
فصـــل شانزدهم
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.

طرح کتاب من: کتاب من سامانه ای است که اعضاء، کتاب مورد دلخواه خود را به صورت رایگان از کتابخانه در خواست می نمایند.

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: موسسه ای 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.

طرح کتاب من: کتاب من سامانه ای است که اعضاء، کتاب مورد دلخواه خود را به صورت رایگان از کتابخانه در خواست 
می نمایند.
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16 - 1 - مدت پخش)ساعت( برنامه هاي سیماي جمهوري اسالمي ایران - مرکز خوزستان در سال 1393

جمعتکرارتأمیـنپیام بازرگانيمیان برنامهبرنامهاخبـارسـال
١٣٨٩٣٣٧١٦١٤٦٨٧١٣٠١٠٩٤٤٣١٤٢٩٣
١٣٩٠٣١٠١٩٧١١٢١٦١٦٣٢٥١٢١٣٢٥٧٤٩٧
٨٥٥٨ : ٠٨---٦٥٩٧ : ١٦٨٢٠٤ : ٢٧٨٣٣ : ١٣٩١٣٠
١٩٩٥٨٧٦٠ : ٣٥٣٥٠٧ : ١٦٥٥٢ : ١١٦٨٤٧ : ١٥٨٨٤٥ : ٣٠٧٤٠ : ١٣٩٢١١
٨٧٦٠:٠٠:٠٠---١٣٩٣٣٩٧:٤٥:٠٠٧٢٠٤:٠٠:٠٠١١٥٨:١٥:٠٠

ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان

16 - 2 - مدت پخش)ساعت( برنامه هاي صدای جمهوري اسالمي ایران - مرکز خوزستان در سال 1393

جمعتکرارتأمیـنپیام بازرگانيمیان برنامهبرنامهاخبـارسـال
١٣٨٩١١٦٣٨٠٥١٦٥٤٥٨٢٠١٨٢٥١٣٣
١٣٩٠١١٤٨٤٦٢٠٦٩٣٦٥٢٤٧٥٧١٦٩٧١٧
٨٠٢٣ :٣٣---٣٢٦٦ : ٣٩٨١٤١ : ١٣٩١٧٧٥٤٩
١٠٢٦٥ : ٢١٨٥٢١ : ٣١٨٤١٢ : ٤٨٣٩٤٩ : ٣٨٢٢٣٤ : ٩٨٣١٥ : ١٣٩٢٥٩
١٠٤٦٧:٥٧:٠٠---١٣٩٣٩٨٩:٣٠:٠٠٩٤١٥:١٧:٠٠٦٣:١٠:٠٠

ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان

16 - 3 - مدت تولید برنامه های صدای مرکز خوزستان وسیمای مرکز خوزستان  در سال 1393

تفریحی و سرگرمیاطالعاتی و آموزشیارشادی و تربیتیتولید برنامه سـال
٦٧٧:٥٤:٠٠٨٥٦:١٣:٠٠٤٩٦:٢٤:٠٠سیمای مرکزخوزستان١٣٩٣
١١٤٧:٠٦:٠٠٢١٩٤:٤٣:٠٠٩٠٣:٥٧:٠٠صدای مرکز خوزستان١٣٩٣

ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان

16 -4 -تعداد ایستگاه و فرستنده های اصلی رادیویی موج متوسط،اف ام در شهر اهواز

سـال
رادیـو

اف ام
فرستنده اصلیایستگاه

تعداد فرستنده های پخش کننده ی برنامه در هر شبکه
ایستگاهفرستنده اصلیبرون مرزیشبکه استانیشبکه سراسری

١٣٩٣٢١١١٢٠١٠١
ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان
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16 - 5 - تعداد ایستگاه و فرستنده های اصلی تلویزیونی در شهر اهواز در سال 1393

سـال
     تلویزیون )آنالوگ(

ایستگاه
فرستنـده اصلی

شبکه 
یک

شبکه 
دو

شبکه 
سه

شبکه 
چهار

شبکه 
پنج

شبکه 
خبر

شبکه 
قرآن

شبکه 
آموزش

شبکه 
العالم

١٣٩٣١١٠٠٠١٠٠٠١
ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان

16 - 6 - کانال26 رادیو و تلویزیون )دیجیتال(

سـال

فرستنـده اصلی

شبکه تلویزیونی
مستند

شبکه 
شما

شبکه 
بازار

شبکه 
نمایش

شبکه 
افق

شبکه 
آی 
فیلم

شبکه 
پرس 
تی وی

شبکه 
العالم

شبکه 
ورزش

شبکه 
پویا

شبکه
خوزستان  

رادیو خوزستانرادیو١٣٩٣
ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان

 16 - 7 -کانال 22 تلویزیونی )دیجیتال(

سـال 1393
فرستنده اصلی

شبکه کوثر
ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان

16 - 8 -کانال 23 رادیو و تلویزیون )دیجیتال(
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ماخذ: صدا و سیمای استان خوزستان
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16 - 9 - تعداد و گنجایش سالن های سینمای شهر اهواز در سال 1393

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

فیلم های خارجیفیلم های ایرانی
-١٣٨٠١١٤٨٥ساحل
-١٥٧٠٢٦٤٧١بهمن
-١٦٠٠١٧٧٥٠هالل
-١٧٠٠٦٩٨٢٥اکسین
-١٤٩٢٣١٥٨٥قدس

-٥٢٧٤٢١٥٧١١٦جمع کل
مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 10 - سالن های وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی و برنامه های اجرا شده در شهر اهواز در سال 1393

تعداد تماشاگرتعداد اجـراتعداد برنامهسالن نمایش

موسیقیتئاترموسیقیتئاترموسیقیتئاترگنجایشتعداد

٢٥٥٠٤٨٤٣٧٢٠١٢٩٧٠٠٠٠٦٤٥٠٠
  مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 11 - چاپخانه های تحت نظارت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی در شهر اهواز در سال 1393

خصوصیدولتیجمع

١٢٥١٢٤١
 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان

16 - 12 - مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1393

مطبوعات 
دو فصلنامهفصلنامهدو ماهنامهماهنامهدو هفته نامههفته نامهروزنامهمحلی

٢٠٢٠٨١٨١٤١تعداد
 مأخذ: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خوزستان
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16 - 1 - نمودار مطبوعات محلی در شهر اهواز در سال 1393

                    مبنا: جدول 16 - 13

16 - 13 - فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال  1393

ف
منطقهنام کتابخانهردی

شهرداری

تعداد مراجعان

ب 
 کت

داد
تع

ود
وج

م

ت
اح

مس
ع(

مرب
تر 

شماره تلفن)م
موقعیـت)با پیش شماره(

ردزن
م

مع
ج

٢شهید رجایی١

١٥
٤٦

٠

١٤
٧٧

٠

٣٠
٢٣

٠

٥٣٦٧٨٩٥٠٦١١٢٢٤٩٣١٠
بزرگراه آیت ا..بهبهاني، خیابان  
مهدوی، پارك ٧تیر، کدپستی 

٦١٩٤٧١٣١٤١

٦شهید باهنر٢

٦٨
٨٤

٥

٧١
٦٥

٦

١٤
٠٥

خیابان لشکر، خیابان شهید ٠١٣٦٣٤٩٧٩٢٦١١٤٤٦٣٠٩٩
کمائی پارك شهید سبحانی

شهید ٣
١فریدنیا*

٢٤
٧٤

٦

١٨
٢٠

٤

٤٢
٩٥

٠

٢١٩٦٨٤٥٠٦١١٢٢٢٠٠٣٢
بزرگراه آیت ا..بهبهاني، خیابان  
مهدوی، پارك ٧تیر، کدپستی 

٦١٩٤٧١٣١٤١

محمد رسول ٤
٨اهلل)ص(*

٢٨
٩٠

٠

١٠
١٠

٠

٣٩
٠٠

٠

کوی باهنر، خیابان ١٦٧٨٥٥٠٠٦١١٣٧٧٠٠٦٦٣

آیت اهلل ٥
٧بهجت*

١٣
٩٤

٠

١٨
٤٠

٦

٣٢
٣٤

٦

چهارصد دستگاه، پارك عالمه ١٢٦٤٨٥٥٠٦١١٣٣٣٢٩٠٥
کدپستی ٦١٧٤٩٤٩٩٩٣

آیت اهلل ٦
٧٨٩خامنه ای*

٧

٣٨
٠

١٢
شهرك شهید رجایی )سپیدار(، -٧٧١١٦١٦١٥٠

طبقه فوقانی، مسجد بالل

شهدای ٧
٨اهـواز

١١
٢٤

٤

١٢
٢٥

٥

٢٣
٤٩

٩

بزرگراه آیت اله بهبهانی١٩١٤٤٣٥٠٦١١٢٢٧٢٠٤٧
 بلوار بهشت آباد

٦کوثـر٨

٤٣
٧٧

٠

٣٨
٨١

٠

٨٢
٥٨

٠

٢١٢٢١٨٠٠٦١١٥٥٩٦٠١٣
کوي ١٥خرداد)کمپلو( 
فلکه١٥خرداد خ دهم،

مجتمع هاله
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16 - 13 - فهرست کتابخانه های تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی در شهر اهواز در سال  1393)ادامه(

ف
منطقه نام کتابخانهردی

شهرداری
تعداد مراجعان

ب 
 کت

داد
تع

ود
وج

م

ت
اح

مس
ع(

مرب
تر 

شماره تلفن)م
موقعیـت)با پیش شماره(

ردزن
م

مع
ج

شهدای ٩
٣زرگان

٢١
٧٣

٢٤
٤٢

٤٦
١٥١٢٤١٨٣٥٠٦١١٢٢٩٦٢١٨

زرگان- خیابان مدرس- 
پشت مدرسه شهید دیلمي- 

فرعی اول

٤والیت١٠

١٤
٩١

١٠
٠٢

٢٤
٩٣١٦٥٥١٢٢٢٦١١٣٧٨٦٧١٨

کوی سعدی- خیابان 
سروریان- طبقه فوقاني، 

مسجد الزهرا

٢عالمه حلی١١

١٥
٤٥

٢٣
٣١

٣٨
جاده تصفیه نیشکر-٧٦٩٤٣٣٧٠٠٦١١٣٣٤٦١٤٠

دهستان جسانیه

مهزیار ١٢
١٠٠٠١١١٩٠٢٥٠٦١١٤٤٠٤٠١٠اهوازی*

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

فاطمة الزهرا ١٣
٦٠٠٠٣٩٧٦٢٠٠٦١١٥٥١٦٤٧٢)س(

اهواز، کوی علوی، خیابان 
٢٠متری مدرسبین فرحانی 
وکیان،   جنب مسجد فاطمة 

الزهرا)س(

٦علوی١٤

٤٠
٠٢

٥٧
٩

٤٥
٨١٣١٦٣٣٧٠٦١١٣٣٦١٠٦١

اهواز، سه راه خرمشهر، پشت 
ترمینال آزادگان، خیابان 
باهنر،فرهنگسرای علوی

سردار علی ١٥
٤هاشمی

١٠
٤٦

٦

١٣
٥٨

٠

٢٤
٠٤

٦

٩٢٠٠٧٤٩-
اهواز بلوار گلستان، بلوار 

پردیس، پشت مرکز درمان 
ناباروری جهاد دانشگاهی

١٦
شهید سید 
مرتضی 
شفیعی

٢

٧٣
٥٢

٧٤
٢٧

١٤
٧٧

٩

امانیه خیابان مدرس روبه ١٣٩٤٧٠٨٠٠٦١١٣٣٦١٠٢٠
روی اداره ثبت اسناد اهواز

مرکزی ١٧
٢استان

٢٠
٠٣

٠٠

١٦
٨٠

٠٠

٣٦
٨٣

جاده ساحلی ٠٠٩٥١٣٤٧٠٠٠٦١١٣٣٩٦١٦٩
کیانپارس،پارك دولت

سید جعفر ١٨
در روستا٥٢٤٥٩٧٦٣٥٢٥٠٠٦١١٣٧٩٨١١١موسوی

حجر بن ١٩
٤٤٩عدی

٦

٤٣
٨

٩٣
٤٢٦٣٨٨٠٠

اهواز مسیر گلستان، بعد 
از بیمارستان شهید بقایی، 
ورودی روستای ام طمیر

مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان
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16 - 14 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1393

منطقه نام کتابخانهردیف
شهرداری

مساحت 
)متر مربع(

تعداد کتب تعداد مراجعان
موجود جمعمـردزن

١١٠٠٥٠٣٨٤٩٩٧١٠٠٣٥١٢٨٤٣چهارده معصوم )ع(١
١٢٠٠٣١٧٥٢١٠٥٥٢٨٠٦٦٠٣حافظ٢
٦١٥٠٠٣١٥٣١٥٤٣٣٢بصیرت٣
٧٨٠٠٢٥٦٦٠٢٥٦٦٠٩٣٥٤کارون٤
٧١٠٠٠٢٨٧٠٢٨٧٠٧٩٣٦سپیدار اهواز٥
٧٣٢٢١٤٦٩١٢٤٧٢٧١٦٨٨٨٦مولوی٦
٤٩٦٢٨٠٣٩٢٦٧٢١٠٥٢٩گروه ملی٧
١٨٠٠٥٧٥٥٧٥٧٩٩١معراج٨
١٢٠٠٥٧٠٣٦٦٩٣٦١٠٩٥مساعی٩
٢١١٠٣٣٤٢٢٢٤٢٥٥٨٤٤٦٤٤  موسسه علوم ایران١٠
٢١٠٠٠١٨٥٣١٨٥٣٦٣٣٢شهید صیاد شیرازی١١
٦١٠٠٠١٥٧٠١٥٧٠٨٠٠٠شهید مصطفی ری شهری١٢
١٠٠١٤٢٢٤١٢٠٢٤٢٦٢٤١٠٤تیپ ١٩٢ زرهی١٣
١٠٠٠١٧٤٠١٧٤٠١٨٧٨شهید درویش ناجا١٤
٢١٠٠٠٥٣٤٥٣٤٥٨٠٠شهید سرتیپ صیادی١٥
١٠٠٢١٣٠٢٥٩٨٤٧٢٨٤٦٦٢شهید بابایی١٦

 

16 - 14 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1393 )ادامه(

شماره تلفننام کتابخانهردیف
موقعیـت)با پیش شماره(

اهواز- خیابان سلمان فارسي، خیابان شهید خوانساری جنوبی٦١٣٢٩٢٤٥٩٠حافظ١
 )فردوسی سابق(، نبش کاوه پالك ٥٩٧

چهارده معصوم ٢
خیابان سی متری)دکتر شریعتی(، روبروی سقاخانه، ساختمان واحدفرهنگی ٦١٣٢٢٠٧٠٧٠)ع(

انجمن خیریه چهارده معصوم اهواز
سپیدار- جنب اداره کل زندان ها٦١٣٢٢٧٠٠٥٩سپیدار٣

٦١٣٢٢٧٠٢٥٠کارون٤
بلوار فنی و حرفه ای، روبروی شرکت لوله سازی٢٢٧٠٣٠٣

٦١٣٣٧٧١٩٢١بصیرت٥
بلوار انقالب، نرسیده به سه راه خرمشهر، کانون اصالح و تربیت٣٧٧٣٦٣٤

چهار راه زند، نبش رودکی، مسجد امام حسن عسکری)ع(٦١٣٥٥٣٥٠١٠معراج٦

٦١٣٣٣١٠١٢٣گروه ملی فوالد٧
٣٣٣١٠١٢٤

کیلومتر ٩ جاده اهواز، خرمشهر،گروه ملی صنعتی فوالد ایران، اداره 
آموزش گروه ملی
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16 - 14 - فهرست کتابخانه های مشارکتی در شهر اهواز در پایان سال 1393 )ادامه(

شماره تلفننام کتابخانهردیف
موقعیـت)با پیش شماره(

پیچ میدان، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی شهرداری٥ - ٣٢٢٥١٥٤٧مولوی٨

 کوی جمهوری اسالمی) آخر آسفالت( خ شهید فاطمی زاده،جنب بازارچه ٦١٣٥٥٤٩١٩١مساعی٩
صدف،خ سجاد طبقه فوقانی مسجد ایزد خواستیها

کمپلو میدان پانزده خرداد خیابان انقالب٦١٣٣٧٨٤٠١٢اسوه١٠

١١
شهید بابایی

)گروه پدافند 
هوایی(

 ٠٦١٣٤٤٣١١٩١
اتوبان شهید ستاری، روبروی کیانشهر)داخلی٢١٦(

کیانپارس، انتهای خیابان ١٢ شرقی منازل جهاد، پالك ٦١٣٣٩٢٥٢٦٦٤علوم ایران١٢
پل لشکر، پادگان ش ٢ توپخانه لشکر ٩٢ زرهی خوزستان٦١٣٣٣٦٨٧٤٠شهدای توپخانه١٣
اهواز ، ابتدای بلوار انقالب، مسجد موسی بن جعفر)ع( طبقه ٦١٣٣٧٨٠٢٠٢٣باب الحوائج١٤

شهید مصطفی ١٥
کوی انقالب، ابتدای خیابان بنی هاشم، بین شیخ بها و ناصر خسرو، مسجد ٦١٣٣٧٩٥٥٥٤ری شهری

امام سجاد، ط -١ ك پ ٦١٤٣٦٥٣١٤٨ 

شهید صیاد ١٦
اهواز، کیانپارس، خ ١٥ غربی، فاز یک مهدی منتظر )عج(، ك.پ. -شیرازی

٤٣٣٧٥٦١٩٦٨
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 15 - مقایسه عملکرد کتابخانه های عمومی شهرستان اهواز در سال های  93 - 1391

1393  13911392شاخصردیف

٢٥٠٤١٢٤٧٦٣٢٧١٣٧اعضاء فعال )نفر(١

٢٥٤٧٨٢٥٢٥٩٢٢٧٨١میزان امانت )نسخه(٢

٢٢٨٣٦١٠١٢٧٠طرح کتاب من )نسخه(٣

٤٣٩٥٥٦٢١١٠٩٦نمایه نشریات)نفر(٤

١٢٩٦جلسات انجمن٥
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 16 - تعداد کتابخانه های شهر اهواز بر حسب نوع کتابخانه سال های 93-1390

سـال 93سـال92سـال91سـال90عنـوان

١٤١٨١٨١٩نهاد

٩١٤١٦١٦مشارکتی

٠٠٠٠سیار

٢٣٣٢٣٤٣٥جمع

مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان
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16 - 17 - میزان سرانه کتاب در شهر اهواز  در سال 1393

میـزانواحـدشــرح
٤٠.١جلدتعداد کتاب موجود به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت

٢.٢٥نفرتعداد افراد عضو در کتابخانه های عمومی به ازاء هر صد نفر
١.٨٩جلدتعداد کتاب امانت داده شده به ازاء اعضاء کتابخانه ها

١.٥٤متر مربعفضای اختصاص یافته به ازاء هر صد نفر از کل جمعیت
مأخذ: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان

16 - 18 - فهرست کتابخانه های دانشگاه های شهر اهواز در سال 1393 

تعداد تعداد کتابنام کتابخانهنام دانشـگاه
متوسط مراجعان در روزاعضاء

شهید چمران

--١٧٠٤٩٣کتابخانه مرکزی
--١١٢٠٩٢کتاب خانه ادبیات

---اقتصاد
٨٠-٣٤٨٠٢الهیات

٤٠-٩٣٨٠تربیت بدنی
٦٠-٦٣١١٤دامپزشکی

--٢٣٥٦٥علوم
٦٠-٤٧٤١علوم آب

١٥٠-١٩٧٠٣علوم تربیتی
٦٠-٢٧٠٠٠علوم ریاضی
٩٠-١٦٥٥٠کشاورزی
-....مهندسی

--١٢٢٧٨هنر شوشتر
--٤٩٣٧١٨کل

علوم دانشگاه علوم پزشکی 

٢٣٧٩٩١٢٦٠٠٣٠مرکزی 
١٥٠-١٣٤٢٨دانشکده پزشکی

١٤٠-٥٤٩٦دانشکده دندانپزشکی
١٢٠-٣٨٣٩دانشکده داروسازی
١٢٥-١٣٣٩٥دانشکده پیراپزشکی
١٤٠-٩٥٩٩دانشکده توانبخشی

١٣٠-١١٠٨٦دانشکده پرستاری و مامایی
١٢٠-١٦٤٠١دانشکده بهداشت
١٠-٦١٥دانشکده بستان
١٢٠-١٠٦٥٨بیمارستان امام
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16 - 18 - فهرست کتابخانه های دانشگاه های شهر اهواز در سال 1393)ادامه( 

تعداد تعداد کتابنام کتابخانهنام دانشـگاه
متوسط مراجعان در روزاعضاء

علوم دانشگاه علوم پزشکی

١٣٠-٩٥٣٧بیمارستان گلستان 
٤٠-١٩٣٧بیمارستان ابوذر
٣٠-٢٤٦٦بیمارستان رازی
٢٠-٢٩٨٦بیمارستان شفا

٢٥-٣٣٣٠بیمارستان طالقانی

دانشـگاه آزاد
)واحـد اهواز(

٢٧٣٠٨٥٠٤٦١١٣٦دانشکده فنی و مهندسی
١٧٧٦٩١٨٣٨٤٨٥دانشکده پرستاری
١٨٥٥١٤٩٠٦١١٧٣٧دانشکده بهشتی

٢٥٦٠٠٢٦٠٠٣٥٥دانشکده کشاورزی
٩٢٠٤١٢٠٠٢٠٧دانشکده علوم پایه

باتوجه به پراکندگی مراکز آموزشی دانشگاه در ٣٠ نقطه استان ،کتابخانه ها نیز در ٣٠ مرکز مستقر می باشد.دانشگاه علمی کاربردی

کتابخانه مرکزی)شهید ساالر(دانشگاه صنعت نفت
٣٣١٩٨٣٠١٥٥٢٢٠کتابخانه دانشگاهپیام نور

مأخذ: دانشگاه هاي شهر اهواز

16 - 19 - مشخصات کانون های پرورش فکری کودکان و نوجوانان سطح شهر اهواز در سال 1393

پسردخترنـوع کانـونآدرس نام مرکزردیف

٤٥٦٢٤٤فرهنگی هنری ادبی)ثابت(پیچ استادیوم -جنب دفتر استانمرکز١١

١٨٨١٠٣فرهنگی هنری ادبی)ثابت(خ عالمه-،٤٠٠ دستگاه-پارك شماره ٢مرکز٢٢

٣٢٢٢١٢فرهنگی هنری ادبی)ثابت(پارك پادادشهرمرکز٣٣

١١٧٩٩فرهنگی هنری ادبی)ثابت(کوی استادان-دانشگاه علوم پزشکی-خ میخک-پ ٥٠١مرکز٤٤

٢٦٠١٤٥فرهنگی هنری ادبی)ثابت(بهارستان-خ نیایش٢مرکز٥٥

٧٢٨٦فرهنگی هنری ادبی)ثابت(کارونمرکز٦٦

٧
مجتمع 
فرهنگی 
هنـری

٣٧٨١٩٨فرهنگی هنری ادبی)ثابت(فاز٢ پاداد - ایستگاه -٦ رو بروی بازارچه

سیـار ٨
٣٧٧٤١٨فرهنگی هنری ادبی)سیار(پیچ استادیوم-اول پارك شهر -جنب حریم راه آهنروستایی

الزم به توضیح است که آمار فوق، اعضای ثابت می باشند و اعضای غیر ثابت و دانش آموزان مدارس که به کانون مراجعه می کنند 
جزء آمار محصوب نمی شوند.

مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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16 - 20 فعالیت های فرهنگی و هنری کانون های پروش فکری کودکان و نوجوانا ن در شهر اهواز در سال 1393

مرکز12345شماره کانون
6

مجتمع 
فرهنگی

مجتمع 
روستایی

فعالیت های 
فرهنگی

تعداد 
٨١٤٥٠٥٦٥٣٣٤١٦٥٥١٠٥٩٧٨٨١٠٥٨دفعات

تعداد 
١٦٨٣٤١١٠٩٤١١٨١٨٥٥٠٤١٠٦١٥١١٢٥٧١٤٠٩٣٢١١٠٢نفرات

فعالیت های 
هنری

تعداد 
٦٢٢١١٢-٦٩٨٢٤١٥٦٧٢٥٢٥٧٦دفعات

تعداد 
٥١٣٩١٧٤٩-٧٣١٦٢١٨٥٤١١٤١٨٩٥٣٤٨٦نفرات

فعالیت های 
ادبی

تعداد 
١٧٣٤٣٨١١٨١٤٧١٩٨٥٤دفعات

تعداد 
١٣٩٢٧١٣٣٣٧٧٩٨٩١٢٥٧٩٥٨٥٤نفرات

فعالیت های 
اسالمی

تعداد 
١٠٨٣٥٣٣٨٥٤٦٧٦دفعات

تعداد 
١١٧١٤٠٣١٧٥٤٤٣٨٥١٥٥٥١٠٤٤نفرات

فعالیتهای 
علمی

تعداد 
-٢٠١٦٩١٤٥٤١٩دفعات

تعداد 
-٣٩٥٢٥٨٠١٢٢١٦٧٥٨٧٢٣٣نفرات

فعالیت های 
متفرقه

تعداد 
--------دفعات

تعداد 
--------نفرات

مأخذ: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
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16 - 21 - نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1393

تعداد غرفهتاریخ برگزارینام نمایشگاهردیف

٠١. ٠٢. ٩٣ لغایت سومین نمایشگاه سرگرمی ،کودك و نوجوان١
٠٥٦٠. ٢. ٩٣

 ٠١. ٠٢. ٩٣ لغایتنمایشگاه تخصصی فرش دستباف و ماشینی٢
٣٥ ٠٥. ٢. ٩٣

٠٩ .٠٢. ٩٣ لغایتششمین نمایشگاه خانه مدرن٣
١٦٠ ١٣. ٠٢. ٩٣

١٨. ٢. ٩٣ لغایتاولین نمایشگاه تخصصی مادر،نوزاد و کودك٤
٤٠ ٢٢/ ٢/ ٩٣

١٨. ٢. ٩٣ لغایتاولبن نمایشگاه لوازم آرایشی بهداشتی و مواد شویینده٥
٣٠ ٢٢. ٢. ٩٣

٠٨. ٠٤. ٩٣ لغایتنمایشگاه طرح ضیافت به مناسبت ماه مبارك رمضان٦
٥٥ ١٤. ٠٤. ٩٣

٣١ .٠٤. ٩٣ لغایتنمایشگاه فروش به مناسبت عید سعید فطر٧
٦٥ ٠٥.  ٠٥. ٩٣

 ٠٢. ٠٦. ٩٣ لغایتنمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلو فرش٨
٣٠ ٠٧. ٠٦. ٩٣

٢١. ٠٦. ٩٣ لغایتنمایشگاه فروش پانیزه به مناسبت بازگشایی مدارس٩
١٧٠ ٢٨. ٠٦. ٩٣

چهارمین نمایشگاه توانمندیهای تولیدی ،صنعتی و خدمات ١٠
فنی- مهندسی استان خوزستان

١٧. ٠٧. ٩٣ لغایت
٧٠ ٢٠. ٠٧. ٩٣

٢٦. ٠٧. ٩٣ لغایتهفتمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری و اقوام ایرانی ایران- خوزستان١١
١٥٠ ٠١.  ٠٨. ٩٣

٢٦/ ٠٧/ ٩٣ لغایتاولین نمایشگاه  خودرو های  پالك اروند١٢
٠١٣٥. ٠٨. ٩٣

١٥. ٠٨. ٩٣ لغایتچهاردهمین نمایشگاه لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه١٣
٦٥ ١٩. ٠٨. ٩٣

١٥. ٠٨. ٩٣ لغایتششمین نمایشگاه صوتی و تصویری١٤
١٩٢٥. ٠٨. ٩٣

چهارمین نمایشگاه تخصصی ماشین آالت کشاورزی، دام، طیور، ١٥
شیالت و آبزیان، دامپزشکی

٢٥. ٠٨. ٩٣ لغایت
٥٠ ٢٨. ٠٨. ٩٣

٠٤. ٠٩. ٩٣ لغایتدومین نمایشگاه ماشین آالت ،یراق آالت،چوب MDF و مواد اولیه١٦
٧٠ ٠٧. ٠٩. ٩٣

١٥. ٠٩. ٩٣ لغایتنمایشگاه تخصصی تجهیزات صنعت نفت خوزستان١٧
٢١٠ ١٨. ٠٩. ٩٣
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16 - 21 - نمایشگاه های برگزار شده در محل دائمی نمایشگاه های شهر اهواز در سال 1393 )ادامه(

تعداد غرفهتاریخ برگزارینام نمایشـگاهردیف

٢٣. ٠٩. ٩٣لغایت ششمین نمایشگاه کتاب خوزستان١٨
٢٨١٨٠. ٠٩. ٩٣

دومین نمایشگاه بانکداری الکترونیک ،صنعت نفت بیمه،بورس و١٩
 سرمایه گذاری

٢٤. ٠٩. ٩٣ لغایت 
٢٧٣٥ .٠٩. ٩٣

٢٤ .٠٩. ٩٣ لغایت دومین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان٢٠
٢٧٣٠. ٠٩. ٩٣

٢٤ .١٠. ٩٣ لغایت پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان٢١
٧٨٠. ١٠. ٩٣

١٥. ١٠. ٩٣لغایت نهمین نمایشگاه مبلمان و دکارسیون منزل٢٢
١٩١٩٠. ١٠. ٩٣

٢٤. ١٠. ٩٣ لغایت چهارمین نمایشگاه لوستر و چراغهای تزئینی٢٣
٢٨٤٠. ١٠. ٩٣

٢٤. ١٠. ٩٣ لغایت دومین نمایشگاه دکوراسون و صنایع چوب٢٤
٢٨٢٥. ١٠. ٩٣

٢٤. ١٠. ٩٣ لغایت سومین نمایشگاه جهزیه  زوج های جوان ،سفره عقد،تشریفات وخدمات٢٥
٢٨٣٠. ١٠. ٩٣

٠٦. ١١. ٩٢ لغایت دهمین  نمایشگاه خودرو ، موتور سیکلت و قطعات و تجهیزات وابسته٢٦
٠٩٥٠. ١١. ٩٢

سیزدهمین نمایشگاه الکترونیک،کامپیوترو تجارت الکترونیک و ٢٧
ارتباطات)الکامپ٢٠١٥(

١٤ .١١. ٩٣ لغایت 
١٧٤٠. ١١. ٩٣

چهارمین نمایشگاه فن آوری های نوین، سیستم های حفاظتی٢٨
ایمنی و آتش نشانی

١٤. ١١. ٩٣ لغایت 
١٧٣٠. ١١. ٩٣

١٤ .١١. ٩٣ لغایتهشتمین نمایشگاه تخصصی سرمایشی و گرمایشی ،تهویه مطبوع و تاسیسات٢٩
٣٠ ١٧. ١١. ٩٣

١٤ .١١. ٩٣ لغایتنمایشگاه تخصصی فرش دستباف و تابلو فرش٣٠
٢٠ ١٧. ١١. ٩٣

٢١. ١١. ٩٣ لغایت هشتمین نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری و اقوام ایرانی ایران- خوزستان٣١
٢٥١٣٠. ١١. ٩٣

دومین نماشگاه تجهیزات پزشکی بیمارستانی ،صنایع دارویی ٣٢
آزمایشگاهی و توانبخشی

٣٠ .١١. ٩٣ لغایت 
٣٥٥. ١٢. ٩٣

٠٩. ١٢. ٩٣ لغایت نمایشگاه فـروش بهـاره٣٣
١٦١٨٠. ١٢. ٩٣

٢٠ .١٢. ٩٣ لغایتدومیـن نمایشـگاه تعاون٣٤
٣٠ ٢٤. ١٢. ٩٣

٢٠. ١٢. ٩٣ لغایت چهارمیـن نمایشگاه سفره هفت سین، سوغات و هدایا٣٥
٢٤٦٥. ١٢. ٩٣

مأخذ: شرکت نمایشگاه بین المللي خوزستان
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16 - 22 - کالس های آموزشی حوزه هنری در شهر اهواز به تفکیک موضوع و تعداد استفاده کننده در شهر اهواز در سال 1393

تعداد )نفر(موضـوع ردیف 

٦٠آموزش هنر و موسیقی١

٠آموزش تئاتر تخصصی٢

٠کاریکاتور٣

٠فیلم نامه نویسی٤

٠تذهیب و مینیاتور٥

٠عکاسی٦

١٥٠طراحی و نقاشی٧

٠رنگ روغن٨

٠خوشنویسی٩
مأخذ: حوزه هنری استان خوزستان

16 - 23 - تعداد نمایش های حوزه های هنری و مخاطبان آن به تفکیک موضوع در شهر اهواز در سال 1393

تعداد مخاطب )نفر(تعداد اثرموضوعـاتردیف

٤٥٠٠٠دفاع مقدس١

١٠٢٠٠٠٠مذهبی٢

٥١٠٠٠٠اجتماعی٣

١٢٠٠٠با موضوعات مختلف٤
مأخذ: حوزه هنری استان خوزستان

16 - 24 - فهرست اهم فعالیت های مختلف حوزه هنری در شهر اهواز در سال 1393

تعدادموضـوع فعالیتردیف

٠انتشارات با موضوعات مختلف )تعداد(١

٠انتشارات با موضوعات مختلف )تیراژ(٢

١١ساخت فیلم و فیام نامه )تعداد(٣

٠کارگاه آموزشی سینمایی )تعداد(٤

٠کارگاه آموزشی سینمایی )نفر(٥

٧نمایشنامه خوانی )تعداد(٦

٧٠٠نمایشنامه خوانی )نفر(٧
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16 - 24 - فهرست اهم فعالیت های مختلف حوزه هنری در شهر اهواز در سال 1393)ادامه(

تعدادموضـوع فعالیتردیف

٢٠اجرای نمایش )تعداد(٨

٢٠٠اجرای نمایش )نفر(٩

٤برگزاری نمایشگاه تجسمی )تعداد(١٠

٤برگزاری نمایشگاه تجسمی )نفر(١١

-برگزاری نمایشگاه کاریکاتور )تعداد(١٢

-برگزاری نمایشگاه کاریکاتور )نفر(١٣

-برگزاری نمایشگاه آثارگرافیکی )تعداد(١٤

-برگزاری نمایشگاه آثارگرافیکی )نفر(١٥

-برگزاری نمایشگاه عکس )تعداد(١٦

-برگزاری نمایشگاه عکس )نفر(١٧
مأخذ: حوزه هنری استان خوزستان 

16 -25 -تعداد زائرین به تفکیک نوع سفر و ماه اعزام در شهر اهواز در سال 1393

عتبات عالیاتسوریهعمره مفردهحج تمتعمـاه

٠٢٥٧٣٠٢٨٨٠فروردین

٠٢٥٧٧٠١٢٨٠اردیبهشت

٠٢٢٠٥٠١١٦٠خرداد

٠١٥٢٠٠تیر 

٠٠٠٠مرداد

٠٠٠٠شهریور

٠٠٠٣٢٠مهر 

٢٩٧٥٠٠٣٢٠آبان

٠٧٤٢٠٧٢٠آذر

٠٢٠٧٩٠٤٨٠دی

٠٢٠٦٠٠١٠٠٠بهمن

٠٢٠٦٥٠١٨٤٠اسفند

٢٩٧٥١٤٤٥٣٠١٠٠٠٠جمع
مأخذ: سازمان حج و زیارت استان خوزستان
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16 - 26 -  تعداد زائرین به تفکیک نوع سفر در شهر اهواز در سال 1393

عتبات عالیاتسوریـهعمـرهحج تمتعسـال

١٣٩٧٢٩٧٥١٤٤٥٣٠١٠٠٠٠
مأخذ: سازمان حج و زیارت استان خوزستان

   

16 - 27 - تعداد اماکن مذهبی اهواز و حومه در سال 1393   

حوزه علمیهحسینیه و تکایامساجد دارای کتابخانهمسـاجدسـال

٢٦٤١١-١٣٩٧٧٣٥
 مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان

16 - 28 - فهرست اماکن متبرکه اسالمی شهر اهواز در سال 1393

نشـانینام بقعه/امام زاده/مکان متبرکهردیف

اهواز- عامری- خیابان نهج البالغهبقعه متبرکه علی بن مهزیار اهوازی١

اهواز- کوی ملت- نبش ذوالفقاریمقبره سید عبداهلل٢

زویه،روبروی پارك شهروندآرامگاه سید اسماعیل٣

 شهرستان کارون -روستای بهرآرامگاه سید عنایه٤

جاده اهواز-حمیدیهآرامگاه سید هادی٥

جاده خرمشهرآرامگاه سید طاهر٦

روستای اسماعیلیهآرامگاه سید علی٧

جاده حمیدیهآرامگاه سید جاسم٨

اهواز- کیانپارس- بین فلکه دوم و سوم مقام سید عباس٩
غرب رودخانه

 روستای حنیریآرامگاه سید محمد١٠

جاده خرمشهرآرامگاه سید خلف١١
  مأخذ: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خوزستان
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16 - 29 -اماکن ورزشی خوزستان با مالکیت اداره کل ورزش و جوانان - شهر اهواز )سالن های ورزشی سقف بلند(

مساحت موقعیـتفعالیـتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

١٧٥٠چهار راه آبادان خ پیروزي مجموعه ورزشي قدسفعالخانه کشتي شماره یک )قدس(١

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي فعال سالن ورزشي چند منظوره سقف بلند٢
١١٤٠جنب اسکوبرد

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي فعالسالن  ٢٢ بهمن٣
١٥٠٠مجموعه  جنب اسکوبرد

سالن ورزشی انقالب٤
فلکه حصیرآباد سمت راست فلکه اتوبانفعال )سالن بدمینتون(

١٢٥٠ عملیات کارون

چهارشیر انتهای طالقانی زمینهای ورزشی فعال سالن شهید غالم عباس فرهادی٥
١٦١٢٨٠هکتاری پشت استخر سرپوشیده آزادی

٩٠٠کمپلو امیر کبیر شمالي خانه کشتي شماره ٢ نبش ازاديفعال سالن کشتی -خانه کشتی٦٢

سالن ژیمناستیک٧
١١٠٠کمپلو امیر کبیر شمالي نبش ازاديفعال خانه ژیمناستیک

١٠٠٠اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختيغیر فعالسالن ورزش هاي قهرماني٨

سالن ٤٥٠٠ نفری مجموعه ورزشی ٩
١٦هکتاری

در دست 
احداث

چهارشیر کوی طالقانی زمینهای ورزشی ١٦هکتاری 
١٣٠٠پشت استخر آزادی جنب سالن شهید فرهاری

١١٢٢٠جمع کل
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

 

16 - 30 - اماکن ورزشی خوزستان با مالکیت اداره کل ورزش و جوانان -شهر اهواز )سالن های ورزشی سقف کوتاه (

ف
مساحت موقعیـتفعالیـتمکان ورزشیردی

سرپوشیده

٢٠٠زیباشهر خیابان بهمني سالن بابک معتمديفعال مستمرسالن شهید بابک معتمدي١

٥٢٢چهار راه آباد خ کمپاني و سلطانيفعال مستمرسالن چندمنظوره قدس٢

٣٦٠اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي جنب درب پشتي مجموعهفعال مستمرسالن اسکواش٣

٣٦٠اهواز مجموعه ورزشي تختي ضلع جنوب شرقي جنب اسکوبردفعال مستمربوکس ولي عصر  خانه بوکس٤

اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختيفعال مستمرشهداي تکواندو٥
٢٥٥ ضلع جنوبي مجموعه

٦٠زیتون کارگری خ کارون  مجموعه ورزشی بدرفعال مستمرسالن بیلیارد مجموعه ورزشی بدر٦

سالن وزنه برداری ٦٨١ متری ٧
زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی بدر سالن فعال مستمر)سالن شماره یک نامجو(

١٢٠تمرینی سقف کوتاه
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16 - 30 - سالن های تمرینی سقف کوتاه شهر اهواز در سال 1393)ادامه(

ف
مساحت موقعیـتفعالیـتمکان ورزشیردی

سرپوشیده

سالن تمرینی سقف کوتاه ٨
زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی بدرفعال مستمرمجموعه ورزشی بدر

١٣٥سالن تمرینی سقف کوتاه

سالن ورزشی رزمی داخل ٩
زیتون کارگری خ کارون مجموعه ورزشی بدرفعال مستمرمحوطه مجموعه ورزشی بدر

٢٤٠ سالن ورزشی رزمی

٥٥٠کمپلو شمالي خیابان شرف نش امیر کبیرفعال مستمرسالن کاراته پوریاي ولي١٠
١٦٢کمپلو خ ناصر خسرو جنوبي مجموعه ورزشي جانبازفعال مستمرسالن جانباز سالن بسکتبال١١
٣٦کمپلو ناصر خسرو جنوبي  مجموعه ورزشي جانبازفعال مستمرسالن جانباز سالن والیبال١٢
٣٥کمپلو ناصر خسرو جنوبي مجموعه ورزشي جانبازفعال مستمرسالن جانباز  تنیس روي میز١٣
٤٣٥اهواز مجموعه ورزشي تختيفعال مستمرسالن ورزشي سقف کوتاه١٤
٣٦٠اهواز امانیه مجموعه ورزشي تختي ضلع شرقي جنب استخرفعالسالن ورزشي رزمي سقف کوتاه١٥
١٠٠اهواز  امانیه مجموعه ورزشي تختي جنب درب پشت مجموعهفعالسالن ورزشي تنیس روي میز١٦
٣٦٠فلکه حصیرآباد سالن ورزش انقالب سالن بدنسازی انقالبتعطیلسالن بدنسازی انقالب١٧

٤٢٩٠جمع کل
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16 - 31 - زمین های فوتبال متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1393

ف
فعالیتموقعیـتمکان ورزشیردی

تاریخ 
شروع 
فعالیت

مساحت 
روباز

مساحت 
سرپوشیده

٩٠٠٠٠فعالفعالامانیه مجموعه ورزشی تختیزمین چمن شماره ١١

امانیه مجموعه ورزشی تختی ضلع شمالی روبروی زمین چمن شماره ٢٢
٩٠٠٠٠فعالفعالهیات دومیدانی

امانیه مجموعه ورزشی تختی ضلع جنوبی روبروی زمین چمن شماره ٣٣
٩٠٠٠٠فعالفعالهیات دومیدانی

امانیه مجموعه ورزشی تختی روبروی هیات فوتبال زمین چمن تمرینی٤
١٣٤٨٩٦٨٠فعال سمت راست

١٣٨٨١٢٩٦٠فعال مجموعه ورزشی تختی روبروی هیات فوتبالزمین چمن مصنوعی٥

امانیه مجموعه ورزشی تختی ضلع شرقیزمین چمن جانبازان٦
١٣٦٧٤٠٠٠٠فعال  روبروی استخر

زمین فوتبال خاکی ٧
٨٠٤٠ متری

چهار شیر کوی طالقانی زمین های ورزشی ١٦ 
هکتاری پشت سرپوشیده آزادی روبروی سالن 

شهید فرهادی
١٣٥٠٨٠٤٠٠فعال 
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16 - 31 - زمین های فوتبال متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1393)ادامه(

ف
فعالیتموقعیـتمکان ورزشیردی

تاریخ 
شروع 
فعالیت

مساحت 
روباز

مساحت 
سرپوشیده

زمین خاکی ١١٠٠٠ متری ٨
١٣٦٤١٠٩٠٠٠فعال فلکه حصیر آباد سالن ورزشی انقالبمجموعه ورزشی انقالب

زمین چمن فوتبال مجموعه ٩
١٣٧٤٩٦٠٠٠فعال چهار راه آبادان بین خیابان سلطانی و کمپانیورزشی قدس

١٣٩٠٢٢٠٠٠١٦٨٠٠ فعالروبروی کیان شهر نرسیده به میدان تره باراستادیوم ٥٠٠٠٠ نفری١٠

١١
زمین چمن تمرینی ٧٥٠٠ 
متری مجموعه ورزشی ١٦ 

هکتاری

چهار شیر کوی طالقانی زمین های ورزشی 
١٦ هکتاری پشت سرپوشیده آزادی جنب 

سالن شهید غالمعباس فرهادی
غیر 
فعال

در حال 
٨٠٠٠٠احداث

١٦٨٠٠٩١٨٠٤١٦٨٠٠جمع کل
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16 - 32 - استخرهای متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1393 

مساحت فعالیـتموقعیـتمکان ورزشیردیف
سرپوشیده

١٦٠٠تعمیر و بازسازیچهار راه آبادان بین خیابان سلطانی و کمپانیاستخرسرپوشیده  قدس١

٧٢٠فعالزیباشهراستخرسرپوشیده بابک معتمد٢

١٦٠٠فعالچهار شیر پایین تر از انبار هاللی جنب پارکینگ آزادیاستخرسرپوشیده آزادی٣
١٦٠٠در دست احداثامانیه مجموعه ورزشی تختیاستخرسرپوشیده کارون٤
٢٣٠٠در دست احداثکمپلو جنوبی- مجموعه ورزشی جانبازاستخرسرپوشیده ناصر خسرو٥

٧٨٢٠جمع کل
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16 - 33 - سایر امکان ورزشی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان در شهر اهواز در سال 1393

مساحت فعالیـتموقعیـتمکان ورزشیردیف
روباز

مساحت 
سرپوشیده

٠١٢٠فعال مستمرکمپلو شمالی خیابان شرف نبش امیر کبیرزورخانه پوریا ولی١

٠٣٦٠فعال مستمرجدید الحداثزورخانه اهواز٢
مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان
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16 -34 -آمار استفاده کنندگان مربوط به ورزشکاران سازمان یافته دارای بیمه ورزشی در شهر اهواز در سال 1393

جمعبانوانآقایاناداره کل ورزش و جوانانمکان ورزشی
٥استخر

٣١٣٨٥٢٠٠٥٤٥١٤٣٩

١٧سالن ورزشی تمرینی سقف کوتاه
٩سالن ورزشی- چند منظوره سقف بلند

١١زمین های چمن فوتبال
٢زورخانه
٣پیست
٤٧٣١٣٨٥٢٠٠٥٤٥١٤٣٩جمع

مأخذ: اداره کل ورزش و جوانان استان خوزستان

16 - 35 - مجموع های ورزشی تحت پوشش شهرداری اهواز در سال 1393

مساحت منطقهنام مجموعه ورزشيردیف
)مترمربع(

نوع مجموعه 
وضعیت پروژهورزشي

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢٢٥٠منطقه ١ کارون١
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٠٩٠منطقه ١ شهید حیدري نژاد٢
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١١١٦منطقه ١ شهید هاشمي٣
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي١٥٠٠منطقه ٢ کیان آباد٤
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي١٥٠٠منطقه ٢ کیانپارس٥
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٣٦٠منطقه ٢ وهابي٦
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٣٥٠٠منطقه ٣ شهداي کوي نیرو-پارك رودکي٧
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي١٢٠٠٠منطقه ٣ شهرك اغاجاري٨
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢٤٠٠منطقه ٣ فدك٩
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢١١٢منطقه ٣ کوي فرهنگیان یک١٠
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢٤٠٠منطقه ٣ زویه روبروي کوي ملت١١
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢٤٠٠منطقه ٣ فاز ٤ کوي ملت١٢
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٥٠٠منطقه ٣ کوي فرهنگیان ١٣٢
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١١٢٥منطقه ٣ شهرك بهلول١٤
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٥٠٠منطقه ٣ فاز سه جنب امام زاده سید عبداهلل١٥
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٦٢٠٠منطقه ٤ شهداي فرهنگ شهر١٦
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٦٢٠٠منطقه ٤ شهداي پردیس١٧
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٦٢٠٠منطقه ٤ کوي مجاهد١٨
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٦٢٠٠منطقه ٤ فرهنگ شهر١٩
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٥٠٠منطقه ٤ شهداي رفیش٢٠
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16 - 35 - مجموع های ورزشی تحت پوشش شهرداری اهواز در سال 1393)ادامه(

مساحت منطقهنام مجموعه ورزشيردیف
)مترمربع(

نوع مجموعه 
وضعیت پروژهورزشي

 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی٢١٠٠منطقه ٥کوی شهید جعفری ٢١
 به بهره برداري رسیدهزمین ورزشی٢١٠٠منطقه ٥کوی مهدیس٢٢
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٢٩٠٠منطقه ٦ پارك جوان٢٣
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢٤٨٠منطقه ٦ پارك نواري بعثت مالشیه٢٤
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٦١٩منطقه ٧ زمین ورزشي سپیدار٢٥
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٩٧٢منطقه ٧ زمین ورزشي پارك عالمه٢٦
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٥٩٢٨منطقه ٧ زمین ورزشي آل صافي٢٧

16 - 35 - مجموع های ورزشی زیر پوشش شهرداری اهواز در سال 1393)ادامه( 

مساحت منطقـهنام مجموعه ورزشيردیف
)مترمربع(

نوع مجموعه 
وضعیت پروژهورزشي

 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١١٥٢منطقه ٧ زمین ورزشي خیابان ١٢ آسیاباد٢٨
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٤٩٦٨منطقه ٧ شهید موسي نریمي٢٩

 زمین ورزشي کوي رمضان ٣٠
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٤٨٧٢منطقه ٧کارمندي

 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٥٥٠٠منطقه ٨ شهید طالقاني٣١
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٥٥٠٠منطقه ٨ فاز٢ پادادشهر٣٢
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٧٢٠٠منطقه ٨ وحدت٣٣
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي٥٥٠٠منطقه ٨ شهداي دشت آزادگان٣٤
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٢٠٠منطقه ٨ شهداي نبوت٣٥
  به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٢٠٠منطقه ٨ شهداي صادقیه٣٦
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٢٠٠منطقه ٨ شهداي کوي ایثار٣٧
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٥٠٠منطقه ٨ شهداي کوي مدرس٣٨
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي١٥٠٠منطقه ٨ شهداي ٢٥٤دستگاه٣٩
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢١٠٠منطقه ٨ زمین ورزشي پارك شهدا٤٠
 به بهره برداري رسیده زمین ورزشي٢١٠٠منطقه ٨ زمین ساحلي پارك شهدا٤١
 به بهره برداري رسیده مجتمع ورزشي١٣٢٠منطقه ٨ سالن ورزشي تفریحي کوي نبوت٤٢

××١٢٧٩٦٤جمع
مأخذ: مناطق شهرداری اهواز


