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 نقل حمل و

آمارهاي ارائه شده مربوط به این بخش از اداره 

ترابري ، جهاد کشاورزي،شهرداریها ،  و کل راه

نقل و پایانه هاي استان ، اداره کل  حمل و

 .تعاون دریافت گردیده است 

اطالعات مربوط به این بخش در زمینه انواع 

راههاي استان ، حمل ونقل جاده اي و حمل 

 .ی باشد نقل هوایی م

طریق  وسایل نقلیه درون شهري از تعداد

ارائه  شهـرداریهاي استان جمع آوري شده و

پاره اي از موارد ، چون   درگردیده است

دسترسی به آمارسري زمانی نبوداز سالنامه 

آمارنامه هاي استان استفاده  هاي آماري و

 .شده است 

 

آمارهاي این بخش شامل فعالیتهاي :ارتباطات

می  سیما صدا و و به پست،مخابراتمربوط 

باشد که توسط ادارات ذیربط به روشی ثبتی 

 .ارائه گردیده است  تهیه و

 
   در این کــار رفتـه   بــه   و مفاهیـم تعاریـف

  :است  زیر   شرح  به فصل

راهی است با روسازي آسفالت یا : آزاد راه 

بتن براي عبور سریع وسایل نقلیه موتوري که 

) مجزا (  معابر رفت وبرگشت جدا از هم داراي

 خط عبور ، در هر جهت 2وشامل حداقل 

  فقط از  ورود به آن وخروج از آن ،. است 

محلهاي معینی که براي این منظور اختصاص 

 وتحت شرایط خاص از نظر زاویه ورود  یافته ،

هم (تقاطع .  امکان پذیر می باشد  خروج ، و

مسیرهاي  ارد ودر آزاد راه وجود ند) سطح

) تبادل(متالقی داراي تقاطع غیر هم سطح 

 .می باشند 

 

راهی است با روسازي آسفالت یا : راه اصلی 

بتن که براي عبور وسایل نقلیه موتوري و به 

ندرت وسـایل نقـلیه غیـر مـوتوري وپـیاده در 

ی ازشبکه سـراسـري ـنظرگرفته می شودوجزی

 .و ملی است 

 از حالتها به دوخطه دو راه اصلی در بسیاري

طرفه عمل می کند ولی در مواردي می تواند 

. به چهار خطه پیوسته ویا مجزا توسعه یابد 

ورود به .تقاطعها معموالً هم سطح است 

بزرگراه وخروج از آن با محدودیت نسبی انجام 

 .می گیرد 

 

راهی است ) : بزرگراه(خطه رراه اصلی چها

اي عبور سریع با روسازي آسفالت یا بتن بر

 وسایل نقلیه موتوري که داراي معابر رفت و

 هر یک از جهت. برگشت جدا از هم می باشد 

برگشت شامل حداقل دو خط  هاي رفت و

عبور است تقاطع هاي مهم بزرگراه معموالً از 

 .نوع غیر مسطح است 

 

راهی است دو طرفه با حد : راه اصلی عریض

 65/3رض اقل دو خط عبور با سواره رو به ع

شانه هاي طرفین به  متر براي هر خط عبور و

 . متر 85/1عرض حداقل 

 راهی است با سواره رو : راه اصلی معمولی 

 متر باضافه شانه هاي طرفین به 7به عرض 

 . متر 1عرض حداقل 
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راهی است که ارتباط مراکز : راه فرعی 

جمعیت وتولید داخل یک منطقه را برقرار می 

راه . شبکه داخلی آن است جزیی از  کند و

 .ی کند معمل  به صورت دوطرفه فرعی عموماًً

 

راهی است با حداقل : راه فرعی درجه یک 

دو خط عبور با سواره روي روسازي شده به 

 متر براي هر خط شانه هاي 25/3عرض 

 .طرفین 

 

 به راهی گفته می شود : راه فرعی درجه دو 

 متر 5/5با دو خط عبور سواره رو به عرض 

 .باضافه شانه هاي طرفین 

 

به راهی اطالق می گردد که :  راه روستایی 

ارتباط مراکز تولید روستایی واتصال آنها به 

. راههاي فرعی واصلی کشور را بر قرار نماید 

اینگونه راهها ارتباط روستاهاي مختلف یک 

ا مراکز دهستانها با یکدیگر را ی دهستان و

 .برقرار می سازد 

 

 این شرکتها : نقل  اي تعاونی حمل وشرکته

 نقل کاال ، مسافر ، تهیه و در زمینه حمل و

رفع نیازهاي  مین لوازم یدکی وسایل نقلیه وأت

شامل  حرفه اي اعضا فعالیت دارند و فنی و

دارندگان کامیون ،  شرکتهاي مسافربري و

   سواري کرایه ، تاکسی ، مینی بوس ، اتوبوس ،

نقل  شرکتهاي حمل وهمچنین  وانت بار و

 .هوایی می باشند  دریایی و

انبار عبارت است از کارگاه مستقلی که : انبار 

تمام یا قسمتی از آن براي انجام فعالیت انبار 

داري به عنوان فعالیت اصلی نگهداري وذخیره 

خدمات  سازي کاال اختصاص یافته است و

خواه تولید . ( انبارداري را به عموم عرضه کند 

 ) .داشته یا نداشته باشد ت براي خودخدم

 

منظور کارگاه محل :انبار یا سردخانه دایر 

ارائه خدمات انبارداري یا سردخانه داري است 

 روز به صورت 30که در طول سال حداقل 

 .متوالی یا منقطع باز بوده است 

 

عبارت است از کارگاهی مستقل : سردخانه 

 که تمام یا قسمتی از آن براي فعالیت

سردخانه داري به عنوان فعالیت اصـلی به 

ذخیره سـازي کاالهاي  منظـور نگهداري و

فـاسد شدنی تحـت  دامی و کشاورزي و

شـرایط مصنـوعی الزم از  ضـوابط خـاص و

 رطـوبت نسـبی ونظـر درجه حـرارت 

خدمات سردخانه داري  ست وا یافتهاختصاص 

خواه تولید خدمات (را به عموم عرضه کند

 ) .ي خود داشته یا نداشته باشدبرا

 

در سالنهاي : دومداره  سالن یک مداره و

یک مداره دماي هوا در یکی از دو حالت زیر 

قابل  صفر یا باالي صفر تقریباً ثابت است و

تبدیل از یک حالت به حالت دیگر نیست ولی 

در سالن دو مداره دماي هوا از یک حالت به 

 توان بر حالت دیگر قابل تبدیل است ومی

حسب لزوم از مدار زیر صفر یا باالي صفر 

 .استفاده کرد 

 

نوعی انبار براي نگهداري طوالنی مواد : سیلو 

 مانند سیلوي  دانه اي یا پودري به صورت فله ،

 .است . …گندم  ،  سیلوي سیمان و 

 

به مکانهایی گفته میشود که : واحد پستی 

یا عملیات  در آنها خدمات پستی عرضه و
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واحدهاي پستی بر . پستی انجام می شود 

حسب موقعیت جغرافیایی محل استقرار ، یا 

یا به  زیر نظر واحد پستی دیگري قرار دارند و

طور مستقیم زیر نظر واحدهاي اجرایی پستی 

 که فعالیت عمده آنها خدمات اداري و

 .ند نپشتیبانی است فعالیت می ک

 

مستقر واحد پستی اصلی : اداره کل یا اداره 

یا یکی از  در مرکز استان یا شهرستان و

مشاغل پستی شهر است که در آن کلیه 

 .عملیات پستی انجام می گیرد  خدمات و

 

واحد پستی است که در کلیه : دفتر شهري 

عملیات مربوط به  نقاط شهري وجود دارد و

توزیع  قبول مرسوالت آماده سازي ، ارسال و

 ام ـی انجـپست داراـفروش اوراق به زـنی و اـآنه

 .د گیرمی 

 

 یک واحد پستی است :باجه پست شهري 

که بر حسب ضرورت ، در نقاطی که تقاضاي 

پستی زیاد است ، مانند مؤسسات بزرگ 

در آن  عمومی یا خصوصی دایر می شود و

نیز  اوراق بهادار پستی به فروش می رسد و

بسته به مورد ، انواع مرسوالت پستی به 

 .ذیرفته می شود صورت محدود پ

 

ا ـی یـایـاط روستـدر نق:یـدگی پستـنماین

سیس واحد پستی رسمی أحاشیه شهرها که ت

از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیست ، 

نمایندگی پستی ایجاد می شود ، این نوع 

توزیع مراسالت  واحدها در ارتباط با قبول و

اداره امور . سفارشی فعالیت می کنند  عادي و

واحدها طبق قرارداد به یکی از افراد این نوع 

) به طور معمول کسبه ( مورد اعتماد محلی 

 .محول می شود 

 

 در برخی از نقاط :دفتر پست روستایی 

روستایی که شرایط الزم براي عرضه خدمات 

دفتر پست “پستی وجود دارد واحدهایی به نام 

  دایر می شود که به طور معمول ،“ روستایی

تاهاي همجوار را تحت پوشش تعدادي از روس

در این واحدها عملیات مربوط به . خود دارند 

توزیع  قبول مرسوالت ، آماده سازي ، ارسال و

نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام می  آنها و

 .گیرد 

 

 در تعدادي از :مخابرات  دفتر پست و

واحدهاي پستی یا مخابراتی مورد بهره برداري 

مناطق روستایی خدمات یا  در حاشیه شهرها و

م تحت تصدي أپستی و یا مخابراتی به طور تو

ه کی   نفر با مدیـریت شــرکت پسـت اراـئ

 می گــردد کـه این واحــدها دفتـر پسـت و

 .مخــابرات نامیــده می شود 

 

در راستاي مشارکت بخشهاي :شهري آژانس

افزایش  غیر دولتی در انجام خدمات پستی و

در سطح شهرهاي کشور ، نقاط تماس پستی 

مرحله قبول مرسـوالت پستی بر اساس ضوابط 

تعیین شده به متقاضیان بخش خصوصی 

گردید که این امر تحت نظارت شرکت  واگذار

پست جمهوري اسالمی ایران در محلی به نام 

 .انجام می گیرد  آژانس شهري

کوچکترین واحد پستی : صندوق پستی 

روستاها   واست که در معابر عمومی شهرها

مورد بهره برداري قرار می  نصب می شود و

این صندوقها صرفاً در ارتباط با . گیرد 

مراسالت عادي است که فرستنده پس از 
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آنها را در ) معادل حقوق پستی( الصاق تمبر 

 .صندوق پستی می اندازد 

 

 شامل فروشگاههاي :سایر واحدهاي پستی 

ستی ، تعاونی روستایی ارائه دهنده خدمات پ

 .ایستگاه نامه رسانی می باشد  پست سیار و

 

هر مرسوله اي که وزن آن : امانات پستی  

براي   کیلو گرم و30براي داخل کشور از 

 کیلو گرم تجاوز نکند ، 20خارج از کشور از 

معموالً به صورت  به عنوان امانات پستی و

ارسال  و سفارشی ، بیمه یا اکسپرس پذیرفته 

 .می شود 

 

اوراق چاپی که به صورت کتاب ، : وعات مطب

نشریه انتشار می یابند و به  روزنامه ، مجـله و

 طـور در باز در ابعاد مختلف تحویل پست 

نسبت به سایر مرسوالت ، نرخ  می شوند و

 .می شود  پستی کمتري در مورد آنها اعمال

 

یک نوع خدمات پستی است :پست پیشتاز

 امکانات ویژه و تجهیزات و استفاده از که با

 از نامه رسانهاي مخصوص خارج از برخورداري

فاصله زمانی  پست،در استانداردهاي رایج در

 کوتاه هر نوع مرسوالت پستی را جابجا 

 .می کند 

 

ازهرگونه کاال  عبارت است:بسته هاي کوچک

   مغناطیسیده، نوارهـايـش  ضبط و اطـالعات

هـدایا اعـم از ظاهـر شده یا خــام ،  فیـلم 

 2وسوغات به صورت بسته هاي حداکثر تا 

کیلو این گونه مرسـوالت معموالً به صورت 

ارسال  سفارشی ،  بیمه یا اکسپرس پذیرفته و

 .می شود 

پست تصویري با استفاده از : پست تصویري 

دستگاه دورنگار در سریعترین زمان ممکن، هر 

یا  نوع پیام مکتوب را به هر نقطه در داخل و

 .ج کشور مخابره می کند خار

 

 رـوالت از مقـرسـول مـقب(تلفنی پست

یکی ازخدمات پستی است که ): فرستنده

بدون نیاز به حضـور مشتري در واحــدهاي 

موران أبه درخواست تلفنی متقاضی، م پستی و

پست در محـل کار یا سکونت او ، مرسوالت را 

 به مقصد تعیین شده ارسال  می پذیرد و

 .می کنند 

 

شامل خدمات مربوط به : خدمات خودرویی

قبـیل استعالم برگ عدم خالف  از خودرو

اتومبیل ، وضعیت خودرو از نظر مالکیت ، رفع 

شکایت از خـودرو به هر دلیـل ، تعویض پالك 

صدور دفترچه  مفـقود با پالك جدید و

 .مالکیت خودرو یا المثنی براي آن است 

 

جهـیزات تلفنی است که ت: تلفن منصوبه 

الزم آن نصب گردیده ولی هنوز به مشترك 

 .واگـذار نشده است

 

 تلفنـی است که به نام :تلفن مشغول به کار 

 مشترك در اختیار مشترك می باشد و و

  .می تواند به وسیله آن ارتباط تلفنی برقرارکند

 

تلفنی است که در : تلفن همگانی شهري

ط براي ارتبا معابر عمومی نصب شده است و

تلفنی با شهرستانهاي کشور ، مورد استفاده 

 .عموم قرار می گیرد 

تلفنی است که در :تلفن همگانی راه دور

براي ارتباط  معابر عمومی نصب شده است و
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تلفنی با شهرستانهاي کشور مورد استفاده 

 .عموم قرار می گیرد 

 

  :نقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی

ق دفـاتر روستاهایـی هستند که از طـری

مخـابراتی، امکان دسترسی به شبکه مخابراتی 

 .کل کشور را دارند 

 

وسیله اي است که تمام : تلفن همراه 

قابلیتهاي یک تلفن دیجیتال  امکانات و

معمولی را بدون وابستگی به مکان ثابتی ، به 

 .یا سیار ارائه می دهد  شکل متحرك و

 

ا ـگاههـه دستـوعـمجم :لیـاص دهـرستنـف

یا  تجهیزاتـی است که برنامه هاي رادیویی و و

 تلویزیونی را به صورت سیگنال صدا یا صدا و

پس از تقـویت  تصویر دریافت می کـند و

 منطقه مورد نظر را روي یکی از فرکانسها و

 کانالهاي تنظیم شده تحت پوشش قرار 

 .می دهد 

 

 محل جغرافیایی استقرار فرستنده :ایستگاه 

 .اصلی است 
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 انواع راههاي تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابري استان ایالم-1-11

 راه فرعی آسفالته راه اصلی

 سال و 

 شهرستان
 آزاد راه جمع

چهارخط

 ه 

 )بزرگراه( 

 درجه دو درجه یک عریض معمولی عریض

1382.......... ................ 900/1350 0 200/26 0 400/652 100/199 700/407 500/65 

1383........... ............... 500/1381 0 200/26 0 378 600/367 200/510 500/90 

1384....... ................... 6/1065 0 200/26 0 378 373 510 5/32 

1385.......................... 300/1364 0 200/26 200/41 400/383 367 484 1/499 

1386..................... 300/1364 0 200/26 200/41 400/383 900/366 100/499 500/47 

 0 018 600/122 0 0 0 0 600/140 ..........................آبدانان 

 0 800/41 400/11 800/99 6 200/21 0 200/180 .............................ایالم 

 0 33 0 900/51 200/8 5 0 900/89 .............................ایوان 

 0 0 200/102 29 0 0 0 300/139 ........................دره شهر

 0 500/143 0 100/112 0 0 0 600/286 ..........................دهلران

 31 500/97 300/105 5000/28 0 0 0 800/247 ........شیروان وچرداول

 300/165 300/165 500/25 100/62 27 0 0 900/279 .........................مهران  

    ي استان ایالماداره کل راه وترابر: مآخذ 
 
 
  تعداد تونلها و پلها و راهدارخانه هاي مسیر راهها-2-11

 پل
 تونل سال

  متر و بیشتر20  متر10-20  متر10زیر 
 راهدارخانه

1382.......... .................. 5 3479 42 24 4 

1383...... ...................... 5 3249 57 10 4 

1384...... ...................... 5 3471 53 23 7 

1385...... ...................... 5 3564 56 22 7 

1386......... ............. 5 3564 56 22 7 

  اداره کل راه وترابري  استان ایالم-مآخذ
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  انواع راههاي تحت حوزه استحفاظی اداره کل راه وترابري استان ایالم– 3-11

 راه فرعی شنی

 سال وشهرستان

سایر 

راههاي 

 آسفالته
 عریض

عریض 

 2درجه
 درجه یک

 سایرراههاي

 شنی

 سایرراههاي

 آسفالته

 

 مایکریوویو

1382............ ................ 0 0 0 76,200 0 43 0 

1383............ ................ 18 0 0 74,200 0 0 0 

1384......... ................... 43 0 0 74,200 0 0 0 

1385......... ................... 68,500 0 0 74,200 0 0 0 

1386.............. ........ 68,500 0 0 74,200 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 ...........................آبدانان 

 0 0 0 0 0 0 30,300 .................................ایالم

 0 0 0 0 0 0 0 . ...............................ایوان

 0 0 0 0 0 0 14 .........................دره شهر

 0 0 0 62,200 0 0 6,500 ............................دهلران

 0 0 0 12 0 0 0 ........شیروان وچرداول 

 0 0 0 0 0 0 17,700 ..............................مهران

 کل راه وترابري استان ایالم اداره : مآخذ 
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 1386تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهري بر حسب نوع در پایان سال -4-11

تاکسیمینی بوساتوبوسجمعسال و شهرستان

1382....................... .......................752551687

1383........................... ...................772551716

1384.................... ..........................840551784

1385.................... ..........................1294 63 - 1231 

1386...................................... 1459 84 0 1375 

12000120 ............................................آبدانان  

0000..................................آسمان آباد

896840812...............................................ایالم

16000160 ..............................................ایوان

0000...............................................بدره

0000.............................پهله زرین آباد 

0000............................................توحید

230023..............................................چوار

370037.......................................دره شهر

820082..........................................دهلران

0000................................................زرنه

500050............................................سرابله 

0000..........................................صالح آباد

800080..................................................مارلو

0000............................................موسیان

110011................................................مهران

0000...........................................مورموري

0000..............................رین آباد میمه ز

م یهاي  استان ایالر شهردا-مأخذ
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1386تعداد وسایل نقلیه عمومی درون شهري درسال -11-1نمودار 
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 11-4: مبنا جدول
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  ایالم استانراه و ترابريطول راههاي روستایی زیر پوشش  -5-11

 شوسه آسفالته جمع و شهرستانسال 

1386.............................. 22162707212401040030

 149750 50850 200600 .....................................آبدانان 

 210530 104000 314530 .........................................ایالم 

 35550 48700 84250 ........................................ایوان 

 48800 86100 134900 .................................دره شهر 

 253700 101900 591600 ...................................دهلران  

 171200 246890 418090 ..................شیروان و چرداول

 170500 82800 472300 ......................................مهران 

 استان ایالم  و ترابري  اداره کل راه-مأخذ

 
 )راه روستایی(تعداد تونلها و پلها و راهدارخانه هاي مسیر راهها در پایان سال-6-11

 پل
 تونل سال

  متر و بیشتر20  متر10-20  متر10زیر 
 راهدارخانه

1382................. ......... 5 2892 31 17 5 

1383................. ......... 5 3249 50 17 4 

1384................. .......... 5 3249 50 17 4 

1385................. .......... 5 3564 56 22 7 

1386................. ..... - 2683 39 13 - 

 ترابري  استان ایالم   اداره کل راه و-مآخذ
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  هل نقلیه موتوري و موتورسیکلت شماره گذاري شدیتعداد وسا - 11 -7

 مینی بوس اتوبوس سواري جمع سال

1382............ ............. 4805 2825 15 42 

1383............... .......... 3022 1158 90 2 

1384................. ........ 6106 - - - 

1385......................... 359 - - - 

1386..................... 9653 7087 112 138 

 

 موتورسیکلت تریلی کامیون وانت و کامیونت سال

1382............ ............. 533 44 24 1322 

1383............... .......... 713 83 13 963 

1384................. ........ - - - 6106 

1385......................... - - - 359 

1386..................... 2049 167 100 - 

  ناحیه انتظامی استان ایالم ، معاونت راهنمائی و رانندگی-مأخذ

 .ق انجام میشود یه به کارخانجات سازنده واگذار واز آن طری شماره گذاري وسائط نقل84از ابتداي سال : نکه یح اتوضی
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استانی ازطریق پایانه هاي مسافربري توسط وبرون ومسافران جابجا شده درون  تعداد سفر-8-11

 انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جاده اي

 مسافر جابجا شده تعداد سفر
 سال و ماه

 سواري مینی بوس اتوبوس جمع سواري مینی بوس اتوبوس جمع

1382.............. ................ 207468 55006 152462 - 4543169 1663049 2880120 - 

1383.............. ................ 106825 27981 37482 41362 1551137 809416 576323 165398 

1384.............. ................ 167916 15782 30893 121241 1375722 421465 469365 484882 

1385.............. ................ 209383 25778 29511 154094 1915861 773184 526322 616355 

1386.............. .......... 268631 32432 34268 201931 2454237 1120016 529969 804252 

 55027 49269 95487 199783 13757 3131 2862 19750 ..........................فروردین

 66771 33152 95379 195302 16731 2141 2841 21713 ......................اردیبهشت 

 67040 27513 96766 191319 16773 1761 2822 21356 ............................خرداد 

 69561 52499 111002 233062 17399 3442 3031 23872 ..................................تیر 

 59947 54010 114383 228340 15000 3487 3068 21555 .............................مرداد 

 49560 55314 86057 190931 12425 3638 2479 18542 ............................شهریور 

 56906 44294 68279 169479 14241 2903 2181 19325 ...................................مهر 

 76391 51759 95741 223891 19195 3385 2785 25365 ...............................آبان 

 76578 46336 87219 210133 19206 2993 2592 24791 ................................ آذر 

 67778 33161 89377 199204 17125 2089 2572 21786 .................................دي 

 78575 36391 84238 199204 19833 2336 2415 24584 ..............................بهمن 

 80118 46271 96088 222477 20246 2962 2784 25992 .............................اسفند 

 ان حمل و نقل و پایانه هاي استان ایالم  سازم-مأخذ

 .جمع مینی بوس وسواري در ستون مینی بوس درج شده است : توضیح اینکه 
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تعداد سفر و مسافرجابجا شده درون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل -9-11

 1386 سال:  نقلیه عمومی مسافربري جاده اي بر حسب شهرستان 

 مسافر جابجا شده تعداد سفر
 سال 

 سواري مینی بوس اتوبوس جمع سواري مینی بوس اتوبوس جمع

 0000 0000 0000 981653 156858 21199 1253 179310 .................  کل استان 

 0000 0000 0000 54969 11432 8 326 11766 .................................آبدانان

 0000 0000 0000 419721 60853 10351 560 71764 .....................................ایالم

 0000 0000 0000 70251 10193 2359 6 12558 ....................................ایوان

 0000 0000 0000 61605 11963 973 5 12941 .............................دره شهر

 0000 0000 0000 83123 18713 37 306 19056 ................................دهلران

 0000 0000 0000 78894 17158 746 33 17937 ..............شیروان وچرداول

 0000 0000 0000 213074 26546 6724 17 33287 ..................................مهران

  سازمان حمل ونقل و پایانه هاي استان ایالم -مأخذ

 

 
تعداد ترمینال ، سفر و مسافر جابجا شده برون استانی  از طریق پایانه هاي مسافربري توسط -10-11

 1386سال :  انواع وسایل نقلیه عمومی مسافري جاده اي بر حسب شهرستان 

 مسافر جابجا شده تعداد سفر
 شهرستان

تعداد 

 سواري مینی بوس اتوبوس جمع سواري مینی بوس اتوبوس جمع پایانه

 0000 0000 0000 1472454 58137 0 31176 89313 51 .......  کل استان 

 0000 0000 0000 42318 1262 0 1365 2627 4 .....................آبدانان

 0000 0000 0000 385779 24110 0 8228 32338 15 .........................ایالم

 0000 0000 0000 38001 4147 0 554 4701 4 ........................ایوان

 0000 0000 0000 47077 5602 0 1089 6691 5 ..................دره شهر

 0000 0000 0000 127039 17681 0 365 18046 4 ....................دهلران

 0000 0000 0000 57859 3315 0 353 3568 6 ....شیروان چرداول

 0000 0000 0000 774349 2018 0 19322 21340 13 ......................مهران

   ایالم  سازمان حمل ونقل و پایانه هاي استان-مأخذ        
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 ـ وزن بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عموي جاده اي11 – 11

  برون استانیجابجایی
 جابجایی درون استانی سال و ماه

 ورودي خروجی

1381....................... ....................... - - - 

1382........................ ..................... 1150146 - - 

1383......................... .................... 730000 - - 

1384.......................... .................... 1003202 - - 

1385........................... ............. 1733324   

 - - 102117 .........................................فروردین  

 - - 140826 ..........................................اردیبهشت 

 - - 152903 ..............................................خرداد 

 - - 165763 ...................................................تیر 

 - - 161757 ...................................................مرداد 

 - - 157220 ..............................................شهریور 

 - - 178181 .....................................................مهر 

 - - 160166 .................................................آبان 

 - - 133678 ................................................. آذر 

 - - 131302 ....................................................دي 

 - - 124221 ..............................................بهمن 

 - - 125190 ...............................................اسفند 

 نقل و پایانه هاي استان ایالم  سازمان حمل و-مأخذ

 .تفکیک جابجایی برون استانی دریافت نشده است

 

 
 1386ده اي برحسب شهرستانوزن بارجابجاشده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جا-12-11

)                                                                                           تن(

 جابجایی برون استانی
 جابجایی درون استانی شهرستان

 ورودي خروجی

 - - 273942 ...............................................کل استان 

 - - 282 ..............................................................انانآبد

 - - 52581 ..................................................................ایالم

 - - 1014 .................................................................ایوان

 - - 40792 ............................................................دره شهر

 - - 2850 ...............................................................دهلران

 - - 119222 .............................................شیروان وچرداول 

 - - 56655 .............................................................مهران 

  سازمان حمل ونقل و پایانه هاي استان ایالم -مأخذ

 .تفکیک جابجایی برون استانی دریافت نشده است
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 بار پروازهاي داخلی مسافر و-13-11

 تعداد مسافر تعداد پرواز
 ماه سال و

 خروجی ورودي خروجی ورودي

1386 ..................................................... 319 319 18160 18640 

 1162 1266 23 23 .............................................................فروردین

 1598 1523 26 26 .........................................................اردیبهشت 

 1783 1676 30 30 ...............................................................خرداد 

 1769 1680 29 29 ......................................................................تیر 

 1835 1658 30 30 ................................................................مرداد 

 1915 1826 31 31 .............................................................شهریور 

 1704 1743 29 29 ..................................................................مهر 

 1820 1748 29 29 ..................................................................آبان 

 1469 1448 25 25 ................................................................... آذر 

 1051 1029 24 24 ..................................................................دي 

 1223 1163 20 20 .................................................................بهمن 

 1311 1400 23 23 ..............................................................اسفند 

  اداره کل فرودگاههاي استان ایالم -مأخذ 

 

 

  مشخصات عمومی شرکتهاي تعاونی حمل و نقل فعال-14-11

 سرمایه شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1386......... .............................. 18 647 319700 187 

 0 0 0 0 ............................................آبدانان 

 104 102500 548 6 ...................................................ایالم

 0 0 0 0 ..................................................ایوان

 0 0 0 0 .............................................دره شهر

 0 0 0 0 ...............................................دهلران 

 77 216000 87 11 .............................شیروان وچرداول

 6 1200 12 1 ..............................................مهران

  اداره کل تعاون استان ایالم -مأخذ

 
 
 
 
 
 
 



 1386ـ النامه آماري استان ایالم  ســــــــــــــــــــــ حمل و نقل ، انبارداري وارتباطات 11

296

 تعداد و ظرفیت سیلوهاي دایر ونوع انبار ذخیره گندم آنها-15-11

 نوع انبار گندم سیلوي گندم

 سال رو باز سرپوشیده معمولی
 ظرفیت تعداد

 ظرفیت تعداد )تن(ظرفیت تعداد

1382.......... ................. - - 4 20000 1 10000 

1383.............. ............. - - 4 20000 1 20000 

1384................ .......... - - 4 20000 1 15000 

1385................ .......... - - 3 15000 1 10000 

1386......... .............. - - 4 20000 1 10000 

ي ودپـو میگـردد   در فصل خرید گندم ، گندمهاي خریـداري شـده در سـایت جنـب انبارهـاي گنـدم جمـع آور                   : توضیح اینکه   

 دره –وهمچنین به منظور تسهیل در امر خرید وجلوگیري از معطلی کشاورزان از انبار کارخانجات آرد سازي شـیروان چـرداول    

 .شهر و دهلران به عنوان مراکز خرید گندم اداره کل غله استان استفاده میگردد 

 
 )کیلوگرم                                          (عملکرد سیلوهاي گندم                                -16-11

 گندم وارد شده به سیلو
 سال

 موجودي اول 

 از خارج کشور از سایر استانها از استان سال

1382................ .................... 8492524 56892280 9923410 5922690 

1383.................. .................. 17874420 99021168 514610 - 

1384.................. .................. 16682980 108777030 - - 

1385.................. .................. 20633230 47364310 - - 

1386.................. .......... 23764000 1100000 - - 

 

 گندم صادر شده از سیلو
 سال

 تحویل به سایر سیلوها نهتحویل به کارخا

1382............................................ .............................. 81231904 - 

1383..................................................... ..................... 98220780 5104610 

1384.................................... ...................................... 101019022 4977610 

1385..................................................... ..................... 336608790 10649620 

1386..................................................... ...... 105294030 118447000 

  کل غله استان ایالم  اداره-مآخذ 
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 1386 واحدهاي پستی مورد بهره برداري تا  پایان سال -17-11

 دفتر پست
 اداره کل و اداره سال و شهرستان

 روستائی شهري
 باجه پست شهري

1382.................... ...................... 7 11 3 - 

1383....................... ..................... 7 11 - - 

1384............................. .............. 7 11 - - 

1385............................. .............. 7 10 - - 

1386............................. ...... 7 10 - - 

 - - 1 1 ..........................................آبدانان 

 - - 2 1 ...............................................ایالم

 - - 0 1 ................................................ایوان

 - - 2 1 .........................................دره شهر

 - - 1 1 ............................................دهلران

 - - 2 1 ..........................شیروان وچرداول

 - - 2 1 ...........................................مهران  

 

 صندوق پستی
 سال و شهرستان

نمایندگی 

 پستی

دفتر پست و مخابرات 

 روستایی
 آژانس شهري

 روستائی شهري
 سایر 

1382.......... .................. 36 190 2 163 153 - 

1383.......... .................. 35 - 2 163 153 - 

1384.............. .............. 35 - 2 163 153 - 

1385.............. .............. 35 - 6 163 153 - 

1386................. ....... 66 - 1 163 153 - 

 - 12 17 - - 9 ...........................آبدانان 

 - 31 63 1 - 7 .............................ایالم  

 - 20 9 - - 8 .............................ایوان 

 - 20 20 - - 12 ..........................دره شهر

 - 9 20 - - 5 ..........................دهلران 

 - 40 11 - - 18 ...........شیروان وچرداول

 - 21 23 - - 7 .............................مهران 

 اداره کل پست استان ایالم -مأخذ
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 واحدهاي پستی ارائه دهنده انواع خدمات پستی-18-11

 سال و شهرستان
 پست 

 پیشتاز

خدمات 

 خودرویی

پست 

 مالی

پست 

 تصویري
 پست تلفنی

سایر     

 خدمات

1382................... ....... 29 7 - 16 7 - 

1383.......... ................ 20 7 - 15 7 18 

1384................... ....... 31 7  - 14 7 31 

1385................... ....... 31 7  - 14 7  - 

1386................... ..... 31 7 - 14 7 31 

 3 1 1 - 1 3 .........................آبدانان

 8 1 2 - 1 8 ..........................ایالم  

 3 1 1 - 1 3 ..........................ایوان 

 4 1 2 - 1 4 ....................دره شهر 

 5 1 2 - 1 5 ....................دهلران  

 5 1 3 - 1 5 ......شیروان وچرداول

 3 1 3 - 1 3 .......................مهران 

  اداره کل پست استان ایالم -مأخذ

 
 
  مرسوالت پستی داخلی وارد شده-19-11

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1382......... ....................... 2923013 2377292 51107 16766 17348 

1383........... .................... 3297860 2774304 487719 17827 18010 

1384........... ....................... 4720785 3731775 939259 27758 21993 

1385.................................. 4720785 3731775 939259 27758 21993 

1386............................ 4525790 3690578 778446 34086 22680 

 2204 1857 44732 466296 515089 ...............................آبدانان

 10254 20418 539460 1939958 2510090 .................................ایالم  

 3374 2777 31583 285627 233361 ...................................ایوان

 1355 1929 16824 348014 368122 .............................دره شهر 

 3350 3966 5662 170808 183786 ..................................دهلران

 852 825 13890 237467 253034 ...............شیروان وچرداول

 1291 2314 126295 242408 372308 ..................................مهران

  اداره کل پست استان ایالم -مأخذ
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  مرسوالت پستی داخلی صادر شده-20-11

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع شهرستانسال و 

1382.......... ...................... 779617 768355 322 6268 4672 

1383.............. .................. 1181930 1170985 939 6229 3888 

1384............... ................ 1562050 1541555 9505 6074 4616 

1385............... ................ 6023020 6000685 6041 11770 4524 

1386........ ................... 6137566 6114903 4990 13662 4011 

 472 846 2196 414932 418446 .............................آبدانان 

 2244 10380 542 4021127 4034293 ....................................ایالم

 85 352 361 412126 412924 ....................................ایوان

 553 940 - 373143 374636 ............................دره شهر 

 369 808 776 327527 329480 ..................................دهلران

 263 218 1115 353712 355308 ..............شیروان وچرداول

 25 118 - 212336 212479 .................................مهران

  اداره کل پست استان ایالم -مأخذ     
 
 

 
 
 مرسوالت پستی وارد شده ازمبادي خارج از کشور-21-11

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1382............................. 7654 4216 2774 275 389 

1383....... ...................... 8139 4589 3072 246 232 

1384............ ................. 12573 5310 5738 1112 413 

1385............ ................. 6487 3955 2071 156 305 

1386.............. .......... 7282 3851 2895 226 310 

 6 10 180 390 586 ............................آبدانان

 297 187 2493 2960 5937 .................................ایالم

 1 1 - 1 3 ...............................ایوان

 1 2 197 180 380 ............................دره شهر

 5 26 25 320 376 .............................دهلران

 - - - - - ............شیروان وچرداول

 - - - - - .............................مهران

  اداره کل پست استان ایالم -مأخذ
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 مرسوالت پستی صادر شده به مقصد خارج از کشور-22-11

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1382...... ........................... 2984 2879 - - 105 

1383................... ............... 1165 1015 6 50 94 

1384................... ............. 991 816 - 74 101 

1385................... ............. 1177 1030 - 77 70 

1386.............. ............. 1143 1100 - 31 - 

 12 - - 332 332 .............................آبدانان 

 - 31 - 570 613 ....................................ایالم

 - - - - - ...................................ایوان 

 - - - 198 198 ..............................دره شهر 

 - - - - - ..............................دهلران  

 - - - - - ...............شیروان وچرداول

 - - - - - .................................مهران  

  اداره کل پست استان ایالم -مأخذ

 
 
 
 

 تعداد کانالهاي خودکار بین شهري و بین المللی-23-11

 کانال بین المللی
 سال

کانال انتقال              

 مایکرو ویو

 کار  کانال خود

 بین شهري
 ورودي خروجی

1382.................... .................................. 5003 4677 30 30 

1383.............................. ........................ 5184 6714 30 30 

1384........................................................ - 7264 30 30 

1385........................................................ 295 7797 30 30 

1386.................. .......................... 310 8280 90 90 

  اداره کل مخابرات استان ایالم -مأخذ
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 تلفنهاي ثابت  و همراه-24-11

 تلفن ثابت

 سال و  تلفن مشغول به کار مشترکین

 شهرستان

 تلفن

 منصوبه
 جمع

واحد 

 مسکونی

واحد تجاري 

 و صنعتی
 واحد دولتی

 تلفن 

 همراه

1382................................. 116028 87582 79782 2300 5500 10460 

1383.................................. 135022 100237 92387 2300 5550 19065 

1384...... .......................... 150300 114245 106129 2304 5812 33245 

1385...... .......................... 162006 130302 113756 3696 7050 94736 

1386.......... ................ 167792 139463 127572 4547 7344 161868 

 - 435 313 10640 11388 14164 ............ ....................آبدانان

 - 3980 2180 53632 59792 68578 ............ ........................ایالم

 - 447 368 11640 12455 14516 ...................................ایوان 

 - 676 542 12553 13771 17484 ..............................دره شهر

 - 616 590 12556 13762 16347 .................................لرانده

 - 652 261 16391 17304 22593 ...............شیروان وچرداول

 - 538 293 10160 10991 14110 ...................................مهران

  اداره کل مخابرات استان ایالم-مأخذ     
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 1386د تلفنهاي ثابت به تفکیک شهرستان  تعدا-11-2نمودار 
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 تلفنهاي همگانی مشغول به کار ونقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی-25-11

 تلفن همگانی مشغول به کار
 سال وشهرستان

 راه دور شهري

 نقاط روستائی داراي 

 ارتباط تلفنی

1382........................................... 630 104 443 

1383........................................... 721 128 481 

1384........... ............................... 721 138 528 

1385........... ............................... 540 698 548 

1386.. ............................... 540 995 488 

 72 86 57 .........................................آبدانان 

 37 601 265 ............................................ایالم  

 52 52 45 ...........................................ایوان  

 74 48 52 ....................................دره شهر  

 56 71 44 .........................................دهلران 

 167 40 30 ........................شیروان وچرداول

 30 67 47 ...........................................مهران 

  اداره کل مخابرات استان ایالم -مأخذ

 
 

 ب قارهمکالمات و مخابرات بین المللی بر حس-26-11

 تلفن

 )دقیقه( زمان مکالمه تعداد مکالمه
 

 سال 
 دریافتی ارسالی دریافتی ارسالی

1382................ .......... - - 595425 - 

1383.................. ........ 291003 - 975979 - 

1384............................ 311395 - 1007154 - 

1385............................ 331642 - 1224726 - 

1386...................... 458119 - 1503373 - 

 اداره کل مخابرات استان ایالم: مآخذ  



 1386ـ النامه آماري استان ایالم  ســــــــــــــــــــــ حمل و نقل ، انبارداري وارتباطات 11

304

 تعدادایستگاههاي فرستنده هاي اصلی رادیویی موج متوسط ، تلویزیونی و اف ام-27-11 

 رادیو

 فرستنده ایستگاه  سال  نده برنامه در هر شبکهتعداد فرستنده هاي پخش کن

 برون مرزي شبکه استانی شبکه سراسري  اصلی

1382.............. ............ 1 2 1 1 - 

1383................. ......... 15 14 1 1 2 

1384.................. ........ 50 36 10 2 2 

1385.................. ........ 16 64 8 1 1 

1386........... .......... 18 80 10 1 1 

 

 تلویزیون

 سال فرستنده اصلی
 ایستگاه

 شبکه چهارم شبکه سوم شبکه دوم شبکه اول جمع

1382............... ........... 68 138 63 25 41 9 

1383................. ......... 79 156 75 28 42 11 

1384.................. ........ 196 175 77 32 53 13 

1385.................. ........ 2 203 82 32 72 17 

1386................. .... 105 365 105 90 100 70 

 سیماي جمهوري اسالمی ایران مرکز ایالم صدا و: مآخذ  


