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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 افساد 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. 
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 12-1 - تعداد تصادفات به تفکیک نوع تلفات و ماه در شهر اهواز در سال 1393

کل تصادفاتتعداد تصادفات خسارتیتعداد تصادفات جرحیتعداد تصادفات فوتیمـاه

14216230460فروردین

10307219536اردیبهشت

8239209456خرداد

9221153383تیـر

10251188449مـرداد

8209200417شهریور

10194215419مهر

10257182449آبان

7272179458آذر

7335334676دی

7276232515بهمن

10289240539اسفند

110306625815757جمع
 مأخذ: راهنمایی و رانندگی استان خوزستان

12 - 1 - مقایسه توزیع تصادفات در شهر اهواز طی سال های 93 - 1391

                   مبنا: جدول 12 - 1
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12 - 2 - تعداد وسایل نقلیه موتوری و موتور سیکلت در شهر اهواز سال1393

موتور سیکلتآمبوالنسوانـتمینی بوسکامیونتاتوبوسکامیونسواریتریلی کشنده

369471365025201927736172408
مأخذ: راهنمایی و رانندگی استان خوزستان

12 - 3 - تصادفات درون شهری وسایل نقلیه منجر به فوت، جرح و خسارت در شهر اهواز سال 1393

جمع )فقـره(
جـرحی فـوتی

منجر به خسارت)فقره(
مجروح )نفر(فقرهفوت شده )نفر(فقره

-110110306837152581
مأخذ: راهنمایی و رانندگی استان خوزستان

12 - 4 - تعداد انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالک سال های 93 - 1389

سـال
معامالت با حق قطعي

سـایرگواهي امضاءوکالت نامهاجـارهذمـهاسترداد
غیر منقولمنقول

138929481299968994479558780614692677371
1390260414086610224201111110868815512987308
139126448412269888408175612003212521276280
139227926301678422130184211409512125872100
1393164820134295786377762694252

مأخذ:اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان

توجه: در سال 1393 آمار مربوط  به دفاتر ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز می باشد.

12 - 2 - سهم انواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد و امالک در سال 1393

                      مبنا: جدول 12 - 4
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12 - 5 -  عملکرد کل اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز در سال 1393

تعداد اسناد مالکیت واگذار شدهتعداد اسناد مالکیت صادرهناحیـه
4370943709اهـواز

 مأخذ: اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان

12 - 6 - تعداد شرکت هاي ثبت شده و منحل شده و تعداد دفاتر ثبت اسناد و امالک طی سال های 93 - 1389

تعداد دفاتر ثبت اسناد و امالکتعداد شرکتهاي منحل شدهتعداد شرکتهاي ثبت شدهسـال
13892343104143
1390175781117
1391129049116
139243412116
13931041--

  مأخذ: اداره کل ثبت اسناد و امالک خوزستان

12 - 7 - معاینات اجساد با علت فوت تعیین شده ارجاعی به پزشکی قانونی شهر اهواز سال1393

جمع معاینات 
اجسـاد
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21284441517843564210499394411
 مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12 - 3 - بررسی علل فوت ارجاعی به پزشکی قانونی در شهر اهواز سال1393

                     مبنا: جدول 12 - 7
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12 - 8 - معاینات سرپائی )افراد در قید حیات( انجام شده توسط پزشکی قانونی استان خوزستان سال1393

جمع کل
 معاینات سرپایی
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103919182419191236802537823922653257057907301
مأخذ: اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12 - 9 - عملکردآزمایشگاه پزشکی قانونی استان خوزستان سال 1393 

آزمایشگاه پاتولوژی  آزمایشگاه سم شناسی
آزمایشگاه DNAآزمایشگاه سرولوژی  )تعداد اعضاء(

8672351026751
مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

12 - 10 - عملکرد کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی استان خوزستان سال1393)تعداد پرونده به نتیجه رسیده( 

جمع قصـور پزشکی پزشکی قانونی روانپزشکی
347 71 106 170

مأخذ : اداره کل پزشکي قانوني استان خوزستان

توجه: اداره کل دادگستری استان خوزستان حاضر به ارایه اطالعات  خواسته شده  برای سال 1393 نشده است.

12 - 11 - اطالعات مربوط به صدور انواع گواهینامه در شهر اهواز در سال 1393 )فقره(

جمعالمثنیتعویـضپایه 1و2و موتورسیکلت
2121225849921969

مأخذ: نیروی انتظامی استان خوزستان

12 - 12 - انواع مواد مخدر کشف شده در شهر اهواز در سال 1393 )کیلوگرم(

سایـر شیـره کـراک حشیش تریاک شیـشه هروئیـن 

435. 0 54.002 45.198 4.6940.051 3.346 10.267
 مأخذ: نیروی انتظامی استان خوزستان
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12 - 4 -مقایسه انواع مواد مخدر کشف شده در شهر اهواز در سال 1393 )کیلوگرم(

                             مبنا: جدول12 - 12

12 - 13 - فهرست کالنتری های شهر اهواز در سال 1393

منطقه موقعیـتنـامشماره کالنتریردیف
تلفـنشهرداری

72260222میدان والیت- بلوار کارونکارونکالنتری شماره 111
12222550خ گندمی نبش سیروسسی متریکالنتری شماره 212
12221260خیابان 24 متریآزادگانکالنتری شماره 313

جنب بهداری ناجا نبش خیابان کیانپارسکالنتری شماره 414
23370673سبحان و اول وهابی

23796050کمپلو- بلوار انقالبانقالبکالنتری شماره 515
23336068 و4پل راهنمایی و رانندگی سابقامانیهکالنتری شماره 616
633392744کـوی علویکوی علویکالنتری شماره 717
34474573کوروش- فاز 4کوی ملتکالنتری شماره 818
43772671سه راهی خرمشهرسه راهی خرمشهرکالنتری شماره 919
82286848میـدان چهار اسبسه راه نپهکالنتری شماره 1020
12188096آخر آسفالت نبش خیابان 16شریعتیکالنتری شماره 1122
15581812 و 8فـاز2 پادادفاز دو پاداد شهرکالنتری شماره 1223
832182515سه راهی باهنر باهنرکالنتری شماره 1324
135544909 و8فاز 1 پادادشهر خیابان مردادغربیکوی طالبکالنتری شماره 1425
3613188089فلکه ملی راهملی راهکالنتری شماره 1526

گلستان- خ سعدی بین قریشی و کوی سعدیکالنتری شماره 1627
46132182817سروریان

43360906لشکر آباد - کالنتری 30نهضت آبادکالنتری شماره 1730
43356031پردیسابوذرکالنتری شماره 1833

مأخذ: نیروی انتظامی استان خوزستان
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12 - 14 - اهم  فعالیت های پیشگیرانه و آموزشی پلیس مبارزه با مواد مخدر  استان خوزستان در سال 1393

تعدادافراد آموزش دیده )نفر(تعدادعنـوان فعالیت
201900آموزش پیشگیری از اعتیاد در مساجد
224852آموزش پیشگیری از اعتیاد در مدارس

5820آموزش پیشگیری از اعتیاد  در دانشگاه ها
11922همایش تخصصی پیشگیری از اعتیاد

1217100پرپایی نمایشگاه تخصصی مبارزه با مواد مخدر
617000در ج مقاالت و پیام های هشداری در سایت ناجا
7930آموزش مددجویان کمیته امداد امام خمینی )ره(

7637آموزش پرسنل نظامی و انتظامی در خصوص پیشگیری از اعتیاد
3230آموزش مرکز فنی و حرفه ای و هالل احمر

مأخذ: نیروی انتظامی استان خوزستان

12 - 14 - اهم  فعالیت های پیشگیرانه و آموزشی پلیس مبارزه با مواد مخدر  استان خوزستان در سال 1393)ادامه(

تعدادافراد آموزش دیده )نفر(تعدادعنـوان فعالیت
11200امحاء مواد مخدر با نصب تراکت و پیام های هشداری

3230آموزش مرکز فنی و حرفه ای و هالل احمر
1326450تهیه و توزیع بروشورو نصب بنر و تراکت آموزشی

33500آمـوزش زائریـن حـج
63550همایش پیاده روی ،دو چرخه سواری و کوه پیمایی

41122500مصاحبه تلویزیونی ، مطبوعاتی و ارتباط تلفنی )197(
1201184591جمع کـل

مأخذ: نیروی انتظامی استان خوزستان

12 - 15 - اهم موضوعات مطرح شده با پلیس 110 شهر اهواز در سال 1393

درصدتعدادموضـوعردیف
37. 5117328جرائم و تخلفات رانندگی1
6. 154928مفاسد اجتماعی2
5. 8460حوادث و سوانح3
2. 2387413سرقت4
3. 22661جرائم مالی و اقتصادی5
1 0. 17700مواد مخدر6
5. 45042فقدانی و پیدایش7
53. 8038944سایر موارد8

مأخذ: نیروی انتظامی استان خوزستان
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12 - 16 - تعداد  مراکز پلیس 10+ در شهر اهواز در سال 1393

موقعیـتنـامردیف

بلوار آیت االه بهبهانی- رو به روی سخیـریهپلیس 1+10

اهـواز- کیان آباد- نبش 19پلیس 2+10

خیابان نظام وفا پشت کلینیک رجاییپلیس 3+10

خ 5 شـرقی کیانپـارسپلیس 4+10

اتوبان بهبهانی- نبش خ 14 اسالم آباد شرقیپلیس 5+10

فلکه بیمارستان سپیدار- خ مهـرگان 1پلیس 6+10

پاداد شهر خیابان شهید دباغ زاده بین خ 10 و11پلیس 7+10

خ اصلی زیتون بین خ حجت و جهانگیریپلیس 8+10

اهـواز گلستـان -پیچ گلستـانپلیس 9+10

اهـواز-بهارستـان-جنب پارک صـدفپلیس 10+10

اهـواز- خ غزنـویپلیس 11+10

اهـواز-خ هـاللیپلیس 12+10

اهـواز- کوی انقالب -فلکه کمپلوپلیس 13+10

اهـواز- کوی ملت- قبل از چراغ قرمزپلیس 14+10
 مأخذ: نیروی انتظامی استان خوزستان

توجه: اداره کل زندان های  استان خوزستان حاضر به ارایه اطالعات  خواسته شده  برای سال 1393 نشده است.


