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شهــرداری اهـــواز
معاونـت برنـامه ریـزی و توسعـه



پیــام معاون برنامه ریزی و توسعهپیــام شهـردار

کالنشهر اهـواز - 1390
آمارنامه

کالنشهر اهـواز - 1390
آمارنامه

بی شک الفبای موفقیت تحقق مدیریت مطلوب شهری، با توجه به تنوع، 
پیچیدگی و تکثر عملکردی در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
زیست محیطی و عمران شهری، برنامه ریـزی کارآمـد و پویـا بر مبـنای 

استفاده از اطالعات، آمـار و شاخـص هـای صحیـح و بـروز می باشد. 
بر همین اساس، لزوم گستـرش و توسعه فنـاوری اطالعات مورد نیاز مدیران 
وکارشنـاسان شهـری به عنـوان راهکاری راهبردی در جهت هوشمند سازی 
نـظام های  اداری و اجـرایی با هدف کاهش مشکالت و چالش های پیـش 

روی مدیران شهـری و تحقـق اسناد فرادستـی  به شمـار مـی رود. 
با درک این ضرورت و با توجه به اینکه شهرداری ها به عنوان یکی از ارکان 
اصلی و مهم فرآیند توسعه در ابعاد ملی و محلی، رسالت تامین رفاه، عدالت 
اجتماعی و ارتقاء سالمت روحی و روانی شهروندان را در کنار توسعه عمرانی 
شهر و خدمات مورد نیاز شهروندان برعهده دارند، سومین کتاب آمارنامه 
کالنشهر اهواز با رویکرد بانک اطالعات جامع شهری و در جهت وحدت رویه 
در تصمیم گیری ها، با بهره گیری از تجارب و اندوخته های کلیه سازمانها، 
ادارات، شرکتها و دانشگاههای شهر و تالش مجموعه معاونت برنامه ریزی و 
توسعه شهرداری تهیه و تدوین گردیده است. امید است همت صورت گرفته 
در راستای دستیابی به اهداف و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسالمی در 

جهت خدمت رسانی به شهروندان موثر واقع گردد.

منصـور کتانبـاف
شهــردار اهـــواز

امام علی )ع(: »قوام العیش حسن التقدیر و مالکه حسن التدبیر«
پایداری زندگی به حسن برنامه ریزی و ماندگاری آن به حسن مدیریت است.

برای سومین سال متوالی آمارنامه کالن شهر اهواز با تالش مجموعه مدیریت 
آمار، اطالعات و فناوری ارتباطات- معاونت برنامه ریزی و توسعه- جمع آوری 
و تدوین گردید. این آمارنامه با هدف دسترسی دانشجویان، اساتید، کارشناسان 
و مسئولین شهری به اطالعات پایا، کارآمد و سهل الوصول جهت سیاستگذاری، 
تصمیم سازی و تصمیم گیری، تدوین و انتشار یافته است. شهرداری اهواز با توجه 
به برنامه ها و سیاست های تعیین شده در حوزه فناوری اطالعات، در حال ایجاد 
بستر مناسب جهت اجرای کامل نظام جامع آماری است که در این نظام، طراحی 
فرآیند جمع آوری، پردازش، بررسی صحت و دقت، تحلیل و انتشار آمار مورد 
توجه قرار می گیرد، در این راستا آمارنامه کالنشهر اهواز گام بلندی در استقرار 
آن است. لذا در جهت تحقق اهداف این نظام می بایست کلیه گام های آن اجرا 

و استقرار یابد. 
در پایان از حمایت شهردار محترم جناب آقای کتانباف و همکاری کلیه ادارات، 
سازمانها، نهادها بویژه اداره کل آمار و اطالعات معاونت برنامه ریزی استانداری 
خوزستان که ما را درتهیه و تدوین این آمارنامه یاری نمودند تشکر و قدردانی 

می نمایم.

                                                                                                      
ابـراهیم نوشـادي   
معاون برنامه ریزي و توسعه                                                                                                      
شهــرداري اهــواز
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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 جنبـه باستانـی دارد یا از نظر تاریخی، هنری و علمی 
واجد ارزش می باشد.

موزه: موسسهای است دائمی و غیــر انتفاعــی که به منـظور گــردآوری، نگهـداری، پژوهش، آموزش و نمایش 
دستاوردهای انسان یا طبیعت فعالیت می کند و درهای آن به روی عموم باز است.

1-1-طول و عرض جغرافیایی  شهر اهواز
ارتفاع از سـطح دریا )متـر(عـرض شـمالی )درجه(طـول شـرقی)درجه(شـرح

شـهر اهـواز
حداکثـرحداقـلحداکثـرحداقـل

18
48...31…

مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان
     

1-2- مشخصات ایستگاه هواشناسی اهواز در سال 1390     
عـرض جغرافیاییطول جغرافیاییارتفاع از سطح دریا )متر(سال تاسیسنام ایستگاه

20 دقیقه و 31 درجه40 دقیقه و 48 درجه133022/5اهـواز
 مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

1-3- مشخصات عمومي مناطق شهرداري اهواز

منـطقه

مساحت 
محدوده 
مناطق 
)هکتار(

سهم از 
مساحت 

کـل

جمعیت 
سـال 85 *

جمعیت 
سـال 85 

**

برآورد 
جمعیت 
سـال 90

سهم از کل 
جمعیت 

سـال 90 
)درصد(

تراکم 
جمعیتي سال 
90 )نفر در 

هکتار(

1006/22510488710488711960411119منطقه1

2913/0814742127421285590829منطقه2

3181/36151474681474681668191552منطقه3

3816/43181645941645941858101749منطقه4

2556/59125840115468968058627منطقه5

2975/93141723271934791943841765منطقه6

1718/7181482401482401676761598منطقه7

3098/11151089251089251240811140منطقه8

21266/431009790541096494111202110052مجموع

687/57رودخانه

محدوده 
21954قانونی شهر

مأخذ:معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز  - استانداری خوزستان، دفتر آمار و اطالعات
*جمعیت بر اساس محدوده مصوب استانداری 

** جمعیت بر اساس محدوده خدمات شهری شهرداری
تفاوت در ستون های ستاره دار به دلیل عدم احتساب مناطق حاشیه نشینی شهر در محدوده مصوب استانداری می باشد. 
قابل ذکر است که کلیه ی تچزیه و تحلیل های جمعیتی در زیر جمعیت ها بر اساس جمعیت استانداری انجام شده است.

توضیح1: رشد جمعیت مناطق، با توجه به رشد جمعیت شهر محاسبه شده است.
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نقشه 1-2-محدوده نواحی شهر اهوازنقشه 1-1-محدوده قانونی شهر اهواز
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1-4-حدود هشتگانه محدوده و حریم مناطق هشتگانه شهرداری اهواز
حـدود هشتـگانه منـطقهمنـطقه

1

پـل سیاه حد فاصـل بلوار آیت ا... بهبهانی تا رودخانه کـارونشـمال

ریـل راه آهن - حد فاصـل میـدان تره بار سابق تا روبروی زیبا شهر و انتهای شـرق زیبا شهرشـرق

انتـهای جنـوب منطقه پادادشهر - بلوار آیت ا... بهبهانی حد فاصـل بهشت آباد رودخانه کـارونجنـوب

رودخانه کـارون حد فاصـل پل سیـاه تا انتـهای کـوی 22 بهمنغـرب

2

انتـهای روستای سیـد خلف - شمال اتوبـان اهـواز به طرف پلیس راه قدیم اندیمشک - حـد فاصـل شـمال
کیـان پارس تا میـدان پلیس راه قدیم

رودخانه کـارون حد فاصـل سیـد خلف تا بلوار تخت سلیمانشـرق

بلوار تخت سلیـمان حد فاصـل رودخانه تا انتهای بلوار پاسـداران تا پل لشگر شمال بلوار قدسجنـوب

مسیـر اهـواز اندیمشک حد فاصـل بلوار قدس تا پلیس راه سابق اهـواز اندیمشکغـرب

3

رودخـانه کـارون حد فاصـل پل سوم تا انتـهای زرگـانشـمال

نیـروگاه زرگان حد فاصـل رودخانه تا انتهای شهرک فرهنگیان و فرودگـاه و انتهای شهرک آغـاجاریشـرق

اتوبـان اهـواز- ماهشهر، حد فاصـل شهرک آغـاجاری تا پل سومجنـوب

رودخانه کـارون، حد فاصـل پل سوم تا پارک شهروندغـرب

4

ریل راه آهـن، حد فاصل رودخانه کـارون تا پارک حجابشـمال

رودخانه کـارون حد فاصل کوی چنیبه تا ریل راه آهن پیچ استـادیومشـرق

انتـهای گروه ملی صنعتی فوالد خوزستـان تا رودخانهجنـوب

ریل راه آهن حـد فاصل پارک حجاب تا انتـهای گروه ملی صنعتی فوالد خوزستـانغـرب

1-4-حدود هشتگانه محدوده و حریم مناطق هشتگانه شهرداری اهواز)ادامه(

حـدود هشتـگانه منـطقهمنـطقه

5

کـوی طالقانی تا رودخانه کـارون مهدیس+ جنوب بهشت آبادشـمال

کارخانه صنایع فوالد ضلع جنوبی تا کمربندی اهواز، صنایع فوالد به سمت کوت عبداهلل، کوت نواصرشـرق

کمربندی کـوت عبداهلل تا پیچ خزامیجنـوب

رودخانه کـارون حد فاصل جنوب کـوت نواصر تا خیابان جنـتغـرب

6

بلوار قدس حـد فاصل پـل لشگر تا پلیـس راه قدیم اهواز -  انـدیمشکشـمال

خط ریل راه آهن حد فاصـل پل راهنمایی تا صنـایع فوالد خوزستانشـرق

خیـابان صنـایع فوالد خوزستان حد فاصـل راه آهن تا مالشیهجنـوب

انتـهای مالشیه تا میـسر اهواز به سمت حمیدیه و زمین های ارتش، پلیس راه اهواز – اندیمشک قدیمغـرب

7

اتوبـان اهـواز ماهشهر حد فاصـل رودخانه کـارون تا سه راه تپهشـمال

سـه راه تپـه، بلوار شـمالی سپـیدار - بلوار شـمالی لـوله سازی اهـوازشـرق

ریـل راه آهـن حد فاصـل لوله سـازی تا رودخانه کـارونجنـوب

رودخانه کـارون حد فاصـل پل سیـاه پـل سـومغـرب

8

اتوبـان اهـواز- ماهشـهر حد فاصـل گیـت برومی کـوی طاهریشـمال

سـه راهی صنـایع فـوالدشـرق

انتـهای فـاز دو و فـاز پنـج و فـاز یکجنـوب

اتـوبان آیـت اهلل بهبهانی حـد فاصـل بهشـت آبـاد تا میـدان جمـهوریغـرب

 مأخذ: شهرداری اهواز
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1-5- اوضاع جوی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال1390 
رطوبت نسبی هوا بر+حسب درصد درجـه حرارت هوا برحسب درجـه سانتیگراد

مـاه
میانگین  میانگین

حداقل
 میانگین
حداکثر

 حداقل
مطلق

 حداکثر
مطلق میانگین  میانگین

حداقل
 میانگین
حداکثر

 حداقل
مطلق

 حداکثر
مطلق

34 14 54 6 79 24/5 17/4 31/6 12 38/4 فروردین

36 17 55 4 86 31/1 24/5 37/6 18/8 44 اردیبهشت

23 10 35 6 58 36/6 28/6 44/6 21/4 48/8 خرداد

27 12 41 7 74 38 29/7 46/3 27/6 51/6 تیـر

27 12 42 8 84 39/1 30/9 47/3 26 51/6 مـرداد

31 14 48 10 95 34/9 26/3 43/5 20/6 46/8 شهریور

36 17 55 10 91 29/9 21/8 38 13 43/2 مـهر

55 32 77 15 96 21/3 15/2 27/5 6/8 35 آبـان

56 32 79 18 94 13/6 7 20/3 3/2 24/2 آذر

61 38 85 25 98 14/3 8/3 20/3 3 23/6 دی

59 36 83 21 95 13/2 7/5 18/8 -1/2 23/6 بهمن

45 24 66 12 97 16/1 10/2 22 4/6 28/6 اسفنـد

×× ×× ×× ×× 98 ×× ×× ×× ×× 51/6 حداکثر

×× ×× ×× 4 ×× ×× ×× ×× -1/2 ×× حداقل

41 21 60 ×× ×× 26 19 33/1 ×× ×× میانگین

1-5- اوضاع جوی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال1390)ادامه(
حداکثـر باد

 جمع تبخیر
میلیمتر

 جمع
 ساعت
آفتابی

 تعداد
 روزهای
یخبندان

 تعداد
 روزهای
بارانی

 حداکثر
 بارندگی

24 ساعته

 جمع
 بارندگی
میلیمتر

سمتمـاه
درجه

 سرعت
m/s

150 13 285/8 266/7 0 2 3/4 4/3 فروردین

280 21 366/3 212 0 4 4/5 9/2 اردیبهشت

350 12 541/3 345 0 0 0 0 خرداد

310 9 474/6 338/5 0 0 0 0 تیـر

320 9 497/4 349/3 0 0 0 0 مـرداد

330 10 393/2 342/1 0 0 0 0 شهریور

310 13 289/2 297/7 0 0 0 0 مهر

180 9 148/1 186/8 0 6 9/6 20/7 آبـان

310 7 78/8 243/3 0 0 0 0 آذر

310 7 63/1 195/4 0 4 2/2 2/9 دی

130 12 86/9 179/6 1 6 17/9 32/6 بهمن

160 15 181/3 231/9 0 3 14/6 19/6 اسفند

280 21 ×× ×× ×× ×× 17/9 ×× حداکثر

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× حداقل

×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× ×× میانگین

×× ×× 3406 3/3188 1 25 ×× 89/3 جمع
مأخذ: اداره کل هواشناسی استان خوزستان

سرزمین و آب و هوافصل اول
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1-1-نمودار متوسط دمای ایستگاه اهواز بر حسب ماه  در سال 1389
 

                         مبنا: جدول 5-1

1-2- مقایسه میزان بارندگی ایستگاه اهواز بر حسب ماه در سال های 1389 و 1390
 

                         مبنا: جدول 5-1

1-6-متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی اهواز طی دوره 30 ساله )1361-1390(
شهریورمـردادتیـرخـرداداردیبهشتفروردینشـرحعنـوان

بـارندگی
)میلیمتر(

0/400000حداقل

23/46/90/100/10/2متـوسط

97/6432035/4حداکثـر

درجه 
حرارت

16/422/626/628/829/425/8حـداقل

23/129/935/237/538/134/9متـوسط

29/937/343/846/246/643/8حداکثـر

1-6-متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی اهواز طی دوره 30 ساله)1389-1359))ادامه(
اسفنـدبهمندیآذرآبـانمـهرشـرحعنـوان

بارندگی
)میلیمتر(

000/705/20حداقل

3/126/757/744/630/928/3متـوسط

60/7182136127102/497/6حداکثـر

درجه 
حرارت

21/415/710/388/711/8حداقل

29/822/515/712/813/917/8متـوسط

38/329/321/217/719/223/9حداکثـر
مأخذ:اداره کل هواشناسی استان خوزستان

سرزمین و آب و هوافصل اول
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1-7- وضعیت روزهای سال در ماه های مختلف بر حسب میزان آلودگی در سال 1390

تعداد روزهای ماه
پاک

تعداد روزهای 
سالم

تعداد روز های 
ناسالم

تعداد روزهای 
بسیار ناسالم

تعداد روزهای 
خطرناک

211315فروردین

138802اردیبهشت

1141105خـرداد

491404تیـر

0151411مـرداد

023530شهریور

1016301مـهر

...............آبـان

618402آذر

009138دی

817302بهمن

313806اسفند

76124821836جمع
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1-3- مقایسه وضعیت روزهای سال بر حسب میزان آلودگی در سال های 1389 و 1390
 

                         مبنا: جدول 7-1

1-8- پارامترهای فیزیکی و شیمیایی اندازه گیری شده درآب رودخانه کارون در سال 1390

دفعات نمونه واحـدشـرح
حـداکثرحـداقلبرداری شده

PH...66/808/10 اسیـدیته

)E.C(هدایت الکتریکیmg/cm615004000

)T.SS( مـواد معلق در آبmg/cm61540

)D.O( اکسیژن محلولmg/cm66/59
)B.O.D.O( اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیو شیمیاییmg/cm6510

)C.O.D( اکسیژن مورد نیاز واکنش های  شیمیاییmg/cm62565
مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

1-9- آالینده های اصلی هوا و میزان آلودگی صوتی اهواز

واحدنام آالینده
منـشأ ایجاد مقدار مجازمقدار

آالینــدگی ثانویهاولیه888990
)TSP(کل ذرات معلقmg/m3...............عوامل انسانی و طبیعی

)pm10 ( ذرات معلق زیر میکرونug/m3310259310150150عوامل انسانی و طبیعی

)co( گازppm597168823535عوامل انسانی

)so2 ( گازppm012833عوامل انسانی

)HC( هیدروکربن هاppm...............عوامل انسانی

) O3(  گاز ازونppm35788عوامل انسانی

)NO2( دی اکسید نیتروژنppm13050عوامل انسانی

عوامل انسانی...............dpصوت

مأخذ: اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

سرزمین و آب و هوافصل اول
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1-10-  مساحت جنگل کاری در شهرستان اهواز)هکتار(
خصـوصيدولتـيجـمعسـال

13861052580

138740400

1388000

138929023060

1390000
 مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

1-11- مساحت نهالستانها و تولید آن در شهرستان اهواز 

سال
تولید )هزار اصله(مساحت ) هکتار(

خصوصيدولتيخصوصيدولتي

1386603470

1387602020

1388602070

13892151801000

1390210020000
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

1-12-  اهم فعالیتها در زمینه تثبیت شنهاي روان و بیابان زدایي در شهرستان اهواز

احداث خزانه  سـال
)هکتـار(

تولیـد نهـال 
گلدان )هزار اصله(

نهالکاري  
)هکتار(

بـذر پاشي  
)هکتـار(

جمع  آوري و 
تهیـه بـذر) تن(

حفاظت و 
قرق ) هکتار(

13864/51950009900041500

13873/51625007700043000

138801280004050041300

13892450222500/3560000

139001221500018740
مأخذ: اداره کل منابع طبیعی شهرستان اهواز

سرزمین و آب و هوافصل اول
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تعاریف ومفاهیم

جمعیت: )جامعه مورد سرشماری( اعضای همه خانوارها که اقامتگاه معمولی آنان در زمان سرشماری محدوده 
آمارگیری بوده است .

خانوارمعمولی:  خانوار معمولی  از چند نفر تشکیل می شود که با هم در یک اقامتـگاه زندگـی می کننـد و با 
یکدیگر هم خرج هستند و معموال با هم غذا می خورند.

سن: منظور تعداد سال های کاملی است که از زمان تولد فرد گذشته باشد.

میانگین سنی: متوسط سن افرادیک جامعه است .
میانه سنی:  سنی که جمعیت را از نظرتعداد به دو گروه مسـاوی تقسیم کنـد، میانه ی سنی نامیده می شود.

بعدخانوار: )متوسط تعداد افراد در خانوار( عبارت است از حاصل تقسیم تعداد جمعیت به تعداد خانوار.

نسبت جنسی: عبارت است از تعداد مردان به زنان یا تعــداد زنان به مـردان که معموال به صورت درصد بیان 
می شود.  در این آمارنامه از تعداد مردان به زنان استفاده شده است.

 
گروه های عمده سنی:

جمعیت جـــوان: کمتراز 15 سال
جمعیت بالقوه فعال: از 15 تا 64 سال
جمعیت سـالمنــد: 65 سال و بیشتر

ثبت وقایـع حیاتی جاری و معوقه: وقایع حیاتی )تولد، فوت، ازدواج و طالق( را که درسـال وقـوع ثبت می شود، 
جاری می نامند و وقایعی که بعد از سال وقوع ثبت شده باشد، معوقه نامیده می شود.

2-1- برآورد جمعیت در سال 1390
شهرستان اهـوازاستان خوزستانکشورشـرح

7049578242749791381126جمعیت سال 85

  1395184      751496694531730جمعیت سال 90

2-1-برآورد جمعیت در سال 1390)ادامه(

شهر اهـوازشـرح
)محدوده مصوب استانداری(

شهر اهـواز 
)محدوده خدمات شهری شهرداری(

9790541096494جمعیت سال 85

 1210618 1112021برآورد جمعیت سال90
مأخذ: مرکز آمار ایران

2-2-جمعیت شهر اهواز از سال 1335  تا سال 1385  و برآورد تا 1410
1375 1370 1365 1355 1345 1335 سـال

804980 714664 579826 334399 206375 120098 جمعیت

2-2-جمعیت شهر اهواز از سال 1335  تا سال 1385  و برآورد تا 1410)ادامه(
1410 1405 1400 1395 1390 1385 سـال

1800961 1596454 1415170 1254472 1112021 979054 جمعیت
 مأخذ: مرکز آمار ایران

جمعیت فصل دوم 



2627

2-1-جمعیت شهر اهواز از سال 1335  تا سال 1385  و برآورد تا 1410

                       
                         مبنا: جدول 2-2

2-3- جمعیت مناطق شهرداری اهواز

منـطقه

جمعیت 
سال 85 
)محدوده 
مصوب 

استانداری(

جمعیت 
سال 85 
)محدوده 
خدمات 
شهری 

شهرداری(

برآورد 
جمعیت 

سال 89  
)محدوده 
مصوب 

استانداری(

برآورد 
جمعیت 
سال 89 
)محدوده 
خدمات 
شهری(

برآورد 
جمعیت 

سال 90  
)محدوده 
مصوب 

استانداری(

برآورد 
جمعیت 
سال 90 
)محدوده 
خدمات 
شهری(

1104887104887113533113533119604116303

2742127421280329803298559082289

3147468147468159624159624166819163519

4164594164594178162178162185810182509

5584011546896321516744068058171526

6172327193479186532209428194384214538

7148240148240160460160460167676164375

8108925108925117904117904124081120781

97905410964941059759118688011120211215840شهر اهـواز
  مأخذ: مرکز آمار ایران - سرشماری نفوس و مسکن سال 85

2 -2- مقایسه برآورد جمعیت مناطق هشت گانه اهواز طی سالهای 89 و 90 بر اساس محدوده مصوب 
استانداری

 

   
                         مبنا: جدول 3-2

 

 2-4- اطالعات جمعیتی مناطق هشتگانه در سال 85

تعداد منـطقه
خانوار

جمعیت 6 ساله و بیشترجمعیت

زنمـردکـلزنمـردکـل

1260251048875349051815958154870947025

217477742123853735475679313530032631

33315014746874656728121342766795066326

43479516459482723818711495057494074565

511035584012974528656519852644725538

63412917232787418849091536137784475769

73183514824076243719971327776822664551

8227511089255662152304997715190847863

211197979054499433479839885673451324434268جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران - سرشماری نفوس و مسکن سال 85

جمعیت فصل دوم 
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2-5- اطالعات جمعیتی مناطق هشتگانه بر حسب سواد در سال 85

منـطقه
خانـــوار بی سـوادباسـواد

دارای معلول زنمـردکـلزنمـردکـل

18754445916416288271287453971270

264833343453048830989552143520

312575965436603238517251460031208

4139049715496750010456339170651389

5436962346920227828929785311652

61279856877659209256289068165601817

7117745626915505415032553594971875

89270349340433637068256845001061

7993144215223777928635929883564769792جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران - سرشماری نفوس و مسکن سال 85

2-3- نمودار درصد بی سوادان به تفکیک مناطق شهرداری  در سال 85
 

                          مبنا: جدول 2- 5

2-4- نمودار درصد خانوار دارای معلول به تفکیک مناطق شهرداری در سال 85
 

                          مبنا: جدول 2- 5 

2-6-اطالعات جمعیتی مناطق هشتگانه بر حسب وضعیت اشتغال در سال 85 
وضعیت اشتغال

منـطقه
سـایر خانه دار  دارای درآمد

بدون کار محصل بیـکار شـاغل

2883 23773 5480 21693 5320 29833 1

2832 14765 2741 16894 1844 23879 2

6605 31010 6641 32556 6788 40315 3

6955 36067 6608 41947 8151 38814 4

2776 15174 1533 11791 3313 12771 5

10332 41436 4726 36508 9485 36577 6

5537 34578 7022 29877 8963 36285 7

6983 24255 4253 24502 5745 27014 8

44903 221058 39004 215768 49609 245488 جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران - سرشماری نفوس و مسکن سال 85

جمعیت فصل دوم 
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2-7-اطالعات جمعیتی مناطق هشتگانه بر حسب وضعیت زناشویی در سال 85
وضـع زناشـویی

منـطقه
اظهار نشده  هرگزازدواج

نکرده
 بی همسر بر

اثرطالق
 بی همسر بر اثر

فوت همسر دارای همسر

491 36028 3814 676 48585 1

195 26877 345 1707 34230 2

772 54015 663 3899 66134 3

1008 63477 715 3634 71169 4

418 21662 245 1429 24158 5

902 64250 959 4474 70428 6

456 53584 880 4515 63594 7

518 30518 516 2517 48480 8

4760 350411 8137 22851 426778 جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران - سرشماری نفوس و مسکن سال 85

2-8- جمعیت شهرستان اهواز در سال85 به تفکیک گروه های سنی یک ساله 
زنمـردجمعشـرح

1338126684642653484جمع

41158125950356309- 0 ساله

238271220911618کمتر از یک  ساله

1225291153010999 ساله

2230251180211223 ساله

3232261187411352 ساله

4232051208811117 ساله

91145275904255485- 5 ساله

5235131211811395 ساله

6219811139210589 ساله

7230601194711113 ساله

8229711177811193 ساله

2-8- جمعیت شهرستان اهواز در سال85 به تفکیک گروه های سنی یک ساله )ادامه(
زنمردجمعشرح

9230021180711195 ساله

141402697207468195- 10 ساله

10252731295312320 ساله

11255101314912361 ساله

12281141454113573 ساله

13300351538314652 ساله

14313371604815289 ساله

191752538949785756- 15 ساله

15344661774316723 ساله

16334271708016347 ساله

17361581842517733 ساله

18363951863717758 ساله

19348071761217195 ساله

241819009146290438- 20 ساله

20410502043720613 ساله

21373731898818385 ساله

22379511885319098 ساله

23351421769217450 ساله

24303841549214892 ساله

291370996914667953- 25 ساله

25328381635516483 ساله

26281981416414034 ساله

27275871397613611 ساله

28263911340712984 ساله

29220851124410841 ساله

341018065204549761- 30 ساله

جمعیت فصل دوم 
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2-8- جمعیت شهرستان اهواز در سال85 به تفکیک گروه های سنی یک ساله )ادامه(
زنمـردجمعشـرح

30244921246112031 ساله

3120128103849744 ساله

3219952101369816 ساله

331929997569543 ساله

341793593088627 ساله

39895024574443758- 35 ساله

35220141141310601 ساله

361792191628759 ساله

371754289888554 ساله

381710485618543 ساله

391492176207301 ساله

44740603815335907- 40 ساله

451659385368057 ساله

461195562185737 ساله

471173960265713 ساله

481199862105788 ساله

491034154744867 ساله

54493432606423279- 50 ساله

501323364526781 ساله

51944150724369 ساله

52958251414441 ساله

53935452114143 ساله

54773341883545 ساله

59316881640915279- 55 ساله

55971849384780 ساله

56627033122958 ساله

2-8- جمعیت شهرستان اهواز در سال85 به تفکیک گروه های سنی یک ساله )ادامه(
زنمـردجمعشـرح

57582930592770 ساله

58537127862585 ساله

59450023142186 ساله

64208911049110400- 60 ساله

60726532903975 ساله

61399121441847 ساله

62412222581864 ساله

63287114441427 ساله

64264213551287 ساله

691541881287290- 65 ساله

65467021832487 ساله

66279815561242 ساله

67279815311267 ساله

68250213601142 ساله

69265014981152 ساله

741324969696280- 70 ساله

70485023192531ساله

71235013201030ساله

72235812811077ساله

7320051104901ساله

741686945741ساله

751468374517232ساله و بیشتر
مأخذ: مرکز آمار ایران-سرشماری نفوس و مسکن سال85

جمعیت فصل دوم 
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2-5-نمودار هرم سنی جمعیت به تفکیک گروه های سنی یک ساله شهرستان اهواز در سال 85  
 

                        مبنا: جدول 2- 8

2-9-اطالعات جمعیتی مناطق هشتگانه به تفکیک گروه های عمده سنی شهر اهواز در سال 85  
جمعیت درگروه سنی

30-2534-2029-1524-1019-514-09-4منـطقه

17506775991241173013410101928188

251465693648684401061369115584

310924110101311717519194301549011336

412601119131463521676266591751812851

55344512266568453773660094365

615537157222018824294221341673513019

712939122361491418444188821612012599

876237713101911447615643116628026

77620771689531112503213450710063775968جمع
 

 2-9-اطالعات جمعیتی مناطق هشتگانه به تفکیک گروه های عمده سنی شهر اهواز در سال 85 )ادامه(
جمعیت درگـروه سنی

65 به باال60-5564-5059-4554-4049-3544-39منـطقه

18319705956324260319624096103

26022530845423519220413462398

310961962187617499464822664886

411305970284546721399624524111

5357629502434195512489211632

611287894872765452357327405422

710808814766875211356720645622

87498706963475093305916272898

69776588045013339710254911582533072جمع
مأخذ: مرکز آمار ایران - سرشماری نفوس و مسکن سال 85

2-10- مشخصه های جمعیت شهر اهواز در سال 85
نسبت جنسیبعد خانوارمیانگین سنیمیـانه سنیمنـطقه

126/129/34103/2

225/428/24/2108/7

325/4284/4102/5

423/226/64/7101

521/9255/3103/8

621/925/25102/9

723/326/54/7105/9

818/93/274/8108/2

23/426/94/6104شهر اهواز
مأخذ: استانداری  خوزستان - دفتر آمار و اطالعات

 

جمعیت فصل دوم 
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2-6-نمودار بعد خانوار در مناطق هشت گانه شهرداری اهواز

                         مبنا: جدول 2- 10

2-7-مقایسه میانگین سنی در مناطق هشت گانه شهرداری اهواز

                         مبنا: جدول 2- 10

2-11- تعداد والدتهای ثبت شده شهری و روستایی بر حسب جنس در شهر اهواز

سـال
جمـع

شـهری

معـوقهجـاریجمـع

زنمـردجمـعزنمـردجمـعزنمـردجمـعمعـوقهجـاریجمـع

863226029481277927755140841367125633130901254321229941128

87330083068123272886514767140982698013558131221885909976

883522032850237029441149111453027488140481344019538631090

89378393533625032947915081143982782214358134641657723934

9037477356201857291021485114251281041443713667998414584

2-11-تعداد والدتهای ثبت شده شهری و روستایی بر حسب جنس در شهر اهواز)ادامه(

سـال

روسـتایی

معـوقهجـاریجمـع

زنمـردجمـعزنمـردجمـعزنمـردجمـع

86450522212284384819461902657275382

87414321062037370119231778442183259

88577928882891536226992663417189228

89836042244136751438133701846411435

90837542124163751638213695859391468

مأخذ: سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان خوزستان 

2-12-والدت جاري ثبت شده برحسب جنس درنقاط شهـري و روستایـي به تفکیـک گروه سني مادران در 
شهر اهواز در سال 1390

گروه سني
روستایيشهريکل اسناد جاري

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

663630381622322012کمتراز15سال

19-153356175316032456126411921070577493

24-20993150574874799340673926235111921159

29-251139458355559953648664670227711561121

34-307288375835306039313429051585787798

39-35289814881410236012231137715340375

44-405742812934712332381496188

49-4553233047192823716

1064826541بیشتراز49سال

5022281542812616868100نامشخص

356201825917361291021485214250837542124163جمع
مأخذ: سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

29.3
28.2 28

26.6

25 25.2
26.3

27.3

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه  5منطقه  6منطقه  7منطقه  8منطقه 

جمعیت فصل دوم 
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2-13-توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در شهر اهواز در سال 1390

زوجه
معزوج

ج

ال
1س

ز0
ترا

کم

14
-1

0

19
-1

5

24
-2

0

29
-2

5

34
-3

0

39
-3

5

44
-4

0

49
-4

5

54
-5

0

59
-5

5

64
-6

0

69
-6

5

74
-7

0

اال
ه ب

7ب
5

200106310000000000کمتراز15سال

19-15128421548522234110001001000

24-207168139732672941488561003100004

29-25658611431607278517702502343000000

34-3020620142056158373394291000000

39-35707014312221424768111000000

44-403480215311049273207400000

49-45179001133251432211600000

54-50155003112234382518310000

59-559200221018212131131000

64-60710003310171912421000

69-654700011101375432100

74-7034001033766232010

75570031472243420025به باال

188104721600567513530112735714675381691129جمع
مأخذ: سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

2-8-توزیع سنی زوجین در زمان ازدواج در شهر اهواز در سال 1390

                         مبنا: جدول 13-2

2-14-فوت جاري ثبت شده برحسب جنس در نقاط شهري و روستایي به تفکیک گروه سني در شهر اهواز 
در سال 1390

گروه سني
نا روستـایيشـهريجمع

مشخص
زنمـردجمـعزنمردجمـعزنمـردجمـع

17410569161976313850کمترازیکسال

4-11206753110634710460

9-56234285433218170

14-106541245838207340

19-1515298541328745201190

24-2021814078190126642814140

29-2523113596208124842311120

34-302121427019213161201190

39-351841176716910663151140

44-402061287819112368155100

49-4526816510324114794271890

54-503592271323252031223424100

59-554162611553772341433927120

64-604922732194572522053521140

69-654132161973631871765029210

74-705002722284662552113417170

79-756443732715973442534729180

84-806293612685723272455734230

855972853125242392857346270به باال

7422531814302511794220نامشخص

668436932683581733672450559326233308جمع

مأخذ: سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان خوزستان
*تعدادی از فوت های روستایی در حوزه های شهری به ثبت رسیده اند. 

جمعیت فصل دوم 
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2-9-هرم سنی متوفیان بر حسب گروه های سنی و جنس در نقاط شهری شهر اهواز در سال 1390

                             مبنا: جدول 2- 14

2-15-آمار متوفیان به تفکیک گروه سني و جنس در شهرستان اهواز

گـروه  سني
سـال 90سـال 89سـال 88سـال 87سـال 86

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

154155246360137155128124114140کمتر از یک سال

4-11421021911281841401599514698

9-555546372777373464754

10-1453694966596346583845

15-196012669127631039211865117

20-249714910613810314212119094162

25-2978130791327514380147115149

30-345610246119491108913573155

35-396810058102531066211973129

40-447113367118561057511584135

45-49102167821488816494171114174

50-54135281114176112189130212139238

55-59198277132236162217167266174268

60-64237268166227190209188263227283

65-69421403169218180206199226214231

70-74797822250305220313253349251293

75265122497678677358078229869111091ساله و بیشتر

59060471185119168288365342428نامشخص

5965619127253724266234133066398532214190جمع
 مأخذ: سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

2-10-مقایسه فوت ها  بر حسب جنس در شهر اهواز

                                  مبنا: جدول 15-2

2-16-تعداد فوت های ثبت شده به تفکیک علت فوت در شهرستان اهواز در سال 1390 
تعداد فـوتعلت فـوت

168بیماریهاي عفوني وانگلي

458سرطانهاوتومورها

63بیماریهاي سیستم خونسازایمني

356یماریهاي غددتغذیه ومتابولیک

8بیماریهاي رواني واختالل رفتاري

459بیماریهاي سیستم عصبي

1934بیماریهاي قلبي وعروقي

362بیماریهاي دستگاه تنفسي

110بیماریهاي دستگاه گوارش

1بیماریهاي جلدوزیرجلد

48بیماریهاي اسکلتي عضالني

117بیماریهاي دستگاه ادراري وتناسلي

16عوارض حاملگي وزایمان

40ناهنجاریهاي مادرزادي وکروموزومي

751بیماریهاي دوران حول تولد

1054عالئم وحاالت بدتعریف شده مبهم

505حوادث غیرعمدي

181نامعلوم

53سایر

6684جمع
 مأخذ: سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان خوزستان 

 
جمعیت فصل دوم 
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2-11-دالیل عمده فوت های ثبت شده در شهر اهواز در سال 1390

              مبنا: جدول 2- 16

2-17-تعداد ازدواجها و طالقهای ثبت شده بر حسب شهری و روستایی در شهر اهواز

سـال
طالقازدواج

روسـتاییشـهریجمـعروسـتاییشـهریجمـع

861602813725230317501637113

871707114473259822272100127

881837815356303127292534195

891802815117291127042456248

13901881015134367628452600245
 مأخذ: سالنامه آماری اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

2-12-مقایسه نسبت طالق به ازدواج در نقاط شهری و روستایی در شهر اهواز

                          مبنا: جدول 2- 17
جمعیت فصل دوم 



4445

نقشه 2-1-تراکم جمعیتی منطقه یک شهرداری )سرشماری85(
 

نقشه 2-2-تراکم جمعیتی منطقه دو شهرداری )سرشماری85(

 
جمعیت فصل دوم 
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نقشه 2-3-تراکم جمعیتی منطقه سه شهرداری )سرشماری85(
 

 نقشه 2-4-تراکم جمعیتی منطقه چهار شهرداری )سرشماری85(

جمعیت فصل دوم 
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 نقشه 2-6-تراکم جمعیتی منطقه شش شهرداری )سرشماری85( نقشه 2-5-تراکم جمعیتی منطقه پنج شهرداری )سرشماری85(

جمعیت فصل دوم 
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 نقشه 2-7-تراکم جمعیتی منطقه هفت شهرداری )سرشماری85(
 

 نقشه 2-8-تراکم جمعیتی منطقه هشت شهرداری )سرشماری85(
 

جمعیت فصل دوم 



فصل سـوم
نیـروی انسـانی 
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تعاریف و مفاهیم 

یا  )نقدی  به منظور کسب درآمد  بدنی( است که  یا  اقتصادی )فکری  فعالیت های  از  کار: کار آن دسته 
غیرنقدی( انجام شود و هدف آن تولید کاال یا ارایه ی خدمت باشد. 

شاغل: فردی که مطابق با تعریف کار و مصادیق آن در 7 روز پیش از مراجعه ی مأمور سرشماری، کارکرده 
هرچند در شغل معمولی خود کار نکرده باشد. 

بیکار: افرادی که در 7 روز پیش از مراجعه مامور سرشماری حداقل یک ساعت کار نکرده اند و دارای شغلی 
نیز نبوده اند.  

محصل: افرادی که شاغل یا بیکار نباشند و طبق برنامه  های آموزش رسمی کشور- در داخل یا در خارج از 
کشور، مشغول به تحصیل هستند. 

دارای درآمد بدون کار: کسانی که شاغل، بیکار )جویای کار( و محصل محسوب نمی شوند و دارای درآمد 
حاصل از بازنشستگی، امالک و مستغالت، سود سهام، سپرده ها و .... هستند، دارای درآمد بدون کار محسوب 

می شوند. 

خانه دار: خانه دار به کسانی اطالق می شود که شاغل، بیکار )جویای کار(، محصل و دارای درآمد بدون کار 
به حساب نمی آیند و مشغول انجام وظایف خانه داری هستند. 

میزان اشتغال: عبارت است از نسبت تعداد شاغالن 10 ساله و بیشتر به جمعیت فعال 10 ساله و بیشتر )شاغل 
و بیکار( ضربدر 100. 

میزان بیکاری: عبارت است نسبت تعداد بیکاران )جویای کار( 10 ساله و بیشتر به جمعیت فعال 10 ساله و 
بیشتر )شاغل و بیکار( ضربدر 100. 

3-1-توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر بر حسب وضع فعالیت سال 85

منطقه
جمعیت 
ده ساله 
و بیشتر
)درصد(

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

شاغل
)درصد(

بیکار
)درصد(

محصل
)درصد(

دارای درآمد 
بدون کار )درصد(

خانه دار
)درصد(

سایر
)درصد(

100336246274منطقه 1

100383274244منطقه 2

100325275256منطقه 3

100286305265منطقه 4

100277253326منطقه 5

100267264298منطقه 6

100298246285منطقه 7

100296265268منطقه 8
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85

3-1-درصد جمعیت شاغل شهر اهواز در سال 1385

                         مبنا: جدول 1-3

نیروی انسانی  فصل سوم  
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3-2-درصد جمعیت فعال شهر اهواز در سال 1385

                          مبنا: جدول 1-3

3-2-توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر مرد  بر حسب وضع فعالیت سال 85

قه
نط

جمعیت ده م
ساله وبیشتر

)درصد(

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

شاغل
)درصد(

بیکار
)درصد(

محصل
)درصد(

دارای درآمد 
بدون کار)درصد(

خانه دار
)درصد(

سایر
)درصد(

10056824804منطقه 1

10060425605منطقه 2

10052726706منطقه 3

10048927707منطقه 4

100501225506منطقه 5

100471226519منطقه 6

100521124706منطقه 7

100489257010منطقه 8
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85

3-3-توزیع نسبی جمعیت ده ساله و بیشتر زن برحسب وضع فعالیت سال 85

قه
نط

جمعیت ده م
ساله وبیشتر

)درصد(

جمعیت غیر فعال ازنظر اقتصادیجمعیت فعال از نظر اقتصادی

شاغل
 )درصد(

بیکار
)درصد(

محصل 
)درصد(

دارای درآمد 
بدون کار
)درصد(

خانه دار
)درصد(

سایر
)درصد(

100104254543منطقه 1

100142293484منطقه 2

100113264504منطقه 3

10082322513منطقه 4

10031242645منطقه 5

10042252596منطقه 6

10064254583منطقه 7

10083282544منطقه 8
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن سال 85

3-4- فرصت های شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز 
کاریابی در شهر اهواز در سال 1390   

زنمردجمعشرح

1354578495696متقاضی کار

1197652545به کار گمارده شده

11/36/59/8درصد بکارگمارده شده
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاهی اجتماعی استان خوزستان
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Series1

%36 متوسط

نیروی انسانی  فصل سوم  
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3-5- متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان به تفکیک وضع سواد در شهرستان اهواز در 
سال 1390

درصد به کار گمارده شدهبه کار گمارده شدهمتقاضیان کارشرح

135451197100جمع

486867/18بیسواد

195817614/70خواندن و نوشتن

112818315/28ابتدایی

165030125/14راهنمایی

240121117/62دیپلم

2650947/85فوق دیپلم

298312110/10لیسانس

289252/08فوق لیسانس و باالتر
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاهی اجتماعی استان خوزستان

3-3- درصد به کار گمارده شدگان به تفکیک وضع سواد در شهرستان اهواز در سال 1390

                          مبنا: جدول 5-3

3-6- تعداد افراد به کار گمارده شده بر حسب بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در شهر اهواز در سال 
1390

اظهار نشدهتعاونیخصوصیدولتی

2119500
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاهی اجتماعی استان خوزستان

 

3-7- فرصت های شغلی اعالم شده، متقاضیان کار ثبت نام شده و به کار گمارده شدگان از طریق مراکز 
کاریابی به تفکیک گروه های شغلی در شهر اهواز در سال 1390

سال
تعداد فرصتهای 

شغلی
به کار گمارده شدگانمتقاضیان کار

خدماتکشاورزیصنعتخدماتکشاورزیصنعت

1389477044627907087943702055

13904100137629124333994175
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاهی اجتماعی استان خوزستان

3-4- مقایسه درصد به کار گمارده شدگان به تفکیک فرصت های شغلی اعالم شده در شهر اهواز

                         مبنا: جدول 7-3
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3-8- آمار وشاخص های کار شهرستان اهواز

سال 1390سال 1389سال 1388موضوع

306810801197تعداد به کارگمارده شدگان

123391009713545تعداد متقاضیان کار

24/8610/698/83درصد به کار گارده شدگان
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاهی اجتماعی استان خوزستان

3-5- مقایسه درصد به کار گمارده شدگان در شهرستان اهواز طی سه سال اخیر

                          مبنا: 8-3 

نیروی انسانی  فصل سوم  



فصل چهارم
کشـاورزی - جنگلداری 

و شیالت 



6465

4-1- متوسط هزینه تولیـد محصوالت کشاورزي در یک هکتــار به تفکیـک زمیـن و مراحل مختلف کاشت، 
داشت و برداشت استان خوزستان در سال زراعي 90-1389 )ریال(

محصول
سال زراعي 1389-90

آماده سازيبرداشتداشتکاشتزمینجمع
6132711176397715016191374303650062842750گندم آبي

184806253309177453996201214001230230گندم دیم

3539448105337671777775951478732558650جو آبــي

153672240322563844659823236452198778جو دیــم

1443052238939812183443341846533886631545971شلتـوک

1366234041047362187429452426011973521648563ذرت دانـه اي

240355036426345444500574560271403552063459پیـــاز

32234829356808318610628339619849039921755927سیب زمیني

1570267244085662604878382547932754901588259هندوانه آبي
460280907051810924757010019493172225552486662گوجه فرنگي آبي

2289672548236385032474563133855035501905725خیار آبــي

817593428993571157584152404914379011157043کلزا آبــي

30554281291618650194482306400075231235کلزا  دیـم
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4-1- متوسط هزینه تولید محصوالت کشاورزي در یک هکتار استان خوزستان در سال زراعي 1389-90 
)میلیون ریال(

                          مبنا: جدول 1-4

تعاریف و مفاهیم 

اراضی زراعی: بخشی از زمین های کشاورزی است که به فعالیت زراعت )کشت و کار نباتات ساالنه( اعم از 
زیرکشت و آیش، اختصاص یافته است.

سال زراعی: منظور ازسال زراعی، اول مهرماه هرسال تا پایان شهریورماه سال بعد است .

محصوالت ساالنه: به نباتاتی اطالق می شود که به طور معمول ساقه ی علفی دارند و پس از برداشت محصول، 
بوته آن ازبین می رود. 

محصوالت دائمی: گیاهانی هستند که غالباً تنه یا ساقه ی چوبی دارند و پس از برداشت محصول، تمام یا 
قسمتی از گیاه درزمین باقی می ماند و مجدداً در سال های بعد محصول می دهد. 

زراعت: منظور از زراعت، کشت و کار نباتات ساالنه در فضای باز یا تحت پوشش موقت، روی زمین زراعی، 
یا بین درختان باغ است.

پرورش دام: منظور پرورش گوسفند و بره، بز و بزغاله، که به آنها  دام کوچک و گاو و گوساله، گاومیش و 
بچه گاومیش و شتر و بچه شتر که به آنها دام بزرگ گفته می شود، می باشد.

مرغ گوشتی: به نوعی مرغ و خروس اطالق می شود که به منظور استفاده از گوشت آن پرورش داده می شود. 

مرغ تخمگذار: مرغی است که برای تولید تخم مرغ خوراکی پرورش داده می شود. 

مرغ مادر: مرغی است که تخم نطفه دار آن، برای تولید جوجه استفاده می شود. 

کشاورزی - جنگلداری  و شیالت فصل چهارم 
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4-2- تعداد موسسات صنعتی طیور 
سال 90سال 89سال88سال 87شرحنوع دام

ی(
وم

ر)ب
ماد

غ 
مر

1111تعداد واحدهاي فعال

0000تعداد واحدهاي غیرفعال

1111تعدادکل واحدها

5000150001500015000ظرفیت واحدهاي فعال

171891196785219223219223میزان تولیددرسال

ذار
مگ

تخ
غ 

مر

11--تعداد واحدهاي فعال

1100تعداد واحدهاي غیرفعال

1111تعدادکل واحدها

001600016000ظرفیت واحدهاي فعال

00247235247235میزان تولیددرسال

تي
وش

غ گ
مر

97999064تعداد واحدهاي فعال

0232318تعداد واحدهاي غیرفعال

9712212282تعدادکل واحدها

1592321122986114158111181780ظرفیت واحدهاي فعال

6795669669766535میزان تولیددرسال

رغ
ر م

شت

0000تعداد واحدهاي فعال

0000تعداد واحدهاي غیرفعال

0000تعدادکل واحدها

0000ظرفیت واحدهاي فعال

0000میزان تولیددرسال

ان
کی

 ما
یر

سا

0000تعداد واحدهاي فعال

0000تعداد واحدهاي غیرفعال

0000تعدادکل واحدها

0000ظرفیت واحدهاي فعال

0000میزان تولید در سال
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4-3- تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز)تن(
1387138813891390شرح

7806829979046263گوشت قرمز

6993678170615743گوشت مرغ

78893779388500872706شیر

257335582292تخم مرغ

11/46/910/215/4عسل

939629336010056585019/4جمع
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4-2- سهم تولید محصوالت دامی شهرستان اهواز در سال 1390)تن(

                       مبنا: جدول 3-4

کشاورزی - جنگلداری  و شیالت فصل چهارم 
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 4-7- میزان تولید و تکثیر انواع بچه ماهیان در استان خوزستان )هزار قطعه(
جمعمیگوکفزیانسطح زیان ریزسطح زیان درشتشرح

138610538466328429207745707

13878889715032635346452138

13889795758132090285352319

138911463953229014395853967

13901162786027873286343223
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4-4- توزیع تولید و تکثیر انواع بچه ماهیان در استان خوزستان طی پنج سال اخیر

                        مبنا: جدول 7-4

4-8- میزان تکثیر انواع بچه ماهیان گرمابي درشهرستان اهواز در سال 1390 ) هزار قطعه(
جمعبیگ هدبرزمعنزهگطانشیربتبنیآمورکپورمعموليفیتوفاگ

62014729414042789433028501340168725847

مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4-9- تعداد استخرهای پرورش ماهي و مقدار تولید در شهرستان اهواز

تعداد سال
استخر

تولید)تن(
منابع طبیعي و نیمه طبیعي)منابع آبی(مزارع پرورش ماهي)ماهیان گرمابی(

13901479717165
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4-4- آمار تولید محصوالت کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان)هزار تن(
13861387138813891390تولیدات

10458/65228/85881/51081412234زراعی

226/1287/7222/8226254باغی

559/3563/3563/2613652دامی

76/477/973/78780شیالتی

11320/4615767411174013220کل تولید
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4-5- وضعیت مراتع شهر اهواز در سال 1390)هکتار(
درجه3درجه2 درجه1شرح

28502104803147794مساحت مراتع
مأخذ: سازمان جهاد کشاورزي استان خوزستان

4-6- مقدار گوشت ماهي تولید شده بر حسب نوع ماهي در شهرستان اهواز در سال 1390)تن(
جمعماهیان بومی)بنی، شیربت، عنزه و غیره(فیتوفاگبیگ هدآمورکپور معمولي

2515145797234009739317
مأخذ: اداره کل شیالت استان خوزستان

4-3- سهم گوشت ماهي تولید شده در شهرستان اهواز در سال 1390
                

                       مبنا: جدول 6-4
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تعاریف و مفاهیم

کارگاه صنعتی: مکان مشخص و ثابتی است که در آن مجموعه ای از سرمایه و نیروی انسانی کار به منظور 
تولید یک یا چند محصول صنعتی به کار گرفته شده است .

شهرک صنعتی: شهرکي است داراي محدوده و مساحت معین، براي استقرار مجموعهاي از واحدهاي صنعتي و 
پژوهشي و فناوري و خدمات پشتیباني از قبیل طراحي مهندسي، آموزشي، اطالعرساني، مشاورهاي و  بازرگاني 
که تمام یا پارهاي از امکانات زیربنایي و خدمات ضروري با توجه به نوع و وسعت شهرک و ترکیب فعالیتها 

در آن ایجاد میشود.
ناحیه صنعتی: ناحیهاي است با امکانات مشابه شهرک صنعتي و مساحت آن کمتر از 100 هکتار میباشد.

جواز تاسیس )موافقت اصولی(: مجوز اولیه برای ایجاد واحد صنعتی است. 

از موفقیت در تولید آزمایشی محصول موفق به  پروانه بهره برداری: مجوزی است که واحد تولیدی پس 
دریافت آن می شود و سپس فعالیت خود را آغاز می کند.

معدن: مجموعه کانسار )ذخیره معدنی که بهره برداری از آن اقتصادی باشد( و ماشین آالت و تسهیالتی است 
که به منظور اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و کانه آرایی از کانسار ایجاد شده است. 

کانه آرایی به کلیه ی عملیات فیزیکی و شیمیایی که به منظور جدا کردن قسمتی از مواد باطله از کانه و یا 
تفکیک کانه ها از یکدیگر صورت می گیرد، اطالق می شود.

معدن درحال بهره برداری: معدنی که دارای مجوز بهره برداری از وزارت صنایع و معادن باشد و حداقل 30 
روز مجموعه عملیات استخراج )و در برخی موارد همراه با کانه آرایی( به صورت پیوسته یا ناپیوسته برای به 

دست آوردن کانه قابل فروش در آن انجام گرفته باشد.

تولید مواد معدنی: مجموع مواد معدنی حاصل از یک رشته فعالیت که به اشکال گوناگون قابل عرضه به بازار 
می باشد.

5-1- آمار شهرک های صنعتی اطراف اهواز در سال1390

نام شهرک/ 
ناحیه صنعتی

ار(
کت

ک)ه
هر

 ش
کل

ت 
اح

مس

ی 
دار

 بر
ره

 به
به 

ی 
حد

 وا
داد

تع
90

ل 
سا

در 
ده 

سی
ر

ی 
دار

 بر
ره

 به
به 

ی 
حد

 وا
داد

تع
90

ل 
سا

ن  
ایا

تاپ
ده 

سی
ر

ی 
دار

 بر
ره

 به
ای

د ه
واح

ل 
تغا

اش
90

ل 
سا

در
ده 

سی
ر

ی 
دار

 بر
ره

 به
 به

ای
د ه

واح
ل 

تغا
اش

90
ل 

سا
ن 

ایا
ا پ

ه  ت
ید

رس

ث
دا

 اح
ت

دس
در 

د 
واح

اد 
عد

ت

ل 
تغا

 اش
داد

 تع
ني

ش بی
پی

ث
دا

 اح
ت

دس
در 

ي 
دها

واح

ای
ده

واح
ل 

د ک
دا

تع
ک

هر
 ش

در
قر 

ست
 م

20013712153200137شهرک صنعتی1 اهواز

282/2451367525881294523265شهرک صنعتی2 اهواز

160107114915951704145241شهرک صنعتی3 اهواز

19/218521625781870470شهرک صنعتی4 اهواز

-------524شهرک صنعتی5 اهواز

-------5ناحیه صنعتی مالشیه

7111313108016ناحیه صنعتی شلنگ آباد

5-1- آمار شهرک های صنعتی اطراف اهواز در سال 1390)ادامه(

موقعیتفاصله تا مرکز شهرنام شهرک/ ناحیه صنعتی

بلوارپاسداران روبروي زیتون کارمنديمرکز شهرشهرک صنعتی1 اهواز

کیلومتر9 محوراهواز-اندیمشک9شهرک صنعتی2 اهواز

کیلومتر8 محور اهواز-ماهشهر8شهرک صنعتی3 اهواز

کیلومتر7 محور اهواز-ماهشهر7شهرک صنعتی4 اهواز

کیلومتر2 عوارضي اتوبان اهواز-بندرامام)ره(2شهرک صنعتی5 اهواز

اهواز – مالشیهمرکز شهرناحیه صنعتی مالشیه

اهواز – کوی 22 بهمنمرکز شهرناحیه صنعتی شلنگ آباد
 مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

صنعت و معدن فصل پنجم 
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5-2- تعداد واحدهای شهرکهای صنعتی اطراف اهواز برحسب گروه های فعالیت تا پایان سال 1390

ناحیه/ شهرک صنعتی
گرو ه های فعالیت

جمع
برق و 

الکترونیک
فلزیغذاییشمیاییسلولزیخدمات

کانی
 غیر فلزی

نساجی

5822411321137شهرک صنعتی1 اهواز

501350352472136شهرک صنعتی2 اهواز

7011303911071شهرک صنعتی3 اهواز

30130440152شهرک صنعتی4 اهواز

---------شهرک صنعتی5 اهواز

---------ناحیه صنعتی مالشیه

00012110216ناحیه صنعتی شلنگ آباد

  مأخذ: شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

5-3- تعداد معادن، شاغالن و مقدارتولیدات معادن در حال بهره برداری بر حسب فعالیت در شهرستان اهواز 
در سال1390           

نوع فعالیت

تعداد معادن

الن
شاغ

اد 
عد

   ت
مقدار تولیدات)هزار تن(  

نحوه مدیریتجمعنحوه مدیریتجمع
دولتیخصوصیدولتیخصوصی

11025100000100000نمک

مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

5-4- تعداد واحدهاي صنعتي فعال شهرستان اهواز در سال 1390

اشتغال)نفر(سرمایه )میلیون ریال(تعداد ) فقره(فعالیت

87087672874محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

100پوشاک و عمل آوری پوست خز

21821017دباغی، چرم، کیف، چمدان، کفش

000چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

000ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

21535011کک و فرآورده های حاصل از نفت

272445ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

52479620محصوالت از الستیک و پالستیک

96169264سایر محصوالت کانی غیرفلزی

6239195638ساخت فلزات اساسی

154655093محصوالت فلزی فابریکی

2657017ساخت ماشین آالت و تجهیزات

1217014ماشین آالت و دستگاه های برقی

146442ابزار پزشکي، اپتیکي، دقیق و ساعت

000وسایل نقلیه موتوری

22040011سایر تجهیزات حمل و نقل

000مبلمان و سایر مصنوعات

000انتشار، چاپ و تکثیر

1366رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطات

000بازیافت

5796872901172جمع
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

صنعت و معدن فصل پنجم 
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5-5- تعداد جواز تأسیس به تفکیک گروه هاي صنعتي شهرستان اهواز در سال 1390
اشتغال)نفر(سرمایه محورها)میلیون ریال(تعداد)فقره(گروه صنعت

34679433666محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

732144155پوشاک و عمل آوری پوست خز

120607065دباغی، چرم، کیف، چمدان، کفش

848397105چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

130007ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

21095820کک و فرآورده های حاصل از نفت

11587920332ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

16514045252محصوالت از الستیک و پالستیک

27371904517سایر محصوالت کانی غیرفلزی

11396624ساخت فلزات اساسی

40957859989محصوالت فلزی فابریکی

13282223286ساخت ماشین آالت و تجهیزات

1184881165ماشین آالت و دستگاه های برقی

490366594رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباط

230072806517وسایل نقلیه موتوری

1640520سایر تجهیزات حمل و نقل

1463115مبلمان و سایر مصنوعات

24082055ساعت دقیق ماپتیکی- ابزار پزشکی

31779143بازیافت

185696009310827جمع
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

5-6- محورهاي طرح توسعه شهرستان اهواز در سال 1390

اشتغال)نفر(سرمایه )میلیون ریال(تعداد)فقره(گروه صنعت

11284414محصوالت غذایی و آشامیدنی ها

000دباغی، چرم، کیف، چمدان، کفش

000چوب و محصوالت چوبی به جز مبل

000ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی

000کک و فرآورده های حاصل از نفت

115005ساخت مواد و محصوالت شیمیایی

1737014محصوالت از الستیک و پالستیک

000سایر محصوالت کانی غیرفلزی

1585395200ساخت فلزات اساسی

24273633محصوالت فلزی فابریکی

000ساخت ماشین آالت و تجهیزات

16292826ماشین آالت و دستگاه های برقی

000وسایل نقلیه موتوری

000سایر تجهیزات حمل و نقل

000بازیافت

7712773292جمع
مأخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان

صنعت و معدن فصل پنجم 



فصل ششـم
نفت و گـاز  



8081

6-1- مصرف انواع فرآورده های نفتی)میلیون لیتر( در  شهر اهواز

سوخت گاز مایع)تن(سال
هواپیما

بنزین 
معمولی

بنزین 
نفت نفت گازسوپر

نفت کورهسفید

13879142331429186372521

138814062942383416152311

138914462743360467133178

139011643238384406111870
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6-1- سهم مصرف انواع فرآورده های نفتی)میلیون لیتر( در  شهر اهواز در سال 1390
                    

                  مبنا: جدول 1-6

6-2- تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی در سطح شهر اهواز در سال 1390 

شعب فروش جایگاه های خصوصیجایگاه های دولتیجایگاه
نفت)خصوصی(

جایگاه های گاز 
مایع

52363تعداد

مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

تعاریف و مفاهیم

گاز مایع: مخلوطی از پروپان و بوتان نرمال است که دراثر شرایط محیط و مصرف، نسبت حجمی این دو ماده در 
مخلوط تغییر یافته و تحت فشاری حدود 100 تا 110 پوند بر اینچ مربع به صورت مایع در می آید.

بنزین: ترکیبی از هیدروکربورهای به طور عمده حلقوی و ایزومره با نسبتهای متفاوت که برای افزایش درجه آرام 
سوزی آن از ترکیبات آلی به آن اضافه می شود.

سوخت های هواپیما: دارای انواع مختلفی است. مواد سازنده ی آنها همان نفت است که با اضافه کردن مواد 
افزودنی مانند ممانعت کننده از ایجاد زنگ، خوردگی و کاهش میزان ناخالصی ها، برای سوخت موتور هواپیما 

مناسب می گردد.

نفت سفید: برشی ازنفت خام، متشکل از سه نوع هیدروکربور پارافینی، نفتینی و اروماتیکی می باشد. این فرآورده 
به عنوان سوخت گرمایشی به کار می رود و یکی از مواد اصلی تشکیل دهنده ی سوخت موتورهای جت است.

نفت گاز )گازوئیل(: فرآورده ای است که بعداز برش نفت سفید به دست می آید و به عنوان سوخت ماشین 
آالت کشاورزی و صنعتی و برخی از وسایل حمل و نقل و تاسیسات حرارتی به کار می رود.

نفت کوره:  از بازمانده تقطیر نفت خام در برجهای تقطیر پاالیشگاه به دست می آید. به دلیل دارابودن هیدروکربورهای 
سنگین به آسانی نمی سوزد و به عنوان سوخت نیروگاه های برق و کشتی ها و در واحدهای صنعتی مورد استفاده 

قرار می گیرد.

مخازن مواد سوختی: مکانهایی که در جایگاه های عرضه ی مواد نفتی معموال به صورت دفنی جهت نگهداری 
مواد سوختی، مورد استفاده قرار می گیرد. 

نفت و گاز فصل ششم
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6-3- میزان مصرف گاز مایع و گاز طبیعی معادل یک لیتر بنزین معمولی در سال 1390
مقدار مصـرفواحـدنام حامـل انرژی

)LPG(0/75کیلو گرمگاز مایع

)CNG(0/91مترمکعبگاز طبیعی
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6-4- میزان مصرف سوخت خودروهای سبک  شهر اهواز در سال 1390

گـاز مایع )LPG(شـرح
تن

گـاز طبیعي 
)CNG(کیلوگرم 

بنزین معمولی 
متـرمکعب

بنزین سوپر 
متـرمکعب

33892300012216653083947460885مقدار مصرف

مقدار مصرف
839608-451897 )معادل میلیون لیتر بنزین(

مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6-5- تعداد ایستگاههای CNG و پمپ بنزین در شهر اهواز 
1387138813891390سـال

تعداد ایستگاههای 
CNG12151919

14161717تعداد پمپ بنزین
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6-2- توزیع ایستگاههای CNG و پمپ بنزین در شهر اهواز 
 

                     مبنا: جدول 5-6
 

6-6- ظرفیت مخازن و تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی در شهر اهواز

سـال
تعداد پمپمخازن مـواد سوختی

نفت گازبنزین سوپربنزینظرفیت )مترمکعب(تعداد

1387873959000138355

1388934229000150567

1389984679000172576

13909846790001721676
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

نفت و گاز فصل ششم
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6-7- فهرست جایگاه هاي گاز طبیعي فشرده شهر اهواز در سال 1390
تعداد نازلمـوقعیتنام جایـگاهردیف

1)CNG(16بـلوار سپیـدارسـپیدار

2)CNG(12بـلوار قـدسقـدس

3)CNG(16جاده فرودگـاهشـهرک نفت

4)CNG(6جنـب ترمینال شرقتـرمینال شرق

5)CNG(6بـلوار آیت ا... بهبهانیبـهبـهانی

6)CNG(6فلـکه فرهنـگ شهرمیـدان کارگـر

7)CNG(جـاده اهواز- خرمشهر- جنـب خدمات معاینه فنـی
6مـوتوری

8)CNG(24جنـب شهرک ملی حفاریگـلف

9)CNG(8سـه راه خرمشـهرمهـرابی

10) CNG 4انتـهای بـلوار گلستـانگلستـان)بنـزین و

11) CNG 4ابتـدای جاده اندیمشکجاللی)بنـزین، نفت گاز و

12) CNG 4جنـب روستای مالشیههاشمی)بنـزین، نفت گاز و

13) CNG 4جنـب پدافند هواییتاکسیـرانی)گاز مایع و

14) CNG 6جنـب باسکول توحیدعباسی اصل)بنـزین و

15) CNG 4جاده کوت عبـدا...غفاری)بنـزین و

16) CNG 4انتـهای شرقی خیابان امامبعثت)بنـزین و

17) CNG 4کمربندی صنــایع فوالدمجاهد)بنـزین، نفت گاز و

18) CNG 4جنـب پدافند هواییفجر)بنـزین، نفت گاز و

19) CNG 8جنـب شهرک کیانشهرکیانشهر)بنزین، نفت گاز و
مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6-8- فهرست و مشخصات جایگاه هاي بنزین  شهر اهواز در سال 1390

فرآورده هاي تعداد نازلآدرس جایـگاهنام جایـگاهردیف
توزیعي

بنزین10انتـهای جنوبی- خیـابان شریعتیساعدی1

بنزین8کوی انقالب- خیابان غزنویغزنوی2

بنزین14جنـب اسالم آبادمرعشی3

بنزین24جنـب پل سومخالدی4

بنزین10نبش خیابان کیان آبادکیان آباد5

بنزین10جنـب راه بنـد زیباشهرفتوحی6

بنزین14خیابان صبـاحیجایـگاه 5 شرکتی7

بنزین20چهار راه آبادانجایـگاه 3 شرکتی8

بنزین8خیابان آزادگانجایـگاه 2 شرکتی9

بنزین8فلکه ساعتجایـگاه 1 شرکتی10

بنزین16بلوار سپیـدارسپـیدار11

بنزین12روبروی کوی ملتنـصر12

بنزین12جنـب پل پنجمسـاکی13

بنزین و نفت 16جنـب روستای عین 2عیـن 142
گاز

بنزین14کوی انقالب- خیابان سروشسروش15

بنزین14جاده سـاحلیکعبـی16

بنزین14ابتـدای جاده ماهشهرقائـم17

مأخذ: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه خوزستان

6-9- میزان مصرف گاز توسط مشترکان )هزارمترمکعب(
جمعمصرف صنعتی، نیروگاهیمصرف تجاریمصرف خانگیسال

13872167215471045753494846780

13882343625606747093514999780

13892224667764951261985426313

139036177510881846236695094262
شرکت ملی گاز ایران- منطقه خوزستان

نفت و گاز فصل ششم
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6-3- سهم مصارف مختلف گاز در شهر اهواز در سال 1390
                        

                  مبنا: جدول 9-6

6-10- تعداد انواع انشعاب واگذار شده و تعداد مصرف کننده و میزان مصرف گاز طبیعی در شهر اهواز 
سال 1390

مصرف گاز طبیعی تعداد مصرف کنندهتعداد انشـعاب
)هزار مترمکعب(

صنعتیتجاریخانگیصنعتیخانگی و تجاری

46621217767367125094262
شرکت ملی گاز ایران- منطقه خوزستان

6-11- میزان مصرف گاز توسط مشترکین به تفکیک ماه در شهر اهواز )هزارمترمکعب (

سرانه مصرف گاز در سال سال 1390سال 1389مـاه
90)مترمکعب بر نفر(

565259461494415فروردین

549208473096425اردیبهشت

548974461191415خرداد

615770228868206تیـر

603614505544455مـرداد

512                  608503569044شهریور

566672404485364مـهر

534572374705337آبان

428248476207428آذر

490153397980358دی

470328362359326بهمن

524221379289341اسفند

650552250942624565جمع

شرکت ملی گاز ایران- منطقه خوزستان

6-4- مقایسه مصرف گاز توسط مشترکین به تفکیک ماه در شهر اهواز در سالهای 89 و 90
 

                        

                   
                     مبنا:  جدول 11-6

نفت و گاز فصل ششم



فصل هفتـم
آب و بــرق
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 7-1- منابع فعلی تأمین آب شرب شهر اهواز در سال 1390

ظرفیت تولیدتعدادنوع منبـع
درصد تأمیـن آب)متر مکعب(

1170000100جمع

000آب زیـرزمینی )چاه(

1170000100آب سطحی )سد(

000چشمه و قنـات
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

7-2- تصفیه آب در تصفیه خانه های شهر اهواز )متر مکعب ( در شهر اهواز در سال 1390

تعداد تصفیه سـال آبی
خانه

حجم آب خام
حجم آب 
تصفیه شده

حجم 
مخزن

حداکثر 
ظرفیت تامین         

)متر مکعب روز( منابع منابع سطحی
زیر زمینی

9051460144600136106591170000684000
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

7-3- طول شبکه جمع آوری و تعداد انشعاب فاضالب در شهر اهواز در سال 1390 
تعداد انشعاب )با آحاد(طول شبکه جمع آوری با قطر 200 میلیمتر و بیشتر)کیلومتر(

1954300144
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

تعاریف و مفاهیم  

انشعاب آب: به آخرین رشته خط لوله ای که از لوله توزیع آب منشعب و به محل مصرف آب متصل می شود، 
انشعاب آب اطالق می گردد.

ظرفیت نامی: عبارت است از توان اکتیو)حقیقی( هر مولد که از سوی سازنده ی آن مشخص می شود.
ظرفیت عملی یا قدرت عملی: عبارت است از بیشترین توان قابل تولید از یک مولد یا یک نیروگاه با احتساب 

شرایط محل نصب. 

نیروگاه: تاسیساتی است که شکل های گوناگون انرژی را به انرژی برق برمی گرداند. یا به عبارتی دیگر محل 
استقرار مولدهاي نیروي برق و تجهیزات وابسته است. 

نیروگاه حرارتی: نیروگاهی که انرژی حرارتی نهفته در سوختهای جامد، مایع و گازی  و یا سوختهای هسته ای 
را به انرژی برق تبدیل می کند.

نیروگاه گازی: در این نیروگاه انرژی ناشی از سوختن سوخت های فسیلی، هوا را تحت فشار و دمای زیاد قرار 
می دهد. این هوای مخلوط با گازهای ناشی از احتراق سوخت به صورت سیال حامل انرژی، برای گرداندن 

توربین متصل به مولد برق عمل می کند.

نیروگاه چرخه ی ترکیبی: نیروگاهی است مرکب از واحدهای گاز و بخاری که در آن به منظور افزایش بازده 
کلی حرارتی و بازیافت بخشی از انرژی باقی مانده در گازها را به دیگ بخار بازیافت هدایت می کنند. 

بخار حاصل از این طریق، توربین بخاری را به گردش در می آورد.

خط انتقال نیرو: خطی است که انرژی برق تولید شده را به طور کالن با ولتاژهای باال از خود عبور می دهد.
مشترک برق: عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب مورد تقاضایش طبق مقررات برقرار شده 

باشد؛ مصرف کنندگان خانگی، عمومی، تجاری، کشاورزی و صنعتی شامل این تعریف می شوند.

آب و بـرق فصل هفتم 
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7-4- تعداد مشترکان ومیزا ن فروش آب به تفکیک کاربری در شهراهواز در سال 1390

مناطق 
آبفا

گرمـابه هانانـوایی هاصنـعتیتجـاریمسکونیکـل

ره(
)فق

ن 
کا

تر
مش

ب(
کع

رم
)مت

ش 
رو

ف

ره(
)فق

ن 
کا

تر
مش

ب(
کع

رم
)مت

ش 
رو

ف

ره(
)فق

ن 
کا

تر
مش

ب(
کع

رم
)مت

ش 
رو

ف

ره(
)فق

ان
رک

شت
م

ب(
کع

رم
)مت

ش 
رو

ف

ره(
)فق

ن 
کا

تر
مش

ب(
کع

رم
)مت

ش 
رو

ف

ره(
)فق

ن 
کا

تر
مش

ب(
کع

ر م
)مت

ش 
رو

ف

ک
ی

49
37

8

90
96

46
1

39
56

2

81
93

72
9

84
35

42
86

02

0092

17
86

7

20

دو

35
14

7

71
92

73
4

30
34

3

64
58

02
1

32
74

32
96

05

102744
2100

سه

54
99

8

12
15

21
63

50
43

4

11
35

12
38

34
56

27
92

58

77

11
68

4

53

12
79

5

00

هار
چ

57
77

5

11
52

99
89

53
25

4

10
74

44
95

22
66

16
00

33

0084

17
16

7

10

نج
پ

21
00

4

53
71

59
0

19
67

3

51
29

35
4

99
8

10
92

49

1057

11
75

0

00

ش
ش

39
36

2

10
63

64
60

35
96

0

99
79

29
8

25
11

23
33

81

231
5

95

22
56

2

00

ت
هف

27
53

1

60
86

20
2

24
78

7

56
69

34
1

21
76

18
24

57

0069

12
10

1

00

ت
هش

39
76

1

83
91

42
6

36
87

6

77
62

71
1

19
70

11
02

99

0062

14
83

3

00

ن 
رکی

شت
م

گ
زر

ب

65
06

23
20

93
20

15
07

19
72

73

12
17

14
38

89
4

43
6

33
06

17
9

7

23
349

77
94

مع
ج

از(
هو

هرا
)ش

33
14

62

93
66

63
45

29
23

96

65
48

54
60

26
30

3

32
71

77
8

51
7

33
18

17
8

54
6

11
58

30

12

      
      

      
      

      
      

      
      

      
     

77
94

 7-4- تعداد مشترکین و میزان فروش آب به تفکیک کاربری در شهر اهواز در سال 1390)ادامه(

مناطق 
آبفا

عمومی اداری
فضای سبزمصارف اشتراکی

مراکز 
نگهداری ایتام  
اماکن متبرکه

مدارس و
 مهد کودک

دانشگاه ها و        
کتابخانه ها

مراکز نظامی 
کاربری آزادو انتظامی

ره(
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ن 
کا

تر
مش

ب(
کع

رم
)مت

ش 
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 مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز
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 7-1- درصد فروش آب به تفکیک کاربری در شهر اهواز در سال 1390
 

                        مبنا: جدول4-7 

7-2- تعداد مشترکان فروش آب به تفکیک مناطق آبفا در شهر اهواز در سال 1390
 

                   مبنا: جدول4-7 

 7-5- میزان مصرف آب مشترکان به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1390  

درآمد آب بها و آبونمان)هزار ریال(مصرف کـل )متر مکعب(مـاه

778741821346943فروردین

778741821346943اردیبهشت

851912424947580خـرداد

851912424947580تیـر

869495425170467مـرداد

869495425170467شـهریور

752617219138225مـهر

752617219138225آبـان

798119620641376آذر

798119520641376دی

632430918426923بـهمن

632430918426923اسفنـد

93666345259343028جمـع
مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز 

7-3- میزان مصرف آب مشترکان به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1390

                         مبنا: جدول5-7 
 

آب و بـرق فصل هفتم 
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 7-6- ظرفیت فروش و تعداد مشترکین آب در شهر اهواز 

میـزان فروش                   سـال
متوسط مصرف ساالنه هر مشترک  تعداد مشتـرکین)هـزار مترکعب(

)مترمکعب(

138698572948252771389

138797871861274947355

1388101187580296698341

1389100608325306334328

139093666345331462283
 مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز

 

7-7- حجم آب تصفیه شده شهر اهواز در تصفیه خانه های استان و مصرف آب بر حسب ماه ) مترمکعب( 
در سال 1390

فــروشآب تصفیه شدهآب خاممـاه

11183699104075517787418فروردین

12797232119065457787418اردیبهشت

11869200111570488519124خرداد

12054932112159098519124تیـر

12674817118737698694954مرداد

8  1252964311663845694954شهریور

7 1241547211546388526172مـهر

12332678114693907526172آبان

12093980111264627981196آذر

11886895110797747981195دی

11900700111212106324309بهمن

12275211115387006324309اسفند
14601446013610659193666345جمع

مأخذ: شرکت آب و فاضالب اهواز
 

7-8- منابع آبهای زیرزمینی و مقدار تخلیه ساالنه )بر حسب متر مکعب( آنها در شهر اهواز در سال  1390
چـاه نیمه عمیـقچـاه عمیـق

تخلیه ساالنهتعدادتخلیه ساالنهتعداد

13946/33142/98
مأخذ: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان 

 

7-9- وضعیت تولید نیروگاه ها در شهر اهواز در سال 1390 

نام نیروگاه

می
 اس

ت
در

ق

ی 
عمل

ت 
در

ق
)M

V
(

د 
ولی

ت
)G

W
H

(

ید
تول

ل 
ز ک

د ا
رص

د

لی
داخ

ف 
صر

م

ی 
ویل

تح
ی 

رژ
ان

) G
W

H
(

6560167517/3461670دز

250237124/55102361-250220عباسپور
250250256726/5882558مسجدسلیمان

1321001531/581152کرخه

75752342/421233مارون

250250265627/50502606کارون3

9509656100769580-1022980جمع کل

مأخذ: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

7-4- سهم تولید برق نیروگاه های شهر اهواز در سال 1390
 

              

                        مبنا:جدول  9-7
آب و بـرق فصل هفتم 
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7-10- اطالعات سدهاي خوزستان درسال 1390 )ادامه(

یز
آبر

ضه 
حو

مشخصات فنی

      
د 

 س
 از

جي
رو

 خ
ب

م آ
حج

   
)m

cm
 (

موقعیت

سد
ام 

ن

سد
ع 

نو

ی 
ز پ

ع ا
تفا

ار
)m

(

)m
ی )

ض پ
عر

)m
ج )

 تا
ول

ط

)m
ج )

 تا
ض

عر

ل 
م ک

حج
)m

cm
ه )

اچ
دری

به 
ی 

ود
ور

ی 
دب

)s/
m

3(
چه 

ریا
د

ون
کار

ان
لیم

دس
سج

سنگ م
ریزه اي با 
هسته رسي

1777804801523076727669
25کیلومتري 
شمال شرق 
مسجدسلیمان

حي
رهجرا
خاکي با ج

--73312260-114هسته رسي
35کیلومتري 
شمال شرق 

رامهرمز

ون
کار

ون
مار

سنگ 
ریزهاي با 
هسته رسي

1651103451512001158998
19کیلومتري 
شمال شرق 

بهبهان

مأخذ: شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

7-11- جدول میزان تولید برق )مگاوات ساعت(  در نیروگاههای شهرستان اهواز
میزان تولید کل نیروگاههای شهرستان اهوازسـال

138511621001

138612194625

138710949494

138811612986

138912914430

139013958574
مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

7-12- میزان مصرف حامل های انرژی جهت تولید یک کیلو وات ساعت برق
مقــدارواحـــدنوع حامل انرژی

--گازوئیل

67900متر مکعبگاز طبیعی

--نفت کوره

مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای      

7-13- وضعیت تولید نیروگاه های منطقه اهواز در سال 1390    

قدرت اسمي نام نیروگاه
)mw(

قدرت عملي 
)mw(

تولیدکل 
)mwh(

درصد از 
کل تولید 
خوزستان

مصرف 
داخلی 
)mwh(

تولید خالص 
)mwh(

نیروگاه 
18901750127165384466163012054908رامین

نیروگاه 
1143751 4183901242036498258شهید مدحج

مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

 

         
   7-14- نوع مولد انرژي برق و مصرف داخلي نیروگاه ها )مگاوات ساعت( در شهر اهواز در سال 1390

تولید خالصمصرف داخلي نیروگاهتولید ناخالصنوع مولد

---آبي

1357823872981812848419بخاري

38033630097350239گازي

---دیزلي
مأخذ: شرکت سهامی برق منطقه ای

7- 15- تعداد مشترکان برق به تفکیک نوع تعرفه در شهرستان  اهواز در پایان سال  1390

سایر صنعتیکشاورزیعمومیخانگیمنطقه
مصارف

روشنایی 
جمعمعابر

341195128385791125531832117411037اهواز

9997319175309019311515حمیدیه

1670341816952178424719373مالثانی

جمع کل 
367895135759231207558682457441925مشترکین

مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق اهواز

آب و بـرق فصل هفتم 
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7-16- میزان فروش برق به مشترکان به تفکیک نوع تعرفه در شهرستان اهواز در سال1390)مگاوات 
ساعت(

سایر صنعتیکشاورزیعمومیخانگیمنطقه
مصارف

روشنایی 
جمعمعابـر

32222264983424292041301751401476692515922250اهـواز

813741853217704986101963899132690حمیدیه

14951415525414411073635602279223056مالثانی

جمع کل 
34531145323994883491313474415232754286277995مشترکین

مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق اهواز

7-5- میزان فروش برق به مشترکان به تفکیک نوع کاربری در شهر اهواز در سال 1390
 

 
                      مبنا: جدول 16-7

 7-17- میزان فروش برق  به مشترکان به تفکیک ماه در شهرستان اهواز در سال1390
مصرف کـل ) میلیون ریال(مصرف کـل )مگاوات ساعت(مـاه

299017118718فروردین

345056112084اردیبهشت

630336173374خرداد

714046193143تیـر

876620244017مرداد

817235224057شهریور

827189208657مهـر

552364140524آبان

372567109629آذر

301986101579دی

278229118132بهمن

263350114530اسفند

62779951858444جمع
مأخذ: شرکت توزیع نیروی برق اهواز 

 
7-6- میزان فروش برق  به مشترکان به تفکیک ماه در شهرستان اهواز در سال 1390 

 

   
                        مبنا: جدول 17-7

آب و بـرق فصل هفتم 



فصل هشتـم
مسکن و ساختمان 
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8-1-تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک مناطق شهرداری

منـطقه
مساحت زیر بنا )متر مربع(مساحت زمین)متر مربع(تعداد

سـال 90سـال 89سـال 90سـال 89سـال90سـال 89

1614562 128922128277 181873233637

2554638 159790356579 228634381636

3361471 108288131203 165719307791

410341088 310424386540 286815345076

5401601 83696204876 86430161309

6510566 233679295788 78294115473

7455427 11644381411 120037185939

8684728 205333244073 156295182593

13040981913454 20379551828747 46135081جمع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز

 
 

8-1- مقایسه تعداد پروانه های صادره در سال های 1389 و 1390
 

                        مبنا: جدول 1-8

تعاریف و مفاهیم

ساختمان: فضایـی است محصور، ثابت و مستقـل که تمام یا قسمتـی از آن مسقـف بوده و برای سکونـت و یا 
فعالیت اقتصادی ساخته شده است. به شرط آن که مساحت زیر بنای قسمت مسقف حداقل 4 متر مربع باشد.

مساحت زمین: عبارت است از مساحت قطعه زمین ملکی که ساختمـان در آن ایجاد یا تجدید بنا شود.

سطح کل زیر بنای طبقات: عبارت است از مجموع سطح زیربنای کلیه طبقات اعم از زیر زمین، طبقه ی 
همکف، نیم طبقه، طبقه ی اول و بقیه ی طبقات.

واحد مسکونی معمولی: فضایی است مشتمل بر حداقل یک اتاق و معموال یک آشپزخانه و یک توالت که تمام 
یا قسمتی از ساختمان را تشکیل می دهد.

اتاق: فضایی مستقل در داخل واحد مسکونی است که حداقل 4 متر مربع مساحت و 2 متر ارتفاع داشته باشد.

طرح تفضیلی: شامل راهبردهای توسعه شهر و ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازی شهر می گردد که به 
عنوان سند مرجع اجرای ضوابط مالک عمل مدیریت شهرداری برای صدور مجوزهای الزم در زمینه اقدامات 

ساختمانی و شهرسازی می باشد.

پروانه ساختمانی: مجـوز احداث سـاختـمان که بر اساس ضوابط و مقررات مالک عمل و مصوب طرح تفضیلی 
شهر توسط شهرداری صادر می گـردد.

کاربری: نوع استفاده یا بهـره وری از یک قطعـه مالکیـت یا ساختمـان سـازگار با بافـت بصورت موقت یا دائم 
محل، ترکیبهای غالب و مهم کاربری، مسکونی، تجاری، خدمات عمومی می باشنــد که بـر اساس نیاز محـدوده 
ی محله ای، منطقه ای و یا شهـری پیرو مطالعات آماری برنامه ریزی و پژوهش علوم شهرسـازی تعریف می 

گـردد.

مسکن و ساختمان فصل هشتم  
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8-2- مقایسه مساحت زمین پروانه های ساختمانی صادره در سال های 1389 و 1390

                        مبنا: جدول 1-8

8-3- مقایسه مساحت زیربنای پروانه های ساختمانی صادره در سال های 1389 و 1390
 

                          مبنا: جدول 1-8

8-2-تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک نوع کاربری در مناطق شهرداری اهواز در سال 
1390

تجـاريمسکونيمنطقه
جمعسایرصنـعتيبهداشتيآموزشياداريتجـاريمسکوني

14065210000202562

2555581524013638

3341645832210471

482623220061031088

52835326400100601

6484343615042566

7356294020000427

86051031100144728
3856625544817710145081مجموع

مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز  

8-4- توزیع پروانه های ساختمانی صادره به تفکیک نوع کاربری در سال های 1389 و 1390
 

                        مبنا: جدول 2-8
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8-3-تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در مناطق شهرداری اهواز در سال 1390
5طبـقه و باالتر4طبـقه3طبـقه2طبـقه1طبـقهمنـطقه

11571242523131

226217998172

31215898172

42753707793

53402202102

620827821731

712419921167

8211187134533

1698161588119701مجموع
مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز 

8-5- توزیع پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک طبقات در سال 1390
 

                       مبنا: جدول 3-8

8-4- مساحت زیربنای پروانه ساختمانی صادره به تفکیک نوع در سال90
تجـاريمسکونيمنطقه

مسـکوني
جمعسایـرصنـعتيبهداشتـيآموزشياداريتجـاري

163026749182951390595006275901959818870304

2320625275565238598215863011155257381636

3149593820541614813842115407980500281207

424002515113420940851265001558403973

5653461852411992600108000204876

6786371185235678870180250117131833134497

74146564334217260003353682581

812129341287295001287671973499186447

7319658125713515382832942053940853452007524166410545521مجموع

مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز

8-5- تعداد و هزینه انواع ساختمانهای در دست احداث توسط اداره راه و شهرسازی درشهراهواز )هزینه به 
هزار ریال(

سـال 

واحدهای 
مسـکونی

ساختمان
مراکـز آموزشی و مراکز درمانیهای دولتـی

فرهنگی
عمـران 

شهری)پروژه(

تعداد 
واحد

هزینه 
)تخصیص(

تعداد 
پروژه

هزینه 
)تخصیص(

تعداد 
پروژه

هزینه 
)تخصیص(

تعداد 
پروژه

هزینه 
)تخصیص(

تعداد 
پروژه

هزینه 
)تخصیص(

1386--1500000--478000000--

1387--34915000--323000000203190000

1388--3880000015000000339700000205550000

1389--21583000015000000424700000202918000

مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

مسکن و ساختمان فصل هشتم  
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8-6- انواع راه هاي تحت حوزه ی استحفاظي اداره راه و شهرسازی شهرستان اهواز)کیلومتر( در سال 1390

آزاد راهجمـع
سایـر راه فـرعيراه اصـلي

راه هاي 
آسفالته بـزرگراه 

درجـه عریـضمعـموليعریـضچهار خطه
یک

727/6548/14255/96111/1891/38220/99--

مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

8-7- انواع راه هاي روستایی زیر پوشش اداره کل راه و شهرسازی شهرستان اهواز- کیلومتر در سال 1390
جمعآسـفالتهشـوسه

79/08876/70955/78
مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

8-8- تعداد تونلها، پلها وراهدار خانه های میسر راه ها در پایان سال 1390

تونـلسـال
پــل

راهـدار خانه
20 متـر و بیشتر20-10 متـرزیـر 10 متـر

1386513208751544

1387513221781564

1388513243811584

1389513463901614

مأخذ: اداره کل مسکن و شهرسازی استان خوزستان

مسکن و ساختمان فصل هشتم  
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بازرگانی - رستـوران 

و هتـلداری 
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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.

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 فصل نهم   
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9-1-  آمار کالن اتحادیه های فعال به ثبت رسیده به تفکیک نوع فعالیت در شهر اهواز در سال 1390

تـعدادنـوع فعالیت
تـعداد اعضاء

سـرمایه 
)هزار ریال(

اعضاء 
ایثارگر

یی
لزا

تغا
اش

جمعزنمـرد

10773150007تامین نیاز تولید کنندگان

632134688800140خـدمات

21711842000015صنـعتی

11121319500012فرش دستباف

53603699000036کشـاورزی

1586331202808001110جمع کل
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاهی اجتماعی استان خوزستان

9-2- آمار کالن تعاونی های فعال به ثبت رسیده به تفکیک نوع فعالیت در شهر اهواز  در سال1390

تـعدادنـوع فعالیت
تـعداد اعضاء

سرمایه 
)هزار ریال(

اعضاء 
ایثارگر

یی
لزا

تغا
اش

جمعزنمـرد

12931230545750000اعتبـار

5108181271875001109تامین نیاز تولید کنندگان

531931923856888000453تامین نیاز صنوف خدماتی

966204057106773629500091تامین نیاز مصرف کنندگان

211072449152710537006583چند منـظوره

21390524425373000345حمل و نقل

294152793625804912300172802خدمات

2509398311772788547222263صنعتی

63484284000040عمرانی

31421902323366000357فرش دستباف

30715676212194486524062627کشاورزی

2271441410000030مسکن

42172884000089معدنی

10041283373872025225131912329789جمع
مأخذ: اداره کل تعاون، کار و رفاهی اجتماعی استان خوزستان

9-3-  آمار کاالهای صادراتی شهرستان اهواز در سال 1390

وزنکـاال
ارزشارزش ریالی)کیلوگرم(

 دالری
شیـرو خامه با مـواد چرب  بیش از 1 واحد         

1440119162881152اکثر6تغلیـظ نشده یا شیرین نشده

شیر و خامه شیرکه میزا ن مواد چرب آن بیش 
1257503707597241342259از6 درصد باشد تغلیظ نشده یا شیرین نشده

1597455151577362531399591ماست بجز فرآورده هاي تغذیه کودکان  شیرخوا ر
دوغ  شیر و خامه بسته بندي شده کفیر و سایر شیرها 
و خامه ها ي  تخمیر شده...  به استثناي تغذیه کودکان 

شیرخوار
2743731305870093120624

1608050060496046632سایر پنیر ها
12003959753000374500سایر محصوالت حیوا ني غیر خوراکي

سایر سبزیجات  تازه یا سرد کرده که در جاي دیگري 
6798467228814مذکور یا مشمول نباشد

آرد گندم  یا آرد مخلوط گندم  و چاودار 
) Meslin 38367775168401569049)متل

چربي ها و روغن هاي  نباتي هیدروژنه شده و اجزا آنها 
C.B.E 4403297099200079200به غیر از روغن جانشین کره کاکائو و روغن

2211602004866577190197ســایر
اتـانول )ا لکل  ا تیلیـک هیدروا کسیـد( 100درصد 

1661981239914951082064002خالص

ا ندودهاي بنائي غیر نسوز براي نماي  ساختمان براي 
980591248005600کف براي سقف و همانند

سایـر رزین هاي آلکید بجز رزین هاي الکید
530101098088887103369اصالح شده ویژه رنگ  اتومبیل

پروفیل با مقطعI ازآهن یا فوالد غیر ممزوج فقط گرم 
نورد شده گرم کشیده شده یا اکسترود شده با بلندي 

80  میلیمتر یا بیشتر.
4895080357054644483378196

میله ها ازفوالد زنگ نزن فقط گرم نورد شدهگرم 
17508709376863773892942کشیده شده یا گرم اکسترود شده با مقطع غیر دایره.

مصنوعات آهنگري شده یا پرس شده ولي کار بیشتري 
2093969864343500925274روي آن انجام نشده ازآهن یا ازفوالد

112371631084748681719993401جـمع

مأخذ: سایت گمرک ایران
بازرگانی - رستوران  و هتلداری فصل نهم   
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9-4- آمار کاالهای وارداتی شهرستان اهواز درسال 1390

وزنکـاال
ارزش دالریارزش ریالی)کیلوگرم(

928606455783426567994گـریـس
اندودهاي  بنائي غیرنسوز براي نماي ساختمان براي 

90149303601441کف براي سقف و همانند

276001863254196179090سایر فرآورده هاي روان کننده فاقد روغن نفتي یا معدني .
چسب ها و سایرچسباننده هاي آماده

504048219684044442 غیر مذکور در جاي دیگر.

سایر فرآورده هاي صنایع شیمیایي یا صنایع وابسته  
698703123843715300370غیر مذکور در جاي دیگر

سایر رزین هاي  اپواکسید به غیر از رنگ پودري  
1622009207610232873411آماده و نیمه آماده )فلس و گرانول(

تک رشته هایي که بزرگترین بعد مبدا عرضي آن   ا ز یک 
mm  بیشترباشد میله... غیر از پلیمرهاي اتیلن و پلیمرهاي 

کلروروینیل
225910893492610475

532904910305118400514تسمه نقاله ...  ا زکائوچوي و لکانیزه
99020016718219314تایر بادي نو ازکائوچو براي هواپیما

محصوالت تخت نورد شده از آهن یا از فوالدهاي غیر 
8598208414950568816431ممزوج  به صورت طومار فقط گرم  نورد شده

لوازم و اتصاالت لوله کشي از آهن یا از فوالد 
50662374246391)باستثناء فوالد زنگ نزن (که در جاي دیگر ذکر نشده.

شبکه توري پرچین از آهن یا از فوالد جوش داده شده 
42108106797522299951در نقاط تقاطع آبکاري شده یا اندود شده باروي.

سایر پیچ ها و پیچ هاي مهره خور حتي با مهره ها 
یا واشرهاي مربوط چدن ،آهن یا فوالد غیر از جنس 

استنلس استیل ،حدید شده
178952422009158

واشرهاکه در جاي دیگر گفته نشده 
73268518692190حدید نشده، از چدن ،آهن یا فوالد

صفحه ورق ونوار از مس -نیکل یا مس - نیکل -
54493224198709277858روي ، به ضخامت بیش از 0.15 میلیمتر.

17501274278851120442گیـره قیـد و همانند.
چفت و بست و یراق هاي چفت و بست دارد 

50826460137974داراي قفل از فلزا ت معمولي

9-4-آمار کاالهای وارداتی شهرستان اهواز درسال 1390)ادامه(

وزنکـاال
ارزش ارزش ریالی)کیلوگرم(

دالری

سایرتلمبه هاي دوارحجمي به جز تلمبه هاي 
2024765276523674چرخ دنده اي  پره اي و پره پیستوني و حلزوني

693884705970281853سایرتلمبه ها غیر مذکور در جاي دیگر

170205693881896باالبرهاي آبگونها

230719336926255اجزا ء و قطعات تلمبه هاي مایعات

سایر اجزا و قطعات تلمبه هاي هوا  با خالءکمپرسورهاي 
112396733833657هوا یا گاز باد زنها غیر مذکور در جاي دیگر

صافي هاي روغن یا مواد سوختي براي 
23010898102110418موتورهاي درون سوز

اجزاء و قطعات ماشین آالت سورا خ کردن زمین یا چاه 
147924475570715430343کندن مشمول شماره فرعي 843041 یا 843049

ماشین آالت و دستگاه ها برا ي آسیاب کردن یا عمل 
27624055160023126آوردن غالت یا سبزیجات غالف دار خشک کرده

1324034348609033264دستگاه متمرکز ماشین کاري برا ي کارکردن روي فلزات

سایر ماشین هاي ا بزار برا ي کار روي سنگ سرامیک 
83601245820914114822بتون یا مواد معدني همانند یا شیشه به حالت سرد .

ماشین هائي که انواع مختلف عملیات ماشین کاري را 
بـدون تعویض ابزارها انجام مي دهند براي کار روي 

چوب، استخوان ، موادپالستیکي سخت وغیره
80788332110602794259

سایر ماشینها و دستگاه هاي  مکانیکي با کار خاص غیر 
1278504960291841476811مذکور در جاي دیگر

قالب از نوع تزریقي یا فشاري برا ي کائوچو یا مواد 
320031453738429492پالستیکي

82567803793064816شیر اطمینان یا فشارشکن

سایر اجزا و قطعات مربوط به ماشینهاي شماره 8501 یا 
850226874434898195  بجز کلکتورو بجز روتورژنرا تور نیروگاهي 

156504763622سایر فیوزها براي ولتاژ حداکثر 100 ولت

   

بازرگانی - رستوران  و هتلداری فصل نهم   
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9-4-آمار کاالهای وارداتی شهرستان اهواز درسال 1390)ادامه(

وزنکـاال
ارزش ارزش ریالی)کیلوگرم(

دالری

سایرکلیدها غیر مذکور در جاي دیگر براي 
911268710510873ولتاژ حداکثر 1000 ولت

سایر دستگاه هاي برقي برا ي قطع و وصلتغییر 
یا حفاظت مدارهاي برقي ،غیرمذکور در جاي 

دیگر براي ولتاژ حداکثر 1000 ولت
32906791268

سایر تریلرها و نیمه تریلرها،
191001137959992104573غیرمذکور در جاي دیگر

81229312118ا رتفاع سنج مایعات در مخازن

210142396881381کنتور مایعات
9231468042160سرعت سنج و تاکومتر و استروبوسکوپ

سایر ابزار آالت و دستگاه ها براي اندازه گیري 
یا آزمایش ولتاژ ،جریان، مقاومت یا قدرت 

داراي وسیله ثبت
288324653781

حسگر SENSOR دماي هواي ورودي 
22888660271موتورهاي انژکتوري

1840617689750990436430490جمع

مأخذ: سایت گمرک ایران

9-5- آمار صادرات شهرستان اهواز به تفکیک کشور وارد کننده در سال 1390

وزنکشـورکـاال
ارزش ارزش ریالی)کیلوگرم(

دالری
ا تانول  )ا لکل ا تیلیک هیدروا کسید( 

1587320802663519735گرجستان100درصد خالص

ا تانول )ا لکل اتیلیک هیدرواکسید( 
8200857802008200افغانستان100درصد خالص

پروفیل با مقطع I از آهن یا فوالد غیر ممزوج 
فقط گرم نورد شده گرم کشیده شده یا 

اکسترود شده با بلندي80 میلیمتر یا بیشتر.
4895080357054644483378196افغانستان

میله ها از فوالد زنگ نزن فقط گرم نورد شده 
گرم کشیده شده یا گرم اکسترود شده با 

مقطع غیر دایره.
17508709376863773892942افغانستان

9-5- آمار صادرات شهرستان اهواز به تفکیک کشور وارد کننده در سال 1390 )ادامه(

وزنکشـورکـاال
ارزش ارزش ریالی)کیلوگرم(

دالری
اتانول )الکل اتیلیک هیدرو اکسید(

1616593233729453932009579ترکیه100 درصد خالص

شیر و خامه با مواد چرب  بیش از1و احد       
1440119162881152عراقاکثر6 تغلیظ نشده یا شیرین  نشده

شیر و خامه شیرکه میزا ن مواد چرب 
آن بیش از 6 درصد باشد تغلیظ نشده             

یا شیرین نشده
1257503707597241342259عراق

ماست بجز فرآورده هاي تغذیه 
1597455151577362531399591عراقکودکان شیرخوار

دوغ شیر و خامه بسته بندي شده کفیر و 
سایر شیرها و خامه ها ي تخمیر شده... 

به استثناي تغذیه کودکان شیرخوار
2743731305870093120624عراق

1608050060496046632عراقسـایر پنیر ها
آرد گندم یا آرد مخلوط گندم و چاودا ر 

) Meslin 38367775168401569049عراق)متل

چربي ها و روغن هاي نباتي هیدروژنه شده 
و... اجزا آنها به غیر از روغن جانشین کره 

C.B.E کاکائو و روغن
4403297099200079200عراق

سایر غیر از ردیف هاي
2211602004866577190197عراق 17011100 لغایت 17019100

اتانول )ا لکل  اتیلیک هیدرو                      
2131532474288026488عراقاکسید(100درصد خالص

اندودهاي  بنائي غیرنسوز براي نماي 
980591248005600عراقساختمان  براي کف براي سقف و همانند

سایر رزین هاي آلکید بجز رزین هاي الکید   
530101098088887103369قرقیزستاناصالح شده ویژه رنگ اتومبیل

6798467228814کویتسایر سبزیجات تازه یا سرد کرده

مصنوعات آهنگري شده یا پرس شده ولي 
کار بیشتري روي آن انجام نشده از آهن یا از 

فوالدکه در جاي دیگرگفته نشده

منطقه ویژه 
اقتصادي 

انرژي پارس 
)عسلویه (

2093969864343500925274

هنگ سایر محصوالت حیوا ني غیر خوراکي
12003959753000374500کنگ

112371631084748681719993401-جمع

مأخذ: سایت گمرک ایران

بازرگانی - رستوران  و هتلداری فصل نهم   
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9-6- آمار واردات شهرستان اهواز به تفکیک  کشور صادر کننده در سال 1390

وزن کشـورکـاال
)کیلوگرم(

ارزش 
ریـالی

ارزش 
دالری

504048219684044442آلمانچسب ها و سایر چسباننده هاي آماده

صفحه ورق و نوار از مس- نیکل یا 
مس- نیکل- روي، به ضخامت بیش از        

0.15 میلیمتر.
54493224198709277858آلمان

سایرتلمبه هاي دوار حجمي به جز       
تلمبه هاي چرخ دنده اي  پره اي وپره 

پیستوني و حلزوني
2024765276523674آلمان

230719336926255آلمانا جزا ء و قطعات تلمبه هاي مایعات

صافي هاي روغن یا مواد سوختي براي 
23010898102110418آلمانموتورهاي درون سوز

دستگاه متمرکز ماشین کاري براي 
1324034348609033264آلمانکارکردن روي فلزا ت

سایر ماشین ها و دستگاه هاي        
70894287758549آلمانمکانیکي با کار خاص

82567803793064816آلمانشیـر اطمینان یا فشارشکن.

156504763622آلمانسایر فیوزها براي ولتاژ حداکثر 1000ولت

81229312118آلمانا رتفاع سنج مایعات در مخازن

9231468042160آلمانسرعت سنج و تاکومتر و استروبوسکوپ

قالب از نوع تزریقي یا فشار براي    
320031453738429492اتریشکائوچویا مـواد پالستیکي.

سایر رزین هاي اپواکسید به غیر 
از رنگ پودري آماده و نیمه آماده                       

)فلس و گرا نول (

امارات 
متحده 
عربي

1622009207610232873411

محصوالت تخت نورد شده از آهن یا  از 
فوالدهاي غیر ممزوج

امارات 
متحده 
عربي

8598208414950568816431

وا شرهاکه در جاي دیگرگفته نشده حدید 
نشده، از چدن آهن یا فوالد

امارات 
متحده 
عربي

73268518692190

سایر اجزا و قطعات مربوط به ماشین هاي شماره 
8501 یا 8502 بجزکلکتورو بجز روتورژنرا تور 

نیروگاهي

امارات 
متحده 
عربي

26874434898195

9-6- آمار واردات شهرستان اهواز به تفکیک  کشور صادر کننده در سال 1390)ادامه(  
ارزش دالریارزش ریالیوزن )کیلوگرم(کشورکاال

امارات متحده کنتورمایعات
210142396881381عربي

12201110901908انگلستانسایرتلمبه هاغیرمذکوردرجاي دیگر

ایاالت متحده گیره. قیدوهمانند.
17501274278851120442آمریکا

تک رشته هاییکه بزرگترین بعدمبدا عرضیآن 
ا زیکmm بیشترباشدمیله... غیراز پلیمرهاي 

اتیلن وپلیمرهاي  کلروروینیل
225910893492610475ایتالیا

سایرپیچ هاوپیچ هاي مهره خورحتي با مهره ها یا 
واشرهاي مربوط چدن ،آهن یافوالد غیرا زجنس ا 

ستنلس  استیل ،حدید شده
178952422009158ایتالیا

ا جزا ءوقطعات ماشین آالت سورا خ کردن زمین 
147924475570715430343ایتالیایاچاه کندن

698703123843715300370ترکیهسایر فرآورده هاي صنایع شیمیایي یا صنایع  وابسته

شبکه توري . پرچین ا زآهن یاا زفوالد.جوش دا 
ده شده درنقاطتقاطع. آبکاري شده یاا ندودشده 

باروي.
42108106797522299951ترکیه

سایرماشین هاي ا بزا ربرا ي کارروي سنگ. 
سرا میک. بتون. یاموادمعدني همانند یاشیشه به 

حالت سرد .
83601245820914114822ترکیه

ماشین هائي که ا نوا ع مختلف  عملیات  ماشین 
80788332110602794259ترکیهکاري را بدون تعویض ا بزا رهاا نجام میدهند.

1277804870863066468262ترکیهسایر ماشینها و دستگاههاي  مکانیکي با کار خاص

191001137959992104573ترکیهسایر تریلرها و نیمه تریلرها

3132105032083908469119ترکیهساختمانهاي پیش ساخته

692682694861279945ژاپنسایرتلمبه ها

ماشین آالت ودستگاههابرا ي آسیاب کردن 
یاعمل آوردن غالت یاسبزیجات غالفدار 

خشک کرده
27624055160023126سوئیس

سایر ابزارآالت ودستگاهها براي 
اندازه گیري یاآزمایش ولتاژ ،جریان ،
مقاومت یاقدرت داراي وسیله ثبت .

288324653781سوئیس

حسگر SENSORدماي هواي ورودي 
22888660271سوئیسموتورهاي انژکتوري

928606455783426567994فرانسهگریس

بازرگانی - رستوران  و هتلداری فصل نهم   
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9-6- آمار واردات شهرستان اهواز به تفکیک  کشور صادر کننده در سال 1390)ادامه(  
ارزش دالریارزش ریالیوزن )کیلوگرم(کشورکاال

سایر فرآورده هاي روان کننده فاقد 
276001863254196179090فرانسهروغن نفتي یامعدني 

170205693881896فرانسهباالبرهاي آبگونها

سایر اجزا و قطعات تلمبه هاي هوا با 
112396733833657فرانسهخالء،کمپرسورهاي هوا یاگاز، بادزنها

سایردستگاههاي برقي برا ي قطع  و وصل،  
تغییر یاحفاظت مدارهاي برقي، غیرمذکور در 

جاي دیگر براي ولتاژ حداکثر 1000 ولت
32906791268فرانسه

532904910305118400514مجارستانتسمه  نقاله ... از کائوچوي ولکانیزه

ا ندودهاي بنائي غیرنسوزبراي نماي ساختمان،  
90149303601441هلندبراي کف، براي سقف و همانند

99020016718219314هلندتایر بادي نو ازکائوچو براي هواپیما

لوازم و اتصاالت لوله کشي ازآهن یا از فوالد
50662374246391هلند)با ستثناء فوالد زنگ نزن(

چفت وبست و یراق هاي چفت وبست دار،
50826460137974هلندداراي قفل ازفلزات معمولي

سایرکلیدهاغیرمذکوردرجاي دیگر 
911268710510873هلندبراي ولتاژ حداکثر 1000ولت

1840618689750990436430493-جمع
مأخذ: سایت گمرک ایران

9-7- گزارش مسافرین ورودي و خروجي برحسب ورود و خروج از گمرکات استان خوزستان سال1390

سهم ورودي از کل ورودينام گمرک
سهم خروجي از کل خـروجيکشور )درصد(

کشور )درصد(

3792382/53873832/8شلمچه

1127780/81144440/8چذابه - مرز بستان

780830/5786720/6فرودگاه  اهواز

145130/1120120/1بندر خرمشهر

4859048040آبادان

5894713/95973154/3جـمع
مأخذ: سایت گمرک ایران

9-1- مقایسه سهم ورودی و خروجی مسافرین گمرگات استان خوزستان از کل کشور بر حسب درصد         

                          مبنا: جدول 7-9

9-8- گزارش مسافرین ورودي و خروجي برحسب تعداد تردد از گمرکات استان خوزستان سال1390
سهم گمرک از کل کشور )درصد(تعدادنـام گمرک

7666212/64شلمچه

2272220/78چذابه- مرز بستان

1567550/54فرودگاه اهواز

265250/09بندر خرمشهر

96630/03آبادان

11867864/08جـمع
مأخذ: سایت گمرک ایران

9-2- مقایسه سهم ورودی و خروجی مسافرین گمرگات استان خوزستان از کل کشور بر حسب درصد

                            مبنا: جدول 8-9
بازرگانی - رستوران  و هتلداری فصل نهم   



126127

9-9- تعداد اتاق و تخت برحسب درجه بندي هتل هاي شهر اهواز در سال 1390

تعداد تختتعداد اتـاقتعداد هتـلدرجه هتـل
ظرفیـت در ماه

تعداد تختتعداد اتاق

500000

411442212315

353216722613

21561204320
00000درجه بندي نشده

752110139248جمع
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

9-10- تعداد مسافر ایرانی و خارجي هتل هاي شهر اهواز به تفکیک ماه

مـاه

مسافر ورودي )نفر(

خــارجيایــراني

1389139013891390

22594199191953316فروردین

20593213331595276اردیبهشت

19733181751368192خرداد

1987913800116778تیـر

199151101469961مرداد

205951017066670شهریور

245031209694278مـهر

2238613064132191آبان

3358213718150596آذر

45570141261855105دي

13690012404282997بهمن

683159277220084اسفند

454565169096181001544جمع
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

9-3- درصد حضور مسافران  ایرانی و خارجي هتل هاي شهر اهواز به تفکیک ماه در سال 1389

                      مبنا: جدول 10-9

9-11- فهرست و مشخصات هتل هاي شهر اهواز در سال 1390
نشـانيدرجهتعدادتختتعداداتاقنام هتلردیف

خیابان 24متري- جنب سینما ساحل - خیابان شهیدعابدي4 ستاره144221پارس1

بلوار پاسداران- کوي ملت3 ستاره5190اکسین2

خیابان 30 متري- خیابان سیروس3 ستاره57130پرشیا3

خیابان شریعتي- 4 راه امام خمیني2ستاره52128ایران4

خیابان امام خمیني- نرسیده به4 راه آبادان3 ستاره115202نادري5

ملي راه - خیابان زاویه3 ستاره68160فجر سپاه6

مهمانسراي 7
گلستان- بلوار بوستان- منازل سازماني آب و برق3 ستاره3090بوستان

مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

بازرگانی - رستوران  و هتلداری فصل نهم   
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9-12- فهرست جاذبه های گردشگری شهر اهواز در سال 1390
مـوقـعیـتنـام  مکان

خیابان 24متري - خیابان کاوه غربي نبش اولسرای معین التجار

امانیه - میـدان مولويدانشکده ادبیات

خیابان عامـريزیارتگاه علي بن مهزیار

امانیه- خیابان مدرس بین سقراط و دزمنازل بانک ملي

حد فاصل میدان شهدا و بیمارستان رازيپل سفیــد

مسیر اهواز حمیدیه 10 کیلومتريپارک جنگلي گنبوعه

بین خیابان سی متری)شریعتی( و خیابان 24 متریبازار کـاوه

خیابان امام خمینی - بین خیابان سی متری)شریعتی( و خیابان 24 متریبازار سرپوشیده امام خمینی

خیابان نادري- نبش دوم سمت راست خیابان خسرويهتل قــو

رودخانه کــارونرودخانه کارون

مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

9-13- فهرست اهم اماکن تاریخی شهر اهواز در سال 1390
موقعیـتنام بنـای تاریخی

امانیه - میدان مولويدانشـکده ادبیات

خیابان 24 متري - خیابان کاوه غربي نبش اولسرای معین التجار

خیابان 24 متری- خیابان کاوه غربیخانه ماپـار

خیابان مدرس- روبروی فرمانداریمنازل هشت بنگله
مأخذ: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان

بازرگانی - رستوران  و هتلداری فصل نهم   
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تعاریف و مفاهیم 

خط راه آهن: مجموعه ای متشکل از دو ریل موازی که توسط اتصاالت و ادوات اختصاصی بر روی بستر 
زیرسازی شده و به منظور عبور و مرور وسایل نقلیه ی ریلی احداث می شود. 

خطوط اصلی: عبارتند از خطوطی که مستقیماً در امتداد خطوط بین دو ایستگاه طرفین واقع شده اند. 
خطوط فرعی: خطوطی هستند که در ایستگاه های تشکیالتی، برای تنظیم و تفکیک قطارها )مانور( احداث 

گردیده اند. 

آزادراه: راهی با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور سریع وسایل نقلیه ی موتوری است که دارای معابر رفت و 
برگشت جدا از هم  و شامل حداقل 2 خط عبور، در هر جهت است. ورود به آن و خروج از آن فقط از محل های 
معینی که برای این منظور اختصاص یافته و تحت شرایط خاصی از نظر زاویه ی ورود و خروج امکان پذیر می 

باشد. تقاطع )همسطح( در آزادراه وجود ندارد و مسیرهای متالقی دارای تقاطع غیرهمسطح )تبادل( می باشد. 

راه اصلی: راهی است که با روسازی آسفالت یا بتن برای عبور وسایل نقلیه ی موتوری و به ندرت وسایل نقلیه 
غیرموتوری و پیاده در نظرگرفته می شود و جزیی از شبکه سراسری و ملی است. راه اصلی در بسیاری از حالت 
ها، به صورت دوخطه دوطرفه عمل می کند، ولی در مواردی می تواند به چهار خط پیوسته و یا مجزا توسعه یابد. 

تقاطع ها معموالً هم سطح است. 

راه اصلی چهارخطه )بزرگراه(: راهی با روسازی آسفالت یا بتن، برای عبور سریع وسایل نقلیه است که دارای 
معابر رفت و برگشت جدا از هم می باشد. هر یک از جهت های رفت و برگشت، شامل حداقل دو خط عبور 
است. تقاطع های مهم بزرگراه معموالً از نوع غیرمسطح است. ورود به بزرگراه و خروج از آن با محدودیت 

نسبی انجام می گیرد. 

راه اصلی عریض: راهی است دوطرفه با حداقل دو خط عبور با سواره رو به عرض 3/65 متر برای هر خط 
عبور و شانه های طرفین به عرض 1/85 متر. 

راه اصلی معمولی: راهی است با سواره رو به عرض 7 متر به اضافه شانه های طرفین به عرض حداقل 1 متر. 
راه فرعی: راهی است که ارتباط بین مراکز جمعیت و تولید را در داخل یک منطقه را برقرار می کند و جزیی 

از شبکه داخلی آن منطقه است. راه فرعی عموماً به صورت دوطرفه عمل می کند. 
راه فرعی درجه یک: راهی است با حداقل دو خط عبور با سواره روی روسازی شده به عرض 3/25 متر برای 

هر خط به اضافه شانه های طرفین. 

راه فرعی درجه دو: به راهی گفته می شود با دو خط عبور سواره رو به عرض 5/5 متر به اضافه شانه های 
طرفین. 

مسافر یا بار داخلی: مسافر یا باری است که مبدأ و مقصد پرواز آن داخل کشور باشد، حتی اگر مسیر پرواز، 
مرزهای کشور را قطع کند. 

مسافر یا بار بین المللی: مسافر یا باری است که مبدأ و مقصد آن خارج از کشور باشد. 
سیلو: نوعی انبار برای نگهداری طوالنی موارد دانه ای یا پودری به صورت فله، مانند سیلوی گندم، سیلوی 

سیمان و ... است. 
مطبوعات: اوراق چاپی که به صورت کتاب، روزنامه، مجله و نشریه انتشار می یابند و به طور درباز در ابعاد 

مختلف تحویل پست می شوند و نسبت به سایر مرسوالت، نرخ پستی آنها ارزانتر است. 

کانال: مسیری که یک سیگنال مخابراتی با حداقل NOISE )جهت تامین ارتباط( بتواند حرکت کند. 
تلفن منصوبه: تلفنی است که تجهیزات الزم آن، نصب گردیده ولی هنوز به مشترک واگذار نشده است. 

تلفن مشغول به کار: تلفنی است که به نام و در اختیار مشترک می باشد و مشترک می تواند به وسیله ی آن 
ارتباط تلفنی برقرار کند. 

تلفن همراه: وسیله ای که تمام امکانات و قابلیت های یک تلفن دیجیتالی  معمولی را بدون وابستگی به مکان 
ثابتی به شکل متحرک و سیار ارایه می دهد. 

فرستنده ی اصلی: مجموعه دستگاه ها و تجهیزاتی است که برنامه های رادیویی و یا تلویزیونی را به صورت 
سیگنال صدا، یا صدا و تصویر دریافت می کند و پس از تقویت، منطقه ی خاصی را روی یکی از فرکانس ها 

و کانال های تنظیم شده تحت پوشش قرار می دهد. 

ایستگاه: محل جغرافیایی استقرار فرستنده ی اصلی است. 
وزن بار خالص بارگیری شده: وزن بار بارگیری شده از ایستگاه ها ه بدون احتساب وزن واگن می باشد. 

واحد بار حمل شده: ) بار بارگیری شده از ایستگاه ها + بار تخلیه شده در ایستگاهها+ بارهایی که از ناحیه 
راه آهن استان فقط عبور می کنند( تن کیلومتر در نظر گرفته شده است که برابر با حاصلضرب تناژ خالص 

)تناژ بدون احتساب وزن واگن( بار حمل شده در مسافت پیموده شده است.

حمل و نقل فصل دهم   
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10-1- انواع بار بارگیری شده  در ایستگاه های اداره کل راه آهن اهواز در سال 1390

مـاه
سـایرمـواد صنـعتیمـواد کشـاورزیمـواد معـدنیمـواد نفتی

تعـداد 
واگـن

وزن
)تـن(

تعـداد 
واگن

وزن 
)تـن(

تعـداد 
واگـن

وزن
)تـن(

تعـداد 
واگـن

وزن
)تـن(

تعـداد 
واگـن

وزن
)تـن(

14815629030616995120466830155586322فروردین

6033320027315175147982134164291158اردیبهشت

4625780010916055329716528121167250خـرداد

9545251600145810133518628160889268تیـر

1255690590029166378943792162290067مـرداد

113962654003131739396053315132573545شـهریور

83457000166923593852112161489582مـهر

71391100209116285583097962934959آبـان

472631002251251442823754100855945آذر

43236800009605329194252304دی

47260200001568870682043113394بهـمن

6683676400179981014562932368131455اسفنـد

جمـع 
کـل

4427243800629027741382551053063472417567975249

ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10-1- درصد تناژ حمل شده در ایستگاه های اداره کل راه آهن اهواز در سال 1390

                             مبنا: جدول 1-10

10-2- انواع بار تخلیه شده در ایستگاه های اداره کل راه آهن اهواز در سال 1390

ماه
سایرمواد صنعتیمواد کشاورزیمواد معدنیمواد نفتی

تعداد 
تعداد وزن)تن(واگن

واگن
وزن
)تن(

تعداد 
واگن

وزن
)تن(

تعداد 
واگن

وزن
)تن(

تعداد 
واگن

وزن
)تن(

1112611746645365499001811000000فروردین

140577308388521370700127700021812000اردیبهشت

50527782520828646700163900000خرداد

21433767207237001160000تیر

21342700148504001811000000مرداد

1564165229080001277000372000شهریور

93351333458925244300127700000مهر

49727378373420540200109600000آبان

11578320117610500109600000آذر

17968506927884800127700000دی

21125101280608001096000181000بهمن

3016914798263898001096000402200اسفند

4517248657528622907798001480816005817200جمع کل
ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

حمل و نقل فصل دهم   
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10-3- تعداد مسافر ورودی و خروجی از ایستگاه های راه آهن در استان خوزستان در سال 1390
مسـافر درون مسـافر خروجی از استـانمسـافر ورودی به استـان

استـانی )نفر( نفـر کیـلومتـرنفـرنفـر کیـلومتـرنفـر

1284495103355386913066861015798537972975

ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10-4- طول انواع خطوط و تعداد ایستگاههای راه آهن در استان خوزستان در سال1390

سـال
طـول خطـوط )کیـلومتـر(

تـعداد ایستـگاه
صنـعتی و تجـاریفـرعی و مانـوریاصـلی

1390393100/381/518

ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10-5- تعداد مسافر و بار خالص حمل شده و وزن بار خالص بارگیري شده از ایستگاه هاي راه آهن

ماه
بارخالص حمل شده مسافر

)تن کیلومتر(
وزن بار خالص 

بارگیري شده )تن( نفرکیلومترتعداد )نفر(

1952668761004378105565171252فروردین

1706207530502088051396191799اردیبهشت

1699057987514767938526148120خرداد

1843268171562463842965168513تیر

1353817153492273030355204581مرداد

1638347831147176139806206907شهریور

1578287525381669353848155499مهر

163354741109186093095881477آبان

138859564675764965983294844آذر

1220435272717949610661108923دی

1412456527159349483334203064بهمن

1494706927983853714101225510اسفند

18921318674631487798613471960489جمع کل
ماخذ: اداره کل راه آهن جنوب

10-6- وزن بارجا به جا شده توسط وسایل نقلیه ی  باری عمومی جاده ای برحسب ماه )تن( در شهر اهواز در 
سال 1390

جابجایي درون استـانيمـاه
جابجایي بـرون استـاني

ورودیخـروجی

78292277395610133فروردیـن

108522448740789149اردیبـهشت

106902427408714180خـرداد

116585417424597404تیـر

79780373678578823مـرداد

94204369366604121شهریـور

90483373942619173مـهر

84405344950593691آبـان

89076368650503646آذر

102782367621648061دي

101157346148680285بهمـن

92695342938603168اسفنـد

114488344582607541834جمع
مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان

حمل و نقل فصل دهم   



138139

 10-7- تعداد سفر و مسافر جابه جا شده درون استاني از طریق شرکت های مسافربری در شهر اهواز در 
سال 1390

مـاه
تعداد مسـافر)نفـر(تعداد سفـر)دستـگاه(

سـواريمینـی بوساتـوبـوسجمـعسـواريمینـي بوساتـوبـوسجمـع

2955859813717198603676202259656240279253فروردیـن

3377364173786235703981612403696371694076اردیبهشت

3218751153005240673376431908665082695951خـرداد

2758544522842202912933291647234774380863تیـر

2624128112318211122230281007913914783090مـرداد

2888740392773220752815931487724615586666شهریـور

2977552713273212313354641962205553183713مـهر

2568960923347162503504492304525544164556آبـان

2760056833143187743416962139105337474412آذر

2869252413794196573351681941766318177811دي

3006150393270217523309131885385571386662بهمـن

2874653283429199893402562021785880779271اسفنـد

مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان

10-8- تعداد سفر و مسافر جابه جا شده برون استاني از طریق شرکت های مسافربری در شهر اهواز در 
سال 1390

ماه
تعداد مسافر)نفر(تعداد سفر)دستگاه(

سواريمینی بوساتوبوسجمعسواريمیني بوساتوبوسجمع

435238831445596546944962331817فـروردین

41183579853176019737861262107اردیبهشت

3856333315228157079476142080خـرداد

41333717104061074581056691761613تـیر

3565306544966685664819781959مـرداد

3620309555208187579722872066شـهریور

3311294833606459863112541432مـهر

3925329836247671374170552488آبـان

3923333145887558973174732342آذر

3899324416546488462259182607دي

39703341862178305757041332468بهـمن

416535551259883825812372072381اسفنـد

مأخذ: اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان خوزستان

حمل و نقل فصل دهم   
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10-9- آمار سرویس خروجی از پایانه های شهر اهوازدر سال 1390 )دستگاه(

شرح

سرویس

نام  پایانه
سواریمینی بوساتوبوس

برون 
استانی

درون 
استانی

برون 
استانی

درون 
استانی

برون 
استانی

درون 
جمع کلاستانی

تعداد 
سرویس 
خروجی

56709111012-3126-3873312444سیاحت

135001725030750--غرب

7227298272-3726-22274-شرق

5331783106-8212-21577-زاگرس

3821650836---12620-خلیج فارس
237764373976-28564-3873368915جمع کل

سهم 
ناوگان 
از کل 

سرویس 
های 

خروجی

15/1629/68-0/84-10/363/33سیاحت

4/618/22-3/61---غرب

19/3326/28-1-5/96-شرق

14/2622/22-2/20-5/77-زاگرس

10/2213/60---3/37-خلیج فارس

10/3618/4317/6463/58100جمع کل

متوسط 
روزانه

11537090169330سیاحت

00040016992غرب

0660110215292شرق

0640240159247زاگرس

038000114151خلیج فارس

11520508507081113جمع کل
مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

10-2- متوسط روزانه  سرویس خروجی از پایانه های شهرداری اهواز در سال 1390

 

                        مبنا: جدول 9-10

حمل و نقل فصل دهم   
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10-10- تعداد مسافر خروجی از پایانه های شهر اهوازدر سال 1390 )نفر(

نام پایانهشرح

مسافر

سواریمینی بوساتوبوس
کـل

برون 
استانی

درون 
استانی

برون 
استانی

درون 
استانی

برون 
استانی

درون 
استانی

جی
رو

 خ
فر

سا
د م

دا
تع

2114181591762-48992-894927436425سیاحت

95350303525-208175---غرب

301236838673-35779-501658-شرق

2132721223608-143932-866404-زاگرس

153000672567---519567-خلیج فارس

9742764630135-436878-8949272324054جمع کل

ـه
زان

 رو
سط

ـو
مت

5794361-134-24521196سیـاحت

261831-570---غـرب

8252298-98-1374-شـرق

5843352-394-2374-زاگـرس

4191843---1423-خلیج فارس

267012685-1197-24526367جمـع کـل

د(
رص

ر)د
ـاف

مس
ل 

حم
در 

ن 
گا

ناو
م 

سه

4/5734/38-19/339/431/06سیـاحت

2/066/55-4/50-00غـرب

6/5118/12-0/77-10/83-شـرق

4/6126/42-3/11-18/71-زاگـرس

3/3014/53---11/22-خلیج فارس

21/04100-9/44-19/3350/19جمـع کـل
مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

10-3- متوسط روزانه  مسافر خروجی از پایانه های شهرداری اهواز در سال 1390

                         مبنا: جدول 10-10

10-11- تعداد وسیله نقلیه ی عمومی برحسب نوع در شهراهواز)دستگاه(

تاکـسیاتوبـوسسـال

13864322493

13875232828

13886033301

13895943462

13906563823

مأخذ: سازمان اتوبوسرانی اهواز و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز

حمل و نقل فصل دهم   
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10-12- تعداد پرواز، مسافر وبار پرواز داخلی به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1390

شرح
وزن بار)تن(وزن بار)تن(تعداد پرواز

خروجیورودیخروجیورودیخروجیورودی

5765805991866022637415فروردین

6146147007072532643427اردیبهشت

6506507710879677675440خرداد

6486488269387648752517تیر

6146147423671850719460مرداد

6746758190183249793497شهریور

6476467999177041757459مهر

6636577512073725706434آبان

7297307537475839665443آذر

6936927526074559621419دی

7247268418585202711486بهمن

7377378709981995821453اسفند

7969796992295592933985015454جمع
مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

10-4- پروازهای داخلی به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1390

                           مبنا: جدول 12-10

10-13- تعداد پرواز ، مسافر و بار جابه جا شده مربوط به حج تمتع در شهر اهواز 1390 

سـال
وزن بار)تـن(تـعداد مسافـرتـعدادپرواز

خـروجیورودیخـروجیورودیخـروجيورودي

1387424361536058380147

138823243372332819082

1389464764026381352136

139031306505643416797

مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

10-5- تعداد پروازهای مربوط به حج تمتع در شهر اهواز طی چهار سال اخیر

                          مبنا: جدول 13-10

حمل و نقل فصل دهم   
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10-14- تعداد پروازهای مسافربری ورودی و خروجی فرودگاه اهواز در سال 1390

ماه
پرواز مسافربری ورودی و خروجی

سهم از پرواز خارجی)درصد(خارجیسهم از پرواز داخلی )درصد(داخلی

115625/710232/11فروردین

122870/79554/10اردیبهشت

130015/89443/10خرداد

129613/89443/10تیر

122870/77865/8مرداد

134946/87310/8شهریور

129311/85621/6مهر

132028/86410/7ابان

145915/95277/5آذر

138568/85166/5دی

145009/96632/7بهمن

147424/97643/8اسفند

15938100901100جمع
مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

10-15- تعداد پرواز، مسافرو بار پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه اهواز در سال 1390
پرواز مسافری ورودی و خروجیبار خروجیبار ورودیمسافر خروجیمسافر ورودی

خارجیداخلیخارجیداخلیخارجیداخلیخارجیداخلیخارجیداخلی

922955635789293396552485001740545377415938962
مأخذ: اداره فرودگاه های استان خوزستان

10-16- تعداد و ظرفیت سیلوها و انواع انبار دایر گندم در سال 1390  )مقداربرحسب تن(
نوع انبار گندمسیلوی گندم

ظرفیتتعداد
روبازسرپوشیده معمولی

استیجاری
ظرفیتتعدادظرفیتتعداد

2130000----46000
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4

10-17- عملکرد سیلوهای گندم طی دو سال اخیر )مقداربرحسب تن(

موجودی اول سالسال
گندم صادر شده از سیلوگندم وارد شده به سیلو

از سایر از استان
استان ها

از خارج از 
کشور

تحویل به 
کارخانه

تحویل به 
سایر سیلو ها

13882539012104708791510630092626

13891551061058256534990239777193324

1390326102196011230-255936353817
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4

10-18- میزان گندم تحویل شده به سیلوی اهواز برحسب تن به تفکیک خریداری شده از داخل استان و وارداتی از خارج 
و سایر استانها در سال 1390

گندم وارداتی از سایر سیلو ها و بنادر)تن(گندم خریداری شده از داخل )تن(ظرفیت سیلو )تن(نام سیلو

-100000108385شهید رجایی

3000064451230آذر پیکان
مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4

10-19- تعداد کل نانوایی های شهر اهواز در سال 1390
تعداد واحدشرح

910نانوایان شهری

150فانتزی

-سنتی)خانگی(

1صنعتی

3مجتمع

مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 4

10-20- مقدار گندم خریداری شده و هزینه تبدیل کندم به آرد طی سال های 90-88
138813891390واحدعنوان

مقدار گندم خریداری شده 
235772213183219601تناز کشاورزان

متوسط قیمت خرید یک کیلوگرم 
گندم از کشاورزان

305033003600معمولی )ریال(

320035003800دوروم)ریال(

متوسط قیمت عرضه یک کیلوگرم 
9 ماهه اول 75 ریال و 75ریالآرد به صورت دولتی

سه ماهه آخر 2950 ریال
دو ماهه اول 2950 و 
تا انتهای سال 4300

مأخذ: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 
حمل و نقل فصل دهم   



148149

10-21- واحدهای پستی فعال در شهر اهواز به تفکیک نواحی پستی در شهر اهواز در سال 1390

تعـداد 
ناحیـه

تعـداد 
اداره

تعداد دفتر 
پست

تعداد باجه 
پست

تعداد دفتر 
خدمات ارتباطی

تعداد 
آژانس

تعداد صندوق جمع
پستی

111101834110216
مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان

10-22- واحد های ارائه دهنده انواع خدمات پستی در شهر اهواز در سال 1390
پست تلفنیپست تصویریپست بانکخدمات خودروییپست پیشتازناحیه

50000ناحیه1

50000ناحیه2

181001ناحیه3

50000ناحیه4

180000ناحیه5

100010ناحیه6

120000ناحیه7

40000ناحیه8

60000ناحیه9

30000ناحیه10

60000ناحیه11

921011جمع
مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان

10-23- تعداد مرسوالت پستی صادر شده و وارد شده در شهر اهواز در سال 1390

امـاناتبستـه های کوچکمطبـوعاتنامـه هاجمـعشـرح

1552632513665600168146013481744448صـادر شده

1450300410117800406322548382273597وارد شده
مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان

10-6- سهم  مرسوالت پستي صادر شده و وارد شده بر حسب نوع در شهر اهواز در سال 1390

                              مبنا: 23-10

10-24- تعداد مرسوالت پستی صادر شده به خارج و وارد شده از خارج کشور در شهر اهواز در سال 1390

امـاناتبستـه های کوچکمطبـوعاتنـامه هاجمعشـرح

39011399867151701صـادر شده به خارج از کشور

115502779653334318602334وارد شـده از خارج کشـور
مأخذ: اداره کل پست استان خوزستان

10-25- تلفن های ثابت و همراه در شهر اهواز در سال 1390
تلفن ثابت

تلفن 
همراه

ن 
تلف

وذ 
 نف

ب
ری

ض
د(

رص
 )د

راه
هم

ن 
تلف

وذ 
 نف

ب
ری

ض
د(

رص
 )د

ت
ثاب

تلفن 
منصوبه

تلفن مشغول به کار)مشترکان(

واحد جمع
مسکونی

واحد تجاری 
واحد دولتیو صنعتی

-3314882812753474415469149725519/31142
مأخذ: شرکت مخابرات استان خوستان 

10-26- تعداد تلفن های همگانی منصوبه به تفکیک داخل شهری و راه دور در شهر اهواز در سال 1390

جمـع
تـلفن راه دورشـهری

اینترنتیکـارتیکابیـنجاده ایاستیجاریرایگانکـارتیسکه ای

2507001070015522450
مأخذ: شرکت مخابرات استان خوستان 

حمل و نقل فصل دهم   

پست تلفنیپست تصویریپست بانکخدمات خودروییپست پیشتازناحیه

50000ناحیه1

50000ناحیه2

181001ناحیه3

50000ناحیه4

180000ناحیه5

100010ناحیه6

120000ناحیه7

40000ناحیه8

60000ناحیه9

30000ناحیه10

60000ناحیه11

921011جمع
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10-27- سایت و پورتهای فعال و منصوبه در شهر اهواز در سال 1390
تعدادشرحردیف

0سایت وب کیوسک1

4800پورت منصوبه2

3431پورت دایر شده3

مأخذ: شرکت مخابرات استان خوستان 

10-28- مراکزمخابراتی دیجیتال و تعداد شماره های واگذار شده به تفکیک مرکز مخابراتی در شهر اهواز 
در سال 1389

مشغول منصوبهنام مرکزردیف
نواحي مخابراتيپیش شمارهبکارحقیقي

مرکز شهر293-292-223-222-221-3600036164220اهواز امام خمینی )ره(1

امانیه-نهضت 376-373-326-2312019248333اهواز مدرس2
آباد-چمران

زیتون-ملي راه449-442-445-444-3000029387443اهواز ولي عصر3

پاداد-زند558-554-553-552-551-4448043961550اهواز آزادي)پاداد(4

کوي انقالب-لشکر383-379-378-2886224977377اهواز انقالب5

332-375-374-372-335-4516742922اهواز گلستان6
گلستان320-321

کوي باهنر270-229-228-2500025190227اهواز رجایي7

آسیاباد-کارون-295-226-225-2900825310224اهواز عالمه8
سخریه

کوي ملت448-447-2500021509446اهواز کوي ملت9

چمران-کیان آباد338-337-392-391-3484431137390اهواز کیانپارس10

کوت عبدا...581-559-110007479555اهواز کوت عبدا...11

کوي علوي150006326341اهواز علوي12

کوي اسالم557-113048281556اهواز اسالم آباد13

مالشیه56722776331مالشیه14

شهرک نفت100006502441کوي نفت15

مدرس5603073739شهرک صنعتی اهواز16

××××375017331476××جمع کل
مأخذ: شرکت مخابرات استان خوستان 

10-29- تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلي رادیویي موج متوسط در استان خوزستان

سـال

رادیــو

تعداد
 ایستـگاه

فرستنـده
 اصـلي

تعداد فرستنده هاي پخش کننده برنامه در هر شبکه

برون مـرزيشبـکه استانيشبـکه سراسري

138646213

138746113

1388410211

1389410212

1390410212

مأخذ: سالنامه آماری استانداری 1390

10-30- تعداد ایستگاهها و فرستنده هاي اصلي تلویزیوني و اف ام در استان خوزستان

سـال

اف امتلویـزیـون

تعداد 
ایستگاه

فرستنده اصلي
فرستنده ایستگاه

اصـلي شبـکه جمـع
اول

شبـکه 
دوم

شبـکه 
سوم

شبـکه 
چهار

شبـکه 
پنجم

شبـکه 
خبر

138612541212288120492851850

138715741912887122532363081

138818552113011814027951120101

138920864714814514927130180219

1390212762175167171281562744248
مأخذ: سالنامه آماری استانداری 1390

حمل و نقل فصل دهم   



فصل یازدهـم
بـازارهای مـالی 
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تعاریف و مفاهیم 

مالیات مستقیم: مالیاتی است که بر درآمد و دارایی اشخاص وضع می شود و قابلیت انتقال به واحدهای دیگر 
را ندارد.

مالیات غیر مستقیم: مالیاتی است که بر تولید، واردات، مصرف و فروش کاالها و خدمات وضع می شود و اثر 
واقعی پرداخت متوجه مصرف کننده نهایی می باشد.

عملیات بانکی: عبارت از قبول سپرده، اعطای تسهیالت بانکی، معامالت برات و سفته، معامالت ارزی، عملیات 
مربوط به اوراق و اسناد بهادار، نقل و انتقال وجوه در داخل کشور و نظایر آن طبق قانون است. 

مضاربه: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین )مالک( عهده دار تامین سرمایه )نقدی( می شود، با 
قید اینکه طرف دیگر )عامل( با آن سرمایه تجارت کند و در سود حاصل شده هر دو طرف شریک باشند. 

جعاله: عبارت است از التزام شخص )جاعل یا کارفرما( به ادای مبلغ یا اجرت معلوم )جعل( در مقابل انجام 
عملی معین طبق قرارداد؛ طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یا پیمانکار نامیده می شود. 

معامالت سلف: منظور از معامالت سلف، پیش خرید نقدی محصوالت تولیدی به قیمت معین است. 
اجاره به شرط تملیک: عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل 

به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک شود. 

قرض الحسنه: عقدی است که به موجب آن بانک ها مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به اشخاص اعم از حقیقی 
یا حقوقی به قرض واگذار نمایند. 

سپرده های قرض الحسنه پس انداز: به سپرده هایی گفته می شود که سودی به آنها تعلق نمی گیرد، ولی 
طبق قانون بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز اینگونه سپرده ها، به قید قرعه جوایز ثابت نقدی و یا 

جنسی به سپرده گذاران اعطا کنند. 

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: به سپرده هایی اطالق می شود که بانک ها به صورت سپرده های کوتاه 
مدت یا بلند مدت از مردم قبول می کنند. بانکها در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار فقط به عنوان 
وکیل سپرده گذار عمل می کنند و منافع حاصل از این سپرده ها طبق عقود اسالمی مورد استفاده قرار می 

گیرد. منافع بر اساس عقد قراردادی، بین سپرده گذار و بانک تقسیم می شود. 

بیمه: عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه از طرف دیگر، در صورت 
وقوع یا بروز حادثه، خسارت  وارد شده بر وی را جبران کند و یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر 

)شرکت( طرف تعهد را بیمه گذار )فرد یا موسسه( وجه پرداختی را حق بیمه می نامند.                       

حق بیمه صادره: منظور از حق بیمه صــادره وجــه حق بیمه مستقیم بازار بیمه کشور در سال مورد بررســی 
)بر اساس سیستم مبتنی بر سال مالی( می باشد و حق بیمه های غیرمستقیم که از طریق عملیات اتکایی کسب 

گردیده در محاسبات منظور نمی شود. 

خسارت پرداخت شده: عبارت از خسارت مستقیم پرداخت شده در ســال مورد بررسی )بر اساس سیستم 
مبتنی بر سال مالی( می باشد و سهم بیمه گران اتکـایی از خسارت در آن منظور نمی شود. 

بیمه آتش سوزی: بیمه است که زیان ها و خسارات مالی ناشی از آتش سوزی، صاعقه و انفجار را جبران می 
کند. همچنین شرایط این بیمه نامه قابل تعمیم به خطرهای تبعی ماندد سیل، سقوط هواپیما، طوفان و مانند 

آن می باشد. 

بیمه باربری )حمل و نقل(: بیمه ای است که کاال در مقابل خطرهای حمل و نقل کاالها از شروع سفر تا پایان 
آن تحت پوشش قرار می دهد. 

بیمه حوادث )شخصی(: بیمه ای است که در بروز خطرهای فوت، از کارافتادگی، نقص عضــو، غرامت روزانه 
و هزینه های پزشکی ناشـی از خطرهای یادشده خسارت وارد شده را جبران می نماید. 

بیمه اتومبیل )بدنه(: بیمـه ای است که زیـان وارده شده به وسیـله ی نقلیه، متعلـق به بیمـه گــذار را جبـران 
می نماید. 

بیمه شخص ثالث: بیمه ای است که زیان وارد شده به دارندی وسیــله ی نقلیه ی زمینی را در اثر خسارت 
به شخص ثالث و خسارت به سرنشین اتومبیل را جبران می نماید. 

بیمه مهندسی: بیمه ای است که کلیه خسارات را در هنگام عملیات نصب، مقاطعه کاری و ... بر اساس شرایط 
قرارداد جبران می کند . 

بیمه زندگی )عمر(: نوعی بیمه است که در آن، بیمـــه گر متعهد می شود مبلــغ معینی)به صورت سرمایه و 
یا مستمری( را به بیمه گذار و یا اشخاص ثالثی که او  تعیین کرده است پرداخت کند.

بازارهای مالی فصل یازدهم    
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11-1- تعداد واحدهای بانکی – تعداد سپرده نزد بانک ها و مبلغ سپرده در شهرستان اهواز در سال 1390

تعداد واحدهای نـام بانک
بانکی

تعداد سپرده نزد 
بانک ها

مبلغ سپرده نزد بانک ها 
)میلیون ریال(

414402448485308تجـارت

284008003183332سپـه

255151421621250رفاه کارگران

827016168827982صـادرات

213735222517653کشـاورزی

335174095905217مسـکن

352699769238528ملت

6497870312087787ملی

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

11-1- تعداد واحدهای بانکی شهرستان اهواز در سال 1390
 

                        مبنا: جدول 1-11

11-2- مبلغ انواع سپرده نزد بانک در استان خوزستان در سال 1390)میلیون ریال(  

قرض الحسنه نـوع سپرده
جاري

قرض الحسنه 
پس انداز

سرمایه گذاري 
کوتاه مدت

سرمایه گذاري 
ســایربلند مدت

6206254167514842856764447910534894تجـارت

132297657689729235531947580433565سپـه

1488554748339147654312547800رفاه کارگران

32369451729398670794041148921346772صـادرات

16695011281672221617813867661172530کشـاورزی

1204256463682619507813622010مسـکن

4709951189930344763325232438651729مـلت

62282222287725597840963560042858075مـلی

260666591066216434259709261025716997565جمع

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1389

11-2- سهم مبلغ انواع سپرده نزد بانک های استان خوزستان در سال 1390

                        مبنا: جدول 2-11

بازارهای مالی فصل یازدهم    
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11-3-تعداد انواع سپرده نزد بانکهای استان خوزستان در سال 1390

قرض الحسنه نوع سپـرده
جاري

قرض الحسنه 
پس انداز

سرمایه 
گذاري کوتاه 

مدت

سرمایه 
گذاري بلند 

مدت
سـایر

8927782280530918455185802تجـارت

1274274717605587962917525756سپـه

794150306589104586985160رفاه کارگران

1915231154817401296555388425صـادرات

2620601310208197889687951973کشـاورزی

51565406929560510308870مسـکن

1164105765126628699696147275مـلت

322475165395661794130821426067مـلی

195488761847153016488746006210298جمع
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

11-3- سهم انواع سپرده نزد بانک های استان خوزستان در سال 1390

                        مبنا: جدول 3-11

11-4- حجم وارزش سهام معامله شده دربورس منطقه ای اهواز در سال )هزارسهم- میلیون ریال(

سـال
فـروش سهامخـرید سهامکـل معامالت

ارزشحجمارزشحجمارزشحجم
138557915200531329731092412516791920

1386911612869204353714369447624143226

138725357152096877181181130176390339837

13881245102830146382011669860691166316

1389280141799780143650406003136491393776

13903107901043562134679511749176111531812

1118088313477549584014685156224741666887جمع
مأخذ: بورس منطقه ای خوزستان

11-4- متوسط ارزش هر سهم معامله شده در بورس منطقه ای اهواز )سهم- ریال(

                        مبنا: جدول 4-11
 

بازارهای مالی فصل یازدهم    
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11-5- حجم و ارزش سهام معامله شده برحسب شرکت های مشمول در بورس منطقه ای اهواز در سال 
1390)هزارسهم- میلیون ریال(

شـرکت
فروش سهامخرید سهامکل معامالت

ارزشحجـمارزشحجـمارزشحجـم

بانک 
1601154875497196277456291921010کشاورزی

بانک صنعت 
1788855009688886231298999926967و معدن

3669401082031526123535621432872846 امین سهم

بانک توسعه 
3376221037371730554844916456655288صادرات

1043562310790511749134679531812176111جمع
مأخذ: بورس منطقه ای خوزستان

11-5- ارزش سهام خریده شده و فروخته شده بر حسب شرکت های مشمول در بورس منطقه ای اهواز در 
سال 1390

                        مبنا: جدول 5-11

بازارهای مالی فصل یازدهم    



فصل دوازدهـم
امـور قضـایی
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تعاریف و مفاهیم 

دادگاه عمومی: دادگاهی است که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و شکایات وارده با صالحیت 
عام تشکیل می شود. تأسیس این دادگاهها در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن به 

تشخیص رئیس قوه قضائیه است.

دادگاه انقالب: دادگاهی است که بر طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 15 تیر 1373 
مجلس در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه ی قضاییه تشخیص بدهد تحت 

نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد و به جرایم زیر رسیدگی می نماید:
 -  کلیه ی جرایم علیه امنیت داخلی، خارجی و محاربه یا فساد فی االرض.

 -  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری.
 -  توطئه علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

 -  جاسوسی به نفع اجانب.
 -  کلیه جرایم مربوط به  قاچاق مواد مخدر.
 -  دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. 

حوزه قضایی: عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ است.

عسر و حرج: مواردی است که یکی از دو متداین دچار مشکالت و سختی هایی شود که قانون بر خالف احکام 
اولیه فرصتی برای وی قایل شود. 

 

12-1- تعداد تصادفات به تفکیک نوع تلفات و ماه در شهر اهواز  در سال 1390

تـعداد تصادفات مـاه
فوتی

تـعداد تصادفات 
جرحی

تـعداد تصادفات 
کل تصادفاتخسارتی

15223306544فـروردین

10236329575اردیبـهشت

15265346626خـرداد

8270373651تیـر

14223342579مـرداد

9246372627شهریـور

12270289571مـهر

10333264607آبان

8275290573آذر

8267264539دی

6224253483بـهمن

7252264523اسفنـد

122308436926898جمع
مأخذ: راهنمایی و رانندگی استان خوزستان

12-1- مقایسه توزیع تصادفات در شهر اهواز طی سالهای 1389 و 1390

                        مبنا: جدول 1-12

امور قضاییفصل دوازدهم     
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12-2- تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده در شهر اهواز سال 1390

تریلی کامیونکامیونتوانتمینی بوساتوبوسسواری
کشنده

آمبوالنس
موتور سیکلت

نقل و انتقالتعویض پالکنو شماره

374415418633782605404652145443282271

مأخذ: راهنمایی و رانندگی استان خوزستان

12-3- تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در شهر اهواز سال 1390

جمع )فقره(
منجر به جـراحیفـوتی

خسارت)فقره( مجروح )نفر(فقرهفوت شده )نفر(فقره

7073122133308437373692

مأخذ: راهنمایی و رانندگی استان خوزستان

12-4- تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالک 

سـال
معامالت قـطعي

با حق 
استرداد

وکالت اجـارهذمـه
نامه

گواهـي 
سـایرامضاء

غیـر منـقول
منقول

1386203022897513365124128755214755548822

138724446236798614475857212211231747609

138828822237177032888827309813946958553

138929481299968994479558780614692677371

1390260414086610224201111110868815512987308
 مأخذ: اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان

12-2- سهم انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالک در سال 1390
 

  

                        مبنا: جدول 4-12

12-5-  عملکرد کل اداره ثبت اسناد و امالک به تفکیک نواحی ثبت اسناد در شهر اهواز در سال 1390
تـعداد اسنـاد مالکیت واگذار شدهتـعداد اسنـاد مالکیـت صادرهناحیـه

3130428549اهواز
مأخذ: اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان

12-6- تعداد شرکت هاي ثبت شده و منحل شده و تعداد دفاتر ثبت اسناد و امالک

تـعداد شرکت هاي سـال
ثبت شده

تـعداد شرکت هاي 
منـحل شده

تعداد دفاتر ثبت اسناد و 
امــالک

138631151347

1387322715198

1388279483129

13892343104143

1390175781117

مأخذ: اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان
 

امور قضاییفصل دوازدهم     
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12-7- آمار معاینات اجساد با علت فوت تعیین شده ارجاعی به پزشکی قانونی 

جمع معاینات سـال
اجساد

مـرگ های غیرطبیعی

تـصادف 
غــرق سوختـگیرانندگی

شدگی
سقـوط از 

مسمومیتبلندی

1385658615592351974821

1386510813162071924515

1387424712742292307548

1388390512572021578039

1389470312432062016125

13901690543167762930

مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12-7- آمار معاینات اجساد با علت فوت تعیین شده ارجاعی به پزشکی قانونی )ادامه(

جمع معاینات سـال
اجساد جمع

مـرگ های طبیعیمـرگ های غیرطبیعی

بـرق 
گرفتگی

گـاز 
گرفتگی

سایـر
 مرگ های 
غیـر طبیعی

بیماری های 
قلبـی و 
عروقی

سایـر 
مرگ های 

طبیعی

13856586783491910172478

13865108104137827091725

1387424770227205001079

1388390510019613462976

1389470397251889534422

139016904124350245276

مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12-3- مقایسه آمار معاینات اجساد با علت فوت ارجاعی به پزشکی قانونی در شهر اهواز

 

                        مبنا: جدول 7-12

12-8- آمار معاینات سرپائی )افراد در قید حیات( انجام شده توسط پزشکی قانونی استان خوزستان 

سـال
جمع کل 
معاینات 

سرجمع پایی

معاینـات عمومی

معاینات 
روانپزشکی

تصـادفات 
اهـدا جنینحوادث کارنـزاعرانندگی

1385949431855186413357914170

1386878452752157282820712650

13878412624721565428703109622

13888251421551793326038114131

13898745419591838023944140636

13909180322051911224978186262

امور قضاییفصل دوازدهم     
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12-8-  آمار معاینات سرپائی )افراد در قید حیات( انجام شده توسط پزشکی قانونی استان خوزستان  )ادامه(

سـال
جمع کل 
معاینات 

سرجمع پایی

معاینـات عمومی

از کـار
تعیین ارزشافتـادگی

سایـر 
معاینـات 
عمـومی

معاینـات 
اختصاصی 

زنـان

معاینـات 
اختصاصی 

مـردان

1385949432818271162914636225

1386878454119154132194289190

1387841266618942129864001184

1388825146320594101514202206

1389874543623002135644897230

1390918032219914183695059220

مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12-9- آمار عملکردآزمایشگاه پزشکی قانونی استان خوزستان  )نمونه( در سال 1390

آزمایشگـاه سـال
سـم شناسی

آزمایشگـاه پاتولوژی 
)تعداد اعضـاء(

آزمایشگـاه 
سرولوژی

آزمایشگـاه 
DNA

138711155415518740

138810044320620260

13898962289318570

139015469281011070

مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12-10- آمار عملکرد کمیسیونهای تخصصی پزشکی قانونی استان خوزستان)تعداد پرونده به نتیجه رسیده( 

قصـور جمعسـال
پزشکی

پزشکی 
روانپزشکیقانونی

1387198208989

13881971170116

1389162224595

1390205577276
مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12-11- مجتمع های قضائی مستقر در شهر اهواز در سال 1390
محل استـقرارشعب تحت پوششمجتـمعردیف

مـرکز1
شعب 1 تا 19 دادگاه تجدید نظر)شعب 1، 16، و 17 ،کیفری استان 
هستند(، شعب 8  تا 16  دادگاه عمومی)حقوقی(، شعبه اجرای احکام 
حقوقی، شعبه اجرای احکام خانواده، شعب نیابت قضائی، شعب 1 تا 6 

اجرای احکام کیفری و شعبه سرپرستی و امور محجورین

امانیـه –
 میدان مولوی

 قـدس2
)شماره 2(

شعب 3 و 4 دادگاه عمومی)حقوقی(، شعب 106، 107 و 
شعب 109تا 113 دادگاه عمومی)جزائی(، شعبه 2 و شعب 5 

تا 10 بازپرسی، شعبه 6 و شعب 12 تا 16 دادیاری

بلوار قـدس 
بعداز بیمارستان 

آپادانا

3
شهیـد 

فهمیده)ویژه 
مبارزه  سرقت(

شعب 114 و 115 دادگاه عمومی)جزائی(، شعب 14 تا 17 
بازپرسی، شعب 7 و 17 دادیاری، شعبه 7 اجرای احکام

زیتـون کارمندی 
نبش خ زویه

انقالب 4
اسـالمی

شعب 1 تا 4 دادگاه انقالب، شعب 101 تا 105 دادگاه 
عمومی)جزائی(، شعب 2، 4، 12، 13 و 18 بازپرسی، شعب 2، 4، 
12، 13 و 18 بازپرسی، شعب 1، 8، 9، 11 و 18 دادیاری، شعبه 

8 اجرای احکام کیفری، شعبه 8 اجرای احکام کیفری، شعبه اجرای 
احکام اصل 49

کیـانپـارس
 پهلوان شرقی

تنـدگویـان5
شعب 20 و 22 دادگاه تجدید نظر و 21 دادگاه تجدید نظر)کیفری 
استان(، شعب 1، 2، 5، 6، 7 و 14 دادگاه عمومی )حقوقی(، شعب 
108 دادگاه عمومی)جزائی(، شعب 1، 6، و 11 بازپرسی، شعب 2 

تا 5 دادیاری
خـرم کوشـک

مجتمع ویژه 6
امـانیهشعبه 116 دادگاه عمومی)جزائی(، شعبه 10 دادیاریتصادفات

مأخذ: اداره کل دادگستری استان خوزستان

امور قضاییفصل دوازدهم     
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12-12- کالنتری های تحت نظارت مجتمع های قضائی شهر اهواز
کالنتــریمجتـمعردیـف

کالنتری های 11 کارون، 12، 13 نمونه، 16، 18، 23 پادادشهر، تنـدگویان1
25 کوی طالب، 26 ملی راه و پاسگاه غیزانیه

کالنتری های 15، 19، 20، 21، 22، 24، 27، 30، 33 و پاسگاه قـدس2
های کوت عبداهلل، سویسه، عنافجه و حمید

انقالب اسـالمی3
کالنتری های 14 کیانپارس و 36 کیان آباد و جرائمی با عناوین 

مجرمانه: قتل، فوت، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرائم منافی عفت، 
مشروبات الکلی، نزاع با اسلحه سردو گرم، تیراندازی، CD غیر مجاز

شهیـد فهمیـده4
کلیه کالنتری هایی که سرقتی در آن حوزه اتفاق بیافتد)ویژه مبارزه با سرقت(

مأخذ: اداره کل دادگستری استان خوزستان

12-13- مجتمع های شوراهای حل اختالف شهرستان اهواز
آدرس مجتـمعشـماره تلفن مجتمعنام مجتـمعردیـف

3331975مجتـمع شماره یک1
کیانپارس- خیابان پهلوان- نبش اول3334982

کمپلو- نبش ناصر خسرو شمالی3780528مجتـمع شماره دو2

فاز یک پاداشهر-انتهای خیابان جواد االئمه5718385مجتـمع شماره سه3
نبش خیابان اسفند- ساختمان یار علی

بلوار پاسداران- روبروی زیتون کارمندی4431615مجتمع شماره چهار4

کوت عبداهلل- کوی شهید محسن85-5556854مجتمع شماره شش5
خیابان سید راضی

امانیه- خیابان عارف- ساختمان قبلی شورای 3361500مجتمع شماره هفت6
شهر- روبروی امور مشترکین گاز

مجتـمع شماره 7
فاز 2 پادادشهر- جنب مسجد لوله سازی 558831هشـت

سازمان نظام پزشکی

2284999مجتـمع شماره نـه8
منطقه سپیدار- جنب زندان سپیدار2279743

مسیر تصفیه قند و شکر- دهستان عنافچه2363869مجتـمع شماره ده9

مجتـمع شماره 10
مسیر جاده اهواز- اندیمشک- دهستان الهائی4263312یازده

مجتـمع شماره 11
گلستان- خیابان کاشان- پالک 33416272سیزده

12

مجتـمع قضائی 
تصادفات و امور 
بیمه شورای حل 

اختالف اهواز

امانیه- خیابان دز- ساختمان قبلی مخابرات3330790

13
واحد اجرای احکام 
حقوقی شورای حل 

اختالف اهواز
امانیه- خیابان عارف- ساختمان قبلی شورای 3331022

شهر- روبروی امور مشترکین گاز

مأخذ: اداره کل دادگستری استان خوزستان

امور قضاییفصل دوازدهم     
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تعاریف و مفاهیم 

خدمات اجتماعی: مجموعه ای از تدابیر خدمات غیربیمه ای است که به منظور کمک به تامین حداقل نیازهای 
اساسی گروه های کم درآمد و نیازمند جامعه ارایه می شود.  

خدمات توانبخشی: به مجموعه ای از خدمات پزشکی، پیراپزشکی، آموزشی، حرفه ای و اجتماعی گفته می 
شود که در جهت به حداکثر رساندن توانایی های موجود در فرد معلول به کار گرفته می شود. 

خدمات پیشگیری: به مجموعه تدابیری اطالق می شود که برای جلوگیری از بروز و یا گسترش پدیده ی 
خاصی در یک مجموعه ی به خصوص، صورت می گیرد. 

طرح شهید رجایی: طرحی است که به موجب آن به سالمندان نیازمند 60 ساله و بیشتر جامعه روستایی و 
عشایری کشور و افراد تحت تکفل آنها کمک می شود. 

طرح مددجویی: طرحی است که بر اساس آن افراد بنا به عللی از قبیل فقدان سرپرست، از کارافتادگی 
سرپرست، معلولیت سرپرست و ... بر حسب نوع نیازمندی، تحت پوشش کمک های دایمی یا موردی قرار 

می گیرند. 

خدمات درمانی: این خدمات تحت عناوین درمان سرپایی، بستری، نسخه پیچی، اعزام بیمار، تحویل وسایل 
توانبخشی، زایمان و .... در مورد کلیه افراد خانوارهای واجد شرایط استفاده از کمک های درمانی انجام می 

شود. 
 

وام خودکفایی: وام یا کمک های مالی است که به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی برای 
فعالیت در زمینه قالیبافی، گلیم بافی و جاجیم بافی، بافندگی و خیاطی، دامداری و کشاورزی و ..... پرداخت 

می شود. 

از کیان  یا دفاع  و  انقالب اسالمی و حفظ دستاوردهای آن  تداوم  افرادی که در جریان  تمامی  به  شاهد: 
جمهوری اسالمی ایران، در مقابل تهدیدها و تجاوزهای دشمن و عوامل ضد انقالب و اشرار، مفقود و اسیر شده 

اند، شاهد گفته می شود. 

درصد جانبازی: عبارت است از میزان عدم توانایی جسمی و روانی جانباز که کمیسیون پزشکی آن را تعیین 
می کند. درصد کامل برای جانبازان، معادل واژه ی از کارافتادگی در قوانین استخدامی کشور است. 

بیمه ی اختیاری: افرادی که در زمان گذشته حداقل به مدت یک سال به عنوان بیمه شده برای آنان حق بیمه 
پرداخت شده باشد و در زمان حاضر نیز کارکنان مستقل به شمار آیند، می توانند بار دیگر خود را بیمه کنند. 

بیمه ی بیکاری: سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که طبق مقررات قانون تامین اجتماعی، بیمه 
بوده و بر خالف میل و اراده خود بیکار شده اند و نیز آماده انجام کار می باشند مقرر ایام بیکاری پرداخت 

کند. 

کمک هزینه ازدواج: مبلغی است که طبق شرایطی خاص، برای تأمین قسمتی از هزینه های ازدواج به بیمه 
شده پرداخت می شود. 

بازنشستگی: عبارت است از عدم اشتغال به کار مستخدم مشترک صندوق سازمان بازنشستگی کشوری یا فرد 
بیمه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی به سبب احراز شرایط بازنشستگی به موجب قانون. 

مستمری: عبارت است از مبلغی که طبق شرایط مقرر در قانون )به طور مستمر( به منظور جبران قطع تمام یا 
قسمتی از درآمد، به بیمه شده و یا در صورت فوت او برای تامین معیشت بازماندگان وی، به آنان پرداخت 

می شود. 

بهزیستی فصل سیزدهم      
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13-1- تعداد مراکز غیر دولتی ارائه دهنده ی خدمات تحت نظارت سازمان بهزیستی در شهر اهواز در سال 1390
خدمـات پیشگیری و امـور فرهنگیخدمـات توانبـخشیخدمـات اجتـماعی
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3382044330282-154306-
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان 

13-2- تعداد واحدهای ارائه دهنده ی خدمات سازمان بهزیستی در شهر اهواز در سال 1390

 خدمات کارآموزی و باز
پروری  اجتماعی

)آسیب های اجتماعی(  
شبانه روزی

خدمـات پیشگیری و امور فرهنگی
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- 1 4 7 30 5 1 1 - - - 208 4 3
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13-3- تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهای مختلف سازمان بهزیستی در 
شهر اهواز در سال 1390

خدمـات توانبخشی خدمـات اجتماعی
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مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13-3- تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط واحدهای مختلف سازمان بهزیستی در شهر 
اهواز در سال  1390)ادامه(

 خدمـات
 کارآموزی و باز
             پروری اجتماعی

 )آسیب های
)اجتماعی

خدمـات پیشگیری و امور فرهنگی خدمـات توانـبخشی
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مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

بهزیستی فصل سیزدهم      
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13-4- تعداد مددجویان استفاده کننده از خدمات ارائه شده توسط مراکز غیر دولتی تحت نظارت سازمان 
بهزیستی در شهر اهواز در سال 1390

زی
 رو

انه
 شب

ی(
ماع

جت
ی ا

 ها
ب

سی
   )آ

ری
رو

از پ
ی و ب

وز
رآم

 کا
ت

دما
خ خدمات پیشـگیری و امـور فرهنگی خدمـات اجتـماعی تعداد مدد جو با توجه به نوع فعالیـت

 درمان و
 باز توانی

 معتادان خود
معـرف

ک
تیـ

ی ژن
ـک

زش
ره پ

ـاو
مش

ری
ـو

حض
ره 

ـاو
مش

ور
شـا

ی م
دا

صـ

ـوا
شن

نا

ند
مـ

ـال
س

من
ـز

ی م
انـ

رو

ـی
ذهن

تی
رک

ی ح
ـم

جس

ری
کـا

دد
 مـ

ک
ینـ

کل

  خدمـات
 مهدهای
کودک

حمایت از 
خانوارهـای  
بی سرپرست 

و  نیازمنـد          
)مستمری  بگیران(

ی(
منائ

ت ا
هیئ

 (    
ت

رس
سرپ

ی 
ن ب

دکا
کو

ی 
دار

گه
ن

ری
ست

ب

یی
رپا

س

کفا
ود

خ

صی
صو

خ

فر
ن

وار
خان

- 96 46
72

52
2

69
46

69
77 45 26
8

27
0

58
0

80 3 32
9

88
76

78
09

35
39 3

مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13-5- تعداد خانواده های بی سرپرست پذیرفته شده سازمان بهزیستی اهواز بر حسب علت پذیرش در شهر 
اهواز در سال 1390

سایر عللمفقود االثر شدن سرپرستطالقازکارافتـادگی سرپرستزنـدانی شدن سرپرستفـوت سرپرست

1140248841237112142

مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13- 6- تعداد مهدکودک و کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی در شهراهواز درسال 1390 

جمـعتعـدادشــرح
آمـادگینوبـاوهنوپـاشیرخـوار

دختـرپسـردختـرپسـردختـرپسـردختـرپسـر

----------دولتـی

20288761032061963931489298713672733خصـوصی

4329916183839764588خـودکفا

20692051122222144311528305414122821جمـع

مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13-1- توزیع کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی به تفکیک رده سنی در شهراهواز در سال 1390 

                       مبنا: جدول 6-13

13-7- واحدهای ارائه دهنده خدمات کارآموزی و بازپروری اجتماعی و مددجویان استفاده کننده از خدمات 
آنها در شهراهواز در سال 1390

شــرح
تعداد مددجـوتعـداد واحـد

خدمات روزانهخدمات شبانه روزیخدمات روزانهخدمات شبانه روزی

10600دولتی

0000غیـر دولتی

مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

13-8- تعداد فرصتهای شغلی ایجاد شده جهت مددجویان اداره بهزیستی در شهر اهواز در سال 1390
فرصتهای شغلی ایجاد شده

حوزه امـور پیشگیریحـوزه امـور توانبخشیحـوزه امـور اجتـماعیجمـع

615380
مأخذ: سازمان بهزیستی استان خوزستان

بهزیستی فصل سیزدهم      
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13-9- تعداد موارد معلولیت در شهر اهواز به تفکیک مناطق شهرداری)آبان 1385(
جمعیـت معلولخانـوارداراي معـلولمنـطقه شـهرداری

12701401منـطقه 1

520578منـطقه 2

12081450منـطقه 3

13891708منـطقه 4

652789منـطقه 5

18172141منـطقه 6

18752164منـطقه 7

10611238منـطقه 8

979211469جمـع

مأخذ: مرکز آمار ایران)سرشماری نفوس و مسکن(

13-2-درصد جمعیت معلول به تفکیک مناطق شهرداری در سال 85 

                       مبنا: جدول 13- 9

13-10- تعداد واحدها و مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی)ره( و مبلغ کمک مستمری وسایر 
پرداختی ها در شهر اهواز در سال 1390
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12917650 848 5318 2209 4009630 1457 746 1 10336810350 منـطقه1 اهواز

17900820 851 7266 3172 755700 269 131 1 22680264327  منطقه 2 اهواز

16255760 1366 6885 2829 614600 227 108 1 8147308097  منطقه 3 اهواز

17779880 97 7229 2895 3896760 1421 690 1 9240182258 کوت عبداهلل

6919800 32 3575 1219 2571400 1161 474 1 3513159687 حمیدیه

مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان 

13-11- خدمات ارائه شده به مددجویان توسط کمیته امداد امام خمینی)ره( برحسب مبلغ پرداخت شده 
در اهواز در سال 1390
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3723000 371 652640 118 605875 79 2238500 431 884936 … 3390  منطقه 1
 اهواز

7160925 772 1349166 158 683326 78 2998577 603 939891 … 6749  منطقه 2
 اهواز

3469000 308 630202 110 466101 71 1460000 239 784201 … 6154  منطقه 3
 اهواز

4624000 583 740851 145 607816 109 160000 180 786968 … 4924  کوت عبداهلل

1211000 267 270000 70 382580 99 805000 174 370517 … 2014 حمیدیه

مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان
بهزیستی فصل سیزدهم      
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13-12- تعداد ایتام تحت پوشش، حامیان، ایتام مورد حمایت حامیان و مبلغ پرداختی به آنها در شهراهواز 
در سال 1390

منـطقه کمیته 
امـداد

کـل ایتام تحت 
پوشش

ایتـام مورد تعداد حـامی
حمایت حامیان

کـل مبلغ 
پرداختی به ایتام

)هزار ریال( حقوقیحقیقی

575121055751813979منـطقه1 اهواز

733188717336757840منـطقه2 اهواز

560126925601146508منـطقه3 اهواز

716140527162041685کـوت عبداهلل

2813041281356325حمیـدیه
   مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان 

13-13- کمکهای مردمی و صدقات در شهر اهواز  )مبالغ به هزار ریال( در سال 1390
وجوهات امانی )کفارات ، نذورات و..(صدقات )درآمد حاصله ازصندوقهای صدقات(مـنطقه کمیته امداد

00منـطقه1 اهواز

2197934016667569منـطقه2 اهواز

00منـطقه3 اهواز

00کـوت عبداهلل

3171033135487حمیـدیه

نکته2: کلیه درآمدهای حاصله از صندوقهای صدقات در سطح کالنشهر اهواز ، بصورت متمرکز در ستاد توسعه 
مشارکتهای مردمی و زیر نظر منطقه 2 اهواز فعالیت دارد

13-14- خدمات فرهنگی کمیته امداد امام )ره( به تفکیک مناطق کمیته در شهر اهواز در سال 1390

منـطقه کمیته 
امـداد

تعداد دانـش 
تعداد دانشـجوآمـوز

تعداد شرکت 
کنندگان 
دراردوها

تعداد شـرکت 
کنندگان 
آمـوزش

هزینه 
خدمات 
فرهنگی 

)هـزارریال(

تعداد محصل بهره 
مند ازکانونهای 

فرهنگی

سـایرامـداد

1109563180561417880450منـطقه1 اهواز

91193114410852790540610منـطقه2 اهواز

1109043594191297035منـطقه3 اهواز

1255046667278863350کـوت عبـداهلل

725025330117738035حمیـدیه
مأخذ: کمیته امداد امام خمینی)ره( استان خوزستان

نکته1: دانشجویان منطقه 3 اهواز و همچنین کوت عبداله، در مناطق 1 و 2 اهواز سرشکن شده اند.

13-15- تعداد دوره های آموزش امداد و نجات برگزار شده و شرکت کنندگان در این دوره هادر شهر اهواز  سال 1390

سـال

آموزش امـداد 
پایه عمومی

آموزش امـداد 
امـداد آموزش  امـداد گریعمومی همگانی 

تخصصی

دوره
شـرکت 
دورهکننده 

شـرکت 
دورهکننده 

شـرکت 
دورهکننده 

شـرکت 
کننده 

1385601500200500041004120

13869022504001000041005150

1387701750350875041007210

13889022504001000051258240

1389541100950950001532012240

13902484048168010200480
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان

بهزیستی فصل سیزدهم      
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13-16- شرکت کنندگان در برنامه ها و فعالیت های مراکز امور جوانان در شهر اهواز سال 1390
تفکیک نوع فعالیـت و یا برنامـه

انـواع کالس های 
فرهنگی، هنری و 

ورزشی

انـواع طرح های 
آموزشی )مقابله با 

ایدز و ...(

انـواع جشن، 
مراسم و همایش 

های مختلف

انـواع اردوهای 
مختلف

انـواع مسابقات 
مختلف

1580120020001000800

مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان

13-17- مراکز و اعضا ی کانون ها و انجمن ها در شهراهواز 

سـال

اد 
آز

خه 
شا

کز 
مرا

اد 
عد

ت

تعداد اعضـای 
شـاخه آزاد

خه
شا

ز  
راک

د م
عدا

ت
ی 

وز
 آم

ش
تعداد اعضای شـاخه دان

دانش آمـوزی

ن 
انو

د ک
دا

تع
ن 

ویا
شج

تعداد اعضای کانون های دان
دانشجویی

زنمردجمعزنمردجمعزنمردجمع

13882190070012001407000300040005440022004500

138927053203851105750340023505864432568

139016302503802052800100018006529009002000
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان

13-3- مقایسه تعداد اعضای کانون ها و انجمن ها طی سالهای 1390 و 1389

                        مبنا: جدول 17-13

 13-18- فعالیت های آموزشی امور جوانان در شهر اهواز 

سـال

بـشر دوستـانههنـری و ادبیورزشـیفنـی و حرفـه ای

تعداد 
دوره

تعداد مـردزن
دوره

تعداد مـردزن
دوره

تعداد مـردزن
دوره

مـردزن

13884090030010300010200100601100700

138932180003008505210082038565

139012140100101003002423018030300230
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان        

   

 

13-19- آمار ناوگان و نیروهای عملیاتی جمعیت هالل احمر در شهر اهواز     

سـال 1390 سـال 1389 سـال 1388 شــرح

25 22 16 تعـداد خـودرو عملیـاتی

143 128 110 تعـداد حضـور عملیـات

31 30 32 تعـداد نیـروی عملیـاتی ثابت

135 112 94 تعـداد نیـروی دواطلب
مأخذ: جمعیت هالل احمر استان خوزستان       

 

 
   

13-20-  متوسط حقوق ماهیانه بازنشستگان و وظیفه بگیران )بازنشستگان متوفی( صندوق بازنشستگی در 
شهراهواز طی سالهای 1390-1385       

138513861387138813891390سـال

190104926797744674140519694055604616741021حقـوق )ریـال در ماه(
مأخذ: سازمان بازنشستگی- مدیریت استان خوزستان

بهزیستی فصل سیزدهم      
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13-4-  مقایسه متوسط حقوق ماهیانه بازنشستگان و وظیفه بگیران )بازنشستگان متوفی( صندوق بازنشستگی 
در شهراهواز طی سالهای 1386-1390)ریال در ماه(

                          مبنا: جدول 20-13

13-21- بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر حسب نوع بیمه در شهر اهواز 
در سال 1390

ری
ـیا

خت
ا

 تبـعی
رانندگـان ان

گـ
ند

ران  تبـعی
بافنـدگان ان

دگ
فـن

با  تبـعی
 حرف و
 مشـاغل

 آزاد

 حرف و
 مشـاغل

 آزاد

 تبـعه
 اجبـاری
 با اعـمال
فرمـول

 اجبـاری
 یا کسر

مشتـرک
نـام شعبه

984 7579 2224 2 22 2107 1403 75038 39025 یک اهواز

953 2124 624 30 79 3049 1592 72533 38759 دو اهواز

1694 4011 1221 46 114 3314 1758 89510 45325 سه اهواز

984 5455 1658 11 25 1102 731 109816 62192 چهار اهواز

684 2631 848 13 0 1023 904 55854 29464 پنج اهواز

1111 3165 1126 8 35 1597 1220 28213 14667 شش اهواز

13-21- بیمه شدگان اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بر حسب نوع بیمه در شهر اهواز در 
سال 1390)ادامه(

 جمـع
 اصلی و
تبـعی

جمع تبعی
 جمـع
اصلی

 تبعی بیمه
بیـکاری

 بیـمه
بیـکاری

 تبـعی
توافـقی توافـقی

 تبـعی
 کـارگران
ساختمانی

 کـار گرا ن
ساختمانی

 تبـعی
اختیـاری نـام شعبه

135396 90586 44810 1083 424 693 287 1052 441 3032 یک اهواز

124752 81830 42922 550 310 329 193 969 412 2246 دو اهواز

155539 104251 51288 924 436 472 180 1468 560 4506 سه اهواز

187878 121317 66561 1123 497 91 39 1120 435 2599 چهار اهواز

95771 63195 32576 756 336 104 33 794 307 2020 پنج اهواز

58755 39405 19350 637 248 1403 484 1129 459 3253 شش اهواز
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

13-22- خالصه آمار مستمری بگیران اصلی و تبعی شهر اهواز در سال 1390

فـوت شده از کـار افتـاده

بازنشسته  جمـع فوتنـام شعبـه
شـده

 غیـر ناشی
از کـار

 ناشی از
کـار

 جمع از
کـار افتاده

 کـلی غیر
 ناشی از
کـار

 جزئی ناش
از کار

 کـلی ناشی
از کـار

2475 2365 110 391 255 91 45 3048 یک اهواز

2091 1980 111 364 221 104 39 3309 دو اهواز

4426 4257 169 619 418 130 71 4595 سه اهواز

3698 3465 233 435 268 100 67 4380 چهار اهواز

1869 1806 63 336 208 80 48 4845 پنج اهواز

2444 2367 77 362 272 45 45 3500 شش اهواز

بهزیستی فصل سیزدهم      
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13-22- خالصه آمار مستمری بگیران اصلی و تبعی استان خوزستان در سال 1390)ادامه(

 جمع اصلی
و تبعی

تبـعی  تبـعی از
کـار افتاده

 تبـعی
باز نشسته

 جمع بر
اسـاس پرونده

جمع براساس 
نفر )اصـلی(

بـازمانده  نـام
شعبـه

57 16442 980 6753 5914 8709 5270 یک اهـواز

374 14619 797 6173 5764 7649 3976 دو اهـواز

37 23223 1088 8785 9640 13350 8136 سه اهـواز

428 21581 895 8722 8513 11964 7149 چهار اهواز

53 22052 846 11805 7078 9401 4220 پنج اهواز

565 17076 841 7436 6306 8799 4937 شش اهواز
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

13-23- کمک های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شـدگان تحـت پوشـش ســازمان تامین اجتماعی 
شهر اهواز در سال 1390

غرامت دستمزد ایام بارداریکمک هزینـه ازدواججمـع

مبـلغ)ریال(تـعداد )مورد(مبـلغ)ریال(تعداد )مورد(مبـلغ)ریال(تعداد )مورد(

20102148035982173236510701775129262628768848836

 

         
13-23- کمک های نقدی و غرامت پرداخت شده به بیمه شـدگان تحـت پوشـش سازمــان تامین اجتماعی 

شهر اهواز در سال 1390)ادامه(

غرامت دستـمزد 
مبلغ نقدی مقرری ایام بیـماری

ایام بیـکاری
)ریال(

کمک های نقدی
مربوط به سایر موارد

مبلغ)ریال(تعداد)مورد(تعـداد )مورد(تعـداد )مورد(

6756352139509797185805235783551493354872

مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

13-24- تعدادکارگاه های تحت پوشش شعب سازمان تامین اجتماعی بر حسب نوع بیمه در شهر اهواز در 
سال 1390

نیـمه فعـالفعـالشعبـه

37423885شعبه1

45822158شعبه2

45202533شعبه3

32072099شعبه4

16931145شعبه5

22061129شعبه6

1588212949جمع کل
مأخذ: سازمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

13-25- نام و نشاني مراکز درماني سازمان تامین اجتماعی در شهر اهواز در سال 1390
نشـانینـام

اهواز- سپیدار- روبروی منازل صنایع فوالدبیمارستان امیرالمومنین )ع( اهواز

اهواز- خیابان آزادگان)24 متری( – خیابان کیکاوسپلي کلینیک شهید رجایي

اهواز- کوي انقالب کمپلو- خیابان امیر کبیر شماليبیمارستان امیر کبیر

اهواز- امانیه- خیابان لقمان  – نبش سقرط – جنب شعبه 2 تامین اجتماعیدرمانگاه شماره 3 اهواز

اهواز-  جاده کوت عبداهلل – بعد از بهشت آباد- روبروی کوی مشعلیدرمانگاه شماره 4 اهواز

اهواز-کوی سلطان منش- جنب اتوبوسرانی شرکت نفتدرمانگاه شماره 5 اهواز

اهواز- کوی انقالب خیابان- سروش جنوبي – نبش 60 متریدرمانگاه شماره 6 اهواز

اهواز-کوي ملت- انتهای خیابان اقبالدرمانگاه شماره 7 اهواز

مأخذ: مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان خوزستان

بهزیستی فصل سیزدهم      



فصل چهاردهـم
آمــوزش 
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تعاریف و مفاهیم 

باسواد: کسانی که می توانند به فارسی و یا به هر زبان دیگر کلمات ساده ای را بخوانند و بنویسند خواه مدرک 
رسمی داشته یا نداشته باشند. 

کارکنان آموزشی، دفتری و اداری )شاغل در وزارت آموزش و پرورش(: کارکنان آموزشی شامل معلم و  
معلم ورزش است و کارکنان دفتری و اداری شامل متصدی آزمایشگاه و کارگاه، مراقب بهداشت، مربی 

پرورشی، مدیر، ناظم یا معاون، کتابدار، کارمند اداری و دفتردار می باشد. 

تحصیل: منظور از تحصیل اشتغال به تحصیل طبق برنامه های رسمی آموزشی ایران یا کشورهای خارجی 
است. بنابراین، آموزش در دوره های آموزشی غیررسمی )مانند آموزش زبان در آموزشگاه های خصوصی یا 

نزد معلم خصوصی( تحصیل به حساب نیامده است. 

آموزش استثنایی: مخصوص آن دسته از اطفال و نوجوانانی است که دارای عقب ماندگی ذهنی و یا جسمی، 
معلولیت و اختالل در یادگیری بوده و یا ناسازگار باشند و شامل دوره ی آمادگی، ابتدایی، راهنمایی تحصیلی، 

آموزش متوسطه و آموزش فنی و حرفه ای می باشد. 
دوره پیش دانشگاهی: مدت این دوره یک سال می باشد و دانش آموزان پس از گذراندن دوره متوسط می 
توانند در یکی از گرایش های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی این دوره را به پایان برسانند و در 

آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها شرکت کنند. 

دوره عمومی شبانه)بزرگساالن(: سطح تحصیالت در این دوره مطابق دوره راهنمایی تحصیلی در کالس های 
روزانه بوده و مدت آن 3 سال است. 

دوره تکمیلی شبانه)بزرگساالن(: تحصیالت در این دوره مشابه دوره متوسطه عمومی یا متوسطه فنی و حرفه 
ای بوده مدت آن 4 سال است. دوره های سازمان نهضت سوادآموزی: دوره های این سازمان شامل دوره 

مقدماتی، دوره تکمیلی، دوره پایانی و دوره پنجم می باشد. 

سوادآموز بزرگسال: به فردی اطالق می شود که با بیش از 10 سال سن، از تحصیل در نظام آموزشی رسمـی 
کشور بازمانده باشد و در کالس های برگساالن نهضت سوادآموزی ثبت نام کند. 

سوادآموز قبول شده: به سوادآمــوزی که در امتحـانـات پایان دوره موفـق به کسب نمـرات قبولـی گردیـده، 
سوادآموز قبـول شده در امتحان گفتـه می شود. 

دوره تربیت معلم: دوره تربیت معلم 2 سـال اسـت و کسانـی که دارای مدرک دیپلم هستنـد و دوره 2 ساله 
تربیت معلم را در این مرکز به پایان رسانند به اخذ مدرک کاردانی در رشته مربوط نایل می شوند. 

دانشگاه: به مؤسسه آموزش عالی گفته می شود که حداقل از سه دانشکده یا دو دانشکده و دو آموزشکده 
تشکیل شده باشد. وجه تمایز دانشگاه از سایر مراکز آموزش عالی، فعالیت در دوره های کارشناسی ارشد و 
دکترا است. دانشگاه ها با توجه به نوع و زمینه های فعالیت خود به سه گروه تقسیم می شوند: دانشگاه جامع، 

دانشگاه تخصصی و دانشگاه علمی، کاربردی. 

مرکز آموزش عالی: سازمانــی است که از بیــن دارندگان دیپلم متوسطه یا باالتر دانشجـو میپذیــرد و به 
فــارغ التحصیالن خود مدرک کاردانی یا باالتر می دهد. 

آمـوزش فصل چهاردهم       
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14-1- تعداد دانش آموزان روزانه به تفکیک نواحی آموزش و پرورش )دولتی و غیر دولتی( در شهر اهواز 
در سال تحصیلی 1390-91

ـل
ک

یی
ثنا

ست
ا

ان
ست

نر
ه

ش
دان

 و 
کار

نی
ن ف

ستا
نر

 ه
ای

فه 
حر

و 

طه
وس

متـ
 

یی
ـما

اهن
ر

یی
دا

بتـ
ا

گی
ـاد

آم

ـه
حی

نا

66548 507 3693 1294 16632 15543 26999 1880 ناحیـه 1

76733 817 4075 1782 15157 17593 32663 4646 ناحـیه 2

71816 494 4648 2642 15038 16552 30266 2176 ناحیـه 3

55524 48 2566 505 10720 13175 25873 2637 ناحیـه 4
270621 1866 14982 6223 57547 62863 115801 11339 کـل

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-1- مقایسه دانش آموزان روزانه به تفکیک دوره های تحصیلی در شهر اهواز در سال تحصیلی 1389-90

                          مبنا: جدول 1-14

14-2- تعداد دانش آموزان مدارس دولتی و غیردولتی شهر اهواز برحسب دوره ی تحصیلی در سال تحصیلی 1390-91

جمعمتـوسطه راهنـماییابتـداییجنسیتنوع آموزشگاه

غیـر دولتي
40642720656713351دختـر

808064291680631315پسـر

دولتـی
522752633227679106286دختـر

513822738227700106464پسـر
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-3- تعداد مراکز آموزشی به تفکیک  نواحی آموزش و  پرورش در شهر اهواز در سال تحصیلی 1390-91 
کلمتوسطهراهنماییابتداییکودکستانناحیهتعداد کالس

4312076130369ناحیه 23461

107183101187578ناحیه 29382

5516785169476ناحیه 27153

5515781122415ناحیه 22394

2606273436081838جمع10238
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-4- تعداد کارکنان آموزش و پرورش اهواز بر اساس وضعیت استخدامی در سال تحصیلی 1390-91

کارمند رسمی ناحیـه
و پیمانی

کـادر 
خدماتی

کارکنـان حق 
التـدریس

کارکنـان و آموزشیاران 
نهضت سوادآموزی

کـل 
کارکنان

2800709892968ناحیـه 1

34517515903631ناحیـه 2

30437114853213ناحیـه 3

22154112812349ناحیـه 4
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-5- تعداد دانش آموز و کالس به تفکیک ناحیه در مدارس دولتی دوره های تحصیلی شهر اهواز در سال 
تحصیلی 91-1390 )نفر در کالس(

منطقه

متوسـطه عمومي راهنـمایيابتـدایی
وپیش دانشگاهي

ش 
دان

وز
آم

س
کال

کم
ترا

ش 
دان

وز
آم

س
کال

کم
ترا

ش 
دان

وز
آم

س
کال

کم
ترا

249269022813727474291411949728ناحیه 1

2918810932714292530271349154525ناحیه 2

2835810632714868505291524559925ناحیه 3

21185822261053139427965241923ناحیه 4

1036573880275341819032852507206025جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

آمـوزش فصل چهاردهم       
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14-2- متوسط تراکم هرکالس در مدارس دولتی دوره های تحصیلی شهر اهواز  در سال تحصیلی 1390-91

                              مبنا: جدول 14- 5

14-6- تعداد دانش آموزان دوره استثنایی بر حسب دوره های آموزشی و نوع معلولیت در استان خوزستان 
در سال تحصیلی 1390-91

دوره
معلول جسمی کم توان ذهنینابینا و کم بیناناشنـوا

چند معلولیتیحرکتی

دخترپسردخترپسردخترپسردخترپسردخترپسر

10185811224186553922آمـادگی

351198593311026141429268ابتـدایی

82467950218900247راهنـمایي

60160021315800133متـوسطه

594345745320411147197168100جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-7- آمار پرسنل رسمی و پیمانی بر اساس مدرک تحصیلی در سال تحصیلی 1390-91

فوق لیسانسفوق دیپـلمدیپـلمزیر دیپـلممقطـع
جمعدکتـریلیسانس

601358391728196102968ناحیـه 1

531771143198316913526ناحیـه 2

561671019168818223114ناحیـه 3

29103646144313232356ناحیـه 4

198582364768426791611964جمع
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-8- آمار پرسنل حق التدریس بر اساس مدرک تحصیلی در سال تحصیلی1390-91
دکتریلیسانسفوق دیپلمدیپلمزیر دیپلممقطع

-9---ناحـیه 1

-114--ناحیـه 2

-212--ناحیـه 3

-12---ناحیـه 4
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-9- آمار آموزشگاه، کالس و تعداد دانش آموزان تیز هوش شهر اهواز در سال 1390-91

پسـردختـرکالسآمـوزشگاهناحیـهمقطـع
تعداد 

کل دانش 
آمـوزان

224338336674ناحیه 4راهنـمایی

متـوسطه 
219239240479ناحیه 1

228372399771ناحیه 4
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-10-  تحوالت کمي پروژه هاي مردمي مشارکتي تحویل شده به سازمان آموزش و پرورش در شهر 
اهواز در سال 1390

هزینه )میلیون ریال(زیربن )متـر مربع(کالسپـروژه

127491028400
مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان 

14-11- درصد مدارس احداثي مردمي و مشارکتي به کل مدارس تحویلي در شهر اهواز در سال 1390
کـالس)درصد(پـروژه)درصد(

15/315/6
مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

14-12- تعداد پروژه هاي تحویلي به سازمان آموزش وپرورش درشهر اهواز در سال 1390
کـالسپـروژه

مردمي- مشارکتيدولتيمردمي- مشارکتيدولتي

781247374
مأخذ: اداره کل نوسازی مدارس استان خوزستان

آمـوزش فصل چهاردهم       
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14-13- تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب جنس و دوره آموزشی در شهر 
اهواز در سال 1390

سـال
جمع کل سوادآموزان بر 

حسب جنس
سوادآموزان 

مقدماتی
سوادآموزان

 تکمیلی

مـردزنمـردزنمـردزن

13851954833336826154866891009

13862432135851350118855922978

138724481299314570180695101074

1388249042870126601588122441282

138910272154846058765249651

139080671346921184330627

14-13- تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب جنس و دوره آموزشی در شهر 
اهواز در سال1390 )ادامه(

سال
سوادآموزان دوره سواد سوادآموزان پنجمسوادآموزان پایانی

آموزی

مـردزنمـردزنمـردزن

138533443772689363--

138633004371598285--

13872769312520--

1388------

138941821----

1390----3645601

مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-3- مقایسه تعداد سوادآموزان طی سال های 1385 تا 1390 به تفکیک جنس

                       مبنا: جدول 13-14

14-14- سواد آموزان بزرگسال کلیه دوره های نهضت سواد آموزی به تفکیک گروه سنی در شهر اهواز 
درسال 1390

 50 سـاله
و بیشتر

40-49 
سـاله

30-39 
سـاله

20-29 
سـاله

10-19 
سـاله جمع  دوره

تحصیـلی

207 3173 3021 2116 896 9413 جمع

3 17 16 131 43 210 مقدمـاتی

156 1757 1626 1055 363 4957 تکمیـلی

- - - - - - پایانی

48 1399 1379 930 490 4246 سـوادآموزی
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

آمـوزش فصل چهاردهم       
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 14-15- آموزشیاران سازمان نهضت سواد آموزی بر حسب جنس در شهر اهواز
زنمـردجمعسـال

138560973536

138651151460

13871039154885

13881070165905

138989892806

139032530295
  مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-16- تعداد کالسهای تشکیل شده و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در شهر اهواز

سـال
تعداد کالس های تشکیل شده

تعداد کـارکنان

کـادرآمـوزشیار

مـردزنمـردزنپنجمپایانیتکمیلیمقدماتیسوادآموزیجمـع

13851694-628593269204536731437

13862071-1154531261125460511143

13872671-157010652798851541140

13882490-13021188--9051651131

13892219-1133105135-3031020

139098327144668--29530325
 مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

 

14-17- تعداد سواد آموزان مقاطع مختلف نهضت سوادآموزی بر حسب گروه سنی در شهر اهواز

گروه سنی/
50 سـاله 40-49سـاله30-39سـاله20-29سـاله19-10 سـالهسـال

و بیشتر

138564175882554230402000

138664576925682343903311

138732337567790158212980

13883286970882255596959

13891054258236573851677

1390896211630213173207
مأخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

14-18- تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی 1390-91

دانشـگاه
کـارشناسيکـارداني

کـارشناسي کـارشناسي ناپیوسته
ارشد

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

28526011381120583464شهیـد چمران

338345649128612471392130178آزاد )واحد اهواز(

14891229------آزاد )واحد علوم وتحقیقات خوزستان(

----330549484571066دانشـگاه علمی-کاربـردی

17312337662449257134--دانشـگاه پیام نـور

14-18- تعداد پذیرفته شدگان در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی91-1390 )ادامه( 

دکتـرای حرفه ایدکتـراي  Ph.Dدانشـگاه

مردزنمردزن
611122237شهید چمران

0000آزاد)واحد اهواز(

--1214آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

----دانشگاه علمی-کاربردی

----دانشگاه پیام نور
 مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

آمـوزش فصل چهاردهم       
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14-19- تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 1390-91

کارشناسیکاردانی 
کارشناسی 

ارشد
دکترای 
دکترای حرفه ای

PhD
دکترای 
تخصص

دکترای 
فوق 

تخصص
جمع کل

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

0916912631426223113321327870331166654

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

14-20- تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی1390-91

دانشـگاه
کـارشناسي کـارداني

کـارشناسيکـارشناسيناپیوسته
 ارشد

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

1724592226710361414021201شهیـد چمران

آزاد
)واحد اهـواز(

199133451033237549785720327476نیمسال اول
145524881350269145545238307413نیمسال دوم

آزاد) واحد علوم و 
18851862------تحقیقات خوزستان(

----16332451390909دانشـگاه علمی-کاربـردی

13910127941564193103--دانشـگاه پیـام نـور

14-20- تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی91-1390 )ادامه( 

دانشـگاه
PHD  دکتـرای حرفه ایدکتـراي

مـردزنمـردزن

183383294165شهیـد چمران

0000آزاد )واحـد اهواز(

--2247آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

----دانشـگاه علمی-کاربردی

----دانشـگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14-21-  تعداد دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی1390-91

کارشناسی کارشناسیکـاردانی
ارشـــد

دکترای 
حرفه ای

دکترای 
PhD

دکترای 
تخصص

دکترای 
فـــوق 
تخصص

جمع کـل

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

1110025028673291241320695638324330241544722186

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

14-22- تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی1390-91

دانشـگاه
کارشناسي کارداني

کارشناسي ارشدکارشناسيناپیوسته

مـردزنمـردزنمـردزنمـردزن

3916901091485326279شهیـد چمران

3261092143351426887322آزاد)واحد اهـواز(

322356------آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

----21702210930947دانشگاه علمی-کاربردی

183253172911002814دانشگاه پیام نور
 

14-22- تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلی91-1390)ادامه(

دانشـگاه
PHD  دکتـرای حرفه ایدکتـراي

مـردزنمـردزن

6222213شهیـد چمران

0000آزاد)واحد اهواز(

--115آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

----دانشـگاه علمی-کاربردی

----دانشـگاه پیام نور
 مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

آمـوزش فصل چهاردهم       
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14-23- تعداد فارغ التحصیالن دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی1390-91

کارشناسی کارشناسیکـاردانی
ارشد

دکتـرای 
حرفه ای

دکتـرای 
PhD

دکتـرای 
تخصص

دکتـرای 
فوق 

تخصص
جمع کـل

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

444436616243261066023376522600362

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

 

14-24- کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي1390-91

دانشـگاه
استادیاردانشیاراستـاد

مـردزنمـردزنمـردزن
44278942215شهید چمران

01061248آزاد)واحد اهواز(

2628-8-آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

------دانشگاه علمی-کاربردی

127---دانشگاه پیام نور

2121254105243دانشگاه علوم پزشکی اهواز

14-24- کادر هیأت علمي تمام وقت دانشگاه هاي شهر اهواز در سال تحصیلي 91-1390 )ادامه(

دانشـگاه
مـربي آموزشیارمـربي

مـردزنمـردزن

199911شهیـد چمران

7612661آزاد)واحداهواز(

--1617آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

----دانشگاه علمی-کاربردی

2221دانشگاه پیام نور

806820دانشگاه علوم پزشکی اهواز
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14-25- کادر هیأت علمي حق التدریس و غیر هیأت عملی دانشگاه های شهر اهواز در سال تحصیلي 1390-91

دانشـگاه

کـادر هیأت علمي حق التـدریس

مـربي مـربياستـادیاردانشیـاراستـاد
آموزشیار

مردزنمردزنمردزنمردزنمردزن

56591113321795601شهـید چمران

000014571773991147آزاد )واحد اهواز(

آزاد
--82141278215-) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

----------دانشـگاه علمی-کاربردی
--6-9-3-1-دانشـگاه پیام نور

تحصیلي  سال  در  اهواز  شهر  های  دانشگاه  عملی  هیأت  غیر  و  التدریس  علمي حق  هیأت  کادر   -25-14
91-1390)ادامه(

دانشـگاه

کـادر غیر هیأت علمی

حق التدریستمام وقت

مـردزنمـردزن

0095131شهیـد چمران

0000آزاد)واحد اهواز(

114--آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

251649--دانشـگاه علمی-کاربردی

21170280دانشـگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

آمـوزش فصل چهاردهم       
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 14-26- وسعت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به تفکیک فضای آموزشی، ورزشی و خوابگاهی در 
سال 1390      

زیـربنـا )متـر مربـع(فضـا

66360فضـای آمـوزشی )اعیان(

10850فضـای کمک آمـوزشی )اعیان(

24300فضـای غیرآمـوزشی )اعیان(

420000پردیـس دانشـگاه )عرصه(

33365فضـای اصـلی ورزشی

37190فضـای خوابگاهی )اعیان(*
 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز      

 
* از این مجموعه فضای خوابگاهی در حدود 6735 متر مربع که شامل سه خوابگاه می باشد غیر فعال است.

14-27- وسعت دانشگاه شهید چمران تفکیک آموزشی و غیر آموزشی به متر مربع در سال 1390

آموزشی و فضـای کـل
کمک آموزشی

فرهنگی و 
خوابـگاهیغـذا خوریورزشیکتابخانه ایمشاوره ای

181402042683122131940035540468353381
مأخذ: دانشگاه شهیدچمران اهواز 

14-28- وسعت سایر دانشگاه های شهر اهواز به تفکیک آموزشي و  غیر آموزشی )مترمربع( در سال 1390

دانشـگاه
سـطح فضـاي غیـر آموزشيسـطح فضـاي آموزشي

اعیـانعرصـهاعیـانعرصـه

67520278106752015615آزاد)واحد اهـواز(

6509243352032792839آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

----دانشـگاه علمی-کاربردی

1300-3500015000دانشـگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14-29- تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلي دانشگاههاي شهر اهواز در سال تحصیلي  1390-91

کارشناسي کـاردانیدانشـگاه
کـارشناسي کارشناسيناپیوسته

ارشد
دکتـراي 
حرفه اي

دکتـراي 
PHD

336894146شهید چمران

231332900آزاد)واحد اهواز(

5-39---آزاد) واحد علوم و تحقیقات خوزستان(

---1-34دانشگاه علمی-کاربردی

--10703-دانشگاه پیام نور
مأخذ: دانشگاه های شهر اهواز

14-30- تعداد رشته ها در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اهواز در سال تحصیلی 1390-91

جمع کـل
 دکتـرای

 فوق
تخصص

 دکتـرای
تخصص

 دکتـرای
PhD

 دکتـرای
حرفه ای

 کارشناسی
ارشد کارشناسی کـاردانی

144 9 26 19 21 24 45 0
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

 
14-31- آموزش دیدگان و مربیان مراکز ثابت سازمان آموزش فنی و حرفه ای در شهر اهواز 

آموزش سـال
دیدگان

مراکـز ثابتمربیـان فعال

دو منظورهویژه زنانویژه مردانجمعمـردزنجمع

1385 -138643384111304211

1386 -138746634613235311

1387 -13884381427355311

1388 -13893452467395311

1389-139039217928515311

1391-139064106920495311
مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

14-32- آموزش دیدگان و مربیان آموزشگاههای آزاد تحت نظارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای در شهر اهواز سال 1390

آموزش 
دیدگان

آموزشـگاههای آزاد فنی و حرفه ایمربیـان فعال

دو منظورهویژه زنانویژه مردانجمعمـردزنجمع

154106804502302453716048
مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

آمـوزش فصل چهاردهم       
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14-33- آموزش دیدگان سازمان آموزش فنی و حرفه ای بر حسب جنس و رشته در شهر اهواز در سال 1390

رشتهردیف
بخش غیر دولتیبخش دولتی

زنمردجمعزنمردجمع

72837535369690اتومکانیک1

105105073730الکترونیک2

43343301911910برق3

2582580000تاسیسات4

47047000سرامیک5

1680168000صنایع چوب6

1225112410148141170عمران7

268268082820کنترل و ابزار دقیق8

1351350000متالوژی9

4824414167670مکانیک10

38038000هتلداری11

469321148000امور اداری12

4204200000جوشکاري13

1620162000صنایع دستی)دوخت سنتی(14

33033158601586طراحی دوخت15

000410117239امور مالي وبازرگاني16

00040974463651مراقبت وزیبایي17

1126437689766425595105فناوري اطالعات18

2360236000کشاورزي19

770771540154هنرهاي تجسمي20

0001320132بهداشت وایمني21

00029024266خدمات آموزشي22

00024024هنرهای تزئینی23

00067067صنایع غذایي24

00016016هنرهاي نمایشي25

770صنایع دستی)طال و جواهر سازی(26

64104317209315410404611280جمع-
مأخذ: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان

14-4- آموزش دیدگان بخش دولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در شهر اهواز در سال 1390

                                مبنا: جدول 33-14

14-5- آموزش دیدگان بخش غیردولتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای  در شهر اهواز در سال 1390

                                 مبنا: جدول 33-14

14-34- مدارس علمیه خواهران اهواز در سال 1390
تعداد اساتیدتعداد طالب درحال تحصیلمـوقعیتمـدرسه

الزهرا)س(- 
سطح دو معادل کارشناسی

روبروی فلکه  فرودگاه - 
16047خیابان وطن- پالک 15

الزهرا )س(- سطح سه معادل 
کارشناسی ارشد

روبروی فلکه  فرودگاه - 
15613خیابان وطن- پالک 15

کوت عبدا... - خیابان شریعتي فاطمیه)س(
13027یک- کوچه دوم- پالک 74

کوي علوي- خیابان مدرس-فاطمه الزهرا)س(
9425 بین سروش وفرحاني

مأخذ: مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان خوزستان

آمـوزش فصل چهاردهم       
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 بهــداشـت 
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تعاریف و مفاهیم

پزشک: به کسی اطالق میشود که تحصیالت پزشکی را در یکی از دانشگاههای داخل، یا خارج کشور به پایان 
رسانیده و به اخذ پایاننامه نایل آمدهاند و مدارک آنان نیز مورد تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش 

پزشکی میباشد. 
تخصص و فوق تخصص داخلی: داخلی، آنکولوژی، خون، روماتولوژی، ریه، غدد و گوارش.

تخصص و فوق تخصص اطفال: ارتوپدی اطفال، اعصاب اطفال، آلرژی اطفال، جراحی اطفال، خون اطفال، عفونی 
اطفال، غدد اطفال، قلب اطفال، کلیه اطفال، گوارش اطفال و بیماریهای نوزادان. 

تخصص اعصاب و روان: اعصاب و روانپزشکی.
تخصص ارولوژی: ارولوژی،کلیه، جراحی کلیه و مجرای ادراری.

تخصص ارتوپدی: ارتوپدی و جراحی استخوان و مفاصل.
تخصص پرتو نگاری: رادیولوژی و سونوگرافی.

تخصص دندانپزشکی: ارتودنسی، اندودنتیکس، آسیب شناسی دهان و دندان، بیماریهای فک و دهان و دندان، 
پاتولوژی فک و صورت، پروتز دندانی، پریودنتولوژی، جراحی دهان و فک و صورت، دندانپزشکی ترمیمی، 

دندانپزشکی اطفال. 

تخصص داروسازی: داروسازی، داروسازی صنعتی، فارماکولوژی، فارماسوتیکس، فارماکوگنوزی.
پیراپزشک: به غیرپزشکانی که در زمینه بهداشت  و  درمان  فعالیت داشته باشند اطالق میشود.

بهورز)بهداشتیار(: به افرادی اطالق میشود که بومی و مقیم روستا هستند و با حداقل سواد دوره ابتدایی، دوره 
دو ساله آموزش عملی و نظری ذیربط را گذراندهاند. 

مؤسسات درمانی: به کلیه مراکز درمانی اعم از بیمارستان، زایشگاه و آسایشگاه که مجهز به تخت درمانی 
باشند مؤسسه درمانی اطالق میشود. 

زایشگاه: واحدی است که حداقل دارای 15 تخت، پزشک متخصص در امر زنان و زایمان و یک اتاق عمل باشد.
بیمارستان: واحدی است که حداقل دارای 15تخت با تجهیزات، تسهیالت و خدمات عمومی پزشکی الزم 

بوده، نیزحداقل دارای دو بخش داخلی و جراحی،  همراه با گروه پزشکان متخصص باشد.
آسایشگاه: واحدی است که حداقل دارای 15 تخت و تسهیالت و خدمات عمومی الزم بوده، نیز حداقل دارای 
یک بخش اختصاصی همراه با گروه پزشکان متخصص در رشتههای مربوط باشد. مانند آسایشگاههای روانی، 

مجذومین، مسلولین، معتادان و غیره.

مراکز بهداشتی و درمانی: شامل درمانگاه، کلینیک، پلیکلینیک و مرکز بهداشت می باشد. فعالیت مرکز 
بهداشت عموماً انجام واکسیناسیون و در مواردی توأم با خدمات درمانی است.

آزمایشگاه تشخیص طبی: آزمایشگاه تشخیص طبی به طور اعم عبارت است از آزمایشگاه میکربشناسی و 
انگلشناسی، سرمشناسی و شیمی بیولوژیک. 

توانبخشی: به کلیه واحدهای درمانی اطالق میگردد که صرفاً کار درمان فیزیکی بدن را انجام میدهند. این 
مؤسسات شامل فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی و ارتوپدی فنی میباشد. 
پرتونگاری: تشخیص و درمان بیماریها با استفاده از انرژی به صورت اشعه است که توسط پزشکان  متخصص 
پرتونگاری، تکنسینهای پرتونگاری و کارمندان تجربی واجد شرایط خاص و دارای کارت اجازه کار از وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می شود. 

رشد طبیعی جمعیت Natural Growth Rate( NGR(: عبارت از این است که هرسال به ازای هر هزار نفر 
جمعیت چند نفر به جمعیت اضافه خواهد شد.

 میزان خام موالید Crude Birth Rate( CBR(: تعداد کودکان زنده به دنیا آمده به ازای هر هزار نفر جمعیت 
برآورد شده در وسط سال، دریک سال معین.

میزان باروری عمومی General Fertility Rate( GFR(: تعداد موالید زنده به ازای هر هزار زن گروه سنی 10 تا 
49 ساله )در سنین باروری( دریک سال معین. 

میزان خام مرگ و میر Crude Death Rate( CDR(: تعداد مرگهای ناشی از کلیه علل در هزار نفر جمعیت در 
وسط هرسال ودریک منطقه معین.

میزان مرگ و میر نوزادان: تعداد نوزادانی که تا 28 روزگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت کرده اند.
میزان مرگ و میر اطفال زیر یک سال: تعداد کودکانی که تا یکسالگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت 

کرده اند.
میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال: تعداد کودکانی که تا 5 سالگی به ازای هر هزار نفر موالید زنده فوت 

کرده اند.
نسبت نوزادان با وزن کمتر از 2500 گرم در هنگام تولد: تعداد نوزادان متولد شده دارای وزن کمتر از 2500 

گرم )در هنگام تولد( نسبت به کل نوزادان متولد شده در یک سال معین.
سرانه ی تخت: تعداد افراد موجود به ازای یک تخت در بیمارستان ها، که حاصل تقسیم جمعیت بر تخت 

می باشد. 

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-1- تعداد موسسات درماني فعال و تخت هاي موجود در آنها بر حسب وضعیت حقوقي در سال 1390

شـرح
وابستـه به دانشگاه علوم جمع

سایــرخصـوصيپزشکي

تختموسسهتختموسسهتختموسسهتختموسسه

5477153150204494192201استان خوزستان

20386982240449481135شهرستان اهواز

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

15-2- سرانه ی تخت موجود در بیمارستان ها طی دو سال اخیر

شـرح
13901389

شهرستـان اهوازاستـان خوزستانشهرستـان اهوازاستـان خوزستان

4531730139518445069851338126برآورد جمعیت

7715386970353869تعداد تخت موجود

587361641346سرانه ی تخت

مأخذ: سالنامه استانداري سال 1390

15-1- مقایسـه سـرانه تخـت موجود در بیمارستـان های استان خوزستـان و شهرستان اهواز در سال های 1389 و 1390

                       مبنا: جدول 2-15

15-3- تعداد مراکز بهداشتی درمانی بر حسب وضعیت جغرافیایی در سال 1390
شهري - روستایيروستـایيشـهريجمـعشـرح

51131512670استـان خوزستان

129104169شهرستان اهـواز

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

15-2- مقایسه مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان اهواز و استان خوزستان بر حسب وضعیت جغرافیایی در 
سال 1390)درصد(

                        مبنا: جدول 3-15

15-4- تعداد مراکز بهداشتي درماني بر حسب وضعیت حقوقي در سال 1390

وابسته به دانشگاه جمعشرح
سایرخصوصيعلوم پزشکي

5114134652استان خوزستان

129892020شهرستان اهواز

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

15-3- مقایسه مراکز بهداشتی درمانی در شهرستان اهواز و استان خوزستان بر حسب وضعیت حقوقی در سال 
1390)درصد(

                        مبنا: جدول 4-15
بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-5- تعداد مراکز بهداشتي درماني بر حسب نحوه اداره و زمان کار در سال 1390

شـرح
زمان کارنحوه اداره

غیـر مستقلمستقلغیـر مستقلمستقل

7643541596استان خوزستان

2010910623شهرستان اهواز
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

15-6- خانه هاي بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها در سال 1390

تعداد خانه های شـرح
بهداشت فعال

روستاهای تحت پوششکارکنـان ) بهورز(

جمعیتتعدادزنمـردجمع

896169390379038561378841استان خوزستان

9519896102388201925شهرستان اهواز 
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

به دانشگاه علوم پزشکي در سال  بهداشتي درماني وابسته  انجام شده درمراکز  15-7- واکسیناسیونهاي 
1390

فلج اطفال شـرح
ب.ث.ژ MMR)پولیو(

)سـل(
دیفتري،کزاز 
سیـاه سرفه 

)ثالث(

دیفتري و  کزاز   
هپاتیتمننژیت)توأم بزرگساالن(

استان 
61722026869811375450447021319751089330155خوزستان

شهرستان 
20916890966429421659176931614792114153اهواز

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

15-8- تعداد آزمایشگاه، داروخانه، مراکز پرتونگاری و مراکز توانبخشی در سال 1390

مرکز داروخانهآزمایشگـاهشـرح
پرتونگاری

مرکز 
مرکز اورژانستوانبخشی

استان 
242534160290124خوزستان

822456113530شهرستان اهواز 
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

15-9- موارد مراجعه به کلینیکهای بهداشت و تنظیم خانواده در سال 1390

تعداد مرکز شـرح
مراکز

موارد مراجـعه

سایر مواردآی.یو.دیکانـدومقرصجمع

12572627777136663249112114879755145استان خوزستان

174636263298049859593600248655شهرستان اهواز

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390
 

   
15-10- شاخص های بهداشتی جمعیتی استان خوزستان  به درصد در سال 1390

مقدار شاخصواحد شاخصشـرح شاخص

0/192نفر در هزاررشد طبیعی جمعیت

23/12نفر در هزارمیزان خام موالید )در هزار(

81/69نفر در هزارمیزان باروری عمومی)در هزار(

2/45نفر در هزارمیزان باروری کلی

3/89نفر در هزارمیزان خام مرگ و میر

13/14نفر در هزارمیزان مرگ و میر نوزادان

18/66نفر در هزارمرگ و میر اطفال زیر یکسال

24/06نفر در هزارمرگ و میر کودکان زیر5 سال )نسبت به موالید(

0/97درصدنسبت زایمان توسط افراد دوره ندیده

73/21درصدنسبت استفاده از روشهای مدرن پیشگیری از بارداری

4/41درصدنسبت نوزادان با وزن کمتر2500 گرم در هنگام تولد

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

توضیح: تمام شاخص های بهداشتی جمعیتی بر اساس زیج حیاتی روستایی خانه های بهداشت می باشد.

15-11- درصد پوشش تنظیم خانواده در شهرستان اهواز و استان خوزستان در سال 1390
درصد پوشش تنظیم خانوادهشـرح

شهرستان اهواز
74/66شرق اهواز

73/34غرب اهواز

73/21استان خوزستان

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

توضیح: درصد تنظیم خانواده در شهرستان اهواز بر اساس زیج حیاتی روستایی خانه های بهداشت می باشد.
بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-12- نوزادان نمونه گیري شده در طرح هیپوتیروئیدی نوزادان در شهراهواز در سال 1390

تعداد نوزادان نمونه شـرح
گیری شده در طرح

تعداد نوزادان 
بیمار

درصد نوزادان 
بیمار

شهرستان اهواز
24913360/14شرق اهواز

10586160/15غرب اهواز
مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-13- موارد تشخیص بیماریهاي واگیر در معاینات بالیني در شهر اهواز در سال1390 

انواع اسهال شـرح
سل سـالکخوني

ریوي
سیـاه 
زخم

حیـوان 
گزیدگي

هپاتیت هاي 
ویرال

سرخک 
)مظنون(

شهرستان 
اهواز

6022918506911314شرق اهواز

39132780928226غرب اهواز
99361263016193520جمع

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-14- موارد تشخیص بیماري واگیر در آزمایشگاه در شهر اهواز در سال 1390
مننژیتسفلیسحصبه و شبه حصبهجذامتب مالتشـرح

شهرستان 
اهواز

1403053شرق اهواز

003028غرب اهواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-15- آمار  واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت  در شهرستان اهواز در سال 1390)مراکز تهیه و توزیع 
و فروش مواد غذایي(

شــرح
تعداد موارد بازدید از مراکز 
تهیه و توزیع و فروش مواد 

غذایي شهري و روستایي

تعداد کارت 
معاینه بهداشتي 

صادر شده
معرفي متخلفان 
به مراجع قضایي

تعداد مراکز تهیه و 
توزیع و فروش مواد 
غذایي تعطیل شده

شهرستان 
اهـــواز

شرق 
49763160621102341اهواز

غرب 
297296215928392اهواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-16- آمار  واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت  در شهرستان اهواز در سال 1390)اماکن عمومی(

تعداد موارد بازدید از اماکن شــرح
عمومي شهري و روستایي

معرفي متخلفان به 
مراجع قضایي

تعداد اماکن عمومي تعطیل 
شده شهري و روستایي

شهرستان 
اهواز

شرق 
945311813اهواز

غرب 
539511640اهواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-17- خانه هاي بهداشت فعال و جمعیت کارکنان در شهرستان اهواز در سال 1390

تعداد خانه هاي فعـال
کـارکنـان

جمعزنمـرد

9583121204
مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

توضیح: کارکنان خانه های بهداشت بهورزان می باشد. لذا اطالعات اعالم شده در جدول فوق فقط تعداد 
بهورزان می باشند.

 

15-18- آمار و درصد پوشش کارگاهها و کارگران شهرستان اهواز در سال 1390

شــرح
خانـگی

جمع غیــر خانـگی
)خانگی و غیرخانگی( 500 نفر به باال499- 50 نفر49-20 نفر19-1 نفر

ـاه
رگ

کا

الن
شاغ

گاه
کار

الن
شاغ

ـاه
رگ

کا

الن
شاغ

ـاه
رگ

کا

الن
شاغ

ـاه
رگ

کا

الن
شاغ

ـاه
رگ

کا

الن
شاغ

واز
 اه

ان
ست

هر
وازش

 اه
رق

ش

0034286527812338414930615233355629028موجود

تحت 
0028385528772248384750615233295927759پوشش

درصد 
تحت 
پوشش

--
درصد پوشش شاغالن غیرخانگیدرصد پوشش کارگاه غیرخانگی

83/295/6

واز
 اه

ب
غر

00272035802067013217037120275613540موجود

تحت 
00224629772067013217037120228212937پوشش

درصد 
تحت 
پوشش

--
درصد پوشش شاغالن غیرخانگیدرصد پوشش کارگاه غیرخانگی

82/295/5

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان
بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-19- وضعیت بهداشتي آب آشامیدني شهر اهواز در سال 1390
درصد مطلوبیتتعداد نمونهشهريشـرح

شهرستان اهواز

شرق اهواز
2666199/92کلرسنجی

262599/58نمونه برداری میکروبی

غرب اهواز
2708899/32کلرسنجی

195599/34نمونه برداری میکروبی
مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-20- برنامه رابطین سالمت در شهر اهواز در سال 1390

شـرح
تعداد 
رابطین 
سالمت
)نفر(

تعداد مراکز
 و پایگاههای مجری 

برنامه رابطین 
سالمت)واحد(

تعداد خانوار 
تحت پوشش 
رابط سالمت

درصد خانوار 
تحت پوشش 
رابط سالمت

تعدادجمعیت 
تحت 

پوشش رابط 
سالمت)نفر(

درصد جمعیت 
تحت پوشش 
رابط سالمت

شهرستان 
اهـواز

شرق 
295382588213/511245313/46اهواز

غرب 
203221097113/14483611/76اهواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-21- آمار اماکن بهسازی شده بهداشتي در شهر اهواز
سـال90شـرحشـاخص

درصد اماکن عمومی داراي معیار بهداشتي وبهسازی
94/8شرق اهواز

96/3غرب اهواز

درصد مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد خوراکي و بهداشتي داراي 
معیار بهداشتي و بهسازی

98/2شرق اهواز

95/7غرب اهواز

درصد کارکنان مراکز و اماکن که داراي کارت معاینه پزشکي 
معتبر هستند

92شرق اهواز

85غرب اهواز

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-22- تعداد پزشک و مامای برنامه بیمه روستاییان و عشایر
ماماپزشـکانجمعسـال

13901116150

مأخذ: معاونت بهداشت و مرکز بهداشت استان خوزستان

15-23- فهرست بیمارستان هاي شهر اهواز در سال 1390
رشته فعالیتآدرسوابستـگيتخت ثابتبیمارسـتانردیف

فوق تخصصیکـوي گلستاندانشـگاه550گلستـان1

فوق تخصصیخیابان آزادگاندانشـگاه590امـام خمیني2

فوق تـخصصیامانیه – خ فلسطیندانشـگاه238رازي3

اطفـالزیتون کارمنـدي – خ توحیددانشـگاه165ابـوذر4

کوي گلستـان – دانشـگاه130شـفا5
خون و سرطانجنب بیمارستان گلستان

عمومیکوت عبـداهللدانشـگاه217سیـنا6

سـوانح و امانیـه – خ مستعاندانشـگاه140آیت ا...طالقاني7
سـوختگی

روانپزشکیاتوبان اهواز اندیمشک کیلومتر8دانشـگاه210سـالمت8

عمومیکوي سپـیدارتامین اجتماعي204امیـرالمومنین9

عمـومیکمپـلو – خ امیرکبیر شـماليتامیـن اجتماعيفعاًل تعطیـلامیـرکبیـر10

عمـومیخ بهار چهار راه شریـعتيخصـوصي100ارونـد11

عمـومیخ امـام نبش خ فـرهنگخصـوصي200آریـا12

عمـومیلشکر – بلـوار قدسخصـوصي98آپـادانا13

کیـان پارس-فـلکه اول بعد از خصـوصي200مـهر14
عمـومیسـازمان آب

عمـومیشـهرک نفـتشـرکت نفـت350نفـت15

عمـومیجنـب لشـکر 92ارتـش578100 ارتـش16

عمـومیجاده گلستان جنب کارخانه نوردسپـاه پاسداران120شهیـد بقـایي17

روانپـزشکیکـوي گلستـانبنیـادجانبازان85بوستـان18

بـلوار ساحـلي – روبروي نیروي انتـظامي96فاطمه زهـراء19
عمـومیفروشگاه رفاه-خ اباذر

خ انقـالب-خ سـروش کمیـته امـداد180آیت اهلل کرمي20
عمـومیشـمالی-خ بـهاران

مأخذ: معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهواز

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-24- فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1390

غیـر دانشگاهینشـانی کامل پستیشـماره تلفننـام آزمایشگاهردیف
دانشگاهی

×خ شریعتي- قبل از چهارراه زند2225357دکتـر امامي1

سلمان فارسي-بین آزادگان 2210475دکتـرعماد مستوفي2
×ونظامي-پالک 7983

نادري- خ فردوسي ساختمان 2217199دکتـر مالئکه3
×پزشکي مهرگان

×خ طالقاني بین مسلم و شریعتي2230358دکتـرتوحیدي4

×خ بني هاشم بین غزنوي و کیان3770705ارسـطو5

×اهـواز-خ طالقاني نبش حافظ2216803دانـش6

زیتون کارمندي4445980دکتـرصدقي7
×خ شهید بندر پالک 81

×کوي شهید رجایي سه راه باهنر2280992دکتـرپناهي8

زیتون کارگري –خ عالمه-جنب 5526872دکتـرفرخ نیا9
×تاکسي سرویس همسفر

×خ ادهم بین سلمان فارسي و کافي2219518رازي10

×حصیرآباد-خ 9 شهرداري-پالک 225871620دکتـرکالنتر11

3-2921382پـارس12
خ مسـلم جنـوبي  مجتـمع 

پزشـکي کسـري جنب کلیـسا 
طبقه دوم

×

×کـوي انقالب خ بني هاشم3783730شـفا13

×کیـانپارس بیـن خ 7 و 8 غربی3388218بزرگ کیانپـارس14

خ نادری خوانساری جنوبی کوچه 2229105دکتـر ساکی15
×بن بست پالک 622

×خ سعدي سه راه جعفري2224016دکتـرمفاخر16

خ خشایار- بین زینب وسروش پالک 3797766دکتـرحسنوند17
654×

×خیابان اصـلي فرهنگ شهر3327301درمـان18

نبش خیابان طالقاني مقابل بازار مرکزي 2221025دکتـررشیـدي19
×ساختمان ایران کلینیک طبقه 4

خ سلمان فارسي- بین فردوسي 2230540ایـران زمین20
×وحافظ- مجتمع پزشکي بزرگ نادري

15-24- فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1390)ادامه(

غیر دانشگاهینشـانی کامل پستیشـماره تلفننـام آزمایشگاهردیف
دانشگاهی

×خ نادري فرعي حافظ2212870دکترمحمد پور21

×خ نادري- مجتمع آرین5553386دکتـرطارمي22

ابتدای نادری شرقی-کوچه دوم- خیابان 2218178دکتـر جاللي23
×بهزادی- بین مولوی و خاقانی

×خ سلمان فارسي-خ علم الهدي – مجتمع مروارید2243366فـارابي24

×خ ادهم- نبش مهران5512188درمانگاه ولیـعصر25

درمانگاه شبانه 26
×خ 16 غربی کیانپارس3384662روزی دی اهواز

درمانگاه جهاد 27
×خ نادری خ حافظ نبش سلمان فارسی2220064دانشگاهی

درمانگاه شهید 28
×میدان مولوی – خ مدرس پالک333975229حکیم

29
درمانگاه شرکت 
پزشکی صنعت 

آب و برق 
خوزستان

×گلستان نرسیده به بیمارستان گلستان3335638

درمانـگاه فوالد 30
×کیانپارس خ پنجم غربی پالک 338965217خانواده

درمانـگاه 31
×کمپلو ناصر خسرو شمالی3771176دارالشفاء

×گلستان- خ- اسفند2259804دکتـر غالمی32

×کوی ملت- خ اقبال- نبش خ 448321214درمانگاه پارس33

×خ کتانباف- بین نادری و کافی2238653ابن سینا34

×ابتدای خیابان سلمان فارسی2921238سپـهر35

خ نادری-خ مولوی- -رویان36
×مجتمع پزشکی جواد

درمانگاه 37
×مالشیه3312744شفابخش

38
مرکز بهداشت 
درمان  فوالد 

خوزستان

-0611
2278916

کیلومتر ده جاده اهواز
× بندر امام خمینی 

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-24- فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1390)ادامه(

غیــــــر دانشگاهینشانی کامل پستیشماره تلفننام آزمایشگاهردیف
دانشگاهی

درمانگاه ایثارگران 39
منبع آب جنب دبستان 2240190بسیج شماره 3

×شهید حالج پور

درمانگاه ایثارگران 40
×کوت عبداله پیچ خزامي5551943بسیج شماره 2

خ شریعتي  2222580درمانگاه شهید بقائي41
×پشت سینما فلسطین

×گلستان3324385بزرگ گلستان42

×کیانپارس2227253آریا43

×لشکربعداز تاالر آفتاب5- 3770093آپادانا44

5 - 5534200فاطمه زهرا45
چهار راه زند خ اباذر روبروي 
پاسگاه شماره 1 راهنمائي و 

رانندگي
×

×خ شریعتي خ شهید قنواتي6 – 2217712اروند46

×کیانپارس7 - 3339475مهر47

جاده گلستان 52-3343944شهید بقایي48
× روبروي کارخانه نورد

پلی کلینیک 49
×خ 24 متري خ کیکاووس4 – 2227191شهید رجایی

×کمپلو خ امیر کبیر3-3774021پلی کلینیک  امیرکبیر50

×سپیدار11-2271905امیر المومنین51

×شهرک نفت3-4436601بزرگ نفت52

×کوي گلستان پارک قوري3344440بوستان53

×کوت عبداهلل2-5550591سینا54

3330927-طالقاني55
×امانیه خیابان مستعان3330887

×جاده اندیمشک بعد از پلیس راه4437707سالمت56

22221141- امام خمیني57
×خ آزادگان ) 24 متري (2227534

×کوي گلستان3340076گلستان58

7 1- 3333050 – رازي59
×خ فلسطین جنب انتقال خون3335935

15-24- فهرست آزمایشگاه هاي شهر اهواز در سال 1390)ادامه(

غیردانشگاهینشانی کامل پستیشماره تلفننام آزمایشگاهردیف
دانشگاهی

کوي گلستان جنب بیمارستان 1-3340420شفا60
×گلستان

×میدان شهید بندر اول زیتون5 - 4443051ابوذر61

×خ طالقاني روبروي داروخانه هنرمند2227890پاستور62

×کوي فاطمیه ) یوسفي ( پ 553890221مهر63

×پل لشکر8 – 5783330056 ارتش64

آزمایشگاه دکتر 65
×کیانپارس نبش خ میهن شرقي3337541مطوریان

بیمارستان خیریه 66
×اتوبان انقالب96- 3779994عالمه کرمي

زیتون کارمندي – فلکه چیتا – خ 4440274دکتر نقاش67
»حجت  - نبش زمزم

68
مرکز تحقیقات 

آزمایشگاه 
رفرانس

×امانیه – نبش خیابان مستعان3331215

×کیانپارس – نبش خیابان 5 غربی3385578نور اهواز69

×شیبان – خیابان شهید شمشیری06123275561سالمت70

کیانپارس-خیابان 6 غربی- تقاطع 3386380درمانگاه مهرگان71
×شهید وهابی

درمانگاه شماره 4 72
×کوت عبداله5564819تامین اجتماعی

درمانگاه شماره 5 73
×کوی سلطان منش2255966تأمین اجتماعی

درمانگاه شماره 6 74
×کوی علوی3780426تأمین اجتماعی

75
ژنتیک پزشکی و 
تشخیص پیش از 

تولد نرگس
کیانپارس 3336682

× خیابان مهین شرقی – پالک 18

درمانگاه شماره 7 76
×کوی ملت4470721تأمین اجتماعی

×کوت عبداله درویشیه5558360امام رضا)ع(77
مأخذ: معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهواز

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-25- فهرست آزمایشگاه های پاتولوژی اهوازدر سال 1390
نشـانینام آزمایشگـاهردیف

خیابان بنی هاشمارســطو1

خیابان طالقانیدانـــش2

زیتون کارمندیدکتـر صدقی3

خیابان نادریدکتـر محمد پور4

خیابان نادریدکتـر مالئکه5

خیابان نادریدکتـر مستوفی6

خیابان مسلم جنوبي، مجتمع پزشکي کسري، جنب کلیسا، طبقه دومپــارس7   

کوی فاطمیه )یوسفی(مـهـــر8

خیابان نادریدرمانگـاه جهاد دانشگاهی9

شهــرک نفــــتبیمارستـان بزرگ نفت10

لشـکــــربیمارستـان آپادانا11

خیابان آزادگانبیمارستان امام خمینی)ره(12

کیانپارس – خ 17 شرقيبیمارستـان آریا13

درمانگـاه شرکت پزشکي 14
گلستان- نبش خیابان فروردینصنعــت آب و بــرق

کوي انقالب – خیابان بني هاشم – پالک118شفــا15

خیابان فلسطین –جنب انتقال خونبیمارستـان رازي16

جاده گلستان- روبروي کارخانه نوردبیمارستـان شهید بقایي17

خیابان نادری- خوانساری جنوبی- کوچه بن بستدکتر سـاکی18

کوی گلستان- جنب بیمارستان گلستانبیمارستان شفـا19

کیانپارس – نبش خیابان 5 غربینور اهـواز20

خیابان سلمان فارسي- بین فردوسي و حافظ- مجتمع پزشکي بزرگ نادريایران زمیـن21

نبش خ طالقانی- مقابل بازار مرکزی- ساختمان ایران کلینیکدکتر رشیـدی22

کیانپارس- بین خیابان 7و8 غربیبزرگ کیانپـارس23

خ کتانباف- بین نادري وکافيابن سینـا24

ابتداي خ سلمان فارسيسپـهر25
مأخذ: معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهواز

15-26- بیمارستان های ترک اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389

سـال مالکیـتنام مرکـزردیف
سهمیه روانشناسموسستاسیـس

آدرسمتادون

بیمارستان 1
معاونت 1384دولتیامام خمیني

24 متري بیمارستان 500000زینب همدانیدرمان
امام خمیني

بیمارستان 2
معاونت 1386دولتیطالقاني

امانیه  خیابان مستعان 125000امل نواصریدرمان
بیمارستان طالقاني

بیمارستان 3
معاونت 1386دولتیسینا

کوت عبداهلل 90000الهه فارسی راددرمان
بیمارستان سینا

دکترعلیرضا 1381خصوصیآزادگان4
سپیانی

مریم فراهانی
400000کمال باوی

انتهای شیخ بهایی 
جنوبی، بعد از راه بند 

کیان

الدن 1382خصوصیسینا5
225000یونس احمدیاحترامیان

خیابان نادري غربي، 
نبش خ نظامي، 
مجتمع عتابي پور

خ دکترفروغ 1384خصوصیبوعلي6
ریاحــي

فرزادالهیاری
330000فاطمه فداکار

خیابان نادري غربي، 
بین حافظ و فردوسي، 
مجتمع بزرگ نادري

دکترمنصور 1384خصوصیبهاران7
مصباح

حجت اهلل 
75000ادیب فر

خیابان نادري غربي، 
نبش خ نظري پور، 

مجتمع بهاران

عباس لیلي 1384خصوصیروناک8
زاده

آلیس عادل
چهار راه نادري مجتمع 350000فاطمه افضلی

آرین، طبقه چهارم

1384خصوصیپارسیان9
دکتر

عزت اله  
قاسمي

...120000
خیابان نادري غربي، 
خیابان شهید سراج، 

طبقه فوقاني داروخانه 
دکتر طاهري

1383خصوصیمهراد10
دکتر

سید علی 
سجادي

مراد روشن بین
خیابان نادري غربي خ 350000ساسان باوی

سعدي مجتمع صدف

1386خصوصیکادوس11
دکتر 

مرتضی 
وجداني

فاطمه سادات 
180000اشرف زاده

خیابان نادري 
غربي – نبش خیابان 

خوانساري – ساختمان 
امیرالمومنین

دکترمحسن 1385خصوصیداریوش12
450000فاطمه ریاحیقاسم نژاد

سه راه باهنر، خ یک 
سپیدار، پشت تاکسی 

سرویس آرش

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-26- بیمارستان های ترک اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

سـال مالکیـتنام مرکـزردیف
سهمیه روانشناسموسستاسیـس

آدرسمتادون

دکترعبدالعلی  1386خصوصیتولد نو13
260000فریبا جلیلیانصوفیوند

خیابان خشایار – بین 
هاللي و فراهاني – 

پالک 520

خ مریم سما 1386خصوصیایران14
لپور

نوراله 
350000شیرمردی

کیان آباد نبش 
خیابان 8 شرقی 
طبقه دوم مجتمع 

ساختمانی

دکتر مهدي 1386خصوصیبردیا15
280000سحر اله مرادیسیاح برگرد

کیانپارس خیابان میهن  
شرقي – ساختمان 

پزشکي میهن طبقه اول 
واحد 2

دکترناهید 1386خصوصیدي16
180000حسنعلی کمیلیخضرزاده

خیابان نادري شرقي 
بین ادهم و گندمي 

جنب داروخانه 

دکتر محمد 1386خصوصیآزادي17
200000محمود عباداتیعلي سخاجو

خیابان نادری شرقی 
خیابان مولوی 

مجتمع تخصصی و 
فوق تخصصی جواد 

طبقه 3

دکتر آیت 1386خصوصیرها18
35000سیما عسکریاله گودرزي

خیابان طالقاني – بین 
مسلم وشریعتي  – 
جنب پاساژ صفاء

1385خصوصیآریا19
دکتر 

عبدالکریم 
نجفي

350000پونه آزادمنش
کوروش-خ اقبال قبل 
ازفلکه اول-مجتمع 

مهدی طبقه دوم

دکتر مسعود 1386خصوصیمبین20
باوی

محمد 
مهردادنری 

میسا
کیان نبش خیابان 300000

طلوع پالک 183

دکتر علي 1386خصوصیپارسه21
430000الدن هاشمیداوودي

میدان فرهنگ شهر 
جنب مسجدزین 

العابدین

دکترسید 1386خصوصیدکترعلوی22
رضا علوی

فاطمه سیاه 
350000نوریان

خیابان سی 
متری-نبش 

اهوازیان روبروی 
گاراژبختیاریها

  15-26- بیمارستان های ترک اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

سهمیه روانشناسموسسسال تاسیسمالکیتنام مرکزردیف
آدرسمتادون

دکترمهرداد  1387خصوصیرازی23
375000آزیتا آذرنیانورزاده

زیتون کارگری 
خیابان عالمه طبقه 
فوقانی داروخانه 

دکترجمالی

شهرک دانشگاه 280000حیدرچلداویدکترمحمداگنه1387خصوصیامین24
خیابان اصلی نبش 14

دکترسارا 1387خصوصیبرنا25
سیدمرتضایی

عبدالکریم 
200000حمیدی

اهواز، فلکه ساعت، 
امانیه،خیابان 
منصفی شرقی 
ساختمان شمس

دکترفالح 1388خصوصیصدرا26
امیری

سید محمود 
20000حسینی

شیبان، خیابان سوم، 
پالک9،جنب داروخانه 

دکترصادقی

1388خصوصیدرمانگران27
خ 

دکترعارفه 
مبشر

معصومه 
70000سلطانی

کیانپارس-خیابان 
توحید شرقی-مجتمع 
درمانگران طبقه پنجم

دکترفرشید1388خصوصیاهورا28
رضایی

زهره 
200000محمدی

خیابان طالقانی-بین 
نظامی و فردوسی-
پاساژبوعلی طبقه 

چهارم واحد5

1388خصوصیخانه سبز29
دکترعیسی 

عرب 
سلمانی

...190000
آخراسفالت کوی 
ابوذر-نبش خیابان 

ششم

دکترتورج 1388خصوصیمتین30
شکرلو

طاهره 
160000مجیدی

کوی رمضان-
فاز2-خیابان11-

پالک 6

دکترعزیز 1389خصوصیپاداد31
120000کمال باویممتاز

پادادشهر-انتهای 
خیابان جواداالئمه 
میدان جواداالئمه 

ساختمان هادی سازه 
طبقه 2

راه 32
دکترآریان 1389خصوصیزندگی

دلپسند
مرضیه 
آسیه آباد، خ 7، بین 20000امیری

کارون و میاحی

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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 15-26- بیمارستان های ترک اعتیاد در شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

سهمیه روانشناسموسسسال تاسیسمالکیتنام مرکزردیف
آدرسمتادون

1389خصوصیبهراد33
دکتر

محمدحسن 
خضـریــان

60000امل حمید

گلستان خیابان 
فروردین بین 

بیمارستان گلستان 
و پارک قوری

دکترشهرام 1389خصوصیبهمن34
ترحــمــی

زهـــره 
30000محمدی

خیابان طالقانی 
جنب حسینیه ثاراله 

ساختمان ایران 
کلینیک

1389خصوصیسبحان35
دکتـــر 

عبدالرحیم 
حمیــدی

عبدالکریم 
20000حمیــدی

کوی انقالب-خیابان 
شیخ بها جنوبی-بین 
سام و رامین روبرو 

شهرداری سابق

راه 36
دکتر حاتم 1390خصوصیسالمت

20000شهروییبوستـانــي

خیابان نادری- 
خیابان فردوسی-
مجتمع پزشکی 
میالد-طبقه 1

دکترعلیرضا 1390خصوصیآرامش37
سپیــانــی

فاطمه 
30000فداکار

کمپلو-بین طوس 
ودژبان ساختمان 

ستاره

38

 MMT
DICدر
شماره 

یک
معاونــت 1389دولتی

بهداشتـي
...150000

حصیرآباد- خیابان 
4اصلی چهارراه 
اول-پالک 368

39
 MMT
DICدر

پاسارگاد
دکتربابک 1388خصوصی

هاشـمـی
الدن 
190000هاشمی

چهارراه آبادان- 
خیابان مهربند بین 
کمپانی وبلوار ایت 

اله بهبهانی

مأخذ: معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکي وخدمات بهداشتي درماني  جندي شاپوراهوا

15-27- فهرست درمانگاه های عمومی شهر اهواز در سال 1390  )ادامه(

نـام ردیف
سال مالکیتدرمانگاه

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پاراکلینیک 
)مسئول فنی(

نشـانی

آموزش 1378دولتیفرهنگیان1
وپرورش

داخلی-
جراحی-پوست-

دندانپزشکی
ندارد

پادادشهر-
خیابان 14 

روبری خانه معلم

شهرداری1377دولتیشهرداری2

اطفال-چشم-
گوش حلق 

بینی- ارتوپدی-
داخلی جراحی-
زنان مامایی 
دندانپزشکی-

پوست

خیابان سلمان ندارد
فارسی نبش ازادگان

بسیج1379دولتیایثارگران32
داخلی- جراحی-
زنان -پوست- 

دندانپزشکی

آزمایشگاه
)راضیه مدیحی(-

فیزیوتراپی
)فرزام فروغی(

کوت عبداله 
پیچ خزامی 
جنب سپاه

بسیج1379دولتیایثارگران43

داخلی-
جراحی-زنان-
اطفال-پوست-

ارتوپدی- چشم 
پزشکی-

دندانپزشکی

آزمایشگاه)پیام 
فتحی زاده(

منبع آب
ایستگاه اول 

جنب دبیرستان 
حالج پور

سپاه1379دولتیشهیدبقایی5

داخلی-جراحی-
اطفال-زنان-پوست 

-روانپزشکی-
ارتوپدی-چشم 
پزشکی-قلب-
نوروسرجری-

نورولوژی-
گوش حلق 

بینی-ارولوژی-
دندانپزشکی

رادیولوژی
)یاورشاه ولی(-

ازمایشگاه
)محمدتایید(-

فیزیوتراپی
)ساراصفری- 

محمدرضا 
سقالرزاده(

خیابان شریعتی 
جنب سینما فلسطین

جهاد 1378دولتیجهاددانشگاهی6
دانشگاهی

داخلی-جراحی-
ارولوژی-زنان 
ومامایی-گوش 

حلق بینی-
ارتوپدی-پوست-

روانپزشکی-
دندانپزشکی-قلب 

وعروق

رادیولوژی
)پیمان نصیری(-

آزمایشگاه
)مسعودیزدی زاده(-
تغذیه ورژیم درمانی

خیابان سلمان 
فارسی خیابان حافظ 

جنوبی

صنایع 1379دولتیفوالد71
کیلومتر 10 جاده --فوالد

ماهشهر

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-27- فهرست درمانگاه های عمومی شهر اهواز در سال 1390  )ادامه(

نـام ردیف
سال مالکیتدرمانگاه

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پاراکلینیک 
)مسئول فنی(

نشـانی

1379دولتیفوالد82
شرکت 
فوالد 

خوزستان

داخلی-جراحی-
روانپزشکی-قلب 
وعروق-ارولوژی-
ارتوپدی-اطفال- 
چشم پزشکی- 

نورولوژی-
دندانپزشکی

آزمایشگاه
)طاهره رجبی(-
رادیولوژی)....(

کیانپارس-خیابان 
5غربی

1379دولتیفوالد93
شرکت 
فوالد 

خوزستان

جراحی-اطفال-زنان 
ومامایی-پوست-
گوش حلق بینی 
-دندانپزشکی-
ارتوپدی-چشم 

پزشکی-

ندارد
کیلومتر10 جاده 
خرمشهر شهرک 

بیت المقدس

1337خیریهولی عصر10
انجمن 
خیریه 
ولیعصر

پزشک عمومی-
داخلی-اطفال-
چشم پزشکی

رادیولوژی
)خلیل خشتی(-

آزمایشگاه
)پروین خردمند(

خیابان شهید ادهم 
چهارراه مهران

شهید11
جهاد1382دولتیحکیم

داخلی-جراحی-
زنان-اطفال-پوست-

ارتوپدی- چشم 
پزشکی-گوش حلق 
بینی -قلب عروق 

-دندانپزشکی

رادیولوژی
)ابوالقاسم انبیایی(

فیزیوتراپی
)مسعودناصری(

آزمایشگاه
)صغری حسنوند(

امانیه- میدان مولوی 
خیابان مدرس

1387خصوصیدی12

شرکت 
خدماتی 
بهداشتی 

دی

پزشکی عمومی-
داخلی-جراحی-

اطفال-دندانپزشکی-
زنان- چشم پزشکی 
-گوش حلق بینی-

پوست-روانپزشکی-
ارولوژی-قلب عروق

فیزیوتراپی
)محمدنصرآبادی(

کیانپارس-
خیابان16 غربی

1386خصوصیآب وبرق13

شرکت 
صنعت 
پزشکی 
اب وبرق

پزشک عمومی-
داخلی- جراحی-

روانپزشکی-اطفال-
زنان ومامایی-گوش 
حلق بینی- ارولوژی- 

ارتوپدی-پوست 
- چشم - قلب و 
عروق- نورولوژی-

عفونی-غدد-
دندانپزشکی

رادیولوژی
)میناسیدنظری(-

آزمایشگاه 
)فریباصدقی(-

فیزیوتراپی
)مارال عبدالهی(

گلستان-
خیابان فروردین 

نبش اذر

15-27- فهرست درمانگاه های عمومی شهر اهواز در سال 1390 )ادامه(

نـام ردیف
سال مالکیتدرمانگاه

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پاراکلینیک 
)مسئول فنی(

نشـانی

بسیج1377دولتیدارالشفاء14

پزشک عمومی- 
داخلی-جراحی-

زنان-اطفال-
ارتوپدی-گوش 

حلق بینی-
روانپزشکی-

پوست- چشم-
دندانپزشکی

رادیولوژی 
)زهرا بری(

آزمایشگاه
)سارا اسماعیلی(

کمپلو- خیابان 
ناصر خسرو شمالی 

نبش نامی

حقیقی1385خصوصیشفابخش15

پزشک عمومی-
داخلی-جراحی-
زنان-مامایی-
دندانپزشکی

آزمایشگاه
)مهدی مفاخر(

مالشیه-
خیابان چهارم-
مقابل بهزیستی

نیروی 16
نیروی 1385دولتیانتظامی

انتظامی

جراحی-
دندانپزشکی-

ارتوپدی-
روانپزشکی- چشم

کیان آباد -...
خیابان 23غربی

کیانپارس -......حقیقی1384خصوصیتپش17
خیابان میهن شرقی

1386خصوصیکیان مهر18

غالمرضا 
محمدی 
کامرود-
الهام 

بهزادی 
فرد- عظیمه 

آزمند

پزشک عمومی-
داخلی- جراحی-
اطفال-گوش 

حلق بینی- زنان 
ومامایی-

فیزیوتراپی
)فردوس احدی(

کیان آباد-خیابان 
19غربی

1387خصوصیمهرگان19
شرکت 
مهرگان 

اتیه

پزشک عمومی-
داخلی- جراحی-
اطفال-زنان و 

مامایی-گوش حلق 
بینی- ارتوپدی-

چشم پزشکی-قلب 
وعروق)تست ورزش، 

اکوکاردیوگرافی(-
اورولوژی -عفونی 

- دندانپزشکی

آزمایشگاه
)رضا جوهری اسم 
علی(-فیزیوتراپی
)الهام قیصری(

کیان پارس- 
خیابان شهید وهابی 

نبش 6غربی

1388خصوصیشمس20

شهین 
شمس الدین -
بیژن برازنده-

غالمرضاپیربابا-
داریوش 
گالب لی-

داوودگالب لی

پزشک عمومی-
عفونی -داخلی 
- دندانپزشکی-
کودکان -زنان

فیزیوتراپی
)علی عبادی(

کوی فرهنگیان 
جنب پمپ بنزین 

خیابان نیلوفر

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-27- فهرست درمانگاه های عمومی شهر اهواز در سال 1390 )ادامه(

نـام ردیف
سال مالکیتدرمانگاه

بخشهای پزشکیوابستگیتاسیس
بخشهای 

پاراکلینیک 
)مسئول فنی(

نشـانی

1389خصوصیپـارس21

پدرام 
صادقی-رابین 
موسایی-یونس 
رستمی-مهدی 
سقاپور-هادی 

شناسایی

پزشک عمومی-
کورش -نبش خ 14 ...داخلی-جراحی

اقبال-پالک 53

1389خصوصیکسری22
سیاوش کریمی-

عبدالحمید
عنصری-

مهوش کریمی-
میترا صلح جو-
مهدی زارعی

پزشکی عمومی-
داخلی-اطفال-
دندانپزشکی-
زنان-پوست-
روانپزشکی-

ارتوپدی

...
زیتون کارمندی-

خ زمرد نبش فاضل 
پالک103

1389خصوصیآریـا23

علی سرمست-
محمدصادق 

علمداری-شاهرخ 
مهریار-علیرضاعبایی 
حسنی-فریدعباسی 

دزفولی

......

چهارراه آبادان -
خ امام خمینی-
خ فرهنگ-نبش

 خ مجاهدین

دکتر24
1389خصوصیمحمدزاده

علی محمدزاده-
مهنازامینی-مریم 

چاوش زاده- شاهین 
محمدزاده-محمد 

امین پورنبی

......

خ دکترعلی شریعتی 
جنوبی-بین شهید 

ابراهیمی وپشمی پور 
پالک152

 مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 

15-28- فهرست درمانگاه های دندانپزشکی شهر اهواز در سال 1390
تلفننشـانیموسسنام درمانگاهردیف

2224268خیابان شریعتی،بین جهانیان وعظیممهیار کاوشبهبود گستر1

3385959کیانپارس،نبش خیابان7  غربی،پالک268عبداله سالمیکیانپارس2

احمد زیتون3
4443033زیتون کارمندی،نبش خیابان شهید بندرسپیدنامه

4439895

امیر هوشنگ اکسین4
دقایقی

خیابان شریعتی،،نبش کافی،جنب پارکینگ 
2221833سینما آفریقا

آریان5
مرتضی 
ابراهیمی 

راد،قدم خیر 
هاشم زاده

خیابان سلمان فارسی،بین خیابان ادهم و 
2235236فرهنگ،کوچه بهزادی

منصور نوین6
جعفرزاده

خیابان  شریعتي،نبش خیابان  طالقاني،روبروي 
حسینیه ثاراهلل،|پاساژ خالقي،طبقه دوم

-2228509
09163150013

خیابان سلمان فارسی،خیابان  حافظ،بین احمدیتبسم7
2220554خیابان امام و سلمان فارسی

قمر بنی 8
هاشم

فریده 
آذرکیش

خشایار،بین خیابان  شیخ بها و کیان،جنب 
3774043موبایل ویسی

گلستان9

سامان 
دیده بان، 
غالمحسن 

برفر

گلستان،خیابان فروردین،بین دی و 
3355141آذر،روبروی بانک ملی،پ132

پاستور10
علی منجم 

زاده، شاهرخ 
رئیسیان

3920781کیانپارس، خیابان4 شرقی

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

 
بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15- 29- موسسات فیزیوتراپي وابسته به مراکز درماني  شهرستان اهواز سال 1390
آدرسموسسنوع وابستـگي نام موسسه ردیف

بیمارستان فاطمه 1
خیابان زند بلوار ساحلي ناجا دولتي الزهرا ) ناجا ( 

بیمارستان بزرگ 2
ابتداي شهرک نفت شرکت نفت دولتي نفت 

بیمارستان 3
کوي گلستان منطقه بقایيسپاه پاسداران دولتي شهیدبقائي 

بیمارستان امام 4
خ 24 متري ) آزادگان (دانشگاه دولتي خمیني )ره (

خ فلسطین دانشگاه دولتيبیمارستان رازي 5

کوي گلستان انتهاي خ فروردین دانشگاه دولتي بیمارستان گلستان 6

کوي گلستان انتهاي خ فروردین دانشگاه دولتي بیمارستان شفا 7

امانیه خیابان مستعان دانشگاه دولتي بیمارستان  طالقاني 8

بیمارستان9
سپیدارتامین اجتماعي دولتي  ) امیرالمومنین (

خ شهید چمران جنب پل لشکر هالل احمردولتي درمانگاه هالل احمر10

کیانپارس خ اسفند بهزیستي استان دولتي بهزیستي اهواز 11

درمانگاه شهید 12
امانیه میدان مولوي خ سقراطجهاد سازندگي دولتي حکیم 

گلستان جنب بیمارستان گلستان دانشگاه دولتي دانشکده توانبخشي 13

درمانگاه شهید 14
خ سي متري ) خ شریعتي ( سیاه پاسداراندولتي بقایي 

کوت عبداهلل سپاه پاسداران دولتي درمانگاه بسیجیان 15

خ دکتر شریعتي ) سي متري ( اروندخصوصيبیمارستان اروند 16

اتوبان لشکر – جاده کمربندي آپاداناخصوصي بیمارستان آپادانا17

کیانپارس مهر خصوصي بیمارستان مهر 18

کیانپارس خ 16 غربي بنیاد جانبازاندولتي درمانگاه دي 19

کیان آبادخصوصیخصوصیدرمانگاه مهرگان20

کیان آباد خ 19 غربی پ 63خصوصیخصوصیدرمانگاه کیان مهر21
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

15-30- موسسات فیزیوتراپي مستقل شهرستان اهواز سال 1390
آدرسموسسه ردیف

خشایار خ بني هاشم چهار راه زینب پالک 604آزادگان 1

خ دکتر شریعتي ) سي متري ( خ شهید کیوان ارسطو 2

خ طالقاني نبش حافظ جنوبي –مجتمع پزشکي بوعلي سیناامام رضا )ع(3

خ نادري سلمان فارسي خ حافظ جنوبي روبروي پارکینیگ کارون آبان 4

خ آهنگری –بین خاقانی ودکتر شریعتیپیمان5

زیتون کارمندی –خ کمیل –بین زاهد و زمردتوان افزا6

خ سلمان فارسي بین فردوسي و حافظ مجتمع پزشکي نادري آرین 7

خ بني هاشم – بین کیان و شیخ بها جنوبي سینوهه8

خ طالقاني جنب داروخانه دکتر هنرمند برزویه حکیم 9

مرکز آب و برقمرکز پزشکی آب و برق10

خ سلمان فارسي خ شهید قنادان بزرگمهر 11

خ سلمان فارسي نادري خ سعدي جنوبي  توانخواهان جنوب 12

چهارراه نادري شرقي- ابتداي خ خاقاني جنوبي- مجتمع اهواز کلینیک توانا13
–طبقه همکف  

خ سلمان فارسي  خ شهید قنادان زاده توان بخش 14

سلمان فارسي نبش خ خسروي خاتم االنبیاء 15

سلمان فارسي کوچه بهزادي پالک 12 خوارزمي 16

فاز 2 پادادشهر-ایستگاه7-خ سعادت رازي 17

زیتون کارمندي فلکه چیتا نبش خ حجت زیتون18

گلستان –خ فروردین- بین دی و بهمن- پ 330پارسیان19

فرهنگ شهر-بلوار فرهنگ شهر –نبش کشاورز شفا 20

گلستان خ اصلي فروردین نبش خ آذرطاها 21

گلستان -خ فروردین بعد از شیریني فروشي بابا علي پ 47شفیعي22

شهرک دانشگاه  قائم 23

خ سلمان فارسي ابتداي خ حافظ جنوبي پالک 357کوثر 24

خ سلمان فارسي خ مسلم کیمیا 25

خ نادري شرقي خ مولوي  نبش کوچه بهزادي پالک 241مالصدرا 26

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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 15-30- موسسات فیزیوتراپي مستقل شهرستان اهواز سال 1390  )ادامه(
آدرسموسسه ردیف

خ نادري شرقي خ مولوي  نبش کوچه بهزادي پالک 241مالصدرا 26

کوي ملت خ شهید عادل فاتحي بین خ 6 و 8ملت 27

کوي ملت – انتهاي خ اقبال – ابتداي فاز سوم پالک 7  مهر 28

خ دکتر شریعتي سي متري شمالي ساختمان عصاره نمونه 29

خ سلمان فارسي خ سعدي مجتمع پزشکي پرویننصر30

کوي انقالب خ خشایار ابتداي کیان نبش رامین نوتوان31

خ سلمان فارسي نادري کوچه کسري جنب کفش بالنوین 32

کوي ابوذر منبع آب خ فرعي پالک 9 فاطمه الزهرا  33

کیانپارس نبش خ 6 غربي مجتمع آال طبقه اولهارموني  34

کوي سپیدار - بلوار اصلي - نبش بلوار ایمان -ارکید35
ساختمان پزشکان احسان -طبقه سوم

سلمان فارسي جنب داروخانه دکتر طاهريپارس  36

کیانپارس خ پنجمولي عصر 37

خ سلمان فارسي نادري –خ جعفري-جنب انتقال خون –فارابي 38
مجتمع پزشکي ارین -واحد 11 

آخر آسفالت -خ شهید ادهم –تقاطع ادهم و یارعلی پ 63 عالمه 39

جنب مکان سابق بیمارستان آریا آریا 40

مجتمع پزشکي صنایع فوالد فوالد 41

باهنر – صد دستگاهآرامین42

 ابتداي خ فاطمي کیا43

کیانپارس-خ سوم شرقیکیانپارس44

کیانپارس درمانگاه فوالد-خ 11 غربینسیم45

حصیراباد- خ 3 اصلي –پالک 23 اکسین46

سه راهی باهنر- جنب مطب دکتر رحمانیسورنا47

خشایار- بین کیان و غزنوی-پ 288پاسارگاد نوین48

پاداد شهر-خ 14 درمانگاه فرهنگیان روبروی تاالر معلمدی49

15-30- موسسات فیزیوتراپي مستقل شهرستان اهواز سال 1390  )ادامه(
آدرسموسسه ردیف

کیانپارس فلکه دوم پهلوان شرقی زندگی50

کیانپارس خ 4 شرقی پ42 مجتمع پاستور طبقه 3ابوریحان51

آسیاباد خ شهدا روبروی سونوگرافی قائممرکزی52

صد دستگاه باهنر بلوار معلم –روبروي داروخانه دکتر کرمينارین53

زیتون کارمندی خ اصلی نبش خ فاضل پ203بوعلی54

زیتون کارمندی خ حجت نبش زمزمآفتاب55

کوی ملت –خ اقبال – نبش خ 8-مجتمع مهديایرانیان56

خ ناصر خسرو شمالی بین خ نامی و چاوشینور57

کوی پردیس 24 متري-گلدسته 11-پالک 13 دانیال58

زیتون کارمندی خ کمیل روبروی پارک زیتونپاسارگاد59

خ بنی هاشم بین فراهانی وزینب پ 555آراد60

خ شهید ادهم سالمت 61

کوي ملت - خ دانیال -پ 60اردیبهشت62

سي متري-بین رودکي و دهبان -پالک 1035باران63

زیتون کارمندي-خ حجت -بین زمزم و زمردطلوع64

کوي فرهنگیان 1-خ نیلوفر-پ 11تبسم65

امانیه -خ سقراطغربي- بین پودات و سپاهنوروزي66

پادادشهر - نبش خ هفتم فرعي -پالک 2آریاگان67

چهارراه زند – پایین تر از خیابان شریعتي جنوبي – پارسه68
روبروي بازارچه رازي 

مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز 

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-31- مراکز درمانی سوء مصرف مواد 1390
آدرسنوبتکاریمالکیتشهرنام مرکزردیف

 24 متري بیمارستان امام خمیني صبح وعصردولتیاهواز بیمارستان امام خمیني 1

 امانیه  خ مستعان – بیمارستان طالقاني صبح دولتیاهواز بیمارستان طالقاني 2

 کوت عبداهلل بیمارستان سینا صبحدولتیاهواز بیمارستان سینا 3

صبح خصوصیاهواز  آزادگان 4
و عصر

انتهای شیخ بهایی جنوبی -
بعد از راه بند کیان 

 خ نادري غربي – نبش خ نظامي – عصرخصوصیاهواز سینا5
مجتمع عتابي پور 

 خ نادري غربي – بین حافظ و عصرخصوصیاهواز بوعلي 6
فردوسي – مجتمع بزرگ نادري 

 خ نادري غربي – نبش خ نظري عصرخصوصیاهواز بهاران 7
پور – مجتمع بهاران 

صبح خصوصیاهواز روناک8
و عصر

چهار راه نادري مجتمع آرین – 
طبقه چهارم 

 خ نادري غربي – خ شهید سراج – عصرخصوصیاهواز پارسیان 9
طبقه فوقاني داروخانه دکتر طاهري 

خ نادري غربي خ سعدي مجتمع صدف عصرخصوصیاهواز مهراد 10

 خ نادري غربي – نبش خ عصرخصوصیاهواز کادوس11
خوانساري – ساختمان امیرالمومنین 

 سه راه باهنر-خ یک سپیدار-پشت عصرخصوصیاهواز داریوش 12
تاکسی سرویس آرش

 خ خشایار – بین هاللي و فراهاني – عصرخصوصیاهواز تولد نو 13
پالک 520

 کیان آباد نبش خ8شرقی طبقه دوم عصرخصوصیاهواز ایران 14
مجتمع ساختمانی

 کیانپارس خ میهن  شرقي – ساختمان عصرخصوصیاهواز بردیا15
پزشکي میهن طبقه اول واحد 2

15-31- مراکز درمانی سوء مصرف مواد 1390 )ادامه(
آدرسنوبتکاریمالکیتشهرنام مرکزردیف

 خ نادري شرقي بین ادهم و گندمي عصرخصوصیاهواز دي 16
جنب داروخانه دکتر گرگزاده 

 خ نادری شرقی خ مولوی مجتمع عصرخصوصیاهواز آزادي 17
تخصصی وفوق تخصصی جواد ط 3

 خ طالقاني – بین مسلم وشریعتي  – جنب پاساژ صفاء عصرخصوصیاهواز رها 18

کوروش-خ اقبال قبل ازفلکه اول-عصرخصوصیاهواز آریا19
مجتمع مهدی طبقه دوم

 کیان نبش خ طلوع پالک 183 عصرخصوصیاهواز مبین 20

 میدان فرهنگ شهر جنب مسجدزین العابدین عصرخصوصیاهواز پارسه 21

خیابان سی متری-نبش اهوازیان روبروی گاراژبختیاریهاعصرخصوصیاهوازدکترعلوی22

زیتون کارگری خیابان عالمه عصرخصوصیاهوازرازی23
طبقه فوقانی داروخانه دکترجمالی

شهرک دانشگاه خیابان اصلی نبش 14عصرخصوصیاهوازامین24

اهواز-فلکه ساعت-امانیه-عصرخصوصیاهوازبرنا25
خ منصفی شرقی ساختمان شمس

کیانپارس-خ توحید شرقی-م درمانگران ط پنجمعصرخصوصیاهوازدرمانگران26

خ طالقانی-بین نظامی وفردوسی-عصرخصوصیاهوازاهورا27
پاساژبوعلی ط چهارم واحد5

آخراسفالت کوی ابوذر-نبش خ ششمعصرخصوصیاهوازخانه سبز 28

کوی رمضان-فاز2-خ11-پ 6عصرخصوصیاهوازمتین29

پادادشهر-انتهای خ جواداالئمه میدان جواداالئمه عصرخصوصیاهوازپاداد30
ساختمان هادی سازه ط2

آسیه آباد-خ 7-بین کارون ومیاحیعصرخصوصیاهوازراه زندگی31

گلستان خیابان فروردین بین عصرخصوصیاهوازبهراد32
بیمارستان گلستان وپارک قوری

خ طالقانی جنب حسینیه ثاراله ساختمان ایران کلینیکعصرخصوصیاهوازبهمن33

کوی انقالب-خ شیخ بها جنوبی-عصرخصوصیاهوازسبحان34
بین سام و رامین روبرو شهرداری سابق

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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15-31- مراکز درمانی سوء مصرف مواد 1390 )ادامه(
آدرسنوبتکاریمالکیتشهرنام مرکزردیف

خ نادری-خ فردوسی-م پزشکی میالد-ط 1عصرخصوصیاهواز راه سالمت35

کمپلو-بین طوس ودژبان ساختمان ستارهعصرخصوصیاهوازآرامش36

سفیر 37
خ انقالب -میدان 15 خردادطبقه عصرخصوصیاهوازسالمت

فوقانی موسسه صالحین

زیتون کارمندی-خ حجت روبروی بانک سپه عصرخصوصیاهوازپیروز38

خ30متری -خ جعفری -نبش منوچهریعصرخصوصیاهوازارم39

فازدوپادادشهر-طبقهد فوقانی داروخانه لقمانعصرخصوصیاهوازعافیت40

خ30متری-عامری-جنب بانک صادرات-پالک166عصرخصوصیاهوازحیات نو41

کیانپارس-خ شهید وهابی-نبش خ 10کیان آبادصبحخصوصیاهوازپارس42

صبح خصوصیاهوازآینه43
خشایار-خ شیخ بها جنوبی بین سام والبرزوعصر

 خ شریعتي بعد از فلکه پل پنجم اولین عصرخصوصیاهوازکیمیا44
تقاطع خ حیدري نژاد روبروي بانک رفاه

کیانپارس-خ وهابي نبش یکم غربي- عصرخصوصیاهوازکسري45
مجتمع بهرامي طبقه 4

سه راه باهنر بلوار فني حرفهاي مجتمع کوثر طبقه هفتمعصرخصوصیاهوازسپید46

47
MMT در

DICشماره 
یک

حصیرآباد-خ4اصلی چهارراه اول-پالک 368عصردولتیاهواز

48
 MMT
DICدر
پاسارگاد

چهارراه آبادان-خ مهربند بین کمپانی صبحخصوصیاهواز
و بلوار ایت اله بهبهانی

خ30متری-کوی دولتی-خ دست به ریشعصرخصوصیاهوازپیام49

شیبان-خ سوم-پالک9-جنب داروخانه دکترصادقیعصرخصوصیاهوازصدرا50
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني جندي شاپور اهواز

بهـداشت  فصل پانزدهم        

15-32- فعالیت های خون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1390

تعداد خون تعداد مردودینتعداد داوطلبینمـاهردیف
دهندگان

728442916843726جمع

490018123088فروردین1

575219673785اردیبهشت2

484417043140خرداد3

556320763487تیر4

658125234058مرداد5

65772805vv3772شهریور6

705329064147مهر7

681528144001آبان8

767332374436آذر9

626927673502دی10

521522682947بهمن11

560222393363اسفند12
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران

15-4- مقایسه تعداد خون دهندگان و مردودین خون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک ماه در شهر اهواز در 
سال 1390

                         مبنا جدول: 32-15
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15-33- فعالیت های خون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک سال در شهر اهواز
تعداد خون دهندگانتعداد داوطلبینتعداد مردودینسـال

1385696422510743535

1386627521844324308

1387606111562844983

1388636621810145561

1389619252058841337

1390728442916843726
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران 

15-5- مقایسه تعداد داوطلبین خون گیری سازمان انتقال خون طی سالهای1390-1385 در شهر اهواز

                        مبنا جدول: 33-15

15-34- آمار تولیدات فرآورده های خونی در شهر اهواز در سال 1390

خون مـاهردیف
کامل

گلبول 
قرمز

پالسمای 
واشد سلپالکتccpکرایوتازه

1825416234162432232235713661جمع

9429132913321321234427فروردین1

933610361000327434اردیبهشت2

812991299100274045خرداد3

1423325332600313333تیر4

1303927393011330167مرداد5

1733593359400292949شهریور6

2193924392400326634مهر7

1893812381200299365آبان8

2064230422700331960آذر9

1523342334200302866دی10

1742767276700251491بهمن11

1723189318800287290اسفند12
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران

15-35- فعالیت خون گیری سازمان انتقال خون به تفکیک پایگاه در شهر اهواز در سال 1390
تعداد خون دهندگانتعداد مردودینتعداد داوطلبینپایـگاهردیف

22486904313443ساختمان شماره 11

252151079214423ساختمان شماره2 - امانیه2

1301953467673کانتینر3

1212439378187تیم سیار خون گیری4

728442911843726جمع
مأخذ: سازمان انتقال خون ایران

بهـداشت  فصل پانزدهم        
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فرهنگ، ورزش و گردشگری
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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.

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

16-1- مدت بخش)ساعت( برنامه هاي سیماي جمهوري اسالمي ایران - مرکز خوزستان در سال 1390

میان برنامهاخبـارسـال
برنامه

پیام 
بازرگاني

جمعتکرارتامین

13873511317571---2239

1388340148969418211974004302

1389337161468713010944314293

139031019711216163251213257497
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

16-2- مدت بخش)ساعت( برنامه هاي صدای جمهوري اسالمي ایران - مرکز خوزستان در سال 1390

میان برنامهاخبارسـال
برنامه

پیام 
بازرگاني

جمعتکرارتامین

138727639593---4238

138849260121626234611912026

13891163805165458201825133

1390114846206936524757169717
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

فرهنگ،ورزش و گردشگریفصل شانزدهم        
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16-3- مدت تولید برنامه هاي محلي صدا و سیمای جمهوري اسالمي ایران – مرکز خوزستان در سال 1390
مدت تولید برنامه های سیمامدت تولید برنامه های صداموضوع

261500معارف اسالمي

292941فرهنگي

6181275اجتماعي

309255ورزش و تفریحات سالم

46116سیاسي

316496اطالعات عمومي

1235تاریخي

75144اقتصادي

68146علم و فن

6363ارزشهاي دفاع مقدس

39712060جمع
مأخذ: سالنامه استانداری سال  1390

16-4- تعداد و گنجایش سالن های سینمای شهر اهواز در سال 1390

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

فیلم های خارجیفیلم های ایرانی

17001268500ساحل

1492679300بهمن

1570325700هالل

1380509950اکسین

1600426690قدس

527423210140جمع 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 1390

تعداد تماشاگرتعداد اجراتعداد برنامهسالن نمایش

موسیقیتئاترموسیقیتئاترموسیقیتئاترگنجایشتعداد

2408251331050620002500
  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 1390
خصوصیدولتیجمع

65164
 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان      

 
     

16-7- مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1389     
مطبوعات 

محلی
دو هفته هفته نامهروزنامه

نامه
دو فصلنامهفصلنامهدو ماهنامهماهنامه

-6-10241613تعداد
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16-1- مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1390

                       مبنا: جدول 7-16

فرهنگ،ورزش و گردشگریفصل شانزدهم        
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16-8- فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال 1390

ردیف
نام 

کتابخانه
منطقه 

شهرداری

تعداد تعداد مراجعان
کتب 
موجود

شماره تلفن
موقعیت)با پیش شماره(

جمعمردزن

7162001020026400130946112249310شهید مفتح1
چهارصد دستگاه- 

پارک عالمه- کدپستی 
6174949993

2
شهدای 
36240972015960112306114463099زرگان

زرگان- خیابان مدرس- 
پشت مدرسه شهید 
دیلمي- فرعی اول

3
شهید 
158146112220032---1بهشتی

بزرگراه آیت ا.. 
بهبهاني- خیابان  
مهدوی- پارک 
7تیر- کدپستی 
6194713141

65760046200103800338816113770066شهید باهنر4
خیابان لشکر- خیابان 
شهید کمائی- پارک 

شهید سبحانی

5
شهید 
2140400118236258636409506113332905رجایی

امانیه .خیابان فلسطین- 
جنب اداره کل فرهنگ 

و ارشاداسالمي

شهدای کوت 6
عبداله

کوت عبداله-  روستای 5360240600109126115503400
عمیره- خیابان اصلي

شهید 7
مطهری

کوی باهنر- خیابان 82400180042001430161122720473

شهدای 8
اهواز

بزرگراه آیت اله بهبهانی- 87440600013440112306115596013
بلوار بهشت آباد

9
شهید 
71083614488586112296218دستغیب

شهرک شهید رجایی 
)سپیدار(- طبقه فوقانی، 

مسجد بالل

6180001096828968140796113786718کوثر10
کوي 15خرداد)کمپلو(- 

فلکه15خرداد-خ 
دهم-مجتمع هاله

16-8- فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال 1390 )ادامه(

ردیف
نام 

کتابخانه
منطقه 

شهرداری

تعداد تعداد مراجعان
کتب 
موجود

شماره تلفن
موقعیت)با پیش شماره(

جمعمردزن

443803724752147426113346140والیت11
کوی سعدی- خیابان 

سروریان- طبقه فوقاني، 
مسجد الزهرا

جاده تصفیه نیشکر-224004200660078986114404010عالمه حلی12
دهستان جسانیه

1187221604032106316115516472الغدیر13
آخر آسفالت- خیابان دکتر 
شریعتی-فلکه پل پنجم- 
طبقه فوقاني، مسجد الغدیر

مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16-9- فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1390

منطقه شهردارینام کتابخانهردیف
تعداد مراجعان

تعداد کتب موجود
جمعمردزن

1118899621843787حافظ1

12880390067807702چهارده معصوم )ع(2

7540030120355205810سپیدار3

7036336363367981کارون4

6030003000954بصیرت5

11140151226526500معراج6

66001200180010000گروه ملی7

71202763964077مولوی8

784096018003510علمی-کاربردی9

فرهنگ،ورزش و گردشگری  فصل شانزدهم        
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16-9- فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1390 )ادامه(
نام کتابخانهشماره تلفن)با پیش شماره(نام کتابخانهردیف

اهواز- خیابان سلمان فارسي -خیابان شهید خوانساری 6112924590حافظ1
جنوبی )فردوسی سابق(- نبش کاوه پالک 597

خیابان سی متری)دکتر شریعتی(- روبروی سقاخانه-6112207070چهارده معصوم )ع(2
ساختمان واحدفرهنگی انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز

سپیدار– جنب اداره کل زندان ها6112270059سپیدار3

6112270250کارون4
بلوار فنی و حرفه ای - روبروی شرکت لوله سازی2270303

6113771921بصیرت5
3773634

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

چهار راه زند- نبش رودکی- 6115535010معراج6
مسجد امام حسن عسکری)ع(

6113310123گروه ملی7
3310124

کیلومتر 9 جاده اهواز- خرمشهر-گروه ملی صنعتی 
فوالد ایران-اداره آموزش گروه ملی

پیچ میدان-معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری5-2251547مولوی8

سپیدار- جنب اداره کل فنی و حرفه ای6112285701علمی-کاربردی9
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16-10- مقایسه عملکرد کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز در ساه ماهه اول سال 90 و 91
افزایش یا کاهشسه ماهه اول 1391سه ماهه اول 1390شاخصردیف

افزایش70095105173میزان امانت )نفر(1

افزایش6513483طرح کتاب من )نسخه(2

افزایش7761609نمایه نشریات )نفر(3

افزایش01جلسات انجمن4
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان    

16-11- تعداد کتابخانه های شهر اهواز بر حس توع کتابخانه در سال 1389   
تعدادعنوان

14نهاد

9مشارکتی

0سیار

23جمع
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16-12- فهرست کتابخانه های دانشگاه های شهر اهواز - سال 1390

متوسط مراجعان تعداد اعضاءتعداد کتابنام کتابخانهنام دانشگاه
در روز

شهید چمران

-1813699171کتابخانه مرکزي

-97258134کتابخانه ادبیات

--2620کتابخانه اقتصاد

--43353الهیات

-13570267تربیت بدني

-17248373دامپزشکي

-577803960علوم

-2210162علوم آب

-567801302علوم تربیتي

-22416861علوم ریاضي

--38110کشاورزي

---مهندسي

--13710هنر شوشتر

دانشگاه آزاد)واحد 
اهواز(

1362267841800کتابخانه مرکزی الغدیر

98481127265کتابخانه پرستاری و مامایی

180702894256کتابخانه کشاورزی

233123820700کتابخانه فنی ومهندسی

آزاد) واحد علوم و 
41359250070کتابخانه مرکزیتحقیقات خوزستان(

دانشگاه علمی-
----کاربردی

385744234500کتابخانه دانشگاهپیام نور
مأخذ: دانشگاه هاي شهر اهواز

فرهنگ،ورزش و گردشگریفصل شانزدهم        
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16-13- فهرست کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی در سال 1390

نام کتابخانهردیف
تعداد کتاب )به جلد(

تعداد اعضاء
متوسط مراجعان 

در روز )نفر(
التینفارسی

907842636012000120کتابخانه مرکزی دانشگاه1

17000460076475دانشکده بهداشت2

7006215157740واحد بین الملل آبادان3

12454250720035دانشکده پرستاری آبادان4

870324141717120دانشکده پرستاری مامایی اهواز5

38991100275225دانشکده پزشکی6

9782180538099دانشکده پیراپزشکی6

45013357895150دانشکده توانبخشی7

4698192476475دانشکده داروسازی8

9522835075دانشکده دندانپزشکی9

14606817065دانشکده پیراپزشکی بهبهان10

994334820دانشکده شوشتر11

235007300390175بیمارستان ابوذر12

91065294675180بیمارستان امام خمینی )ه(13

23500730034165بیمارستان رازی14

29127402235بیمارستان سینا15

17213514070بیمارستان شفا16

33188172011004155بیمارستان گلستان17

47996641399بیمارستان طالقانی18
مأخذ: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز 

16-14- مشخصات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان سطح شهر اهواز در سال 1390
کانون پرورش فکری 

تعداد عضو نوع کانونموقعیتکودکان و نوجوانان
جمعبرحسب جنسیت

امانیه -پیچ مرکز 1
استادیوم- اول پارک

فرهنگی، هنری 
و ادبی)ثابت(

1011دختر
1841

830پسر

مرکز 2
خ عالمه 

-400دستگاه 
-پارک عالمه

فرهنگی، هنری 
و ادبی

841دختر
1480

639پسر

فرهنگی، هنری پارک پادادشهرمرکز3
و ادبی)ثابت(

1271دختر
1781

510پسر

دانشگاه علوم پزشکی مرکز 4
-کوی استادان

فرهنگی، هنری 
و ادبی)ثابت(

252دختر
391

139پسر

بهارستان - خیابان مرکز5
نیایش 2

فرهنگی، هنری 
و ادبی)ثابت(

629دختر
1166

537پسر

فرهنگی، هنری کوت امیرمرکز6
و ادبی)ثابت(

93دختر
168

75پسر

فاز 2 پاداد-ایستگاه مجتمع فرهنگی هنری
6 -روبروی بازارچه

فرهنگی، هنری 
و ادبی)ثابت(

929دختر
1766

837پسر

امانیه -پیچ سیار شهری
استادیوم- اول پارک

فرهنگی، هنری 
و ادبی

131دختر
306

175پسر

امانیه -پیچ سیار روستایی
استادیوم- اول پارک

فرهنگی، هنری 
و ادبی

399دختر
901

502پسر

امانیه -پیچ آفرینش های ادبی
ادبی)ثابت(استادیوم- اول پارک

285دختر
348

63پسر
مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگ،ورزش و گردشگریفصل شانزدهم        
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16-2- اعضای کانون های پرورش فکری به تکفیک جنسیت و بر حسب نوع کانون در سال 1390

                         مبنا: 14-16  

16-15- فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر اهواز در سال 1390
1234567شماره کانون

فعالیت های 
فرهنگی

485329420580319740958تعداد دفعات

11982831110519659073921124925745تعداد نفرات

فعالیت های 
هنری

213198541199293159637تعداد دفعات

1953201959012345219121664560تعداد نفرات

فعالیت های 
ادبی

651236738698159تعداد دفعات

72113127952495161718701تعداد نفرات

فعالیت های 
اسالمی

354732333914959تعداد دفعات

426825915326922201741تعداد نفرات

فعالیت های 
علمی

1518196183735تعداد دفعات

222281192151430629683تعداد نفرات

فعالیت های 
متفرقه

631286941372565تعداد دفعات

7921450629391637491673تعداد نفرات
مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

16-15- فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهر اهواز در سال 1390 )ادامه(
آفرینش های ادبیسیار روستاییسیار شهریشماره کانون

فعالیت های فرهنگی
-421479تعداد دفعات

-317613721تعداد نفرات

فعالیت های هنری
-45127تعداد دفعات

-12231892تعداد نفرات

فعالیت های ادبی
27781237تعداد دفعات

82512215473تعداد نفرات

فعالیت های اسالمی
-174113تعداد دفعات

-22271743تعداد نفرات

فعالیت های علمی
-5735تعداد دفعات

-724621تعداد نفرات

فعالیت های متفرقه
-157123تعداد دفعات

-921891تعداد نفرات

مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

16-16- نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1390
تعدادتاریخ برگزارینام نمایشگاهردیف

ششمین نمایشگاه کولر گازی، تهویه مطبوع 1
25 واحد90/2/12 لغایت 90/2/16و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی

30 واحد90/2/12 لغایت 90/2/18نمایشگاه تولیدات و توانمندی های صنعتی استان خوزستان2

50 واحد90/5/4 لغایت 90/5/13نمایشگاه عرضه مستقیم)ویژه ماه مبارک رمضان(3

147 واحد90/6/23 لغایت 90/6/29نمایشگاه فروش پاییزه)ویژه مدارس(4

27 واحد90/7/4 لغایت 90/7/8پنجمین نمایشگاه آب و فاضالب5

41 واحد90/7/4 لغایت 90/7/8سومین نمایشگاه صنعت برق، مخابرات و الکترونیک6

53 واحد90/8/2 لغایت 90/8/6یازدهمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه7

53 واحد90/8/2 لغایت 90/8/6سومین نمایشگاه صوتی و تصویری8

11 واحد90/8/2 لغایت 90/8/6دومین نمایشگاه فرش ماشینی و موکت9

60 واحد90/8/16 لغابت 90/80/20دوازدهمین نمایشگاه ساختمان، لوازم و ماشین آالت ساختمانی10

فرهنگ،ورزش و گردشگریفصل شانزدهم        
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16-16- نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1390  )ادامه(
تعدادتاریخ برگزارینام نمایشگاهردیف

60 واحد90/8/16 لغابت 90/80/20دومین نمایشگاه آسانسور، پله برقی و تجهیزات وابسته11

40 واحد90/8/25 لغایت 90/8/29دومین نمایشگاه لوستر و چراغ های تزئینی12

150 واحد90/8/25 لغایت 90/8/29سومین نمایشگاه خانه مدرن13

150 واحد90/9/19 لغایت 90/9/25سومین نمایشگاه کتاب14

63 واحد90/10/1 لغایت 90/10/5یازدهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری15

80 واحد90/10/1 لغایت 90/10/5سومین نمایشگاه سوغات و هدایا16

-90/10/1 لغایت 90/10/5اولین نمایشگاه انسان، طبیعت و حیوان17

20 واحد90/10/14 لغایت 90/10/18هفتمین نمایشگاه خودرو، قطعات و تجهیزات وابسته18

160واحد90/10/26 لغایت 90/10/30ششمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون اداری19

180 واحد90/11/9 لغایت 90/11/12سومین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی20

140 واحد90/11/15 لغایت 90/11/20نمایشگاه دستاوردهای دولت)دهه مبارک فجر(21

15واحد90/11/17 لغایت 90/11/19اولین نمایشگاه تخصصی برند کاال22

20 واحد90/11/17 لغایت 90/11/20اولین  نمایشگاه تجهیزات پارکی، گل و گیاه و صنایع وابسته23

30 واحد90/11/17 لغایت 90/11/20اولین نمایشگاه تخصصی عینک24

هفتمین نمایشگاه تخصصی کاشی، سرامیک، 25
80 واحد90/11/24 لغایت 90/11/28چینی آالت و سنگهای تزئینی

80 واحد90/11/24 لغایت 90/11/28چهارمین نمایشگاه تخصصی حمام، سونا، جکوزی و استخر26

80 واحد90/11/24 لغایت 90/11/28سومین نمایشگاه تخصصی نما، تزئینات و دکوراسیون اداری27

اولین نمایشگاه حفاظتی و امنیتی 28
35 واحد90/11/24 لغایت 90/11/28دوربین های مدار بسته و سیستمهای ارتباطی

40 واحد90/12/1 لغایت 90/12/4اولین نمایشگاه تولیدات و توانمندی های استان خوزستان29

140 واحد90/12/6 لغایت 90/12/13نمایشگاه فروش بهاره30

80 واحد90/12/17 لغایت 90/12/20اولین نمایشگاه حمل و نقل، زیرساخت ها و خدمات31

سومین نمایشگاه شوینده ها، پاک کننده ها 32
40 واحد90/12/23 لغایت 90/12/26و محصوالت سلولزی و بهداشتی

اولین نمایشگاه سفره هفت سین، گل آرایی، 33
30 واحد90/12/23 لغایت 90/12/26تزئینات منزل، شیرینی خانگی و صنایع دستی

25 واحد90/12/23 لغایت 90/12/26نمایشگاه مواد غذایی ویژه نوروز 3491
مأخذ: شرکت نمایشگاه بین المللي خوزستان 

16-17- تعداد اماکن مذهبی اهواز و حومه در سال 1390

حسینهتکیهمسجدجمع

724574-150
 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان

16-18- فهرست اماکن متبرکه اسالمی شهر اهواز در سال 1390
نشانینام بقعه/ امام زاده/مکان متبرکهردیف

اهواز- عامری- خیابان نهج البالغهبقعه متبرکه علی بن مهزیار اهوازی1

اهواز- خیابان شریعتیسقاخانه حکیم2

اهواز- کیانپارس- بین فلکه دوم و سوم- غرب رودخانهمقام سید عباس3

اهواز- کوی ملت- نبش ذوالفقاریمقبره سید عبداهلل4

اهواز- اتوبان آیت اهلل بهبهانی- چهاراه آبادانمقبره آیت اهلل بهبهانی5

جاده خرمشهر- نرسیده به مالشیهمقبره سید طاهر6

16-19- اماکن ورزشی سقف بلند شهر اهواز سال 1390

مساحت موقعیتفعالیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

خانه کشتي 1
1750چهار راه آبادان خ پیروزي مجموعه ورزشي قدسفعال مستمرشماره یک )قدس(

سالن ورزشي چند 2
اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي فعال مستمرمنظوره سقف بلند

1140جنب اسکوبرد

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي فعال مستمرسالن  22 بهمن3
1500مجموعه  جنب اسکوبرد

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

1250عملیات کارون

سالن شهید 5
چهارشیر انتهای طالقانی زمینهای ورزشی فعال مستمرغالم عباس فرهادی

161280هکتاری پشت استخر سرپوشیده آزادی

سالن کشتی -6
کمپلو امیر کبیر شمالي خانه کشتي فعال مستمرخانه کشتی2

900شماره 2 نبش ازادي

سالن ژیمناستیک - 7
1100کمپلو امیر کبیر شمالي نبش ازاديفعال مستمرخانه ژیمناستیک

1000اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي جنب هيغیر فعالسالن ورزشهاي قهرماني8

سالن 4500 نفری مجموعه 9
ورزشی 16هکتاری

در دست 
احداث

چهارشیر کوی طالقانی زمینهای ورزشی 16هکتاری 
1300پشت استخر آزادی جنب سالن شهید فرهاری

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

فرهنگ،ورزش و گردشگریفصل شانزدهم        
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16-20- سالن های تمرینی سقف کوتاه شهر اهواز در سال 1390

مساحت موقعیتفعالیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

200زیباشهر خیابان بهمني سالن بابک معتمديفعال مستمرسالن شهید بابک معتمدي1

522چهار راه آباد خ کمپاني و سلطانيفعال مستمرسالن چندمنظوره قدس2

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

360اهواز مجموعه ورزشي تختي ضلع جنوب شرقي جنب اسکوبردفعال مستمربوکس ولي عصر  خانه بوکس4

255اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع جنوبي مجموعهفعال مستمرشهداي تکواندو5

60زیتون کارگری خ کارون  مجموعه ورزشی بدرفعال مستمرسالن بیلیارد مجموعه ورزشی بدر6

سالن ورزشی سقف کوتاه 7
360 مجموعه ورزشی بدر

360زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی بدر سالن تمرینی سقف کوتاهفعال مستمر

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

120زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی بدر سالن وزنه برداریفعال مستمر

سالن تمرینی سقف کوتاه 9
مجموعه ورزشی بدر

135زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی بدر -سالن تمرینی سقف کوتاهفعال مستمر

سالن ورزشی رزمی داخل 10
محوطه مجموعه ورزشی بدر

240زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی بدر سالن ورزشی رزمیفعال مستمر

550کمپلو شمالي خیابان شرف نش امیر کبیرفعال مستمرسالن کاراته پوریاي ولي11

162کمپلو خ ناصر خسرو جنوبي مجموعه ورزشي جانبازفعال مستمرسالن جانباز سالن بسکتبال12

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

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

435اهواز مجموعه ورزشي تختيفعال مستمرسالن ورزشي سقف کوتاه15

360اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي جنب استخرفعالسالن ورزشي رزمي سقف کوتاه16

100اهواز  امانیه مجموعه ورزشي تختي جنب درب پشت مجموعهفعالسالن ورزشي تنیس روي میز17

360فلکه حصیرآباد سالن ورزش انقالب سالن بدنسازی انقالبتعطیلسالن بدنسازی انقالب18
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

6-21- زمین های فوتبال متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1390

ف
مساحت فعالیتموقعیتمکان ورزشیردی

روباز
مساحت 
سرپوشیده

9000فعالامانیه مجموعه ورزشی تختیزمین چمن شماره 11

امانیه مجموعه ورزشی تختی ضلع شمالی زمین چمن شماره 22
9000فعالروبروی هیات دومیدانی

امانیه مجموعه ورزشی تختی ضلع جنوبی زمین چمن شماره 33
9000فعالروبروی هیات دومیدانی

زمین چمن 4
تمرینی

امانیه مجموعه ورزشی تختی روبروی هیات 
فوتبال سمت راست

فعال 
9680مستمر

زمین چمن 5
مصنوعی

مجموعه ورزشی تختی روبروی هیات 
فوتبال

فعال 
12960مستمر

زمین چمن 6
جانبازان

امانیه مجموعه ورزشی تختی ضلع شرقی 
روبروی استخر

فعال 
40000مستمر

7
زمین فوتبال 
خاکی 8040 

متری

چهار شیر کوی طالقانی زمین های ورزشی 
16 هکتاری پشت سرپوشیده آزادی روبروی 

سالن شهید فرهادی
فعال 
80400مستمر

8

زمین خاکی 
11000 متری 

مجموعه ورزشی 
انقالب

فعال فلکه حصیر آباد سالن ورزشی انقالب
109000مستمر

9
زمین چمن فوتبال 
مجموعه ورزشی 

قدس

چهار راه آبادان بین خیابان سلطانی و 
کمپانی

فعال 
96000مستمر

استادیوم 50000 10
2200016800غیر فعالروبروی کیان شهر نرسیده به میدان تره بارنفری

زمین خاکی شهید 11
80000غیر فعالزیباشهر خیابان بهمئی باشگاه بابک معتمدمعتمد

زمین فوتبال 12
خاکی

چهار شیر کوی طالقانی زمین های ورزشی 
16 هکتاری پشت سرپوشیده آزادی 

روبروی پیست دومیدانی

در دست 
80000احداث

13
زمین چمن تمرینی 

7500 متری 
مجموعه ورزشی 

16 هکتاری

چهار شیر کوی طالقانی زمین های ورزشی 
16 هکتاری پشت سرپوشیده آزادی جنب 

سالن شهید غالمعباس فرهادی

در دست 
80000احداث

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان 

    

فرهنگ،ورزش و گردشگری  فصل شانزدهم        
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16-22- استخرهای متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1390 

مساحت فعالیتموقعیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

چهار راه آبادان بین خیاباناستخر قدس1
سلطانی و کمپانی

1600تعمیر و بازسازی

720فعال-استخر بابک معتمد2

چهار شیر پایین تر از انبار هاللی استخرآزادی3
جنب پارکینگ آزادی

1600تعمیر و بازسازی

1600در دست احداثامانیه مجموعه ورزشی تختیاستخر کارون4

2300در دست احداث-استخر ناصر خسرو5
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان 

   
16-23- سایر امکان ورزشی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1390

مساحت مساحت روبازفعالیتموقعیتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

زورخانه 1
پوریا ولی

کمپلو شمالی خیابان 
شرف نبش امیرکبیر

0120فعال مستمر

0360فعال مستمر...زورخانه اهواز2

پیست دوچرخه 3
سواری

امانیه مجموعه 
ورزشی تختی

...39101600

...4000فعال مستمر...پیست دومیدانی4
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16-24- مجموع های ورزشی تحت پوشش شهرداری اهواز در سال 1390

مساحت منطقهنام مجموعه ورزشيردیف
وضعیت پروژهنوع مجموعه ورزشي)مترمربع(

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2250منطقه 1 کارون1

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1090منطقه 1 شهید حیدري نژاد2

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1116منطقه 1 شهید هاشمي3

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي1500منطقه 2 کیان آباد4

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي1500منطقه 2 کیانپارس5

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي360منطقه 2 وهابي6

 شهداي کوي نیرو-7
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي3500منطقه 3پارک رودکي

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي12000منطقه 3 شهرک اغاجاري8

 درحال اجرا زمین ورزشي2400منطقه 3 فدک9

 درحال اجرا زمین ورزشي2112منطقه 3 کوي فرهنگیان یک10

 درحال اجرا زمین ورزشي2400منطقه 3 زویه روبروي کوي ملت11

 درحال اجرا زمین ورزشي2400منطقه 3 فاز 4 کوي ملت12

 درحال اجرا زمین ورزشي1500منطقه 3 کوي فرهنگیان 132

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1125منطقه 3 شهرک بهلول14

 فاز سه جنب امام زاده 15
 درحال اجرا زمین ورزشي1500منطقه 3سید عبداهلل

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي6200منطقه 4 شهداي فرهنگ شهر16

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي6200منطقه 4 شهداي بردیس17

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي6200منطقه 4 کوي مجاهد18

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي6200منطقه 4 فرهنگ شهر19

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 4 شهداي رفیش20

 درحال اجرا زمین ورزشي2100منطقه 5 کوي شهید جعفري21

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2100منطقه 5 کوي مهدیس22

فرهنگ،ورزش و گردشگری  فصل شانزدهم        
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16-24- مجموع های ورزشی تحت پوشش شهرداری اهواز در سال 1390  )ادامه(

مساحت منطقهنام مجموعه ورزشيردیف
وضعیت پروژهنوع مجموعه ورزشي)مترمربع(

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي2900منطقه 6 پارک جوان23

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2480منطقه 6 پارک نواري بعثت مالشیه24

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1619منطقه 7 زمین ورزشي سپیدار25

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي972منطقه 7 زمین ورزشي پارک عالمه26

 درحال اجرا زمین ورزشي5928منطقه 7 زمین ورزشي آل صافي27

 زمین ورزشي 28
 درحال اجرا زمین ورزشي1152منطقه 7خیابان 12 آسیاباد

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي4968منطقه 7 شهید موسي نریمي29

 زمین ورزشي کوي 30
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي4872منطقه 7رمضان کارمندي

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي5500منطقه 8 شهید طالقاني31

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي5500منطقه 8 فاز2 پادادشهر32

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي7200منطقه 8 وحدت33

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي5500منطقه 8 شهداي دشت آزادگان34

 درحال اجرا زمین ورزشي1200منطقه 8 شهداي نبوت35

 درحال اجرا زمین ورزشي1200منطقه 8 شهداي صادقیه36

 درحال اجرا زمین ورزشي1200منطقه 8 شهداي کوي ایثار37

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 8 شهداي کوي مدرس38

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي1500منطقه 8 شهداي 254دستگاه39

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2100منطقه 8 زمین ورزشي پارک شهدا40

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي2100منطقه 8 زمین ساحلي پارک شهدا41

 سالن ورزشي 42
 درحال اجرا مجتمع ورزشي1320منطقه 8تفریحي کوي نبوت

××127964جمع

مأخذ: مناطق شهرداری اهواز
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تعاریف و مفاهیم 

تقاطع مجهز به سیستم هوشمند: تقاطع هایی که مجهز به شناسگر بوده و کنترل ترافیک آن با استفاده از 
الگوریتم های هوشمند بر اساس خودروهای موجود در تقاطع و ازدحام ترافیکی تشخیص داده شده، انجام 

می شود.
تقاطع مجهز به سیستم کنترل مرکزی: تقاطع هایی که از محل مرکز مدیریت و کنترل ترافیک قابل کنترل 
و برنامه ریزی می باشند. این نقاط بر اساس گزارش های پلیس، دوربین ها، اورژانس، آتش نشانی و سایر 

ارگان های مرتبط از  سرویس های ویژه کنترلی استفاده می نمایند.
تقاطع مجهز به سیستم نظارت تصویری: نقاطی هستند که دوربین نظارت تصویری در آن ها نصب شده و جمع 
آوری اطالعات از طریق این دوربین ها در محل مرکز انجام می شود. اپراتورها و مسئولین مربوط بر اساس 
تصاویر دریافتی از دوربین، هماهنگی های بین بخشی)پلیس، اتوبوسرانی و ...( کنترل مناسب روی تقاطع یا 

سایر تجهیزات را به منظور کاهش تاخیر در تقاطع اعمال می نمایند.
پارکینگ عمومی)همگانی(: پارکینگی است که استفاده از آن برای همگان آزاد است. استفاده از پارکینگ 

عمومی ممکن است رایگان یا با دریافت وجه باشد.

ضریب سرنشین: متوسط تعداد سرنشین یک نوع وسیله نقلیه.
معبر اصلی و معبر فرعی: معابر در ارتباط با یکدیگر و به منظور اعمال قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی 

به ویژه در تقاطع ها بر اساس ویژگی های فیزیکی و ترافیکی به دو نوع اصلی و فرعی تقسیم می شوند. 
مواد  مانده  باقي  روزمره شامل  هاي  فعالیت  از  براي شهروندان حاصل  استفاده  غیرقابل  مواد  تر:  پسماند 

خوراکي، سبزي و میوه.
پسماند خشک: مواد غیرقابل استفاده براي شهروندان یا مواد غیرآلي شامل انواع پلیمرهاي الستیک و پالستیک، 

کاغذ و مقوا، منسوجات، چرم، شیشه، چوب که درصد مهمي از آنها ارزش بازیافت دارند.
پسماند ساختماني: مواد غیرقابل استفاده براي تولید کنندگان در بخش ساخت و ساز و تعمیرات ساختمان 

شامل خاک ناشي از خاکبرداري آوار، مصالح ساختماني تخریب شده و غیرقابل استفاده و ...
کمپوست: به معني مختلف یا مرکب مي باشد و کمپوست کردن مواد در واقع تجزیه مواد آلي توسط دسته اي 

از میکرو اورگانیزم هاي محیط گرم،  مرطوب و هوازي مي باشد. 

                                                   بخش اول: حمل و نقل و ترافیک

17-1-آمار و اطالعات شرکت اتوبوسرانی اهواز و حومه  در شهر اهواز در سال 1390
مقـدارواحـدشـرح

656دستگاهتعداد کل اتوبوس

209دستگاهتعداد اتوبوس هاي بخش خصوصي

16دستگاهتعداد اتوبوس های گاز سوز

317دستگاهمتوسط تعداد اتوبوس هاي فعال در ماه

400000سفردر روزمتوسط سفرهاي انجام شده در روز توسط ناوگان

15دقیقهمتوسط زمان انتظار مسافر در کل سیستم

7سالمتوسط عمر مفید یک اتوبوس

20کیلومتر بر ساعتمتوسط سرعت سفر اتوبوس در ناوگان

متوسط ضریب سرنشین هر اتوبوس واحد 
45نفر)بدون در نظر گرفتن راننده(

3350ریال بر نفرمتوسط هزینه جابه جایی هر مسافر توسط ناوگان

1210ایستگاهتعداد ایستگاه هاي اتوبوس

14ایستگاهتعداد ایستگاه هاي اتوبوس مکانیزه

61خطمتوسط تعداد خطوط فعال ملکي در ماه

19خطمتوسط تعداد خطوط فعال خصوصي در ماه

80خطتعداد کل خطوط شهري )خط(

36602925نفرتعداد مسافر جابجا شده بخش خصوصي
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

 
17-2-تعداد و مشخصات اتوبوس های حمل و نقل عمومی موجود بر حسب عمر در شهر اهواز 

جمـعبیش از 15 سـال10تـا 15 سال5 تـا 10 سالتـا 5 سـالسـال

138736115710523

138836523210603

1389295281135594

1390359284121656
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-3-مقایسه تعداد اتوبوس و جمعیت تحت پوشش یک اتوبوس طی چهار سال اخیر در شهر اهواز

جمعیت تحت پوشش به برآورد جمعیتتعداد اتوبوسسـال
ازای هر اتوبوس )نفر( *

138752311407922181

138860311636081930

138959411868801998

139065612158401853
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

* قابل ذکر است جهت محاسبه جمعیت تحت پوشش به ازای هر نفر از برآورد جمعیت تحت محدوده خدمات 
شهری شهرداری استفاده شده است.

 

17-1-جمعیت تحت پوشش یک اتوبوس طی چهار سال اخیر در شهر اهواز

                       مبنا: جدول 3-17

17-4-مشخصات جایگاه های مخصوص اتوبوس در شهر اهواز سال 1390
نوع جایـگاهآدرسمنـطقهردیـف

توقفگاه قدس- بلوار سي متري - جنب مجتمع  منـطقه 16
 توقفگاهقضایي شماره2

توقفگاه شهید رجایي - سپیدار - جنب بیمارستان  منـطقه 27
 توقفگاهامیرالمومنین

 توقفگاهتوقفگاه 22 بهمن - بلوار آیت اهلل بهبهاني منـطقه 35

 پایانه خیابانيخیابان سلمان فارسي غربي منـطقه 41

 پایانه خیابانيخیابان سلمان فارسي شرقي منـطقه 51

 پایانه خیابانيمیدان شهدا منـطقه 61

 پایانه خیابانيخیابان آزادگان - جنب پارک باغ معین منـطقه 71

خیابان شریعتي شمالي - حد فاصل خیابان امام تا  منـطقه 81
 پایانه خیابانيبازار بزرگ

 پایانه خیابانيخیابان شریعتي جنوبي منـطقه 91

 پایانه خیابانيمیدان بسیج منـطقه 102

 پایانه خیابانيانتهاي خیابان بني هاشم منـطقه 116
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

17-5-مشخصات پایانه های مسافربری درون شهری مخصوص اتوبوس در شهر اهواز سال 1390

تعداد اتوبوس تعداد خطوطمساحت مترمربعآدرسنام پایانهمـکان
فعال )دستگاه(

بلوار ساحلي شهید فهمیده منطقه 1
850015100پایانه شهید فهمیده

مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز
 

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-6-آمار ناوگان تاکسیرانی در شهر اهواز در سال 1390
مقـدارواحـدعنـوان

369760نفرتعداد مسافر جابه جا شده توسط تاکسی)روزانه(

3737دستـگاهتعداد تاکسی سواری

86دستـگاهتعداد  تاکسی ون

4نفرمتوسط ضریب سرنشین  هر تاکسی)بدون در نظر گرفتن راننده(

246دستگاهتعداد تاکسی افزایشی

477دستگاهتعداد تاکسی های تبدیلی )نوشده(

2651دستـگاهتعداد تاکسی های گازسوز

5312دستـگاهتاکسي موقت -شخصي ویژه
مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

17-7-آمار ناوگان تاکسیرانی بر حسب نوع در شهر اهواز در سال 1390
دستـگاه تاکسینـوع

3420ویژه خطي

153بي سیم

149فرودگاه

42راه آهن مرکزی

59راه آهن کارون

3823جمع
  مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

 

17-8-اقالم عمومی سازمان تاکسیرانی سال90
تعدادواحـدنـوع 

6واحدآژانس تاکسي بي سیم

303واحدآژانس تاکسي تلفني تحت پوشش

2واحدآژانس تاکسي راه آهن

2واحدآژانس تاکسي فرودگاه 

4واحدآژانس بانوان

26واحدپیک موتوري

865دستگاهسرویس مدارس

2ایستگاهتعداد ایستگاه هاي ساماندهي شده سطح شهر

10پروانهتعداد صدور پروانه بهره برداري حمل و نقل درون شهري

210پروندهتشکیل پرونده تاکسی شخصي

771پروندهتمدید پرونده تاکسی شخصي ویژه

1540دستگاهتاکسي با عمر کمتر از 5سال

1575دستگاهتعداد تاکسی های با عمر بین5-10سال

520دستگاهتعداد تاکسی های با عمر بین10-15سال

188دستگاهتاکسي با عمر بیش از 15 سال

60دستگاهتعداد تاکسي متخلف تحویل پارکینگ داده شده 

441دستگاهتعداد تاکسي شاکي دار 

4063تعدادتعداد مدارک اخذ شده تاکسي متخلف 

22491تعدادتعداد مدارک اخذ شده تاکسی شخصي 
493دستگاهتعداد شخصي پارکینگي 

221دستگاهتعداد شخصي ویژه شاکي دار 

972تعدادصدور کارت شهري مالک 

1580تعدادصدور کارت شهري کمکي 

490تعدادتشکیل پرونده خودرو تاکسي 

1554تعدادتشکیل پرونده جهت اماکن 

 مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-9-آمار ناوگان تاکسیرانی بر حسب رنگ در شهر اهواز سال 1390
تـعدادنـوع

2724تاکسي زرد خورشیدي 

63تاکسي سبز فسفري 

781تاکسي سفید 

11تاکسي نارنجي 

244سایر رنگهاي تاکسي 

3823جـمع
مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

 
17-10-اطالعات مربوط به شبکه معابر شهر اهواز در سال 1390

طول معابر منـاطق
)کیلومتر(

مساحت معابر 
)هزارمترمربع(

مساحت آسفالت 
)هزارمترمربع(

مساحت پیاده رو 
)هزارمترمربع(

17121512109804منـطقه 1

8644774425439منـطقه 2

60037773031740منـطقه 3

338636045951765منـطقه 4

67019631501656منـطقه 5

304475034411522منـطقه 6

329527435161785منـطقه 7

413660850831524منـطقه 8

291135360277019235جـمع
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

17-2-نمودار طول معابر در مناطق هشت گانه شهرداری اهواز

                            مبنا: جدول 10-17

 17-11-مشخصات پایانه های مسافربری شهر اهواز سال1390
سال نام پایانه

تاسیس
مساحت 
آدرسموقعیتنوع پایانه)مترمربع(

بلوار پاسداران . قبل از میدان شهید بندر )چهار شیر ( منطقه 7 درون استاني136012224 زاگـرس

انتهاي خیابان انقالب. منطقه 6 برون و درون استاني137239386 سیـاحت
واقع در میدان سه راهي خرمشهر

سه راه تپه منطقه 8 برون و درون استاني138044715 شـرق

سه راه حمیدیه منطقه 6 درون استاني13802000 غـرب

بلوار آیت ا.. بهبهاني . ابتداي منازل کوي طالب منطقه 8 درون استاني13913500 خلیج فارس

مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

17-12-مشخصات جایگاه های معاینه فنی شهر اهواز سال1390
مساحت نوع مـالکیتنام جایـگاه

)مترمربع(
تعداد خطوط 

سبک
تعداد خطوط 

موقعیـتسنگین

 مرکز معاینه فني 
بلوار پاسداران . مقابل کوي ملت . 250040 شهرداريشماره دو

جنب شهرداري منطقه 3

 مرکز معاینه فني 
350070 شهرداريشماره یک

کیلومتر 6 محور اهواز - خرمشهر. 
ابتداي ورودي خیابان 22 بهمن . 

جنب شهرداري منطقه 6

مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

17-13-تجهیزات هوشمندسازي حمل و نقل شهر اهواز سال1390
جمع12345678شـرح / منطقه

تابلوي VMS سیستم 
تابلوهاي متغییر خبري و 
نمایشگرهاي چند منظوره

000000000

تقاطعات داراي 
7222002015چراغ راهنمایي معمولي

تقاطعات داراي 
3403052017چراغ راهنمایي هوشمند

محل هاي داراي 
111115412961381چراغ چشمک زن

18949764057تعداد دوربین نظارت تصویري
تعداد دوربین ثبت 

000000000تخلف سرعت غیرمجاز

تعداد دوربین ثبت تخلف 
000000000عبور از چراغ قرمز

مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-14-تعمیر و نگهداري تجهیزات هوشمند حمل و نقل شهر اهواز سال1390

منـطقه شـرح
1

منـطقه 
2

منـطقه 
3

منـطقه 
4

منـطقه 
5

منـطقه 
6

منـطقه 
7

منـطقه 
جمع8

3810132900200110چراغ راهنمایي معمولي

2032026030170125چراغ راهنمایي هوشمند

1822211319201319145چراغ چشمک زن

342610141314170128دوربین نظارت تصویري

تابلوي VMS سیستم 
تابلوهاي متغییر خبري و 
نمایشگرهاي چند منظوره

000000000

دوربین ثبت تخلف 
000000000سرعت غیرمجاز

دوربین ثبت تخلف عبور 
000000000از چراغ قرمز

مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

17-15-سامانه های حمل و نقل هوشمند شهر اهواز سال1390
مقادیـرشـرح

432تعداد اتوبوس هاي مجهز به تجهیزات الکترونیکي )دستگاه(

0تعداد ایستگاه هاي تجهیز شده به RTPIS )ایستگاه(

0تعداد پارکینگ هوشمندسازي شده )جایگاه(

3تعداد پایانه تخلیه اطالعات )جایگاه(

0تعداد تاکسي تجهیز شده به تجهیزات الکترونیکي )دستگاه(

81تعداد مراکز شارژ کارت )جایگاه(

367555تعداد شهروند کارت فروخته شده )عدد(

251تعویض سیستم کارت خوان اتوبوسها )دستگاه(

29تعمیر یا تعویض تجهیزات مراکز فروش و شارژ شهروند کارت )دستگاه(

11تعمیر یا تعویض تجهیزات پایانه هاي تخلیه اطالعات )دستگاه(

125تعمیر یا تعویض تجهیزات مربوط به شبکه فیبر نوري )دستگاه(

70تعمیر یا تعویض تجهیزات مرکز کنترل ترافیک )دستگاه(

0فیبر نوري نصب شده براي اتصال سیستم هاي هوشمند به مرکز کنترل ترافیک )متر(

مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

17-16-تقاطع های چراغ دار و دارای دوربین شهر اهواز سال1390
1390شـرح

تقاطع هـم سطح

11چراغ راهنمایي معمولي

13چراغ راهنمایي هوشمند

32چراغ چشمک زن

17دوربین نظارت تصویري

میـدان

4چراغ راهنمایي معمولي

4چراغ راهنمایي هوشمند

0چراغ چشمک زن

18دوربین نظارت تصویري

6دوربین نظارت تصویريتقاطع غیـر همسطح

16دوربین نظارت تصویريسایـر
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز
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 17-17--پارکینگ هاي عمومي  شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری در سال 1390
مـالکیت شـهرداري

مساحت مـکاننام پارکینگردیف
)مترمربع(

ظرفیت خودرو 
نوع آدرس)دستگاه(

پارکینگ

جاده ساحلي کیانپارس 200095 منطقه 2 دولت یک1
 همسطح)پارک دولت (

جاده ساحلي کیانپارس 200090 منطقه 2 دولت دو2
 همسطح)پارک دولت (

 همسطحنبش خیابان 9 کیانپارس4100205 منطقه 2 دولت 33

بلوار یاحلي غربي 3600200 منطقه 2 دولت 44
 همسطحنبش خیابان 13 کیانپارس

برومي جنب کارخانه 480001900 منطقه 8 برومي)غیرفعال(5
 همسطحآسفالت شهرداري اهواز

ابتداي پل راهنمایي 120060 منطقه 4 حجاب6
 همسطحو رانندگي اهواز

جنب پل سوم 5103250 منطقه 7 الله7
 همسطحورودي پارک الله

کوي پردیس3000150 منطقه 4 پردیس8
 همسطحمقابل دانشگاه پیام نور

 دانشگاه آزاد 9
کوي فرهنگ شهر.جنب 2500130 منطقه 4)فاز2(

 همسطحضلع شرقي دانشگاه آزاد

 همسطح--2000110 منطقه 1 نخل10

 دانشگاه آزاد فاز 11
گلستان خیابان کارگر غربي 150080 منطقه 4یک

 همسطحجنب دانشگاه آزاد

گلستان خیابان کارگر غربي 6000330 منطقه 4 کارگر غربي12
 همسطحجنب دانشگاه آزاد

انتهاي بلوار شهید فهمیده 2000100 منطقه 1 سیاحتي13
 همسطحجنب پارک سیاحتي

بلوار شهید فهمیده 9480460 منطقه 1 شهید فهمیده14
 همسطحجنب فروشگاه رفاه

سه راهي تپه 6100300 منطقه 8 امام رضا15
 همسطحجنب ترمینال شرق

فلکه پادادشهر 100055 منطقه 1 پارک شهر بازي16
 همسطحجنب پارک شهر بازي

 ** **995834515جمع

17-17-پارکینگ هاي عمومي  شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری در سال 1390 )ادامه(
مالکیت بخش خصوصي

نـام ردیف
مساحت مـکانپارکیـنگ

)مترمربع(
ظرفیت خودرو 

نـوع آدرس)دستگاه(
پارکیـنگ

 پارکینگ بیمارستان 17
 همسطحبیمارستان گلستان3600180 منطقه 4گلسـتان

 خلیج فارس 18
18000720 منطقه 2)سیدخلف(

روستاي سید خلف . خیابان دوم 
ضلع غربي . بعد از نمایشگاه 

دائمي اهواز
 همسطح

بعد از میدان شهدا.قبل از پل 3000150 منطقه 1 شـاهد19
 همسطحسفید )معلق(

 همسطحبارگاه علي ابن مهزیار120060 منطقه 7 علي ابن مهزیار20

 طبقاتيخیابان سلمان فارسي9000500 منطقه 1 کـارون21

خیابان سلمان فارسي.خیابان 51025 منطقه 1 قائـم22
 همسطحفردوسي.به سمت خ امام

 همسطحکوي فاطمي. 20 متري یوسفي100050 منطقه 1 محمدي23

محور اهواز- اندیمشک . مقابل 2000100 منطقه 6 فـجر24
 همسطحرهـگشا

 مجتمع تفریحي باغ 25
کوي باغ معین.خیابان نظام وفا.140070 منطقه 1معیـن

 همسطحمجتمع تفریحي باغ معین

 همسطحبیمارستـان سینا2000105 منطقه 5 بیمارستان سینا26

خیابان شریعتي جنب بازارچه 4000210 منطقه 1 مـحله27
 همسطحچهاراه زند

 همسطحپادادشهر خیابان 19 شرقي52030 منطقه 1 شادي راه یک28

 همسطحخیابان شامخاني نبش مـهدوي2700145 منطقه 1 کریـمي29

 همسطحخیابان امـام شرقي100040 منطقه 1 امـام30

کوت عبدا... جنب نمایندگي 200090 منطقه 5 شهیـد چمران31
 همسطحمـزرعه
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17-17-پارکینگ هاي عمومي  شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری در سال 1390 )ادامه(
مالکیـت بخش خصـوصي

نـامردیف
مساحت مـکان پارکیـنگ

)مترمربع(
ظرفیت خودرو 

نـوع آدرس)دستگاه(
پارکینگ

کـوي رمضان. جنـب 4000200 منطقه 8 جمهوري32
 همسطحبیمارستـان امیرالمومنین

 همسطحکوت عبدا..روبـروي کانـتکس140070 منطقه 5 استـان33

 مرکز خرید 34
خیابان زیتون، 100055 منطقه 3زیتون

 همسطحجنب میدان سنـگر

 همسطحامانیه جنب داگستري100055 منطقه 2 دادگستري35

سـه راهي خدمشهر روبروي 4000210 منطقه 6 صـداقت36
 همسطحمعاینه فني شـماره یک

 همسطحسپـیدار جنب زندان سپیدار100055 منطقه 7 سپـیدار37

 همسطحجنب فرودگاه اهواز4000210 منطقه 3 فـرودگاه38

تقاطع پاداد ابتداي بلوار 50025 منطقه 1 شـادي راه دو39
 همسطحآیت ا... بهبهاني

خیابان آزادگان. روبروي سینما 70038 منطقه 1 علیـرضا40
 همسطحساحل -پشت هتل فجر

 امـام حسین 41
کمربندي صنایع فوالد 200095 منطقه 5)قلعه چنان(

 همسطحروبـروي قلعه کنعان

 ** **715303488جـمع
جـمع کل مالکیت شـهرداری و 

 ** **1711138003خصـوصی

مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

                                                  

بخش دوم: شهرسازی و معماری

17-18-مساحت پهنه های بافت فرسوده و فعالیت های صورت گرفته در بافت فرسوده شهر اهواز سال1390

شـرح

ه 1
طق

منـ

ه 3
طق

منـ

ه 4
طق

منـ

ه 5
طق

منـ

ه 6
طق

منـ

ه 7
طق

منـ

ـع
جم

مساحت پهنه هاي بافت فرسوده )هکتـار(
35

2/
4

56
/5

2

68
/8

2

31
5/

16

34
5/

18

27
9/

04

14
17

/1
2

11تعداد افراد معرفي شده به بانک )نـفر(
37413309829
2

14تعداد پروانه هاي صادر شده )مسکوني-تجاري( بافت فرسوده
3

12264209832
1

مساحت پروانه هاي صادر شده )مسکوني-تجاري( 
بافت فرسوده متـرمربع

35
46

97
0

37
5

33
69

67
300

16
03

9

35
73

48
3

42تعداد واحدهاي مسکوني احداثي
7

156560024
4

81
1

مبلغ تخفیفات عوارض )ریـال(

78
18

64
04

65

33
81

21
84

15
55

35
79

3

88
83

03
35

0

93
38

29
44

4

90
30

64
82

21

 مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز  

17-19-تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک مناطق شهرداری سال1390
مسـاحت زیر بنا)متـرمربع(مسـاحت زمین)متـرمربع(تـعدادمنـطقه

1562128277233637

2638356579381636

3471131203307791

41088386540345076

5601204876161309

6566295788115473

742781411185939

8728244073182593

508118287471913454جمع
 مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز  
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بخش سوم: عمران

17-20-خالصه بودجه عمرانی سال های 90  و91 شهرداری اهواز )ارقام به میلیون ریال(

منـابــعردیف
درصد رشد بـودجــه سال 1390بـودجــه ســال 1389

عملکــرد 
بـودجـــه
90 بـه 89 درصدعملکرددرصدمصوبدرصدعملکرددرصدمصوب

301
برنامه برنامه 
ریزي توسعه 

شهــري
1436504426444223900585066599

302
برنامه هدایت 
و دفع آبهاي 
سطحي داخل 

شهـــري
572002134851101000217949133

303
برنامه حمل و نقل 
و بهبود عبـور و 
مـرور شهــري

2080937659088698226915006311321476525

304
برنامـه ایجــاد 

تاسیسات حفاظتي 
شهــرهــا

46500145650710002379032730

برنامه بهبـود 305
5943311911885711598600141764701048محیط شهري

306
برنـامــه ایجـاد 
اماکن و فضاهاي 
ورزشي، تفریحي 

و تـوریستــي
920003253602370006172681581

307
برنامـه ایجـــاد 
سایر تاسیسات و 
تسهیالت شهری

193082612758129485076386050-

308
برنامه ایجــاد 
تاسیـسـات 
درآمــد زا

000000000

309
برنامه هزینه های 
پیش بینی نشده و 
دیـون عمـرانــی

00005000015229030

212474120______علی الحساب عمرانی

320770010011037141004267850100173795310057جمع کل

 مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز 

توضیح: عملکرد مذکور در حوزه عمرانی )مبلغ 1737953 میلیون ریال( که نسبت به سال گذشته 57درصد رشد داشته 
است نشانه تمامی عملکرد شهرداری اهواز در حوزه عمران شهری نمی باشد به علت اینکه این عملکرد براساس دفاتر 
مالی تهیه می گردد و نوع حسابداری شهرداری نقدی است و فقط مبالغ نقدی پرداختی به بخش عمرانی در دفاتر مالی 

ثبت می گردد. و عملکرد شهرداری در بخش توسعه و عمران شهری بیشتر از مبلغ ذکر شده می باشد.

17-21- اهــم پـروژه های توسعـه و عمـران شهـرداری اهــواز - سال 1390
شرحردیف

پل کابلی غدیر1

پل روگذر بلوار علوي در تقاطع با خیابان شیخ بهایي بر روي ریل راه آهن اهواز- خرمشهر2

اجراي عملیات احداث مسیرهاي دسترسي پل غدیر3

 خیابان هاي کرویدر، واقع در منطقه3 شهرداري4

عملیات تکمیل باند کندرو شمالي ورودي اهواز حد فاصل سه راهي صنایع فوالد و میدان سپیدار5

 راستگرد ها و کندرو و مسیر پل ششم حد فاصل پل ششم تا اتوبان آیت ا.. بهبهاني6

 جاده ساحلي شرق کارون حد فاصل پل سوم وپل نهم7

تقاطع غیر همسطح والیت امتداد مسیر پل پنجم)ورودی شهرک نفت(و ورودی اهواز از سمت ماهشهر )اعتباری(8

پل بر روی کریدور نفت حد فاصل بهزاد شهر و فاز 4 کوی ملت 9

فرهنگسرای IT واقع در بلوار گلستان10

پارک جزیره11

 پارک 5/2 هکتاری کیانشهر12

فاز دوم پارک 42 هکتاری13

 پارک 18 هکتاری نخلستان14

 پارک بزرگ کوت عبدا...15

 پارک بهاران16

 پارک مریم17

  پارک والیت18

بهسازي پارک الله19

بهسازي پارک سوسن20

تکمیل پارک زردشت21

 پارک کارون - جاده ساحلی شرقی جنب پل پنجم22

احداث فضای سبز - جاده ساحلی شرقی از پل علی بن مهزیار تا بیمارستان امام خمینی )ره(23

احداث فضای سبز - جاده ساحلی شرقی روبروی فروشگاه رفاه24

احداث فضای سبز - جاده ساحلی شرقی روبروی سازمان پارکها25

 روشنایی و نورپردازی پل های سفید، سیاه، علی بن مهزیار و غدیر 28

 فواره آبی پل علی بن مهزیار29

کاشی کاری، نقاشی و اجرا ی نما دیوارها و پل های سطح شهر30
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17-21- اهــم پـروژه های توسعـه و عمـران شهـرداری اهــواز - سال 1390 )ادامه(
شرحردیف

اجرای 18 باب زمین ورزشی محالت31

 27 باب سرویسهای بهداشتی و نمازخانه در سطح شهر32

بهسازي محوطه  باغ فردوس33

محوطه سازي محل نگهداري دام کشتارگاه34

 بهسازي ناحیه صنعتي کارون )فاز اول(35

بدنه سازی خیابان طالقانی36

احداث دیوار بیمارستان رازی جهت نماسازی ساحل کارون37

ایجاد سیستم هوشمند ترافیک38

اصالح هندسي تعدادي ازمیادین  و معابر سطح شهر39

اصالح هندسی نقاط حادثه خیز ) مسیر آیت اهلل بهبهانی (40

 آسفالت معابر سطح شهر به میزان 261/284 تن 41

احداث پل عابر پیاده مکانیزه خیابان 13 غربی کیانپارس42

پاکسازی و ساماندهی کارون در محدوده پل غدیر اهواز43

بهسازی دیوار ساحلی در محدوده جاده ساحلی غربی، جنب استانداری44

اجرای دیوار ساحلی، ساحل غربی حد فاصل پل سیاه تا پل چهارم45

اجرای دیوار ساحلی شرقی از  پل سوم به سمت پل نهم46

الیروبی ساحل شرقی رودخانه کارون زیر پل غدیر47

احداث دیواره ساحلی شرق کارون حد فاصل پل علی بن مهزیار تا بیمارستان امام خمینی )ره(48

ساحل سازی از پل سوم به سمت پارک شهروند49

احداث دیواره ساحلی غرب کارون حد فاصل پارک شقایق به سمت پل ششم50

احداث فنداسیون و دیوار حائل پارکینگ خیابان طبقاتی51

 خرید 82 دستگاه اتوبوس )توسعه حمل و نقل عمومی(52

احداث ایستگاه آتش نشاني کوي صادقیه، واقع در حوزه خدماتي منطقه 8 شهرداري53

 ایجاد 85 ایستگاه اتوبوس در سطح مناطق54
مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

بخش چهارم : خدمات شهری

17-22-آمار طراحی فضای سبز شهر اهواز در سال 90

منـاطق
کـلسامـاندهی فضای سبزطـراحي فضاي سبز

متـرمربعتعدادمتـرمربعتعدادمتـرمربعتعداد

34100000341000منـطقه 1

10243720000102437200منـطقه 2

6115000006115000منـطقه 3

2140000002140000منـطقه 4

3245000256324500منـطقه 5

32600000326000منـطقه 6

4197000004197000منـطقه 7

43170001885005405500منـطقه 8

353297700188500363386200جـمع
مأخذ: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز

 
17-23-وضعیت فضای سبزدرشهراهواز برحسب مترمربع در سال 90 

منـطقه4منـطقه3منـطقه2منـطقه1منـطقه

مسـاحتتـعدادمسـاحتتـعدادمسـاحتتـعدادمسـاحتتـعدادشـرح

202715742140314737916043581932401338500جمع کل

11500047074671712999537191577انبوه کاري

365350152765871323303417213220پارک محله اي

003483842130000001110000پارک منطقه اي

212963221235000000پارک ناحیه اي

122538282625514318401430286پارک همسایگي

45251799427214575253535179381338فضاي سبز - آیلند و بلوار

105135734497390773931562979381338فضاي سبز - رفیوژ

615795104557414824051330741فضاي سبز میادین

فضاي سبز لچکي یا 
2877050723620102993900قطعات فضاي سبز

احداث فضای سبز 
6475020594713811624976جدید )مترمربع(
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17-23-وضعیت فضای سبزدرشهراهوازبرحسب مترمربع در سال 90 )ادامه(
منـطقه8منـطقه7منـطقه6منـطقه5منـطقه

مسـاحتتـعدادمسـاحتتـعدادمسـاحتتـعدادمسـاحتتـعدادشـرح

69104323311665273712312870783271024908جمع کل

23884002117570123017071286524انبوه کاري

3318008141868514565613168413پارک محله اي

118000000230500000پارک منطقه اي

0000169040188500پارک ناحیه اي

123537182241111293981855438پارک همسایگي

36282858411789783225671849197221فضاي سبز - آیلند و بلوار

5177983515164000211399285فضاي سبز - رفیوژ

57321811233991023133621121فضاي سبز میادین

فضاي سبز لچکي 
533788111687150156426178406یا قطعات فضاي سبز

احداث فضای سبز جدید 
2307018469222461155923)مترمربع(

 مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق شهرداری اهواز

17-3-مساحت فضای سبز درمناطق هشت گانه شهرداری اهواز

                                  مبنا: جدول 25-17
 

17-4-توزیع پارکهای شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه سال1390

                        مبنا: جدول 25-17
 

17-24-سرانه و مساحت کل فضای سبز شهر اهواز 
1390 1389  شـرح

 مساحت فضای سبز )متر مربع( 11873616 13567770

12/2 10/64  سرانه  )متر مربع به ازای هر نفر(
مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق شهرداری اهواز  

ـ 17-25-اطالعات پارک های طبیعی  شهر اهواز  
وسعت ) هکتـار(موقعیـتنـام

300منـطقه 3 – انتـهاي زویهشـهروند

18      منـطقه 5 – ابتداي جاده پردیسنخلسـتان 18 هکتاري
  مأخذ: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز

 
17-26-تحویل نهال به مناطق توسط سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری سال1390  

منـطقه 8منـطقه 7منـطقه 6منـطقه 5منـطقه 4منـطقه 3منـطقه 2منـطقه 1نوع نهال

2121211110414451130792170درخت )اصله(

547371211004084297466193842156352درختچه )اصله(

12201789004576036102990010493000نشا )تعداد(

گیاهان پوششي 
1140130902300100114200120)تعداد(

00000000چمن )مترمربع(
 مأخذ: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز      

 
 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-27-فعالیت نهالستان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز سال1390   

تولید نهالستان نـوع نهال
سـازمان

تولید نهالستان 
شـهروند

خرید نهال از بخش 
خصـوصي

0013974درخت )اصله(

40000041350درختچه )اصله(

5000300نشا )تعداد(

000گیاهان پوششي )تعداد(

000چمن
مأخذ: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز

17-28-اطالعات فضای سبز در شهر اهواز در سال 1390
مقـدارواحـدعنـوان

159018میلیون ریالهزینه نگهداري فضاي سبز تحت پوشش شهرداري

560065مترمربعطراحي شبکه آبیاري باراني و قطره اي

1200مترمربعطراحي شبکه توزیع آب

خطوط200الی طراحي خط انتقال آب
800850میلیمتر

500000گلدانتولید گلهاي فصلي جهت کاشت در سطح مناطق

96124اصلهتولید نهال جهت کاشت در سطح مناطق

تولید درختان و درختچه هاي زینتي خاص و 
650اصلهکمیاب جهت کاشت

مأخذ: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز

17-29-کاشت نهال در مناطق سال 1390
منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1نـوع نهال

468332018503025849137724951153درخت )اصله(

224761898616018179753534241172850738906درختـچه )اصله(

2715433288396067145377672366303928073386203نشـا )تعداد(

1000270015503460740000گیـاهان پوششي )تعداد(

1920850402820015341525531135012538968705چمن )مترمربع(

بذرپاشي گل هاي فصلي در 
0000714000200خزانه )مترمربع(

مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق شهرداری اهواز

17-30-فعالیت فضای سبز مناطق در شهر اهواز در سال 1390
جمعمنطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1 فعالیت

پخش کود حیواني 
43272440374521308279461226851520002188350580)مترمربع(

پخش کود 
040645977323009130000013842177309شیمیایي)مترمربع(

19428102507144816032561401079812932269415382833کاشت چمن)مترمربع(

کاشت درختچه 
177854384170773234215500137362772513647142196زینتي)اصله(

کاشت گلهاي فصلي یا 
263344218069266202657140203882820023557237330نشائي)مترمربع(

کاشت نهال 
1775141076298198513469732805118850088درخت)اصله(

کاشت گیاهان پوششي 
00 00 00000/تعداد/

62504172794904581426713515184151834145970هرس درختان)اصله(

2255425121096519181934101580602583292234665012هرس فرم درختچه

188638350644705408723371906503442037903411080هرس فرم ناترک

وجین علف هرز
)متر مربع(

1544436012584312998868092097015216002262006041734446752

0280418014429924913قطع درخت)اصله(

526701237015302940690249701349650223891122927617356120423780680چمن زني)مترمربع(

قطع درخت خشک 
1701270199306790282997شده)اصله(

4133187097141585421881208510903367670116خاکبرداري)مترمکعب(

31752540816439704502055222651346956088خاکریزي)مترمکعب(

 

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-30-فعالیت فضای سبز مناطق در شهر اهواز در سال 1390 )ادامه(

فعـالیت 

ه 1
طق

منـ

ه 2
طق

منـ

ه 3
طق

منـ

ه 4
طق

منـ

ه 5
طق

منـ

ه 6
طق

منـ

ه 7
طق

منـ

ه 8
طق

منـ

مع
جـ

پاپیل سازي و آماده سازي بستر 
کشت)مترمربع( 82

26
9

11
99

62

29
28

98

49
54

4

47
25

5

15
09

15

48
50

0

10
80

97

89
94

40

احداث زه کش )متر( 0 0 0 89
3 0 0 80
0 0

16
93

مبارزه با آفات و بیماریها)مورد(

18
83

3

1

28
41

58
2

12
82

5

16
50

3

83
00

0

14
00

13
59

85

پاکسازي)مترمربع(

10
92

86
90

13
85

00
0

29
65

01
26

0

43
72

01

90
02

8

15
52

97
5

18
29

00

0

31
10

78
05

4

سمپاشي)مترمربع(

20
62

0

19
20

00

28
41

11
83

56
59

73
99

0

24
31

23

34
00

0

75
16

8

12
47

74
01

مساحت آبیاري شده با آب شرب 
)مترمربع( 44

09
28

8

25
38

42
8

37
82

31
36

39
27

71
4

12
36

76
8

43
66

42
1

77
80

47
3

68
30

58
0

68
91

28
08

مساحت آبیاري شده با تانکر 
آب خام )مترمربع( 62

72
37

1

22
59

94
8

13
57

93
37

0

39
26

08
71

41
86

70

27
25

83
0

29
41

61
1

45
33

99
0

19
42

06
66

1

مساحت آبیاري شده با شبکه 
لوله گذاري آب خام )مترمربع(

0 0 0 0 0 0

54
37

34

0

54
37

34

مساحت آبیاري شده 
با آبیاري غرقابي )مترمربع( 23

30
71

6

18
50

49
2

28
18

16
46

0

11
36

85

70
92

25
1

12
40

30
8

0

40
80

90
98

مساحت آبیاري شده 
با آبیاري باراني )مترمربع(

22
47

47
55

0

16
20

00
0

0 0 0 0

95
20

16

25
04

67
71

مساحت آبیاري شده 
با آبیاري قطره اي )مترمربع(

0

21
60

00
0

81
00

00

0 0 0 0 0

29
70

00
0

مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز
 

17-31-فعالیت اجرائیات خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز سال1390
جمعمنطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1شـرح

اجراي احکام کمیسیون 
ماده 100 با همکاري و 

هماهنگي
09128340101155

اخذ تعهد ثبتي و کتبي از 
1340111615833321172128870814699008شهروندان )مورد(

انجام عملیات مشترک 
1360135735012171104627با مناطق

پرونده ارجاعي به 
1327145414537175563572309کمیسیون ماده 100

پلمپ و فک پلمپ 
21414903054123واحدهاي تجاري

پیگیري گزارشات و 
تخلفات شهري و فضاي 

سبز )مورد(
10436071076374830139812429097479

تخریب دیواره هاي 
001000012خطرساز )مورد(

1160649406219122542594433402ترخیص کاال از اجرائیات

جلوگیري از تخلفات 
594447433525226253255783648ساختماني

40303514159055711جمع آوري احشام

جمع آوري پالکارد 
00454202432592816غیرمجاز )مورد(

16917743221858822118881563410003جمع آوري سد معبر

018229070157جمع اوري متکدي

0379231825611341578رفع تصرفات عدواني

شرکت عملیات مشترک 
5238026255335229با نیروي انتظامي

18731340183048912951618890172311058صدور اخطاریه
مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز

 

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-32-فعالیت زیباسازی مناطق هشتگانه شهرداری اهواز سال1390

شـرح

1 
قه

نط
م

2 
قه

نط
م

3 
قه

نط
م

4 
قه

نط
م

5 
قه

نط
م

6 
قه

نط
م

7 
قه

نط
م

8 
قه

نط
م

مع
ج

4000508118احداث آبنما)مورد(

000050005احداث آالچیق)مورد(

پاکسازي و امحاء و نازیبایي 
17از بدنه شهري)مورد(

10

28
30

15
36

10
03

22
72014
6

32
7

98
24

5627ترمیم و مرمت نما)مورد(
30

65
7

22
2757010
2

10
6

59
35

تعمیرات داخلي برق
03632720 ساختمانهاي اداري)مورد(

53

10
2

17
1

40
7

28
26

رنگ آمیزي آبنما)مورذ(

37
201110
0

30
0

424610

42
38

رنگ آمیزي المانهاي شهري 
020و سنگ هاي ترافیکي)مترمربع(

0

10
1

86
2

19
200

17
250

48
08

رنگ آمیزي جداول )متر(

13
43

2

12
03

0

63
90

68
60

26
79

00

29
0

55
40

44
90

31
69

32

64رنگ آمیزي گاردریل)متر(
00

26
80022
8093
6

16
00

60
84

رنگ آمیزي و سایل بازي کودکان 
15)مورد(

000050006015
65

رنگ آمیزي و نقاشي روي دیوارها 
85)مترمربع(

48

80
0

94
48

65
7

27
40

19
65

70
1

40
00

28
85

9

صدور اخطاریه)مورد(

13
931100

18
00

71
4

27
4

22
9

44
21

صدور مجوز نصب تابلو بنر 
77و پالکارد )عدد(

07720

12
10

32
2

10
9

12
0

26
10

20000040042نصب آبخوري)عدد(

10نصب پایه هاي روشنائي)مورد(
60341430
0052
4

15
0

11
28

نصب پالکاردهاي مراسمات ملي و 
15مذهبي)اعیاد و سوگواریها()مورد(

00

52
9

31
0

5259
72

45
13

15
54

24
99

16
92

9

17-32-فعالیت زیباسازی مناطق هشتگانه شهرداری اهواز سال1390  )ادامه(

شـرح

1 
قه

نط
م

2 
قه

نط
م

3 
قه

نط
م

4 
قه

نط
م

5 
قه

نط
م

6 
قه

نط
م

7 
قه

نط
م

8 
قه

نط
م

مع
ج

نصب تابلو هاي 
24معرفي معابر و پارکي)عدد(

0

708796
2112
7

17
0

15
85

نصب ست ورزشي در پارکها 
20و آیلندها )عدد(

0035312
0

40225349
1

38نصب صندلي)عدد(
4022922
3011
0

8883
6

22نصب مخزن و سطل زباله)عدد(
0012091017
0

7857
1

00000002424نماسازي )مورد(

نور پردازي و نصب ریسه هاي رنگي در 
32مراسم هاي مختلف)مورد(

300

24
049781
750

12
82

87
70

23
95

8

نورپردازي پارکها و اصالح شبکه 
17روشنائي پارکي)مورد(

00023
8

25
7

18
915079
9

61
9

55
54

مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز
 

17-33-فعالیت ساماندهی خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز سال1390
جمعمنطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1شرح

اخطاریه ماده 55 جهت رفع 
0103121454203664411خطر از ساختمانها

پیگیري احداث 
شهرکهاي مربوط به 

مشاغل مزاحم
181526202136160368

جابجایي و مکانیابي 
5123711300573کیوسکها

39501635841899140904ساماندهي مشاغل مزاحم
صدور اخطاریه جهت 

1480762883913763462741133344مشاغل مزاحم

صدور مجوز به مشاغل 
8090905661212373غیر مزاحم شهري

نظارت بر عملکرد 
کیوسکهاي مطبوعاتي و 

تنقالتي
7755823442442073162222322922

 مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هشتگانه شهرداری اهواز

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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 17-34-فعالیت های خدمات شهری در حوزه آتش نشانی در شهر اهواز در سال 1390
تعداد ایستگاه های آتش نشانی

اطفای حریق و نجات
متوسط زمان رسیدن به محل 

حادثه )دقیقه(
تعداد شیرهای آتش نشانی 

ایستاده

13458
مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17-35-تعداد حادثه وحریق به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1390
حـادثهحـریقعملیـاتمـاه

269158111فـروردین

34225983اردیبـهشت

74264894خـرداد

890781109تیـر

79171081مـرداد

79970990شـهریور

825710115مـهر

614513101آبـان

49341578آذر

50743275دی

47644828بـهمن

65863820اسفنـد

74066421985جـمع
مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

 
17-5-نمودار تعداد حادثه وحریق به تفکیک ماه در شهر اهواز

                             مبنا: جدول 36-17

17-36- تعداد عملیات ها و آسیب دیدگان حادثه و حریق در شهر اهواز سال 1390
تـعدادشرح فعالیت

عملیـات
958حادثـه

6421حریـق

آسیب دیـدگان
298مجـروح

21فوتـی
 مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17-37-حریق عمدی و غیرعمدی به تفکیک کاربری ها در شهر اهواز سال1390
حریـق غیـرعمدیحریـق عمدینـوع حریق

19440حریق خودرو

217حریق ساختمان اداري

03حریق ساختمان بهداشتي درماني

15329حریق ساختمان تجاري

40حریق ساختمان خدماتي

12حریق ساختمان فرهنگي

68842حریق ساختمان مسکوني

00حریق ساختمان هنري

01حریق ساختمان ورزشي

123حریق واحد صنعتي

933539حریق های سایر کاربري ها

2035196جمع

مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-38-فعالیت امداد و نجات سازمان آتش نشانی به تفکیک ماه و نوع امداد در شهر اهواز سال1390
زلـزلهریـزش آوارحیـوانات موذيچرخ گوشتاشیاء حلقويآسانـسورشـرح

262101820فروردین

161703010اردیبهشت

20612010خرداد

221313600تیر

171402710مرداد

131201900شهریور

82003200مهر

161302710آبان

19801300آذر

1350000دي

631020بهمن

750020اسفند

1831373222100جمع
 

17-38-فعالیت امداد و نجات سازمان آتش نشانی به تفکیک ماه و نوع امداد در شهر اهواز سال1390 )ادامه(

حوادث رودخانه محبوس شدنسیلسقوط از ارتفاعشـرح
)جـسد(

حوادث رودخانه 
سایـر)زنـده(

2038112فـروردین

1017010اردیبهشت

20100034خـرداد

2029105تیـر

1020100مـرداد

40220020شـهریور

10251127مـهر

10290113آبـان

1034012آذر

0030153دي

0040210بهمن

006000اسفنـد

15023748166جمع
مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17-39-تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی در شهر اهواز سال1390

ایستگاهشـرح
12 

ایستگاه 
200

ایستگاه
300 

ایستگاه
32 

ایستگاه
400 

ایستگاه 
500

211424214481تعداد چکمه هارویک

011001تعداد خودرو پیشرو در اختیار ایستگاه

110000تعداد خودرو تانکر آبرساني در اختیار ایستگاه

000001تعداد خودرو عملیات و نجات در اختیار ایستگاه

تعداد خودرو نردبان 32 متري در اختیار ایستگاه 
000001)خودرو(

233224تعداد خودروهاي اطفاء حریق در اختیار ایستگاه

111111تعداد دستگاه اینداکتور بین مسیر

4252610تعداد دستگاه تنفسي

)MSA( 4442610تعداد دستگاه تنفسي کامل

000001تعداد دستگاه توربکس

010101تعداد دستگاه قیچي هیدرولیک ایستگاه

9945920تعداد دستگاه کپسولهاي خاموش کننده ایستگاه

111111تعداد دستگاه مارگیري

011013تعداد دستگاه هاي برش ایستگاه

000000تعداد سایر دستگاه هاي ایستگاه

2343424تعداد شیرهاي آتش نشاني ایستاده

211424214481تعداد کاله آتش نشاني عملیاتي

211424214481تعداد لباس عملیاتي بریستول

222135تعداد لباس نسوز

26651220تعداد ماسک

010001تعداد موتور پمپ

مساحت زیر بناي ایستگاههاي آتش نشاني )متر 
3180565680022026462613مربع(

000000نیروي اداري شاغل در ایستگاه )نفر(

211424214481نیروي اطفاء حریق شاغل در ایستگاه )نفر(

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-39-تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی در شهر اهواز سال1390 )ادامه(

شرح
ایستگاه 

54
ایستگاه 

600
ایستگاه 

700
ایستگاه 

76
ایستگاه 

800
ایستگاه 

900
ایستگاه 

13

7394818213921تعداد چکمه هارویک

0110110تعداد خودرو پیشرو در اختیار ایستگاه

0110010تعداد خودرو تانکر آبرساني در اختیار ایستگاه

0000000تعداد خودرو عملیات و نجات در اختیار ایستگاه
تعداد خودرو نردبان 32 متري در اختیار 

0000000ایستگاه )خودرو(

2332232تعداد خودروهاي اطفاء حریق در اختیار ایستگاه

1111011تعداد دستگاه اینداکتور بین مسیر

2462244تعداد دستگاه تنفسي

)MSA( 2462244تعداد دستگاه تنفسي کامل

0000000تعداد دستگاه توربکس

1110010تعداد دستگاه قیچي هیدرولیک ایستگاه

3663369تعداد دستگاه کپسولهاي خاموش کننده ایستگاه

1111111تعداد دستگاه مارگیري

1111110تعداد دستگاه هاي برش ایستگاه

0000000تعداد سایر دستگاه هاي ایستگاه

1252242تعداد شیرهاي آتش نشاني ایستاده

7394818213921تعداد کاله آتش نشاني عملیاتي

7394818213921تعداد لباس عملیاتي بریستول

1231121تعداد لباس نسوز

48126482تعداد ماسک

0000000تعداد موتور پمپ

مساحت زیر بناي ایستگاههاي آتش نشاني 
220290018251400284519641400)متر مربع(

0000000نیروي اداري شاغل در ایستگاه )نفر(

7394818213921نیروي اطفاء حریق شاغل در ایستگاه )نفر(
مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17-40- مساحت وفاصله زمین دفن زباله تا مراکز جمعیتی در  شـهر اهـواز در سال 1390
فاصله تا نزدیکترین 

مرکز جمعیتی )کیلومتر(
فاصله تا محدوده 

قانونی شهر )کیلومتر(
مساحت زمین دفع 

زباله )مترمربع(
فاصله زمین دفن تا 

نزدیکترین رودخانه )کیلومتر(

215500000019
 مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

 
17-41-فعالیت های سازمان پسماند به تفکیک مناطق هشتگانه در شهر اهواز سال1390

منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1واحدشـرح

مقدار جدول شویي 
5962988279049621795001113460497000مترطولانجام شده

مقدار شستشوي 
13651982958330ایستگاهایستگاه هاي اتوبوس

مقدار شستشوي 
31466612699043000355200مترپل ها و نرده ها

مقدار الیروبي انهار 
6315503250009875003926001588500مترطولو جوي هاي روباز

7044531025751909052052925تنمیزان جمع آوري پسماند

مقدار متوسط خاک 
6896741185554528638061100مترمکعبو نخاله

مقدار متوسط پسماند 
4931121721526326336637044تنخانگي تر

مقدار متوسط پسماند 
211349304225582715415875تنخانگي خشک

2078413777972634078759669957379937244155027040ریالهزینه جدول شویي

33654058742009376703270581228541161681712631840960ریالهزینه جمع آوري نخاله

هزینه جمع آوري 
2308054739010165007921246351956602895198860715363757808ریالو حمل پسماند

3170936129716040102606203404459692822742039613807768722ریالهزینه رفت و روب

هزینه شستشوي
6232640904077134697937294730ریال ایستگاه هاي اتوبوس

هزینه شستشوي 
35096828514164053947960810388401980ریالپل ها و نرده ها

هزینه الیروبي انهار 
308179574158591343481873693187055267693416640ریالو جوي هاي روباز

میزان رفت و روب 
710737855359525000455913470647826455349305000مترمربعمعابر

 مدیریت شهری   فصل هفدهم         
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17-41-فعالیت های سازمان پسماند به تفکیک مناطق هشتگانه در شهر اهواز سال1390 )ادامه(
مجـموعمنـطقه 8منـطقه 7منـطقه 6واحـدشـرح

مقدار جدول شویي 
20650001507509225425718370210مترطولانجام شده

مقدار شستشوي 
06225453858ایستگاهایستگاه هاي اتوبوس

مقدار شستشوي 
029400143230692806مترپل ها و نرده ها

مقدار الیروبي انهار و 
25280007081783484057509733مترطولجوي هاي روباز

861405511547450508810تنمیزان جمع آوري پسماند

مقدار متوسط خاک 
677126817968704517679مترمکعبو نخاله

مقدار متوسط پسماند 
602973858233215356168تنخانگي تر

مقدار متوسط پسماند 
258431653314235152636تنخانگي خشک

6847127005365471597728043846339746339ریالهزینه جدول شویي

31432490843391103084329743473924660390900ریالهزینه جمع آوري نخاله

هزینه جمع آوري 
268485631271842799497417415160460164888215947ریالو حمل پسماند

199619618801675379305719675979804166516833731ریالهزینه رفت و روب

هزینه شستشوي 
02869826244756717530562ریالایستگاه هاي اتوبوس

هزینه شستشوي 
033386436157126748769923016ریالپل ها و نرده ها

هزینه الیروبي انهار 
11735279363522801981672162833522140934ریالو جوي هاي روباز

4703324303679787654483944703810013445مترمربعمیزان رفت و روب معابر

مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

 

17-42-ماشین آالت تخصصی سازمان پسماند به تفکیک مناطق هشتگانه در شهر اهواز سال1390
مجموعمنطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 5منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1شـرح

تعداد تراکتور بیل دار 
020200004جهت حمل خاک و نخاله

تعداد خاور جهت حمل 
5844456440خاک و نخاله

تعداد خودرو سمي تریلر 
جهت جمع آوري و حمل 

پسماند
1122222113

تعداد خودرو بکهو جهت 
000020103حمل خاک و نخاله

تعداد خودروي جاروب 
1133133318مکانیزه

تعداد خودروي خاور روباز 
جهت جمع آوري و حمل 

پسماند
40600133228

تعداد خودروي سرپوشیده 
8تن جهت جمع آوري و 

حمل پسماند
0048364227

تعداد خودروي سرپوشیده 
4تن جهت جمع آوري و 

حمل پسماند
268162013131510121

تعداد کامیون جهت حمل 
111011128خاک و نخاله

تعداد لودر جهت حمل 
111111118خاک و نخاله

تعداد خودروهاي جدول 
111000115شوي

تعداد خودروهاي المان 
110001003شوي

000100102تعداد خودروي مخزن شوي
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز
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 17-43-وضعیت پسماند شهر اهواز به تفکیک در سال1390
مقـدارواحـدشـرح 

926خانوارتعداد خانوار تحت پوشش طرح تفکیک از مبدا 

3سکوتعداد سکوهاي انتقال موقت پسماند

508810تنمتوسط پسماند دفن شده در ترانشه ها

192تنمتوسط پسماند دفن شده در چاله هاي بیمارستاني 

16728تنمقدار حمل و تحویل زباله به مراکز دفن 

474500تنمیزان زباله جمع آوري شده به روش مکانیزه 

34310تنمیزان زباله جمع آوري شده به روش نیمه مکانیزه 

5/5درصدمیزان پالستیک در زباله هاي شهري 

2/7درصدمیزان چوب در زباله هاي شهري 

3/4درصدمیزان شیشه در زباله هاي شهري

4درصدمیزان فلزات در زباله هاي شهري 

3/4درصدمیزان منسوجات در زباله هاي شهري 

71/6درصدمیزان مواد فسادپذیر در زباله هاي شهري 

2/7درصدمیزان نخاله هاي ساختماني در زباله هاي شهري 
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

 

17-44-فهرست بازار های روز و میدان مرکزی میوه وتره بار در شهر اهواز سال 1390

سـال نـام بازارردیـف
احداث

مساحت 
)مترمربع(

تعداد غرفه-
آدرسمنـطقهنـوع بازارمغازه

فرهنگشهر - جنب اتوبان منـطقه 4 ثابت13723455118 فرهنگشهر1

فاز 2 پاداد شهر -  منـطقه 8 ثابت1379150023 سعادت2
خ سعادت

حصیر آباد منـطقه 7 ثابت1379154034 کارون3

 میدان 1379120000130 میدان الغدیر4
خیبان پدافند هوایي منـطقه 6مرکزي

کوي پیروزي منـطقه 3 ثابت1383148060 پیـروزي5

گلستان ،خ کارون  منـطقه 4 ثابت1383318053 گـلستان6
جنب پمپ بنزین

پردیس 2 منـطقه 3 موقت13853207 قـدس7

شهرک برق منـطقه 4 موقت138540010 عمران 81

شهرک حفاري منـطقه 3 موقت138540015 حـفاري9

بهارستان منـطقه 4 موقت138540018 بـهارستان10

کوي رمضان منـطقه 7 موقت13854009 رمضـان 112

کوي نبوت منـطقه 8 موقت138540010 رسـالت12

کوي طاهر منـطقه 3 موقت138540031 طـاهر13

کوي فرهنگیان منـطقه 3 موقت13854008 فرهنگیان 142

اول ورودي شهرک برق منـطقه 4 موقت138820013 سایباني عمران15

 سـایباني 16
پاداد شهر منـطقه 8 موقت138820014جواداالمه

 سـایباني 17
پردیسمنـطقه4 موقت138820010پردیس

 سـایباني 18
فرهنگیان - جنب پمپ  منـطقه 3 موقت138820012فرهنگیان

بنزین

بلوار معلم - نرسیده به  منـطقه 8 ثابت1388230021باهنـر19
راه بند ایثار

مالشه منـطقه 6 ثابت1389293480 مالشـیه20

کوي آغاجاري منـطقه 3 ثابت139054014 منـابع طبیعي21

 ** ** **20849560 ** **جـمع
مأخذ: سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری
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17-45-اطالعات آرامستان های  شهر اهواز در سال 1390
آرامستان 

سید زرگانمحلی
هادي

کوت 
عبدا...

رفیش 
امامزاده مالشیهچنیبه علیاآباد

اسماعیل
علي 

بن مهزیار
سید 
عبدا...

قدمت 
آرامستان 

بیش از 
یک قرن

بیش از 
چند قرن قدیمیقدیمیقدیمی  قدیمی 80 سالیک قرن

37 سالپیش

         

7-45-اطالعات آرامستان های  شهر اهواز در سال 1390)ادامه( 
آرامستان 

محلی
صابئین 

قدیم
صابئین 
اقلیت زرتشتیانسید خلفجدید

ارآمنه
اقلیت 
سید عاتيمعین زادهجهادمسیحي

قدمت 
61 سال47 سال80 سال32 سالآرامستان

جنگ 
جهاني 

دوم

جنگ 
جهاني 

دوم

جنگ 
جهاني 

دوم
قدیميقدیمي

مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

توضیح: دفن در قبرستان های محلی رایگان بوده و توسط هیئت امنای محل نگهداری می گردد و هیچگونه 
آماری از دفن در محل های مذکور در دست نمی باشد و اکثر آرامستانهای ذکر شده غیر فعال و یا نیمه فعال 

می باشند و این موضوع کتباً از سوی سازمان به عنوان شهردار اهواز مکاتبه می گردد.

 
17-46-مشخصات آرامستانها در شهر اهواز سال1390

باغ فردوسبهشت آبادواحدشرح

2600001600000مترمربعمساحت آرامستان

504قطعهتعداد قطعات آرامستان

1800موردتعداد آرامگاه هاي خانوادگي واگذار شده در ضلع جنوبي

1910موردتعداد آرامگاه هاي خانوادگي واگذار شده در ضلع شرقي

820موردتعداد آرامگاه هاي خانوادگي واگذار شده در ضلع شمالي

46نفرظرفیت غسالخانه

82نفرتعداد غسال

31نفرتعداد قبر کن

130دستگاهتعداد آمبوالنس
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

17-47-تعداد فوت شدگان به تفکیک سن در شهر اهواز سال1390
جمعشـرح

1176تعداد فوت شده هاي نوزاد و جنین

1043تعداد فوت شده هاي کمتر از یک سال

97تعداد فوت شده هاي 10-1 سال

111تعداد فوت شده هاي 20-11سال

246تعداد فوت شده هاي 30-21سال

255تعداد فوت شده هاي 40-31سال

331تعداد فوت شده هاي 50-41 سال

571تعداد فوت شده هاي 60-51 سال

629تعداد فوت شده هاي 70-61 سال

1631تعداد فوت شده هاي باالي 70 سال
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

17-48-توزیع فراوانی علل مرگ و میر در شهر  اهواز سال1390 
جمعشرح 

18تعداد فوت شده ها به علت آلزایمر 

274تعداد فوت شده ها به علت اصابت جسم سخت بر اثر تصادف

41تعداد فوت شده ها به علت اصابت گلوله و جسم برنده

64تعداد فوت شده ها به علت امراض خاص-هپاتیت

246تعداد فوت شده ها به علت انواع عفونت

12تعداد فوت شده ها به علت ایدز

1299تعداد فوت شده ها به علت ایست قلبي تنفسي-سکته قلبي

16تعداد فوت شده ها به علت برق گرفتگي

262تعداد فوت شده ها به علت بیماري داخلي

27تعداد فوت شده ها به علت خفگي در آب

36تعداد فوت شده ها به علت دارآویختگي و بریدگي گردن

166تعداد فوت شده ها به علت سکته مغزي 

44تعداد فوت شده ها به علت سوء استعمال مواد افیوني
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17-48-توزیع فراوانی علل مرگ و میر در شهر  اهواز سال1390 )ادامه(
جمعشرح 

46تعداد فوت شده ها به علت سوختگي

217تعداد فوت شده ها به علت عفونت خون و سپتي سمي 

11تعداد فوت شده ها به علت قتل-بریدگي بدن و ضربه مغزي

528تعداد فوت شده ها به علت قند ودیابت 

347تعداد فوت شده ها به علت کانسر و تومور و سرطان 

167تعداد فوت شده ها به علت کهولت سن 

3تعداد فوت شده ها به علت گزیدگي

1064تعداد فوت شده ها به علت مرگ داخل رحم یا مرگ نوزادان

24تعداد فوت شده ها به علت مسمومیت 

136تعداد فوت شده هاي تحت بررسي و آزمایش

2تعداد فوت شده هاي شهید 

50تعداد فوت شده هاي مجهول الهویه

17تعداد فوت شده هاي معلول جسمي و ذهني 

88تعددا فوت شده هاي قطع عضو 
 مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

17-49-فعالیت های خدمات شهری در حوزه ی آرامستان ها در شهر اهواز در سال 1390
جـمعواحـدشـرح

2898عددتعداد سنگ مزار نصب شده )عدد(

5دستگاهتعداد آمبوالنس اعزام شده به خارج از استان )دستگاه(

83دستگاهتعداد آمبوالنس اعزام شده به درون استان )دستگاه(

1694دستگاهتعداد آمبوالنس اعزام شده درون شهري )دستگاه(

2045نفرتعداد فوت شدگان اعزام به خارج از سازمان )نفر(

3059نفرتعداد فوت شدگان دفن در سازمان )نفر(

2124نفرتعداد فوت شده هاي مرد )نفر(

1457نفرتعداد فوت شده هاي زن )نفر(
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

 بخش پنجم: برنامه ریزی و توسعه

17-50-پروژه های آمار، اطالعات و فناوری ارتباطات در سال 1390
وضعیت پروژهناظر پروژهمجریبهره بردارشرحردیف

1
ایجاد و توسعه سیستم هاي یکپارچه 
خدمات شهري )پارکها و فضای سبز، 

آتش نشانی، اجراییات، موتوری، پسماند(

معاونت خدمات 
معاونت برنامه سازمان فاواشهری

در حال اجراریزی و توسعه

پیاده سازي و استقرار سیستم جامع 2
اطالعات مکاني

معاونت برنامه 
معاونت برنامه سازمان فاواریزی و توسعه

در حال اجراریزی و توسعه

مطالعه، طراحي و پیاده سازي سیستم 3
جامع شهرسازي

مناطق هشتگانه 
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

در حال اجراریزی و توسعه

4 Data( راه اندازی مرکز داده
معاونت برنامه سازمان فاواسازمان فاواCenter( شهرداری اهواز

در حال اجراریزی و توسعه

معاونت حمل و نظارت تصویری شهر اهواز5
معاونت حمل و نقل سازمان فاوانقل و ترافیک

و ترافیک
در حال بهره 

برداری

نگهداري و بهره برداري از شبکه، زیر 6
معاونت برنامه سازمان فاواسازمان فاواساخت و مراکز داده

در حال اجراریزی و توسعه

پشتیباني و نگهداري از سخت افزارهاي 7
کاربران

مناطق هشتگانه 
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

اجراي طرح جامع امنیت فضاي تبادل 8
اطالعات

مناطق هشتگانه 
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

در حال اجراریزی و توسعه

مناطق هشتگانه تامین پهنای باند اینترنتی شهرداری9
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

در حال اجراریزی و توسعه

مناطق هشتگانه ایجاد و توسعه سامانه هاي اخذ عوارض10
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

مناطق هشتگانه سامانه مکانیزه استقرار ایزو11
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

شهرداری و نرم افزار WEB GIS شهر اهواز12
معاونت برنامه سازمان فاواسازمانهای تابعه

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

معاونت برنامه کتاب آمارنامه شهر اهواز13
ریزی و توسعه

معاونت برنامه 
ریزی و توسعه

معاونت برنامه 
ریزی و توسعه

در حال بهره 
برداری

شهرداری و پیاده سازی و استقرار اتوماسیون اداری14
معاونت برنامه سازمان فاواسازمانهای تابعه

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

معاونت برنامه سازمان فاواشهروندانشهروند الکترونیک15
ریزی و توسعه

در حال بهره 
برداری
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 17-50-پروژه های آمار، اطالعات و فناوری ارتباطات در سال 1390)ادامه(
وضعیت پروژهناظر پروژهمجریبهره بردارشرحردیف

طراحی ساختار نظام جامع آمار 16
و اطالعات شهرداری

معاونت برنامه 
معاونت برنامه سازمان فاواریزی و توسعه

در حال اجراریزی و توسعه

استقرار و بهره برداری از سامانه 17
گزارش ساز

معاونت برنامه 
ریزی و توسعه

مدیریت آمار، 
اطالعات و 

فناوری ارتباطات

معاونت برنامه 
در حال اجراریزی و توسعه

استقرار و بهره برداری از سیستم 18
جامع مکانیزه آمار)سما(

معاونت برنامه 
ریزی و توسعه

مدیریت آمار، 
اطالعات و 

فناوری ارتباطات

معاونت برنامه 
ریزی و توسعه

در حال بهره 
برداری

سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک 19
ناوگان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

معاونت حمل و 
معاونت برنامه سازمان فاوانقل و ترافیک

در حال اجراریزی و توسعه

ایجاد و توسعه دفاتر خدمات 20
الکترونیک شهر

مناطق هشتگانه 
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

در حال اجراریزی و توسعه

توسعه جایگاه اینترنتي شهرداري21
مدیریت روابط 
عمومی و امور 

بین الملل
معاونت برنامه سازمان فاوا

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

مطالعه، پیاده سازی و توسعه سامانه 22
جامع آمار و اطالعات شهرداری

معاونت برنامه 
ریزی و توسعه

مدیریت آمار، 
اطالعات و 

فناوری ارتباطات

معاونت برنامه 
ریزی و توسعه

در حال بهره 
برداری

توسعه و ایجاد سیستم هاي 23
فني تخصصي و کاربردی

مناطق هشتگانه 
معاونت برنامه سازمان فاواشهرداری

در حال اجراریزی و توسعه

طراحي و پیاده سازي درگاه 24
الکترونیک شهرداري

مدیریت روابط 
عمومی و امور 

بین الملل
معاونت برنامه سازمان فاوا

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

طراحی معماری ، اجرا، توسعه 27
و تجهیز شبکه اکتیو

شهرداری و 
معاونت برنامه سازمان فاواسازمانهای تابعه

در حال اجراریزی و توسعه

طراحی ، اجرا، توسعه 28
و تجهیز شبکه پسیو

شهرداری و 
معاونت برنامه سازمان فاواسازمانهای تابعه

در حال اجراریزی و توسعه

انجام خدمات بهره برداری و نگهداری 29
محصوالت و پایگاههای داده شهرداری

شهرداری و 
معاونت برنامه سازمان فاواسازمانهای تابعه

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

خرید و توسعه سخت 30
افزارهاي مورد نیاز کاربران

شهرداری و 
معاونت برنامه سازمان فاواسازمانهای تابعه

ریزی و توسعه
در حال بهره 

برداری

17-51-فعالیت های پژوهشی انجام شده در سال 1390
13891390واحـدشـرح

تعداد موارد ارتباط با سازمانهاي تخصصي 
030موردمرتبط با امور شهر

1924موردتعداد پیشنهادات پژوهشي دریافت شده

721موردتعداد پیشنهادات پژوهشي پذیرفته شده

تعداد موارد برگزاري مناقصه 
301موردو فراخوان عمومي مطالعاتي و پژوهشي

تعداد پروژه هاي مطالعاتي-
37موردپژوهشي عقد قرارداد شده با مشاورین

12موردتعداد پروژه هاي مطالعاتي-پژوهشي اماني

6445000001326585600ریالمبلغ قراردادهاي منعقده

721پروژهبررسي و تصویب پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي

تعداد درخواستهاي پژوهشي حوزه هاي 
7234موردمختلف شهرداري 

307موردتعداد درخواستهاي پژوهشي تایید شده

1221جلسهتعداد جلسات کمیته هاي راهبردي پژوهشي

23تعدادمطالعات و پژوهش هاي به پایان رسیده 
ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه

 

17-52-عناوین پژوهش های انجام شده در شهرداری اهواز سال1390
عـنوانردیـف

امکان سنجی تولید کمپوست از پسماندهای فضای سبز  و باغبانی شهر اهواز 1
با روش کمپوست همراه و کمپوست کرمی

طرح جامع آسیب شناسی اجتماعی کالنشهر اهواز2
 ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه  
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17-53-دوره ها و همایش های آموزشی برگزار شده در شهرداری اهواز سال1390  
تعدادواحدشرح

24عددتعداد دوره های آموزشی برگزار شده

989نفرتعداد افراد آموزش دیده در دوره های آموزشی

-عددتعداد همایش یا سمینار برگزار شده

-نفرتعداد افراد شرکت کننده در همایش یا سمینار

ICDL 34نفرتعداد افراد آموزش دیده در دوره های

522برگصدور و ارسال گواهینامه های آموزشی

18262نفرساعتتعداد کل نفرساعت افراد آموزش دیده
ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه
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تعاریف و مفاهیم 

بودجه  شهرداری: یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه ی خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی 
سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ  و میزان مخارج و درآمد های الزم  برای تامین هزینه انجام آن ها 

پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسالمی شهر قابل اجرا است.

درآمد های شهرداری: درآمد های شهرداری به 6 طبقه تقسیم می شود
 -  درآمد های ناشی از عوارض عمومی؛

 -  درآمد ناشی از عوارض اختصاصی؛
 -  بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری؛

 -  درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری؛
 - کمک های دولت و سازمان های دولتی و

 - کمک های اعطایی اشخاص و سازمان های خصوصی و اموال و دارایی هایی که به موجب قانون به شهرداری 
تعلق می گیرد.

بودجه جاری: منظور اعتباراتی است که  در بودجه هر سال بابت تامین هزینه های جاری و همچنین حفظ و 
نگهداری سطح فعالیت های شهرداری در نظر گرفته می شود.

بودجه عمرانی: منظور اعتباراتی است که  در بودجه هر سال بابت اجرای پروژه های عمرانی و توسعه سطح 
خدمات شهرداری در  نظر گرفته می شود.

درصد تحقق: حاصل قسمت درآمد قطعی به درآمد مصوب ضربدر 100.

سرانه عمرانی: حاصل قسمت بودجه خالص عمرانی به تعداد شهروندان یا به عبارتی دیگر سهم ریالی هر 
شهروند از هزینه های عمرانی و توسعه ای شهر.

18-1-درآمد مصوب شهرداری اهواز طی سال های 89 و90 )میلیون ریال(

منـطقه
درصـد سال 90سـال 89

تـحقق 
سـال 89

در صـد
تـحقق 
سـال 90 درآمـد 

مصوب
درآمـد 
مـحقق

درآمـد 
مصـوب

درآمـد 
مـحقق

12100001248512891352555795988

22800002121594698663757417580

31500001351622918892623359090

4130000870671715451453796785

5550003421887542619916271

66500044527114010672596859

7105000677891564111291606483

8135000843591828851138346262

1190324987265143696711599244281مرکز
کمک های دولت، 

موسسات و تسهیالت 
وام و مشارکتها

259100071934629906008674352829

49113252496743619085034386374856جمع
مأخذ: شهرداري اهواز

توضیح: شهرداری اهواز در تحقق منابع داخلی خود که در بودجه مصوب 3200000 میلیون ریال پیش بینی 
نموده بود مبلغ 2570000 میلیون ریال معادل 80درصد پیش بینی را تحقق داده است که نسبت به سال 
گذشته که مبلغ تحقق منابع داخلی 1770000 میلیون ریال بوده، 45درصد رشد داشته است و پایین بودن 

تحقق کل بودجه مربوط به منابع کمک های دولت، موسسات، تسهیالت وام و مشارکت ها می باشد.

بودجه شهریفصل هجدهم         



320321

18-1-درصد تحقق درآمد مرکز و مناطق هشتگانه شهرداری اهواز طی سال های90-89

                        مبنا: جدول 18

18-2-مقایسه درآمد محقق و مصوب مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در سال 1390

                        مبنا: جدول 1-18

18-2-بودجه جاری و عمرانی شهرداری اهواز طی سال های 89 و 90 )میلیون ریال(

قه
ـط

من

سـال 90سـال 89

بـودجـه 
جـاری

بـودجـه 
عمـرانی

بـودجـه جـاری
بـودجـه 
عمـرانی وظیفه 

خدمات شهری
وظیفه 

جمـعخدمات اداری

1195366-17331038750212060-

2129139-12915033210162360-

3155675-16125031570192820-

4165086-14965031370181020-

5104726-8936222068111430-

6136135-12265031490154140-

7123895-10371026290130000-

8115654-13193020150152080-

-236780390310627090-255669مرکز

16803253441000129779262520819230004267850جمع
 مأخذ: شهرداري اهواز 

بودجه شهریفصل هجدهم         
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18-3-مقایسه درصد رشد بودجه مصوب سازمان های شهرداری اهواز در سال 1390 نسبت به1389

                       مبنا: جدول 3-18

18-4-بودجه مصوب سازمان های وابسته به شهرداری در سال 1390

                       مبنا: جدول 3-18

18-3-بودجه مصوب سازمان های شهرداری در شهر اهواز )میلیون ریال(

درصد رشد سال 90 138813891390نام سازمانردیف
نسبت به سال 89

13182125719231964824سازمان اتوبوسرانی1

سازمان آتش نشانی و 2
خدمات ایمنی

10616714912017788719

7200720027000275سازمان پسماند3

12-66623025026764سازمان آرامستان ها4

سازمان پارک هاو فضای 5
سبز

58180656309335042

1380930581315213سازمان پایانه ها6

13507164381830911سازمان تاکسیرانی7

36070519105880013سازمان فاوا8

1298377297311764561سازمان خدمات موتوری9

262748133318311610134سازمان عمران10

5-138601444113670سازمان قطار شهری11

49609146972443966سازمان میادین میوه وتره بار12

2150045000109-سازمان بهسازی و نوسازی13

100210200159100-سازمان زیباسازی14

829470965460146580152جمع
 مأخذ: شهرداري اهواز 

بودجه شهریفصل هجدهم         
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هزینه و در آمد خانوار 
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تعاریف و مفاهیم 

هزینه: ارزش پولی کاالهای تهیه شده یا خدمت انجام شده توسط خانوار، به منظور مصرف اعضا و یا هدیه به 
دیگران، هزینه نامیده میشود.

هزینه ناخالص: عبارت است از هزینهی خانوار بدون در نظر گرفتن فروش دست دوم کاالها.
هزینه خالص: عبارت است از هزینهی ناخالص منهای فروش دست دوم کاالها. 

درآمد: کلیهی وجوه و ارزش کاالهایی است که در برابر کار انجام شده یا سرمایهی به کار افتاده و یا از طریق 
منابع دیگر )حقوق بازنشستگی، درآمدهای اتفاقی و نظایر آن( در زمان آماری مورد نظر به خانوار تعلق گرفته 

باشد. در این طرح- انواع درآمد خالص به شرح زیر است:
درآمد مزد و حقوق بگیری بخش عمومی/ بخش خصوصی، بخش تعاونی: درآمد کلیهی اعضای شاغل مزد 
و حقوقبگیر خانوار در بخش عمومی/ بخش خصوصی / بخش تعاونی است که شامل دریافتیهای مستمر و 

غیرمستمر پولی و غیرپولی آنان پس از کسر مالیات و بازنشستگی میباشد. 

درآمد مشاغل آزاد کشاورزی: درآمد افرادی از خانوار که در بخش کشاورزی به صورت کارفرما و یا کارکن 
مستقل کار میکنند، پس از کسر هزینههای شغلی، به عنوان درآمد مشاغل آزاد کشاورزی تلقی شده است. 
هزینههای شغلی شامل مزد و حقوق پرداختی، هزینهی مواد اولیه، ابزار بیدوام، استهالک، سایر هزینههای تولید 

و همچنین مالیات شغلی میباشد. 

درآمد مشاغل آزاد غیرکشاورزی: درآمد  افرادی از خانوار که به صورت کارفرما یا کارکن مستقل، در 
مشاغل آزاد غیرکشاورزی به کار اشتغال دارند، پس از کسر هزینههای شغلی، به عنوان درآمد مشاغل آزاد 

غیرکشاورزی منظور شده است.

درآمدهای متفرقه: کلیه ی وجوه و ارزش کاالهایی است که خانوار به غیر از اشتغال اعضای خود دریافت 
کرده است، مانند درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار در خانه، حقوق بازنشستگی، 

درآمد مستغالت، سود سرمایه گذاری، کمک های دریافتی از سازمانهای اجتماعی و مؤسسات خیریه.

هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         

شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی: معیار سنجش تغییرات متوسط قیمت تعداد معینی از کاالها و خدمات 
مورد مصرف خانوار نسبت به  سال پایه، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی نامیده می شود. شاخصی که 
بدین گونه به دست میآید، صرفاً تغییراتی را که در اثر تغییر قیمت در هزینهی زندگی پدید میآید، می سنجد.

ضریب اهمیت: سهمی که هر کاال یا خدمت در مجموع هزینه ی خانوار در یک مقطع زمانی مشخص، دارا 
است، ضریب اهمیت نامیده میشود. این ضریب، مهمترین ضابطه ی انتخاب کاالها و خدمات برای شاخصهای 

مختلف است.

طبقهبندی درگروههای کاالها و خدمات: طبقه بندی کاالها و خدمات شاخصهای قیمت، براساس ماهیت آنها 
و طبقه بندی های بین المللی و نیازهای ملی انجام گرفته است، ولی مبنای کلی، همان طبقه بندی پیشنهادی 
سازمان ملل )S.N.A برای خردهفروشی و S.I.T.C برای عمده فروشی( می باشد که بنا به مالحظات اقتصاد 

ایران، تغییراتی در آن داده شده است.
در این طبقه بندی ها، کاالها و خدمات به چند گروه بزرگ تقسیم می شوند که هر یک از آنها چندین زیر گروه 
دارند، گروه های بزرگ را، گروه های اصلی و زیر گروه های آنها را گروه های فرعی کاالها و خدمات می نامند.

سال پایه: سال پایه سال معین و ثابتی است که درصد تغییرات شاخص نسبت به آن سنجیده میشود و شاخص 
آن برابر 100 است و غالباً  ضرایب اهمیت مربوط به آن سال، در تهیه شاخص مورد استفاده قرار می گیرد.
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19-1-متوسط کل هزینه های ساالنه خانوارهای شهری و روستایی )ریال(

                            مبنا: جدول 1-19

19-2-متوسط هزینه های غیر خوراکی خالص ساالنه ی خانوارهای شهری و روستایی )ریال(

                             مبنا: جدول 1-19

19-3-متوسط هزینه های خوراکی خالص ساالنه ی خانوارهای شهری و روستایی )ریال(

                            مبنا: جدول 1-19

19-1- متوسط هزینه های خالص ساالنه ی یک خانوار شهری و روستایی )ریال(

13شـرح
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مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         



330331

 19-2-متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی ساالنه ی یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده )ریال(
1380138513861387138813891390شـرحردیف

1977678333322631682586215514681714957088626495204پوشاک و کفش

1691326259896025040994977697538515847072695238403پوشاک و تعمیرات آن1

انواع کفش و 2
2863527342666641591237817143199110015941256801تعمیرات آن

6437253158538561832858123918562272157072484043629405327مسکن

3
اجاره بها و سایر 
هزینه های منزل 

مسکونی
5456950146237341675212221620196243239712185024224558547

آب و فاضالب، 4
980303123012215764592298366289173729901944846781سوخت و روشنایی

1429167279522228347194809546741379967227116384655لوازم، اثاث و خدمات خانوار

5
مبلمان، اثاث، 

فرش و کفپوش و 
تعمیرات آنها

293166374881376385802706114253710810611188030

139659428238427342506999896585673744552581لوازم و اثاث منزل6

7
وسایل حرارتی، 

پخت وپز، یخچال  و 
سایر وسایل عمده

2926676329535693151118581169393519952861602555

8
ظروف، لوازم آشپزخانه 
و سایر وسایل منزل و 

تعمیرات
2846444628165004188059921708456815769858056

9
کاالها و لوازم 

مصرفی بی دوام و 
کم دوام منزل

4129418537728858981518620190955221292722181391

609042562753605664862733275802043خدمات خانگی10

122733542400796152903833051194446221410988110057117بهداشت و درمان

هزینه های بهداشتی 11
8208762717962413136453623266142930108498577016588و درمانی

هزینه بیمه های 12
406459152211720215392968186330169232600243040529اجتماعی و درمانی

20283837448466604887415306164150576491921805520958380حمل و نقل و ارتباطات

1147818572197233448661121231399298291447333315837903حمل و نقل13

880565172649427040094093851512782047447225120477ارتباطات14

تفریحات، سرگرمی ها و 
1007858126141715531892600573374250646169004400328خدمات فرهنگی

تفریحات و 15
378132460139155318926005731208529988570908081سرگرمی ها

19-2-متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی ساالنه ی یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده )ریال( )ادامه(
1380138513861387138813891390شرحردیف

62972680127815531892600573253397636283303492247تحصیل و آموزش16

کاالها و خدمات 
2031544678044377669619337512131140591266924910939004متفرقه خانوار

خدمات شخصی  و 17
3763809342049324891416587191762318834232153464وسایل آرایشی

لوازم زینتی و 18
154186704147147168246219117058701103761726500شخصی

19
هزینه های هتل، 
مسافرخانه و 

مسافرت ها
1883592021881654182336523537691104325317152

خدمات مالی و 20
64613656127266194309280769153714255940حقوقی

49457183022225469275600588502474266482225هزینه های مذهبی21

1262516474322648446376755172826752779497597003725هزینه های متفرقه22

16139218417127094585348670518383828054928788609488640016جمع

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390 

19-4-متوسط هزینه های خالص غیرخوراکی ساالنه ی یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده در سال 1390)ریال(
 

   

                       مبنا: جدول 2-19

هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         
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19-3-متوسط هزینه های خالص خوراکی و دخانی ساالنه ی یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده)ریال(
1380138513861387138813891390شرحردیف

آرد، رشته، غالت، نان، 
و فرآورده هاي آن

1772470259917427888624853660498347854086928583482

126049222396240709455082498367629732849076آرد، رشتـه1

1198897158204617775983368522321036929195643611483غـالت2

422405675979676185795754102340816083063826003انواع نان3

بیسکویت، 4
کیک و ویفر

2511911875394370234303251333251091296919

22532484160280467584876819908611410884405211421668گوشـت

1301487235079625894204331863469808343793115617155گوشـت دام5

گوشـت 6
پرندگان

654303102368111927821834374221351626458233172559

7
گوشـت 
حیـوانات 

دریایي
2974587858038936461515753169981118189182631954

شیـر و فرآورده هاي 
آن و تخم پرندگان

900712127107814368952057668251110424132073652404

1778472988583965435227257741046628791053415انواع شیـر8

فرآورده هاي 9
5270857439667918321207361138735813985301920830شیر

انواع تخم 10
پرندگان

195780228253248521327583349642351798678160

2772405507126740571208064132431013538451584749روغنها و چربیها

11
روغنها و 
چربیهاي 

حیواني
7343313883043621242901177047934045

2698975193246436211186821123419312833651550704روغنهاي نباتي12

1206623258298329313034510108527372257883937421869میوه ها و سبزیها

491177121936913931901997017235016027163853515449انواع میوه13

686048135053415334662473288288055930495403884546انواع سبزي14

15
میوه ها و سبزي 

هاي آماده 
) براي مصرف 

در منزل(

2939813080464739803430042246921873

19-3-متوسط هزینه های خالص خوراکی و دخانی ساالنه ی یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده)ریال(  )ادامه(
1380138513861387138813891390شرحردیف

5040318724099930551538038162864716286472626379خشکبار و حبـوبات

2863285549925561547991998451098451091561955خشکبـار16

2177033174174369007388397835387835381064424حبوبات17

قند و شکر، شیرینیها، 
چاي، قهوه و کاکائو

64525696989410874371555002184970618497062718648

1590352664962908254410686174116174111016255قنـد و شـکر18

انـواع شیرینیها، 19
مرباها و عسل

2506894171534235335509206638316638311010360

چاي، قهوه و 20
کاکائو

235532286245373079563014568463568463692032

ادویه ها، چاشنیها و 
سایر ترکیبات خوراکي

3350056562376282631046649137873013787301715418

132462233785204485330198408891408891490897انواع ادویه21

22
چاشنیها . 

سایر ترکیبات 
خوراکي

2025434224534237787164519698399698391224521

نوشابه ها، غذاهاي 
58064812351614107701660305182652118265212828958آماده و دخانیات

1277373904164699225412676700136700131351803انواع نوشابه23

غذاهاي آماده و 24
تنقالت

239325516456554066524427564839564839735776

213586325644386782594611591669591669741379دخانیات25

8475233148952841662649026111484293876282938762842553575جمع

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         
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19-5-سهم متوسط هزینه های خالص خوراکی و دخانی ساالنه ی یک خانوار شهری برحسب اقالم عمده در 
سال 1390)ریال(

                        مبنا: جدول 3-19

19-4- متوسط درآمد ساالنه ی خانوار شهری بر حسب انواع منابع تأمین درآمد)ریال(
1380138513861387138813891390شـرحردیف

درصد خطاي 1
-* 0445/.* 0928/.* 1112/.* 0518/.* 0718/.14/39نسبي میانگین

15881673333453323615025044115012515709804967714253231394درآمد از حقوق بگیري

درآمد پولي از 2
حقوق بگیري عمومي

10120945172188221772339821279277241894312074885021332

درآمد غیر پولي از 3
حقوق بگیري عمومي

1263563453629548576217262675653945756203464291863

درآمد پولي از 4
حقوق بگیري تعاوني

0111250161818254259216587068772

5
درآمد غیر پولي 
از حقوق بگیري 

تعاوني
001361224765156300

6
درآمد پولي از 
حقوق بگیري 

خصوصي
4255195109766101259869214240891186021552067685824946965

7
درآمد غیر پولي 
از حقوق بگیري 

خصوصي
2419705023557951081075433197178726310872591699

5717363158891741695769214229108196597271873624818978431درآمد از مشاغل آزاد

درآمد پولي از 8
کشاورزي

62915829264065110362023658489262487775162764

درآمد غیرپولي 9
از کشاورزي

322452506175110112021946135557

درآمد پولي از 10
غیرکشاورزي

5008139128251691634397013745676185659111607701218476383

درآمد غیر پولي 11
از غیرکشاورزي

7684213234996511270056224672170998303726

6088740175731572311340435459002373515673733545761707464درآمدهاي متفرقه

درآمدهاي 12
متفرقه پولي

219778579224221099600722025184216551202242840244793402

درآمدهاي 13
متفرقه غیرپولي

389095596507351211739613433818156964471490705416914061

27687776668076637622134693803123108582275105748848133917289جمع

مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

*: در سال 1385و1386و1387و 1388 و 1389رقم درج شده مربوط به ضریب تغییرات می باشد .
هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         
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19-5- شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري بر حسب گروه هاي اختصاصي، اصلي و 
برخي از گروه هاي فرعي در سال 1390)100 =1383(

درصد تغییر سال 1390 سـال 1390گـروه هاي کـاالها و خدمـات
نسبت به سال 1389

364/219/4شـاخص کـل

400/622/6خـوراکي ها، آشامیـدني ها

413/723/3خـوراکي ها

387/131/8غـالت و نـان

389/615/3گوشـت

500/133/6مـاهی و حیـوانات دریـایی

49439/8لبنیـات و تـخم پرندگـان

521/422روغـن ها و چـربی ها

395/122/3میـوه ها و خشکـبار

507/521/2سبـزیجات)سبـزی ها و حبوبات(

403/539/5قند، شکر، مربا، عسل، شکالت و محصـوالت قنـادی

294/38/5محصوالت خوراکی طبقه بندی نشـده در جای دیگر

چـای، قهوه، کاکائو، نوشـابه و آب میوه
257/115/6) نوشابه های غیر الکلی(

30110/2دخـانیـات

344/717/5کـاالهای غیر خوراکی و خدمات

227/413/7پوشـاک و کفـش

455/217/9مسـکن، آب، برق و گـاز و سـایر سوخـت ها

19-5-شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري بر حسب گروه هاي اختصاصي، اصلي و 
برخي از گروه هاي فرعي در سال 1390)100 =1383( )ادامه(

درصد تغییر سال 1390 نسبت به شـاخصگـروه هاي کـاالها و خدمـات
سال1389

431/75/1مسـکن

436/74/8اجـاره

335/810/8نگهداری و تعمیرات واحد مسکونی

634/3225/2آب، برق  و سـوخت ها

236/610/2مبلمان و لوازم خانگی و نگهداری معمول آنها

294/19/8بهـداشت و درمـان

296/624/9حمـل و نقـل

131/13/8ارتـباطات

219/610تفریح و فرهنـگ

231/512/9آمـوزش

239/210/2رستـوران و هتـل

432/333/7کـاالها و خدمات متفرقه

352/828/6کـاالها 

384/56/9خدمـات
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390

هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         
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19-6- شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1390  
)1381=100(

شـرح

پوشاک و کفشخوراکي ها، آشامیدني هاکـل

شـاخص
درصد تغییر نسبت 
به سال قبل/فصل 

مشابه سال قبل
شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل/فصل مشابه 
سال قبل

شـاخص
درصد تغییر 

نسبت به vسال 
قبل/فصل مشابه 

سال قبل

1389222/911/6252/216/5197/48

1390364/219/4400/622/6227/413/7

339/517/2379/323/72108/6فروردین
344/719/1372/422/8214/310/6اردیبهشت

345/520/137626/4215/911/3خرداد

348/319377/824/8218/611/6تیـر

35519/9379/622/5220/811/9مـرداد

357/119/8387/423/1223/512/9شهریور

363/719/2401/322/3226/512/5مـهر

37120/8409/122/9228/813/4آبـان

375/719/8418/520/823013آذر

37916/8417/617/7235/314/4دي

389/619/7432/221/1243/618/5بـهمن

401/521/5456/224262/125/1اسفنـد

19-6- شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1390  
)100=1381( )ادامه(

شـرح

مسکن، آب، برق، گاز و سایر 
حمل و نقلبهداشت و درمانسوخت ها

شـاخص
درصد تغییر 

نسبت به سال 
قبل/فصل مشابه 

سال قبل
شاخص

درصد تغییر 
نسبت به سال 

قبل/فصل مشابه 
سال قبل

شـاخص
درصد تغییر 

نسبت به سال 
قبل/فصل 

مشابه سال قبل

1389219/65/2266/818/6190/913/3

1390455/217/9294/19/8296/624/9

418/412/1274/97/3289/435فروردین
441/518/1275/27/1290/235/1اردیبهشت

43616/7275/67/3291/535/6خرداد

439/215/42877/529431/7تیـر

457/319/5287/77/5294/231/7مـرداد

449/217/3291/88/8294/431/7شهریور

453/417/7303/211/2297/732/7مهر

46520/6303/911/529832/7آبـان

468/620306/112/2298/632/8آذر

471/617/8306/911/9302/35/3دي

479/919/7307/312303/75/9بهمن

481/919/8309/612/7305/16/4اسفنـد

هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         
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19-6- شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1390  )100=1381( )ادامه(

شرح

تحصیلتفریح و فرهنگارتباطات

شاخص

درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شاخص

درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

138997/50156/59/521911/3

1390131/13/8219/610231/512/9

126/30/2208/78/7214/710/4فـروردین

126/30/1209/27/9214/710/4اردیبهشت

131/84/4210/28/1214/710/4خـرداد

131/54/3212/69/3216/710تیـر

131/94/5212/69/2216/710مـرداد

131/94/6214/99216/710شهریور

131/94/5217/87/7247/215/4مـهر

1324/5220/48/2247/215/4آبـان

1324/5222/68/9247/215/4آذر

1324/6227/210/6247/415/2دي

132/44/9233/313/6247/415/2بـهمن

132/64/9245/218/2247/415/2اسفنـد

هزینه و درآمد خانوار فصل نوزدهم         

19-6- شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهری به تفکیک سال و ماههای سال1390  )100=1381( )ادامه(

شـرح

اثاث، لوازم و خدمات دخانیـاتهتـل و رسـتوران
مورد استفاده در خانه

کاالها و 
خدمات متفرقه

شاخص

درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شـاخص

درصد تغییر 
نسبت به 
سال قبل/

فصل مشابه 
سال قبل

شـاخص

درصد 
تغییر نسبت 

به سال 
قبل/فصل 
مشابه سال 

قبل

شـاخص

درصد 
تغییر نسبت 

به سال 
قبل/فصل 
مشابه سال 

قبل

1389256/514/4227/8-4/51907/4240/310/1

1390239/210/230110/2236/610/2432/333/7

255/68/3281/25/1220/85/5358/521/2فروردین

226/68/7285/16/42246/1374/424/4اردیبهشت

229/79/7285/35/3228/37/8381/923/9خرداد

232/67/3285/95/5232/59/7383/923/9تیـر

232/77/3285/95/5234/210/3403/530/4مـرداد

2379/3287/25/8235/710/9434/338/4شهریور

240/99/4287/65237/810/640923/2مهر

241/59/6289/85/3238/610/1435/230/1آبان

244/210/5291/75/5240/410/6436/229/8آذر

248/812/1300/58/5243/211/2484/240/9دي

250/412/8340/723249/313/8533/556/2بهمن

260/316/539140/4254/615/6553/256/5اسفند
مأخذ: سالنامه استانداری سال 1390



فصل بیستـم
کالنشهرها  
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20-2- متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی شهر طی دوره 30 ساله )ادامه(
اسـفندبـهمندیآذرآبـانمـهرعنـوانشـهر

تـهران
..................بارنـدگی )میلیمتر(

..................درجه حرارت

مشـهد
13/14822/4-58/6/.بارنـدگی )میلیمتر(

20/712/39/53/64/55/4درجه حرارت

اصـفهان
..................بارنـدگی )میلیمتر(

19/212/66/43/94/79درجه حرارت

تبـریز
15/8829/2023/4623/1523/1535/86بارنـدگی )میلیمتر(

1/663/24-1/81-16/028/552/04درجه حرارت

اهـواز
3/126/757/744/630/928/3بارنـدگی )میلیمتر(

29/822/515/712/813/917/8درجـه حرارت
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-3- تعداد ازدواجها و طالقهای ثبت شده در سال  1390
طـالقازدواجشـهرستان 

5862319323تـهران

386048838مشـهد

208155002اصـفهان 

--تبـریز

188102845اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-4- تعداد مشترکین و میزان مصرف برق کالنشهرها در سال 1390
مصـرف بـرق)مـگاوات ساعت(تعداد مشـترکینشـهر

368637611615831تـهران

1175652414499مشـهد

9147694362262اصـفهان

--تبـریز

4110376277995اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها  

کـالنشهرهـافصل بیستم         

20-1- اطالعات محدوده و جمعیت کالنشهرها در سال 1390
برآورد جمعیت سال 90مساحت محدوده شهر )هکتار(تعداد مناطق شهرداریشهــر

221633008154051تهـران

13233312815541مشهـد

14183701796967اصفهان

10252131414425تبـریـز

8206441112021اهــواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها   

   
20-2- متوسط بارندگی و درجه حرارت ماهانه ی شهر طی دوره 30 ساله

شـهریورمـردادتیـرخـرداداردیبهشتفـروردینعنـوانشـهر

..................بارندگی )میلیمتر(تـهران

..................درجه حرارت

27/635/13/5102/4بارندگی )میلیمتر(مشـهد

13/720/125/929/426/722/7درجه حرارت

..................بارندگی )میلیمتر(اصفـهان

14/12025/529/328/425/1درجه حرارت

49/4048/4124/8960/703/636/41بارندگی )میلیمتر(تبـریز

9/1414/5820/4624/8225/9622/56درجه حرارت

اهـواز
)میلیمتر(

23/46/90/100/10/2بارندگی

23/129/935/237/538/134/9درجه حرارت
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها
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20-5- تعداد مشترکین و میزان مصرف آب کالنشهرها در سال 1390  
مصرف آب)متـر مکعب(تعداد مشـترکینشـهر

16467093...تـهران

707241155161983مشـهد

361307136252043اصـفهان

......تبـریز

33146293666345اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-6- تعداد انواع انشعاب واگذار شده و تعداد مشترکین و میزان مصرف گاز کالنشهرها در سال 1390

میزان مصرف گاز طبیعیتعداد مشترکینتعداد انشعابشهر
)هزارمتر مکعب(

106006410814262000تـهران

2852128833764887855مشـهد

2562264266742832509اصـفهان

.........تبـریز

4674181465094262اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-7- تعداد جایگاه های فروش مواد سوختی کالنشهرها در سال 1390

شـعب فروش نفتجایـگاه خصوصیجایـگاه دولتیشـهر
جایگاه گـاز مایع)خصوصی(

82...166تـهران

......3542مشـهد

240133اصـفهان

............تبـریز

52363اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها      

20-8- تعداد پرواز، مسافر و بار پروازهای داخلی کالنشهرها در سال 1390   

شـهر
وزن بار)تـن(تعداد مسـافر)نفر(تعداد پـرواز

خـروجیورودیخـروجیورودیخـروجیورودی

تهران
5260552605628753762204022086622686)فرودگاه مهراباد(

1843718345255315425388242021522283مشـهد

7779777977400075900059814960اصـفهان

..................تبـریز

7969796992295592933985015454اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-9- تعداد و متراژ زیربنای پروانه های ساختمانی صادر شده کالنشهرها در سال 1390
متـراژ )متر مربـع(تعدادشـهر

...33006تـهران

66868216760مشـهد

66151992495اصـفهان

45193672625تبـریز

50811913454اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-10- تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در کالنشهرها در سال 1390

جمع )فقره(شـهر
منجر بـه جـراحیفـوتی

خسارت
)فقره( مجروح )نفـر(فقـرهفـوت شده )نفر(فقـره

..................تـهران

1594...2650...429349مشـهد

571821062396038630451038اصـفهان

..................تبـریز

7073127133318637373760اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

کـالنشهرهـافصل بیستم         
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20-11- آمار و اطالعات شرکت اتوبوسرانی کالنشهرها و حومه  در در سال 1390
اهـوازتبـریزاصـفهانمشـهدواحـدشـرح

9861477912656)فعال(تـعدادتعداد کـل اتوبـوس

1010-4314تـعدادتعداد کـل مینی بـوس

65743223616تـعدادتعداد اتوبوس های گاز سوز

متـوسط زمان انتظار
10101015دقیقه مسافر در کل سیستم

متوسط عمر ناوگان اتوبوس های 
5...6/15سالفـعال شـهری

متـوسط سرعت سفر اتوبوس در 
کیلومتر بر ساعتناوگـان

19/6عادی
...13 تا 15

21/7تندرو

متـوسط ضریب سرنشین هر 
اتوبوس واحـد

) بدون در نظر گرفتن راننده(
45...38/5...نفر

متـوسط هزینه جابه جایی هر مسافر 
35693350...4296ریال بر نفرتوسط ناوگان

مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-12- اطالعات فضای سبز کالنشهرها در سال 1390
اهوازتبریزاصفهانمشهدتهرانواحدعنوان

12/410/527/415/1212/2مترمربع بر نفرسرانه فضای سبز

10107717130810001492790192138057813567770متر مربعمساحت فضای سبز

مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-13- آمار ناوگان تاکسیرانی )دستگاه( بر حسب نوع در کالنشهرها در سال 1390
اهـوازتبـریزاصـفهانمشـهدتـهراننـوع

3420...50211727...تاکسي خطي

101...26340...تاکسي راه آهن

4...115......تاکسي بانوان

.........353...تاکسی افزایشی

149...299164...تاکسي فرودگاه

......435138...تاکسي پایانه

......52154800...تاکسي گردشی

153...1565262...تاکسي بي سیم

317...402......تاکسي آژانسی

5312......1232949تاکسي موقت )شخصي ویژه (

865...2296......تاکسی سرویس مدارس

78857127989944111433823تعداد کل ناوگان
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-14- فعالیت های خدمات شهری در حوزه آتش نشانی کالنشهرها در سال 1390

تعداد ایستگاههای آتش شـهر
نشانی اطفای حریق و نجات

تعداد شیرهای 
آتـش نشانی

تعداد خودروهای 
آتـش نشانی

956154531تـهران

36407175مشـهد
99...22اصـفهان
...19640تبـریز

135847اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

کـالنشهرهـافصل بیستم         
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20-15- مساحت و فاصله زمین دفن زباله تا مراکز جمعیتی در کالنشهرها در سال 1390 

شـهر
فاصله زمین دفن 

تا نزدیکترین 
رودخانه 
)کیلومتـر(

مساحت کل 
زمین برای دفع 

پسماند
)متـر مربع(

فاصله تا محدوده 
قانونی شهر 
)کیلومتـر(

فاصله تا 
نزدیکترین 

مرکزجمعیتی 
)کیلومتـر(

سرانه روزانه 
تولید زباله 

خانگی 
)گـرم(

15430000073631مشـهد

538............اصـفهان

700............تبـریز

1950000001521254اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-16- آمار پارکینگ هاي عمومي کالنشهرها اهواز در سال 1390
ظرفیـت )خودرو(مسـاحت )مترمربع(تعدادشـهر

132133604192تـهران

24887054807مشـهد )تحت نظارت شهرداری(

10826687515773اصـفهان

6401181342تبـریز )تحت نظارت شهرداری(

411711138003اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

20-17- بازار های تره بارروز درکالنشهرها در سال 1390
مسـاحت )متر مربع(تعدادشـهر

212508078تـهران

1220955مشـهد

1146039اصـفهان

64710تبـریز

2020849اهـواز
مأخذ: آمارنامه کالنشهرها

کـالنشهرهـا فصل بیستم         
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-   آمار گردآوري نشده است.
...   آمـار در دستـرس نیـست.
×    ذاتاً یا عمـاًل وجـود نـدارد.

××   جمع و محاسبه غیرممکن یا بي معني است.
//   عدد کمتر از نصف واحـد است.

//   عدد )نسبت، درصد( ناچیز و قابل صرفنظر کردن است

**  عــدد جنبـه تخمیـنــي دارد.

      به دلیل حفظ محرمانگی، رقم قابل انتشار نیست.

میلیارد = 1000 میلیون
کیلومتر = 1000 متــر

هکتـار = 10000 مترمربع
کیلومترمربع= 1000000 مترمربع = 100 هکتار

لیتـر = 0/001 متر مکعب
تــن = 1000 کیلـوگــرم

مگاوات ساعت = 1000 کیلووات ساعت

عالئم و نشانه ها
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