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مقدمه
آمارهاي ارائه شده در اين فصل در مورد فعاليتهاي مربوو بوه
حمل و نقل زميني ،هوايي ،انبارداري ،پست و مخابرات ميباشد.
همچنين اطالعوات مربوو بوه شورهت ببوره بورداري راه آهون
شبري تبران و حومه (مترو) نيز ،ارائه مي گردد.

حمل و نقل زميني
الف) راهآهن
در حال حاضر ،دفتر آمار و فناوري اطالعات راه آهون ممبووري
اسالمي ايران ،آمارهاي الزم را منتشر ميهند.
ب) حمل و نقل مادهاي
اطالعووات مربووو بووه راههوواي اسووتان ،توسووه اداره هوول راه و
شبرسازي استان ارائه گرديده است.
از سال  ،1731مسئوليت ساخت و نگبداري راه هاي روستايي از
اداره هل راه و ترابري به مباد سازندگي(مباد هشاورزي فعلوي)
محول شد و اطالعات مربو به راه هاي مذهور توسه اين اداره
گردآوري و ارائه مي شد .در سال  1711مجدداً فعاليوت مربوو
به "راه روستايي" به اداره هل راه و ترابري و در حال حاضور بوه
ادراه هل راه و شبرسازي محول گرديده است.
در مورد ميوزان حمول و نقول و توردد وسوايل نقليوه از طريو
پايانههاي مسافربري در استان ،اطالعات مورد نيواز از اداره هول
حمل و نقل و پايانههاي استان اخذ گرديده است.

حمل و نقل هوايي
آمار فعاليت حمل و نقل هوايي ،با تأسيس اولين شرهت
هوواپيمايوي به نام هواپيمايي ملي ايران در سال  1727هه پس
از پيووروزي انقووالب اسووالمي" ،شوورهت هواپيمووايي ممبوووري
اسالموي ايران" ناميوده شود ،موورد تومه قرار گرفت .عالوه بور
شوورهت م وذهور ،شوورهت هواپيمووايي آسوومان از سووال ،1751
شرهتهاي ايران ايرتور ،پيام ،هاسپين ،هيشاير ،ساها و سفيران
از سال  1731و شورهت ماهوان ايور از سوال  ،1732شورو بوه
فعاليت در زمينه حمل و نقل هوايي هردهاند هه آمارهاي مربو
به آن ،از طري سازمان هواپيمايي هشوري ارائه ميشود.
آمار فعاليت شرهتهاي هواپيمايي خارمي در ايران هه توسوه
نمايندگيهاي آنها به سازمان هواپيمايي هشووري گوزار
ميشود ،از طري سازمان مذهور براي درج در ايون فصول ارائوه
ميگردد.

انبارداري
در ارتبا با فعاليت انبارداري ،مرهز آمار ايوران در سوال ،1733
سرشماري از سردخانههاي هشور و در سال ،1731آموارگيري از
هارگاههاي محل ارائه خدمات انبوارداري را انجوام داد .در سوال
 1737نيز مرهز آموار ايوران بوه منظوور شوناخت ويژگويهواي
عمومي انبارهوا ،طورح آموارگيوري از فعاليت انبارداري هشور را
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امرا هرد.
همچنين در سالهاي  1733و  ،1711مرهوز آموار ايوران بوا
استفاده از فبرست حاصل از سرشماري عمومي صنعت و معودن
سال  1737و به هنگام سازي و تكميل آن بور اسوا اطالعوات
مومووود در سووازمانهوواي ذيربووه ،بووه سرشووماري از انبارهووا و
سردخانهها اقدام هرده است .در سالهاي  1712و  1711مرهوز
آمار ايران با استفاده از چارچوب سرشوماري عموومي هارگواهي
سال  ،1711اقدام به ممعآوري اطالعات مذهور نمود.
اطالعات مربو به سويلوهاي گنودم از شورهت للوه و خودمات
بازرگاني منطقه يك (هشور) ،دريافت و در اين فصل ارائوه شوده
است.

و مانوري) طبقهبندي ميشود.
وزن بارخالص :مجمو وزن محموالت تجاري و دولتي (ليور از
محموالت خود راهآهن) و وزن توشه است.
وزن بار غير خالص :به طور عموم وزن بار خالص به اضافه وزن
قطار است.
توشه :باري هه بر اسا

مقررات راه آهن ،امكان مابهموايي آن

در واگن مسافري نباشد و در واگني ويژه به هموين نوام توسوه
قطارهاي مسافري حمل شود توشه راهآهن ناميده ميشود.
آزاد راه :راهوي اسووت هوه معبوور رفوت و برگشووت آن بوه طووور
فيزيكي از يكديگر مجزا و فاقد تقاطعهاي هم سطح بوده و ورود
و خروج آن منحصراً در نقا معين و محدودي ميسر است.

شرکت هاي تعاوني :رمو شود به "تعاريف و مفاهيم فصل-1

بزرگراه (راه اصلي چهار خطه) :راهي است حوداقل بوا چبوار

قوانون،

خه هه مسير رفت و برگشت آن بوه طوور فيزيكوي از يكوديگر
مجزا و تقاطعهاي آن ميتواند به صورت هم سطح باشد.

هشاورزي ،منگلداري و شيالت".
شرکت تعاوني حمل و نقل :شرهتي است هه بر اسا

بخش تعاوني با عضويت اشخاص حقيقوي و حقووقي ليردولتوي
مبت فعاليت در امور حمل و نقل بار ،مسافر يا هر دو در اشوكال
زميني ،دريايي ،هوايي و ريلي تشكيل و ثبت مي شود.

تعاريف مفاهيم

راه روستايي :به راهي اطالق مي شود هه ارتبا مراهوز توليود
روستايي و اتصال آن به راههاي فرعي و اصولي هشوور را برقورار
هند.
فرودگاه :هر نو ساختمان ،تأسيسات و تجبيزات روي خشكي

خط راه آهن :مسيري براي تردد وسايل نقليه ريلي بوه منظوور

يا آب هه تمام يا قسمتي از آن به منظوور ورود ،خوروج و توردد
هواپيما مورد استفاده واقع شود را فرودگاه گويند.

مابه مايي بار و يا مسافر اسوت هوه بوه دو نوو اصولي و فرعوي
تقسيم ميشود.

پرواز :حرهت يك هواپيما از يك فرودگاه به فرودگاه ديگور هوه
تحت يك شماره بوده و ميتواند شامل يك يا چند مرحله باشد.

خطوط اصلي راهآهن :خطي است هه ايستگاههاي راهآهون را

پرواز داخلي :پرواز متعل به شرهت هواپيموايي داخلوي اسوت

خطوط فرعي راهآهنن :خطوو ليور اصولي ،شوامل خطوو

هه مبدأ و مقصد پرواز فوق در داخل هشور باشود حتوي اگور در
مسير پرواز مرزهاي هشور را قطع هند.

صنعتي -تجاري و موانوري بوه عنووان خطوو فرعوي شوناخته
ميشود.

مسافر هوايي :مسافر هوايي ،فردي (بوه موز خلبوان و خدموه

به يكديگر متصل ميهند.

خطوط مانوري راهآهن :خطوطي هستند هه در ايستگاههواي
تشكيوووالتي راهآهوون ،بووراي تنظوويم و تفكيووك قطارهووا (مووانور)
احداث گرديدهاند.
خطوط صنعتي و تجاري راهآهن :خطوطي هستند هوه بنوابر
تقاضاي موسسات دولتي ،صنعتي ،زراعي و بازرگواني از خطوو
داخلي ايستگاه راه آهن منشعب و به خطوو داخلوي موسسوات
متقاضي متصل ميشوند.
لكوموتيو :وسيله نقليه داراي نيروي هشش است هه بوراي بوه
حرهت درآوردن واگنها مورد استفاده قرار ميگيورد و برحسوب
نو انرژي مصرفي (برقي ،ديزلي و بخاري) و نو استفاده (اصلي
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پرواز) است هه با هواپيما سفر هند.
مسافر هوايي داخلي :مسافر هوايي اسوت هوه مبودأ و مقصود
پرواز او در داخل هشور باشد حتي اگر مسير پرواز وي مرزهواي
هشور را قطع هند.
مسافر هوايي بين المللي ورودي :مسافر هوايي است هه مبدأ
پرواز او در خارج و مقصد پرواز وي در داخل هشور باشد.
مسافر هوايي بينالمللي خروجي :مسوافر هووايي اسوت هوه
مبدأ پرواز او در داخول و مقصود پورواز وي در خوارج از هشوور
باشد.
بار هوايي :بارهاي بارنامه اي به مز بار همراه مسوافر اسوت هوه
توسه هواپيما ما به ما ميشود.
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محموله پستي هوايي :به هليه مرسوالت پستي اعوم از پسوت

سيلو :نوعي محل ذخيره سازي به صورت افقي يا عمودي اسوت

نامه و امانات هه به صورت دپش تحويل شرهتهاي هواپيموايي
ميشود محموله پستي هوايي ميگويند.

داراي ساخت بتني يا فلزي هه براي نگبداري محصوالت يا مواد
دانهاي يا پودري به صورت فله ،مورد ببرهبرداري قرار ميگيرد.

شرکت تعاوني :شرهتي است هه با حداقل  3نفر عضو حقيقوي

انبار روباز :محلي اختصاصي در داخل محوطه برخي از سيلوها

يا حقوقي ليردولتي به منظور رفوع نيازمنوديهواي مشوترو و
بببود وضع اقتصوادي و امتمواعي اعضوا از طريو خوديواري و
همك متقابل آنان بر اسا قانون بخش تعاون براي انجوام يوك
يا چند فعاليت اقتصادي تشكيل و ثبت ميشود.

است هه براي نگبداري هوتواه مودت گنودم (در زموان حوداهرر
واردات گندم بوه سيلو) ،موورد اسوتفاده قورار مويگيورد .گنودم
تخليه شده در اين انبارها ،در اولين زمان ممكن ،از چاله تخليوه
وارد سيلو ميشود.

قوانون

انبار سرپوشينده معمولي :برخي از سويلوها داراي انبارهواي

بخش تعاوني با عضويت اشخاص حقيقوي و حقووقي ليردولتوي
مبت فعاليت در امور حمل و نقل بار ،مسافر يا هر دو در اشكال
زميني ،دريايي ،هوايي و ريلي تشكيل و ثبت ميشود.

سرپوشيده معمولي و بدون ارتبوا مكوانيزه بوا سويلوي اصولي
هستند .لالت تخليه شده در اين انبارها ،بايد به وسيله هواميون
يا وسايل ديگر ،به سيلوي اصلي منتقل شود.

کارگاه :مكان ثابت و مشخصي اسوت هوه در آن يوك يوا چنود

انبار يا سردخانه داير :منظوور ،هارگواه محول ارائوه خودمات

فعاليت اقتصادي بهطور منظم و مستمر ،زير نظر يك مديريت و
حسابداري واحد انجام ميشود.

انبارداري يا سردخانهداري است هه در طوول سوال حوداقل 71
روز به صورت متوالي يا منقطع باز بوده است.

فعاليت اصلي کارگاه :فعاليتي است هوه بويشتورين امكانوات،

انبار يا سردخانه فعال :منظوور ،هارگواه محول ارائوه خودمات

تأسيسات و تجبيزات هارگاه ،براي انجام آن پيشبيني و معموالً
بيشترين درامد هارگاه از آن حاصل ميشود.

انبووارداري يووا سردخانهداري است هه در طوول سوال حوداقل
 71روز به انجووام فعاليووت ذي ربوه اشتغووال داشوته اسوت و
براي انجام فعاليت خود هزينوههوايي را متقبول شوده و درآمود
هسب هرده است.

شرکت تعاوني حمل و نقل :شرهتي است هه بر اسا

انبار :مكان يا محوطه محصوري است هه تمام يا قسومتي از آن
براي نگبداري هاال در نظر گرفته شده است .انبارها برحسب نو
ساختمان (سرباز ،سرپوشيده و )...نو ببرهبرداري (اختصاصوي و
عمومي) ،نو تجبيزات (مكوانيزه ،سوردخانه ،سويلو ،انبوار للوه،
مخزن و )...و ساير ويژگيها تقسيمبندي ميشوند.
سردخانه :عبارت از هارگاهي مستقل است هه تمام يا قسمتي
از آن براي فعاليت سردخانهداري به عنووان فعاليوت اصولي ،بوه
منظور نگبداري و ذخيره سوازي هاالهواي هشواورزي و داموي و
فاسدشدني تحت ضوابه خاص و شرايه مصونوعي الزم از نظور
درمه حرارت ،رطوبت نسبي و ...اختصاص يافته است و خدمات
سردخانهداري را به عموم عرضه ميهنود (خوواه توليود خودمت
براي خود داشته يا نداشته باشد).
سالن يكمداره و دومداره :در سالن يكمداره ،دماي هووا در
يكي از دوحالت زير صفر يا باالي صفر تقريباً ثابت است و قابول
تبديل از يوك حالوت بوه حالوت ديگور نيسوت ولوي در سووالن
دومداره ،دمواي هوا از يك حالت به حالت ديگر قابوول تبووديل
است و ميتووان بورحسب لوزوم از مدار زير صفر يا بواالي صوفر
استفاده هرد.

گزيده اطالعات
در سال  1713طول خطو راه آهن (اصلي ،مانوري و صنعتي-
تجاري)  115هيلومتر بوده است .در اين سال  1131هوزار نفور
مسافر و بيش از  1/1ميليون تن بار خوالص از ايسوتگاههواي راه
آهن ناحيه تبران حمل شده اند .همچنين بيشترين ميزان بوار
حمل شده ( 51/2درصد) مربو به مواد نفتي مي باشد.
در همين سال حدود  11ميليون نفر مسافر توسه وسايل نقليوه
مسافري ماده اي (اتوبو  ،ميني بو و سوواري هرايوه اي) از
طري پايانه هاي مسافربري استان مابجا شوده انود هوه مقصود
 3/1درصد مسافران درون استاني و  17/2درصد بورون اسوتاني
بوده است .همچنين از اين تعداد  11/1درصد به وسيله اتوبو
 5درصد به وسويله سوواري و  1/1درصود توسوه مينوي بوو
مابهما شده اند.
در سال  1713تعداد  21سيلوي گندم با ظرفيت  173هزار تون
ومود داشته است.
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