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تعاریف و مفاهیم 

دادگاه عمومی: دادگاهی است که به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و شکایات وارده با صالحیت عام 
تشکیل می شود. تأسیس این دادگاهها در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب آن به تشخیص 

رئیس قوه قضائیه است.

دادگاه انقالب: دادگاهی است که بر طبق قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقالب مصوب 15 تیر 1373 
مجلس در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رئیس قوه ی قضاییه تشخیص بدهد تحت نظارت 

و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد و به جرایم زیر رسیدگی می نماید:
 -  کلیه ی جرایم علیه امنیت داخلی، خارجی و محاربه یا فساد فی االرض.

 -  توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسالمی و مقام معظم رهبری.
 -  توطئه علیه جمهوری اسالمی یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام.

 -  جاسوسی به نفع اجانب.
 -  کلیه جرایم مربوط به  قاچاق مواد مخدر.
 -  دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی. 

حوزه قضایی: عبارت از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ است.

عسر و حرج: مواردی است که یکی از دو متداین دچار مشکالت و سختی هایی شود که قانون بر خالف احکام 
اولیه فرصتی برای وی قایل شود. 

 

 

فصل دوازدهـم
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12 - 1 - تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت شماره گذاری شده در شهر اهواز

جمع موتور سیکلت آمبوالنس  تریلی
کشنده کامیون کامیونت وانت  مینی

بوس اتوبوس سواری سال

27.506 928 201 194 811 321 7.966 763 372 15.950 1385

35.549 2.233 375 302 1.102 468 9.475 1.285 607 19.702 1386

63.943 467 486 607 1.662 989 14.161 2.369 1.202 42.000 1387

61.063 88 107 204 645 478 14.247 809 1.465 43.020 1388

56.347 12.707 112 343 798 371 3.663 149 71 38.133 1389
مأخذ: راهنمایي و رانندگي استان خوزستان

12 - 2 - تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در شهر اهواز

جمع سال
)فقره(

منجر به خسارت جرحیفوتی
)فقره( مجروحفقرهفوت شدهفقره

138523.86340412.1712.58921.652

138622.51034382.8543.29319.622

138720.271981102.7053.02117.468

138817.47269952.5472.69714.856

1389 9.071 70 74 1.286 1.3827.715
مأخذ: راهنمایي و رانندگي استان خوزستان

12 - 1 - مقایسه تصادفات درون شهری وسایل نقلیه در شهر اهواز طی 5 سال اخیر

                          مبنا: جدول 12 - 1

امــور قضـایـی
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12 - 3 - تعداد تصادفات به تفکیک نوع تلفات و ماه در شهر اهواز  در سال 1389
جمعتعداد تصادفات خسارتیتعداد تصادفات جرحیتعداد تصادفات فوتیماه

1.069 971 93 5 فروردین

1.312 1.242 67 3 اردیبهشت

1.212 1.137 71 4 خرداد

762 711 50 1 تیر

692 631 56 5 مرداد

782 719 56 7 شهریور

703 649 50 4 مهر

570 497 67 6 آبان

510 306 193 11 آذر

507 293 205 9 دی

435 270 157 8 بهمن

517 289 221 7 اسفند

9.071 7.715 1.286 70 جمع
مأخذ: راهنمایي و رانندگي استان خوزستان

12 - 2 - مقایسه توزیع تصادفات  در شهر اهواز طی سالهای 1388 و 1389

                         مبنا: جدول 12 -  3

فصل دوازدهـم
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12 - 4 - اطالعات مربوط به صدور انواع گواهینامه در شهرستان اهواز
ویژهتراکتورموتورسیکلتپایه 2پایه 1گواهینامه سال

138673434.83111.25277529

13876.49733.94813.670262880

13886.55232.37315.1731091.067

13895.97412.8563.6194352.208
مأخذ : فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان

12 - 3 - توزیع گواهینامه های صادر شده در شهرستان اهواز

                             مبنا: جدول 12 -  4

12 - 5 - انواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان اهواز)گرم(
سایرسوختهشیرهشیشهکراكحشیشتریاكمرفینهروئینسال

13865.707.0000179.269.000252.5003.657.000130.0003993.005.000 - 

13877.840.0000125.062.000171.367.00021.925.0002.5916358.216.000 - 

13889040373.743.00072.422.00014.197.0006.8072.674.00010.591.000 - 

13891630187.851.00035.120.0004.857.0009.083.0007406.015.0008.028.000

مأخذ : فرماندهی نیروی انتظامی استان خوزستان

امــور قضـایـی
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12 - 6 - تعداد مجرمین  به تفکیک علل در زندان های استان خوزستان در سال 1389
جمع )درصد(مرد) درصد(زن) درصد(نوع جرم و بـزه

0.2915.4915.78مواد مخـدر

0.1923.8724.06سرقت ربودن مال غیر

0.1920.0920.28علیه اشخاص و اطفال

0.136.546.67علیه اموال و مالکیت

0.072.943.01محکومیت های مالی کیفری پروندهای غیر کیفری

0.594.835.42اعمال بر ضد عفت و اخالق عمومی

0.013.433.44نظامی و انتظامی

0.034.684.71علیه امنیت کشور

0.042.522.56علیه آسایش عمومی

0.1313.9314.06سـایــــر

1.6898.32100.00مجـمــوع
مأخذ: اداره کل زندانهای استان خوزستان 

12 - 4 - توزیع مجرمین  به تفکیک علل در زندان های استان خوزستان در سال 1389

              مبنا: جدول 12 -  6

فصل دوازدهـم
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12 - 7 - دفعات حضور در زندان برای زندانیان ورودی در سال 1389
 درصدمرد درصدزنتعداد دفعات حضور در زندان

47681.2320.63860.08مرتبه اول

7112.127.87922.94مرتبه دوم

203.412.8498.29مرتبه سوم

193.242.9888.70مرتبه چهارم و باالتر

58610034.351100جمع
مأخذ: اداره کل زندانهای استان خوزستان 

12 - 8 - ترکیب سنی و تحصیالتی زندانیان در سال 1389
کارشناسی ارشد و باالترکارشناسیکاردانیدیپلمسیکلبیسواد و ابتداییسن

181140000 سال و کمتر

1958432081100 تا 25

2674730701380 تا 32

3364224913021254 تا 39

40573324251 تا 46

47752521440 تا 53

543295320 تا 60

320010باالتر از60 سال
مأخذ: اداره کل زندانهای استان خوزستان 

امــور قضـایـی
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12 - 5 - توزیع حضور زندانیان بر حسب ترکیب سنی و تحصیالت در استان خوزستان در سال 1389

                    مبنا: جدول 12 -  8

12 - 9 -  درصد ورودی به زندان های استان خوزستان به تفکیک وضعیت تأهل در سال 1389
مرد) درصد(زن) درصد(وضعیت تأهل

6746متاهل

31فوت همسر/ مطلقه

3053مجرد

100100جمع
                    مأخذ: اداره کل زندانهای استان خوزستان 

12 - 10 - تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالك

سال
قطعي

معامالت با حق 
وکالت اجارهذمهاسترداد

نامه
گواهي 
سایرامضاء

غیر منقول
منقول

138620.30228.97513.3651241287.552147.55548.822

138724.44623.6798.6144758572.122112.31747.609

138828.82223.7177.0328888273.098139.46958.553

138929.48129.9968.9944795587.806146.92677.371
مأخذ : اداره ثبت اسناد و امالك استان خوزستان

فصل دوازدهـم
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12 - 6 - سهم انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالك در سال 1389

                             مبنا: جدول 12 -  10

12 - 11 - عملکرد کل اداره ثبت اسناد و امالك به تفکیک نواحی ثبت اسناد در شهر اهواز در سال 1389
تعداد اسناد مالکیت واگذار شدهتعداد اسناد مالکیت صادرهناحیه

26.60321.902اهواز
مأخذ : اداره ثبت اسناد و امالك استان خوزستان     

 
12 - 12 - آمار معاینات اجساد با علت فوت تعیین شده ارجاعی به پزشکی قانونی   

جمعسال
مرگ های غیرطبیعی

مسمومیتسقوط از بلندیغرق شدگیسوختگیتصادف رانندگی

13855.5371.5592351974821

13864.4511.3162071924515

13874.1401.2742292307548

13883.8501.2572021578039

13894.0191.2432062016125
مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

امــور قضـایـی
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12 - 12 - آمار معاینات اجساد با علت فوت تعیین شده ارجاعی به پزشکی قانونی )ادامه(

جمعسال
مرگ های طبیعیمرگ های غیرطبیعی

سایر مرگ های گاز گرفتگیبرق گرفتگی
غیر طبیعی

بیماری های 
قلبی و عروقی

سایر مرگ های 
طبیعی

13855.53778349191.0172.478

13864.451104137827091.725

13874.14070227205001.079

13883.85010019613462976

13894.01997251.889534422
مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12 - 7 - مقایسه آمار معاینات اجساد با علت فوت ارجاعی به پزشکی قانونی در شهر اهواز

             مبنا: جدول 12 -  12

فصل دوازدهـم



195

12 - 13 - آمار معاینات سرپائی )افراد در قید حیات( انجام شده توسط پزشکی قانونی استان خوزستان 

سال
جمع کل 
معاینات 
سرپایی

معاینات عمومی

اهدا جنینحوادث کارنزاعتصادفات رانندگیمعاینات روانپزشکی

138516.6181.85518.64133.5791.4170

138687.5972.75215.72828.2071.2650

138786.5982.47215.65428.7031.09622

138886.6422.15517.93326.0381.14131

138987.4541.95918.38023.9441.40636

مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12 - 13 - آمار معاینات سرپائی )افراد در قید حیات( انجام شده توسط پزشکی قانونی استان خوزستان  )ادامه(

سال
جمع کل 
معاینات 
سرپایی

معاینات عمومی

از 
سایر معاینات تعیین ارشکارافتادگی

عمومی
معاینات 

اختصاصی زنان
معاینات 

اختصاصی مردان

138516.6182818.27116.2914.636225

138687.5974119.15413.2194.289190

138786.5986618.94212.9864.001184

138886.6426320.59410.1514.202206

138987.4543623.00213.5644.897230
مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12 - 14 - مراکز قضایی مستقر در شهر اهواز در سال 1389
محل استقرارحوزه قضاییردیف

حوزه یک –ساختمان مرکزی دادگستری استان 1
امانیه –فلکه ساعت خوزستان 

بلوار قدس –بعداز بیمارستان آپادانا حوزه 22

شهید فهمیده –زیتون کارمندی نبش خ زویه  حوزه 33

24متری روبه روی باغ معین جنب کالنتری 13حوزه قضایی 24متری دادسرا4

منطقه کارون حوزه عملیات کارون 5

اهواز کیانپارس خ پهلوان شرقی دادسرای جنائی و عمومی و انقالب اسالمی6

مأخذ : اداره کل دادگستری استان خوزستان
امــور قضـایـی
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12 - 15 - تعداد مراکز قضایی در اهواز در سال 1389

نام 
مجتمع

تعداد 
شعب 
فعال

محدوده کالنتری ها در حوزه زیر نظر شعب
مجتمع های شورای حل اختالف

مجتمع 
22شماره یک

 - 176  - 181 - 184 - 191
 218 - 221 -  5 - 10 - 148

  - 193 - 200 - 205 - 209 -
 250 - 311 - 316 - 380 - 283

384 - 387 - 401 -  245 -

مناطق کیانپارس -کیان آباد-کیانشهر-عامری-حوزه کالنتری 
13 منبع آب-حصیرآباد-400دستگاه-سپیدار- پاسگاههای 
انتظامی )20و11و13و36وکالنتری(  و پاسگاههای راهنمایی 

14

مجتمع شماره 
10دو

 - 21 - 198 - 208 - 243
 277 - 426  -  13 - 14 - 19

270 -

مناطق کمپلو شمالی و جنوبی-کوی علوی)شیلنگ آباد لشکر 
آباد(-سه راه خرمشهر به بعد-گلستان وبهارستان-پردیس-

کالنتری33و27و30و19 - پاسگاه راهنمایی و رانندگی خیابان 
کارگر –)پیام نور(

مجتمع شماره 
15سه

 - 47 - 48 - 49 - 50 - 53
 337 - 355  -  6 - 26 - 45
 322 - 327 - 331 - 335 -

368 -

مناطق پاداد شهر-فاز یک و دو پاداد-آخرآسفالت کوی ابوذر- 
زیباشهر-کوی باهنر -مهدیس-کوی مدرس-حوزه کالنتری 

22 آخراسفالت - 23فاز 2 - 24 باهنر - 20کالنتریها 
–کالنتری 12

مجتمع 
12شماره چهار

 275 - 284 - 293 - 294
 - 373 - 29 - 31 - 263 -
312 - 351 - 356 - 367

منطق کوی نیرو- چهارشیر-کوی فرهنگیان-شهرك نفت-
شهرك آغا جاری-کوی ملت فاز 1و2و3 - زیتون کارمندی 

-زرگان- زویه 1و2- ملی راه-فرودگاه-کوی جواهری-
بلوارپاسداران- کالنتری)18و26(

مجتمع 
11شماره پنج

168 - 185 - 261 - 308
409 - 449  - 162 - 166

321 - 334 - 396

مناطق امانیه-حوزه کالنتری 16-مرکزشهر- حوزه کالنتری 
13)خ نادری تا چهارراه سی متری از پل سیاه تا چهار راه زند 

به سمت رودخانه

مجتمع 
109 - 106 - 98 - 890شماره شش

40 - 41 - 72 - 89
مناطق کوت عبدا...-اسالم آبادتاآخرکوت عبدا... و 

)پاسگاه کوت عبداله()کالنتری22( شریعتی تا کانتکس

مجتمع 
مجتمع خانواده)در سطح کل اهواز(390 - 381 - 201 - 4183شماره هفت

مجتمع 
11شماره هشت

443 - 444 - 445 - 446
451 - 452  -  274 - 442

447 - 448 - 450
مجتمع پزشکی)در سطح کل اهواز(

مجتمع 
437 - 434 - 433 - 8432شماره نه

مجتمع زندانها )مختص زندانها(431 - 317 -  441 - 439

مجتمع شماره 
358 - 315 - 164 - 59 - 6ده

پاسگاه عنافچه57 - 55

مجتمع شماره 
پاسگاه الهایی309 - 151 - 80 - 70 - 568یازده

مأخذ : اداره کل دادگستری استان خوزستان

فصل دوازدهـم


