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 مقدمه

اداره کل ارتباطات و ,  مخابراتآمار مندرج در این فصل از اداره کل 

 .فن آوري اطالعات و مرکز آمار ایران اخذ شده است

 بیشترین است کشور توسعه مهم هاي زیرساخت از ارتباطات

 که است داده رخ جوامعی در گذشته دهه دو در کشورها توسعه

 تأثیرات .اند بوده شاهد ارتباطات بخش در را توسعه بیشترین

 که است بوده عمیق چنان ارتباطی و اطالعاتی هاي فناوري

 و اطالعاتی جامعه هاي نظریه با اند کرده سعی پردازان نظریه

 .کنند تبیین را تحوالت این اي شبکه جامعه

 چشم سمت به کشور اقتصادي تحول در مهمی نقش ارتباطات

 روزافزون، اهمیت این به توجه با .دارد بنیان دانش اقتصاد انداز

 اختصاص ارتباطات بخش به جداگانه فصل یک 1394 سالنامه در

 .است یافته

 به مربوط هاي فعالیت مورد در فصل این در شده ارائه آمارهاي

 به زیر در که باشد می اطالعات فناوري و ارتباطات حوزه

 ذکر هاي زمینه از هریک در آمارها، تهیه از مختصري تاریخچه

 . شود می اشاره شده

ت اادار توسط 1337 سال از که پست به مربوط آمارهاي: پست

 ایران آمار مرکز توسط شود می تولید ثبتی روش به ذیربط

  . شده است منتشر آماري سالنامه در 1345 سال از و گردآوري

توسط  1337 سال از که مخابرات به مربوط آمارهاي: مخابرات

ایران  آمار مرکز توسط شود می تولید ثبتی روش به ذیربط ادارات

  شده است منتشر آماري سالنامه در 1345 سال از و گردآوري

به  1394 سال از حوزه این به مربوط اطالعات :اطالعات فناوري

خصوص  این در آماري اطالعات . است شده اضافه آماري سالنامه

 .باشد می احصا قابل بعد به 1392 سال براي

 

 تعاریف مفاهیم

)   NOISE(با حداقل   مخابراتی  سیگنال  یک  که  مسیري : کانال

 .کند  حرکت  ، بتواند در آن) ارتباط  تأمیـن  جهت(

  گردیده  ، نصب آن  الزم  تجهیزات  که  است  تلفنی : منصوبه  تلفن

 . است  واگذار نشده  مشترك  هنوز به  ولی

  ر اختیار مشتركو د  نام  به  که  است  تلفنی :کار  به  مشغول  تلفن

بـرقرار   ، ارتباط تلفنی آن  وسیله تواند به می  باشد و مشترك می

 .کند

  نصب  در معابر عمومی  که  است  تلفنی : شهري  همگانی  تلفن

قرار  عموم  ، مورد استفاده  شهري ارتباط تلفنی   و براي   است  شده

 .می گیرد

  نصب  در معابر عمومی  که  است  تلفنی :دور  راه  همگانی  تلفن

کشور، مـورد   هاي با شهرستان  ارتباط تلفنی  و براي  است  شده

 .گیرد قرار می  عموم  استفاده

از   هستند که  روستاهایی : ارتباط تلفنی  داراي  نقاط روستایی

کل   شبکه مخابراتی  به  دسترسی  ، امکان دفاتر مخابراتی  طریق

 .کشور را دارند

  یک  هاي و قابلیت  امکانات  تمام  که  است  اي وسیله : همراه  تلفن

  ، به ثابت  مکانی  به  وابستگی  را بدون  معمـولی  دیجیتال  تلفن

 .دهد می  و یا سیار ارائه  متحرك  شکل

  که  است  ها و تجهیزاتی مجموعه دستگاه:  اصلی  فرستنده

صدا یا   سیگنال  ورتص   را به  و یا تلویزیونی  رادیویی  هاي برنامه

موردنظر را   ، منطقه از تقویت  کند و پس می  صدا و تصویـر دریافت

پوشش   تحت شده،   تنظیم  هاي ها و کانال از فرکانس  یکی  روي

 .دهد قرار می  

 . است  اصلی  استقرار فرستنده  جغرافیایی  محـل : ایستگاه 

  اتـدمـدر آن خ  کهشود  می  هــگفت  هایی مکان  به : واحد پستی

  پستی  واحدهاي. شود می  انجام  پستی  و یا عملیات  عرضه  پستی

  استقرار یا زیرنظر واحد پستی  جغرافیایی محل  موقعیت  برحسب

  اجرایی  نظر واحدهاي زیر  طور مستقیم به قرار دارد و یا  دیـگري

،  است  و پشتیبانی  اداري  خدمات  آن  عمده  فعالیت  که  پستی

 .کند می  فعالیت

مستقر در مرکز   اصلی  واحد پستی :یا اداره پست  کل  اداره

  است  تهران شهر  پستی  مناطق از  و یا یکی  یا  شهرستان  استان

 .گیرد می  انجام  پستی  و عملیات  خدمات  تمامی،  در آن  که

نقاط   تمامیدر   که  اسـت  واحد پستی : دفتر پست شهري

،  مرسوالت  قبول مربوط به   وجود دارد و عملیات  شهري

بهـادار   اوراق  آن و نیـز فـروش  و توزیع  ، ارسال سازي  آماده

 .دهد می  را انجام  پـستـی

،  ضرورت  برحسب  که  است  واحد پستی  یک : شهري  پست  باجه

  بزرگ  سساتؤمانند م  زیاد است  پستی  تقاضاي  که  در نقاطی
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  به  بهادار پستی  ، اوراق شود و در آن یا خصوصی، دایر می  عمومی

  به  پستی  مرسوالت  مورد، انواع  به  نیز بسته رسد و می  فروش

 .شود می  محدود پذیرفته  صورت

  شهرها که  یا حاشیه  نقاط روستایی در : پستی  نمایندگی

  صرفه  به  مقرون  نظر اقتصادي از  میسر  واحد پستی  سیسأت

واحدها در ارتباط   نوع  این. شود ایجاد می  پستی  نیست، نمایندگی

  اداره. کند می  فعالیت  و سفارشی  عادي  مراسالت  و توزیع  ولـبا قب

از افراد مورد اعتماد   یکی  قرارداد به  واحدها، طبق  نوع  ور اینما

 .شود می  محول) کسبه  طور معمول به(محلی 

شرایط   که  از نقاط روستایی  در برخی : روستایی  دفتر پست 

  نام  به  وجود دارد، واحدهایی  پستی  خدمات  عرضه  براي  الزم

از   ، تعدادي طور معمول به  شود که دایر می "روستایی  دفتر پست"

واحدها،   در این. خود دارد  پوشش  همجوار را تحت  روستاهـاي

آن   و توزیع  ، ارسال سازي ده، آما مرسوالت  قبول  مربوط به  عملیات

 .گیرد می  انجام  بهادار پـستی  اوراق  و نیز فروش

یا   پستی  از واحدهاي  در تعدادي : و مخابرات  دفتر پست

  شهرها و یـا مناطـق  در حاشیه  برداري مورد بهره  مخابراتی

  تصدي  تحت  طور توأم به  و یا مخابراتی  پستی  ، خدمات روستایـی

واحدها   این  گردد که می  ارائه  پسـت  شرکت  نفر با مدیریت  یک

 .شود می  نامیده  و مخابرات  دفتر پست

 ط اشخاصـدولتی است که توس واحد پستی غیر : شهري  نسآژا

حقیقی یا حقوقی به موجب قرارداد منعقده بین آنان با شرکت 

پست جمهوري اسالمی ایران، براي ارائه خدمات قبول مرسوالت 

 .  شود پستی در شهرها دایر می

 که  پستی واحد  صندوق پستی، کوچکترین:  پستی  صندوق

  نصب ،)روستاها و شهرها اعم از( معابر عمومی برحسب مورد در 

کنندگان از خدمات پستی، مرسوالت عادي   گردد و استفاده می

آن خود را پس از الصاق تمبر براي ارسال توسط پست، به داخل 

 . اندازند می

  یـتعاون  هاي فـروشگاه  شامل : پستـی  سایـر واحدهاي

  سیار و ایستگاه   پست ، پستی  خدمات   دهنده ارائه  روستایی

 .است   رسانی نامه

  کشور،  داخل  براي  آن  وزن  که  اي هر مرسوله : پستی  امانت

  هوایی  کیلوگرم 10از کشور، از  خارج  و براي  کیلوگرم 30حداکثر

و به   پستی  امانت  عنوان  تجاوز نکند، به  زمینی  کیلوگرم 20و

  براساس  شده اظهار  تمورد با قیم  حسب و  سفارشی،  صورت

 .شود می  ارسال و  ، پذیرفته خاص  مقررات

،  ، روزنامه کتاب  صورت  به  که  است  چاپی  اوراق :پستی  مطبوعات

  طور در باز در ابعاد مختلف یابد و به انتشار می  ،و نشریه  مجله

  رخـ، ن ر مرسوالتـایـس  هـب  ود و نسبتـش می  پست  لـویـتح

 .شود می  در مورد آن اعمال  کمتري  پستی

،  ضبط شده  کاال و اطالعات  از هرگونه  عبارت:  کوچک  هاي بسته

   سوغات ، هدایا و یا خام  شده ظاهر  ، فیلم مغناطیسی  نوارهاي

  مرسوالت  گونه این. است  کیلوگرم 2حداکثر تا   هاي  بسته  صورت   به

 ارسال و  پذیرفته  یا اکسپرس  بیمه ، سفارشی  صورت    معموالً به

 .شود می  

 

 گزیده اطالعات

تعداد مشترکین تلفن هاي ثابت مشغول به کار  1394در سال 

روستا داراي ارتباط  540و در این سال تعداد  مشترك 147777

اینترنت پرسرعت  1394همچنین در سال . تلفنی بوده است

ر شبکه نسل خط و تعداد مشترکین دیتا د 30612مشغول به کار 

مشترك بوده  106945، 1394سوم تلفن همراه تا پایان سال 

 .است
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 تعداد تلفن هاي ثابت منصوبه و مشغول به کار در مناطق شهري و روستایی و نقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی - 1-12

روستاهاي داراي  روستایی شهري کل سال وشهرستان

 ارتباط تلفنی
 

مشغول به کار  منصوبهمشغول به کار  منصوبهمشغول به کار  منصوبه

1375..................... 44404 38719 27694 25600 16710 13119 276 

1380.................... 75776 66062 58676 49712 17100 16350 387 

1385.................... 162006 130302 115226 97582 46780 32720 468 

1390..................... 198789 155780 152009 112779 46780 38011 515 

1391..................... 198789 155780 152009 115061 46780 40719 515 

1392..................... 198789 153689 152009 112869 46780 40820 540 

1393..................... 198789 153971 149879 114341 48910 39630 540 

1394..................... 198789 147777 152756 111256 46033 36521 540 

 43 3314 5524 7368 9066 10682 14590 .....................آبدانان

 78 9844 11700 58730 84366 68574 96066 ........................ایالم

 55 3120 3220 9769 10880 12889 14100 ........................ایوان

 22 2849 1936 1658 3387 4507 5323 .........................بدره

 127 6498 7673 5118 9116 11616 16789 ....................چرداول

 56 2964 5148 6774 7763 9738 12911 ..................دره شهر

 61 2913 3318 11263 13934 14176 17252 .....................دهلران

 58 1838 4524 945 2160 2783 6684 ....................سیراون

 28 1242 653 3624 5600 4866 6253 .................ملکشاهی

 12 1939 2337 6007 6484 7946 8821 .......................مهران
 

 .توسط اداره کل مخابرات مورد تجدید نظر قرار گرفته است 92و 91،90آمار کل تلفن هاي منصوبه سال هاي  

 .اداره کل مخابرات استان ایالم -مأخذ
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 1394تعداد تلفن هاي ثابت به تفکیک شهرستان 
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تعداد تلفن هاي ثابت به تفکیک شهرستان  -12-1نمودار

ایوان بدره چرداول شهردره دهلران سیروان
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نمودار

 

 12-1جدول: مبنا 

 

 

 

 

 

 

 

ملکشاهی مهران
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 واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به تفکیک نوع خط و اپراتورخطوط  -2-12

 همراه اول جمع کل سال 

 
 خطوط مشغول به کار  خطوط واگذار شده خطوط مشغول به کار  خطوط واگذار شده

 
 اعتباري دائمی جمع اعتباري دائمی جمع اعتباري دائمی جمع اعتباري دائمی جمع

1391................ 455244 104854 350390 455244 104854 350390 455244 104854 350390 455244 104854 350390 

1392................. 485126 000 000 485126 000 000 485126 105201 379925 485126 105201 379925 

1393)1(............ 861394 000 000 461663 000 000 552930 000 000 335988 000 000 

1394................. 1051089 115239 462178 565544 87973 291404 559133 114995 444138 374001 87901 286100 
 

 

 )دنباله(خطوط واگذار شده و مشغول به کار تلفن همراه به تفکیک نوع خط و اپراتور -2-12

 رایتل ایرانسل سال 

 
 خطوط مشغول به کار  خطوط واگذار شده خطوط مشغول به کار  خطوط واگذار شده

 
 اعتباري دائمی جمع اعتباري دائمی جمع اعتباري دائمی جمع اعتباري دائمی جمع

1391................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1392................. 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1393)1(............ 296942 000 000 119453 000 000 11522 000 000 6222 000 000 

1394................. 473672 000 000 186167 000 000 18284 244 18040 5376 72 5304 
 

 .اطالعات مربوط به ایرانسل و رایتل از سالنامه آماري کشور اخذ شده است)1

 .فناوري اطالعات استان ایالماداره کل ارتباطات و  -مأخذ
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 ساله و بیش تر برحسب استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق شهري و روستایی 6جمعیت  -3-12

 شرح
ساله و بیش  6کل جمعیت 

 تر 
 جمعیت داراي تلفن همراه

جمعیت استفاده کننده از 

 رایانه
 جمعیت کاربر اینترنت

 
 روستایی شهري کل روستایی شهري کل روستایی شهري کل روستایی شهري کل

1391................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1392................. 526337 000 000 351119 000 000 204777 000 000 163818 000 000 

1393)1(............ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1394................. 534832 000 000 361267 000 000 186361 000 000 211258 000 000 
 

 .اطالعات از سالنامه آماري کشور اخذ شده است)1

 .دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران-مأخذ

 

 خانوارهاي استان بر حسب دسترسی به فناوري اطالعات و ارتباطات در مناطق شهري و روستایی  - 4-12

 خانوارهاي داراي تلفن همراه خانوارهاي داراي تلفن ثابت کل خانوارهاي استان سال

 
 روستایی شهري  کل روستایی شهري  کل روستایی شهري  کل

1391................ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1392................. 146305 000 000 142690 000 000 140125 000 000 

1393)1(............ 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1394................. 156179 000 000 128307 000 000 141918 000 000 
 

 .شده استاطالعات از سالنامه آماري کشور اخذ )1

 .دفتر صنعت، معدن و زیربنایی.مرکز آمار ایران -مأخذ
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 خطوط اینترنت پرسرعت مشغول به کار به تفکیک نوع مصرف - 5-12

 تجاري خانگی جمع سال

1393.................................................. 24633 23550 1083 

1394.................................................. 30612 29517 1095 
 

 .اداره کل مخابرات استان ایالم -مأخذ

 

 

 تعداد مشترکین دیتا در شبکه نسل سوم تلفن همراه به تفکیک نوع اپراتور تا پایان سال -6-12

 رایتل ایرانسل همراه اول جمع سال

1393.................................................. 22712 1443 14792 6477 

1394.................................................. 106945 68314 33047 5584 
 

 .از اداره کل ارتباطات و فناوري اطالعات استان دریافت شده است 1394اطالعات سال -

 .اداره کل مخابرات استان ایالم -مأخذ
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 تعداد ایستگاه ها و فرستنده هاي اصلی رادیویی موج متوسط ، تلویزیونی و اف ام -7-12

 رادیو سال

 فرستنده اصلی ایستگاه 
 تعداد فرستنده هاي پخش کننده برنامه در هر شبکه

 
 برون مرزي )1(شبکه استانی )1(شبکه سراسري

1375........................... 1 1 1 - - 

1380.......................... 1 1 1 - - 

1385........................... 1 2 2 2 0 

1390........................... 2 2 2 2 0 

1391........................... 2 4 2 2 0 

1392............................ 2 2 2 2 0 

1393............................ 2 2 2 2 0 

1394............................ 2 2 2 2 0 
 

 اف ام تلوِیزیون سال

 )2(ایستگاه 
 فرستنده اصلی

 ایستگاه
فرستنده 

 اصلی
 

 شبکه خبر شبکه پنجم شبکه چهارم شبکه سوم شبکه دوم شبکه اول جمع

1375............................ 25 33 24 6 3 0 0 0 0 0 

1380............................ 63 87 46 12 16 13 0 0 0 0 

1385............................ 104 203 82 32 72 17 0 0 11 48 

1390............................ 136 409 132 133 132 12 0 0 11 93 

1391............................ 153 409 132 133 132 12 0 0 11 93 

1392............................ 152 410 132 133 133 12 0 0 11 93 

1393............................ 152 410 132 133 133 12 0 0 11 93 

1394............................ 158 410 132 133 133 12 0 0 11 93 
 

 .به ترتیب شبکه اول و شبکه دوم نامیده می شدند 1375شبکه سراسري و شبکه استانی تا سال )1

 .با احتساب ایستگاه هاي زمینی ماهواره اي)2

 .جمهوري اسالمی ایران مرکز ایالمصداوسیماي -مأخذ
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 1394واحدهاي پستی مورد بهره برداري بر حسب نوع مالکیت در پایان سال -8-12

 صندوق پستی غیردولتی دولتی سال و شهرستان

تعداد 

 مرسوالت

 

اداره کل و 

 اداره

دفتر پست 

 شهري

دفتر پست 

 روستایی

نمایندگی 

 پستی

دفتر 

مشترك 

پست و 

 مخابرات

دفتر 

پیشخوان 

 دولت

دفتر پست 

و مخابرات 

روستایی 

)ICT( 

 روستایی شهري

1375................... 000 000 000 000 000 - - 000 000 000 

1380................... 7 14 4 37 190 - - 145 153 3997058 

1385................... 7 10 - 35 - - - 163 153 9442747 

1390................... 8 52 108 7 0 - - 85 41 7438401 

1391.................... 8 52 108 7 0 - - 85 41 6532185 

1392.................... 10 43 111 6 0 - - 85 41 5142397 

1393.................... 10 0 0 6 0 43 111 85 41 5160851 

1394.................... 10 3 0 0 0 53 108 85 41 5930157 

 536323 5 7 10 4 0 0 0 1 1 ....................آبدانان

 2512099 0 31 21 17 0 0 0 1 1 .......................ایالم

 508144 4 7 10 3 0 0 0 0 1 .......................ایوان

 99435 4 2 5 1 0 0 0 0 1 ......................بدره

 349074 8 8 22 11 0 0 0 1 1 .................چرداول

 552921 10 6 12 4 0 0 0 0 1 ................دره شهر

 657992 1 12 10 6 0 0 0 0 1 ...................دهلران

 34429 4 2 7 2 0 0 0 0 1 ..................سیروان

 164115 0 4 7 2 0 0 0 0 1 ................ملکشاهی

 515625 5 6 4 3 0 0 0 0 1 .....................مهران
 

 .اداره کل پست استان ایالم-مأخذ
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 انواع مرسوالت پستی صادر شده درون استانی-9-12

 سال و شهرستان

 عادي جمع

 پست ویژه پیشتاز سفارشی

 
 نامه

بسته و 

 کیسه
 بسته پاکت بسته پاکت امانت مطبوعات

1375................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380................... 1915360 000 1847084 000 000 000 000 000 000 000 

1385................... 4720785 000 3731775 000 000 000 000 000 000 000 

1390................... 3882061 000 3840942 000 000 000 000 000 000 000 

1391.................... 3375699 000 3358852 000 000 000 000 000 000 000 

1392.................... 1520722 000 1489434 000 000 000 000 000 000 000 

1393.................... 2496619 1605537 718179 3799 0 28 124817 8963 35266 30 

1394.................... 2806429 1664629 996335 2348 82 48 120817 5336 16742 92 

 1 563 172 6642 22 0 0 115784 193950 317134 ....................آبدانان

 14 5685 3738 82559 13 51 2339 223249 683558 1001206 .......................ایالم

 0 823 5 4595 0 0 0 117237 129174 251834 .......................ایوان

 0 245 4 1503 2 0 0 8869 38105 48728 ......................بدره

 0 462 188 4294 0 0 0 28112 145317 178373 .................چرداول

 10 5225 45 6166 0 0 0 136103 144382 291931 ................دره شهر

 18 547 1095 7509 9 31 9 123460 172720 305398 ...................دهلران

 3 514 12 1296 0 0 0 1304 14091 17220 ..................سیروان

 3 880 3 1497 2 0 0 21952 52427 76764 ................ملکشاهی

 43 1798 74 4756 0 0 0 220265 90905 317841 .....................مهران
 

 .اداره کل پست استان ایالم-مأخذ
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 انواع مرسوالت پستی صادر شده برون استانی-10-12

 سال و شهرستان

 عادي جمع

 پست ویژه پیشتاز سفارشی

 
 نامه

بسته و 

 کیسه
 بسته پاکت بسته پاکت امانت مطبوعات

1375..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1385..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1390..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1391..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1392..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 

1393..................... 144813 0 8113 325 0 1151 114448 12452 7821 503 

1394..................... 131821 0 10101 284 29 736 106588 10660 3156 267 

 0 2 765 4857 28 1 10 48 0 5711 .....................آبدانان

 267 3154 6185 70007 11 12 212 9741 0 89589 ........................ایالم

 0 0 372 4937 10 0 0 49 0 5368 .......................ایوان

 0 0 83 1603 76 0 1 98 0 1861 ........................بدره

 0 0 549 4163 35 0 19 46 0 4812 ..................چرداول

 0 0 493 7036 262 0 2 17 0 7810 .................دره شهر

 0 0 1607 7082 283 16 16 23 0 9027 ....................دهلران

 0 0 12 840 3 0 5 16 0 876 ...................سیروان

 0 0 134 938 2 0 6 51 0 1131 ................ملکشاهی

 0 0 460 5125 26 0 13 12 0 5636 .....................مهران
 

 .اداره کل پست استان ایالم-مأخذ
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 تعداد مرسوالت پستی صادر شده به مقصد خارج از کشور-11-12

 سال و شهرستان
 عادي جمع

 پیشتاز سفارشی

 
 بسته نامه  امانت مطبوعات بسته و کیسه نامه

1375..................... 000 000 000 000 000 000 000 000 

1380..................... 2794 000 000 000 000 000 000 000 

1385..................... 1177 000 000 000 000 000 000 000 

1390..................... 727 000 000 000 000 000 000 000 

1391..................... 198 000 000 000 000 000 000 000 

1392..................... 435 000 000 000 000 000 000 000 

1393..................... 274 0 0 37 0 16 2 219 

1394..................... 290 0 7 6 0 10 76 191 

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

 191 76 10 0 6 7 0 290 ........................ایالم

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

 0 0 0 0 0 0 0 0 ........................بدره

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..................چرداول

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

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

 0 0 0 0 0 0 0 0 ...................سیروان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ................ملکشاهی

 0 0 0 0 0 0 0 0 .....................مهران
 

 .اداره کل پست استان ایالم-مأخذ

 

 

 

 

 


