شهرداری اهواز
حوزه معاونت خدمات شهری
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

وضعیت مجتمع ها
در سال1397

وضعیت ساخت مجتمع های صنوف
-1مجتمع های تکمیل شده :
•

 - 1 - 1مجتمع آلومینیوم كاران اهواز

•

 -2 - 1مجتمع آهن فروشان غرب اهواز

•

 - 3- 1مجتمع آهن فروشان شرق اهواز

•

 - 4- 1مجتمع نمایشگاههای اتومبیل

•

 - 5- 1مجتمع بنکداران

•

 - 6- 1مجتمع اسقاط فروشان

•

 -7- 1فاز اول مجتمع عالمه

 -2مجتمع های در دست ساخت
•

 -1-2مجتمع فاز دوم آهن فروشان شرق اهواز

•

 -2-2مجتمع مصالح فروشان غرب اهواز

•

 -3-2مجتمع بنکداران غرب اهواز

•

 -4-2مجتمع درودگران

•

 -5-2فاز دوم مجتمع عالمه

•

 -6-2مجتمع نمایشگاههای سبک فاز دو

•

 – 7-2مجتمع نمایشگاههای سنگین

•  – 8-2بازارمبل زرگان

 - 3مجتمع های مکانیابی شده
•  -1-3مجتمع زرگان (كوثر)
•  -2-3مجتمع مصالح فروشان جنوب غرب اهواز( خوانساری)
•  -3-3مجتمع سنگفروشان شمال اهواز
•  -4-3مجتمع لوازم ساختمانی بهداشتی
•  -5-3نمایشگاههای اتومبیل مالشیه
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 -1- 1مجتمع آلومینیوم کاران اهواز :

مشخصات  :در محدوده شهرداری منطقه سه قرار دارد .
آدرس  :جاده اهواز مسجدسلیمان روبروی نیروگاه زرگان .
مساحت  5/3:هکتار ظرفیت  :دارای  4واحد  42متری و  14واحد  241متری
در سال 1378مورد بهره برداری قرار گرفت .
امکانات  :دارای برق  ،تلفن  ،اسفالت
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 -2مجتمع آهن فروشان غرب اهواز :
در محدوده شهرداری منطقه شش قرار دارد .
آدرس  :جاده اهواز – خرمشهر،
مساحت  6 :هکتار  .دارای  34انبار كه  18انبار  1000متری و  16انبار  800متری
امکانات  :دارای برق  ،تلفن  ،یک باسکول توزین34 - 38دفترفروش .بهره برداری سال 79
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 -3مجتمع آهن فروشان شرق اهواز :
مشخصات :در محدوده شهرداری منطقه هشت قرار دارد .
آدرس  :انتهای خیابان امام ،
مساحت  27 :هکتار  .ظرفیت  :دارای  145انبار  500متری در سال 1380بهره برداری قرار گرفت .
امکانات  :دارای برق  ،تلفن  ،یک باسکول توزین ویکی دیگر در دست احداث  ،اسفالت ،پاسگاه و كالنتری
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 - 4مجتمع نمايشگاههای اتومبیل :
آدرس  :اتوبان كوت عبداهلل – اول اسالم آباد .
مساحت  14.2 :هکتار ظرفیت  :دارای 303نمایشگاه سبک با متراژ  200متری و سنگین با متراژ  500متری.
امکانات  :دارای جاده دسترسی  ،شبکه آب آشامیدنی  ،برق  ،تلفن  ،اسفالت  ،فاضالب .بهره برداری سال 84
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 - 5مجتمع بنکداران شرق :
آدرس:در محدوده منطقه هشت –انتهای خیابان امام بعد از مجتمع آهن فروشان شرق اهواز.
مساحت 64:هکتار جهت عمده فروشان موادغذایی (بنکداران).
ظرفیت1014:كارگاه  375متری شامل 620انبار و مابقی كاربریهای دیگر.
كارهای مانند فاضالب ،برق ،آب ،آماده سازی خیابانها،آسفالت و فضای سبز انجام گردیده است .در سال  93بهرره بررداری
شدند.
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 - 6مجتمع اسقاط فروشان:
آدرس  :انتهای خیابان امام بعد از مجتمع آهن فروشان شرق اهواز.
مساحت :یک هکتار .ظرفیت 65 :كارگاه  25 .انبار ساخته شده و در سال  92بهره برداری شدند .
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 - 7فاز اول مجتمع عالمه:
وضعیت فعلی  :دارای برق  ،آب  ،تلفن ،حدود  40كارگاه در محل در حال فعالیت می باشند.
در محدوده شهرداری منطقه هفت – انتهای خیابان عالمه .مساحت 5/4 :هکتار جهت صنوف خدماتی فنی در نظر گرفته شده است.
دارای  108كارگاه آماده بهره برداری و  60كارگاه دیگر كه توسط بنیاد جانبازان ساخته شده است .بهره برداری سال . 90
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مجتمع های در حال ساخت در شهر اهواز :
 -1مجتمع فاز دوم آهن فروشان شرق اهواز  :آدرس  :انتهای خیابان امام بعد از مجتمع فاز یک آهن فروشان
شرق اهواز.مساحت :حدود  10هکتار جهت صنوف خدماتی فنی مانند جوشکار  ،صافکار ،رنگ آمیرز خرودرو ،
تراشکار و غیره می باشد.ظرفیت 270 :واحد  60متری تا  100متری.وضعیت فعلی :ساخت  70كارگراه بره ررور
كامل و بقیه در حال ساخت.

Your Logo

مجتمع های در حال ساخت در شهر اهواز :
 - 2مجتمع مصالح فروشان غرب اهوازعین دو  :آدرس  :مسیر جاده اهواز – حمیدیه بعد از عین دو  .این مجتمع
به مساحت 16.8 :هکتار  .ظرفیت كارگاه  170 :واحد  525متری .وضعیت فعلی :گرفتن پروانره سراخت از رریر
فرمانداری .در مورخ  88/10/19مراسم گلنگ زنی آن انجام گرفت .دو واحرد انبرارآن سراخته شرده و  12واحرد
سنگکاری شده و باسکول آن هم مورد بهره برداری قرار گرفته است .

Your Logo

مجتمع های در حال ساخت در شهر اهواز :
 -3مجتمع بنکداران غرب اهواز :به مساحت  10هکتار و ظرفیت  81انبار 800متری در حال حاضرر  18واحرد
آن تکمیل و  3واحد دیگر در حال ساخت بوده و تا دی ماه  97ده انبار بنکداری سراخته و بره بهرره بررداری
رسیدند .

Your Logo

مجتمع های در حال ساخت در شهر اهواز :
 -4مجتمع درودگران:
آدرس  :مسیر جاده كمربندی اهواز -آبادان روستای دامنه بزرگ .مساحت 9 :هکتار .دارای حدود  334كارگاه جهت صنف نجاران  ،چوب فروشران.
در حال ساخت می باشد و حدود  115كارگاه ساخته شده است و  20واحد آن مورد بهره برداری قرار گرفته اند.

Your Logo

مجتمع های در حال ساخت در شهر اهواز :
-5فاز دوم مجتمع عالمه:
آدرس  :انتهای خیابان عالمه .مساحت :حدود یک هکتار .ظرفیت 65 :قطعه  60تا  100متری .وضعیت فعلی :در حال گرفتن پروانه ساخت از منطقه
هفت می باشد تعداد  32كارگاه هم ساخته شده است و بقیه در حال ساخت می باشند.

Your Logo

مجتمع های در حال ساخت در شهر اهواز :

 -6مجتمع نمايشگاههای سبک فازدو :
موقعیت اسالم آباد بعد از دانشگاه تربیت معلم مساحت  9هکتار ظرفیت  276واحد عملیات زیر سازی تا اسفالت انجام شده است و تعداد  50واحد
در حال ساخت می باشند.

Your Logo

جدول مشاغل مشمول بند  20ماده  55قانون شهرداريها
ردیف

نوع فعالیت
اگزوز سازی

ردیف
1

نوع فعالیت
آهن فروشی

13

2

ضایعات فروشی

14

تانکر سازی

3

جوشکاران

15

اطاق سازی

4

آلومینیوم کار

16

تراشکار

5

نجاری

17

چوب فروشی

6

صافکاری

18

موزائیک سازی

7

تعمیرگاه خودروسنگین وسبک

20

تیرچه و بلوک سازی

8

مصالح فروشی ساختمانی

21

کابینت و کمد سازی

9

آهنگری اتومبیل

22

نمایشگاه اتومبیل

10

اسقاط فروشی

22

بنکدار مواد غذایی

11

رادیاتور سازی

23

سنگبری و سنگفروشی

12

رنگ آمیزی اتومبیل

24

حلبی سازی

توضیرح اینکه تعمیرگاههای خرودروی سبک در صرورت داشتن گاراژ با مساحت مناسب بالمانع است.
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طرحهای پیشنهادی
 .1مجتمع تاالرها
 .2بازار بزرگ مبل فروشان اهواز

 .3بازار بزرگ ماهی فروشان اهواز
 .4مجتمع مصالح فروشان شرق اهواز
 .5صنوف خدماتی فنی غرب اهواز
 .6بازار بزرگ كاالی خانه اهواز
 .7شهرک سالمت اهواز

 .8مجتمع تیرچه و بلوک شمال غرب اهواز
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متن بند  20ماده  55قانون شهرداريها :
• جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای
ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهااست  ،شهرداری مکلف است از تاسیس
كارخانه ها  ،كارگاهها  ،گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دكان ها و همچنین مراكزی
كه مواد محترقه میسازند و اصطبل چهار پایان و مراكز دامداری و بطور كلی تمام
مشاغل و كسبهایی كه ایجاد مزاحمت و سر و صدا كنند یا تولید دود و یا عفونت و یا
تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره های آجر و گچ و
آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با
نظارت و مراقبت در وضع دودكشهای اماكن و كارخانه ها و وسائط نقلیه كه كار كردن
آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات
مذكور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر الزم
شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
• تبصره :
• شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است ضمن دادن
مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابالغ نماید و اگر صاحب ملک به نظریه شهرداری
معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض كتبی خود را به كمیسیونی مركب از سه نفر كه
از ررف انجمن اسالمی شهر انتخاب خواهند شد تسلیم كند  .رای كمیسیون قطعی و
الزم االجراء است هرگاه رای كمیسیون مبنی بر تایید نظر شهرداری باشد و یا صاحب
ملک در موقع اعتراض نکرده و یا درمهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری بوسیله
مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.
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نمودار تعداد مشاغل و درصد آنها در مناطق هشتگانه
در سال97
منطقه هشت
منطقه يک

216

763

%6

%22

منطقه هفت
382
%11

منطقه دو
112
%3

منطقه سه
522

منطقه شش

%15

875
%26

19

منطقه چهار

منطقه پنج

317

267

%9

%8

ردیف

تعداد مشاغل ساماندهی شده در سال97
نوع شغل

ظرفیت مجتمع

سال96

سال97

آدرس

1

آلومینیوم كاران

18

18

تکمیل شده

مسیر اهواز  -زرگان

2

آهن فروشان غرب

34

34

تکمیل شده

جاده اهواز – مالشیه

3

آهن فروشان شرق

180

180

تکمیل شده

انتهای خ امام جنب صنايع فوالد

4

نمایشگاههای اتومبیل

250

177

تکمیل شده

جاده اهواز – کوت عبداهلل

5

صنوف خدماتی عالمه

173

146

تکمیل شده

انتهای خ عالمه کوی آل صافی

6

بنکداران شرق اهواز

1014

395

تکمیل شده

انتهای امام جنب مهديس

7

اسقاط فروشان

65

29

تکمیل شده

انتهای خ امام  -مهديس

8

فاز دو آهن فروشان

300

65

11

انتهای خ امام  -مهديس

9

فاز دوم مجتمع عالمه

65

30

9

انتهای خیابان عالمه

10

مجتمع درودگران

334

15

20

دامغه بزرگ جاده اهواز -آبادان

11

بنکداران غرب اهواز

81

6

18

جنب میدان میوه وتره بار الغدير

12

مجتمع فاز دو نمایشگاههای اتومبیل سبک

276

زیر سازی

38

جاده اهواز – کوت عبداهلل اسالم آباد

13

مجتمع نمایشگاههای سنگین ماشین

200

زیر سازی

2

جاده اهواز – کوت عبداهلل انتهای شکاره

14

مجتمع مصالح فروشان موسوی عین دو

170

2

2

جاده اهواز حمیديه بعد از عین دو

15

مجتمع مصالح فروشان خوانساری مالشیه

200

زیر سازی

زیر سازی

جاده اهواز خرمشهر نرسیده به مالشیه

16

بازار مبل زرگان

180

زیر سازی

زیر سازی

جاده اهواز مالثانی بعد از زرگان

مجتمع نمایشگاههای اتومبیل سبک و ماشین آالت كشاورزی

400

0

زیر سازی

جاده اهواز خرمشهر نرسیده به مالشیه

ظرفیت کل مجتمع ها

3646

1097

100

تعداد کل مشاغل ساماندهی شده

17

20

با تشکر

21

