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ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

فرامین مقامات عالی کشور در خصوص  
توسعه و پیشرفت



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

ل بـراي حـ  و حوزه مدیریت آسیب هاي اجتماعی در کشور در 
سـت،  اولویـت نخ در نظـر گـرفتیم؛   این معضل پـنج اولویـت را   

نی و ، حاشـیه نشـی  بحث اعتیاد و مواد  مخدر، دومین اولویـت 
، سـومین اولویــت طــالق، چهــارمین  ســاماندهی ایــن مهــم

ق اولویت، مفاسـد اخالقـی و پنجمـین اولویـت، احصـاي منـاط      

».بحران خیز در کشور بود

فرامین مقامات عالی کشور در خصوص توسعه و پیشرفت

ت و حاشیه نشینی در شهرهاي بزرگ، پدیده اي جهـانی اسـ  
امات مواجهه با آن نیازمند مطالعه تجربیات،  برنامه هـا و اقـد  

تلزم مسـ ریشـه اي حاشـیه نشـینی    حـل  . اسـت دیگر کشـورها  
 ازبـوده و اسـتفاده   برنامه ریـزي و اقـدامات هماهنـگ ملـی     

ظرفیت ها و مشارکت مردمی و سازمان هـاي مـردم نهـاد در    
 هـاي  بخش تجمیع، تملک، احیا و خـدمت رسـانی در بافـت   

.می باشدفرسوده و ناکارآمد شهري، ضروري 
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معرفی استان خوزستان
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معرفی کلی استان

به کشور  نسبت
)درصد(

مقدار موضوع

5/9 نفر 4710509 جمعیت استان

3/9
64019

کیلومترمربع
مساحت

1/5 نفر 1184788 استان جمعیت مرکز

6/3 27 شهرستان ها تعداد

6/1 76 تعداد شهرها

10/2 10
 100تعداد شهرهاي باالي 

هزار نفر

ـ 29
 تعداد شهرهایی داراي

محدوده  هدف بازآفرینی 
مصوب

10 هکتار 5614 انیسطح بافت نابسامان می

16 هکتار 7803
 سطح سکونتگاه هاي غیر

رسمی

ـ 37
 تعداد شهرهاي نیازمند تعیین

محدوده بافت ناکارآمد

معرفی استان خوزستان

مساحتی و نفر میلیون 4/7 بر بالغ جمعیتی با  خوزستان استان 

 حاظل به استان پنجمین عنوان به مربع کیلومتر 64019 با برابر

 همچنین .شود می شناخته مساحت لحاظ از دهمین و جمعیتی

 مشترك مرز کیلومتر 1352 داراي مجموع در خوزستان استان

.دباش می همسایه کشورهاي با دریایی و آبی خشکی، بصورت
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معرفی استان خوزستان

)درصد(کشور  )درصد(استان  شاخص

ی
جتماع

ي ا
ص ها

خ
شا

1/24 1/17 )1390ـ95(جمعیت  نرخ رشد

74 75/5 نرخ شهرنشینی

25/9 24/5 نشینی نرخ روستا

94/7 85/4 نرخ با سوادي

12/6 14/3 نرخ بیکاري

وضعیت شاخص هاي اجتماعی و فرهنگی
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معرفی استان خوزستان

وضعیت شاخص هاي اجتماعی و فرهنگی

رتبه شاخص

ی
جتماع

ي ا
ص ها

خ
شا

2 سکونتگاه هاي غیر رسمی

23 آموزشی 

22 آموزش عالی 

24 تعداد بیمارستان ها به ازاي جمعیت 

22 مراکز بهداشتی به ازاي جمعیت

17 تعداد اورژانس به ازاي جمعیت

1 رخانوارهاي تحت پوشش بهزیستی به ازاي تعداد خانوا

1 تعداد مغروقین به ازاي جمعیت 

6 خانوارهاي تحت پوشش کمیته امداد به ازاي جمعیت
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معرفی استان خوزستان

رتبه شاخص

شاخص هاي اقتصادي

5 جمعیت فعال

6 جمعیت شاغل

  2 جمعیت بی کار

4
 شاغلین بخش کارکنان

دولت 

5 خدمات

6 صنعت و معدن

8 کشاورزي

4
 نرخ مشارکت اقتصادي

95سال 

وضعیت شاخص هاي اقتصادي

کشاورزي

درصد 19

صنعت

درصد 30

خدمات

درصد 51
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معرفی استان خوزستان

رتبه شاخص

 شاخص هاي خدمات
روبنایی

20 سرانه آموزشی

12  سرانه فضاي سبز عمومی شهري

5 سرانه درمانی و تعداد بیمارستان ها

4
ان و سرانه کانون پرورشی فکري کودک

نوجوانان

4 اماکن ورزشی سرانه

3
 يسرانه فرهنگی و تعداد کتابخانه ها

عمومی

7 )اسکلت نا ایمن(ناپایدار  مسکن

2 يآب شرب شهر نرخ هدر رفت فیزیکی

وضعیت شاخص هاي کالبدي
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ظرفیت ها: خوزستانمعرفی استان 

ظرفیت ها

ی  جغرافیاي طبیع

و اجتماعی

کشاورزي و دامپروري استان

رودخانه ها و سدهاي استان

تنوع اقلیمی در استان

انتنوع قومیتی و فرهنگی در است

تجارت و صنعت

و صنایع وابسته نفت و گاز

کارخانجات و صنایع بزرگ مقیاس

خیتوریسم و گردشگري و مناطق تاری

دسترسی به آب هاي آزاد و همجواري  

با بازارهاي فرامنطقه اي

ارتباطات و حمل و نقل 
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کشاورزي: ظرفیت هاي طبیعی

1رتبه رکشت نیشک

1رتبه کشت ذرت

1رتبه تولید خرما

2رتبه کشت گندم

کشت دانه 

هاي روغنی
2رتبه 

3رتبه کشت برنج

6رتبه کشت جو

استان در سطح کشوربندي محصوالت کشاورزي رتبه 



1389سال 1379سال 1369سال 1364سال  1394سال 
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کشت و صنعت کشاورزي ـ واحدهاي: ظرفیت هاي طبیعی

حسط در کشت زیر سطوح افزایش سبب گرچه نیشکر صنعت و کشت واحدهاي احداث 

:لیکن اند، شده خوزستان استان

 اب اهواز شهرستان جنوب و شمال اراضی از توجهی قابل بخش اخیر دهه دو طی در .1
 این .است یافته اختصاص نیشکر توسعه هاي طرح به هکتار هزار 100 بر بالغ مساحتی

 اکنس بومی اهالی استفاده مورد مذکور اراضی از توجهی قابل بخش که است حالی در
 جرتمها به ناچار مربوطه، هاي سازمان توسط آنها اراضی تملک از بعد که بوده منطقه
 جمعیت، از بخش این مجدد سکونت جهت مشخص برنامه وجود عدم .اند گردیده

.است داشته دنبال به پیرامون شهري نقاط سایر براي را مشکالتی

 شوري سبب نیشکر صنعت و کشت واحدهاي احداث جهت مذکور اراضی زهکشی .2
  تاهايروس ساکنین نارضایتی موضوع این که گردیده کارون بویژه استان هاي رودخانه

.است داشته دنبال به را کشاورزان ویژه به و دست پایین
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رودخانه ها: ظرفیت هاي طبیعی

کیلومتر 515 طول به دز رودخانه•

دزفول: شهرهاي تحت تاثیر•
رودخانه دز

کیلومتر 890رودخانه کارون به طول •

اهواز، شوشتر: شهرهاي تحت تاثیر•
رودخانه کارون

کیلومتر 190رودخانه اروند به طول •

خرمشهراروندکنار، آبادان و : شهرهاي تحت تاثیر•
رودخانه اروند

کیلومتر 755رودخانه کرخه به طول •

شوش:  شهرهاي تحت تاثیر•
رودخانه کرخه

شاوور، شیر، بهمن سیمره، دز، رود، اروند :شرح به مهم رودخانه 12 داراي خوزستان استان 

.باشد می مارون و گرگر کرخه، کارون، زهره، جراحی، شطیط،
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رودخانه ها: ظرفیت هاي طبیعی

اجراي و داشته جریان خوزستان استان در کشور جاري آبهاي سوم یک از بیش چند هر 

  :لیکن اند نموده ممکن استان سطح در را مقیاس بزرگ صنعتی طرحهاي

سواحل این رودخانه ها در محدوده بافت هاي فرسوده شهرها عموما به دلیل مسائل  . 2
ي آنها  حقوقی بین شهرداي ها و وزارت نیرو بالتکلیف مانده و اقدامات بهسازي و عمرانی رو

ا قرار پهنه هاي مذکور در اختیار شهرداري هلذا در صورتیکه مدیریت . انجام نگردیده است
رامونی راستاي بازآفرینی مناطق پیارزشمند در گیرد می توانند به عنوان پتانسیلی 
.یرندشهري مورد استفاده قرار گسبز تامین فضاي بخصوص در زمینه هاي گردشگري و 

.برد می سر به نامناسبی وضعیت در خوزستان مردم مصرفی و شرب آب کیفیت .1



١٣٩٠سال ١٣٨٢سال 

منطقه عامري 
اهواز

١٣٩۶سال 
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سدها: ظرفیت هاي طبیعی

اندیمشک شهرستان در  واقع کرخه سد•

اندیمشک: شهرهاي تحت تاثیر•
سد کرخه

سد دز در شهرستان اندیمشک•

اندیمشک: شهرهاي تحت تاثیر•
سد دز

سد مارون در شهرستان بهبهان•

بهبهان: شهرهاي تحت تاثیر•
سد مارون

سد گتوند در شهرستان گتوند   •

گتوند: شهرهاي تحت تاثیر•
سد گتوند

سد کرخه، سد دز، نیروگاه و سد :شرح به آب پر مخزنی سد 6 داراي خوزستان استان 
 به  تنظیمی ـ انحرافی سد 4 همچنین و 3 کارون سد و مارون سد عباسپور، مسجدسلیمان،

.باشد می دزفول شمال و شاوور کرخه، گتوند، سد شرح
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سدها: ظرفیت هاي طبیعی

ار برق تولید و آنها از مناسب برداري بهره و آب ذخیره امکان چند هر بزرگ سدهاي احداث 

:لیکن است، نموده پذیر امکان

 اقعو روستاهاي و اراضی از بخش استان سطح در متعدد سدهاي آبگیري دلیل به .1
 علیا رکعت ،2و1 شاپوري ،2و1 خدابخشی باجول، ها، غربی درب همچون باالدست در
 از ضمن گردید سبب موضوع این که گرفته قرار سدها دریاچه در سفلی، رکعت و

 با ها پهنه این در ساکن جمعیت و مراتع کشاورزي، اراضی از بخشی رفتن دست
.شوند ساکن رسمی غیر هاي سکونتگاه در عمدتا بزرگ، شهرهاي به مهاجرت

  نظیر مهمی هاي تاالب ویژه به و دست پایین مناطق حقابه کاهش دلیل به .2
  هب ها تاالب این پیرامون در ساکن جمعیت از اي توجه قابل بخش عمالً هورالعظیم،

 )دستی ایعصن و پرندگان شکار ماهی، صید( اقتصادیشان بسترهاي رفتن بین از دلیل
 ازاهو نظیر بزرگ شهرهاي اطراف در واقع رسمی غیر هاي سکونتگاه سمت به عمدتا

 .اند گردیده هدایت

 بالدن به را اراضی رطوبت کاهش تاالبها، شدن خشک بر عالوه اراضی حقابه کاهش .3
.است شده ریزگردها پدیده ایجاد و خاك تثبیت عدم باعث موضوع این که داشته



•   

١٣٩۵سال ١٣٨٧سال ١٣٧٩سال ١٣۶٩سال ١٣۶٣سال 

عراق

ایران

 این در تامل قابل نکته
 از که است آن خصوص
 کیلومتر 2430 مساحت

 سال تا هورالعظیم مربعی
  کیلومترمربع 997 تنها 1395

 باقی )درصد 40 حدود در(
.است مانده



1396سال 

عراق

ایران

عراق

ایران



کوي سیاحی

1390سال 1384سال  1396سال 1393سال 



مالشیه

1390سال 1384سال  1396سال 



2عین 

1391سال 1386سال 1384سال  1396سال 
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صنایع بزرگ مقیاس: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 

د وپتروشیمی وجود صنایع مربوط به نفت وگاز و صنایع فوالد ونیشکر وسدهاي متعد

	.شود سبب شده اند خوزستان جزو صنعتی ترین استانهاي کشور محسوب. . . و 

:انندشرکت ها و صنایع مربوط به نفت و گاز و پتروشیمی م

 شرکت ،)ایران تنف تولیدکننده بزرگترین(		جنوب نفت خیز مناطق ملی شرکت

 االیشگاهپ ماهشهر، پتروشیمی ،		اروندان گاز و نفت ایران،شرکت حفاري ملی

آبادان

:صنایع مربوط به کشت و صنعت ها

بی، کشت و صنعت هفت تپه، کارون، دعبل خزاعی، حکیم فارا

الکل سازي و  -mdf –نئوپان -صنایع کاغذ سازي(سلمان فارسی

)خوراك دام 

):کانی(سایر صنایع مادر 

ه سازي مجتمع فوالد ، نورد ولوله اهواز ، سپنتا ، فوالد کاویان ، لول

بهبهان خوزستان، راکتورسازي، کارخانه سیمان خوزستان ، کارون و
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صنایع بزرگ مقیاس: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 

می فاقات خوزستان استان در کشور گاز و نفت استخراج از توجهی قابل بخش اینکه باوجود 

:لیکن افتد

 سبب زیرزمینی ذخایر از برداري بهره یافتن پایان با خود حال به نفتخیز شهرهاي کردن رها .1
 عملکرد خالء با )مسجدسلیمان هفتگل، ،آغاجاري نظیر( مذکور شهرهاي تا است گردیده

 با شهرها این جمعیت .نمایند حرکت میرایی سمت به زمان مرور به و گردیده مواجه اقتصادي
 شکیلت را بزرگ شهرهاي در بویژه  غیررسمی هاي سکونتگاه ساکنین از بخشی شهر، از مهاجرت

.دهند می

 صاصاخت انتقال خطوط و تاسیسات قانونی حرایم به شهري هاي عرصه از توجهی قابل بخش  .2
 غیر هاي تگاهسکون رشد براي را مناسبی بستر اینرو از گیرد می قرار حفاظت مورد کمتر که یافته

.است نموده فراهم رسمی

 لقاب مقادیر سازي رها همچنین و مازاد گازهاي سوختن از ناشی محیطی زیست هاي آلودگی .3
 نینساک براي را اي عدیده مشکالت نفتی هاي چاه پیرامون گودالهاي در نفتی مواد از توجهی
.آورد می بوجود نفتخیز شهرهاي حاشیه
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صنایع بزرگ مقیاس: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 



1363سال  1395سال 

وازتاثیر شرکت صنایع فوالد بر وضعیت محیط زیست کالنشهر اه
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توریسم و گردشگري و مناطق تاریخی: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 

شهدا یادمان)ع( دانیال حضرت حرم•

قلعه تاریخی شوشچغازنبیل•

مجموعه کاخ آپادانا•

شهر شوش

سازه هاي آبی شوشتر•

خانه هاي قدیمی و واجد ارزش تاریخی•
شهر شوشتر

رودخانه دز•

بازار قدیم•

خانه هاي قدیمی و واجد ارزش تاریخی•

شهر دزفول

رودخانه کارون•

خانه هاي قدیمی و واجد ارزش تاریخی•

محور لشکرآباد•

شهر اهواز

مال آقا: باغملک•

یادمان شهدا در مناطق مختلف استان•

نیایشگاه تاریشا: ایذه•

سایر شهرها

اياستانه از مذهبی و ملی آثار سایر و یونسکو میراث ثبت اثر 3 داشتن با خوزستان استان 
:باشد می گردشگري لحاظ به برخوردار



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

توریسم و گردشگري و مناطق تاریخی: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

توریسم و گردشگري و مناطق تاریخی: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

دوجو و شوشتر و شوش شهرهاي در یونسکو جهانی میراث شده ثبت آثار وجود رغم علی 

 حرم همچون مذهبی و ملی آثار سایر وجود همچنین و شهرها از برخی در تاریخی بافتهاي

  :لیکن استان، سطح در )ع( دانیال حضرت

.باشد می ستاره 5 هتل فاقد خوزستان استان .1

توریسم و گردشگري و مناطق تاریخی: ظرفیت هاي تجاري و صنعتی

 براي الزم هاي زیرساخت هرگونه فاقد جهانی جایگاه رغم علی شوشتر و شوش شهرهاي .2
 .باشند می اقامتگاهی  و رفاهی زمینه در بخصوص گردشگري توسعه



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

آزاددسترسی به آب هاي : تجاري و صنعتیظرفیت هاي 

ک و  وجود بنادر با دسترسی به آبهاي آزاد به عنوان دروازه تجارت با مناطق نزدی

دوردست محسوب می شود

ار، بندر فعال به نام هاي آبادان، اروند کن 6استان خوزستان داراي 

خرمشهر  بندرامام خمینی، ماهشهر، چوئبده و خرمشهر می باشد که، 

.ندنادر فعال تجاري در استان می باشبو بندر امام خمینی از  

ي  وجود منطقه آزاد اروند  که داراي مرز مشترك میان کشورها

قبیل حمل و  این منطقه با داشتن ظرفیتی از. عراق و کویت می باشد

ردار نقل جاده اي، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه اي برخو

است



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

رود می بشمار اي منطقه توسعه جهت در عاملی عنوان به اروند آزاد منطقه آنکه وجود با 

:لیکن

 شهري ناکارآمد هاي بافت بودن دارا لحاظ به 6 و 2 رتبه در خرمشهر و آبادان شهرهاي .1
  .شوند می محسوب

 صورت هاي تالش رغم علی و تحمیلی جنگ پایان از سال30 به نزدیک گذشت رغم علی .2
 ثارآ از اند نتوانسته فوق شهرهاي کماکان خرمشهر، و آبادان شهرهاي بازسازي براي پذیرفته

 را ودهفرس هاي بافت مشکالت جنگ عوارض و یافته رهایی تحمیلی جنگ اجتماعی و اقتصادي
است کرده مضاعف

آزاددسترسی به آب هاي : تجاري و صنعتیظرفیت هاي 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

ارتباطات: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 

 داراي فرودگاه 3 که استان سطح در فعال  فرودگاه 5•

  2  و )دزفول و ماهشهر آغاجاري،( بوده داخلی فعالیت

  و هوازا المللی بین فرودگاه( المللی بین بصورت فرودگاه

.باشند می فعالیت داراي  )آبادان

دسترسی هوایی

و جنوب در  299زاگرس در حدود (کیلومتر راه آهن   699•

درصد راه آهن کل کشور 6که معادل ) کیلومتر 400حدود 

می باشد
دسترسی ریلی

دسترسی زمینی به استان هاي همجوار و کشور عراق  •

و عبور کریدور  ) وجود دو پایانه مرزي شلمچه و چذابه(

جنوب به شمال
دسترسی آسفالته

بنادر خرمشهر، بندر امام خمینی ره• دسترسی آبی

ختلف خوزستان به دلیل واقع شدن در موقعیت استراتژیک و با دارا بودن گونه هاي م
ی برداز لحاظ ارتباطات در وضعیت مناسب به سر م) آبی، هوایی و زمینی(دسترسی 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

ارتباطات: تجاري و صنعتیظرفیت هاي 

رتبه مقدار موضوع

3 رکیلومت 4956 مجموع کل راه هاي بین شهري

4 ـ تعداد سفر

1 میلیارد تن 23 هتن کیلومتر کاالي حمل شد

6 ـ  تراکم راه

12 مورد 8749 جاده اي حادثه

6 حادثه 569 حوادث جاده اي منجر به  مرگ

وضعیت راه هاي استان

 رتبه داراي راه تراکم نظر از اما مسافر، و بار حمل در چهارم تا اول هاي رتبه داشتن رغم علی
 تبع به و شود تحمیل استان هاي راه شبکه به زیادي فشار شود می سبب امر این که است ششم

یابد افزایش ها جاده بهسازي و نگهداري به نیاز آن



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

چالش ها: خوزستانمعرفی استان 

از روزها در % 40تنها  1395ماهه اول سال 9به گونه اي که در •

.شرایط پاك و یا سالم قرار داشته است
آلودگی هوا

باقی ماندن آثار تخریب بر چهره شهرها•

آثار اجتماعی و مهاجرتی به خصوص در میان قشر نخبگان•

آثار اقتصادي ناشی از جنگ•

آثار جنگ تحمیلی

انتقال آب رودخانه ها از سرچشمه ها•
خشک شدن تاالب ها•
ذخیره سدهاي استان در طوالنی مدت% 27کاهش •
کیفیت نامطلوب آّب شرب در بسیاري از شهرها و روستاها•

کم آبی

علی رغم انتزاع شهرستان کارون از اهواز براساس مصوبه •

تا کنون مرز سیاسی این دو  1391بهمن 12هیئت وزیران در 

.شهرستان تدقیق نشده است

مرز شهرستان هاي 

کارون و اهواز

  غیر هاي سکونتگاه در شهري جمعیت از درصد 40 سکونت•
)پذیرفته صورت مطالعات که شهرهایی در( رسمی

  یهحاش افزون روز گسترش و روستایی و شهري ي گستره فقر•
رسمی غیر اسکان و نشینی

سطح وسیع بافت هاي  

ناکارآمد در استان

  تبخیر و گرما دوره بودن طوالنی و حرارت درجه بودن باال•
شدید

 هاي شن گسترش و زایی بیابان زمینه در گسترده تهدیدات•
انسانی و طبیعی عوامل اثر در روان

تهدیدات 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

ونتگاه  ناکارآمد میانی وسکوضعیت بافت هاي 
شناسایی شده در استانهاي غیر رسمی 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت محدوده هاي هدف بازآفرینی

نسبت محدوده 
)درصد(ها 

مساحت محدوده 
هاي نیازمند 

)هکتار(بازآفرینی 

مساحت  
) هکتار(

محدوده

25 13417 54746 شهري نقاط

اطالعات مربوط به محدوده هاي هدف

نسبت محدوده 
)درصد(ها 

مساحت محدوده 
هاي نیازمند 

)هکتار(بازآفرینی 

مساحت  
) هکتار(

محدوده

27 5931 22000 شهر اهواز

بیشترین حجم از محدوده هاي هدف بازآفرینی

نسبت محدوده 
)درصد(ها 

مساحت محدوده 
هاي نیازمند 

)هکتار(بازآفرینی 

مساحت  
) هکتار(

محدوده

68 152 224 شهر هویزه

بیشترین نسبت در میان شهرها از محدوده هاي هدف بازآفرینی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت محدوده هاي هدف بازآفرینی

اهواز، مسجدسلیمان،  

ماهشهر و آبادان

52%
شهر داراي   20تعداد 

مصوبه

19%

،  ایذه، شوش، شوشتر

سوسنگرد و بهبهان

29%

نسبت مساحت بافت نابسامان میانی شهرها به کل در استان خوزستان

  از بیش بهبهان و سوسنگرد شوشتر، شوش، ایذه، آبادان، ماهشهر، مسجدسلیمان، اهواز، شهر 9

.اند داده اختصاص خود به را خوزستان استان میانی نابسامان هاي بافت درصد 80

 هک است داده رخ حالی در رسمی غیر هاي سکونتگاه در استان جمعیت از نفر هزار 850 سکونت

 و کهکیلویه و سمنان جنوبی، و شمالی خراسان ایالم، استان 5 جمعیت از بیشتر مذکور جمعیت

.باشد می احمد بویر



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت طرح هاي بازآفرینی

وضعیت طرح جمعیت نام شهر ردیف وضعیت طرح جمعیت نام شهر ردیف

در شورایعالی شهرسازي 101878 شوشتر 9 ناتمام 1184788 اهواز 1

متوقف 100497 مسجدسلیمان 10
 در کمیسیون

5 ماده
264709 دزفول 2

5 در کمیسیون ماده 78353 بندر امام 11
مصوب، عدم 

ابالغ
231478 آبادان 3

)غیر مصوب(اتمام سطح یک  77148 شوش 12 ابالغ شد 162797 بندرماهشهر 4

فاقد مطالعات 74285 رامهرمز 13 ابالغ شد 135116 اندیمشک 5

فاقد مطالعات 67427 امیدیه 14 ابالغ شد 133097 خرمشهر 6

فاقد مطالعات 56252 ...کوت عبدا 15
 در کمیسیون

5 ماده
122604 بهبهان 7

)غیر مصوب(اتمام سطح یک  51431 سوسنگرد 16 فاقد مطالعات 119399 ایذه 8

هزار نفر 50وضعیت طرح هاي بازآفرینی شهرهاي باالي 

شهر ابالغ شده است 3هاي بازآفرینی براي از مجموع شهرهاي مورد نظر تنها طرح



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت تهیه طرح هاي بازآفرینی در شهرهاي استان

17   شهر از شهرهاي اسـتان
خوزستان که داراي محدوده 
مصوب بافت فرسـوده مـی   
باشـــند، فاقـــد هرگونـــه 
مطالعات جـامع بـازآفرینی   

ایــن شــهرها . باشــندمــی 
:عبارتند از

شهرردیف
جمعیت 

1390
مساحت 

شهر

مساحت 
بافت 

فرسوده

ت نسبت مساح
ه بافت فرسود
به کل شهر

تاریخ 
تصویب

249685/2189/1074/4902/04/1387شیبان1

148133/2455/304/1223/06/1387مالثانی2

6046111504/1697/1423/06/1387امیدیه3

698695/14575/279/123/06/1387رامهرمز4

1170937/14805/2221522/03/1387ایذه5

209825/4778/468/922/03/1387حمیدیه6

126535/3559/281/823/04/1387آغاجاري7

527865905/325/523/06/1387شادگان8

269291/5968/348/522/03/1387هندیجان9

311383/3335/572/1701/04/1387چمران10

2335282677/843/1023/11/1387باغملک11

230085/3346/598/1723/06/1387رامشیر12

228223/4878/454/923/06/1387گتوند13

161542241528/6723/04/1387هویزه14

177453069/241/823/07/1389اللی15

148772/7871822323/11/1387هفتگل16

151052/1139/634/5602/04/1387ویس17



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت تهیه طرح هاي بازآفرینی در شهرهاي استان

توضیحات
مجم
وع

تعداد وضعیت تصویب طرح ردیف

طرح ابالغ  5ماه گذشته  6در 

شده است
31

24 مصوب
طرح جامع 1

7 غیر مصوب

 20طرح از  13ماه گذشته  6در 

طرح غیرمصوب به مرحله  

.اند دهکمیته فنی شورایعالی رسی

21

11 مصوب

طرح جامع ـ تفصیلی 2

20 غیر مصوب

31
13 مصوب

طرح تفصیلی 3

18 غیر مصوب

5

3 مصوب

طرح هاي ناحیه اي 51 مصوب و ابالغ نشده

1 غیر مصوب

طرح به  8مورد غیرمصوب  9از 

شوراي برنامه ریزي و توسعه 

.رسیده اند

14

5 مصوب

طرح هادي شهري 6

9 غیر مصوب

وضعیت طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي استان خوزستان



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت تهیه طرح هاي بازآفرینی در شهرهاي استان

توضیحات مجموع تعداد وضعیت تصویب طرح ردیف

منطقه شامل استان هاي خوزستان و 

و بویر احمد می باشد کهگیلویه
1 1 در حال تهیه منطقه طرح آمایش 1

ـ 5

3 مصوب

طرح هاي ناحیه اي 21 مصوب و ابالغ نشده

1 غیر مصوب

. طرح ابالغ شده است 5ماه گذشته  6در 

همچنین طرح جامع شهر اهواز به 

.ارجاع گردیده است شورایعالی

31

24 مصوب

طرح جامع 3

7 غیر مصوب

طرح  20طرح از  13 ماه گذشته 6در 

غیر مصوب به مرحله کمیته فنی  

.شورایعالی رسیده اند

31

11 مصوب

طرح جامع ـ تفصیلی 4

20 غیر مصوب

ـ 31

13 مصوب

طرح تفصیلی 53 مصوب ابالغ نشده

15 غیر مصوب

طرح به شوراي  8مورد غیرمصوب  9از 

.برنامه ریزي و توسعه رسیده اند
14

5 مصوب
طرح هادي شهري 6

9 غیر مصوب

وضعیت طرح هاي توسعه شهري و منطقه اي استان خوزستان



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

بازآفرینی وضعیت فعالیت ستادهاي 
استانشهري 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

استانبازآفرینی شهري وضعیت فعالیت ستادهاي 

تانی تاریخ ابالغ صورتجلسه ستاد اس تاریخ جلسه ستاد استانی  ردیف

1394/10/30 1394/10/15 1

1395/10/12 1395/10/1 2

1396/04/17 1396/03/31 3

1396/05/24 1396/05/17 4

1396/11/11 1396/11/07 5

اطالعات مربوط به ستادهاي استانی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

استانبازآفرینی شهري وضعیت فعالیت ستادهاي 

تاریخ ابالغ صورتجلسه ستاد 

شهرستان

تاریخ جلسه ستاد 

شهرستان

شهرستان ردیف

1395/10/27 1395/10/20 آغاجاري 1

1395/10/14 1395/10/12 ماهشهر 2

1394/06/25 1394/06/16 دزفول 3

1395/11/18 1395/11/06 دزفول 4

1394/09/15 1394/08/26 شوش 5

1394/12/09 1395/11/06 شوش 6

1396/01/19 1395/12/18 کوت عبداهللا 7

1396/04/27 1396/03/30 شوشتر  8

1396/04/27 1396/03/30 باوي 9

1396/11/17 1396/11/16 آغاجاري 10

1397/01/15 1396/12/26 شوش 11

اطالعات مربوط به ستادهاي شهرستانی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اقدامات اجرایی استان در سطح 
هاي هدفمحدوده 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

استاناقدامات اجرایی 

اقدامات

امور ترویجی

در زمینه هاي 

عمرانی

در زمینه هاي 

اجتماعی ـ 

فرهنگی

در زمینه هاي 

اقتصادي



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

امور ترویجی: استاناقدامات اجرایی 

جامعه هدف تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

انمدیریت شهري است 5 پایدار  تشکیل ستاد استانی بازآفرینی شهري

استانداري

1

 هاي غیر سکونتگاه
رسمی

7 استقرار دفاتر توسعه محلی  2

 مدیران و کارشناسان
امور شهري

10
ن و مرتبط با قوانی برگزاري دوره هاي آموزشی

موضوعات بازآفرینی شهري

راه و شهرسازي

3

...محور انوشه اهواز و  2 مستندسازي تجارب مرتبط با بازآفرینی 4

هاي عضو  سازمان
ستاد

8 انعقاد تفاهم نامه با ادارات و سازمانها 5

دانشگاه ـ حمایت از پایان نامه هاي دانشجویی 6

 هاي غیر سکونتگاه
رسمی

2 استقرار دفاتر توسعه محلی 7

اقدامات اجرایی استان در زمینه امور ترویجی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اجتماعی و فرهنگیامور : استاناقدامات اجرایی 

جامعه هدف تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

سکونتگاه هاي غیر رسمی کل استان پایگاه 14 تاسیس پایگاه خدمات اجتماعی 

بهزیستی

1

سکونتگاه هاي غیر رسمی کل استان ـ 123تقویت اورژانس اجتماعی  2

کودکان کار شهرستان اهواز نفر 145 طرح ساماندهی کودکان کار 3

شهروندان استان ان کل استان خوزست
آسیب هاي اجتماعی به تفکیک  GISتهیه 

شهرستان
4

سکونتگاه هاي غیر رسمی 2 راه اندازي کمپ ترك اعتیاد 5

افراد بازمانده از تحصیل مناطق حاشیه ان کل استان خوزست
سال  14تا  6شناسایی و نیاز سنجی کودکان 
بازمانده از تحصیل

6

دانش آموزان مناطق حاشیه اهواز ـ
غنی سازي اوقات فراغت دانش آموزان به وسیله 

کانونهاي فرهنگی و ورزشی در ارودگاهها

آموزش و 
پرورش

7

دانش آموزان مناطق حاشیه اي ان کل استان خوزست آموزش مهارتهاي زندگی ویژه مدارس شبانه روزي  8

مدرساان و مشاوران فعال  دررمناطق 

حاشیه اي استان
نفر 1600 آموزش مشاوران و مدرسان آموزش 9

اندانش آموزان بازمانده از تحصیل کل است هزار نفر 12
سال  14تا  6شناسایی و نیاز سنجی کودکان 
بازمانده از تحصیل

10

اقدامات اجرایی استان در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اجتماعی و فرهنگیامور : استاناقدامات اجرایی 

جامعه هدف تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

اي ویژه مشاورین فعال در مناطق حاشیه دوره 10 برنامه  آموزشی کاهش آسیبهاي اجتماعی 

دادگستري

11

مناطق حاشیه اي شهر اهواز ـ
ی در مرکز پیشگیري از آسیبهاي اجتماعبا  همکاري

کارگاه آموزشی برگزاري
12

انحاشیه اي شهرستانهاي است ویژه مناطق جلسه 8

ري از پیشگیجلسه با سازمان هاي متولی  برگزاري

 جرایم و آسیبهاي شایع در مناطق حاشیه نشین

استان 

13

مناطق حاشیه اي شهر اهواز تیم فوتبال 28 ساماندهی تیم هاي ورزشی محالت
و  ورزش

جوانان
14

مناطق حاشیه اي شهر اهواز مرکز 1

راه اندازي مرکز آموزش دایمی آشنایی با آسیب 

هاي اجتماعی در معاونت اجتماعی ناجا، حمایت از 

فعالیتهاي معاونت پیشگیري
معاونت 
اجتماعی 
انتظامی

15

شهروندان مناطق حاشیه اي شهر اهواز ـ 
اجراي طرح هاي مبارزه با اعتیاد در مناطق حاشیه 

نشین
16

مناطق حاشیه اي شهر اهواز 5
برگزاري دوره هاي پیشگیري از  آسیب هاي 

اجتماعی 
17

اقدامات اجرایی استان در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اجتماعی و فرهنگیامور : استاناقدامات اجرایی 

جامعه هدف تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

بانوان مناطق حاشیه 
زن سرپرست  250

		خانوار

 توانمند سازي اجتماع محور با جهت گیري کاهش

فقر زنان سرپرست خانواده 

اداره کل امور 
هبانوان و خانواد

18

کانون هاي فعال در امور بانوان مناطق 
حاشیه اي

کانون فعال 4
 حمایت از برنامه هاي کانون هاي فرهنگی اجتماعی

بانوان
19

بانوان مناطق حاشیه  ـ  آموزش و توان افزایی و اشتغال و فراغت بانوان 20

کودکان مناطق حاشیه اهواز  کودك 2000
 سنجش و پاالیش و استعدا یابی ویژه کودکان

سازمان مردم نهاد 1مناطق حاشیه اهواز با مشارکت 

سازمان هاي 
نهاد مردم

21

شهروندان مناطق حاشیه اي اهواز
ـ 

ازي توانمند س طرح تسهیل گري و مشارکت مدنی،

 شهروندان در راستاي در بهبود زیست بوم مناطق

حاشیه نشین 

22

دانش آموزان مناطق حاشیه اي مدرسه 20
سازمان  2توسط  after schoolاجراي برنامه 

مردم نهاد
23

شهروندان مناطق حاشیه اي  استان دوره 50
برگزاري دوره آموزشی ارتقا انضباط اجتماعی و 

قانون گرایی و حقوق شهروندي
24

اقدامات اجرایی استان در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اجتماعی و فرهنگیامور : استاناقدامات اجرایی 

جامعه هدف تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

شهروندان مناطق حاشیه اي دوره 10

کرد اجراي برنامه هاي تقویت انسجام اجتماعی با روی

ویت پرداختن به اشتراکات فرهنگی و اجتماعی وتق

تعلق ملی  و جلوگیري از واگرایی قومی 

سازمان هاي 
نهاد مردم

25

شهروندان مناطق حاشیه اي ـ
برگزاري (ارتقا اجتماعی و فرهنگی از طریق هنر 

)تئاتر خیابانی و  پخش فیلم
26

	دانش آموزان مناطق حاشیه اهواز  ـ نذر علمی و آموزشی ویژه دانش آموزان 27

شهروندان مناطق حاشیه اي ـ
حمایت از برنامه هاي اردویی جهادي در استان  و 

سازمان 2بسیج دانشجویی توسط 
28

شهروندان مناطق حاشیه اي
ـ

 بسیج عمومی سازمانهاي مردم نهاد استان در حوزه

آسیب در مناطق حاشیه نشین 
29

اقدامات اجرایی استان در زمینه امور اجتماعی و فرهنگی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اقتصادي و اشتغالامور : استاناقدامات اجرایی 

جامعه هدف تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

مناطق حاشیه اي استان
نفرساعت  221236

آموزش

عه توانمند سازي خانوارهاي فاقد شغل از طریق توس

آموزشهاي فنی و حرفه اي الزم

فنی و حرفه اي

1

مناطق حاشیه اي اهواز مرکز جدید 4 راه اندازي مرکز حرفه آموزي دخترانه و پسرانه 2

مناطق حاشیه اي اهواز
نفرساعت  295714

آموزش دوره هاي آموزش اشتغال در زمینه هاي  مختلف 3

ان زنان تحصیل کرده دانشگاهی، کارشناس
ت ، مربیان کارآفرینی و مدیران شرکادارت

هاي مجري دوره هاي آموزشی
نفر 2000 یو هم اندیش برگزاري دوره کارآفرینی، کاریابی

کار و  تعاون،
رفاه اجتماعی

4

دوره آزاد

برگزاري دوره آموزشی آشنایی با اهداف دوره و 

ت خالقیت و فرص مفاهیم کسب و کارو کارآفرینی،

شناسی، ایده پردازي و خلق ارزش

5

اقدامات اجرایی استان در زمینه امور اقتصادي و اشتغال



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اقدامات عمرانی: استاناقدامات اجرایی 

موقعیت تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

محله حاشیه اي شهر بندر امام ـ آسفالت خیابان شهرك صباغان

اداره عمران و 
بهسازي

1

محله حاشیه اي شهر دزفول ـ ساخت سالن ورزشی کوي مدرس 2

بافت میانی شهر دزفول ـ کف پوش گذاري معابر محله سیاه پوشان 3

محله حاشیه اي شهر دزفول ـ
زیر سازي و آسفالت خیابان هاي محله ي 

پیام نور دزفول
4

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ کالسه کوي گلدشت 10پروژه احداث دبستان 

 نوسازي
مدارس

5

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ کالسه زرگان 6احداث پروژه هاي مدرسه  6

مناطق محروم اطراف دزفول ـ
کالسه شهرك حمزه طرح  9پروژه احداث مدرسه 

برکت
7

مناطق محروم اطراف دزفول ـ
کالسه کوي شهدا طرح  12پروژه احداث مدرسه 

برکت حاشیه شهر دزفول
8

محله حاشیه اي شهر ماهشهر ـ واحد مسکن در شهرك مدنی 10احداث  کمیته امداد 
ره امام خمینی

9

محله حاشیه اي شهر ماهشهر ـ احداث  بازارچه خودکفایی در شهرك مدنی ١٠

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ اداجراي شبکه جمع آوري فاضالب خانگی اسالم آب

آبفا سازمان

11

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ شبکه جمع آوري و انشعابات درویشیه 12

محالت حاشیه اي استان کیلومتر772 تکمیل شبکه آبرسانی  13

محالت حاشیه اي استان 30765 ارایه حق انشعاب 14

اقدامات اجرایی استان در زمینه اقدامات عمرانی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اقدامات عمرانی: استاناقدامات اجرایی 

موقعیت تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

محالت حاشیه اي شهر اهواز متر 41166 95از سال  آبي خطوط اجرا
آبفا سازمان

15

محالت حاشیه اي شهر اهواز متر 67878 95از سال  آبي خطوط اجرا 16

محالت حاشیه اي استان کیلومتر 62161 ساماندهی کابلها

توزیع نیروي 
برق

17

محالت حاشیه اي استان 3136 ساماندهی پایه هاي برق 18

محالت حاشیه اي استان نصب ترانزیت جدید 213 19

محالت حاشیه اي استان 53172 آوري انشعاب هاي غیر مجاز جمع 20

محالت حاشیه اي استان 17833 ارایه اشتراك قانونی 21

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ
تسطیح خیابان هاي خاکی موجود در مالشیه و 

پیاده روسازي بلوار اصلی مالشیه 

شهرداري اهواز

22

محله حاشیه اي شهر اهواز عدد 24 اصالح و تسطیح درب منهول 23

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ  لکه گیري آسفالت در باند کندرو مالشیه 24

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ آسفالت خیابان هاي زرگان 25

محله حاشیه اي شهر اهواز هزار مترمربع  12 بهسازي و آسفالت در کوي علی آباد 26

محله حاشیه اي شهر اهواز ـ
  آسفالت و کاري زیرسازي، جدول پروژه تکمیل

الباجی خیابانهاي
27

میانی اهواز بافت ـ )بدنه سازي و کفسازي(ساماندهی محور انوشه  28

میانی اهواز بافت ـ )کفسازي(ساماندهی محور سلمان فارسی  29

اقدامات اجرایی استان در زمینه اقدامات عمرانی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اقدامات عمرانی: استاناقدامات اجرایی 

موقعیت تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

بافت میانی اهواز ـ بدنه سازي خیابان طالقانی شهرداري اهواز 30

بافت میانی شوشتر ـ زیر سازي و آسفالت خیابان هاي محله گلزار 

شهرداري 
شوشتر

31

بافت تاریخی شوشتر ـ پیاده رو سازي در بافت مرکزي  شهر 32

بافت تاریخی شوشتر ـ ایجاد رواق سنتی خیابان امام خمینی 33

محله حاشیه اي شوشتر ـ ایجاد معبر  و آسفالت در محله گلزار 34

ـ ـ هکتاري و پارك خطی 17احداث پارك 
منطقه آزاد 

اروند

35

ـ ـ ساماندهی و سازماندهی رودخانه اروند صغیر 36

ـ ـ ساماندهی پل کابلی جزیره مینو 37

محالت حاشیه اي آبادان ـ شهريکف پوش گذاري معابر 
شهرداري 

آبادان

38

محالت حاشیه اي آبادان ـ مسقف نمودن کانال هاي آب  39

محالت حاشیه اي آبادان ـ زیر سازي و آسفالت خیابان  40

محالت حاشیه اي شوش ـ اصالح شبکه معابر و جدول کاري در کوي انصار 

شهرداري 
شوش

41

بافت تاریخی و میانی شوش ـ
ل تهیه طرح بهسازي معابر اطراف حرم حضرت دانیا

)ع(
42

بافت هاي ناکارآمد شهري شوش ـ تهیه طرح سطح یک بازآفرینی شهري 43

اقدامات اجرایی استان در زمینه اقدامات عمرانی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

اقدامات عمرانی: استاناقدامات اجرایی 

موقعیت تعداد برنامه/اقدام سازمان ردیف

دزفول بافت تاریخی ـ مسقف نمودن بازار خراطان نشاط

شهرداري 
دزفول

44

بافت میانی دزفول ـ کف پوش خیابان یازهرا 45

دزفول بافت تاریخی ـ مرمت ساباط سیالنی 46

دزفول بافت تاریخی ـ مرمت خانه طهماسبی 47

دزفول بافت تاریخی ـ احیاي گذر تاریخی شهید ریسمان باف 48

بافت میانی دزفول ـ کف پوش مرکز محله سرمیدان 49

اقدامات اجرایی استان در زمینه اقدامات عمرانی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

دوده  شرح عملکرد پرداخت تسهیالت بانکی در مح
هاي هدف



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

عاملبانک    
میزان 

همکاري 
بانک عامل

دلیل عدم 
همکاري 
بانک عامل

 سایر مسائل و
مشکالت

معرفی شده سهمیه 

آخرین وضعیت 
 پیگیري پرداخت

تسهیالت 

تعداد 
واحدهاي 

پذیرش شده

میزان قراردادهاي  
منعقد شده 

)واحد(

11912ـ	217216ـ	ـ	مطلوبملت

312202ـ	650557ـ	ـ	مطلوبملی

4343ـ	4343ـ	ـ	مطلوبسپه

8045ـ	8080ـ	ـ	مطلوبرفاه کارگران

554302ـ	990896ـ	ـ	ـ	مجموع

شرح عملکرد پرداخت تسهیالت بانکی در محدوده هاي هدف

بانک عامل   
میزان 

همکاري 
بانک عامل

دلیل عدم 
همکاري 
بانک عامل

سایر مسائل و 
مشکالت

معرفی شده سهمیه 

آخرین وضعیت 
پیگیري پرداخت 

تسهیالت 

تعداد 
واحدهاي 

پذیرش شده

میزان قراردادهاي  
منعقد شده 

)واحد(

141141ـ	221221ـ	ـ	مطلوبملت

561558ـ	662662ـ	ـ	مطلوبملی

218204ـ	221221ـ	ـ	مطلوبسپه

7272ـ	11377ـ	ـ	مطلوبرفاه کارگران

5715ـ	5757ـ	ـ	مطلوبتجارت

1049990ـ	12741238ـ	ـ	ـمجموع

1393اطالعات مربوط به تسهیالت بانکی در سال 

1394اطالعات مربوط به تسهیالت بانکی در سال 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

شرح عملکرد پرداخت تسهیالت بانکی در محدوده هاي هدف

معرفی شده سهمیه بانک عامل   

139312741238تسهیالت بانکی 

990896 1394تسهیالت بانکی 

13951849637تسهیالت بانکی 

1396تسهیالت بانکی 
412120

45252891مجموع

بانک عامل   
میزان 

همکاري 
بانک عامل

دلیل عدم 
همکاري 
بانک عامل

سایر مسائل و 
مشکالت

معرفی شده سهمیه 

آخرین وضعیت 
 پیگیري پرداخت

تسهیالت 

تعداد 
واحدهاي 

پذیرش شده

میزان قراردادهاي  
)واحد(منعقد شده 

499ـ	4949ـ	ـ	مطلوبسپه

513281ـ	1800588ـ	ـ	مطلوبمسکن

562290ـ	1849637ـ	ـ	ـ	مجموع

1395اطالعات مربوط به تسهیالت بانکی در سال 

1274

990

1849

412

1238

896

637

1200

500

1000

1500

2000

1393تسهیالت بانکی  1395تسهیالت بانکی  1394تسهیالت بانکی  1396تسهیالت بانکی 

سهمیه

معرفی شده



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

درخواستها و پیشنهادات



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه فرهنگی : پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی

30,000 سال 1
و تجهیز کانون هاي  نگهداري

فرهنگی مساجد استان

توانمندسازي 
 فرهنگی مناطق
حاد و بحرانی

1

سازمان تبلیغات اسالمی 15,000 سال 1
حمایت از برنامه هاي فرهنگی 

هاي مذهبی مساجد و هیات
2

سازمان تبلیغات اسالمی 15,000 سال 1 راه اندازي کانون قرآن و خانه دانش 3

سازمان هاي غیر دولتی 1,000 سال 1
حمایت از برگزاري برنامه هاي شب 
شعر، شب خاطره، هفته فرهنگی و 

شاهنامه خوانی
4

سازمان غیر دولتی 6,000 ماه 6 آموزش مدیریت فضاي مجازي
کاهش مفاسد 

اخالقی
5

جمعیت هالل احمر 8,000 ماه 6
اجراي طرح فرهنگی و اجتماعی 
جوانان جمعیت هالل احمر ویژه 

مناطق حاشیه نشین

 تقویت فعالیت
هاي داوطلبانه

6

سازمان تبلیغات اسالمی 
)عج(سپاه حضرت ولیعصر 

20,000 سال 1
 تقویت بنیه دینی از طریق اعزام
مبلغ در مناطق حاشیه نشین

جلوگیري از 
 گرایشات سلفی

گري  
7

حوزه هاي علمیه استان  10,000 سال 1
اجراي برنامه هاي دینی در سطح 

مناطق هدف 

نی تقویت بنیه دی
مدارس مناطق 
حاشیه نشین 

8



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه فرهنگی : پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

حوزه علمیه خواهران و برادران 7,000 سال 1
اعزام مبلغ به (اجراي طرح معراج 

در مناطق هدف)  مدارس

تقویت بنیه 
اعتقادي در 

مدارس
9

سازمان هاي غیردولتی 4,000 سال 1
  -آموزش ساخت محتواي موبایلی 
لیبرگزاري جشنواره تولیدات موبای

غنی سازي 
محتواي فضاي 
رسانه اي ویژه 
مناطق هدف

10

نهاد کتابخانه هاي استان 8,000 سال 1
یه تقویت کتابخانه هاي مناطق حاش

نشین
ارتقاء فرهنگ 

مطالعه
11

استانداري با همکاري سازمان 
هاي غیردولتی

5,000 سال 1
اجراي طرح استعدادیابی و پرورش 

سال 11-6خالقیت ویژه کودکان 
آموزش  12

)عج(سپاه حضرت ولیعصر  20,000 سال 1
حمایت از برنامه هاي فرهنگی  و 
اردوهاي جهادي سپاه در مناطق 

هدف 

توانمند سازي 
فرهنگی مناطق 

حاد و بحرانی
13

استانداري با همکاري سازمان 
هاي غیردولتی

5,000 سال  1
اجراي طرح همیار پلیس و فرهنگ 

ترافیک ویژه کودکان

ارتقاي شاخص 
هاي فرهنگی در 
حوزه شهروندي

14

ا استانداري و فرهنگ و ارشاد ب
همکاري سازمان هاي غیردولتی

6,000 سال 1
 راه اندازي پردیس کتاب در شهرهاي

اهواز، آبادان، دزفول و بهبهان
ارتقاي شاخص 
هاي فرهنگی 

15



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه اجتماعی: پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

آموزش و پرورش 10,000 سال1  
صرف پیشگیري و کنترل تمایل به م

مواد مخدر روانگردان در مدارس
کاهش اعتیاد

)مواد مخدر و الکل(  
1

آموزش و پرورش با همکاري 
سازمان هاي غیردولتی

30,000 سال 1
ویژه   After Schoolاجراي برنامه 

مناطق حاشیه اهواز

توانمندسازي 
مدارس  مناطق 

کم برخوردار
2

ي کانون پرورش فکري با همکار
سازمان هاي غیر دولتی

15,000 سال 1
ش تقویت و تاسیس کانونهاي پرور
فکري کودکان و نوجوانان

3

دستگاههاي اجرایی  100,000 سال 1
تکمیل پروژ هاي نیمه تمام 

دستگاههاي اجرایی در مناطق هدف 
توانمند سازي  4

بهزیستی با همکاري سازمان 
هاي غیردولتی

6,000 ماه 6
اجراي طرح آموزشی بازآموزي 

مشاورین خانواده
کاهش طالق 5

 دانشگاه علوم پزشکی با همکاري
سازمان هاي غیر دولتی

30,000 سال 1
شناسایی و حمایت از خانواده هاي 

)هزار خانوار 10(ناامن غذایی استان 

توانمندسازي 
اجتماعی مناطق 

کم برخوردار

6

دانشگاه علوم پزشکی 50,000 سال 1
 بهسازي و تعمیر خانه هاي بهداشت

)مرکز 30(و درمان حاشیه استان 
7

بهزیستی با همکاري سازمان 
هاي غیر دولتی

8,000 سال 1
حمایت از مراکز نگهداري کودکان 

بی سرپرست
8

اداره کل زندانها 4,000 سال 1
حمایت از برنامه هاي آموزشی ویژه 

مراکز نوجوانان بزهکار
9



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه اجتماعی: پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

آموزش و پرورش با همکاري 
سازمان هاي غیردولتی

8,000 ماه 6
طرح غنی سازي اوقات فراغت ویژه 

ا آسیب کودکان با تاکید بر آشنایی ب
هاي اجتماعی

توانمندسازي 
مناطق حاد و 

بحرانی

10

آموزش و پرورش، ناجا با 
همکاري سازمان هاي غیردولتی

10,000 سال 1
اجراي طرح شهروند قانون مدار با 

آموزش دانش آموزان
11

اداره کل زندانها 8,000 سال 1
حمایت مالی و اجتماعی از خانواده 

هاي زندانیان
12

استانداري با همکاري هیات 
هاي ورزشی

10,000 سال 1
ساماندهی تیم هاي ورزشی مناطق 

حاشیه
13

جمعیت هالل احمر 10,000 سال 1
اجراي طرح تقویت خانه هاي هالل 

ناحمر مستقر در مناطق حاشیه نشی
 تقویت مشارکت

اجتماعی
14

سازمان هاي غیردولتی 10,000 سال 1
احداث کلینیک بهداشت روان و 
اصالح رفتار معتادان ویژه مناطق 

حاشیه

کنترل و درمان 
آسیب اعتیاد

15

سازمان هاي غیردولتی 25,000 سال 1
اجراي طرح جامع سفیر سالمت 

اجتماعی ویژه مناطق محروم
ارتقاء شاخص 
هاي اجتماعی

16

اه بهزیستی با همکاري دانشگ
علوم پزشکی

6,000 سال 1
حمایت از کمپ هاي ترك اعتیاد در 

مناطق هدف
کنترل آسیب 
هاي اجتماعی

17



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه اجتماعی: پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

ا آموزش و پرورش، بهزیستی ب
همکاري سازمان هاي غیردولتی

20,000 سال1
 جذب و نگهداري کودکان بازمانده از

 2000هدف (تحصیل در استان 
)کودك

توانمندسازي 
اجتماعی مناطق 

حاشیه نشین

18

آموزش و پرورش با همکاري 
سازمان هاي غیردولتی

4,000 سال 1
 ویژه» تربیت کودك« طرح آموزش 

مربیان و مدیران مهدهاي کودك و 
معلمان آموزش و پرورش

19

دانشگاه علوم پزشکی 8,000 سال 1
آموزش بهداشت فردي و محیطی 
ویژه مناطق حاشیه نشین استان

20

سازمان هاي غیردولتی 7,000 ماه 6

طرح همیار خانواده با رویکرد ارائه 
خدمات رایگان به خانواده هاي در 
معرض آسیب اجتماعی در زمینه 

هاي پزشکی، حقوقی و روان 
شناختی

21

استانداري 
 مسکن و شهرسازي با همکاري

سازمان هاي غیردولتی
120,000 سال1

تاسیس و راه اندازي دفاتر 
عداد تسهیلگري و توسعه محله به ت

دفتر  40 توانمندسازي 
اجتماعی مناطق 

کم برخوردار

22

آموزش و پرورش با همکاري 
سازمان هاي غیردولتی

30,000 سال1
اجراي طرح سواد آموزي بزرگساالن 

ي در راستاي کنترل مبادي بیسواد
23

سازمان هاي غیردولتی 6,000 سال1
اجراي طرح آموزشی تقویت تعلق،هویت 

ملی و پرهیز از واگرایی قومی
24



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه اجتماعی: پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

ناجا 10,000 سال 1
راه اندازي و تقویت مراکز مشاوره 

نیروي انتظامی 

توانمندسازي 
اجتماعی مناطق 

کم برخوردار

25

بهزیستی با همکاري سازمان 
هاي غیردولتی

10,000 سال 1
راه اندازي و تقویت پایگاه هاي 

خدماتی اجتماعی محور
26

ا استانداري، ناجا، بهزیستی ب
همکاري سازمان هاي غیردولتی

10,000 سال 1

حمایت از برنامه هاي آموزشی و 
 پژوهشی در راستاي کنترل و کاهش

تیراندازي، نزاع دسته (خشونت
)جمعی و خودکشی

27

معاونت اجتماعی ناجا  10,000 سال 1
تهیه محتواي آموزشی، بهداشت 

روانی و مشاوره 
کاهش آسیب  

اجتماعی و جرایم 
28

استانداري با همکاري سازمان 
هاي غیردولتی

20,000 سال 1 احداث و راه اندازي کانون هاي 
فرهنگی و اجتماعی بانوان

توانمندسازي 
اجتماعی مناطق 

حاد و بحرانی

29

استانداري و هالل احمر 20,000 سال 1 راه اندازي پایگاه نجات غریق در 
پالژهاي ساحلی

30

نوسازي مدارس 50,000 سال 1 بهسازي و تجهیز مدارس مناطق 
250حاشیه هدف 

مدرسه 
31

ا بهزیستی و علوم پزشکی ب
همکاري سازمان هاي غیردولتی

5,000 سال 1 مداخله اجتماعی و فرهنگی 
لپیشگیري از تولد کودکان معلو

ارتقاي شاخص 
هاي سالمت

32



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه اجتماعی: پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

ناجا 10,000 سال 1 راه اندازي پارك هاي بازي ویژه کودکان

تقویت نشاط 
اجتماعی

33

سازمان هاي غیردولتی 20,000 سال 1 طرح گردشگري کودك 34

استانداري با همکاري سازمان 
هاي غیردولتی

2,000 سال 1
 برگزاري جشنواره بازي هاي محلی و

بومی ویژه جوانان و نوجوانان
35

فراهنگ و ارشاد با همکاري 
سازمان هاي غیردولتی

6,000 سال 1
و  برگزاري جشنواره هاي موسیقی سنتی

تئاتر و نمایش هاي خیابانی –بومی 
36

استانداري 40,000 سال 1
 احداث زمین هاي ورزشی ـ تفریحی

ساحلی 
37

استانداري با همکاري سازمان 
هاي غیردولتی

5,000 سال 1 ا رویکرد تولید اپلیکیشن و فیلم مستند ب
ريمعرفی ظرفیت هاي تفریحی و گردشگ 38

آموزش و پرورش 40,000 سال 1 بهسازي و تعمیر اردوگاههاي در اختیار 
آموزش و پرورش جهت انجام اردوهاي  

ورزشی ویژه مدارس -تفریحی
39

آموزش و پرورش  20,000 سال 1 آموزش سواد بهداشت ویزه مدارس کم  
برخوردار استان 

کاهش آسیب 
اجتماعی  

40

آموزش و پرورش  10,000 سال 1 مهارتهاي زندگی  ویژه دختران مدارس 
منااطق هدف  

41

آموزش و پرورش  30,000 سال 1 بهسازي مجموعه هاي ورزشی و کانونهاي  
ورزشی مدارس 

  تقویت ورزش دانش
اموزي 

42



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه اجتماعی: پیشنهاداتدرخواستها و 

مجري
میزان اعتبار

)میلیون ریال(
دوره زمانی 
اجراي برنامه

عنوان برنامه محور اصلی ردیف

فنی و حرفه اي 20,000 سال 1
ایجاد مراکز فنی و حرفه اي ویژه مناطق 

مرکز جدید 5هدف 
مهارت آموزي  43

دانشکده فنی و حرفه اي شهید  
چمران اهواز 

30,000 سال 1

انجام آموزش مهات هاي اشتغالزا بر اساس 
دف  بسته شغلی ویژه متقاضیان مناطق ه

و   مهارت تخصصی مورد نیاز فضاي کسب(
)کار استان

مهارت آموزي  
شغلی  

44

استانداري   30,000 سال   1
راه اندازي بازارچه هاي محلی در مناطق  

هدف  
حمایت از مشاغل  

خرد خانگی  
45

استانداري   20,000
سال 1

جذب سرمایه گذار براي رونق کسب و 
کارهاي کوچک ویژه زنان مناطق کم 

برخوردار

ب توسعه فضاي کس
و کار خانگی  

46

فنی و حرفه اي 10,000
سال 1

توانمندسازي خانواده هاي فاقد شغل از 
طریق توسعه آموزشهاي فنی و حرفه اي 

کل استان

  توانمندسازي مناطق
حاد و بحرانی

47

استانداري با همکاري سازمان هاي  
غیردولتی

10,000
ماه 6

ی  اجراي طرح رفع موانع فرهنگی، کارآفرین
و اشتغال در مناطق هدف استان

  ارتقاء فرهنگ کار و
کارآفرینی

48



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه بازآفرینی شهري: پیشنهاداتدرخواستها و 

برنامه ردیف

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با هماهنگی ستاد بازآفرینی استان نسبت به اجراي برنامه هاي مصوب 
اداره کل . بازآفرینی براي شهرهاي اهواز، مسجدسلیمان، آغاجاري، هفتگل و شهرهاي دشت آزادگان اقدام نماید

. راه و شهرسازي به عنوان دبیر ستاد موظف به تهیه برنامه بازآفرینی شهرهاي فوق به قید فوریت می باشد
1

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در چارچوب یک فرآیند مشارکتی با اداره کل راه و شهرسازي استان نسبت 
به واگذاري اراضی تحت مالکیت خود که در حال حاضر به صورت سکونتگاه هاي غیررسمی می باشند مستند به 

قانون زمین شهري به  اداره کل راه و شهرسازي اقدام نموده و اداره کل راه و شهرسازي در اجراي  10ماده 
مصوبه سیاست هاي حمایتی و شرایط کلی واگذاري عرصه ساختمان هاي احداثی در اراضی تصرفی، ضمن 

واگذاري اراضی فوق به ساکنین، عواید حاصل از فروش امالك فوق را جهت جا به جایی آن بخش از سکونتگاه  
هاي غیررسمی استان که در حرائم پرخطر شرکت نفت واقع گردید و ضرورت جا به جایی آن توسط شرکت 

.مشخص می گردد هزینه نماید

2

ونتگاه  وزارت راه و شهرسازي موظف می باشد نسبت به تهیه طرح اسکان مجدد ساکنین پهنه هاي پرخطر سک
..هاي غیررسمی واقع در اراضی تحت مالکیت شرکت نفت با قید فوریت اقدام نماید 3



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه بازآفرینی شهري: پیشنهاداتدرخواستها و 

برنامه ردیف

 از بخش آن ویژه به بازآفرینی نیازمند هاي پهنه خصوص در گیري تصمیم فرآیند در تسریع منظور به
 هاي پروژه و موضعی و موضوعی هاي طرح ویژه، تفضیلی هاي طرح تهیه چهارچوب در شده اتخاذ تصمیمات

 عالی شوراي اختیارات شود، می داده تشخیص جامع طرح  با اساسی مغایرات داراي که توسعه محرك
 ریزي امهبرن شوراي کارگروه به استان شهري بازآفرینی ستاد در طرح تصویب از پس ایران معماري و شهرسازي

.گردد تفویض استان توسعه و

4

 و گردشگر جذب شهري، هویت حفظ منظور به استان در تاریخی اثر 2 حداقل ساالنه بهسازي مرمت، تملک،
.ایران بهسازي و عمران تخصصی مادر شرکت توسط هدف محالت به تعلق حس ارتقاء 5

  بازآفرینی سند تهیه و استان شهر 29 شهري ناکارآمد بافت محدوده براي بازآفرینی طرح تهیه و بروزرسانی
 انجام رکشو و شهرسازي و راه وزارت مشارکت با است، نگردیده تعیین آنها محدوده که مانده باقی شهر 47 براي
 .شود

6

 توسعه دفتر 10 حداقل اندازي راه به نسبت ساالنه هرکدام خوزستان استانداري و ایران بهسازي و عمران شرکت
.نمایند اقدام استان شهري بازآفرینی هدف محالت در توسعه محرك پروژه 10 اجراي و اي محله 7



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه بازآفرینی شهري: پیشنهاداتدرخواستها و 

برنامه ردیف

شهر، از اي اهواز با اولویت اجراي فوري شبکه ریلی شهرهاي جدید رامین و شیرینطرح شبکه حمل و نقل حومه
طریق توسعه راه آهن تهیه و اجرا گردد

8

 در محالت هدف بازآفرینی که دولت فاقد زمین است شرکت عمران و بهسازي ایران و سازمان ملی زمین و
ه هاي خدماتی مورد نیاز اجازمسکن و اداره کل راه و شهرسازي استان جهت تأمین زمین براي تحقق کاربري

.تهاتر امالك خود را داشته باشند
9

ت راه و هاي غیررسمی استان، با مشارکت وزارگیري از گسترش سکونتگاهنگري و پیشتهیه برنامه پیش
.   شهرسازي تهیه شود

10

راي شهرهاي منطقه آزاد اروند با هماهنگی ستاد بازآفرینی استان نسبت به اجراي برنامه هاي مصوب بازآفرینی ب
اداره کل راه و شهرسازي به . آبادان، خرمشهر و اروند کنار در چارچوب طرح باز آفرینی مصوب اقدام نماید

.عنوان دبیر ستاد موظف به به روز رسانی برنامه بازآفرینی شهرهاي فوق به قید فوریت می باشد
11



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

در زمینه بازآفرینی شهري: پیشنهاداتدرخواستها و 

برنامه ردیف

شرکت پتروشیمی ماهشهر با هماهنگی ستاد بازآفرینی استان نسبت به اجراي برنامه هاي مصوب بازآفرینی  
اداره کل راه و شهرسازي به عنوان دبیر . براي شهر ماهشهر در چارچوب طرح باز آفرینی مصوب اقدام نماید

..ستاد موظف به بروز رسانی برنامه بازآفرینی شهر فوق به قید فوریت می باشد
12

وزارت نیرو با هماهنگی ستاد بازآفرینی استان نسبت به اجراي برنامه هاي مصوب بازآفرینی براي شهرهاي   -
اداره کل راه و شهرسازي به عنوان دبیر ستاد موظف به تهیه برنامه بازآفرینی  . ایذه، باغملک و دهدز اقدام نماید

.شهرهاي فوق به قید فوریت می باشد
13

 صنایع فوالد با هماهنگی ستاد بازآفرینی استان نسبت به اجراي برنامه هاي مصوب بازآفرینی براي شهر کارون
اداره کل راه و شهرسازي به عنوان دبیر ستاد موظف به تهیه برنامه بازآفرینی شهرهاي فوق به قید . اقدام نماید

.فوریت می باشد
14

شرکت کشت و صنعت نیشکر با هماهنگی ستاد بازآفرینی استان نسبت به اجراي برنامه هاي مصوب  -
اداره کل راه و شهرسازي به عنوان دبیر ستاد موظف به تهیه برنامه  . بازآفرینی براي شهر شوشتر اقدام نماید

.بازآفرینی شهرهاي فوق به قید فوریت می باشد
15

شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران موظف است با قید فوریت شهرهاي داراي آثار تاریخی ثبت 
میراث جهانی نسبت به تملک حداقل یک ساختمان تاریخی و بازسازي آن با هدف راه اندازي اقامتگاه سنتی 

.اقدام نماید
16





ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

درخواستها و پیشنهادات

رت راه و وزا(تهیه برنامه پیش گیري و پیش نگري از گسترش سکونت گاه هاي غیر رسمی در مقیاس استان .١
)شهرسازي با همکاري وزارت کشور

اي میـانی و  در بافت ه) مشاور تسهیلگر(اختصاص سهمیه اي ثابت جهت  راه اندازي و بکارگیري نهاد توسعه محلی  .2
)وزارت راه و شهرسازي با همکاري وزارت کشور) (دفتر 3در هر گونه تخصیص ساالنه (سکونت گاه هاي غیر رسمی  

رت راه وزا(توجه ویژه به راه اندازي دفاتر توسعه محلی در محالت تاریخی شهرهاي اهواز، دزفول، شوشتر و شوش .3
)و شهرسازي با سازمان میراث فرهنگی و گردشگري

هـواز،  اتهیه برنامه ساماندهی و بازآفرینی مشترك رودخانه هاي واقع در محدوده شهرهاي استان شامل شهرهاي  .4
محـیط   توسط وزارت راه وشهرسازي،نیرو و سازمان حفاظتشوشتر، آبادان، خرمشهر، دزفول، شوش، ویس، مال ثانی 

ـ   تر ایـن  زیست در جهت بهرگیري از قابلیت هاي تفرجی این رودخانه ها و جلوگیري از تخریب و تجاوز به حـریم و بس
رودخانه ها

محور چذابه و شلمچهبازآفرینی قسمتی از مسیر پیاده روي اربعین  .5

واحد مسکونی داراي ارزش تاریخی در شـهرهاي   3اختصاص سهمیه و ردیف بودجه اي براي مرمت ساالنه حداقل  .6
اهواز، شوشتر، شوش، آبادان و دزفول



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

نفتدرخواست ها از وزارت 

)ناکارآمد و نشین فقیر هاي محدوده در ویژه به( سلیمان مسجد شهر در نفت با همراه گازهاي آوري جمع .1

مسجدسلیمان شهر در نفت هاي چاه حریم اصالح  .2

مسجدسلیمان شهر در نفت هاي چاه حریم در واقع هاي پهنه ساکنین مجدد اسکان در مشارکت .3

امین حق امنیـت  تعین تکیلف وضعیت مالکیت سکونت گاه هاي غیر رسمی  شکل گرفته در اراضی شرکت نفت در جهت ت .4
سکونت 

براي ساماندهی حاشیه نشینی در شهرهاي استان توسط این وزارت خانه بودجه اي اختصاص ردیف .5

ـ   .6 یه نشـینی و  ایجاد فضاي سبز در اراضی و اطراف تاسیسات مربوط به شرکت نفت به جهت پیش گیري از گسـترش حاش
ساخت و سازهاي غیر مجاز

 براي وسعهت ششم برنامه و بودجه قانون خیز نفت شهرهاي منابع درصد دو اعتبارات از بخشی اختصاص .7

  نفت وزارت سوي از استان هدف بافتهاي



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

درخواست ها از وزارت جهاد کشاورزي

تهیه طرح جامع بیابان زایی استان با تأکید بر کانون هاي بحرانی . 1

همکاري با وزارت راه و شهرسازي جهت اختصاص زمین مناسب براي جابجـایی پهنـه هـاي نـاهمگون و      .2
... ناکارآمد شهري از قبیل پادگان ها، زاغه هاي مهمات از شهرهاي استان و

خرمشهر و آبادان ، اهواز شهرهاي در رودخانه الیروبی .1

شهرها این ناکارآمد هاي بافت فاضالب ایجادشبکه بر تأکید با خرمشهر و آبادان اهواز، شهرهاي در فاضالب تصفیه و آوري جمع هاي شبکه احداث .2

)کارون( عبداهللا کوت خرمشهر، و آبادان ، اهواز شهرهاي براي سالم شرب آب تأمین .3

هاي دودهمح در ساکن جمعیت افزایش و مهاجرت از نگري پیش و پیشگیري جهت به احداث حال در بزرگ سدهاي ویژه به ملی بزرگ هاي طرح اجراي محدوده در واقع جمعیت سکونت و معیشت  تکلیف تعیین .4

استان شهرهاي ناکارامد

پایدارسازي شبکه در مقابل آلودگیهاي صنعتی و ریزگردها

بهبود نقاط مانور شبکه و اجراي اتوماسیون

ظرفیت سازي در شبکه و رفع محدودیت هاي مانور 

پایدارسازي شبکه در مقابل آلودگیهاي صنعتی و ریزگردها و در مواجه با تغییرات اقلیمی

از وزارت نیرودرخواست ها 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وزارت راه و شهرسازي از درخواستها 

ول، دزف اختصاص زمین براي ایجاد کابري هاي خدماتی در سکونت گاه هاي غیررسمی شهرهاي اهواز ، بندرامام، .1
...شوشتر، مسجد سلیمان و

چذابه - اهواز اندیمشک، – اهواز لردگان، ایذه -اهواز هاي راه آزاد تکمیل .2

اصفهان به شهرکرد -ایذه -اهواز و شیراز به امام بندر آهن خط احداث .3

جذابه بازارچه و فکه شهرهاي در مسافربري هاي پایانه ساماندهی .4

درخواست ها از سازمان منطقه آزاد اروند

این در بازآفرینی هاي برنامه اجراي از حمایت و آبادان و خرمشهر هاي شهر یکپارچه بازآفرینی هاي طرح تهیه.١

شهرها

مسکن بنیاد با جانبه 3 تفاهم شدن اجرایی.٢



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

و تجارتمعدن ، از وزارت صنعت درخواست ها 

ها آالینده کاهش و کنترل هاي سیستم به شدن مجهز به استان صنایع الزام .1

)دناکارآم هاي بافت در ساکن کارگران ویژه به( استان صنایع کارگران براي مناسب مساکن تهیه از حمایت .2

سازمان شهرداري ها و دهیاري  -وزارت کشور
  دهیاري و ها شهرداري سازمان طریق از استان نفر هزار 100 زیر شهرهاي بازآفرینی طرح تهیه قراردادن کار دستور در .4

  عمران شرکت با مشترك برنامه قالب در ها

فرهنگی میراث-کشور وزارت

شوش، (شهرهاي تاریخی ) 2(اهواز، شوشتر، دزفول، آبادان، رامهرمز، بهبهان : بافت هاي تاریخی، شهرهاي) 1(پیشنهاد تامین اعتبار براي 
)مسجدسلیمان، ایذه

.تاریخی شهرها_مستندسازي بافت فرهنگی  
.طرح جامع بافت هاي تاریخی

.فرهنگی _طرح حفاظت ومرمت در بافت تاریخی 
»  ضوابط اختصاصی«فرآیند تاریخی مطالعات طرح تفصیلی محدوده بافتهاي تاریخی 

.مصوب شوراي عالی معماري و شهر سازي» طرح هاي ویژه « مطالعه، سیاست گذاري، طراحی و تعیین ساز و کار مدیریت اجرائی 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

درخواستها از سایر وزارتخانه ها

اختصاص ردیف بودجه اي ساالنه جهت ساخت و بهسازي مدارس از سوي وزارت آموزش و پرورش .1

درمان و بهداشت وزارت سوي از استان سطح رسمی غیر هاي سکونتگاه در درمانگاه 3 ساالنه احداث .2

  رفاه وزارت توسط ملی پایلوت بصورت استان فقرزدایی جامع برنامه تهیه .3 	

 و مستضعفان بنیاد و امام فرمان اجرایی ستاد برکت بنیاد توسط پیشگیري و زدایی محرومیت و توانمندسازي هاي پروژه اجراي .4

  راه وزارت ودریانوردي بنادر سازمان و سپاه

اجراي پروژه تامین مالی خرد با همکاري وزارت رفاه و شرکت عمران و صندوق کارآفرینی امید	. 5

سـایر  تشکیل کارگروه ملی مبارزه با گردوغبار با محوریت سازمان محـیط زیسـت و جهادکشـاورزي و سـپاه و    . 6
دستگاهها براي ماندگاري جمعیت و پیشگیري

تشکیل پایلوت کارگروه اجتماعی و فرهنگی ستاد ملی وشوراي اجتماعی وزارت کشور. 7

 اختصاص مالیات برارزش افزوده بصورت ویژه براي شهرداري ها براي اجراي پروژه هاي محالت هدف از سـوي .8
سازمان شهرداري هاي وزارت کشور  



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

از سایر وزارتخانه هادرخواستها 

واحد مسکن اجتماعی از سـوي معاونـت    500واحد از سوي بنیاد مسکن و همچنین  500اجراي پروژه پایلوت بهسازي و مقاوم سازي مسکن 
مسکن وزارت راه بصورت ساالنه در سکونتگاه هاي غیر رسمی استان خوزستان

  جمهوري ریاست محروم مناطق معاونت سوي از حریم در واقع روستاها توسعه براي قیمت ارزان و ویژه تسهیالت اختصاص



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

استان  ردیف شهر
)  هکتار(مساحت  شهر

  طبق اعالم اداره کل
نراه و شهرسازي استا

ر جمعیت براساس آما
90سال 

خیمساحت بافت  تاری
مساحت  بافت  
ناکارآمد میانی

اه غیر مساحت سکونتگ
رسمی  

خوزستان

1 ...کوت عبدا-اهواز 22000 1112021 370 143 4516

2 دزفول 3290 248380 200 5 219
3 آبادان  2082 212744 161 319 1058
4 ماهشهر 2714 153778 - 245 308
5 خرمشهر 2335 129418 - 114 -
6 اندیمشک 1471 126811 - 112 233
7 ایذه 1481 117093 - 223 -
8 بهبهان 1833 107412 112 40 -
9 شوشتر 1744 106815 48 192 -

10 مسجد سلیمان 2378 103369 - 268 804

11 بندر امام 771 72357 - 76 236
12 رامهرمز 1458 69869 66 28 -
13 امیدیه 1150 60461 - 169 -
14 شوش   1232 59161 334 247 171
15 شادگان 590 52786 - 33 -
16 سوسنگرد 679 44469 - 218 -
17 چمران 333 31138 - 57 258
18 هندیجان 596 26929 - 35 -
19 شیبان 219 24968 - 108 -
20 باغملک 370 23352 - 85 -
21 رامشیر 335 23008 - 60 -
22 گتوند 487 22822 - 46 -
23 حمیدیه 419 20982 - 82 -
24 اللی 189 17745 - 52 -
25 هویزه 224 16154 - 160 -
26 ویس 113 15105 - 64 -
27 هفتگل 453 14877 - 182 -
28 مالثانی 245 14813 - 31 -
29 آغاجاري 356 12653 - 29 -

جمع کل  51547 3041490 1291 3423 7803

وضعیت محدوده هاي هدف بازآفرینی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت بافت هاي ناکارآمد شناسایی شده در استان

شهرهاي داراي محدوده بافت  
فرسوده مصوب در کمیسیون  

5ماده

 جمعیت شهرردیف 
مساحت شهر 

 ( هکتار) 

مساحت بافت 

 فرسوده

درصد بافت 

 فرسوده
 تاریخ تصویب

 8/8/85 8/6 1415 9/20880 1133003 اهواز 1

 18/11/73 3 141 4730 296979 دزفول 2

 4/2/85 3/24 9/505 3/2082 228905 آبادان 3

 23/6/87 9/4 2/114 2335 130707 خرمشهر 4

 1/4/87 5/9 2/139 7/1470 128774 اندیمشک 5

 22/3/87 8/13 8/372 8/2713 169806 ماهشهر 6

 1/12/86 9/8 6/162 1833 126304 بهبهان 7

 23/4/87 7/28 8/683 3/2378 103369 مسجدسلیمان 8

 22/3/87 15 5/222 7/1480 122013 ایذه 9

 27/7/71 5/14 3/240 1653 120687 شوشتر 10

 1/4/87 2/10 9/76 2/754 87467 بندرامام 11

 23/11/87 2/9 2/247 9/2701 86976 شوش 12

 23/6/87 9/1 5/27 5/1457 69869 رامهرمز 13

 23/6/87 7/14 4/169 1150 62862 امیدیه 14

 23/6/87 5/5 5/32 590 58545 شادگان 15

 23/6/87 8/20 2/256 8/1229 51727 سوسنگرد 16

 22/7/89 8/5 8/34 1/596 28206 هندیجان 17

 22/3/87 8/17 6/59 5/334 24801 رامشیر 18

 23/6/87 4/49 9/107 5/218 24112 شیبان 19

 2/4/87 8/9 8/46 5/477 25023 حمیدیه 20

 22/3/87 4/9 8/45 3/487 43881 گتوند 21

 23/6/87 3/10 77/84 826 43582 باغملک 22

 23/11/87 2/17 5/57 3/333 19047 چمران 23

 1/4/87 1/8 9/24 306 17745 اللی 24

 23/7/89 23 182 2/787 14877 هفتکل 25

 23/11/87 4/12 5/30 3/245 15886 مالثانی 26

 23/6/87 8/67 152 224 19844 هویزه 27

 23/4/87 4/56 9/63 2/113 15002 ویس 28

 2/4/87 1/8 9/28 5/355 14902 آغاجاري 29

 23/4/87 - 3/5426 5/54745 3284901 جمع



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

نام شهر
 مساحت

شهر

 جمعیت
شهر در  

سال 
1390

جمعیت 
شهر در  

سال 
مطالعه

 کل سکونتگاه هاي
 غیررسمی شناسایی

شده

گاه جمعیت کل سکونت
ی  هاي غیررسمی شناسای

آن به  نسبتو  شده
جمعیت شهر

سکونتگاه هاي داراي  
محالت  (اولویت مداخله 

)هدف

جمعیت
ویت سکونتگاه هاي داري اول

و ) محالت هدف(مداخله 
هرنسبت آن به جمعیت ش

مساحت
)هکتار( 

 درصد نسبت

ربه سطح شه
)رنف(جمعیت 

 درصد نسبت
به جمعیت 

شهر
تعداد

مساحت
)هکتار( 

درصد 
به  نسبت

سطح 

شهر

)نفر(جمعیت 
ت درصد نسب

 به جمعیت
شهر

کوت   -اهواز

عبداهللا
2200011120211100000451620,5334207531,107276712,5812951611,77

271415377814373430811,355264136,6232469,063380323,52ماهشهر

771723576746623630,612421035,88619525,291858727,55بندرامام

333311382771525877,481387750,07223771,17604521,81شهید چمران

147112681112211223315,844637837,98627518,694637837,98اندیمشک

237810336910612180433,819198986,6841305,471491214,05مانمسجد سلی

2082212744217988105850,825424824,8931909,132349810,78آبادان

32902483802358192196,664858820,6031414,29210008,91دزفول

35039جمع کل
206059

8
2020955763221,7867400633,3534418111,9329373914,53

وضعیت سکونتگاه هاي غیر رسمی شناسایی شده در استان



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

وضعیت محدوده هاي هدف بازآفرینی

نابسامان  
)هکتار(میانی

مساحت  

شهر
جمعیت سال 

1395
شهر ردیف

1415 اهواز 1

684
مسجد
سلیمان

2

506 آبادان 3

373 ماهشهر 4

256 سوسنگرد 5

5426 ـ
استان  کل

خوزستان
6

بافت نابسامان میانیشهر اول استان خوزستان از لحاظ  5

در عمدتا هکتار 5426 قالب در فرسوده بافت محدوده شهر 29 براي تاکنون خوزستان استان شهر 77 از 
.است رسیده 5 ماده کمیسیون تصویب به 1380 دهه اواسط

ه نسبت محدوده ب
شهر  مساحت

)درصد(

مساحت  
  محدوده

هدف
شهر ردیف

68 هویزه 1

56 ویس 2

50 شیبان 3

29
مسجد
سلیمان

4

21 سوسنگرد 5

لحاظ نسبت بافت نابسامان میانیشهر اول استان خوزستان از  5



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

تنوع قومیتی و فرهنگی: ظرفیت هاي طبیعی

  دتاعم خوزستان استان در قومی نوع
 اناست این شدن صنعتی دلیل به

  پس بخصوص است شده تر گسترده
  از مهاجرت سیل نفت، کشف از

  شد دزیا استان این به دیگر شهرهاي
  عراق و جنوبی شهرهاي از حتی و

  انخوزست استان به مهاجرانی نیز
 نای مختلف پهنه هاي در.شدند وارد

  تقومی و فرهنگ از تنوعی استان
 عرب، بختیاري، فارس، هاي

.ددار وجود ... و شوشتري دزفولی،

قوم بختیاري
قوم عرب

...قومیت هاي عرب و بختیاري و 
شوشتري و دزفولی



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

کشاورزي: ظرفیت هاي طبیعی

ي
ي و دامپرور

شاورز
ک

نیشکر

گندم

خرما

مرکبات و صیفی جات

پرورش و صید ماهی و 

میگو



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

تنوع اقلیمی: ظرفیت هاي طبیعی

 می توان بلندي و پستی نظر از را خوزستان استان
 .کرد متقسی جلگه اي و کوهستانی منطقه دو به

  مختلف هواي و آب داراي		 استان این همچنین
 و معتدل نیمه بیابانی، هوایی و آب مانند

.است گرم استپ هواي و آب کوهستانی،



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

تخصیص ردیف بودجه ملی به مناطق حاشیه 

تخصیص بودجه1396بودجه سال 1395بودجه سال نام شهر

ساماندهی حاشیه شهرمیلیارد تومان 175میلیارد تومان 90مشهد

برقراري توازن منطقه ايمیلیارد تومان 45-سیستان و بلوچستان

؟؟؟خوزستان



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

ترویجی: هدفهاي محدوده اقدامات اجرایی استان در سطح 



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

چالش ها: خوزستانمعرفی استان 

ش ها
چال

گرد و خاك و آلودگی هوا

آثار باقی مانده از جنگ تحمیلی

کم آبی و آثار زیست محیطی آن

ز وضعیت نامشخص مرز شهرستان اهواز ا

...کارون،دزفول،اندیمشک و 

 سطح وسیع بافت هاي ناکارآمد در

استان

؟



ستاد ملی باز آفرینی شهري استان خوزستان

)مهاجرت(چالش ها : معرفی استان خوزستان

ت
جر

ل مها
الی

د

بدي آب و هوا، گرد و غبار

امکانات رفاهی و تفریحی کم

وضعیت نامناسب عمران شهرها

دن آب شرب نامناسب و از بین رفتن و خشک ش

تدریجی رودخانه  هاي استان خصوصا کارون

عدم امنیت مناسب شهروندان

فرهنگ نامناسب شهروندي

:تاسهزار هکتار کانون ریزگرد حومه اهواز را دربرگرفته  130
هزار هکتار جنوب شرق   112 

هزار هکتار شرق اهواز کانون ریزگرد   15
امامهزار هکتار اطراف امیدیه و بندر  85

هورالعظیمهزار هکتار جنوب  51 
ماهشهرهزار هکتار شمال  31 
خرمشهرهزار هکتار شمال  28 
هندیجانهزار هکتار شرق  19 
.از دیگر کانون ریزگردهاي خوزستان هستند 

در  عتیشریاستاندار استان خوزستان جناب آقاي 

ــاري  ــواز خبرنگـ ــا  -اهـ ــورخ  –ایرنـ مـ
سـاالنه حـداقل سـه     نمـود بیان  :  1395/05/12

ــه   ــیلکرده و نخبـ هـــزار نفـــر از نیروهـــاي تحصـ

.کنندخوزستان به خارج استان مهاجرت می 

گرد و غبار از بین رفتن و خشک شدن  

تدریجی رودخانه  هاي استان 

ایرنـــــا داوود آقـــــایی بــــه گـــــزارش  
ــنبه در شــوراي برنامــه   1396/08/20ش

بـر  : گفـت ریزي در استانداري خوزستان 
 79بـالغ بـر    1395اساس نتـایج سرشـماري سـال    

تـا   1390نفر در بازه زمانی سال هاي  171هزار و 
ران، از خوزستان به استان هاي اصفهان، ته 1395

.البرز و یزد مهاجرت کردند



1363سال  1394سال 1389سال   1379سال 1369سال 

عراق

ایران




