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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 تأخیر 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.

 
پسماند تر:  مواد غیرقابل استفاده براي شهروندان حاصل از فعالیت هاي روزمره شامل باقي مانده مواد 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 خاك 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.

فصل هفدهم
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بخش اول: حمل و نقل و ترافیک

17 - 1 -آمار و اطالعات شرکت اتوبوسرانی اهواز و حومه  در شهر اهواز در سال 1394

مقـدارواحـدشـرح

608دستگاهتعداد کل اتوبوس

120دستگاهتعداد اتوبوس هاي بخش خصوصي

0دستگاهتعداد اتوبوس های گاز سوز

205دستگاهمتوسط تعداد اتوبوس هاي فعال در ماه

150,000سفردر روزمتوسط سفرهاي انجام شده در روز توسط ناوگان

20دقیقهمتوسط زمان انتظار مسافر در کل سیستم

8.5سالمتوسط عمر مفید يك اتوبوس

23کیلومتر بر ساعتمتوسط سرعت سفر اتوبوس در ناوگان

40نفرمتوسط ضريب سرنشین هر اتوبوس واحد )بدون در نظر گرفتن راننده(

15420ريال بر نفرمتوسط هزينه جابه جايی هر مسافر توسط ناوگان

1288ايستگاهتعداد ايستگاه هاي اتوبوس

48ايستگاهتعداد ايستگاه هاي اتوبوس مكانیزه

57خطمتوسط تعداد خطوط فعال ملكي در ماه

13خطمتوسط تعداد خطوط فعال خصوصي در ماه

70خطتعداد کل خطوط شهري )خط(

17029581نفرتعداد 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 طی سال های 1390-94 

جمعبیش از 15 سـال10تا 15 سـال5 تا 10 سـالتا 5 سـالسـال

1390359284121656

1391309321121643

1392312266511630

1393139373951608

13941393041640608
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17 - 3 -مقایسه تعداد اتوبوس و جمعیت تحت پوشش یک اتوبوس طی سه سال اخیر در شهر اهواز طی سال های 1392-94

جمعیت تحت پوشش به ازای هر اتوبوس )نفر(برآورد جمعیت*تعداد اتوبوسسـال

139263011494961825

139360811560271901

139460711842321948
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 در شهر اهواز طی سال های 94 - 1392
  

                             مبنا: جدول 17 - 3

17 - 4 -مشخصات جایگاه های مخصوص اتوبوس در شهر اهواز سال 1394

نوع جایگاهمنطقهآدرسنام توقفگاه

سازمانی - محصورششبلوار قدس باالتر از بیمارستان آپاداناقدس

سازمانی - محصورهفتکوی شهید رجايی قبل از بیمارستان امیرالمومنینشهید رجايی

سازمانی - محصورهفتکوی شهید رجايی قبل از بیمارستان امیرالمومنینشهید شاهولی
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

فصل هفدهم
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17 - 5 -مشخصات پایانه های مسافربری درون شهری مخصوص اتوبوس در شهر اهواز سال 1394

مساحت نوع جایگاهآدرسنام پایانه
مترمربع

تعداد
 خطوط

تعداد اتوبوس 
فعال )دستگاه(

85001177پايانه محصوربلوار ساحلي  جنب پل چهارم شهید فهمیده

21001555پايانه محصوربلوار آيت اهلل بهبهاني جنب منازل هالل احمرغدير

35001041پايانه محصورابتدای خیابان آزادگانپايانه آزادگان

پايانه خیابان آيت 
710-پايانه خیابانیبلوار آيت اله بهبهانیاله بهبهانی

پايانه خیابان 
316-پايانه خیابانیخیابان شريعتی شمالیشريعتی شمالی

پايانه خیابان 
422-پايانه خیابانیخیابان شريعتی جنوبیشريعتی جنوبی

پايانه میدان شهید 
15-پايانه خیابانیمیدان شهید بندر به سمت میدان پنج نخلبندر

پايانه خیابان 
518-پايانه خیابانیخیابان آزادگان جنب پارک شهید صباغانآزادگان

417-پايانه خیابانیخیابان آزادگان میدان شهداپايانه میدان شهدا

-6-پايانه خیابانیمیدان بسیجپايانه میدان بسیج

37-پايانه خیابانیانتهای خیابان بنی هاشمپايانه بنی هاشم

مأخذ: سازمان اتوبوسرانی شهرداری اهواز

 
17 - 6 -آمار ناوگان تاکسیرانی در شهر اهواز در سال 1394

مقـدارواحـدعنـوان

288750نفرتعداد مسافر جابه جا شده توسط تاکسی)روزانه(

3763دستگاهتعداد تاکسی سواری

87دستگاهتعداد  تاکسی ون

متوسط ضريب سرنشین  هر تاکسی 
3نفر)بدون در نظر گرفتن راننده(

0دستگاهتعداد تاکسی افزايشی

0دستگاهتعداد تاکسی های تبديلی )تبديل به احسن(

2786دستگاهتعداد تاکسی های گازسوز

6507دستگاهتاکسي موقت -شخصي ويژه
مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17 - 7 -آمار ناوگان تاکسیرانی بر حسب نوع در شهر اهواز در سال 1394

دستگاه تاکسینـوع

3464ويِژه خطي

108بي سیم

166فرودگاه

34راه آهن مرکزی

50راه آهن کارون

28پايانه ای

3850جمع
 مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

 
17 - 8 -اقالم عمومی سازمان تاکسیرانی سال1394

تعدادواحـدنـوع 

6واحدآژانس تاکسي بي سیم

483واحدآژانس تاکسي تلفني تحت پوشش

2واحدآژانس تاکسي راه آهن

2واحدآژانس تاکسي فرودگاه 

6واحدآژانس بانوان

50واحدپیك موتوري

3000دستگاهسرويس مدارس

3ايستگاهتعداد ايستگاه هاي ساماندهي شده سطح شهر

0پروانهتعداد صدور پروانه بهره برداري حمل و نقل درون شهري

214پروندهتشكیل پرونده تاکسی شخصي

1533پروندهتمديد پرونده تاکسی شخصي ويژه

764دستگاهتاکسي با عمر کمتر از 5سال

2180دستگاهتعداد تاکسی های با عمر بین10-5سال

427دستگاهتعداد تاکسی های با عمر بین15-10سال

479دستگاهتاکسي با عمر بیش از 15 سال

5دستگاهتعداد تاکسي متخلف تحويل پارکینگ داده شده 

147دستگاهتعداد تاکسي شاکي دار 

فصل هفدهم
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17 - 8 -اقالم عمومی سازمان تاکسیرانی سال 1394 )ادامه(

تعدادواحـدنـوع 
2788تعدادتعداد مدارک اخذ شده تاکسي متخلف 
616تعدادتعداد مدارک اخذ شده تاکسی شخصي 

2دستگاهتعداد شخصي پارکینگي 
91دستگاهتعداد شخصي ويژه شاکي دار 
3902تعدادصدور کارت شهري مالك 
3726تعدادصدور کارت شهري کمكي 

687تعدادتشكیل پرونده خودرو تاکسي 
2138تعدادتشكیل پرونده جهت اماکن 

مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

17 - 9 -آمار ناوگان تاکسیرانی بر حسب رنگ در شهر اهواز سال 1394

تعدادنـوع
2848تاکسي زرد خورشیدي 
65تاکسي سبز فسفري 

688تاکسي سفید 
9تاکسي نارنجي 

240ساير رنگهاي تاکسي 
3850جمع

  مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری اهواز

17 - 10 -مشخصات پایانه های مسافربری شهر اهواز سال1394

سال نام پایانه
تاسیس

مساحت 
آدرسموقعیتنوع پایانه)مترمربع(

بلوار پاسداران . قبل از میدان شهید بندر ) چهار شیر ( منطقه 7 درون استاني136012224 زاگرس

 برون و درون 137239386 سیاحت
انتهاي خیابان انقالب .واقع در میدان سه راهي خرمشهر منطقه 6استاني

 برون و درون 138044715 شرق
سه راه تپه منطقه 8استاني

سه راه حمیديه منطقه 6 درون استاني13802000 غرب
 خلیج 
بلوار آيت ا.. بهبهاني . ابتداي منازل کوي طالب منطقه 8 درون استاني13913500فارس

مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17 - 11 -مشخصات جایگاه های معاینه فنی شهر اهواز سال1394

مساحت نوع مالکیتنام جایگاه
)مترمربع(

تعداد خطوط 
سبک

تعداد خطوط 
موقعیتسنگین

 مرکز معاينه فني 
660070 شهرداريشماره يك

کیلومتر 6 محور اهواز - خرمشهر-
ابتداي ورودي خیابان 22 بهمن- جنب 

شهرداري منطقه 6
 مرکز معاينه فني 

بلوار پاسداران- مقابل کوي ملت - جنب 710040 شهرداريشماره دو
شهرداري منطقه 3

مرکز معاينه فنی 
برومی11-خصوصیشماره سه

مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

17 - 12 - تجهیزات هوشمندسازي حمل و نقل شهر اهواز سال 1394

منطقه شـرح
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه 
6

منطقه 
7

منطقه 
جمع8

تابلوي VMS سیستم تابلوهاي متغییر خبري و 
000002-2نمايشگرهاي چند منظوره

10200205تقاطعات داراي چراغ راهنمايي معمولي
12841053042تقاطعات داراي چراغ راهنمايي هوشمند

23515465293048300محل هاي داراي چراغ چشمك زن
191051194058تعداد دوربین نظارت تصويري

42402012-تعداد دوربین ثبت تخلف سرعت غیرمجاز
0020002-تعداد دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

17 - 13 -تعمیر و نگهداري تجهیزات هوشمند حمل و نقل شهر اهواز سال 1394

منطقه شـرح
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه 
6

منطقه
7 

منطقه 
جمع8

18356420910210چراغ راهنمايي معمولي
37532524560934712102022چراغ راهنمايي هوشمند

00000000چراغ چشمك زن
4601621402431496201216دوربین نظارت تصويري

تابلوي VMS سیستم تابلوهاي متغییر خبري و 
00000000نمايشگرهاي چند منظوره

075251050290254دوربین ثبت تخلف سرعت غیرمجاز
00050005دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز

 مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

فصل هفدهم
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17 - 14 -سامانه های حمل و نقل هوشمند شهر اهواز سال 94 - 1393

13931394شـرح

483483تعداد اتوبوس هاي مجهز به تجهیزات الكترونیكي )دستگاه(

00تعداد ايستگاه هاي تجهیز شده به RTPIS )ايستگاه(

00تعداد پارکینگ هوشمندسازي شده )جايگاه(

1010تعداد پايانه تخلیه اطالعات )جايگاه(

00تعداد تاکسي تجهیز شده به تجهیزات الكترونیكي )دستگاه(

120148تعداد مراکز شارژ کارت )جايگاه(

1295039244تعداد شهروند کارت فروخته شده )عدد(

99117تعويض سیستم کارت خوان اتوبوسها )دستگاه(

116210تعمیر يا تعويض تجهیزات مراکز فروش و شارژ شهروند کارت )دستگاه(

1519تعمیر يا تعويض تجهیزات پايانه هاي تخلیه اطالعات )دستگاه(

00تعمیر يا تعويض تجهیزات مربوط به شبكه فیبر نوري )دستگاه(

00تعمیر يا تعويض تجهیزات مرکز کنترل ترافیك )دستگاه(

00فیبر نوري نصب شده براي اتصال سیستم هاي هوشمند به مرکز کنترل ترافیك )متر(
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

17 - 15 -تقاطع های چراغ دار و دارای دوربین شهر اهواز سال 1394

تعدادشـرح

تقاطع هم سطح

3چراغ راهنمايي معمولي

32چراغ راهنمايي هوشمند

230چراغ چشمك زن

25دوربین نظارت تصويري

میدان

2چراغ راهنمايي معمولي

10چراغ راهنمايي هوشمند

70چراغ چشمك زن

20دوربین نظارت تصويري

5دوربین نظارت تصويريتقاطع غیر همسطح

16دوربین نظارت تصويريساير

 مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک  شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17 - 16 - پارکینگ هاي عمومي شهر اهواز به تفکیک مناطق هفتگانه شهرداری در سال 1394

تحت پوشش شهرداری

مساحت منطقهنام پارکینگردیف
به متر مربع

ظرفیت 
نشانیخودرو

جاده ساحلی پارک ساحلی کیانپارس2250187منطقه 2دولت1

جاده ساحلی پارک ساحلی کیانپارس1700141منطقه2دولت 21

جاده ساحلی پارک ساحلی کیانپارس4100341منطقه2دولت 32

جاده ساحلی پارک دولت کیانپارس4000333منطقه2دولت 43

جاده ساحلی پارک دولت کیانپارس4000333منطقه2دولت 54

فرهنگ شهر - جنب درب ورودی دانشگاه 160001333منطقه4دانشگاه آزاد6

جاده ساحلی گلستان2400200منطقه4ساحلی گلستان7

جنب ترمینال زاگرس2100175منطقه 7زاگرس8

کوی نفت جنب پارک نفت2400200منطقه 3واليت9

جاده ساحلی پارک دولت کیانپارس5200433منطقه7الله10

جنب پارک الله جاده ساحلی عامری2100175منطقه7الله يك11

سه راه خرمشهر - پايانه سیاحت80066منطقه 6سیاحت12

کوي پرديس، مقابل دانشگاه پیام نور3000250منطقه4پرديس13

بلوار شهید فهمیده جنب فروشگاه رفاه128961074منطقه1رفاه 14

کارون جنب کارگاه صنعتی کارون2800233منطقه 7ناحیه صنعتی15

محور اهواز- ماهشهر جنب استخر آزادی140001166منطقه 7آزادی16

جنب پارک سیاحتی )باغ وحش(2000166منطقه 1ساحل کارون17

کوی مجاهد جنب دانشگاه سما 1250104منطقه 4سما يك18

کوی مجاهد جنب دانشگاه سما95079منطقه 4سما دو19

توقفگاه امام 20
جاده ساحلی عامری4200350منطقه 7رضا)ع(

جنب ترمینال شرق4200350منطقه 8امام رضا )ع(21

زيتون- خ زاويه نبش فاطمی50041منطقه 3اکسین22

کوی سپیدار جنب مجتمع تاالرها200001666منطقه 8تاالر سپیدار23

جنب دانشگاه پیام نور3000250منطقه 4دانشگاه پیام نور24

 

فصل هفدهم
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17 - 16 -پارکینگ هاي عمومي  شهر اهواز به تفکیک مناطق هفتگانه شهرداری در سال 1394 )ادامه(

مالکیت بخش خصوصی

نام ردیف
مساحت به متر منطقهپارکینگ

مربع
ظرفیت 
نشانیخودرو

محور اهواز  مسجدسلیمان34000333شكیب1

خ 24 متری پشت پمپ بنزين150041باغ معین2

خ فلسطین جنب استخر راه آهن2100083راه آهن3

کیلومتر 3 محور اهواز - ماهشهر3150001250انتظام4

کیانپارس خ 12 غربی فاز اول250041سعیدی5

فلكه شهدا خ آزادگان پشت هتل پارس170058علیرضا6

سه راهی تپه به سمت فرودگاه روبروی شهرک آغاجری3500004166بعثت7
مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

 
بخش دوم: شهرسازی و معماری

17 - 17 - مساحت پهنه های بافت فرسوده و فعالیت های صورت گرفته در بافت فرسوده شهر اهواز سال1394

منطقهشرح
1 

منطقه
3 

منطقه
4 

منطقه 
6

منطقه 
جمع7

مساحت پهنه هاي بافت 
352.456.5268.82345.63279.041102.41فرسوده )هكتار(

تعداد افراد معرفي شده 
52612548123به بانك )نفر(

تعداد پروانه هاي صادر 
شده )مسكوني-تجاري( 

بافت فرسوده
52612548123

مساحت عرصه پروانه 
هاي صادر شده 

)مسكوني-تجاري( بافت 
فرسوده)مترمربع(

11840 .821491.631964. 7115757002. 4423874. 6

تعداد واحدهاي مسكوني 
494162916107662احداثي

مبلغ تخفیفات عوارض 
84921989552300528332484621301633895779003440028)ريال(

مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز  

مدیریت شهری



280

17 - 18 -تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک مناطق شهرداری سال 1394

مساحت زیر بنا)مترمربع(مساحت زمین)مترمربع(تعدادمنطقه

142298812274503

2555135196406222

3437154050386690

4343105063294471

62575501462826

7333119670175541

839799111186008

27467669161786261جمع
       مأخذ: معاونت های شهرسازی و معماری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز  

 
بخش سوم: عمران

17 - 19 - خالصه بودجه مصوب وظیفه عمران شهری سال های 93 و 94 شهرداری اهواز )ارقام به میلیون ریال(

شرح برنامهردیف
درصد رشد بودجه سال 1394بودجه سال 1393

بودجه-
مصوب 94 

به 93 درصد عملکرد مصوب 
درصد  مصوب از کل

از کل

برنامه برنامه ريزي 301
31 %6 %10581000 %444442340820توسعه شهري

برنامه هدايت و دفع آب 302
5 %2 %1188000 %17963429597هاي سطحي داخل شهري

برنامه حمل و نقل و 303
23 %54 %634821000 %39156102133986بهبود عبور و مرور شهري

برنامه ايجاد تاسیسات 304
45- %2 %1138150 %25207619876حفاظتي شهرها

برنامه بهبود محیط 305
24 %20 %221800501 %1452103753620شهري

فصل هفدهم
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17 - 19 - خالصه بودجه مصوب وظیفه عمران شهری سال های 93 و 94 شهرداری اهواز )ارقام به میلیون ریال()ادامه(

شـرح برنامهردیف

درصد رشد بودجه سال 1394بودجه سال 1393
بودجه-

مصوب 94 
به 93 درصد  مصوب 

درصد عملکرداز کل
درصد  مصوب از کل

از کل

برنامه ايجاد اماکن و فضاهاي 306
69 %6 %1571055 %540506 %338313ورزشي ، تفريحي و توريستي

برنامه ايجاد ساير تاسیسات و 307
1 %3 %1265470 %448799 %262642تسهیالت شهری

2 %6 %726230523410 %515120برنامه ايجاد تاسیسات درآمد زا308

برنامه هزينه های پیش بینی 309
2-%1 %1101414 %111985 %103061نشده و ديون عمرانی

0000000علی الحساب عمرانی

100 7463000جمع کل
%33818121008990000 100

%% 20

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداري اهواز

توضیح: عملکرد مذکور در حوزه عمرانی  مطابق جدول فوق  می باشد نشانه تمامی عملکرد شهرداری اهواز در حوزه عمران 
شهری نمی باشد  به علت اینکه این عملکرد بر اساس 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 مبالغ ذکر شده می باشد.

  
بخش چهارم : خدمات شهری

17 - 20 -آمار طراحی فضای سبز شهر اهواز در سال 94

مناطق
کـلساماندهی فضای سبزطراحي فضاي سبز

مترمربعتعدادمترمربعتعدادمترمربعتعداد
00111300111300منطقه 1
68032013050783370منطقه 2
36201000362010منطقه 3
37941016740486150منطقه 4
12800000128000منطقه 5
000000منطقه 6
000000منطقه 7
23520000235200منطقه 8

1528494032109018306030جمع
مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17 - 21 -وضعیت فضای سبزدرشهراهواز برحسب مترمربع در سال 1394 

منطقه4منطقه3منطقه2منطقه1منطقه

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادشرح

1931067103121310690217548953332541586745جمع کل

21810058974671926419468424159انبوه کاري

12224761183548541938322121340230پارک محله اي

11500004973842130000001115338پارک منطقه اي

725140821235001750002150478پارک ناحیه اي

143042772413018425722049752پارک همسايگي

فضاي سبز  آيلند 
39142417301876625252161346237011و بلوار

8016311833363195415030004298764فضاي سبز  رفیوژ

71447082893218868641958305فضاي سبز میادين

فضاي سبز لچكي يا 
31724021415332061886935112981قطعات فضاي سبز

 17 - 21 -وضعیت فضای سبزدرشهراهوازبرحسب مترمربع در سال 1394 )ادامه(

منطقه8منطقه7منطقه6منطقه

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادشـرح

14979234214114019144081232839جمع کل

21175701230170723104524انبوه کاري

11185428722765613168413پارک محله اي

00230500000پارک منطقه اي

00169040188500پارک ناحیه اي

82441111323911855438پارک همسايگي

612457333224841854199011فضاي سبز - آيلند و بلوار

3716084000264531978فضاي سبز - رفیوژ

13251891133837824321فضاي سبز میادين

فضاي سبز لچكي يا قطعات 
1733171651838652513856فضاي سبز

 مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق شهرداری اهواز
فصل هفدهم
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17 - 3 -مساحت فضای سبز درمناطق هفتگانه شهرداری اهواز سال 1394 

                            مبنا: جدول 17 - 21

17 - 4 -توزیع پارك های شهر اهواز به تفکیک مناطق هفتگانه سال 1394 

                           مبنا: جدول 17 - 21

17 - 22 -وضعیت احداث فضای سبز جدید درشهراهوازبرحسب مترمربع در سال 1394 

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

50002500025602880005037757مساحت
مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17-23 -سرانه و مساحت کل فضای سبز شهر اهواز طی سال های 94 - 1392    

1394 1393 1392 شـرح

14311219 13974686 13821386 مساحت فضای سبز)متر مربع(

12.3 12.3 12.2 سرانه )متر مربع به ازای هر نفر(
مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق شهرداری اهواز

17 - 24 -اطالعات پارك های طبیعی شهر اهواز سال 1394

وسعت ) هکتار(موقعیتنام
300منطقه 3   انتهاي زويهشهروند

مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز
    

 

 

17 - 25 -تحویل نهال به مناطق توسط سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری سال 1394    

منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1نوع نهال
1904174486014848096091601423درخت )اصله(
2176660678506372412128700387008014درختچه )اصله(

852878596713777048323580036570نشا )تعداد(
34285440642296024690395830006000گیاهان پوششي )تعداد(

0 000000چمن )مترمربع(
مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

فصل هفدهم
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17 - 26 -فعالیت نهالستان سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز سال 1394

خرید نهال از بخش خصوصيتولید نهالستان شهروندتولید نهالستان سازماننوع نهال

10301540920درخت )اصله(

83343826160درختچه )اصله(

30200417134نشا )تعداد(

15937900گیاهان پوششي )تعداد(

000چمن )مترمربع(
 مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

17 - 27 -اطالعات فضای سبز در شهر اهواز در سال 1394

سـال 94واحـدعنـوان

139200مترمربعطراحي شبكه آبیاري باراني و قطره اي

37872مترمربعطراحي شبكه توزيع آب

12420خطوط200 الی 800میلیمترطراحي خط انتقال آب

3020گلدانتولید گل هاي فصلي جهت کاشت در سطح مناطق

546172اصلهتولید نهال جهت کاشت در سطح مناطق

64777اصلهتولید درختان و درختچه هاي زينتي خاص و کمیاب جهت کاشت
 مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

17 - 28 -کاشت نهال در مناطق سال 1394

منطقه 8منطقه 7منطقه 6منطقه 4منطقه 3منطقه 2منطقه 1نوع نهال
900427826074078102515201258درخت )اصله(
479217556275831618623859186184166درختچه )اصله(

7,328228,30140092714878857030297707466900نشا )تعداد(
1155251090701397005688122400617001600گیاهان پوششي )تعداد(

17975684750076325400307501655چمن )مترمربع(
بذرپاشي گلهاي فصلي در خزانه 

13803000187620000230)مترمربع(
مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق شهرداری اهواز 

مدیریت شهری
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17 - 29 -فعالیت فضای سبز مناطق در شهر اهواز در سال 1394

منطقه فعالیت
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه 
6

منطقه 
7

منطقه 
جمع8

پخش کود حیواني )مترمربع(

35
,51

0

31
03

10

31
32

8

15
70

92

16
55

0

84
50

0

25
0

63
55

40

17پخش کود شیمیايي)مترمربع(
0

50
05

4

32
55

38
59

35
00

0

0

52
08

6

14
44

24

کاشت چمن)مترمربع(

20
73

0

66
15

0

26
36

0

16
77

3

12
20

0

51
35

0

20
10

8

21
36

71

کاشت درختچه زينتي)اصله(

43
27

22
90

1

28
40

8

93
37

23
55

5

18
58

1

55
55

11
26

64

کاشت گلهاي فصلي يا نشائي)مترمربع(
70

67

40
11

9

40
09

27

15
47

18

13
90

0

20
77

0

16
22

0

65
37

21

کاشت نهال درخت)اصله(

19
15

65
93

17
82

44
13

10
35

15
50

91
1

18
19

9

کاشت گیاهان پوششي /تعداد/

11
59

25

36
47

0

13
97

00

44
99

2

22
90

0

53
20

0

76
00

42
07

87

هرس درختان)اصله(

40
87

1

85
42

3

16
27

5

55
55

0

33
70

16
16

7

15
73

21
92

29

هرس فرم درختچه

35
78

8

13
52

80

77
55

5

19
36

5

35
80

0

41
38

0

12
30

85

46
82

53

هرس فرم ناترک

32
45

5

16
56

43

94
94

0

21
46

68

36
25

00

10
03

5

29
95

7

91
01

98

وجین علف هرز)متر مربع(

51
78

00

92
69

53

14
64

05
0

76
99

91

42
50

00

73
6,1

00

12
78

24
0

61
18

13
4

015قطع درخت)اصله(
00000015
0

چمن زني)مترمربع(

11
26

94
86

73
73

72
0

73
08

03
0

36
01

03
4

39
70

00
0

58
95

10
0

45
06

61
7

43
92

39
87

فصل هفدهم
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17 - 29 -فعالیت فضای سبز مناطق در شهر اهواز در سال 1394)ادامه(

منطقه فعالیت
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه 
6

منطقه 
7

منطقه 
جمع8

6516قطع درخت خشك شده )اصله(
110

17
50

39
024

38
22

63خاکبرداري)مترمكعب(
8

81
74

40
76

50
32

18
5

85
2

16
16

20
57

3

38خاکريزي)مترمكعب(
7

50
56

21
21

86
86

32
75

13
00

22
46

23
07

1

پاپیل سازي و آماده سازي بستر 
45کشت)مترمربع(

63
8

22
48

07

25
93

40

99
11

3

81
00

0

43
80

0

43
59

5

79
72

93

0احداث زه کش)متر(

72
00000

10
000

82
00

64مبارزه با آفات و بیماري ها)مورد(
720002755
00

70
49

پاکسازي)مترمربع(

27
17

20
70

25
42

52
71

0

79
29

93
00

00
0

35
35

00

0

62
25

87
70

سمپاشي)مترمربع(

10
41

22

35
24

5

49
00

17
36

5

11
60

00

59
10

46
03

19

74
38

61

مساحت آبیاري شده با آب شرب 
)مترمربع(

12
29

62
5

36
22

42
8

82
29

85
2

71
23

78
7

53
43

91
8

73
82

37
5

81
36

90
0

41
06

88
85

مساحت آبیاري شده با تانكر آب خام 
)مترمربع(

27
80

89
1

18
25

81
45

53
29

03
2

78
23

65
3

36
80

16
0

50
52

93
1

61
79

58
6

49
10

43
98

مساحت آبیاري شده با شبكه لوله گذاري 
آب خام )مترمربع(

65
40

90
8

27
63

12
48

45
18

63
12

6,8
10

08
2

24
00

00

6,4
11

77
6

0

92
82

03
26

مساحت آبیاري شده با آبیاري غرقابي 
0)مترمربع(

11
77

24
80

000

33
44

3

0

11
80

59
23

مساحت آبیاري شده با آبیاري باراني 
0)مترمربع(

10
57

21
20

000

33
24

43

0

10
90

45
63

مساحت آبیاري شده با آبیاري قطره اي 
0)مترمربع(

45
60

0

00000

45
60

0

مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز
مدیریت شهری
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17 - 30 - فعالیت اجرائیات خدمات شهری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز سال 1394

منطقه شـرح
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه 
6

منطقه 
7

منطقه 
جمع8

اجراي احكام کمیسیون ماده 100 با 
063331641108همكاري و هماهنگي

اخذ تعهد ثبتي و کتبي از شهروندان 
5213601449393195971179)مورد(

941873981808279624انجام عملیات مشترک با مناطق

908169980537172982171پرونده ارجاعي به کمیسیون ماده 100

4283082920697591پلمپ و فك پلمپ واحدهاي تجاري

پیگیري گزارشات و تخلفات شهري و 
151244085252059514224795820فضاي سبز )مورد(

0800203085تخريب ديواره هاي خطرساز )مورد(

648831651351452052471628ترخیص کاال از اجرائیات

13624143626126611474042891جلوگیري از تخلفات ساختماني

030151943532135جمع آوري احشام

320105201258255595771811جمع آوري پالکارد غیرمجاز )مورد(

7805109364071843381663321جمع آوري سد معبر

56402230397جمع آوري متكدي

8351102754225261رفع تصرفات عدواني

شرکت عملیات مشترک با نیروي 
0422840221680300انتظامي

2108690125145443499411627093صدور اخطاريه
مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز

 

فصل هفدهم
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17 - 31 -فعالیت زیباسازی مناطق هفتگانه شهرداری اهواز سال 1394

منطقهشـرح
1 

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه
6 

منطقه 
7

منطقه 
جمع8

00000000احداث آبنما)مورد(

0100000010احداث آالچیق)مورد(

پاکسازي و امحاء و نازيبايي از بدنه 
1933245956228536203936شهري)مورد(

0280650000345ترمیم و مرمت نما)مورد(

تعمیرات داخلي برق ساختمانهاي 
9238131374701301851884اداري)مورد(

78934000000571رنگ آمیزي آبنما)مورد(

رنگ آمیزي المانهاي شهري و سنگ هاي 
9092435129132012703120ترافیكي)مترمربع(

52724200179012319400050031285رنگ آمیزي جداول )متر(

01150000001150رنگ آمیزي گاردريل)متر(
13700102000167رنگ آمیزي و سايل بازي کودکان )مورد(

رنگ آمیزي و نقاشي روي 
2843836654601051370068611198049315ديوارها)مترمربع(

283020737001452193582صدور اخطاريه)مورد(
1113269148022053901893صدور مجوز نصب تابلو بنر و پالکارد)عدد(

00000000نصب آبخوري)عدد(
431501114750230424نصب پايه هاي روشنائي)مورد(

نصب پالکاردهاي مراسمات ملي و 
2270819501006913300295132030364مذهبي)اعیاد و سوگواريها()مورد(

295201918078038801نصب تابلو هاي معرفي معابر و پارکي)عدد(
5104445463153نصب ست ورزشي در پارکها و آيلندها )عدد(

56114525881602761507نصب صندلي)عدد(
3895019625119533122449نصب مخزن و سطل زباله)عدد(

13030200036نماسازي )مورد(
نور پردازي و نصب ريسه هاي رنگي در 

176225025911961230120404428328مراسم هاي مختلف)مورد(

نورپردازي پارکها و اصالح شبكه روشنائي 
258100027834385608852648پارکي)مورد(

 مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز

 
مدیریت شهری
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17 - 32 -فعالیت ساماندهی خدمات شهری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز سال 1394

منطقهشـرح
1 

منطقه
2 

منطقه 
3

منطقه
4 

منطقه
6 

منطقه
7 

منطقه 
جمع8

0082000082اخطاريه ماده 55 جهت رفع خطر از ساختمان ها
19353419040111پیگیري احداث شهرک هاي مربوط به مشاغل مزاحم

3683325018111جابجايي و مكانیابي کیوسك ها
814020171001061192ساماندهي مشاغل مزاحم

8367134713325421551717صدور اخطاريه جهت مشاغل مزاحم
27023500064صدور مجوز به مشاغل غیر مزاحم شهري

11916245706323740363427نظارت بر عملكرد کیوسك هاي مطبوعاتي و تنقالتي
 مأخذ: معاونت خدمات شهری مناطق هفتگانه شهرداری اهواز 

17 - 33 - فعالیت های خدمات شهری در حوزه آتش نشانی در شهر اهواز در سال 1394

تعداد ایستگاه های آتش نشانی
تعداد ايستگاه های آتش نشانی اطفای حريق 

و نجات
متوسط زمان رسیدن به محل حادثه 

تعداد شیرهای آتش نشانی ايستاده)دقیقه(

14528
مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز 

 

17 - 34 -تعداد حادثه وحریق به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1394    

حادثهحریقعملیاتمـاه
557327230فروردين

703434269ارديبهشت
757528528خرداد
692512180تیر

699460239مرداد
605420185شهريور

589411178مهر
481280201آبان
418235183آذر
352197155دی

320214106بهمن
432273159اسفند
660542912315جمع

 مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز
فصل هفدهم
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17 - 5 -نمودار تعداد حادثه وحریق به تفکیک ماه در شهر اهواز سال 1394 

                                مبنا: جدول 17 - 34

 17 - 35 - تعداد عملیات ها و آسیب دیدگان حادثه و حریق در شهر اهواز سال 1394

تعدادشـرح فعالیت

عملیات
2314حادثه

4,291حريق

آسیب ديدگان
486مجروح

30فوتی
   مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز  

مدیریت شهری
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17 - 36 - حریق عمدی و غیرعمدی به تفکیک کاربری ها در شهر اهواز سال 1394  

حریق غیرعمدیحریق عمدینوع حریق

50323حريق خودرو

1360حريق ساختمان اداري

28حريق ساختمان بهداشتي درماني

85276حريق ساختمان تجاري

2580حريق ساختمان خدماتي

529حريق ساختمان فرهنگي

155980حريق ساختمان مسكوني

00حريق ساختمان هنري

24حريق ساختمان ورزشي

316حريق واحد صنعتي

93244حريق های ساير کاربري ها

12160زباله

2020   1649جمع
مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17 - 37 -فعالیت امداد و نجات سازمان آتش نشانی به تفکیک ماه و نوع امداد در شهر اهواز سال 1394

زلزلهریزش آوارحیوانات موذيچرخ گوشتاشیاء حلقويآسانسورشـرح
1341808220فروردين

477010700ارديبهشت
301819710خرداد
301006100تیر

381607800مرداد
311115800شهريور

36705800مهر
341017500آبان
311404710آذر
361202850دي

16601400بهمن
39904620اسفند
4021383669110جمع

فصل هفدهم
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17 - 38 -فعالیت امداد و نجات سازمان آتش نشانی به تفکیک ماه و نوع امداد در شهر اهواز سال 1394 )ادامه(

سایرحوادث رودخانه )زنده(حوادث رودخانه )جسد(محبوس شدنسیلسقوط از ارتفاعشـرح
00461015فروردين

30393023ارديبهشت
20230023خرداد
10333012تیر

20442027مرداد
20470113شهريور

00370214مهر
20400115آبان
40341019آذر
00360020دي

0040007بهمن
10350027اسفند
17045494192جمع

مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17 - 39 -تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی در شهر اهواز سال 1394

ایستگاهشـرح
12 

ایستگاه 
200

ایستگاه
300 

ایستگاه
32 

ایستگاه 
400

ایستگاه
500

183328181258تعداد چكمه هارويك

011001تعداد خودرو پیشرو در اختیار ايستگاه

110000تعداد خودرو تانكر آبرساني در اختیار ايستگاه

000001تعداد خودرو عملیات و نجات در اختیار ايستگاه

000001تعداد خودرو نردبان 32 متري در اختیار ايستگاه )خودرو(

233216تعداد خودروهاي اطفاء حريق در اختیار ايستگاه

123112تعداد دستگاه اينداکتور بین مسیر

4784214تعداد دستگاه تنفسي

)MSA( 000022تعداد دستگاه تنفسي کامل

000000تعداد دستگاه توربكس

011002تعداد دستگاه قیچي هیدرولیك ايستگاه

6151512240تعداد دستگاه کپسولهاي خاموش کننده ايستگاه

111112تعداد دستگاه مارگیري

مدیریت شهری
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17 - 40 - تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی در شهر اهواز سال 1394 )ادامه(

ایستگاه شـرح
54

ایستگاه 
600

ایستگاه 
700

ایستگاه 
76

ایستگاه 
800

ایستگاه 
900

ایستگاه 
13

101112تعداد دستگاه هاي برش ايستگاه

000001تعداد ساير دستگاه هاي ايستگاه

111011تعداد شیرهاي آتش نشاني ايستاده

183328181258تعداد کاله آتش نشاني عملیاتي

183328181258تعداد لباس عملیاتي بريستول

232111تعداد لباس نسوز

916116223تعداد ماسك

111000تعداد موتور پمپ

مساحت زير بناي ايستگاههاي آتش نشاني
670160029322030002613 )متر مربع(

000091نیروي اداري شاغل در ايستگاه )نفر(

18282418953نیروي اطفاء حريق شاغل در ايستگاه )نفر(

054035نیروي سرباز شاغل در ايستگاه )نفر(

000002نیروي غواص عملیات شاغل در ايستگاه )نفر(

000003نیروي مكمل عملیاتي شاغل در ايستگاه )نفر(
15303312153612تعداد چكمه هارويك

1110010تعداد خودرو پیشرو در اختیار ايستگاه
0210010تعداد خودرو تانكر آبرساني در اختیار ايستگاه

0100000تعداد خودرو عملیات و نجات در اختیار ايستگاه
تعداد خودرو نردبان 32 متري در اختیار ايستگاه 

0000000)خودرو(

1341231تعداد خودروهاي اطفاء حريق در اختیار ايستگاه
1211311تعداد دستگاه اينداکتور بین مسیر

4882882تعداد دستگاه تنفسي
)MSA( 4800410تعداد دستگاه تنفسي کامل

0000010تعداد دستگاه توربكس
1110010تعداد دستگاه قیچي هیدرولیك ايستگاه

6161869176تعداد دستگاه کپسولهاي خاموش کننده ايستگاه
1111111تعداد دستگاه مارگیري

2211011تعداد دستگاه هاي برش ايستگاه

فصل هفدهم
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17 - 40 - تجهیزات ایستگاه های آتش نشانی در شهر اهواز سال 1394 )ادامه(

ایستگاه شـرح
54

ایستگاه 
600

ایستگاه 
700

ایستگاه 
76

ایستگاه 
800

ایستگاه 
900

ایستگاه 
13

1410100تعداد ساير دستگاه هاي ايستگاه
1110110تعداد شیرهاي آتش نشاني ايستاده
15303312153612تعداد کاله آتش نشاني عملیاتي
15303312153612تعداد لباس عملیاتي بريستول

1231221تعداد لباس نسوز
81515417154تعداد ماسك

1010000تعداد موتور پمپ
220290048942672019645000مساحت زير بناي ايستگاه هاي آتش نشاني )متر مربع(

0000000نیروي اداري شاغل در ايستگاه )نفر(
1229339153510نیروي اطفاء حريق شاغل در ايستگاه )نفر(

3103012نیروي سرباز شاغل در ايستگاه )نفر(
0000000نیروي غواص عملیات شاغل در ايستگاه )نفر(

0000000نیروي مكمل عملیاتي شاغل در ايستگاه )نفر(
مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17 - 41 -مساحت وفاصله زمین دفن زباله تا مراکز جمعیتی در  شهر اهواز در سال 1394   

فاصله تا نزدیکترین مرکز 
جمعیتی )کیلومتر(

فاصله تا محدوده قانونی 
شهر)کیلومتر(

مساحت زمین دفع 
زباله)مترمربع(

فاصله زمین دفن تا 
نزدیکترین رودخانه )کیلومتر(

318125000022
 مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

 

مدیریت شهری
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17 - 42 -ماشین آالت تخصصی سازمان پسماند به تفکیک مناطق هفتگانه در شهر اهواز سال 1394

منطقه شـرح
1

منطقه 
2

منطقه 
3

منطقه 
4

منطقه 
6

منطقه 
7

منطقه 
8

مجموع

00011002تعداد تراکتور بیل دار جهت حمل خاک و نخاله

12108611442تعداد خاور جهت حمل خاک و نخاله

تعداد خودرو سمي تريلر جهت جمع آوري و 
حمل پسماند

213521014

00000000تعداد خودرو بكهو جهت حمل خاک و نخاله

113221313تعداد خودروي جاروب مكانیزه

تعداد خودروي خاور روباز جهت جمع آوري و 
حمل پسماند

013531211347

تعداد خودروي سرپوشیده 8تن جهت جمع 
آوري و حمل پسماند

004160213

تعداد خودروي سرپوشیده 4تن جهت جمع 
آوري و حمل پسماند

21131515122112109

11001126تعداد کامیون جهت حمل خاک و نخاله

11001115تعداد لودر جهت حمل خاک و نخاله

11111117تعداد خودروهاي جدول شوي

00000000تعداد خودروهاي المان شوي

00000101تعداد خودروي مخزن شوي
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز 

فصل هفدهم
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17 - 43 -اطالعات پسماند شهر اهواز در سال 1394

مقدارواحـدشـرح 
5000خانوارتعداد خانوار تحت پوشش طرح تفكیك از مبدا 

1سكوتعداد سكوهاي انتقال موقت پسماند
0تنمتوسط پسماند دفن شده در ترانشه ها

5840تنمتوسط پسماند دفن شده در چاله هاي بیمارستاني 
262800تنمقدار حمل و تحويل زباله به مراکز پردازش زباله

164250تنمقدار حمل و تحويل زباله به مراکز دفن 
164250تنمیزان زباله جمع آوري شده به روش مكانیزه 

164250تنمیزان زباله جمع آوري شده به روش نیمه مكانیزه 
4.73درصدمیزان پالستیك در زباله هاي شهري 

1.27درصدمیزان چوب در زباله هاي شهري 
4.41درصدمیزان شیشه در زباله هاي شهري

1.59درصدمیزان فلزات در زباله هاي شهري 
5.27درصدمیزان منسوجات در زباله هاي شهري 

66.48درصدمیزان مواد فسادپذير در زباله هاي شهري 
3.38درصدمیزان 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 1394

سال نام بازارردیف
احداث

مساحت 
)مترمربع(

مساحت 
زیر بنا 

)مترمربع(

تعداد 
غرفه 
مغازه

آدرسمنطقهنوع بازار

فرهنگشهر - جنب  منطقه 4 ثابت137234553100118 فرهنگشهر1
اتوبان رشد

فاز 2 پاداد شهر  منطقه 8 ثابت13791500150023 سعادت2
 خ سعادت

حصیر آباد منطقه 7 ثابت13791540154034 کارون3

 میدان 137912000028590130 میدان الغدير4
خیابان پدافند هوايي منطقه 2مرکزي

کوي پیروزي منطقه 3 ثابت13831480260060 پیروزي5

گلستان ،خ کارون جنب  منطقه 4 ثابت13833180286553 گلستان6
پمپ بنزين

کوی پلیس منطقه 8 موقت7موقت1385320 قدس7
شهرک برق منطقه 4 موقت10موقت1385400 عمران 81
شهرک حفاري منطقه 3 موقت15موقت1385400 حفاري9

مدیریت شهری
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17 - 44 -فهرست بازار های روز و میدان مرکزی میوه وتره بار در شهر اهواز سال 1394)ادامه(

سال نام بازارردیف
احداث

مساحت 
)مترمربع(

مساحت 
زیر بنا 

)مترمربع(

تعداد 
غرفه 
مغازه

آدرسمنطقهنوع بازار

 منطقه 4 موقت18موقت1385400 بهارستان10
بین بهارستان و کوی 
مجاهد پشت تاالر و 

بانك صادرات

کوي رسالت ورودی  منطقه 8 موقت10موقت1385400 رسالت11
خیابان اصلی

کوي طاهر سه راهی تپه منطقه 3 موقت31موقت1385400 طاهر12
کوي فرهنگیان منطقه 3 موقت8موقت1385400 فرهنگیان 132
اول ورودي شهرک برق منطقه 4 موقت13موقت1388400 سايباني عمران14

 سايباني 15
پاداد شهر منطقه 8 موقت14موقت1388400جواداالمه

بلوار معلم - نرسیده به  منطقه 8 ثابت1388230094521 باهنر16
راه بند ايثار

مالشیه منطقه 6 ثابت13892934147080 مالشیه17
کوي آغاجاري منطقه 3 ثابت1390111454014 منابع طبیعي18

کوي پرديس منطقه 4 ثابتسالن139132562200 بنفشه)هايپر(19
 )فلكه نرگس(

سپیدار جنب خیابان 27 منطقه 7 ثابت1391254721001 ياس)هايپر(20

کیانشهرـ  روبروي  منطقه 2 ثابت1391600024001 کیانشهر)هايپر(21
منازل سپاه

پرديس جنب فروشگاه  منطقه 4 موقت80موقت13913256 پرديس)جديد(22
هايپر

کوي رمضان خیابان 10  منطقه 7 موقت25موقت13912873 رمضان )جديد(23
رضوان

 بهارستان24
بهارستانـ  شهرک  منطقه 7 موقت25موقت13911768)جديد(

اللهیه منازل نظامی
فرهنگیانـ  بلوار اصلي منطقه 3 موقت20موقت13912093 بازار فرهنگیان25

 فاز4ـ  کوي 26
کوروش منطقه 3 موقت0موقت13912500ملت

کوی نبوت روبروی  منطقه 8 موقت16موقت13912412 دعبل خزاعي27
دادسرای جديد نبوت

کیان آباد ـ  جنب بانك  منطقه 2 موقت26موقت1391890 ترنج کیان آباد28
تجارت

16761849850854جمع
مأخذ: سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری
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299

17 - 45 -اطالعات آرامستان های  شهر اهواز در سال 1394

آرامستان 
سید زرگانمحلی

هادي
کوت 
عبدا,,, 

رفیش 
آباد

چنیبه 
امامزاده مالشیهعلیا

اسماعیل
علي بن 
مهزيار

سید 
عبدا,,,

قدمت 
آرامستان

بیش از 
يك قرن

بیش از 
چند قرن قديمیقديمیقديمی  قديمی 84 ساليك قرن

پیش
حدود

39 سال

 
17 - 45 -اطالعات آرامستان های  شهر اهواز در سال 1394)ادامه(     

آرامستان 
محلی

صابئین 
قديم

صابئین 
جديد

سید 
اقلیت اقلیت ارآمنهزرتشتیانخلف

گلزار جهادمسیحي
قديم 

گلزار 
فعلی

قدمت 
آرامستان

 70
سال

17
سال

 49
سال

72
 سال

جنگ جهاني 
دوم

جنگ 
جهاني دوم

جنگ 
36قديميجهاني دوم 

مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

*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 آرامستان های 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 آرامستان ها در شهر اهواز سال 1394

باغ فردوسبهشت آبادواحدشـرح

2600001600000مترمربعمساحت آرامستان

7016قطعهتعداد قطعات آرامستان

60000500000نفرظرفیت آرامستان

00موردتعداد آرامگاه هاي خانوادگي واگذار شده در ضلع جنوبي

00موردتعداد آرامگاه هاي خانوادگي واگذار شده در ضلع شرقي

00موردتعداد آرامگاه هاي خانوادگي واگذار شده در ضلع شمالي

44نفرظرفیت غسالخانه

71نفرتعداد غسال

31نفرتعداد قبر کن

131دستگاهتعداد آمبوالنس
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17 - 47 -تعداد فوت شدگان به تفکیک سن در شهر اهواز سال های93 و94

13931394شـرح

11601090تعداد فوت شده هاي کمتر از يك سال

10398تعداد فوت شده هاي 10 - 1 سال

107109تعداد فوت شده هاي 20 - 11سال

206245تعداد فوت شده هاي 30 - 21سال

281294تعداد فوت شده هاي 40 - 31سال

332341تعداد فوت شده هاي 50 - 41 سال

656627تعداد فوت شده هاي 60 - 51 سال

814799تعداد فوت شده هاي 70 - 61 سال

18301871تعداد فوت شده هاي باالي 70 سال
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

*تعداد فوت شدگان به تفکیک سن مربوط به متوفیان غسل داده شده در آرامستان بهشت آباد می باشد.

 
17 - 48 -توزیع فراوانی علل مرگ و میر در شهر  اهواز سال های 1393-1394

13931394شـرح 

813تعداد فوت شده ها به علت آلزايمر 

235257تعداد فوت شده ها به علت اصابت جسم سخت بر اثر تصادف

3031تعداد فوت شده ها به علت قتل، اصابت گلوله، جسم برنده و ضربه مغزی

4050تعداد فوت شده ها به علت امراض خاص-هپاتیت

425326تعداد فوت شده ها به علت انواع عفونت

37تعداد فوت شده ها به علت ايدز

14351643تعداد فوت شده ها به علت ايست قلبي تنفسي-سكته قلبي

1611تعداد فوت شده ها به علت برق گرفتگي

249110تعداد فوت شده ها به علت بیماري داخلي

2822تعداد فوت شده ها به علت خفگي در آب

3026تعداد فوت شده ها به علت دارآويختگي و بريدگي گردن

255253تعداد فوت شده ها به علت سكته مغزي 

2120تعداد فوت شده ها به علت سوء استعمال مواد افیوني
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17 - 48 -توزیع فراوانی علل مرگ و میر در شهر  اهواز سال های1394-1393)ادامه(

13931394شـرح 

3836تعداد فوت شده ها به علت سوختگي

353358تعداد فوت شده ها به علت عفونت خون و سپتي سمي 

417405تعداد فوت شده ها به علت قند وديابت 

339443تعداد فوت شده ها به علت کانسر و تومور و سرطان 

167203تعداد فوت شده ها به علت کهولت سن 

30تعداد فوت شده ها به علت گزيدگي

11421056تعداد فوت شده ها به علت مرگ داخل رحم يا مرگ نوزادان

126تعداد فوت شده ها به علت مسمومیت 

214226تعداد فوت شده هاي تحت بررسي و آزمايش

2026تعداد فوت شده هاي معلول جسمي و ذهني 

116تعداد فوت شده هاي شهید 

1621تعداد فوت شده هاي مجهول الهويه

3439تعددا فوت شده هاي قطع عضو 
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

*اعداد ثبت شده در جدول فوق مربوط به تعداد متوفیان غسل داده شده در آرامستان بهشت آباد می باشد.

17 - 49 -فعالیت های خدمات شهری در حوزه ی آرامستان ها در شهر اهواز سال های 1393و1394

13931394واحدشـرح

28412981عددتعداد سنگ مزار نصب شده )عدد(

00دستگاهتعداد آمبوالنس اعزام شده به خارج از استان )دستگاه(

205دستگاهتعداد آمبوالنس اعزام شده به درون استان )دستگاه(

26822976دستگاهتعداد آمبوالنس اعزام شده درون شهري )دستگاه(

23582498نفرتعداد فوت شدگان اعزام به خارج از سازمان )نفر(

31203113نفرتعداد فوت شدگان دفن در سازمان )نفر(

24522523نفرتعداد فوت شده هاي مرد )نفر(

17591766نفرتعداد فوت شده هاي زن )نفر(

12801207نفرتعداد فوت شده هاي نوزاد و جنین
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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بخش پنجم: برنامه ریزی و توسعه

17 - 50 - پروژه های آمار، اطالعات و فناوری ارتباطات در سال 1393-1394

وضعیت پروژهشـرحردیف

در حال اجراتوسعه سیستم جامع اداري، مالي و درآمد1

در حال بهره برداریتوسعه سیستم جامع پرسنلی2

در حال اجرااستقرار سیستم جامع مديريت و کنترل پروژه های شهرداری اهواز3

آماده بهره برداریطراحی و پیاده سازی سیستم مكانیزه پیشنهادات4

آماده بهره برداریطراحی و پیاده سازی سیستم جامع بازرسی و نظارت5

در حال اجراتوسعه و ايجاد سیستم هاي فني تخصصي و کاربردی6

در حال اجرامطالعات طراحی و استقرار سیستم جامع حقوقي و قوانین7

در حال بهره برداریپیاده سازي و استقرار سیستم جامع آموزش8

در حال بهره برداریتوسعه سامانه اطالع رسانی و پیامك شهرداری اهواز9

ايجاد و توسعه سیستم هاي يكپارچه خدمات شهري )پارک ها و فضای سبز، 10
در حال بهره برداریآتش نشانی، اجرايیات، موتوری، پسماند(

در حال اجراپیاده سازي سیستم جامع شهرسازي11

در حال بهره برداریتوسعه سامانه گزارش سازکلیك ويو12

در حال بهره برداریتوسعه سامانه مديريت طرح های پژوهشی13

در حال بهره برداریتوسعه سامانه تحت وب تامین اعتبار14

در حال اجراايجاد بايگانی الكترونیكی مستندات مديريتهای امالک و حقوقی15

در حال اجراتوسعه سامانه جامع آمار و اطالعات شهرداری اهواز )فرابر(16

در حال اجرانگهداري و بهره برداري از شبكه، زير ساخت و مراکز داده17

در حال اجراپشتیباني و نگهداري از سخت افزارهاي کاربران18

در حال بهره برداریانجام خدمات بهره برداری و نگهداری محصوالت و پايگاههای داده شهرداری19

در حال اجراتهیه و تدوين و چاپ کتاب آمارنامه شهر اهواز20

در حال بهره برداریتوسعه جايگاه اينترنتي شهرداري21

در حال بهره برداریطراحی و اجرای جايگاه اينترانت شهرداری اهواز22

در حال بهره برداریخريد و توسعه سخت افزارهاي مورد نیاز کاربران23

در حال بهره برداریتوسعه و تجهیز شبكه اکتیو24

در حال بهره برداریتوسعه و تجهیز شبكه پسیو25
در حال اجرااجراي مطالعات طرح جامع امنیت فضاي تبادل اطالعات26

فصل هفدهم
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17 - 50 - پروژه های آمار، اطالعات و فناوری ارتباطات در سال 1392)ادامه(

وضعیت پروژهشـرحردیف

در حال بهره برداریتامین پهنای باند اينترنتی شهرداری27

در حال اجرامطالعات سامانه مديريت و ساماندهی دکل های ارتباطی و مخابراتی28

در حال اجرامطالعات ايجاد و توسعه دفاتر خدمات الكترونیك شهر29

در حال بهره برداریمطالعات برونسپاری بخشی از فعالیتهای غیرراهبردی شهرداری30

در حال بهره برداریتشكیل کمیته راهبردی و کارگروه راهبری برونسپاری31

در حال اجرابرداشت اطالعات مورد نیاز سامانه های اطالعات مكانی حوزه معاونت خدمات شهری32

در حال اجرامطالعات طراحی ايجاد بانك اطالعات داده های مكانی33

در حال اجراتوسعه WEB GIS شهر اهواز34

در حال اجرامطالعات تهیه عكس هوايی و نقشه شهری 35

36GIS در حال اجراتشكیل کمیته راهبردی و کارگروه راهبری
 ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز

17 - 51 -فعالیت های پژوهشی انجام شده طی سال های 94 - 1391

1391139213931394واحـدشـرح

61112224موردتعداد پیشنهادات پژوهشي پذيرفته شده

41-3موردتعداد پروژه هاي مطالعاتي-پژوهشي عقد قرارداد شده با مشاورين

3324-67موردتعداد درخواست های پژوهشی حوزه های مختلف شهرداری

-4-3موردتعداد درخواست های پژوهشی تايید شده

14182536ريالتعداد جلسات کمیته هاي راهبردي پژوهشي

4744پروژهمطالعات و پژوهش هاي به پايان رسیده 

724-موردکتاب های به چاپ رسیده

6---موردتعداد پژوهش نامه شهری به چاپ رسیده

26313جلسهنشست ها و کارگاه های برگزار شده

1111تعدادبرگزاری مراسم تجلیل از پژوهشگران برگزيده

1111تعدادشرکت در نمايشگاه هفته پژوهش

31219-تعدادپايان نامه های حمايت شده

32422714تعدادپژوهشگران مورد تجلیل

1--موردقراردادهای پژوهشی در حال اجرا
 ماخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز

مدیریت شهری
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17 - 52 -دوره ها و همایش های آموزشی برگزار شده در شهرداری اهواز سال های 94 - 1390

13901391139213931394واحدشـرح

2490494442عددتعداد دوره های آموزشی برگزار شده

9894232108211291126نفرتعداد افراد آموزش ديده در دوره های آموزشی

1817-عددتعداد همايش يا سمینار برگزار شده

450952123461-نفرتعداد افراد شرکت کننده در همايش يا سمینار

ICDL 3470154422نفرتعداد افراد آموزش ديده در دوره های

5222961204912531587برگصدور و ارسال گواهینامه های آموزشی

1826245265274804233436754نفرساعتتعداد کل نفرساعت افراد آموزش ديده
مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اهواز

فصل هفدهم
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