
کالنشهر اهـواز  1389
آمارنامه

بـازرگـانــی
رستــوران و هتلـداری

فصل نهــم
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تعاریف و مفاهیم 

کارگاه بازرگانی: مکان ثابتی برای انجام فعالیت اقتصادی )خرده فروشی،  عمده فروشی، رستوران و هتلداری( 
به طور منظم و مستمر می باشد.

عمده فروشی: عمده فروشی عبارت است از فروش مجدد )فروش بدون تغییرشکل( کاالهای نو یا مستعمل به 
خرده فروشان، مصرف کنندگان صنعتی، تجاری، ادارات و سایر عمده فروشان یا به کسانی که به عنوان دالالن 

خرید و فروش مال التجاره برای این گونه اشخاص یا شرکت ها عمل می کنند.

خرده فروشی: خرده فروشی عبارت است از فروش مجدد )فروش بدون تغییر شکل( کاالهای نو یا مستعمل 
به عموم مردم برای مصرف شخصی یا استفاده ی خانگی از طریق مغازه ها، فروشگاههای زنجیره ای، دکه ها، 

دستفروش ها و دوره گردها، تعاونی های مصرف، سالن های حراج و غیره.

شرکت های تعاونی فعال: به آن دسته از تعاونی ها اطالق می شود که فعالیت عادی اقتصادی آنها براساس یک 
روند مناسب و منطبق با اساسنامه ی مورد عمل، ادامه دارد.

واردات: واردات شامل کلیه کاالهایی است که به طور مستقیم برای مصرف قطعی یا تغییر شکل به منظور صدور 
یا مصرف قطعی، به کشور وارد و از گمرکهای کشور ترخیص می شود. 

صادرات: صادرات شامل صدور قطعی کلیه کاالهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد 
اولیه ویا کاالهای نیمه ساخته یا قطعات جداگانه به کشور وارد شده و پس از تغییر شکل یا مونتاژ، به طور قطعی 

صادر شده باشند. 

ارزش کاال: ارزش کاال در واردات براساس ارزش سیف  یعنی قیمت کاال به اضافه هزینه ی بیمه و حمل آن تا 
مقصد و در صادرات بر اساس ارزش های تعیین شده از طریف کمیسیون نرخ گذاری مرکز توسعه صادرات که 

بر مبنای ارزش فوب )F.O. B( یعنی قیمت کاال در نقطه بارگیری و تحویل روی کشتی تعیین می شود.

تأسیسات اقامتی: واحدی است مخصوص اقامت و یا پذیرایی، برای استفاده مسافران، که به قصد انتفاع و بر 
اساس ضوابط ساختمانی تاسیساتی و تجهیزاتی، طبق آیین نامه های مربوط و یا مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی ایجاد شده است و از نظر کیفیت ارائه خدمات و رعایت مقررات، تحت نظارت این وزارتخانه باشد.

فصل نهـم
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درجه تأسیسات اقامتی: تاسیسات اقامتی برحسب وضعیت ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزاتی و کیفیت خدماتی 
که عرضه می کنند و نیز براساس مقررات خاص هر گروه از آنها، به 5 درجـه: لـوکس یا 5 ستـاره، 4 ستـاره، 

3 ستاره، 2 ستاره و یک ستاره تفکیک می شوند.

تعداد اتاق و تخت: به جمع کل اتاق ها یا تخت هایی که ظرف مدتی معین در هر موسسه اقامتی، برای استفاده 
مسافران آماده بهره برداری باشد. برحسب مورد، تعداد اتاق و تعداد تخت اطالق می شود.

بازرگانی، رستوران و هتلداری
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9 - 1 - مشخصات عمومی شرکتهای تعاونی فعال شهر اهواز در پایان سال 1389

تعدادنوع فعالیت
تعداد تعداد اعضاء

شاغالن
سرمایه فعلی 
)هزار ریال( جمعزنمرد

5100503503003.000.000تامین نیاز تولید کنندگان

402.0008002.8003506.000.000تامین نیاز  مصرف کنندگان

153838.000تامین نیاز صنوف خدماتی
مأخذ: اداره تعاون شهرستان اهواز

9 - 2 - آمار تعاونی های بانوان) با 70 درصدعضو( به تفکیک نوع فعالیت در شهر اهواز در سال 1389

تعدادنام بخش
سرمایه تعداد اعضا

)هزار ریال(
اعضاء 
ایثارگر

اعضاء 
معلول

شاغلین 
حقوق 
بگیر

تطبیق اساسنامه
)جدید( جمعزنمرد

تطبیق شده -  -  - 125710.500کشاورزی

تطبیق شده700 -  - 494038242273.500صنعتی

تطبیق شده740 -  - 7444529573111.000خدماتی
مأخذ: اداره تعاون شهرستان اهواز

9 - 3 - آمار کالن تعاونی های فعال به ثبت رسیده به تفکیک نوع فعالیت در شهر اهواز  در سال1389

تعدادنوع فعالیت
تعداد تعداد اعضاء

شاغالن جمعزنمرد

32150100250300خدمات

159040140200صنعتی

640105060کشاورزی

111301132مسکن

13588تامین نیاز صنوف خدماتی
مأخذ: اداره تعاون شهرستان اهواز

فصل نهـم
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9 - 4 - عملکرد )ارزشی( صادرات غیرنفتی برحسب گروه های فعالیت استان خوزستان در سال 1388و1389 
)دالر(

ارزش صادرات نام گروه کاالیی
سال 88

ارزش صادرات 
سال 89

 درصد
تغییرات

سهم از کل 
صادرات 
سال 88

سهم از کل 
صادرات 
سال 89

11.55 %6.38 %236.830.983585.968.059147گروه کشاورزی

3.52 %3.07 %113.797.952178.626.31757گروه صنعتی

3.18 %4.99 %13 - 185.150.475161.480.153گروه معدنی

77.36 %79.02 %2.932.801.3903.923.707.53834گروه پتروشیمی

گروه فرش 
0.05 %0.06 %3 - 2.359.2852.292.061و صنایع دستی

4.33 %6.49 %9 - 240.761.148219.772.530گروه فلزات

 100% 100%3.711.701.2325.071.846.65937جمع
 مأخذ: سالنامه آماری گمرك استان خوزستان 

9 - 1 - سهم )ارزشی( صادرات غیرنفتی برحسب گروه های فعالیت استان خوزستان در سال 1389

               مبنا: جدول 9 - 4 
 

بازرگانی، رستوران و هتلداری
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9 - 2 -  درصد تغییرات )ارزشی( صادرات غیرنفتی برحسب گروه های فعالیت استان خوزستان در سال 
1389 نسبت به سال 1388

              مبنا: جدول 9 - 4 

9 - 5 - عملکرد )وزنی( صادرات غیر نفتي بر حسب گروه هاي فعالیت استان خوزستان در سال 1388و 
1389 )کیلوگرم(

وزن  صادرات سال نام گروه کاالیی
88

وزن  صادرات سال 
89

 درصد 
تغییرات

سهم از کل 
صادرات 
سال 88

سهم از کل 
صادرات سال 89

9.06 % 4.91  %1.093.442.589134 467.131.719 گروه کشاورزی

3.26  %3.11 % 393.998.40033 296.023.200 گروه صنعتی

12.35 % 16.56  %5 - 1.491.578.334 1.575.135.368 گروه معدنی

51.71 % 62.04  %6.242.340.5256 5.899.905.149 گروه پتروشیمی

گروه فرش 
0.00  %0.02  %64 - 531.788 1.458.560 و صنایع دستی

23.61 % 13.36 % 124    2.850.966.386 1.270.814.004 گروه فلزات

 100 % 100 %12.072.858.02227 9.510.468.000 جمع
 مأخذ: سالنامه آماری گمرك استان خوزستان 

فصل نهـم
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9 - 3 - سهم )وزنی( صادرات غیرنفتی برحسب گروه های فعالیت استان خوزستان در سال 1389

                 مبنا: جدول 9 -  5

9 - 4 -  درصد تغییرات )وزنی( صادرات غیرنفتی برحسب گروه های فعالیت استان خوزستان در سال 1389 
نسبت به سال 1388

               مبنا: جدول 9 -  5

بازرگانی، رستوران و هتلداری
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9 - 6 - فعالیت های اداره کل گمرك استان خوزستان درسال 1388  و 1389
 درصد

تغییرات 1389 1388 نوع فعالیت

105 569.089 277.580 ورودي )نفر(  تعداد
109مسافر 568.022 271.382 خروجي )نفر(

1 5.563 5.510 تعداد

ورودی

ت
وغا

 س
ه و

دی
ی ه

 ها
ته

39بس 23.578 16.973 وزن )کیلوگرم(

16 1.574.000.000 1.356.566.250 ارزش)ریال(

11 3.111 2.793 تعداد

15خروجی 14.752 12.787 وزن)کیلوگرم(

1 2.000.000.000 2.009.172.780 ارزش)ریال(

39 2.618 1.885 وزن )تن(
واردات

 ها
چه

زار
22با 5.163.000 4.227.507 ارزش)دالر(

 -  - 5.238 وزن)تن(
صادرات

 -  - 3.174.896 ارزش)دالر(

6 1.344 1.271 تعداد)فقره(
پرونده هاي متشکله

اق
اچ

ی ق
 ها

ده
رون

پ
21 374.137.861.635 309.468.233.121 ارزش )ریال(

 - 12 323 368 تعداد)فقره(  پرونده هاي کمتر یا
13 - معادل 10 میلیون ریال 1.880.403.739 2.158.740.401 ارزش )ریال(

13 1.021 903 تعداد  پرونده هاي
21باالي 10میلیون ریال 372.257.457.896 307.309.492.720 ارزش )هزارریال(

3 1.869 1.817 نفر متهمین

 - 21 289 368 تعداد)فقره(
برائت

ت
یما

صم
ه ت

یج
 نت

یی
ضا

ع ق
راج

م

82 22.109.945.936 12.145.241.580 ارزش )ریال(

 - 6 144 153 تعداد)فقره(
محکومیت

25 7.075.993.222 5.672.956.826 ارزش )ریال(
 مأخذ: سالنامه آماری گمرك استان خوزستان 

فصل نهـم
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9 - 7 - کاالهای عمده ی صادراتی و ارزش صادرات استان خوزستان در سال 1389

سهم ارزش)دالر(ارزش )هزارریال(وزن)kg(شرح کاالردیف
وزني

سهم 
ارزشی

1.246.896.9349.453.034.989946.249.7491019گازها1

746.642.8148.993.828.760900.283.159618پلي اتیلن2

سایر محصوالت 3
2.101.190.5988.924.857.347893.379.1141718پتروشیمي

709.374.5302.536.313.034253.885.18965آمونیاك4

661.110.3231.796.157.422179.795.53854سایر کاالي کشاورزي5

5.697.166.97815.292.346.9201.530.765.4595636سایر کاالها6

11.162.382.17746.996.538.4724.704.358.208100100جمع - 
 مأخذ: سالنامه آماری گمرك استان خوزستان 

9 - 5 - سهم صادرات کاالهای عمده ی صادراتی استان خوزستان بر حسب ارزش )دالر( 
در سال 1389

               مبنا: جدول 9 -  7
  

بازرگانی، رستوران و هتلداری



136

9 - 8 - عمده ترین کاالهای وارداتی و ارزش واردات استان خوزستان در سال 1389

ف
شرح کاالردی

مقایسه تغییرات

وزن 
سهم ارزش )دالر(ارزش )هزارریال(خالص)تن(

وزني
سهم 
ارزشيوزنيارزشي

××××00000گوشت1

××××552.019.345202.13700چاي2

194.5482.227.542.630222.977.24012.29101163برنج3

74-75-563.1151.441.420.144144.286.30141.48گندم4

80 - 81 - 166.780354.599.17135.495.41310.36جو5

3.742.17410.484.704.6261.049.519.9832410.76020ذرت6

944.8139.419.007.634942.843.60769.674175روغن خوراکي7

1.315.4855.858.598.318586.446.27886.015587شکر8

2 - 38 - 196.4131.988.017.893199.000.79012.04مواد شیمیایي9

محصوالت صنایع 10
34 - 18 - 47.923639.212.82263.985.26700.66شیمیایي

2 - 14 - 31.787622.312.99162.293.59300.64مواد اولیه پالستیک11

5 - 19 - 285.4641.320.970.367132.229.26621.36انواع کود شیمیایي12

الستیک وسائط 13
8 - 17 - 35.3691.040.226.753104.126.80201.07نقلیه

49 - 75 - 3.12343.697.5004.374.12400.04چوب و اشیاء چوبي14

3.82550.457.5625.050.80700.0584124کاغذ و مقوا15

2.870.14021.440.664.1102.146.212.6241822.002530آهن آالت16
100 - 100 - 00000انواع نخ از پنبه17

99 - 99 - 2.53228.089.5372.811.76500.03انواع نخ از غیر پنبه18

652.441.759244.420005156محصوالت دارویي19

ماشین آالت 20
4 - 2.03164.177.2066.424.14500.0712صنعت نساجي چرم

        

فصل نهـم
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9 - 8 - عمده ترین کاالهای وارداتی و ارزش واردات استان خوزستان در سال 1389  )ادامه(

ف
شرح کاالردی

مقایسه تغییرات89

وزن 
سهم ارزش )دالر(ارزش )هزارریال(خالص)تن(

وزني
سهم 
ارزشيوزنيارزشي

ماشین آالت 21
1.466161.042.28416.120.34900.17152صنعت کاغذچاپ

ماشین آالت 22
40.6872.856.892.323285.975.20802.937244راهسازي جرثقیل

سایرلوازم و ماشین 23
15-11 - 53.9355.328.429.049533.376.28105.47آالت صنعت

103.7883.619.051.199362.267.38713.716516لوازم صنعتي برقي24

2 - 5.248.57228.458.249.6432.848.673.6383329.202سایر اقالم واردات25

86 - 15.854.09197.451.824.8689.754.937.424100100.00جمع - 
 مأخذ: سالنامه آماری گمرك استان خوزستان 

9 - 6 - سهم واردات کاالهای عمده ی وارداتی استان خوزستان بر حسب ارزش )دالر( در سال 1389
 

             مبنا: جدول 9 -  8

توضیح: سایر کاالها در نمودار فوق شامل کاالهایی مانند مواد شیمیایی، گندم و سایر اقالم وارداتی است که  درصد 
کمتری از واردات استان را به خود اختصاص داده اند.

بازرگانی، رستوران و هتلداری
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9 - 9 - واردات گمرکات استان خوزستان در یکساله 89 به تفکیک
ارزش )دالر(ارزش)هزارریال(وزن خالص)تن(ارزش )دالر(ارزش)هزارریال(وزن خالص)تن(گمرك

15.242.68185.525.737.4918.561.134.88416.828.51081.315.999.2168.226.813.455بندر امام خمیني

551.09510.790.101.2951.080.090.220417.3509.545.563.726963.678.771خرمشهر

24.617521.881.20352.240.36123.381459.904.37346.587.984اهواز

35.698614.104.87961.471.96021.658477.264.49848.159.251آبادان

15.854.09197.451.824.8689.754.937.42417.290.89991.798.731.8139.285.239.461جمع کل

 مأخذ: سالنامه آماری گمرك استان خوزستان 

9 - 10 - صادرات کاالهاي غیرنفتي گمرکات استان خوزستان در سال  1389 

گمرك
13881389

ارزش )دالر(ارزش )هزارریال(وزن )تن(ارزش )دالر(ارزش )هزارریال(وزن )تن(

4.269.009.360 42.647.403.505 7.446.35630.727.906.2443.105.321.9819.860.367بندرامام خمیني

554.314.477 5.537.601.621 873.9973.118.229.235315.113.7211.159.234خرمشهر

228.652.313 2.284.236.606 1.157.6202.606.597.993263.108.6881.016.369اهواز

19.870.510 198.506.392 32.495277.975.62828.156.84236.887آبادان

5.071.846.659 50.667.748.124 9.510.46836.730.709.1003.711.701.23212.072.857جمع کل

 مأخذ: سالنامه آماری گمرك استان خوزستان 

9 - 11 - تعداد اتاق و تخت برحسب درجه بندي هتل هاي شهر اهواز در سال 1389

تعداد تخت تعداد اتاق تعداد هتلدرجه هتل
ظرفیت در ماه

تعداد تختتعداد اتاق

500000

41144221144221

35321671321671

215612056120

100000

00000درجه بندي نشده

75211.0125211.012جمع
 مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی خوزستان 

فصل نهـم
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9 - 12 - تعداد مسافر ایرانی و خارجي هتل هاي شهر اهواز به تفکیک ماه

ماه

مسافر ورودي)نفر(

خارجيایراني

88898889

18.98422.5942.9521.953فروردین

20.45120.5933.3441.595اردیبهشت

19.65319.7334.1701.368خرداد

14.75819.8791.7841.167تیر

15.81619.9151.288699مرداد

14.92620.5951.087666شهریور

15.39324.5031.130942مهر

16.56922.3861.3251.321آبان

28.75433.5821.3101.505آذر

22.18245.5701.6141.855دي

24.903136.9001.7342.829بهمن

27.22868.3151.9382.200اسفند

239.617454.56523.67618.100جمع
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی خوزستان 

توضیح: اطالعات به چاپ رسیده در آمارنامه ی سال 88 در زمینه تعداد مسافر ایرانی و خارجی هتل های 
شهر اهواز دارای نقص بوده و جدول فوق الذکر شامل اصالح شده ی آن می باشد.

بازرگانی، رستوران و هتلداری
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9 - 7 -   درصد حضور مسافران  ایرانی و خارجي هتل هاي شهر اهواز به تفکیک ماه در سال 1389

  
                     مبنا: جدول 9 -  12

9 - 13 - متوسط اقامت ماهیانه هتل هاي شهر اهواز در سال 1389

ماه
متوسط اقامت )روز(

خارجيایراني

19.8871.518فروردین

18.4141.257اردیبهشت

15.8221.164خرداد

16.0621.036تیر

15.234453مرداد

15.816432شهریور

18.354732مهر

25.8511.020آبان

29.0091.221آذر

40.0991.485دي

47.0971.699بهمن

54.6211.751اسفند

316.26613.768جمع
               مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی خوزستان  

فصل نهـم
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9 - 8 - متوسط اقامت ماهیانه هتل هاي شهر اهواز در سال 1389

              مبنا: جدول 9 -  13

9 - 14 - فهرست و مشخصات هتل هاي شهر اهواز در سال 1389
نشانيدرجهتعداد تختتعداد اتاقنام هتلردیف

خیابان 24متري خیابان شهید عابدي4 ستاره144221پارس1

بلوار پاسداران کوي رسالت3 ستاره5189اکسین2

خیابان 30 متري خیابان سیروس3 ستاره57130پرشیا3

خیابان شریعتي 4 راه امام خمیني2ستاره56120ایران4

خیابان امام خمیني نرسیده به4 راه آبادان3 ستاره115202نادري5

ملي راه خیابان زاویه3 ستاره68160فجر سپاه6

مهمانسراي 7
گلستان بلوار بوستان منازل سازماني 3 ستاره3090بوستان

آب و برق
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی خوزستان 

بازرگانی، رستوران و هتلداری
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9 - 15 - فهرست جاذبه های گردشگری شهر اهواز در سال 1389
موقعیتنام  مکانردیف

خیابان 24متري خیابان کاوه غربي نبش اولمعین التجار1

میدان مولوي ابتداي سمت غربي پل نادريدانشکده ادبیات2

خیابان عامريعلي بن مهزیار3

امانیه کوي تختي خیابان مدرسمنازل بانک ملي4

خیابان نادري -  خیابان خسروي سمت فروشگاه رفاءصابئین مندائي5

حدفاصل میدان شهداوبیمارستان رازي روي رودخانه کارونپل سفید6

مسیراهواز حمیدیه 10کیلومتريپارك جنگلي گنبوعه7

حدفاصل خیابان امام وطالقانيبازار کاوه8

خیابان امامبازارسرپوشیده امام9

خیابان نادري خیابان خونساري ابتداي چهارراه اول پالك 551خانه ماپار10

خیابان نادري نبش دوم سمت راست خیابان خسرويهتل قو11

رودخانه کارونرودخانه کارون12
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی خوزستان 

9 - 16 - فهرست اهم اماکن تاریخی شهر اهواز در سال 1389
موقعیتنام بنای تاریخیردیف

محدوده کنوني شهر اهوازخرابه هاي شهر هرمز اردشیر1

منطقه عسکر مکرم ندافیه بین اهواز و شوشترخرابه هاي یک شهر2

اهواز قسمتي از بازار قدیميساباط جنب خانه معین التجار3

اهوازحدفاصل خیابان مدرس وخیابان فلسطین هشت بنگله )منازل سازماني راه آهن(4
 روبروي فرمانداري

پشت مرکز ثقاني قدیم سمت غربي پل نادري جنب پلمنازل مسکوني راه آهن 5

ارتباط بین شرق وغرب کارون در مجاورت پل سیاه6
بقعه علي بن مهزیار اهوازي

اهوازخیابان آزادگان  باغ معین دانشسراي مقدماتيدانشسراي مقدماتي پسران7

انتهاي خیابان امام خمیني سمت راست جنب درمانگاه ولي عصرکارخانه ریسندگي بافندگي8

فصل نهـم
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9 - 16 - فهرست اهم اماکن تاریخی شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(
موقعیتنام بنای تاریخیردیف

خیابان نادري خیابان کتانباف روبروي پارکینگ کارون پالك 62منزل نفیسي9

اهوازخیابان شهید محمد جنب کلوپ ورزشي شهید باهنردبیرستان شاهپور10

اهواز میدان چهار شیرمیدان چهار شیر11

اهواز خیابان 24 متريبیمارستان امام خمیني 12

اهواز خیابان آزادگان نبش بازار کاوهمسجد حاج رضا13

خیابان دکتر شریعتي کوچه شهید عظیممسجد آقا سید علي دزفولي14

ابتداي خیابان سلمان فارسي بازارعبدالحمیدمنزل دادرس15

خیابان سیروس بعد از چهار راه نظامي پالك 103مغازه قزلباش16

میدان شهدا ابتداي خ نظامي پالك 123خانه منشي زاده17

خیابان سیروس بعد از چهار راه نظامي پالك 73خانه قزلباش18

بیمارستان امام خمیني از پالك418تا488بالکن مهدیان19

امانیه خیابان تختي مشرف به رودخانهساختمان گمرك20

انتهاي خیابان آزادگان مسجد بیگدليمسجد توحید)بیگدلي(21

خیابان طالقاني خیابان خوانساري نبش بازارکاوهسراي فتحي22

خیابان شریعتي خیابان رستگاريسقاخانه اهواز23

کوت عبداهلل روستاي کوت سید صالح بعد از بیمارستان سیناپل صالح آباد24

خیابان شرقي امام 300 م چهار راه آبادان به سمت کوي فاطمیهساختمان جهاد25

تقاطع خیابان دکتر کریم فاطمي وفلسطین روبروي بیمارستان رازيساختمان فرمانداري26

ساختمان صنایع دستي 27
خیابان 24 متري خ شهید عابدي جنب هتل پارسخوزستان

خیابان آزادگان خیابان صدرالسادات سراي عجم سراي عجم28
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگردی خوزستان

بازرگانی، رستوران و هتلداری


