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 اطالعات این فصل شامل آمارهاي مربوط به

 سوانح و تصادفات جرایم ، تشکیالت قضایی ،

 .و کشف انواع مواد مخدر می باشد

 ري وـشه ات درونـادفـتص ارـآم ع آوريـجم

 با رتباطا  شدگان در دستگیر  شهري ، برون 

 فوت   انتظامی گواهی مواد مخدر توسط نیروي

 استان زشکی قانونیـپ ده توسط مرکزـصادر ش

 .مع آوري و ارائه شده است ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  1386سالنامه آماري استان ایالم ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـ امورقضائی13

326

 پرونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی بر حسب موضوع  شهرستان دره شهر  -1-13

جمعسال
قتل 

عمد

قتل 

غیرعمد

ضرب و 

جرح

تهدید

)اجبار و اکراه(

مسموم

کردن عمدي

اقدام به 

خودکشی

مرگهاي 

اتفاقی

138122400190200101

13821851214527055

1383561103213-9

1384 137 8 2 107 2 1 4 13 

1385 67 1 - 20 - - 44 2 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 
 
 چرداول  پرونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی بر حسب موضوع شهرستان شیروان و-1-13

جمعسال
قتل 

مدع

قتل 

غیرعمد

ضرب و 

جرح

تهدید

)اجبار و اکراه(

مسموم

کردن عمدي

اقدام به 

خودکشی

مرگهاي 

اتفاقی

13812430100056

13824914330272

138352912432-13

1384 67 15 3 29 - - 2 18 

1385 15 2 1 5 - - 7 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 
 
 ونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی بر حسب موضوع شهرستان آبدانان پر-1-13

جمعسال
قتل 

عمد

قتل 

غیرعمد

ضرب و 

جرح

تهدید

)اجبار و اکراه(

مسموم

کردن عمدي

اقدام به 

خودکشی

مرگهاي 

اتفاقی

138122201000100

13823800304013

138355803401-12

1384 44 7 3 10 1 2 3 18 

1385 34 1 12 10 - - 11 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم -مأخذ
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 پرونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی بر حسب موضوع  شهرستان دهلران  -1-13

جمعسال
قتل 

عمد

قتل 

غیرعمد

ضرب و 

جرح

تهدید

)اجبار و اکراه(

مسموم

کردن عمدي

اقدام به 

خودکشی

مرگهاي 

فاقیات

1383527-3012-12

1384 76 6 1 35 2 8 5 19 

1385 64 4 2 42 - - 15 1 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 
 
 الم یپرونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی بر حسب موضوع شهرستان ا-1-13

جمعسال
قتل 

عمد

قتل 

غیرعمد

ضرب و 

جرح

تهدید

)اجبار و اکراه(

مسموم

ن عمديکرد

اقدام به 

خودکشی

مرگهاي 

اتفاقی

138362737211-14

1384 37 3 10 4 2 2 1 15 

1385 1151 9 12 1407 - - 54 29 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 
 
 پرونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی بر حسب موضوع شهرستان مهران -1-13

جمعسال
قتل 

عمد

قتل 

غیرعمد

 و ضرب

جرح

تهدید

)اجبار و اکراه(

مسموم

کردن عمدي

اقدام به 

خودکشی

مرگهاي 

اتفاقی

1383721313843-13

1384 69 15 2 30 5 5 2 10 

1385 61 2 - 28 - - 31 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم -مأخذ

 

 انویپرونده هاي تشکیل شده توسط نیروي انتظامی بر حسب موضوع شهرستان ا-1-13

جمعسال
قتل 

عمد

قتل 

غیرعمد

ضرب و 

جرح

تهدید

)اجبار و اکراه(

مسموم

کردن عمدي

اقدام به 

خودکشی

مرگهاي 

اتفاقی

13833910-2302-4

1384 60 15 3 20 2 5 5 10 

1385 72 2 - 28 - - 42 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم -مأخذ
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 وي انتظامی بر حسب جنس و سندستگیر شدگان جرایم مختلف توسط نیر-2-13

 1385 1381138213831384جنس و گروه 

 185 259291360402مرد وزن

 12 25201274....................................  ساله و کمتر17

 79 40476559........................................... ساله24-18

 77 7478115109.........................................  ساله34-25

 7 120146168210.................................... ساله و بیشتر35

 105 186230281326مرد

 8 141049..................................... ساله و کمتر17

 47 20223338........................................... ساله24-18

 49 50649487.........................................  ساله 34-25

 1 102134150192.................................... ساله و بیشتر35

 80 73617976 زن

 4 1110815....................................  ساله و کمتر17

 32 20253221...........................................له سا24-18

 38 24142122.........................................  ساله34-25

 6 18121818.................................... ساله و بیشتر35

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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  دستگیر شدگان جرایم مختلف توسط نیروي انتظامی-13-1نمودار 
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 سرقتهاي عادي بر حسب نوع  شهرستان آبدانان -3-13

سرقت از اماکن

سال و شهرستان
مغازه هامنازلاماکن دولتی 

مراکز صنعتی

و تجاري
سایر اماکن

1381 .................................... 34500

1382 ....................................23400

1383 ....................................7301325

1384 ....................................9 39 10 0 8 

1385 ............................- 3 7 - 4 

 ستان ایالمناحیه انتظامی ا: مآخذ 

 

 

 )دنباله(                  سرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان آبدانان                           – 13 – 3

سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن

اتومبیلسال و شهرستان
موتورسیکلت و 

دوچرخه

قایق ، موتور قایق 

و لوزام دریایی

لوازم خودرو و یا 

وسایل

داخل آن

سایرسرقت احشام

1381 ...........................1202100

1382.............................1305151

1383.............................329-6145

1384 ...........................5 30 0 9 10 0 

1385 .....................2 7 - 5 2 - 

 ناحیه انتظامی استان ایالم -مأخذ

 

 

 چرداول  سرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان شیروان و-3-13

سرقت از اماکن

مغازه هامنازلاماکن دولتی سال و شهرستان
مراکز صنعتی و 

تجاري
سایر اماکن

1381 .....................................52300

1382.......................................43100

1383.......................................8301613

1384 .....................................5 29 12 0 0 

1385......................................7 5 3 2 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 



 ـ امورقضائی13ـــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ1386سالنامه آماري استان ایالم ـ

331

 )دنباله(هرستان شیروان وچرداول                                سرقتهاي عادي بر حسب نوع ش-3-13

سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن

اتومبیلسال و شهرستان
موتورسیکلت و 

دوچرخه

قایق ، موتور قایق 

و لوزام دریایی

لوازم خودرو و یا 

وسایل

داخل آن

سایرسرقت احشام

1381 ...........................2200100

1382.............................5103250

1383.............................219-0106

1384 ...........................1 25 0 2 15 1 

1385 .....................1 6 - 2 213 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 المیسب نوع شهرستان اسرقتهاي عادي بر ح-3-13

سرقت از اماکن
سال و شهرستان

مغازه هامنازلاماکن دولتی 
مراکز صنعتی و 

تجاري
سایر اماکن

1383 ....................................8442834

1384.....................................10 25 3 0 3 

1385.....................................12 39 29 5 8 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )دنباله         (                               الم                 یسرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان  ا-3-13

سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن

اتومبیلسال و شهرستان
موتورسیکلت و 

دوچرخه

 قایق قایق ، موتور

و لوزام دریایی

لوازم خودرو و یا 

وسایل 

داخل آن

سایرسرقت احشام

1383 ............................93808127

1384............................2 25 0 1 5 1 

1385........................8 38 - 18 180 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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 وانیي عادي بر حسب نوع شهرستان اسرقتها-3-13

سرقت از اماکن

مغازه هامنازلاماکن دولتی سال و شهرستان
مراکز صنعتی و 

تجاري
سایر اماکن

1383 ....................................8251406

1384.....................................5 12 2 1 9 

1385..............................3 18 3 2 1 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )دنباله(                               وان                    یسرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان ا-3-13

سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن

اتومبیلسال و شهرستان
موتورسیکلت 

و دوچرخه

قایق ، موتور 

و لوزام قایق 

دریایی

لوازم خودرو و یا 

وسایل 

داخل آن

سایرسرقت احشام

1383 ...............................71304106

1384.................................5 25 0 2 5 13 

1385...........................2 1 - - 75 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 قتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان دره شهر سر-3-13

سرقت از اماکن

مغازه هامنازلاماکن دولتی سال و شهرستان
مراکز صنعتی و 

تجاري
سایر اماکن

1383 ....................................9291504

1384......................................2 33 5 0 12 

1385...............................-31--

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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 )دنباله(                            سرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان دره شهر                  -3-13

سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن

اتومبیلسال و شهرستان
موتورسیکلت و 

دوچرخه

موتور قایق ، 

قایق و لوزام 

دریایی

لوازم خودرو و یا 

وسایل 

داخل آن

سایرسرقت احشام

1383 ...............................5240988

1384................................3 15 0 4 3 1 

1385..........................4-----

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 سرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان دهلران-3-13

سرقت از اماکن

مغازه هامنازلاماکن دولتی سال و شهرستان
مراکز صنعتی و 

تجاري
سایر اماکن

1383 ....................................9311215

1384.....................................5 8 1 0 11 

1385.............................1223417

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )دنباله(                       سرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان دهلران                         -3-13

سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن

اتومبیلسال و شهرستان
موتورسیکلت و 

دوچرخه

تور قایق ، مو

قایق و لوزام 

دریایی

لوازم خودرو و یا 

وسایل

 داخل آن

سایرسرقت احشام

1383 ...............................82808185

1384................................2 15 0 3 10 5 

1385..........................126-1341-

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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 سرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان مهران-3-13

سرقت از اماکن

مغازه هامنازلاماکن دولتی سال و شهرستان
مراکز صنعتی و 

تجاري
سایر اماکن

1383 ....................................316602

1384....................................2 15 3 0 0 

1385.............................58222

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )دنباله(                         سرقتهاي عادي بر حسب نوع شهرستان مهران                         -3-13

سرقت انواع وسایل نقلیه و لوازم آن

اتومبیلسال و شهرستان
موتورسیکلت و 

دوچرخه

موتور قایق ، 

قایق و لوزام 

دریایی

لوازم خودرو و یا 

وسایل

 داخل آن

سایرسرقت احشام

1383 ...............................6230395

1384................................5 22 0 0 10 3 

1385..........................2 11 - 4 101 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )ثبت شده در ناحیه انتظامی استان(تصادفات درون شهري وبرون شهري وسایل نقلیه-4-13

 شهرستان دره شهر

منجر به جرحمنجر به فوت سال و

شهرستان

جمع

مجروحفقرهفوت شدهفقرهفقره

 منجر به خسارت

)فقره ( 

1381 ...............................10140301840

1383 ...............................971381416930

1384................................585 5 2 10 18 550 

1385..........................704 14 14 85 133 605 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 .آمار تصادفات درون شهري وبین شهري مشترك است 
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) ثبت شده درناحیه انتظامی استان(ن شهري وبرون شهري وسایل نقلیه تصادفات درو-4-13

 شهرستان آبدانان

منجر به جرحمنجر به فوت سال و

شهرستان

جمع

مجروحفقرهفوت شدهفقرهفقره

منجر به خسارت

)فقره ( 

1381 ...............................12385485012

1383 ...............................1206148371156

1384................................607 2 5 15 45 540 

1385..........................636 7 8 35 57 594 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

ثبـت شـده درناحیـه انتظـامی        (تصادفات درون شهري وبرون شهري وسـایل نقلیـه        -4-13

  شیروان چرداولشهرستان)استان

منجر به جرحمنجر به فوت سال و

شهرستان

جمع

مجروحفقرهفوت شدهفقرهفقره

( منجر به خسارت

)فقره 

1381 .........................340101914

1382 ......................... 400003010

1383 .........................99511922932

1384...........................888 5 8 10 25 840 

1385.....................1135 23 24 104 236 1008 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

) ثبت شده درناحیه انتظامی استان(تصادفات درون شهري وبرون شهري وسایل نقلیه -4-13

 یالمشهرستان ا

منجر به جرحبه فوتمنجر  سال و

شهرستان

جمع

مجروحفقرهفوت شدهفقرهفقره

 منجر به خسارت

)فقره ( 

1383 .........................10512314181035

1384...........................976 3 5 22 26 920 

1385.....................1424 20 25 392 581 1012 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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) ثبت شده درناحیه انتظامی استان(تصادفات درون شهري وبرون شهري وسایل نقلیه -4-13

 وانیشهرستان ا

منجر به جرحمنجر به فوت سال و

شهرستان

جمع

مجروحفقرهفوت شدهفقرهفقره

 منجر به خسارت

)فقره ( 

1383 .........................11752511391118

1384...........................1051 7 4 15 40 985 

1385.....................1161 10 12 19 25 1132 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

) ثبت شده درناحیه انتظامی استان(تصادفات درون شهري وبرون شهري وسایل نقلیه -4-13

 شهرستان مهران

سال و به جرحمنجرمنجر به فوت

شهرستان

جمع

مجروحفقرهفوت شدهفقرهفقره

 منجر به خسارت

)فقره ( 

1383 .........................1018111431971

1384...........................888 4 3 10 21 850 

1385.....................1077 15 28 110 193 952 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

) ثبت شده درناحیه انتظامی استان(ات درون شهري وبرون شهري وسایل نقلیه تصادف-4-13

 شهرستان دهلران

منجر به جرحمنجر به فوت سال و

شهرستان

جمع

مجروحفقرهفوت شدهفقرهفقره

 منجر به خسارت

)فقره ( 

1383 .........................972121626927

1384...........................1036 5 3 15 28 985 

1385.....................1223 12 13 106 185 1105 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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 انواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان دره شهر -5-13

جمعسال و شهرستان
 هروئین

گرم
مرفین

تریاك و شیره 

تریاك

)کیلوگرم(

 حشیش 

گرم

 سایر 

گرم

1381 ........................................ 166/1529/6-91/14466/2-

1382.........................................053/1206./0-05/1202/3-

1383 ........................................450/40000/313500

1384.........................................5450 8 0 205 260 0 

1385.................................2570 1202 - 1228 82 58 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 

 انواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان شیروان چرداول -5-13

سال و

شهرستان
جمع

 هروئین

گرم
مرفین

تریاك و شیره 

تریاك

)کیلوگرم(

 حشیش 

گرم

 سایر 

گرم

1382.........................................174/257/0-7/255/3-

1383 ........................................15001220001000

1384.........................................13850 850 0 10 3000 0 

1385.................................15340 63 - 14723 80/317 30/236 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )گرم(             ده در شهرستان آبدانان                                    انواع مواد مخدر کشف ش-5-13

سال و

شهرستان
جمع

 هروئین

گرم
مرفین

تریاك و شیره تریاك

)کیلوگرم(

 حشیش 

گرم

 سایر 

گرم

1381 ........................................ 500--500--

1382.........................................7/15--157-

1383 ........................................1100920000

1384.........................................15/13 950/0 0 10 2/1 1000 

1385.................................690/4 0 - 4015/4 283/0 004/0 

 استان ایالم ناحیه انتظامی -مأخذ
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 )گرم(انواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان دهلران                                             -5-13

سال و 

جمعشهرستان
 هروئین

گرم
مرفین

تریاك و شیره 

تریاك

)کیلوگرم(

 حشیش 

گرم

 سایر 

گرم

1383 ........................................1000730000

1384.........................................900/9 900/0 0 9000 0 0 

1385.................................3143 5/409 - 2719 215/0 14 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )گرم(       انواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان مهران                                      -5-13

سال و 

جمعشهرستان
 هروئین

گرم
مرفین

تریاك و شیره 

تریاك

)کیلوگرم(

 حشیش 

گرم

 سایر 

گرم

1383 ........................................820/19001458200

1384.........................................850/17 850/0 0 15000 2000 0 

1385.................................1507 20/2 - 1149 076/0 5/355 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 )گرم(وان                                             یانواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان ا-5-13

سال و 

جمعشهرستان
 هروئین

گرم
مرفین

تریاك و شیره 

تریاك

)کیلوگرم(

 حشیش 

رمگ

 سایر 

گرم

1383 ........................................550/130011550/20

1384.........................................5/18 0 0 000/15 500/3 0 

1385.................................192/6 007/0 - 030/4 155/0 2 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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 )گرم(الم                                             یانواع مواد مخدر کشف شده در شهرستان ا-5-13

سال و 

جمعشهرستان
 هروئین

گرم
مرفین

تریاك و 

شیره تریاك

)کیلوگرم(

 حشیش 

گرم

 سایر 

گرم

1383 ........................................180/1400951801000

1384.........................................12000 0 0 8000 2000 2000 

1385.................................3796 359/0 007/0 3125 46/670 400/0 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 
 

  دستگیر شدگان در ارتباط بامواد مخدر در شهرستان دره شهر-6-13

معتادقاچاقچی
 کلجمعسال و شهرستان

زنمردجمعزنمردجمع

1381 .................................................... 70---7070-

1382.....................................................50---5050-

1383 ....................................................3110220

1384.....................................................7 2 2 0 5 5 0 

1385...........................................278 1 1 - 277 276 1 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 
 

  دستگیر شدگان در ارتباط بامواد مخدردر شهرستان آبدانان -6-13

معتادقاچاقچی
جمع کلشهرستانسال و 

زنمردجمعزنمردجمع

1381 .................................................... 41---3131    -

1382.....................................................43---4343-

1383 ....................................................2000220

1384.....................................................30 10 10 0 20 20 0 

1385...........................................29 1 1 - 28 27 1 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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 تان  شیروان وچرداول دستگیر شدگان در ارتباط بامواد مخدردر شهرس-6-13

معتادقاچاقچی
جمع کلسال و شهرستان

زنمردجمعزنمردجمع

1381 .................................................... 40---4040-

1382.....................................................30---3030-

1383 ....................................................2000211

1384.....................................................16 8 8 0 8 8 0 

1385...........................................296 14 14 - 282 282 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 در شهرستان دهلران  اط بامواد مخدر دستگیر شدگان در ارتب-6-13

معتادقاچاقچی
جمع کلسال و شهرستان

زنمردجمعزنمردجمع

1383 ....................................................1000110

1384 ....................................................4 1 1 0 3 3 0 

1385 ..........................................219 3 3 - 216 216 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 وان ی دستگیر شدگان در ارتباط بامواد مخدردر شهرستان ا-6-13

معتادقاچاقچی
جمع کلسال و شهرستان

زنمردجمعزنمردجمع

1383 ....................................................1000110

1384 ....................................................5 3 3 0 2 2 0 

1385 ..........................................112 1 1 - 111 111 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ
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 هران  دستگیر شدگان در ارتباط بامواد مخدردر شهرستان م-6-13

معتادقاچاقچی
جمع کلسال و شهرستان

زنمردجمعزنمردجمع

1383 ....................................................2110110

1384 ....................................................6 3 3 0 3 3 0 

1385 ..........................................448 - - - 448 448 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 الم ی دستگیر شدگان در ارتباط بامواد مخدردر شهرستان ا-6-13

معتادقاچاقچی
جمع کلسال و شهرستان

زنمردجمعزنمردجمع

1383 ....................................................4110330

1384 ....................................................8 5 5 0 3 3 0 

1385 ..........................................1271 75 75 - 1196 1195 1 

  ناحیه انتظامی استان ایالم-مأخذ

 

 

 تعدادانواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسنادو امالك-7-13

قطعی
سال و شهرستان

منقول
غیر

منقول

امالتمع

 با حق

استرداد
اجارهذمه

وکالت نامه
گواهی 

سایرامضا

1386......................... 31056176476024119213193672194769

202727838595-83240 ................................آبدانان

2456372731331441857719318812891 ..................................ایالم 

1302740895-17346445234.................................ایوان 

11307609164-971522824  ............................دره شهر

11652250947842734518 .............................دهلران 

10094607591-14183844222 ............وان وچرداولشیر

39233401815224595415  ..................................مهران

  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان ایالم-مأخذ
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 1386و امالك   تعدادانواع معامالت ثبت شده در دفاتر ثبت اسناد-13-2نمودار 
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سایر گواهی امضا وکالت- نامه اجاره ذمه معامالت با

حق استرداد
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 13-7:مبنا جدول
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) هزار ریال(                        1386تعداد و سرمایه شرکتهاي داخلی ثبت و منحل شده سال -8-13

شرکتهاي منحل شدهشرکتهاي ثبت شده

سال و شهرستان
سرمایهتعدادسرمایه تعداد

1385......................... 996                                                                                                                                                                                                                                                                             ---

---33 ................................آبدانان

---634 ..................................ایالم 

---8.................................ایوان 

---76  ............................دره شهر

---87 .............................دهلران 

---95 ............شیروان وچرداول

---63  ..................................مهران

  اداره کل ثبت اسناد و امالك استان ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 

 گواهی فوت صادر شده توسط پزشک قانونی -9-13

سایر حوادث

جمعسال
فوت 

طبیعی
تصادفات 

رانندگی
سوختگی

غرق 

شدنی

انفجار

مواد

سقوط از 

بلندي

برق 

گرفتگی

خود 

کشی
سایر

1382 ........................... 743131230-2174303_254

1383 ........................... 497361736930-123-174

1384 ........................... 489532044913-123-155

1385 ........................... 446 61 180 50 15 - 15 2 - 223 

1386 ..................... 478 81 182 - 16 - 8 5 - 186 

  سازمان پزشکی قانونی استان ایالم-مأخذ

 


