت پخش)ساعت( برنامه های محلی سیمای جمهوری اسالمی ایران مرکزخوزستان
تکرارتامینپیام بازرگانيمیان برنامهبرنامهاخبارسال

1385313428513901459 -  - 

1386383333014802023 -  - 

13872239:19:00351:05:001316:58:00571:16:00 -  - 

13884301:36:48339:50:061488:37:15694:03:52181:51:031197:20:43
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1388

توضیح: در سال 1389 اطالعاتی از سازمان صدا وسیمای استان خوزستان جهت درج در آمارنامه دریافت نشد.

16 - 3 - مدت تولید برنامه هاي محلي صدا و سیمای جمهوري اسالمي ایران – مرکز خوزستان

موضوع
برنامه های سیمابرنامه های صدا

مدت تولید

731:53:00188:55:31معارف اسالمي

642:56:00309:5:40فرهنگي

1055:5:00626:34:12اجتماعي

356:49:00169:45:40ورزش و تفریحات سالم

183:22:0033:06:25سیاسي

244:05:0036:40:3اطالعات عمومي

107:59:0011:50:35تاریخي

366:52:0034:01:34اقتصادي

168:39:008:34:15علم و فن

193:30:0069:44:10ارزشهاي دفاع مقدس

              مأخذ: سالنامه استانداری سال  1388
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16 - 4 - تعداد و گنجایش سالن های سینمای شهر اهواز در سال 1389

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

فیلم های خارجیفیلم های ایرانی

137058.6880ساحل

159728.3880بهمن

160035.1860هالل

1700113.8770اکسین

149262.5800قدس

0       52.760298.719جمع کل
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 5 - سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه های اجرا شده در شهر اهواز در 
سال 1389

تعداد تماشاگرتعداد اجراتعداد برنامهسالن نمایش

موسیقیتئاترموسیقیتئاترموسیقیتئاترگنجایشتعداد

25501571712368.85014.050
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 6 - چاپخانه های تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر اهواز در سال 1389
خصوصیدولتیجمع

64163
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 7 - مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1389
دو فصل نامهفصل نامهدو ماه نامهماه نامهدو هفته نامههفته نامهروزنامهمطبوعات محلی

6228151133تعداد
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

فصل شانزدهـم
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16 - 1 - مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1389
 

                مبنا: جدول 16 - 7 

16 - 8 -  تعداد مراکز کتابخانه و سالن های مطالعه مناطق هشتگانه شهرداری اهواز 

منطقه
تعداد کتابخانه و سالن های مطالعه

جمعوابسته به سایر سازمان هاوابسته به شهرداری

1112

2011

3022

4077

5112

6011

7011

8022

21618جمع
مبنا: شهرداری اهواز

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 2 - کتابخانه و سالن های مطالعه مناطق هشتگانه شهرداری اهواز 

                       مبنا: جدول 16 - 8

16 - 9 - فهرست  اهم کتابخانه های تحت پوشش شهرداری اهواز در سال 1389

منطقه نام
تعداد موقعیتشهرداری

کتاب
متوسط مراجعه 

کننده در روز

 - 59.526امانیه خیابان فلسطین2کتابخانه شهید رجایي

جاده کوت عبدا... 5کتابخانه فرهنگ سرای مهدیه
4.95080روبروی کوی شهید محسن

مبنا: شهرداری اهواز

16 - 10 - فهرست اهم  مراکز فرهنگی و فرهنگسراهای شهر اهواز در سال 1389
منطقهموقعیتنام

2خیابان شید چمران میدان فلسطینسینما هالل

2امانیه خیابان پوداتتاالر فردوسي

2امانیه خ سپهرتاالر معلم

2امانیه خ فاطميتاالر شهر

3فرودگاه نفت -  شرکت نفت  -  جنب بیمارستان ابوذر مرکز فرهنگی

3بلوار پاسداران -  منابع طبیعی -  بین خیابان 3 و کشاورزفرهنگسرای منابع طبیعی

5کوي شهید محسن جاده کوت عبدا...کتابخانه فرهنگسراي مهدیه

6سه راه خرمشهرجنب خیابان باهنرفرهنگسراي علوي
مبنا: شهرداری اهواز

فصل شانزدهـم
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16 - 11 - فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال 1389

ف
دیـ

ر

نــــام نام کتـابخـــانـه
شهرستان

تعــداد مراجعانموقعیـت استقــرار

جمـعمـــردزننام روستـانام شهـر

24.00025.20049.200 - مالثانیاهوازشهدای مالثانی1

8.4009.60018.000 - حمیدیهاهوازشهدای حمیدیه2

15.0366.75621.792 - اهوازاهوازشهید مفتح3

7.08010.56017.640 - زرگاناهوازشهدای زرگان4

 -  -  -  - اهوازاهوازشهید بهشتی5

86.80077.500164.300 - اهوازاهوازشهید باهنر6

169.500138.900308.400 - اهوازاهوازشهید رجایی7

 -  -  - کوت عبداله - اهوازشهدای کوت عبداله8

8.4006.60015.000 - اهوازاهوازشهید مطهری9

21.00023.40044.400 - زرگاناهوازشهداء اهواز10

9.6001.44011.040 - اهوازاهوازشهید دستغیب11

27.60022.80050.400 - اهوازاهوازکوثر12

5.8564206.276 - اهوازاهوازوالیت13

2.6162.2204.836 - ویساهوازمالصدرا14

جسانیه اهوازاهوازعالمه حلی15
5.4367.48812.924بزرگ

2.4002.3524.752 - اهوازاهوازالغدیر16

25.20018.00043.200 - ویساهوازبوستان17

98.50079.400177.900 - اهوازاهوازمرکزی اهواز18

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 11 - فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

تعداد کتاب نام کتابخانهردیف
موجود

شماره تلفن
موقعیت)با پیش شماره(

مالثانی -  خیابان معلم15.2466123223003شهدای مالثانی1

جاده پادگان - فرهنگسرای الغدیر حمیدیه9.2516122223111شهدای حمیدیه2

چهارصد دستگاه -  لخیابان عالمه -  پارك 24.4976112249310شهید مفتح3
عالمه -  کد پستی 6174949993

زرگان -  خیابان مدرس -  پشت مدرسه 11.6006114463099شهدای زرگان4
شهید دیلمي فرعی اول

بزرگراه آیت ا..بهبهاني خیابان  مهدوی -  12.2986112220032شهید بهشتی5
پارك 7تیر -  کد پستی 6194713141

لشکر- خیابان فیض-  پارك شهید سبحانی23.8986113770066شهید باهنر6

59.5266113332905شهید رجایی7
امانیه .خیابان فلسطین -  جنب اداره 
کل فرهنگ وارشاداسالمي کدپستی 

33613155

شهدای کوت 8
کوت عبداله -   عمیره -  خیابان اصلي8.5636115503400عبداله

کوی باهنر -  منطقه 7 -  خیابان 68.08961122720473شهید مطهری9

بزرگراه آیت اله بهبهانی-پارك بهشت آباد12.2596115596013شهداء اهواز10

سپیدار -  طبقه فوقانی مسجد بالل8.5196112296218شهید دستغیب11

کوي 15خرداد)کمپلو(فلکه15خرداد - 20.7786113786718کوثر12
خیابان دهم - مجتمع هاله

کوی سعدی -  خیابان سروریان -  طبقه 11.8406113346140والیت13
فوقاني مسجد الزهرا

ویس -  خیابان اصلی6.3686123334510مالصدرا14

جاده تصفیه نیشکر - دهستان جسانیه18.2086114404010عالمه حلی15

آخر آسفالت -  خیابان دکتر شریعتی- 10.5366115516472الغدیر16
فلکه پل پنجم- طبقه فوقاني مسجد الغدیر

شیبان خیابان اصلی - 8.675بوستان17

جاده ساحلی کیانپارس -  پارك دولت19.2116113361017مرکزی اهواز18
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

فصل شانزدهـم
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16 - 12 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1389

نام شهرستاننام کتابخانهردیف
تعداد مراجعان

جمعمردزن

000اهوازباب الحوائج1

1.1409602.100اهوازحافظ2

3.9481.6325.580اهوازچهارده معصوم )ع(3

3.16821.02424.192اهوازسپیدار4

033.04833.048اهوازکارون5

000اهوازبصیرت6

000اهوازمعراج7

000اهوازشهید مطهری8

16 - 12 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1389 )ادامه(

نام ردیف
کتابخانه

تعداد 
کتاب موجود

شماره تلفن
موقعیت)با پیش شماره(

باب 1
اهواز -  ابتدای بلوار انقالب  -  مسجد امام 2.68806113780202 الحوائج

موسی بن جعفر )ع(  -  طبقه سوم

اهواز -  خیابان سلمان فارسي  - خیابان شهید 3.7206112924590 حافظ2
خوانساری جنوبی )فردوسی سابق(

چهارده 3
اهواز -  خیابان خاقانی -  بین رستگاری ونواب صفوی - 6.36206112207070 معصوم )ع(

ساختمان واحدفرهنگی انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز

اهواز -  سپیدار  -  بلوار فنی و حرفه ای  -  7.28006112270059 سپیدار4
زندان سپیدار اهواز

اهواز بلوار فنی و حرفه ای  -  8.78006112270250 کارون5
روبروی شرکت لوله سازی

اهواز -  بلوار انقالب نرسیده به سه راه 95406113771921 بصیرت6
خرمشهر -  کانون اصالح و تربیت

اهواز -  چهار راه زند -  نبش رودکی -  5.00006115535010 معراج7
مسجد امام حسن عسکری)ع(

شهید 8
اهواز -  کوی نبوت -  سه راهی باهنر  -  مسجد 06112279119  - مطهری

صاحب الزمان )عج(
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 13 - فهرست کتابخانه های دانشگاه های شهر اهواز

تعداد تعداد کتابنام کتابخانهنام دانشگاه
اعضاء

متوسط مراجعان 
در روز

شهید چمران

...181.3699.171کتابخانه مرکزي

...97.876134کتابخانه ادبیات

......2.620کتابخانه اقتصاد

......43.353الهیات

...12.610267تربیت بدني

...17.889373دامپزشکي

...57.7803.960علوم

...2.771162علوم آب

...56.7801.302علوم تربیتي

...17.000861علوم ریاضي

......28.060کشاورزي

......7.905مهندسي

......13.710هنر شوشتر

دانشگاه آزاد

117.9995.812650کتابخانه مرکزی الغدیر

11.4381.610150کتابخانه پرستاری و مامایی

12.8414.010310کتابخانه کشاورزی

13.5925.110510کتابخانه فنی ومهندسی

 -  -  -  - دانشگاه علمی - کاربردی

40.00081185کتابخانه مرکزيدانشگاه نفت

120.2294.72140کتابخانه دانشگاهدانشگاه پیام نور

دانشگاه علوم پزشکی

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی جندی 
...68913.518شاپور اهواز

...4507.500کتابخانه دانشکده پزشکی

...2177.895کتابخانه واحد بین الملل اروند

...3429.891کتابخانه دانشکده علوم توانبخشی

...8364.112کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی اهواز

...3.0219.063کتابخانه بیمارستان رازی

...1043.161کتابخانه بیمارستان شفا

...1.00014.032کتابخانه بیمارستان امام خمینی)ره(

مأخذ: دانشگاه هاي شهر اهواز

فصل شانزدهـم
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16 - 14 - مقایسه عملکرد کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز در ساه ماهه اول سال 89 -  90

سه ماهه اول شاخصردیف
1389

سه ماهه اول 
1390

افزایش یا 
درصد رشدکاهش

5.81322 32.370 26.555 اعضای فعال )نفر(1

3.8853 144.245 140.360 میزان امانت )نفر2

1.934 1.818 1.912 94 طرح کتاب من )نسخه(3

3.150315 4.150 1.000 نمایه نشریات )نفر(4

121100جلسات انجمن5
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 15 - تعداد کتابخانه های شهر اهواز بر حسب نوع کتابخانه در سال 1389
تعدادعنوان 

8 نهاد

15مشارکتی

0سیار

23جمع
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 16 - شاخص های سرانه کتاب در شهر اهواز در سال 1389
میزانواحدشرح

20عددتعداد کتاب موجود به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت

23نفرتعدد افراد عضو در کتابخانه های عمومی به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت

10عددتعداد کتاب های امانت داده شده به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت

11متر مربعفضای اختصاص یافته به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 17 - مشخصات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان سطح شهر اهواز در سال 1389
کانون پرورش فکری 

تعداد عضو نوع کانونموقعیتکودکان و نوجوانان
جمعبرحسب جنسیت

امانیه  - پیچ استادیوممرکز 1
فرهنگی- هنری و ادبی اول پارك

926دختر
1.687

761پسر

خیابان عالمه- 400دستگاه مرکز 2
فرهنگی- هنری و ادبی پارك عالمه

810دختر
1.435

625پسر

فرهنگی- هنری و ادبیپارك پادادشهرمرکز3
1.160دختر

1.651
491پسر

دانشگاه علوم پزشکی مرکز 4
فرهنگی- هنری و ادبیکوی استادان

217دختر
330

113پسر

بهارستان مرکز5
فرهنگی- هنری و ادبیخیابان نیایش 2

608دختر
1.132

524پسر

فرهنگی- هنری و ادبیکوت امیرمرکز6
80دختر

148
68پسر

فاز 2 پاداد - ایستگاه 6  مجتمع فرهنگی هنری
فرهنگی- هنری و ادبیروبروی بازارچه

898دختر
1.687

789پسر

مأخذ: کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان 

16 - 3 - اعضای کانون های پرورش فکری به تکفیک جنسیت و بر حسب نوع کانون در سال 1389

                 مبنا: جدول 16 - 17

فصل شانزدهـم
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16- 18- فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر اهواز در سال 1389
1234567شماره کانون

فعالیت های 
فرهنگی

376283365422236839885تعداد دفعات

10.2657.6408.2924.2325.48514.17420.574تعداد نفرات

فعالیت های 
هنری

18212549911820799586تعداد دفعات

1.1521.0724.0911.7901.7311.5693.748تعداد نفرات

فعالیت های ادبی
401005325437248تعداد دفعات

5051.0986891923321.251530تعداد نفرات

فعالیت های 
اسالمی

191045110825تعداد دفعات

2952468879121.814439تعداد نفرات

فعالیت های علمی
4730 - 16 - 2تعداد دفعات

740510 - 3775 - 10تعداد نفرات
مأخذ: کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان 

16 - 19 - نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1389

تاریخ برگزاری  تعداد
مشارکت کننده نام نمایشگاه ردیف

13 لغایت 17 اردیبهشت 4.926 پنجمین نمایشگاه کولرگازی تهویه مطبوع و سیستمهای سرمایشی 1

17 لغایت 25 مرداد اولین نمایشگاه عرضه مستقیم محصوالت کشاورزی- غذایی و تبدیلی -  2

23 لغایت 30 شهریور )نمایشگاه فروش پاییزه  )ویژه عید فطر -  بازگشایی مدارس  -  3

14 لغایت 18 مهر 14.000 دهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری 4

16 لغایت 30 مهر 3.000 دومین نمایشگاه صنعت برق و مخابرات و الکترونیک  5

5 لغایت 9 آبان 35.817

دهمین نمایشگاه لوازم خانگی و لوستر 6

سومین نمایشگاه صوتی و تصویری 7

سومین نمایشگاه آشپزخانه و وسایل پخت و پز 8

17 لغایت 21 آبان 6.567
یازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان- لوازم و ماشین آالت ساختمانی 9

اولین نمایشگاه آسانسور- پله برقی و تجهیزات وابسته 10

26 لغایت 30 آبان 20.237
اولین نمایشگاه لوستر- چراغ های زینتی و روشنایی 11

دومین نمایشگاه خانه مدرن 12

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 19 - نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

تاریخ برگزاری  تعداد
مشارکت کننده نام نمایشگاه ردیف

8 لغایت 12 آذر 10.485

ششمین نمایشگاه خودرو- موتور سیکلت- دوچرخه- 
تجهیزات و قطعات یدکی 13

دومین نمایشگاه صنعت حمل و نقل- ترانزیت و خدمات گمرکی 14

اولین نمایشگاه گردشگری و مسافرتی 15

17 لغایت 21 آذر  - 
اولین نمایشگاه سازمانها و تشکل های غیر دولتی 16

پنجمین نمایشگاه کشاورزی- ادوات- دام و طیور 17

18 لغایت 24 دی دومین نمایشگاه کتاب -  18

28 دی لغایت 2 بهمن 45.000 پنجمین نمایشگاه مبلمان منزل و دکوراسیون داخلی 19

9 لغایت 12 بهمن دومین نمایشگاه نفت- گاز و پتروشیمی -  20

20 لغایت 24 بهمن 16.839

 ششمین نمایشگاه تخصصی کاشی و سرامیک- چینی آالت بهداشتی-
سنگهای تزئینی و ماشین آالت 21

دومین نمایشگاه سفره عقد- طراحی- هدیه و تزئینات- 
گل و گیاه و ماهی های تزئینی 22

2 لغایت 7 اسفند 11.378
پنجمین نمایشگاه شوینده ها- پاك کننده ها- 

بهداشتی و محصوالت سلولزی 23

دومین نمایشگاه فرش دستباف 24

14 لغایت 20 اسفند فروش بهاره -  25

مأخذ: شرکت نمایشگاه های بین المللی استان خوزستان

16 - 20- تعداد اماکن مذهبی شهرستان اهواز در سال 1389

حسینیه عمومیزیارتگاه سایر بزرگان دینزیارتگاه امام و امامزادهمسجدنوع مکان

شهرستان 
اهواز

شهریروستاییشهریروستاییشهریروستاییشهریروستایی

1522677510338230

16 - 20 - تعداد اماکن مذهبی شهرستان اهواز در سال 1389)ادامه(
جمعسایر مکان های مذهبیحسینیه خانگینوع مکان

شهرستان 
اهواز

شهریروستاییشهریروستاییشهریروستایی

5845315559562
مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان

فصل شانزدهـم
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16 - 21 - فهرست اماکن متبرکه اسالمی شهرستان اهواز در سال 1389
بخشتعداد امام زادهجنسیتنام مکاننوع مکان متبرکهردیف

مرکزی1آقاعلی بن مهزیار اهوازی )ع(زیارتگاه1

مرکزی1خانمعلویه نصرهآرامگاه2

مرکزی1آقاسید خلف آلبو شوکهآرامگاه3

مرکزی1آقااسماعیل )ع(امامزاده4

مرکزی1آقاامام علی )ع(قدمگاه5

باوی1آقااویس قرنیقدمگاه6

مرکزی1آقابنی صالحنظرگاه - قدمگاه7

مرکزی1آقاخضیر آلبوشوکهآرامگاه8

مرکزی1آقاسبعهآرامگاه9

مرکزی1آقاسلیمان بن داوودقدمگاه10

مرکزی1آقاسید اعنایهآرامگاه11

باوی1آقاسید بدرآرامگاه12

مرکزی1آقاسید میبز موسویآرامگاه13

مرکزی1آقاسید ناجی موسویآرامگاه14

مرکزی1آقاسید ناصر آلبو خمیسآرامگاه15

باوی1آقاسید نعمهآرامگاه16

باوی1آقاسید نعمهآرامگاه17

مرکزی1آقاسید هادی غریبآرامگاه18

حمیدیه1آقاسید هادی موسویآرامگاه19

مرکزی1آقاسید هاشم حسینیبقعه متبرکه20

مرکزی2آقاسید هاشم و سید جابربقعه متبرکه21

باوی1آقاسید محسنبقعه متبرکه22

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 21 - فهرست اماکن متبرکه اسالمی شهرستان اهواز در سال 1389 )ادامه(

تعداد جنسیتنام مکاننوع مکان متبرکهردیف
بخشامام زاده

مرکزی1خانمعلویهبقعه متبرکه23

مرکزی1خانمعلویه بدریه فرزند سید نباتبقعه متبرکه24

مرکزی1خانمعلویه عوچیهآرامگاه25

مرکزی1خانمعلویه کریمه موسویآرامگاه26

مرکزی1خانمعلویه گندآرامگاه27

حمیدیه1خانمعلویه وردیخانآرامگاه28

مرکزی1آقاسید صالحآرامگاه29

مرکزی1آقاسید طارشآرامگاه30

مرکزی1آقاسید عباسآرامگاه31

باوی1آقاسید عباس صونیعیآرامگاه32

مرکزی1آقاسید عبد اهللآرامگاه33

مرکزی1آقاسید عصاف آلبوشوکهآرامگاه34

مرکزی1خانمسید علویه خدیجهآرامگاه35

مرکزی1آقاسید علیآرامگاه36

مرکزی1آقاسید علی حسینیآرامگاه37

مرکزی1آقاسید کاظم آلبوشوکهآرامگاه38

مرکزی1آقاسید لطیفآرامگاه39

حمیدیه1آقاسید لطیفآرامگاه40

مرکزی1آقاسید لطیف غراباتآرامگاه41

حمیدیه1آقاسید محسن فرزند سید هادیآرامگاه42

باوی1آقاسید محمدآرامگاه43
مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان

فصل شانزدهـم
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16 - 22 - سالنهای ورزشی سقف بلند شهرستان اهواز در سال 1389

موقعیتشهرستانفعالیتمکان ورزشیردیف
مساحت

 سرپوشیده
)مترمربع(

خانه کشتي شماره یک 1
چهار راه آبادان  خیابان  پیروزي اهوازفعال مستمر)قدس(

1.750مجموعه ورزشي قدس

سالن ورزشي چند منظوره 2
اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي اهوازفعال مستمرسقف بلند

1.140ضلع شرقي جنب اسکوبرد

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي اهوازفعال مستمرسالن  22 بهمن3
1.500ضلع شرقي مجموعه  جنب اسکوبرد

سالن ورزشی انقالب 4
فلکه حصیرآباد سمت راست فلکه اهوازفعال مستمر)سالن بدمینتون(

1.250اتوبان عملیات کارون

سالن شهید غالم عباس 5
اهوازفعال مستمرفرهادی

چهارشیر انتهای طالقانی زمینهای 
ورزشی 16هکتاری پشت استخر 

سرپوشیده آزادی
1.280

سالن کشتی  - خانه 6
کمپلو امیر کبیر شمالي خانه کشتي اهوازفعال مستمرکشتی2

900شماره 2 نبش آزادي

سالن ژیمناستیک  - خانه 7
1.100کمپلو امیر کبیر شمالي نبش ازادياهوازفعال مستمرژیمناستیک

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي اهوازغیر فعالسالن ورزشهاي قهرماني8
1.000جنب هي

9
سالن 4500 نفری 
مجموعه ورزشی 

16هکتاری

در دست 
اهوازاحداث

چهارشیر کوی طالقانی زمینهای 
ورزشی 16هکتاری پشت استخر 
آزادی جنب سالن شهید فرهادی

1.300

مأخذ: اداره کل تربیت بدني استان خوزستان

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 23 - سالنهای تمرینی سقف کوتاه شهرستان اهواز در سال 1389

موقعیتشهرستانفعالیتمکان ورزشیردیف
مساحت 
سرپوشیده
)مترمربع(

سالن شهید بابک 1
زیباشهر خیابان بهمني سالن بابک اهوازفعال مستمرمعتمدي

200معتمدي

سالن چندمنظوره 2
چهار راه آباد  خیابان  کمپاني و اهوازفعال مستمرقدس

522سلطاني

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

بوکس ولي عصر  4
اهواز مجموعه ورزشي تختي ضلع اهوازفعال مستمرخانه بوکس

360جنوب شرقي جنب اسکوبرد

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

سالن بیلیارد مجموعه 6
زیتون کارگری خیابان کارون  اهوازفعال مستمرورزشی بدر

60مجموعه ورزشی بدر

7
سالن ورزشی سقف 
کوتاه 360 مجموعه 

ورزشی بدر
اهوازفعال مستمر

زیتون کارگری  خیابان  کارون 
مجموعه ورزشی بدر سالن تمرینی 

سقف کوتاه
360

8
سالن وزنه برداری 
681 متری )سالن 
شماره یک نامجو(

اهوازفعال مستمر
زیتون کارگری  خیابان کارون 
مجموعه ورزشی بدر سالن وزنه 

برداری
120

9
سالن تمرینی سقف 

کوتاه مجموعه 
ورزشی بدر

اهوازفعال مستمر
زیتون کارگری  خیابان کارون 
مجموعه ورزشی بدر  - سالن 

تمرینی سقف کوتاه
135

10
سالن ورزشی رزمی 

داخل محوطه 
مجموعه ورزشی بدر

زیتون کارگری خ کارون مجموعه اهوازفعال مستمر
240ورزشی بدر سالن ورزشی رزمی

سالن کاراته پوریاي 11
کمپلو شمالي خیابان شرف نش اهوازفعال مستمرولي

550امیر کبیر

فصل شانزدهـم
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16 - 23 - سالنهای تمرینی سقف کوتاه شهرستان اهواز در سال 1389 )ادامه(

موقعیتشهرستانفعالیتمکان ورزشیردیف
مساحت 

سرپوشیده 
)مترمربع(

کمپلو خیابان ناصر خسرو اهوازفعال مستمرسالن جانباز سالن بسکتبال12
162جنوبي مجموعه ورزشي جانباز

کمپلو ناصر خسرو جنوبي  اهوازفعال مستمرسالن جانباز سالن والیبال13
36مجموعه ورزشي جانباز

کمپلو ناصر خسرو جنوبي اهوازفعال مستمرسالن جانباز  تنیس روي میز14
35مجموعه ورزشي جانباز

435اهواز مجموعه ورزشي تختياهوازفعال مستمرسالن ورزشي سقف کوتاه15

سالن ورزشي رزمي سقف 16
اهواز امانیه مجموعه ورزشي اهوازفعالکوتاه

360تختي ضلع شرقي جنب استخر

اهوازفعالسالن ورزشي تنیس روي میز17
اهواز  امانیه مجموعه ورزشي 

تختي جنب درب پشت 
مجموعه

100

فلکه حصیرآباد سالن ورزش اهوازتعطیلسالن بدنسازی انقالب18
360انقالب سالن بدنسازی انقالب

مأخذ: اداره کل تربیت بدني استان خوزستان

16 - 24 - سایر سالنهای تمرینی  شهرستان اهواز در سال 1389

موقعیتشهرستانفعالیتمکان ورزشیردیف
مساحت 

سرپوشیده 
)مترمربع(

مساحت 
روباز 

)مترمربع(

زورخانه 1
کمپلو شمالی خیابان اهوازفعال مستمرپوریای ولی

 - 120شرف نبش امیر کبیر

اهوازفعال مستمرپیست دو میدانی2
اهواز -  امانیه مجموعه 
ورزشی تختی و زمین 

چمن شماره یک
 - 4.000

پیست 3
دوچرخه سواری

در دست 
 - 1.600 - اهوازاحداث

مأخذ: اداره کل تربیت بدني استان خوزستان

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 25 - فهرست اهم مراکز ورزشی اهواز در سال 1389
امکاناتمنطقهنشانینام مرکز ورزشي

 - 2کیانپارس خیابان13شرقي پالك26سالن ورزشي نیکان

امانیه- خیابان عارف کوچه مقدم باشگاه ورزشي بهاران
 - 2پالك8

 - 2کیان آباد- 18متري4 پالك73باشگاه ورزشي فنون

 - 2کیان آباد- نبش20شرقي پالك50باشگاه بدنسازي مبارز

کیانپارس- خیابان 9غربي باشگاه ورزشي ملیکا
 - 2پالك140/1

 - 2کیانپارس- خیابان اسفند غربيباشگاه ورزشي بدن)2(

 - 2کیانپارس- بین7و8 غربيباشگاه بدنسازي پارس

 - 2کیانپارس- خیابان میهن غربيباشگاه ورزشي مهدیا

 - 2کیانپارس خیابان مهرغربيباشگاه بدنسازي موال علي

 - 2کیانپارس- خیابان مهر غربيباشگاه ورزشي خصوصي عالم

 - 2کیانپارس خیابان شهریوراستخر جهان

 - 2کیانپارس- خیابان 14 غربياستخر راشا

 - 3جاده اهواز ماهشهرمجتمع ورزشي

 - 3شهرك قائممجتمع ورزشي

 - 3کوي پاستوریزهمجتمع ورزشي

 - 3کوي17شهریورمجتمع ورزشي

 - 3کوي آقاجاريمجتمع ورزشي

 - 4کوي پردیسشهداي پردیس

کوي رمضان- مسیر اصلي- مجموعه شهید نریمي
7جنب منازل کارمندي

چمن مصنوعي-زمین بسکتبال- 
زمین والیبال- زمین اسکیت- 

میز پینگ پنگ

ست وسایل ورزشي شهري8بین بلوار معلم وسبالنمجموعه سبالن

زمین فوتسال روباز8بلوار زاگرس بین دنا ودعبلمجموعه زاگرس

فصل شانزدهـم
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16 - 25 - فهرست اهم مراکز ورزشی اهواز در سال 1389 )ادامه(
امکاناتمنطقهنشانینام مرکز ورزشي

زمین ورزشي بسکتبال وفوتسال8کوي باهنر-  بلوار دانشمجموعه ورزشي وحدت

زمین تنیس – والبال وفوتبال8کوي فوالد شهرمجموعه طالقاني

 - 8کوي فوالد شهرپارك رشد

 - 8کوي شهروند- خیابان 20 متريمجموعه شهروند

 - 8فاز یک پادادشهر- خیابان معرفتمجموعه فاز یک

 - 8فاز دو پادادشهر-  جنب بازارچهمجموعه فاز دو

 - 8کوي مدرس- بلوار شهدامجموعه کوي مدرس

دردست احداث8کوي نبوتمجموعه بعثت

در دست احداث 8انتهاي کوي پلیسمجموعه کوي پلیس
مبنا: شهرداری اهواز

16 - 26 - اطالعات مربوط به مراکز ورزشی مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در سال 1389

منطقه شهرداری
مراکزورزشی

جمعوابسته به سایر سازمان هاوابسته به شهرداری

1099

201212

3235

411516

5033

601414

7123

811920

156782جمع
مبنا: شهرداری اهواز

فرهنگ، ورزش و گردشگری
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16 - 27 - فهرست جاذبه های گردشگری شهر اهواز
منطقهموقعیتنام  مکان

3انتهای خیابان شهید عالفپارك جنگلی)پارك شهروند(
مبنا: شهرداری اهواز

16 - 28 - فهرست اهم اماکن تاریخی شهر اهواز
موقعیتمنطقهنام بنای تاریخی

خیابان آزادگان خیابان کیوان غربی1سرای معین التجار )اواخر دوره قاجار(

خیابان خوانساری جنوبی1عمارت ماپار

خیابان شریعتی کوچه شهید عظیم1مسجد آقا سید علی دزفولی )پهلوی اول(

خیابان آزادگان خیابان کیوان تقاطع خوانساری1مسجد حاج رضا

خیابان آزادگان خیابان کیوان جنب سرای معین التجار1سابات اواخر قاجار

انتهای 24 متری - نبش پل سیاه - ابتدای عامری2علی ابن مهزیار اهوازی

پیچ میدان جنب بازارآهن فروشان2قبرستان مسیحیان
مبنا: شهرداری اهواز

فصل شانزدهـم


