
 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 وضع ارتباطات در منطقه -4-1

هدا ررکسدي شودديگي نيسد  هاي ارتباطي در زندگيي انسدا در عصر کنوني نقش ارتباطات و سيستم

هاي ارتباطي هاي اصلي رراي سنجش ميزا  شيشرف  جوامع، کيفي  سيستمکه، يکي از داخص رطوري

ييدرد و هرهده اطي صورت ميهاي ارتب، کاالها و اطالعات از طريق سيستمماتگخآنهاس . جارجايي 

باطي جوامع و دهرونگا  تر رادنگ، قگرت ارتتر و متنوعتر، شيچيگيز نظرکمي وکيفي قويها ااين سيستم

تدوا  رده سده دسدته زيدر هاي ارتباطي را مديها و سيستمرنگي کلي، دبکهيارگ. در يک دستهافزايش مي

 تقسيم کرد:

 راهها  -

 مخاررات و شس   -

 سيماصگا و   -

 

 هاشبکه راه -1-4-1

-ي دارنگ خود ره سه دسته تقسديم مديکاالها، خگمات و ... را رر عهگها که نقش جارجايي انسانها،راي

 :دونگ

 هاي دريايي راي -3هاي هوايي      راي -2هاي زميني    راي -1

 

 هاي زميني راه -1-1-4-1

گ، رده دو دسدته ررعهدگي دارندکاال و مسافر يي ا در جريا  جارجاترين سهم رهاي زميني که عمگيراي

 دونگ:تقسيم مي ذيل درح عمگي ره

 راي هاي جادي اي -

 راي آهن -
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 ايهاي جادهالف ـ راه

هداي هداي اصدلي، رايهدا، رايرنگي کلي ره ههار دسته دامل آزاد راياي در يک تقسيمهاي جاديراي

صلي و فرعي نيز هدر کدگاب رده اندواع مختلفدي تقسديم هاي اانگ. رايهاي روستايي قارل تقسيمفرعي و راي

 دهگ.اي را نشا  ميهاي جاديهاي انواع رايويژيي 11-1دونگ. جگول دماري مي

 ايهاي جادي: مشخصات انواع راي 11-1 جگول

 عرض هرباند)خط( تعداد باندها)حداقل( تعدادجهات نوع راه

 57/3 1 دو طرفه آزادراي

 راي اصلي

 7/3 1 طرفه دو رزريراي

 7/3 2 دو طرفه عريض

 7/3 2 دو طرفه معمولي

 راي فرعي
 27/3 2 دو طرفه درجه يک

 27/3 2 دو طرفه درجه دو

 57/2 - - راي روستايي

 1351مأخذ: قريب ؛

هداي اسدتا  در سدال ، مجمدوع طدول راي1(1313) همدگا رراساس اطالعات سدالنامه آمداري اسدتا  

در رين انواع يافته اس .  کاهشکيلومتر 27، 1357اس  که در مقايسه را سال  کيلومتر رودي1571مذکور

کيلومتر کمتدرين سدهم  57را  2راي هاي فرعي درجهو کيلومتر ريشترين  321را  هارزريرايهاي استا ، راي

سدال تا  همگا در حوزي استحفاظي اداري کل راي و ترارري استا  اين در حالي اس  که انگ. رودي را دارا

هاي در فاصله سال همگا هاي استا  راهي وجود نگادته اس . رررسي وضعي  رايهيچگونه آزاد 1313

                                                           
  آمگي در خصوص وضع راي هاي استا  مرروط ره سالنامه آماري الزب ره ذکر اس  که طي رررسي هاي ره عمل آمگي، آخرين اطالعات رگس 1

 ( مي رادگ. 1317و نيز سالنامه آماري حمل و نقل جادي اي کشور ) 1313استا  در سال 



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

هدا رطدور و رزريدراي فرعي درجه يکهاي دهگ که در طول اين دوري، ميزا  راينشا  مي 1313تا  1351

 (.11-2مرتب در حال افزايش رودي اس  )جگول دماري 

 

 1313تا  1357در سالهاي  همگا اي استا  ي جاديهاوضع راي 11-2ول دماري جگ

 سال
 آسفالته راه فرعي راه اصلي

 جمع کل
 درجه دو درجه يك عريض معمولي راهبزرگ

1357 217 122 177 312 221 1527 

1351 222 275 357 351 211 1521 

1355 233 172 357 371 275 1527 

1351 211 117 311 127 217 1527 

1357 271 112 317 127 252 1571 

1317 271 112 317 127 252 1571 

1311 311 171 377 132 215 1537 

1312 321 151 273 111 212 1177 

1313 321 7/117 253 111 7/273 1571 

 1313، همگا مأخذ: سالنامه آماري استا  

کيلومتر  3711از ايي هاي روستدهگ که طول راياستا  نشا  مي 1313رررسي اطالعات آمارنامه سال 

درصدگ و  27/71هداي دوسده رسيگي اس  که از اين مقگار راي 13کيلومتر در سال  2133ره  57در سال 

 (11-3)جگول دماري  دهنگ.اين راي ها را ره خود اختصاص مي درصگ از طول 75/17هاي آسفالته راي

 

 )کيلومتر(راي و ترارري استا   اداري کل هاي روستايي زير شودش انواع راي : 11-3جگول دماري 
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سال و 

 شهرستان

 

 جمع

 

 آسفالته

 

 شوسه

طول 

(km) 
 درصد

طول 

(km) 
 درصد

1357 3711 111 71/13 2172 11/11 

1351 3711 115 15/17 2711 13/11 

1355 3711 711 27/11 2775 51/11 

1351 777 777 777 777 777 

1357 3751 557 77/27 2371 77/51 

1311 3751 1711 75/31 2721 73/17 

1312 2173 1153 71/13 1727 11/71 

1313 2133 1255 71/17 1771 72/71 

 ( 1313مأخذ: سالنامه آماري همگا  )سال 

هداي مختلدا اسدتا  يکسدا  هدا در ميدا  دهرسدتا اس  که توزيع طول راي از آ  ها حاکيرررسي

هداي اسدتا  و درصدگ راي 21کيلدومتر حدگود  7/377ردا مجمدوع  همدگا ره طوري که دهرستا   .نيس 

الزب رده داراسد . هداي اسدتا  را کمترين ميزا  راي درصگ( 71/5) کيلومتر 7/121  را اسگآراددهرستا  

 درصگ از راههاي استا  را در رر مي ييرد. 71/1کيلومتر معادل  111ذکر اس  که دهرستا  رز  

 دهگ. رطدوريهاي آ  نشا  ميرا در رين دهرستا هايي هاي استا  هم تفاوترررسي وضع کيفي راي

هداي اسدتا  را دارا درصدگ از کدل راي 71/1درصگ و دهرسدتا  رز   11/27که دهرستا  همگا  حگود 

گار ردراي درصگ از نوع اصلي اسد  کده ايدن مقد 37/15هاي دهرستا  همگا ، رادنگ ولي از کل رايمي

همدگا  رديش از سداير  دهرسدتا  هدايع، هرهندگ طدول رايدر واقد راددگ.درصدگ مدي 77دهرستا  رز  

 .هاي مزرور عمگتاً از نوع راي فرعي عريض هستنگهاي استا  اس  ولي رايدهرستا 
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درصدگ از ندوع  72/7 هداي مزردور،دهگ کده از کدل رايهاي فرعي آسفالته استا  نشا  ميرررسي راي

هاي فرعدي ز نوع عريض اس . ريشترين رايدرصگ ا 27/71درصگ از نوع درجه يک و 13/31درجه دو، 

 در مقارل، دهرستا انگ. قراريرفته کبودرآهنگ و همگا هاي ، در دهرستا آ  ره ترتيباز نوع عريض 

هاي فرعي درجده يدک و دو نيدز رده ترتيدب متعلدق رده د. ريشترين سهم از رايرهار راي فرعي عريض نگار

 رادگ.مي تويسرکا  و ماليرهاي دهرستا 

 (1313ها )در دهرستا  همگا هاي اصلي و فرعي استا  : توزيع راي 11-1گول دماري ج

 آزادراه شرح

 طول کل راهها راه فرعي راه اصلي

 درجه دو درجه يك عريض معمولي عريض بزرگراه
طول 

(km) 
 درصد

 27/1 7/121 - 7/7 52 - - 71 - اسگآراد

 17/17 177 7 37 - 23 13 33 - رهار

 51/1 135 - 52 27 13 - 11 - ا تويسرک

 32/7 111 - 27 11 - 21 17 - رز 

 25/17 111 - - 127 - 27 11 - کبودرآهنگ

 17/17 311 11 32 77 55 75 71 - مالير

 51/17 117 11 31 21 51 7 11 - نهاونگ

 17/22 7/377 11 77 121 71 7/12 177 - همگا 

 177 1571 57 7/273 111 253 7/117 321 - جمع

 ( 1313مأخذ : سالنامه آماري استا  )

قگ توندل ردودي و استا  همگا  فاحاکي از آ  اس  که دبکه راي هاي  11-7دادي هاي جگول دماري 

 رسيگي اس . 1313واحگ در سال  17ره  1357واحگ در سال  13هاي اين استا  از تعگاد راهگارخانه
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                57-13طي دوري ها هاي مسير رايگارخانهها و راهتعگاد تونلها، شل :11-7جگول دماري 

 تونل سال

 پل

 راهدارخانه
 متر و بيشتر 01 متر 11-01 متر 11زير 

1357 7 1375 31 1 13 
1351 7 1351 31 1 13 
1355 7 1351 31 1 13 
1351 7 1371 31 1 13 
1357 7 1371 31 1 13 
1317 7 1123 31 1 15 
1311 7 1123 31 1 15 
1312 7 1111 37 2 17 
1313 7 7711 11 2 17 

 مأخذ: اداري کل راي و ترارري استا 

ها نشا  توانگ حجم و تواتر زماني جريا  را در دبکه رايباط متقارل، از عواملي اس  که ميدگت ارت

 دهدگمدي نشدا  1313در سال  همگا دهگ. مطالعه تعگاد سفر و حجم مسافر جارجا دگي در درو  استا  

نفر مسدافر جارجدا ددگي  1711325سفر انجاب دگي که طي سفرهاي مذکور  215117که در سال مذکور 

 ردوس ووسديله مينديه سدفر رد 215371، وسيله اتوردوسه سفر ر 17515اس . از کل سفرهاي انجاب دگي 

 ( 11-1)جگول دماري سفر را استفادي از وسايل نقليه سواري انجاب دگي اس . 27752

راددگ کده موجدب مدورد مدي 171571گاد کل سفرهاي ررو  استاني انجاب دگي، در سال مدذکور تع 

-و ررو  استاني نشا  مي استاني رهاي درو انگ. مقايسه تعگاد کل سفنفر مسافر دگي 3177777جارجايي 

گ از کدل سدفرهاي اسدتا  را ددامل درصد 11/17 همگا هاي دهگ که سفرهاي ررو  استاني از طريق راي

هداي مرروط ره ماي ،هاي استا از شايانه درو  استاني دونگ. از طرف ديگر ريشترين سفرهاي ثب  دگيمي

-هداي ددهريور و فدروردين مديط ره مدايو ريشترين سفرهاي ثب  دگي ررو  استاني مررو دهريور و مهر

 رادنگ.
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هاي مسافررري توسط انواع وسايل نقليه ايانهجا دگي درو  استاني از طريق شتعگاد سفر و مسافر جاره :11-1جگول دماري 

 نفر( -)مورد                                    اي )رر اساس صورت وضعي  حمل مسافر( عمومي مسافري جادي

 
 سال و ماه

 جا شدهمسافر جابه تعداد سفر

 سواري ميني بوس اتوبوس جمع سواري ميني بوس اتوبوس جمع
1357 327757 71517 221117 13777 7171777 2312777 3133777 13777 
1351 351127 172377 277151 11571 1737777 2732777 1321777 57777 
1355 171777 177777 253777 17777 5373777 2777777 1513777 11777 
1351 117777 111777 275777 25777 5715777 2172777 7173777 112777 
1357 177777 113777 311777 37777 1271777 2757777 7717777 121777 
1317 117513 115177 312177 31171 1117315 2771117 7175117 117125 
1311 251771 17771 231117 22373 1171753 177725 1112271 17177 
1312 211177 15577 277117 11717 1771117 772137 1321131 51751 
1313 215117 17515 215371 27752 1711325 137131 1277117 12777 
 1371 371371 33371 371111 1717 27115 1117 23371 فروردين
 7711 371117 72717 117771 1157 23112 1127 21577 ارديبهش 
 5577 337372 17511 111131 1727 17715 2771 21111 خرداد
 3771 311571 71335 123531 177 21522 1171 21225 تير
 1111 351273 72137 133277 1112 21577 1771 27715 مرداد
 1517 113177 17715 157115 1177 23171 1117 21133 دهريور
 1117 371511 71777 171177 1217 22117 1751 27231 مهر
 1171 371717 11171 371332 1221 15717 1332 27131 آرا 
 1531 331215 71237 375213 1111 17717 1111 22177 آذر
 1125 317513 11777 377117 2237 11771 1771 22177 دي
 7175 317111 71712 313773 2715 11711 1117 22571 رهمن
 7575 317711 71111 117117 2111 17171 1115 23713 اسفنگ

 اي استا  همگا مأخذ: سازما  راهگاري و حمل و نقل جادي

 

 

 

 

 

 
هاي مسافررري توسط انواع وسايل نقليده رو  استاني از طريق شايانهرجا دگي اره: تعگاد سفر و مسافر ج11-5جگول دماري 

                                     اي )رر اساس صورت وضعي  حمل مسافر( عمومي مسافري جادي
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 سال و ماه

 جا شدهمسافر جابه تعداد سفر

 سواري ميني بوس اتوبوس جمع سواري ميني بوس اتوبوس جمع
1357 - - - - - - - - 
1357 - - - - - - - - 
1351 - - - - - - - - 
1355 - - - - - - - - 
1351 - - - - - - - - 
1357 115172 73111 12717 11111 3311111 1172371 1121525 15731 
1317 112357 71117 52137 11717 3171157 1711171 1231571 11315 
1311 111151 172775 11111 17171 3277513 2751717 1151272 13131 
1312 111171 177211 11137 12712 3373712 2717731 1152211 77321 
1313 171571 177151 57157 15173 3177777 2111277 1211772 17171 
 2751 112317 231737 372211 511 5712 17715 15153 فروردين
 1211 171111 177711 217711 1752 1212 1721 17117 ارديبهش 
 1711 177157 177311 217171 1112 1331 1711 11117 خرداد
 7351 177117 177771 371752 1311 1171 7331 15211 تير
 7217 117111 175157 311111 1327 1571 7111 15111 مرداد
 7111 121311 217777 172111 1151 5351 11113 27771 دهريور
 7557 112171 115127 377317 1117 1711 7217 15171 مهر
 1721 73752 122172 217572 1132 7717 5173 13571 آرا 
 7217 173711 155171 211112 1327 1757 1273 17113 آذر
 5111 73111 111717 215331 1777 7777 5575 17115 دي
 1331 71111 117711 217713 2711 7375 5773 17131 رهمن
 7177 177271 177131 257711 2121 1137 5173 11171 اسفنگ

 اي استا  همگا مأخذ: سازما  راهگاري و حمل و نقل جادي

 

 

 

 

 

 

 راه آهن  -ب

که راي آهن سراسري کشور وصل ره دب همگا هاي انجاب دگي حاکي اس  که تاکنو  استا  رررسي

ر ايدن در حدالي اسد  کده خدط آهدن محدو نشگي اس  و فاقگ هريونه جارجايي از اين طريق مي رادگ.
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ايسدتگاي ارا  در فاصدله ، و نزديکترين ايستگاي ره اين استا  يذردخوزستا  از جنوب درقي استا  مي

 رادگ.  مياز مرکز استا کيلومتري 151

 

 هواييهاي راه -0-1-4-1 

استا  همگا  تنها يک فرودياي داخلي دارد که در دهر همگا  واقع دگي اس  و شروازهداي داخلدي 

متر  111تأسيس دگي اس  و داراي دو رانگ را عرض 1371دهگ. اين فرودياي در سالاستا  را شودش مي

 رادگ.متر مي 17773و طول

شدرواز يدزارش ددگي اسد  کده  232، 57تعگاد شروازهاي انجاب دگي از طريق اين فرودياي در سدال

نفدر مسدافر  13151نصا آنها ورودي و نصا ديگر خروجي رودي اس . از طريق شروازهداي مدذکور، 

انگ. سهم مسافرا  ورودي و خروجي نيز تقريباً نصا ره نصدا ردودي اسد . ايدن در حدالي جا دگيجاره

جدا ددگي يافته و تعگاد مسافرا  جارده شرواز کاهش 72ره 12اس  که تعگاد شروازهاي انجاب دگي در سال

نفددر يددزارش دددگي اسدد . مقايسدده شروازهدداي انجدداب دددگي از فروديدداي همددگا  در  771در ايددن سددال

 171، 55دهگ که حگاکثر تعدگاد شدرواز در سدالنشا  مي 57-12هايکوريگورهاي هوايي در طول سال

عبارتي تعگاد شروازهداي انجداب ددگي در  . رهرودي اس شرواز  12، 11شرواز و حگاقل تعگاد شرواز در سال

 (11-1) جگول دمارييزارش دگي اس . 11در سال هاررارر تعگاد شرواز 17در حگود 55سال

 

 

 1357-1312هايجا دگي از فرودياي همگا  در سالتعگاد شروازها و مسافرا  جاره: 11-1جگول دماري 

 

 سال

 

 تعداد پرواز

 

 تعداد مسافر



 طرح توسعه و عمران شهر قروه درجزین

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 خروجي ورودي خروجي ورودي

1357 111 111 5373 1711 

1357 71 71 1113 7735 

1351 17 17 2152 3215 

1355 227 227 1571 1172 

1351 117 117 1177 7112 

1357 171 171 3151 1711 

1317 71 71 3717 3115 

1311 21 21 1511 2121 

1312 21 21 737 351 

 مأخذ: اداري کل فرودياي استا 

 

 ي آبيهاراه -3-1-4-1

هدا( فاقدگ راي دريدايي راتوجه ره موقعي  جغرافيايي خدود )دوري از درياهدا و اقيدانوس همگا استا  

 اس .

 

 

 

 پست و مخابرات -0-4-1

 پست -1-0-4-1
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واحگ رودي اس . اداري کدل شسد  در مرکدز  1777، 1312در سال  همگا کل تأسيسات شستي استا  

اي اسدتا  استا  قرار دارد و در هر کگاب از مراکز دهرستانها نيز يک اداري شس  وجود دارد. کليه دهره

هاي رهار و کبودرآهندگ ثبد  رادنگ. ولي دفتر شس  روستايي فقط در دهرداراي دفتر شس  دهري مي

 هاي مالير و همگا  وجود دارد.راجه شس  دهري نيز  تنها در دهر دگي اس .

، ، شسد  مداليواحگهاي شستي استا  انواع خگمات شستي دامل شسد  شيشدتاز، خدگمات خدودرويي 

 1313و  1317هداي مقايسه امکانات شستي استا  در سدال دهنگ.شس  تصويري و شس  تلفني را ارائه مي

جدگول  هدا افدزايش يافتده اسد .الخگمات شستي طي اين س امکانات و که در اکثر موارددهگ نشا  مي

ترتيب امکانات شستي و نيز تعگاد واحگهاي شستي ارائده دهندگي اندواع خدگمات ه ر 11-7و  11-1دماري 

 دهنگ.را نشا  مي همگا شستي در استا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1313و  1357هاي : تأسيسات و امکانات شستي استا  در سال 11-7جگول دماري 
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 1313مأخذ : سالنامه آماري سال 

ره تفکيک  همگا : واحگهاي شستي ارائه دهنگي انواع خگمات شستي در استا   11-17جگول دماري 

 (1313سال)دهرستانها

 پست پيشتاز شهرستان
خدمات 

 خودروئي
 ساير خدمات پست تلفني پست تصويري پست مالي

 - - 2 1 1 1 اسگآراد

 - - 1 7 7 1 رهار

 - 1 1 2 2 1 تويسرکا 

 - - 3 1 1 1 رز 

 - - 3 3 3 7 کبودرآهنگ

 - 1 1 3 3 1 مالير

 - 1 2 3 3 7 نهاونگ

 - 1 11 11 11 21 همگا 

 1313مأخذ : سالنامه آماري سال 

 

 اداره پست شرح

 تدفاتر پس
نمايندگي 

 پستي

دفتر پست 

و مخابرات 

 روستايي

آژانس 

 شهري

 صندوق پستي

 جمع ساير
 روستايي شهري روستائي شهري

1357 1 17 23 71 - - 173 717 - 111 

1357 1 15 25 71 217 32 125 532 - 1711 

1351 1 11 25 12 223 32 111 515 - 1117 

1355 1 22 3 15 227 27 251 177 - 1711 

1351 1 27 3 17 271 11 213 177 - 1777 

1357 1 21 1 77 277 11 273 177 - 1717 

1317 1 21 1 117 - 11 213 177 - 111 

1311 1 21 1 111 - 12 213 177 - 737 

1312 1 21 1 111 - 17 372 117 - 1727 

1313 1 27 2 237 - 23 372 111 - 1715 
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رادنگ. مرسدوالت شسدتي هاي کوهک و امانات ميها، مطبوعات، رستهمرسوالت شستي استا  دامل نامه 

جمع کل مرسوالت شسدتي  1313در سال  گ.دونره دو دسته مرسوالت شستي داخلي و خارجي تقسيم مي

 واحدگ ردودي اسد  کده از ايدن تعدگاد 27711772 داخلي جارجا دگي از طريدق تأسيسدات شسدتي اسدتا ،

 واحگ نيز از استا  صادر ددگي 11721117درصگ( وارد استا  دگي و در مقارل،  33/11واحگ) 7717315

در  انگ.جارجا دگي همگا ت شستي دهرستا  اس . ريشترين مرسوالت شستي صادر دگي، از طريق تأسيسا

ها ريشترين، و رسدته هداي کوهدک کمتدرين سدهم را والت شستي صادر و وارد دگي، نامهميا  انواع مرس

درصدگ و از مرسدوالت صدادر  57/15دادته انگ. سهم نامه ها از مرسوالت وارد دگي از مرزهاي داخلي 

  درصگ رودي اس . 27/17دگي 

ره خارج از کشور کمتدر از  همگا ي جارجا دگي از طريق تأسيسات شستي استا  حجم مرسوالت شست

رادگ. کل مرسوالت جارجا دگي رين اين استا  و خارج از کشور در سال ميزا  مرسوالت داخل دگي مي

اندگ. در ردين درصگ وارد دگي و رقيه صادر دگي 17/57واحگ رودي اس  که از اين مقگار  27737، 1313

-درصگ ريشدترين سدهم و رسدته 71/71سوالت جارجا دگي رين استا  و خارج از کشور نامه ها را انواع مر

 ( 11-12و  11-11)جگاول دماري انگن سهم را دادتههاي کوهک کمتري

 

 

 

 

 

 

 (1313)سال  همگا : جمع مرسوالت جارجا دگي در استا   11-11جگول دماري 
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 سال

 مرسوالت پستي معادله شده کشورهاي خارج مرسوالت پستي جابجا شده در داخل کشور

 وارد شده به استان
صادر شده از 

 استان
 صادر شده از استان وارد شده به استان

1357 1717571 7751232 - - 

1357 3557731 1711171 - - 

1351 2771223 1531135 - - 

1355 1111112 1111177 - - 

1351 1571177 1221127 - - 

1357 1172127 1317721 - - 

1317 1151111 2131111 11172 11111 

1311 1712717 5772713 11517 13333 

1312 1311173 7511177 17371 1117 

1313 7717315 11721117 11121 7711 

 1313مأخذ : سالنامه آماري سال 

 (1312ل)سا همگا : انواع مرسوالت شستي جارجا دگي از تأسيسات شستي استا   11-12جگول دماري 

 داخلي

 سال
 امانات هاي کوچكبسته مطبوعات هانامه

 صادر وارد صادر وارد صادر وارد صادر وارد

1357 7137111 7177111 715733 111211 21775 11511 31551 17717 

1357 1171175 1373711 2717315 151173 11171 7175 7111 17715 

1351 1115771 1235131 1317213 112731 12117 7217 7113 17757 

1355 1237232 1717117 211271 11277 11225 5531 11712 11375 

1351 1177117 1151171 211212 27113 11751 1177 11735 13752 

1357 1132177 1217251 311171 172773 7771 1115 22731 11177 

1317 3517327 1157113 373371 71121 17577 17757 27771 17177 

1311 3171112 7511177 753117 111771 21221 27711 27517 35571 

1312 5317711 1317577 1717277 237725 27235 31117 27115 31711 

1313 1373711 7111737 1175111 211715 21277 15357 37375 33115 

 1313مأخذ : سالنامه آماري سال 

 خارجي 
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 سال
 تامانا هاي کوچكبسته مطبوعات هانامه

 صادر وارد صادر وارد صادر وارد صادر وارد

1357 - - - - - - - - 

1357 - - - - - - - - 

1351 - - - - - - - - 

1355 - - - - - - - - 

1351 - - - - - - - - 

1357 - - - - - - - - 

1317 7323 17172 5112 51 721 121 151 757 

1311 1511 11751 1727 171 521 171 377 773 

1312 5115 1177 1571 117 737 111 711 133 

1313 1773 1133 1511 177 771 11 117 155 

 1313مأخذ : سالنامه آماري سال 

 مخابرات -0-0-4-1

 ره سه دکل زير صورت مي ييرد: همگا فعالي  مخاررات در سطح استا  

 وايذاري تلفن ثار  ره واحگهاي مختلا فعاليتي -

 همگاني در سطح دهرها و روستاهاتلفن هاي  احگاث -

 وايذاري تلفن همراي -

 

 الف ـ   واگذاري تلفن ثابت  به واحدهاي مختلف فعاليتي

 317751تعگاد کل تلفن هاي ثار  وايذار دگي )مشغول ره کار( از طدرف مخداررات  1313در سال 

صدگ رده واحدگهاي در 15/3درصگ ره واحدگهاي مسدکوني،  15/11دستگاي رودي اس . از تعگاد مذکور 

 درصگ ره واحگهاي صنعتي و تجاري اختصاص دادته اس . 31/17دولتي و 

 دسدتگاي و دهرسدتا  111171درصگ معدادل  11/15را  همگا هاي استا ، دهرستا  در رين دهرستا 

هداي ثارد  را يب ريشترين و کمترين سدهم از تلفدندستگاي ره ترت 11177درصگ معادل  51/1را  راداسگآ
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درصگ از تلفدن هداي ثارد   57/1دستگاي معادل  11551اين در حالي اس  که دهرستا  رز   انگ.دادته

ين هداي ثارد  اسدتا  را در ردهگدونگي توزيدع تلفدن 11-13جدگول ددماري  استا  را دامل مدي ددود.

 .دهگهاي مختلا نشا  ميدهرستا 

 (3131)  همگا هاي استا  هاي ثار  در دهرستا :  توزيع تلفن 11-31جگول دماري 

 همدان نهاوند مالير کبودرآهنگ رزن تويسرکان بهار اسدآباد شرح
کل استان 

 همدان

 371752 131751 27151 11775 15113 17222 17155 17277 11771 مسکوني

 12275 7171 1731 1177 157 117 577 113 721 دولتي

 31217 27711 2711 7171 1152 151 1721 2155 1151 صنعتي و تجاري

 ثار  کل تلفن هاي

 وايذاردگيثارت

11177 22727 21575 11551 17177 77175 32537 111171 317751 

 177 11/15 37/7 11/17 15/7 57/1 23/1 27/1 52/1 درصگ

 1313مأخذ : سالنامه آماري سال 

 هاي همگاني در شهر و روستاب ـ  ايجاد تلفن

تلفن همگاني راي دور نصب ددگي  171مگاني دهري و تلفن ه 1311 همگا در استا   1313در سال 

رادگ کده مي همگا ريشترين تلفن همگاني دهري و راي دور استا  متعلق ره دهرستا   وجود دادته اس .

 رز  کمترين تلفن همگاني دهري و راي دور نيدز در دهرسدتا  دستگاي رودي اس . 257و  771ره ترتيب 

 27دستگاي و تعگاد تلفن راي دور آ  نيز  11ني دهري اين دهرستا  وجود دادته اس . تعگاد تلفن همگا

 دستگاي رودي اس .

 

 

 پ ـ   تلفن همراه

دستگاي رودي اس . از  12111 ،1313تا سال  همگا هاي همراي وايذار دگي در استا  تعگاد کل تلفن

و رقيده  دهرسدتا  رز دسدتگاي متعلدق رده  1277ماليدر و دستگاي متعلق ره دهرستا   5777تعگاد مذکور 
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هداي هاي همراي در دهرستا توزيع تلفن 11-11هاي استا  اس . جگول دماري متعلق ره ساير دهرستا 

 .دهگاستا  را نشا  مي

 (1313) همگا هاي استا  هاي همراي در دهرستا : توزيع تلفن 11-11جگول دماري 

 جمع استان همدان دنهاون مالير کبودرآهنگ رزن تويسرکان بهار اسدآباد شرح

 12111 1252 2175 5777 1155 1277 1111 2717 2151 تعداد

 177 55/15 77/12 12/27 71/1 35/7 71/5 77/17 11/11 درصد

 رادگ.مي ( 13* اطالعات منگرج در جگول رر اساس اطالعات سالنامه آماري همگا  ) سال 

 

 صدا و سيما -3-4-1

ومندگ ارتبداطي، فرهنگدي، سياسدي، اجتمداعي و اقتصدادي کشدور صگا و سيما يکي از ارزارهاي نير

يردد. در ايدن تداريب ردا خورديگي راز مي 1317رود. سارقه تلويزيو  در استا  همگا  ره سالرشمار مي

در مسير جادي آسفالته همدگا   -وات در ساي  مخارراتي راررنگ 77نصب يک دستگاي فرستنگي ره قگرت

اي تکرار کننگي در مناطق هشدمه قصدارا ، سدگ اکباتدا ، دري مدراد ريدگ، و نصب هف  دستگ -ره مالير

هداي ددبکه يکدم يرمک، حاجي آراد و نهاونگ، کليه نقاط دهري و روستايي استا  تح  شودش ررنامه

تلويزيو  قرار يرف . ره هنگاب افتتاح اين طرح تلويزيوني قريب دويس  و هشدتاد و شدنه هدزار نفدر در 

قريب دويس  و ههدل و ههدار هدزار نفدر در ندواحي ددهري اسدتا  همدگا  امکدا  نواحي روستايي و 

خوردديگي و ردا نصدب يدک  1371دسترسي ره ررنامه دبکه يکم تلويزيو  را شيگا کردنگ. در شاييز سدال

فرستنگي مادر و هنگ تکرار کننگي شخش ررنامه دبکه دوب تلويزيو  در دهر همگا  و شيرامو  آغداز ددگ 

 امنه درياف  آ  ره ساير نقاط استا  تسري ياف .که ره تگريه د
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در مرکز همگا  افتتداح  خورديگي 1311در تاريب ريس  و هفتم دهريور ماي نيز دبکه استاني سيما

موفق رده  ،ساع  ررنامه 1777خورديگي را توليگ و شخش 1311در دش ماهه دوب ساليرديگ.اين دبکه 

ترين ددبکه حال حاضر شس از دبکه سوب سيما، شرريننگي درصگ از ساکنين استا  دگي و در 51جلب نظر

ايسدتگاي  2رود. در حال حاضر معاون  فني مرکز همگا  را دارا ردود تلويزيوني استا  همگا  رشمار مي

ايستگاي تکرار کننگي، کليده نقداط اسدتا   12اي وايستگاي درياف  و شخش ماهواري 171مادر تلويزيوني، 

 هاي دبکه استاني سيما قرار دادي اس .امههمگا  را تح  شودش ررن

يدردد. در ايدن سدال ردا نصدب يدک خورديگي رداز مدي 1327سارقه راديو در استا  همگا  ره سال

ها آغاز دگ. در داد، شخش ررنامهدستگاي فرستنگي راديويي کم قگرت که فقط دهر همگا  را شودش مي

فرسدتنگي، صدگاي آ  در ددهر تويسدرکا  نيدز خورديگي و را اصالح آنتن و افزايش قدگرت  1331سال

خورديگي، نظاميا ، راديو همگا  را ره اددغال خدود  1332مرداد سال 21دگ. را وقوع کودتايدنيگي مي

خوردديگي، اسدتا  همدگا  فاقدگ  1371درآوردي و ره فعالي  آ  خاتمه دادنگ. ره دنبال اين واقعه تا سال

سدال ، آ  سدعه راديدو و تلويزيدو  در کشدور در رهمدن مداي راديوي محلي رود، ليکن را اجراي طرح تو

راديوي همدگا  ردا نصدب يدک دسدتگاي فرسدتنگي رده قدگرت يدک کيلدو وات و ردا مدوج متوسدط و ردا 

-اي که تاکنو  ادامه يافته و سديدوري دوب فعالي  خود را آغاز کرد. دوري ،کيلو سيکل 1711فرکانس

 س .  امين سال فعالي  خود را شش  سر يذادته ا

هاي راديويي رودي که از طريق دو اي يک ايستگاي مرکز توزيع ررنامهدار 1313در سال  همگا استا  

همچنين نگ. کهاي خود را شخش ميسراسري و يک دبکه استاني ررنامه فرستنگي اصلي دامل يک دبکه

-کده ررنامده ودي اس فرستنگي اصلي ر 211ايستگاي تلويزيوني و  117اين استا  در سال مذکور ، داراي 
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 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

 پایگاه تخصصی شهرسازی ایران-شهرسازی آنالین
www.shahrsazionline.com 

-را شخدش مدي ، شدنجم و ددبکه خبدرههدارب، دبکه تلويزيوني دامل ددبکه اول، دوب، سدوب دشهاي 

 (.11-17کننگ)جگول 
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 شرح

 

تعداد 

 ايستگاه

 راديو فرستنده اصلي

 جمع

 فرستنده اصلي تلويزيون

 جمع
 يرراسشبکه س

شبکه 

 استاني

 شبکه

 اول

شبکه 

 دوم

شبکه 

 سوم

شبکه 

 چهارم

شبکه 

 پنجم

شبکه 

 خبر

 - - - - - - 2 1 1 1 راديو
211 

 3 15 21 11 31 117 - - - 117 تلويزيو 

 1313مأخذ : سالنامه آماري سال 


