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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 گـزارش های پلیـس، دوربیـن هـا، 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.
اپراتـورها و مسئولین مربوط بر اساس تصاویر دریافتی از دوربین، هماهنگی های بین بخشی)پلیـس، 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. 

پسماندتر: 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 هفدهـم
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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 1389
مقدارواحدشرح

594تعدادتعداد کل اتوبوس

36تعدادتعداد اتوبوس های گاز سوز

300.000نفر در روزمتوسط مسافر جابه جا شده توسط ناوگان)روزانه(

2.350موردمتوسط سفر های انجام شده در روز توسط ناوگان

20دقیقهمتوسط زمان انتظار مسافر در کل سیستم

5.5سالمتوسط عمر ناوگان اتوبوس های فعال شهری

 - درصدسهم اتوبوس رانی از کل سیستم حمل و نقل در جابجایی مسافر

20کیلومتر بر ساعتمتوسط سرعت سفر اتوبوس در ناوگان

60نفرمتوسط ضریب سرنشین هر اتوبوس

3.070ریال بر نفرمتوسط هزینه جابه جایی هر مسافر توسط ناوگان

5سالمتوسط عمر مفید یک اتوبوس
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی اهواز

17 - 2 - تعداد و مشخصات اتوبوس های حمل و نقل عمومی موجود بر حسب عمر در شهر اهواز 
جمعبیش از 15 سال10تا 15 سال5 تا 10 سالتا 5 سالسال

138736115710523

138836523250607

1389295281135594
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی اهواز

توضیح: تعداد و مشخصات اتوبوسهای درج شده در آمارنامه سال 1388 مربوط به سالهای 87 و 88 دارای 
نقص بوده و مقادیر اصالح شده ی آن به شرح فوق ارائه می گردد.

مدیریـت شهــری
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17 - 3 - تعداد سفرها با وسایل نقلیه مختلف در ساعت اوج صبح در شهر اهواز در سال 1389
تعداد سفرهاعنوان

 - میني بوس

800.000اتوبوس واحد

49.700سواری شخصی

61.100تاکسی مسافرکش
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی اهواز و سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز 

توضیح: منظور از ساعت اوج صبح ساعت 7:30  می باشد.

17 - 4 - درصد مسافر ورودی به شهر اهواز به تفکیک نوع وسیله نقلیه عمومی در سال 1389
درصدتعداد مسافر ورودینوع وسیله نقلیه

1.181.0558.61سواری

532.1283.88مینی بوس

12.000.00087.51اتوبوس

13.713.183100جمع
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی اهواز و سازمان پایانه های شهرداری اهواز

17 - 1 - نمودار درصد مسافر ورودی به تفکیک نوع وسیله نقلیه عمومی به شهر اهواز  در سال 1389

                   مبنا: جدول 17 -  4

فصل هفدهـم
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17 - 5 - مقایسه تعداد اتوبوس و جمعیت تحت پوشش یک اتوبوس طی سه سال اخیر در شهر اهواز
جمعیت تحت پوشش به ازای هر اتوبوس )نفر(برآورد جمعیتتعداد اتوبوسسال

13875231.140.7922.181

13886071.163.6081.917

13895941.186.8801.998
مأخذ: سازمان اتوبوسرانی اهواز

توضیح: قابل ذکر است جهت محاسبه جمعیت تحت پوشش به ازای هر نفر از برآورد جمعیت تحت محدوده 
خدمات شهری شهرداری استفاده شده است.

17 - 2 - جمعیت تحت پوشش یک اتوبوس طی سه سال اخیر در شهر اهواز

                         مبنا: جدول 17 -  5

17 - 6 - آمار ناوگان تاکسیرانی در  شهر اهواز در سال 1389
واحدمقدارعنوان

نفر در روز130.000تعداد مسافر جابه جا شده توسط تاکسی)روزانه(

مورد3.462تعداد کل تاکسی

مورد2.153تعداد تاکسی های گاز سوز

نفر3متوسط ضریب سرنشین  هر تاکسی)بدون در نظر گرفتن راننده(

درصد25سهم تاکسیرانی از کل سیستم حمل ونقل در جابجایی مسافر
مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز

مدیریـت شهــری
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17 - 7 - آمار ناوگان تاکسیرانی بر حسب نوع در شهر اهواز در سال 1389
تعدادنوع

3.080تاکسی خطی 

32تاکسی راه آهن مرکزی

140تاکسی فرودگاه

127تاکسی بیسیم

6.772تاکسی موقت)شخصی ویژه(

43تاکسی راه آهن کارون

950 خودرو شخصی سرویس مدارستاکسی سرویس مدارس
مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز

17 - 3 - توزیع تاکسیهای ناوگان تاکسیرانی در سال 1389
 

                  مبنا: جدول 17 -  7

فصل هفدهـم
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17 - 8 - مقایسه تعداد تاکسی و جمعیت تحت پوشش به ازای هر تاکسی طی چهار سال اخیر در شهر اهواز
جمعیت تحت پوشش به ازای هر تاکسی )نفر(برآورد جمعیتتعداد تاکسیسال

13862.4931.118.424449

13872.8281.140.792403

13883.3011.163.608353

13893.4621.186.880343
مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز

توضیح: قابل ذکر است جهت محاسبه جمعیت تحت پوشش به ازای هر نفر از برآورد جمعیت تحت محدوده 
خدمات شهری شهرداری استفاده شده است.

17 - 4 - جمعیت تحت پوشش به ازای هر تاکسی طی چهار سال اخیر در شهر اهواز

               مبنا: جدول 17 -  8

مدیریـت شهــری
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17 - 9 - اطالعات ایستگاههای ساماندهی شده تاکسی در شهر اهواز در سال 1389
موقعیتمنطقهنام ایستگاه

شرق1آزادگان

شرق1شهید فهمیده

شرق1فلکه شهدا

شرق1چهار راه سلمان فارسی

غرب2فلکه ساعت

شرق3چهارشیر

غرب4دانشگاه آزاد

غرب6سه راه خرمشهر
مأخذ: سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اهواز

17 - 10 - اطالعات مربوط به شبکه معابر شهر اهواز در سال 1389
طول معابر منطقه شهرداری

)کیلومتر(
مساحت معابر          

)هزار متر مربع(
مساحت آسفالت      

)هزار متر مربع(
مساحت پیاده رو          

)هزار مترمربع(

11712.1512.109804

2884.4774.425439

36003.7713.031740

43386.3594.5941.764

51071.7001.500656

61994.2303.237994

73295.2743.5161.758

8771.2271.201494

190929.18923.6137.649جمع
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

فصل هفدهـم
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17 - 11 - تعداد تجهیزات نصب شده در چراغ های راهنمایی سطح شهر در سال 1389
کنترلردکلشمارنده معکوسفانوس سواره روفانوس عابر پیادهشرح

140210016016تقاطع هوشمند

801204011014تقاطع غیر هوشمند
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

17 - 5 - تجهیزات نصب شده در چراغ های راهنمایی سطح شهر در سال 1389
 

               مبنا: جدول 17 - 11

17 - 12 - تعداد پل های عابر پیاده در سطح شهر اهواز در سال 90 - 89
پل عابر پیاده مکانیزهپل عابر پیاده عادیشرح

2فعال - 1غیرفعال21تعداد پل
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

مدیریـت شهــری
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17 - 13 - تقاطع های دارای دوربین در سطح شهر اهواز در سال 1389
تعداد دوربین نظارت تصویریشرح

18تقاطع هم سطح

7تقاطع غیر هم سطح

19میدان

13سایر معابر
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

17 - 14 - تقاطع های چراغ دار شهر اهواز در سال 1389
چشمک زنغیر هوشمندهوشمندشرح

12100تقاطع هم سطح

445میدان

0050سایر تقاطعات
مأخذ: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اهواز

17 - 15 - اطالعات جایگاههاي معاینه فني خودرو در شهر اهواز در سال 1389

مساحتنام جایگاه
تعداد  خطوط

موقعیت
سنگینسبگکل

مرکز معاینه 
اهواز - کیلومتر 6 بعد از سه راهي خرمشهر جنب 7.052770شماره )1(

شهرداري منطقه 6 اهواز

مرکز معاینه 
کوي ملت–مقابل خ دانیال–جنب شهرداري منطقه6.5004403شماره )2(

کیلومتر 10 محور اهواز– ماهشهر بعد از سازمان 211 - ایمن سازان )1(
عمران شهری

محور اهواز-  اندیمشک-کیلومتر 10 قبل از پلیس راه 101 - ایمن سازان )2(
مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

فصل هفدهـم
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17 - 16 - آمار پارکینگ های عمومی شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه شهرداری در سال 1389
ظرفیت خودرو مساحت )متر مربع ( تعداد پارکینگها

منطقه
خصوصي نهاد سازمان خصوصي نهاد سازمان پایانه خصوصي نهاد  سازمان

پایانه

104 508 1.538 2.700 13.200 40.000 2 3 2 1

0 0 1.162 0 0 30.200 0 0 5 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3

0 185 0 0 4.800 0 0 2 0 4

0 0 196 0 0 5.100 0 0 3 5

0 0 69 0 0 1.800 0 0 1 6

396 شرکت ملي نفت راهسازي 10.300 0 1 0 7

0 0 312 0 0 8.100 0 0 2 8

104 1.088 3.273 2.700 28.300 85.200 2 6 14 جمع

4.465 116.200 22 جمع کل
مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

17 - 17 - خودروهاي مراجعه کننده به مرکز معاینه فني خودرو در شهر اهواز در سال 1389

جمعشرح
سبک شهري

قبولمردود

58.8265.30653.520تعداد خودرو  هاي مراجعه کننده
مأخذ: سازمان پایانه های شهرداری اهواز

مدیریـت شهــری
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بخش دوم: شهرسازی

17 - 18 - مساحت پهنه های بافت فرسوده مصوب شهر اهواز )هکتار( در سال 1389
مساحت بافت فرسوده منطقهموقعیاتتعداد پهنهمنطقه

352.4مرکز شهر یوسفي11

20 -  - 

56.52زرگان و زوییه 32

40 -  - 

315.16کوت عبداهلل51

345.63کوي علوي–کوي سیاحي- عین دو - مالشیه64

279.04عامري –خزعلیه - منبع آب  - حصیرآباد73

80 -  - 

1348.75 - 11جمع
مأخذ: سازمان نوسازی و بهسازی اهواز

17 - 6 - پهنه های بافت فرسوده مصوب شهر اهواز در سال 1389

                  مبنا: جدول 17 - 18

فصل هفدهـم
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17 - 19 - اطالعات معابر فرسوده و مرمت شده در شهر اهواز در سال 1389

موضوع فعالیتعنوان پروژهمنطقه
تعداد منازل 

مسکوني 
مرمت شده

1

تعریض حد فاصل خیابان چهار و فالتونتعریض خیابان یوسفی

بازسازی آمفی تئاتر روباز ساحلیآمفی تئاتر بلوار ساحلی - 

بازسازی آبنمای جانبی زیر پل پنجمآبنمای جانبی زیر پل پنجم

2 -  - 83

4
تعدادی از خیابان های لشکر آباد- میدان پروژه انجام شده در بافت فرسوده

بازارچه- خیابان میهن
 - 

احداث زمین ورزشی در ضلع 
 - جنوبی خیابان رفیش

5

در سطح منطقهچمنکاری و ایجاد فضای سبز

9

میدان ورودی آبادانساخت المان در منطقه پنج

کوی مهدیس به تعداد و خیابانروکش آسفالت معابر

حد فاصل آیلند میدان هادی آباد تا میدان آبادخرید پایه روشنایی آیلند خیابان

ناحیه چهار شهرداری احداث ساختمان

7 -  - 74
مأخذ: سازمان نوسازی و بهسازی اهواز

مدیریـت شهــری
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17 - 20 - تعداد و مساحت پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک مناطق شهرداری در سال 1389
مساحت زیر بنا)متر مربع(مساحت زمین)متر مربع(تعدادمنطقه

1614128.922181.873

2554159.790228.634

3361108.288165.719

41.034310.424286.815

540183.69686.430

6510233.67978.294

7455116.443120.037

8684205.333156.295

4.6132.037.9551.304.098جمع
مأخذ: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز  

17 - 21 -  پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک نوع در مناطق شهرداری اهواز در سال 1389

تجاری مسکونیمنطقه
جمعسایربهداشتیاداریآموزشیصنعتیتجاریمسکونی

446818301003614یک

477541903100554دو

296323100002361سه

78322515013251.034چهار

2354112500000401پنج

444253431102510شش

3812629111610455هفت

590642231004684هشت

3.65254835878213164.613جمع
مأخذ: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز  

فصل هفدهـم
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17 - 7 - توزیع پروانه های ساختمانی صادر شده به تفکیک نوع در مناطق شهرداری اهواز در سال 1389
 

        مبنا: جدول 17 -  21

مدیریـت شهــری
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بخش سوم: عمران
17 - 22 - آمار پروژه های عمرانی انجام شده به تفکیک موضوع در شهر اهواز در سال 1389

مبلغ )میلیون ریال(تعدادکاربری پروژهردیف

43.977.003.850آتش نشانی1

5210.955.921.925خیابان سازی2

143.825.021.179پارکسازی3

00پارکینگ سازی4

58.879پُل عابر پیاده5

51.968پیاده روسازی6

00پُل و تقاطع غیرهمسطح7

00کانال سازی8

142.060.016.393فرهنگی -  خدماتی  -  عمومی9

9420.817.974.194جمع - 
مأخذ: معاونت فنی عمرانی شهرداری اهواز
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17 - 23 - آمار پروژه های عمرانی انجام شده به تفکیک موضوع و منطقه در شهر اهواز در سال 1389

مبلغ پیمانکاربری پروژهنام پروژهردیف
منطقه)میلیون ریال(

1.1991فضاي سبزخاك ریزي با خاك نباتي1

1.6501تفریحيجدول گذاري فاز 2 پارك کارون2

3501تاسیساتتکمیل ساختمان منطقه3

4.8891حمل ونقلروکش آسفالت درسطح منطقه4

1.6281حمل ونقلزیرسازي وآسفالت محدوده زیباشهر5

7761حمل ونقلپیاده روسازي ضلع جنوبي خیابان سلمان فارسي6

2.2101تاسیساتاحداث طبقه دوم ساختمان سازمان پارکها ومحوطه سازي7

5921فضاي سبزاحداث اسکله آبگیر آب خام جنب پل پنجم8

2.1501فضاي سبزبهسازي فضاي سبز جاده ساحلي شرقي9

3301حمل ونقلهمسطح سازي دریچه هاي فاضالب10

4.3022تفریحياحداث پارك ساحلي حد فاصل پل معلق تا پل جزیره11

6.8542تفریحياحداث پارك ساحلي حد فاصل پل جزیره تا پل سیاه12

6.9122تفریحياحداث پارك ساحلي حد فاصل پل سیاه تا پارك دولت13

روکش آ سفالت جاده ساحلي حد فاصل پل سیاه تا پل 14
4.0002حمل ونقلجزیره وحد فاصل پل نادري تا پل هشتم

احداث شبکه آب خام فرعي خاکریزي هاي 15
1.0002فضاي سبزانجام شده در مسیر  پدافند هوائي

بهبود محیط پیاده روسازي خیابان 18 شرقي کیانپارس16
2002شهري

تهیه- کاشت-نگهداري وآبیاري سه ماهه نهال در مسیر 17
4992فضاي سبزپدافند تا پلیس راه قدیم اهواز  -  اندیمشک

2.3902حمل ونقلزیرسازي وآسفالت کیانشهر تعاوني فرهنگیان18

تهیه ونصب جداول گرانیتي رنگهاي نوراني کنار جداول 19
میادین فلکه سوم وصیاد شیرازي

بهبود محیط 
2922شهري

بهسازي پیاده رو و محوطه سازي 20
و روکش آسفالت در خیابان دز

بهبود محیط 
1.0312شهري

3.9373حمل ونقلزیرسازي و آسفات معابر کوي فدك21

مدیریـت شهــری
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17-23- آمار پروژه های عمرانی انجام شده به تفکیک موضوع و منطقه در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

مبلغ پیمانکاربری پروژهنام پروژهردیف
منطقه)میلیون ریال(

71.6563حمل ونقلاحداث جاده ساحلي حد فاصل پل سوم تا خیابان کارون22

4003حمل ونقلجدولگذاري وپیاده روسازي ضلع غربي خیابان فرشید 232

15.3173حمل ونقلترمیم سطوح آسفالتي ونوارهاي حفاري درسطح منطقه24

روکش آسفالت خیابان فرشید2حد فاصل 25
7.4203حمل ونقلخیابان شهید عالف و ملیراه

1.8003حمل ونقلزیرسازي و آسفات معابر زوئیه روبروي کوي ملت26

3.6063تفریحياحداث پارك شهرك آغاجاري27

7.4563تفریحياحداث پارك کوي نیرو28

احداث زمینهاي ورزشي در مناطق کوي 17 شهریور29
5.5003ورزشي  و کوي آغاجاري

احداث بلوار کمر بندي پارك کوي نفت و تکمیل باند 30
72.6563حمل ونقلکندرو  وجاده اهواز  ماهشهر

4.7684فرهنگياحداث فرهنگسراي گلستان31

9604حمل ونقلاحداث پل عابر پیاده روبروي فرهنگ شهر32

6.4004حمل ونقلزیرسازي و آسفالت تعدادي از خیابان هاي کوي پردیس33

3.8214تفریحيبهسازي پارك آب نیرو34

1.5804حمل ونقلروکش آسفالت خیابان هاي کوي 22 بهمن35

زیرسازي و آسفالت تعدادي از خیابان هاي36
4.9284حمل ونقل کوي پردیس فاز )3(

2.6624تفریحياحداث پارك پردیس تقاطع گلفام37

3844حمل ونقلبهسازي دریچه هاي فاضالب در سطح منطقه38

احداث پارك ساحلي غربي حد فاصل39
3.0994تفریحي پل پنجم تا پارك شقایق

6.9364حمل ونقلروکش آسفالت خیابان هاي زیرسازي شده40

ترمیم سطوح آسفالتي ونوارهاي حفاري شده 41
7.5025حمل ونقلدر سطح مناطق 1-5و8

فصل هفدهـم
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17-23- آمار پروژه های عمرانی انجام شده به تفکیک موضوع و منطقه در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

مبلغ پیمانکاربری پروژهنام پروژهردیف
منطقه)میلیون ریال(

5.0005حمل ونقلبهسازي و آسفالت معابراصلي در سطح منطقه42

5.4005حمل ونقلزیرسازي وآسفالت کوي مهدیس43

4.9165حمل ونقلزیرسازي وآسفالت کوي مهدیس تعاوني آبفا ونیشکر44

5005فضاي سبزتهیه - حمل وکاشت ونگهداري نهال درسطح منطقه45

ساخت المان دفاع مقدس در میدان ورودي اهواز 46
2.0755فرهنگياز سمت آبادان

5.0005حمل ونقلبهسازي  آسفالت خیابانها در سطح منطقه47

6 - حمل ونقلزیرسازي تاحد الیه بیس معابر پراکنده مناطق 2و4و486

6 - حمل ونقلزیرسازي و آسفالت معابر اطراف بیمارستان آپادانا49

6 - حمل ونقلاجراي روکش آسفالت50

6 - تفریحياحداث پارك بهاران51

6 - ورزشياحداث زمین ورزشي52

6 - حمل ونقلمحوطه سازي کوي کریشان53

6 - حمل ونقلزیرسازي و آسفالت خیابانهاي کوي مالشیه54

5.0007حمل ونقلزیر سازي خیابان هاي زیر بهداشت کوي رمضان55

1.8967حمل ونقلزیرسازي وآسفالت معابر کم عرض56

4.3107تفریحيبهسازي محوطه پارك الله57

3407تفریحياحداث پارك کوي نیرو سپیدار58

1.0007حمل ونقلاحداث پل عابر  پیاده اتوبان والیت59

6.0007حمل ونقلاحداث جاده ساحلي ارتباطي کوي آل صافي60

1.0308ورزشياحداث زمین ورزشي فوالد شهر61

1.0308ورزشياحداث زمین ورزشي فاز 2 پاداد شهر62

5.5608حمل ونقلزیر سازي وآسفالت اطراف بازارچه نمکي63

26.0008حمل ونقلترمیم سطوح آسفالتي ونوارهاي حفاري شده64

مدیریـت شهــری
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17-23- آمار پروژه های عمرانی انجام شده به تفکیک موضوع و منطقه در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

مبلغ پیمانکاربری پروژهنام پروژهردیف
منطقه)میلیون ریال(

3.4178حمل ونقلزیر سازي وآسفالت خیابانهاي پراکنده درسطح منطقه65

5808حمل ونقلاحداث میدان صداقت66

3.2448تفریحياحداث فاز اول پارك سوسن67

2.0378خدماتياحداث آتش نشاني کوي طالب68

1.9408خدماتياحداث آتش نشاني کوي صادقیه69

5808تفریحياحداث پارك ترابري و آفتاب گردان70
مأخذ: معاونت فنی عمرانی شهرداری اهواز

17 - 24 - پروژه های در دست اجرا در شهر اهواز در سال 1389

پیشرفتموقعیتنام پروژهردیف
)درصد(

هزینه
)میلیون 

ریال(
منطقه

155551 - ترمیم سطوح آسفالتي ونوارهاي حفاري شده1

701.0001 - روکش آسفالت دستي2

1001.0001 - تعریض - زیرسازي وآسفالت خیابان رضوي3

552.8001 - زیرسازي تا حد الیه اساس4

1001.0011 - بهسازي  پارك سیاحتي5

306651احداث پارك محله اي حیدري نژاد وکارون6

661.8161 - زیرسازي ومعابر آخر آسفالت7

نصب پایه هاي روشنایي 8
974201 - حد فاصل پل چهارم وپنجم

905791 - احداث پل عابر پیاده جنب ترمینال جدید آبادان9

احداث پارك ساحلي حد فاصل 10
پل معلق تا پل جزیره

بلوار ساحلي 
1004.3022غربي

فصل هفدهـم
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17 - 24 - پروژه های در دست اجرا در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

پیشرفتموقعیتنام پروژهردیف
)درصد(

هزینه
)میلیون 

ریال(
منطقه

احداث پارك ساحلي حد فاصل پل جزیره تا 11
پل سیاه

بلوار ساحلي 
1006.8542غربي

احداث پارك ساحلي حد فاصل پل سیاه تا 12
پارك دولت

بلوار ساحلي 
1006.9122غربي

روکش آ سفالت جاده ساحلي حد فاصل پل سیاه تا 13
پل جزیره وحد فاصل پل نادري تا پل هشتم

بلوار ساحلي 
1004.0002غربي

احداث شبکه آب خام فرعي خاکریزي هاي 14
1001.0002کیانشهرانجام شده در مسیر  پدافند هوائي

1002002خ18 شرقيپیاده روسازي خیابان 18 شرقي کیانپارس15

16
تهیه- کاشت-نگهداري وآبیاري سه ماهه 

نهال در مسیر پدافند تا پلیس راه قدیم اهواز-  
اندیمشک

مسیر پل 
دغاغله تا پلیس 

راه قدیم
1004992

زیرسازي وآسفالت کیانشهر تعاوني فرهنگیان17
کیانشهر 
تعاوني 
فرهنگیان

1002.3902

تهیه ونصب جداول گرانیتي رنگهاي نوراني کنار 18
جداول میادین فلکه سوم وصیاد شیرازي

فلکه سوم 
کیانپارس و 
فلکه صیاد 

شیرازي

1002922

بهسازي پیاده رو و محوطه سازي و 19
روکش آسفالت در خیابان دز

خیابان دز و 
1001.0312سطح منطقه

1003.9373 - زیرسازي و آسفات معابر کوي فدك20

احداث جاده ساحلي حد فاصل پل سوم21
3020.0003 -  تا خیابان کارون

جدولگذاري وپیاده روسازي ضلع غربي22
1004003 -  خیابان فرشید 2

ترمیم سطوح آسفالتي ونوارهاي 23
406.1073 - حفاري درسطح منطقه

مدیریـت شهــری
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17 - 24 - پروژه های در دست اجرا در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

پیشرفتموقعیتنام پروژهردیف
)درصد(

هزینه
)میلیون 

ریال(
منطقه

روکش آسفالت خیابان فرشید2حد فاصل 24
1007.4203 - خیابان شهید عالف و ملیراه

زیرسازي و آسفات معابر زوئیه 25
306663 - روبروي کوي ملت

903.2003 - احداث پارك شهرك آغاجاري26

301.7753 - احداث پارك کوي نیرو27

احداث زمینهاي ورزشي در مناطق کوي 17 28
1005.5003 - شهریور  وکوي آغاجاري

احداث بلوار کمر بندي پارك کوي نفت 29
8058.1243 - وتکمیل باند کندرو  وجاده اهواز  ماهشهر

ضلع شرقي احداث فرهنگسراي گلستان30
402.1004میدان کارگر

456504بلوار گلستاناحداث پل عابر پیاده روبروي فرهنگ شهر31

زیرسازي و آسفالت تعدادي از خیابان هاي 32
کوي پردیس

قطعه 92 
552.3004کوي پردیس

کوي بهسازي پارك آب نیرو33
702.9004بهارستان

کوي روکش آسفالت خیابان هاي کوي 22 بهمن34
221001.6004بهمن

زیرسازي و آسفالت تعدادي از خیابان هاي 35
1004.9004کوي پردیسکوي پردیس فاز )3(

852.1004کوي پردیساحداث پارك پردیس تقاطع گلفام36

703.8004سطح منطقهبهسازي دریچه هاي فاضالب در سطح منطقه37

احداث پارك ساحلي غربي حد فاصل پل پنجم 38
تا پارك شقایق

بلوار ساحلي  
جنب پل 

پنجم
802.8004

فصل هفدهـم
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17 - 24 - پروژه های در دست اجرا در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

پیشرفتموقعیتنام پروژهردیف
)درصد(

هزینه
)میلیون 

ریال(
منطقه

کوي گلستان روکش آسفالت خیابان هاي زیرسازي شده39
1006.7004و پردیس

ترمیم سطوح آسفالتي ونوارهاي حفاري شده 40
362.7005سطح منطقهدر سطح مناطق 1-5و8

بلوار آیت بهسازي و آسفالت معابراصلي در سطح منطقه41
975.0005اهلل بهبهاني

کوي زیرسازي وآسفالت کوي مهدیس42
975.3935مهدیس

زیرسازي وآسفالت کوي مهدیس 43
تعاوني آبفا و نیشکر

کوي 
974.9165مهدیس

تهیه - حمل وکاشت ونگهداري نهال 44
درسطح منطقه

پارك 18 
975005هکتاري

ساخت المان دفاع مقدس در میدان ورودي 45
اهواز از سمت آبادان

میدان ورودي 
اهواز ازسمت 

آبادان
52.0755

کوي بهسازي  آسفالت خیابانها در سطح منطقه46
975.0005مهدیس

زیرسازي تاحد الیه بیس معابر پراکنده 47
1003.7806مالشیهمناطق 2و4و6

زیرسازي و آسفالت معابر اطراف 48
بیمارستان آپادانا

اطراف 
بیمارستان 

آپادانا
1002.8006

1008.0006سطح منطقهاجراي روکش آسفالت49

احداث پارك بهاران50
خیابان بهاران 
جنب اداره 
استاندارد

902.7006

احداث زمین ورزشي51
پارك جوان 

شهرك 
رزمندگان

882.1006

مدیریـت شهــری
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17 - 24 - پروژه های در دست اجرا در شهر اهواز در سال 1389 )ادامه(

پیشرفتموقعیتنام پروژهردیف
هزینه

)میلیون 
ریال(

منطقه

احداث زمین ورزشي51
پارك جوان 

شهرك 
رزمندگان

882.1006درصد

801.5006درصدکریشانمحوطه سازي کوي کریشان52

856.0706درصدمالشیهزیرسازي و آسفالت خیابانهاي کوي مالشیه53

زیر سازي خیابان هاي زیر بهداشت کوي 54
155.0007درصدکوي رمضانرمضان

201.8967درصدسطح منطقهزیرسازي وآسفالت معابر کم عرض55

954.3107درصدپارك اللهبهسازي محوطه پارك الله56

03407درصدکوي سپیداراحداث پارك کوي نیرو سپیدار57

951.0007درصداتوبان والیتاحداث پل عابر  پیاده اتوبان والیت58

کوي آل احداث جاده ساحلي ارتباطي کوي آل صافي59
506.0007درصدصافي

971.0308درصد - احداث زمین ورزشي فوالد شهر60

801.0308درصد - احداث زمین ورزشي فاز 2 پاداد شهر61

455.5608درصد - زیر سازي وآسفالت اطراف بازارچه نمکي62

2026.0008درصد - ترمیم سطوح آسفالتي ونوارهاي حفاري شده63

زیر سازي وآسفالت خیابانهاي 64
353.4178درصد - پراکنده درسطح منطقه

585808درصداحداث میدان صداقت65

973.2448درصد - احداث فاز اول پارك سوسن66

972.0378درصد - احداث آتش نشاني کوي طالب67

801.9408درصد - احداث آتش نشاني کوي صادقیه68
مأخذ: معاونت فنی عمرانی شهرداری اهواز
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بخش چهارم: خدمات شهری
17 - 25 - آمار طراحی فضای سبز شهر اهواز در سال 1389

منطقه
ساماندهیطراحی

مساحت )مترمربع(تعداد طرحمساحت )مترمربع(تعداد طرح

1130.000178.000

2112.0002217.000

32965.000395.000

417.00018.034

50000

600265.800

7242.0002140.000

85121.000292.000

121.177.00013695.834جمع
مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

17 - 26 - مساحت )مترمربع( و سرانه پارکهای شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه در سال 1389

منطقه
مجموع پارکهای منطقهپارك منطقه ایپارك ناحیه ایپارك محله ایپارك همسایگی

مساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعدادمساحتتعداد

11227.3255129.482178.0000018234.807

21148.3186127.8912136.1952330.43921642.843

32159.1619184.0940013.000.000313.243.255

41641.38515228.272001110.00032379.657

51235.371357.000001140.00016232.371

61138.3755125.904000016164.279

71027.2314128.856001120.00015276.087

82171.613897.790188.5000030257.903

114348.779551.079.2894302.69563.700.4391795.431.202مجموع

مدیریـت شهــریمأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز
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17 - 8 - توزیع پارکهای شهر اهواز به تفکیک مناطق هشتگانه در سال 1389

                مبنا: جدول 17 - 26

17 - 9 - مقایسه مجموع  مساحت پارکهای مناطق هشتگانه شهرداری اهواز در سال 1389

مبنا: جدول 17 - 26  

فصل هفدهـم
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17 - 27 - اطالعات پارك های طبیعی  شهر اهواز در سال 1389
وسعت ) هکتار(موقعیتنام

300منطقه3 -  انتهاي زویهشهروند

18منطقه5 -  ابتداي جاده مهدیسنخلستان 18هکتاري
مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

17 - 28 - اطالعات فضای سبز در شهر اهواز 
13881389واحدعنوان

وسعت فضای سبز تحت 
11.425.76712.049.084مترمربعپوشش شهرداری

مترمربع سرانه فضای سبز
10.510.15برای هر نفر

تعداد نیروهای فضای 
515576نفرسبز بخش امانی

تعداد نیروهای فضای 
نفرسبز بخش پیمانی

نیروهاي انساني قرادادهاي قدیم تا مهر
88 = 1172 نیروهاي انساني قراردادهاي 

جدید تا پایان سال 88= 1320
1.346

مدیریـت شهــری
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17 - 28 - اطالعات فضای سبز در شهر اهواز  )ادامه(
13881389واحدعنوان

تعداد پیمانکاران نگهداری 
عددفضای سبز

تعداد پیمانکاران فضاي سبز طبق قرار دادهاي 
قدیم= 23 تعدادپیمانکاران فضاي سبز طبق 

قراردادهاي جدید فهرست بها= 7
پیمانکاران نیروي انساني= 1

9

میزان هزینه نگهداری 
فضای سبز تحت پوشش 

شهرداری
89.612.464131.407.233هزارریال

1.123.292570.000مترمربعمیزان توسعه فضای سبز
3012طرحطراحی فضای سبز شهر اهواز
1.122.0561.177.000مترمربعطراحی فضای سبز شهر اهواز

طراحی شبکه آبیاری 
362.0181.147.000مترمربعبارانی و قطره ای

مترمربعطراحی شبکه توزیع آب
مترمربع 469.623 ) طراحي شبکه 
توزیع آب خام منطقه 8 شهرداري(

 335.934 متر مربع )طراحي شبکه 
توزیع آب در پارك ها(

فضاي سبز کل 
شهراهواز

طراحی خط انتقال آب
)خطوط200الي
800میلیمتر(

12352.180 کیلومتر) از پارك الله تا باغ فردوس(متر

تولیدگلهاي فصلي جهت 
62.392)خرید از بخش خصوصي(گلدانکاشت درسطح مناطق

تولیدنهال جهت کاشت 
60.000 - اصلهدرسطح مناطق

تولید درختان و درختچه 
های زینتی خاص و کمیاب 

جهت کاشت
200 )اصله گل )خرید از بخش خصوصي(اصله

کاغذي رنگي(

176طرحطراحی گلکاری

15.000165.000مترمربعطراحی گلکاری

نظارت بر حفظ و نگهداری 
فضاي سبزکل فضاي سبز کل شهر اهوازمترمربعفضای سبز شهر اهواز

شهراهواز
مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

فصل هفدهـم
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17 - 29- آمار مقایسه اي تعداد ومساحت پارك هاي احداث شده به تفکیک مناطق شهرداری در شهر اهواز

منطقه
1386138713881389

مساحت      تعداد
مساحت      تعداد)مترمربع(

مساحت   تعداد)مترمربع(
مساحت   تعداد)مترمربع(

)مترمربع(

100000000

2181.8191146.296120.000228.320

30029.032128.46500

4623.426216.50017.00000

52141.60015.0000018.000

6437.388344.5700000

713.0620011.81400

819.215210.615121.784314.285

15296.51011232.013579.063650.605جمع
 مأخذ: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری اهواز

مدیریـت شهــری
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17 - 29 - تعداد حادثه وحریق به تفکیک ماه در شهر اهواز 

ماه
حادثهحریقعملیات

138813891388138913881389

225293218233760فروردین

2582452421841661اردیبهشت

270409265387522خرداد

243431236410721تیر

275348268320728مرداد

263267254339928شهریور

3382863242691417مهر

2442752092503525آبان

1821791631591920آذر

1921621421185044دی

1701571181235234بهمن

2751902231375253اسفند

2.9353.2422.6622.829273413جمع
  مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

 
17 - 10 - مقایسه تعداد حریق های رخ داده به تفکیک ماه در شهر اهواز طی دو سال اخیر

                    مبنا: جدول 17 - 29

فصل هفدهـم
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17 - 11 - مقایسه تعداد حادثه های رخ داده به تفکیک ماه در شهر اهواز طی دو سال اخیر

                    مبنا: جدول 17 - 29

17 - 30 - آمار تفکیکی آسیب دیدگان حادثه و حریق در شهر اهواز در سال 1389
13881389شرح فعالیت

عملیات
273413حادثه

2.6622.829حریق

آسیب دیدگان)نفر(

59نجات  یافته

341246مجروح

1630فوتی
  مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

مدیریـت شهــری
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17 - 31 - فعالیت های خدمات شهری در حوزه آتش نشانی در شهر اهواز در سال 1389

نام ردیف
موقعیتمنطقهایستگاه

تعداد 
خودروهای 

آتش 
نشانی

تعداد 
شیرهای 

آتش 
نشانی

تعداد 
نیروی 
اطفاء 
حریق 

شاغل در 
ایستگاه

تعداد 
نیروی 
امداد و 
نجات 

شاغل در 
ایستگاه

بلوار آیت ا... 15001
724606بهبهانی- جنب مصال

34276فلکه هالل احمر23002

23216کیان آباد- خیابان 332213

کوی ملت بلوار 49003
44366پاسداران

گلستان- اتوبان 57004
49366فروردین

بهارستان- خیابان 6764
156 - 2ستایش

78005
اتوبان آیت ا... 
بهبهانی- مقابل 

عملیات برق
22186

کمپلو- خیابان 82006
53336انقالب

اتوبان نواب صفوی- 94007
24276پیچ کارون

106007
سپیدار- بلوار فنی 
و حرفه ای- جنب 

اتوبوسرانی
54336

فاز یک پادادشهر- 11548
1196انتهای خیابان مرداد

375831566جمع
  مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

فصل هفدهـم
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17 - 12 - توزیع  ایستگاههای آتش نشانی درمناطق هشتگانه  شهرداری اهواز در سال 1389

             مبنا: جدول 17 -  31

17 - 13 - تعداد شیرهای آتش نشانی اختصاص یافته به ایستگاههای آتش نشانی مناطق هشتگانه شهرداری 
اهواز در سال 1389

             مبنا: جدول 17 -  31

مدیریـت شهــری
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17 - 32 - شاخص های سازمان آتش نشانی در شهر اهواز در سال 1389
مقدار مطلوبمقدار واقعيواحدعنوان

متوسط زمان رسیدن به 
43 - 5دقیقهمحل حادثه)دقیقه(

پوشش سرانه هر 
ایستگاه آتش نشانی به 

نسبت جمعیت
121.78550.000نفر

پوشش سرانه تعداد 
آتش نشان به نسبت 

جمعیت
3.4092.500نفر

سرانه ایمنی هر شهروند 
111.314201.547ریالاهوازی

مأخذ: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز

17 - 33 - مشخصات ایستگاه های ثابت بازیافت در  شهر اهواز در سال 1389

)متوسط مقدار جمع اوری اقالم بازیافت )کیلوگرم در ماه منطقه ایستگاه

1.100 8 بازیافت کاران نوین جنوب

2.500 3 بازیافت پویان اسپادانا

5.000 1 بازیافت پویان اسپادانا

8.600 جمع
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

17 - 34 - مساحت و فاصله زمین دفن پسماند تا مراکز جمعیتی در شهر اهواز در سال 1389
عمق متوسط آب 

های زیر زمینی در 
محل دفن )متر(

فاصله زمین دفن 
تا نزدیکترین 

رودخانه )کیلومتر(

مساحت کل 
زمین برای دفع 
پسماند)هکتار(

فاصله تا محدوده 
قانونی شهر 

)کیلومتر(

فاصلـــــه تــا 
نزدیکترین مرکز 
جمعیتی )کیلومتر(

119500152
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

فصل هفدهـم
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17 - 35 - تولید پسماند در شهر اهواز در سال 1389
سرانه روزانه تولید پسماند )کیلوگرم  به نفر( میانگین روزانه تولید پسماند منطقه )کیلوگرم( منطقه

1.70 193.000 منطقه 1

1.06 85.000 منطقه 2

1.29 206.000 منطقه 3

1.39 248.000 منطقه 4

0.87 145.000 منطقه 5

1.13 236.000 منطقه 6

0.94 151.000 منطقه 7

1.10 130.000 منطقه 8

1.18 1.394.000 جمع
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

توضیح: جهت محاسبه سرانه تولید پسماند از جمعیت خدمات شهری شهر اهواز استفاده شده است. 

17 - 14 - سرانه روزانه تولید پسماند هر شهروند در مناطق هشتگانه شهرداری اهواز )کیلوگرم به نفر(
 

              مبنا: جدول 17 - 35

مدیریـت شهــری
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17 - 36 - آمار میزان پسماند تولید شده به تفکیک در شهر اهواز در سال 1389)کیلوگرم(
مقدار شرح

508.810.000 کل پسماند جمع آوری شده

508.810.000 پسماند دفن شده به روش نیمه سنتی

1 تولید پسماند روزانه هر شهروند

3 درصد پسماند تفکیک شده از مبدا

365.000.000 کل پسماند خانگی تولید شده)خشک و تر(

پسماند کمپوست شده - 

24 میانگین فاصله بین دو نوبت جمع آوری پسماند )ساعت(

5.840.000 میزان حمل پسماند های بیمارستانی و کلینیکی

1.530متر مکعب روزانه جمع آوری و حمل روزانه نخاله
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

17 - 37 - آمار نظافت معابر در شهر اهواز در سال 1389
سرانه نظافت معابر 
در سال )ریال بر نفر(

هزینه نظافت معابر
)هزار ریال(

کل مساحت معابر 
نظافت شده )متر مربع ( منطقه

252.246 28.638.189 710.737.855 منطقه 1

177.109 14.226.981 351.500.000 منطقه 2

108.014 17.241.697 434.378.470 منطقه 3

96.240 17.146.317 431.975.525 منطقه 4

54.619 9.145.400 255.173.000 منطقه 5

82.445 17.266.384 457.266.536 منطقه 6

78.586 12.609.916 305.472.783 منطقه 7

148.471 17.505.320 449.622.948 منطقه 8

112.716 133.780.204 3.396.127.117 کــل
مأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز

توضیح: جهت محاسبه سرانه تولید پسماند از جمعیت خدمات شهری شهر اهواز استفاده شده است.

فصل هفدهـم
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17 - 15 - سرانه نظافت معابر در مناطق هشتگانه شهرداری اهواز)ریال بر نفر(

             مبنا: جدول 17 - 37

17 - 38 - تعداد سگهای ولگرد معدوم شده به تفکیک ماه در شهر اهواز در سال 1389
تعداد ماه ردیف

330 فروردین 1

325 اردیبهشت 2

252 خرداد 3

285 تیر 4

485 مرداد 5

340 شهریور 6

724 مهر 7

744 ابان 8

870 اذر 9

573 دی 10

442 بهمن 11

592 اسفند 12

5.962 جمع
مدیریـت شهــریمأخذ: سازمان پسماند شهرداری اهواز
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17 - 39 - فهرست بازارهای روز دائمی میوه و تره بار در شهر اهواز سال 1389
تعداد غرفه مساحت )متر مربع( موقعیت نام بازار ردیف

21 2.300 بلوار معلم نرسیده به رابند ایثار باهنر 1

53 3.180 کوی گلستان گلستان 2

60 1.480 کوی پیروزی 3 پیروزی

23 1.500 فاز 2 پاداد شهر سعادت 4

34 1.540 5 حصیرآباد  اول ورودی حصیرآباد

118 3.455 کوی فرهنگشهر فرهنگشهر 6

14 540 کوی منابع طبیعی منابع طبیعی 7

323 13.995 کــــل
مأخذ: سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

17 - 40 - اطالعات میدان مرکزی میوه و تره بار در شهر اهواز در سال 1389
میزان بار صادر 

شده )تن(
تعداد پرسنل 

شاغل
متوسط محصول به فروش 
رسیده بر حسب تن در روز

تعداد 
غرفه ها

مساحت
موقعیت هکتار

بلوار پدافند 1.900161.90013012 
هوایی

مأخذ: سازمان میادین میوه وتره بار و ساماندهی مشاغل شهری 

17 - 41 - اطالعات آرامستان های  شهر اهواز در سال 1389
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17 - 41 - اطالعات آرامستان های  شهر اهواز در سال 1389)ادامه(

لی
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ن 
ستا

رام
آ
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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 - 42 - متوسط هزینه هر قبر بهشت آباد در شهر اهواز در سال 1389
میانگین هزینه هرحفره )ریال(قطعه

504.500.000

3912.000.000

 22.000.000 *1.3 دو طبقه

20.000.000بین قبور قطعات قدیمي
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

* در قبرهای دوطبقه هزینه اعالم شده به ازای هر طبقه می باشد.

مدیریـت شهــری
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17 - 43 - متوسط سن فوت شدگان به تفکیک جنس در شهر اهواز

سال
متوسط سن فوت شدگان

مردزن

13864753

13874858

13884659

13895457
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

17 - 16 - متوسط سن فوت شدگان به تفکیک جنس در شهر اهواز

                    مبنا: جدول 17 - 43

17 - 44 - فعالیت های خدمات شهری در حوزه ی آرامستان ها در شهر اهواز در سال 1389
میزان مرگ و میر روزانهآرامستانغسالخانه

وسعت تعداد
وسعت تعداد)مترمربع(

نوزادزنمرد)هکتار(

22302180632
مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

فصل هفدهـم
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17 - 45 - توزیع فراوانی علل مرگ و میر در شهر اهواز 

سکته سکته قلبیسال
حوادث کهولتمغزی

علل سرطان هاترافیکی
سایرنوزادی

13858252831943551928111.571

13869143101543053638241.487

13871.1432461863133299271.513

13881.1161741132872758541.752

13899043081523053638141.483
 مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

17 - 17 - مقایسه توزیع فراوانی علل مرگ و میر در شهر اهواز طی پنج سال اخیر

                  مبنا: جدول 17 - 45

مدیریـت شهــری
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17 - 18 - توزیع فراوانی علل مرگ و میر در شهر اهواز در سال 1389

             مبنا: جدول 17 - 45

17 - 46 - توزیع فراوانی تعداد فوت شدگان به تفکیک سال در شهر اهواز
1386138713881389عنوان

تعداد فوت شدگان به همراه تعداد شستشو شده 
4.3574.6704.57418.447در سازمان بهشت آباد

مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

فصل هفدهـم
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17 - 47 - توزیع فراوانی علل فوت بر اساس کد بیماری در بهشت آباد در شهر اهواز
1386138713881389علت فوتکد بیماری

 - 219210327بیماریهای عفونی انگلی

363329275389نئوپالسم ها )سرطانها(

183126150164بیماریهای خون و اندام خونساز

 - 240248375بیماریهای غدددرون ریز

 - 24158اختالالت روانی رفتاری

31024617443بیماریهای سیستم عصبی

984 -  -  - بیماریهای سیستم گردش خون

397 -  -  - بیماریهای سیستم تنفسی

281 -  -  - بیماریهای سیستم گوارشی

 -  -  -  - بیماریهای سیستم ادراری تناسلی

عالئم ونشانه ها و یافته های 
 - 186266غیرطبیعی و مبهم

حوادث غیرعمدی 
305313287270)حوادث ترافیکی  - سایرحوادث(

164159129145تحت بررسی

 -  -  -  - نامعلوم

824927854879بیماریهای مربوط به نوزادان

2.6502.6352.6453.552جمع
 مأخذ: سازمان آرامستان های شهرداری اهواز

مدیریـت شهــری



336

بخش پنجم: برنامه ریزی- پژوهش و فناوری اطالعات

17 - 48 - عناوین پژوهش های انجام شده در شهرداری اهواز در سال 1389
عنوانردیف

طرح »بررسی اجرای هدفمند کردن یارانه ها بر شهرداری اهواز«1

طرح »انجام خدمات مشاوره- مطالعه و تعیین اولویت بندی نیازهای 2
شهروندان اهوازی برای برنامه پنج ساله«

طرح »شناسایی و طبقه بندی حشرات- آفات و بیماری های شایع در فضای سبز اهواز«3

طرح »امکان سنجی تولید کمپوست از پسماندهای فضای سبز و باغبانی شهر اهواز«4

طرح »آسیب شناسی اجتماعی کالنشهر اهواز- به تفکیک نواحی«5

طرح »آسیب شناسی و ساماندهی وضعیت مبلمان شهری در محدوده کیانپارس اهواز«6
مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

17 - 49 - دوره ها و همایش های آموزشی برگزار شده در شهرداری اهواز در سال 1389
تعدادواحدنام شاخص

42عددتعداد دوره های آموزشی برگزار شده

3.381نفرتعداد افراد آموزش دیده در دوره های آموزشی

37عددتعداد همایش یا سمینار برگزار شده

922نفرتعداد افراد شرکت کننده در همایش یا سمینار

ICDL 560نفرتعداد افراد آموزش دیده در دوره های

4.133برگصدور و ارسال گواهینامه های آموزشی

4.863نفرساعتتعداد کل نفر ساعت آموزش دیده
مأخذ: معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری اهواز

فصل هفدهـم


