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 مقدمه
پسـت و   ،حمل و نقل زمینـی، دریـایی و هـوایی، انبـارداري    آمارهاي ارائه شده دراین فصل درمورد فعالیت هاي مربوط به 

 .اشاره می شود ،ینه هاي یادشدهممخابرات می باشد که درزیر به تاریخچه مختصري از تهیه آمارها درهریک ازز
 حمل و نقل زمینی

 راه آهن) الف 
 درتشکیالت خود واحدي به نام قسمت آمار و مطالعات ایجاد کرد تـا بتوانـد نیازهـاي    1324راه آهن دولتی ایران از سال 

 .توسط این قسمت تأمین کند ،آماري خود در برنامه ریزي ها را
راساس گزارش هـاي روزانـه و   ، آمارهاي الزم رابینی راه آهن جمهوري اسالمی ایراندرحال حاضر ، دفترآمارو خدمات ماش

 .، ازنواحی و بخش ها دریافت و به صورت ساالنه تنظیم و منتشر می کندماهانه
 حمل و نقل جاده اي) ب

ته است ، مربوط به قدیمی ترین آمار مربوط به طول راه هاي اصلی کشور که تا کنون در دسترس مرکز آمار ایران قرر گرف
در حـال حاضـر اطالعـات    . ، درج گردیـده اسـت    1345می باشد که در نخستین سالنامه آماري کشور سال  1340سال 

 .مربوط به راه هاي کشور از مرکز آمار ، اطالع رسانی و اسناد فنی وزارت راه و ترابري اخذ و ارائه می شود
هاي روستایی کشـور از وزارت راه و ترابـري بـه وزارت جهـاد سـازندگی      ، مسئولیت ساخت و نگهداري راه  1368از سال 

محول شد و اطالعات مربوط به راه هاي مذکور توسط این وزارتخانه گردآوري و ارائـه شـده   ) وزارت جهادکشاورزي فعلی(
 .گردیدوزارت راه و ترابري محول  به "راه هاي روستایی"مجدداً فعالیت مربوط به  1381از تیر ماه . است 

اسالمی ایران ، آمارتعداد وسایل نقلیه موتوري شماره گذاري شده ، که از طریق نیروي انتظامی جمهوري  الزم به ذکر است
 .دراین بخش ارائه می گردد ،دریافت شده است نیز

وده و در ، آمـار جـامعی در دسـترس نبـ     1341درمورد میزان حمل و نقل وتردد وسایل نقلیه در جاده هاي کشور تا سال 
سال مذکور وزارت راه و ترابري براي نخستین بار اقدام به تهیه و ارائه آمار نمود که این فعالیت در سال هـاي مختلـف بـه    

 .علت مشکالت و موانع متعددي که در راه اجراي آن وجود داشت ،دچار وقفه هاي موقت گردید
وظیفه جمع آوري آمار و اطالعـات بـه صـورت     1361ه ، از سال با توجه به نیاز روز افزون به اطالعات آماري در این زمین

به عهده دفتر فناوري اطالعات سـازمان حمـل و نقـل     1376متمرکز به عهده دفتر آمار و برنامه ریزي و از نیمه دوم سال 
ن راهـداري و  بر اساس مصوبه شوراي عالی به سازما 1382این سازمان در اواخر اسفند ماه . وپایانه هاي کشور محول شد 

 .جاده اي کشور تغییر نام یافتحمل و نقل 
آمارگیري حمل ونقل جاده اي "،به منظور جبران کمبود آمار در این زمینه ، مرکز آمار ایران با اجراي طرح  1366در سال 

 .اطالعاتی درمورد مشخصات ناوگان جاده اي ، رانندگان و بار حمل شده جمع آوري نمود  "کشور
     وسط قطار که اطالعات آن توسط اداره کل راه آهن استان سیسـتان وبلوچسـتان ارائـه شـده و حمـل ونقـل      حمل ونقل ت

  جاده اي در مورد میزان تردد و سایل نقلیه از طریق پایانه هاي مسا فر بـري در اسـتان بـا اسـتفاده از اطالعـات سـازمان       
 .ه استارائه شد حمل و نقل وپایانه هاي استان سیستان وبلوچستان

 حمل و نقل آبی
 .اطالعات آماري مربوط به بنادر که به طور عمده در زمینه تعداد کشتی هاي وارد شده ، ظرفیت و مدت توقف آن ها است

در   ،این اطالعات. تیرانی اجرا گردید براي نخستین بار در قالب یک طرح آماري توسط سازمان بنادر و کش 1342در سال 
 .مذکور به روش ثبتی تهیه و ارائه می شود حال حاضر توسط سازمان

فعالیت خـود را تحـت    1346در زمینه حمل و نقل دریایی ، عالوه بر شرکت کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران که از سال 
و کشتیرانی دریاي خزر وابسـته بـه    8، والفجر ، سه شرکت کشتیرانی ایران و هندن کشتیرانی تجاري ایران شروع کردعنوا

 .مسافر و بار فعالیت دارند کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران نیز در زمینه حمل و نقل شرکت 
استان در خصوص تعداد شناورها ، تخلیـه و   دریانورديحمل ونقل دریایی که شامل اطالعات اخذ شده از اداره کل بنادر و

 .می باشد ) چابهار (بارگیري کاال و تعداد سفر ومسافر در بندر شهید بهشتی 
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 حمل و نقل هوایی
که پس از پیـروزي   1323، با تأسیس اولین شرکت هواپیمایی به نام هواپیمایی ملی ایران در سال آمار حمل و نقل هوایی

عالوه بر شرکت مـذکور ،  . میده شد ، مورد توجه قرار گرفت نا"شرکت هواپیمایی جمهوري اسالمی ایران"انقالب اسالمی ، 
 1371، ساها و سفیران از سال ایرتور، پیام، کاسپین، کیش ایر، شرکت هاي ایران  1359ز سال شرکت هواپیمایی آسمان ا
از  ،کرده اند که آمارهـاي مربـوط بـه آن   ، شروع به فعالیت در زمینه حمل و نقل هوایی  1372و شرکت ماهان ایر از سال 

 .طریق سازمان هواپیمایی کشوري ارائه می شود
واپیمایی خارجی در ایران توسط نمایندگی هاي آن ها به سازمان هواپیمـایی کشـوري گـزارش    آمار فعالیت شرکت هاي ه

 .می شود 
 انبارداري

،  1370، سرشـماري از سـردخانه هـاي کشـور ودر سـال       1366در ارتباط با فعالیت انبارداري ، مرکز آمار ایران د رسال 
نیز مرکز آمار ایران به منظـور شـناخت    1373در سال . انجام داد آمارگیري از کارگاه هاي محل ارائه خدمات انبارداري را 

 .ها ،طرح آمارگیري از فعالیت انبارداري کشور را اجرا کردویژگی هاي عمومی انبار
،مرکز آمار ایران با استفاده از فهرست حاصل از سرشماري عمومی صنعت و معدن  1380و  1377همچنین در سال هاي 

سازي و تکمیل آن بر اساس اطالعات موجود در سازمان هاي ذیربط ، بـه سرشـماري از انبارهـا و    و به هنگام  1373سال 
مرکز آمار ایران بـا اسـتفاده ار چـارچوب سرشـماري عمـومی       1384و  1382در سال هاي . سردخانه ها اقدام کرده است

 .، اقدام به جمع آوري اطالعات مذکور نمود 1381کارگاهی سال 
، فقط آمار انبارها و سردخانه هاي مستقل یـا   1384و  1382،  1380،  1377در سرشماري سال هاي  شایان ذکر است،

، از اداره ن اطالعات مربوط به سیلوهاي گنـدم همچنی .م عرضه کرده اند، ارائه شده استمتبوعی که خدمات خود را به عمو
 .کل غله استان دریافت و در این فصل ارائه شده است 

 پست 
 .د واحدهاو مرسوالت پستی از اداره کل پست استان سیستان وبلوچستان اخذ گردیده است طالعات تعداا     

 مخابرات 
، نقاط روسـتایی داراي ارتبـاط تلفنـی توسـط اداره کـل مخـابرات اسـتان        تلفن هاي ثابت، همراه، همگانیمار تعدادآ      

 . سیستان وبلوچستان ارائه شده است
 

      ایرانشـهر   شهرسـازي اسـتان و اداره کـل راه و   شهرسـازي هـاي اسـتان از اداره کـل راه و    بوط بـه راه همچنین اطالعات مر
 .جمع آوري شده است

استان سیستان وبلوچسـتان   ، کار و رفاه اجتماعی از سوي اداره کل تعاونهاي تعاونی فعال  مشخصات عمومی شرکت     
 .ارائه شده است 

 در این فصلتعاریف و مفاهیم به کار رفته 
 آهن ط راهخ

منظور   سازي شده و بهزیرختصاصی بر روي بستر تصاالت و ادوات ا اي متشکل از دو ریل موزاي که توسط ا  مجموعه       
 .شود  عبور و مرور وسایل نقلیه ریلی احداث می

 طوط اصلیخ
 .اند  واقع شده عبارتند از خطوطی که مستقیماً در امتداد خطوط بین دو ایستگاه طرفین       

 خطوط فرعی
 .گیرند ارها مورد استفاده قرار میاعزام قطبراي قبول و تشکیالتی، هاي  ستندکه درایستگاهخطوطی ه       

 خطوط مانوري 
 اند ردیدهاحداث گ) مانور (، براي تنظیم و تفکیک قطارها هاي تشکیالتی ستندکه در ایستگاهخطوطی ه      
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 )بزرگراه (راه اصلی چهار خطه 
راهی است با روسازي آسفالت یا بتن براي عبور سریع وسایل نقلیه موتوري که داراي معابر رفت و برگشـت جـدا از           
معموال از   بزرگراه  هاي مهم  است ، تقاطع  هاي رفت و برگشت ، شامل حداقل دو خط عبور  هر یک از جهت. باشد  هم می
 .گیرد  نسبی انجام می گراه و خروج از آن با محدودیتورود به بزر. مسطح است نوع غیر

 راه اصلی عریض 
هـاي     هـر خـط عبـور و شـانه      براي  متر  65/3عرض   به  سواره رو با حداقل دو خط عبور با طرفه هی است دو را       

 .متر  85/1طرفین به عرض حداقل 
 راه اصلی معمولی

 .متر  1هـاي طرفین به عرض حداقل  تر باضـافه شانهم 7راهی است باسـواره رو به عرض        
 راه فرعی  

 .ند و جزیی از شبکه داخلی آن استک برقرار می  منطقه را  و تولید داخل یک  هی است که ارتباط مراکز جمعیت را       
 .کند  راه فرعی عموماً به صورت دوطرفه عمل می

 راه فرعی درجه یک
هـاي    اضـافه شـانه  ه متر براي هر خط ب 25/3دو خط عبور باسواره روي روسازي شده به عرض راهی است با حداقل        

 .طرفین 
 راه فرعی درجه دو

 .هاي طرفین  اضافه شانهه متر ب 5/5شود با دوخط عبور سواره رو به عرض  هی گفته می به را       
 راه روستایی

 .کندبرقرار کشور را  فرعی و اصلی هاي ها به راه آن وستایی و اتصالتولید ر که ارتباط مراکزشود به راهی اطالق می       
 .سازد  را برقرار میها با یکدیگر مختلف یک دهستان و یا مراکزدهستان هاي اروست ها ارتباط  ینگونه راها

 ظرفیت غیرخالص ثبت شده شناور 
هینامه مربـوط ، عینـاً    المللی در گوا ت بینباشد که طبق مقررا می) فوت مکعب  100( گنجایش شناور برحسب تن        

 .شود  ذکر می
 کارکنان  آالت ، ماشین  به  شده پس از کســر حجــم و فضــــاي مـربوط  خالص ثبت غیـر  ظـرفیت  مــانده       
هینامـه مربـوط    االمللی درگو باشد که عینا طبق مقررات بین هاي اختصاص یافته به امر کشتیرانی می نبارها و سایر فضاا  

 .ذکر شده است 
 المللی مسافر یا بار بین

 .، در خارج از کشور باشد ري است که مبدا یا مقصد پرواز آنمسافر یا با       
 هاي تعاونی حمل و نقل  شرکت

             يکـاال ، مسـافر ، تهیـه و تـأمین لـوازم یـدکی وسـایل نقلیـه و رفـع نیازهـا           ها درزمینه حمـل و نقـل     این شرکت       
  ،، سـواري کرایـه  بوس، اتوبوس هاي مسافربري و دارندگان کامیون، مینی اي اعضا فعالیت دارند و شامل شرکت فنی و حرفه

 .باشند  هاي حمل و نقل دریایی و هوایی می ، وانت بار و همچنین شرکتتاکسی
 انبار 

نجام فعالیت انبارداري به عنوان فعالیت اصلی  براي ا  تی از آنقسم  یا  مستقلی که تمام  انبار عبارت است از کارگاه       
خـواه تولیـد خـدمت بـراي     (سازي کاال اختصاص یافته است و خدمات انبارداري را به عموم عرضه کند   نگهداري و ذخیره

 ) .خود داشته یا نداشته باشد
 انبار یا سردخانه دایر 

روز به صورت متـوالی   30داري است که در طول سال حداقل  داري یا سردخانهمنظور کارگاه محل ارائه خدمات انبار       
 .یا منقطع باز بوده است 
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 انبار یا سردخانه فعال 
روز بـه انجـام فعالیـت     3درطول سال حداقل  داري است که یا سردخانه نبارداري  خدمات ا  ارائه منظورکارگاه محل       

 .هایی را متقبل شده و درآمد کسب کرده است   نجام فعالیت خود هزینه و براي ا ذیربط اشتغال داشته است
 سردخانه

داري بـه عنـوان فعالیـت اصـلی بـه       عبارت است از کارگاهی مستقل که تمام یا قسمتی از آن براي فعالیت سردخانه       
ط مصـنوعی الزم از  و شرای  ص ضوابط خا  شدنی تحت و فاسد  سازي کاالهاي کشاورزي و دامی  منظور نگهداري و ذخیره

خـواه تولیـد    (اي را به عمـوم عرضـه کنـد     نه اختصاص یافته است و خدمات سردخا... نسبی و  ، رطوبت نظر درجه حرارت
 ) .خدمت براي خود داشته یا نداشته باشد

 سالن یک مداره و دو مداره
یل از یـک  ا باالي صفر تقریباً ثابت است و قابـل تبـد  هاي یک مداره دماي هوا در یکی از دو حالت زیرصفر ی در سالن      

به حالت دیگر قابل تبدیل است و مـی تـوان     حالت  ولی در سالن دو مداره ، دماي هوا از یک. حالت به حالت دیگر نیست
 .بر حسب لزوم از مدار زیرصفر یا باالي صفر استفاده کرد 

 سیلـو
 است ... ، سیلوي سیمان و صورت فله ، مانند سیلوي گندم  بهاي یا پودري  د دانهنوعی انبار براي نگهداري طوالنی موا       

 انبار سرپوشیده معمولی 
      غـالت  . برخی از سیلوها داراي انبارهاي سرپوشـیده معمـولی و بـدون ارتبـاط مکـانیزه بـا سـیلوي اصـلی هسـتند                 

 .، به سیلوي اصلی منتقل شود یل دیگرساتخلیه شده در این انبارها باید به وسیله کامیون یا و
     واحد پستی

واحـدهاي پسـتی   . دشـو  ضه و یا عملیـات پسـتی انجـام مـی    خدمات پستی عر شود که در آنها می  یی گفته ها  به مکان   
دهاي ، یا زیرنظر واحد پستی دیگري قرار دارند و یا به طور مستقیم زیر نظر واحسب موقعیت جغرافیایی محل استقراربرح

 .کنند  ، فعالیت میآنها خدمات اداري و پشتیبانی استاجرایی پستی که فعالیت عمده 
 اره  کل یا اد اداره

 .گیرد  ، کلیه خدمات و عملیات پستی انجام میمرکز استان یا شهرستان که در آن واحد پستی اصلی مستقر در       
 دفتر شهري

، ارسـال و  سـازي  و عملیات مربوط به قبول مرسـوالت، آمـاده   ري وجود داردواحد پستی است که در کلیه نقاط شه        
 .دهد  نجام می توزیع آنها و نیز فروش اوراق بهادار پستـی را ا

 باجه پست شهري
بزرگ عمومـی  ضرورت ، در نقاطی که تقاضاي پستی زیاد است مانند مؤسسات   یک واحد پستی است که برحسب       

، انواع مرسوالت پستی به رسد و نیز بسته به مورد فروش می به   بهـادار پستی  شود و در آن اوراق ر مییـ یا خصـوصی، دا
 .شود  صورت محدود پذیرفته می

 نمایندگی پستی 
   نیست  صرفه   به  مقرون ينظر اقتصاد پستی رسمی از  واحد   شهرها که تأسیس  حاشیه یی یا  نقاط روستا در       
  عـادي و سفارشـی فعالیـت     سـالت ط با قبول و توزیـع مرا  در ارتبا ها  حد وا  ین نوع ا .شود  پستی ایجاد می گییند نما 

محول ) ، کسبهبه طور معمول  (محلی   فراد مورد اعتماد به یکی از ا  ها، طبق قرارداد حد نوع وا  مور این ا اداره. کنند  می
 .شود  می

 دفتر پست روستایی 
یی به نام دفتر پسـت   ها واحد  ،  جود دارد پستی و یط الزم براي عرضه خدمات  یی که شرا رخی از نقاط روستادر ب      

ها  در این واحـد. همجـوار را تحت پـوشش خود دارند هاي  ، تعدادي از روستا شوند که به طور معمول  یی دایر می روستا
  .گیرد و نیز فروش اوراق بهادار پستی انجام می  توزیع آنها  سال وسازي، ار مرسوالت، آماده عملیـات مربوط به قبول 
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 دفتر پست و مخابرات
برداري در حاشیه شهرها و یا مناطق روستایی ، خدمات پستی   براتی مورد بهره مخا  در تعدادي از واحدهاي پستی یا      

هــا دفتــر پسـت و     گردد که این واحد ست ارائه میو یا مخابراتی به طور توأم تحت تصدي یک نفر با مدیـریت شـرکت پ
 .شود  مخابـرات نامیده می

 آژانس شهري 
در انجام خدمات پستی و افزایش نقاط تمـاس پسـتی در سـطح شـهرهاي      هاي غیردولتی راستاي مشارکت بخش در      

خصوصی واگذار گردید کـه ایـن   بخش   متقاضیان  به  بط تعیین شده پستی بر اساس ضوا  مرسوالت  کشور، مرحله قبول
 .گیرد  امر تحت نظارت شرکت پست جمهوري اسالمی ایران در محلی به نام آژانس شهري انجام می

 صندوق پستی
. گیـرد   برداري قرار می شود و مورد بهره ترین واحد پستی است که در معابر عمومی شهرها و روستاها نصب می کوچک      

، آنهـا را در  ) معادل حقـوق پسـتی   (تباط با مراسالت عادي است که فرستنده پس از الصاق تمبر ها صرفاً در ار  این صندوق
 .اندازد  صندوق پستی می

    سایر واحدهاي پستی
 . باشد  رسانی می دهنده خدمات پستی ، پست سیار و ایستگاه نامه هاي تعاونی روستایی ارائه شامل فروشگاه    

 امـانت پستی
  کیلـوگرم هـوایی   10از کشور  خارج  براي  و  کیلوگرم 30حداکثر از   براي داخل کشور وزن آن   اي که  ولههر مرس       
و بصورت سفارشی و به حسب مورد با قیمت اظهارشده براساس   ، به عنوان امانات پستیدکیلوگرم زمینی تجاوز نکن 20و 

 . شود  مقررات خاصی پذیرفته و ارسال می
 مطبوعات

یابند و به طور درباز در ابعاد مختلـف تحویـل    ، مجله و نشریه انتشار میپی است که به صورت کتاب، روزنامهاوراق چا      
 .شود  ، نرخ پستی کمتري در مورد آنها اعمال میشوند و نسبت به سایر مرسوالت می پست

 پست پیشتاز
هاي مخصوص خارج  رسان ات ویژه و برخورداري از نامهیک نوع خدمت پستی است که با استفاده از تجهیزات و امکان       

 .کند  جا می  به هر نوع مرسوالت پستی را جا نی کوتاه، صله زما هاي رایج در پست در فا از استاندارد
 هاي کوچک بسته

هـدایا و  ، ی، فـیلم اعـم از ظاهرشـده یـا خـام     عبارت است از هر گونه کاال و اطالعات ضبط شده ، نوارهاي مغناطیس       
، بیمـه یـا اکسـپرس    مرسوالت معمـوالً بـه صـورت سفارشـی     کیلوگرم ، این گونه 2هاي حداکثر تا  سوغات به صورت بسته

 .شود  پذیرفته و ارسال می
 پست تصویري

ل ترین زمان ممکن ، هر نوع پیام مکتوب را به هر نقطه در داخ  پست تصویري با استفاده از دستگاه دورنگار در سریع       
 .کند  و یا خارج کشور مخابره می

 
 خدمات خودرویی

بیل ، وضـعیت خـودرو از نظـر مالکیـت، رفـع      شامل خدمات مربوط به خودرو از قبیل استعالم برگ عدم خالف اتوم       
  .، تعویض پالك مفقود یا پالك جدید و صدور دفترچه مالکیت خودرو یا المثنی براي آن استشکایت از خودرو به هر دلیل

 پست مالی
ارائـه  . هاي پستی در تمام نقاط کشور اسـت   داراي قابلیت حمل و نقل پول تا مبلغ یک میلیون ریال به صورت حواله      

نی که در نقاط دورافتـاده سـکونت دارنـد و امکـان دسـتیابی بـه        ییان و کسا این خدمت بیشتر به منظور رفاه حال روستا
 . آغاز شده است  1366، از اواخر سال خدمات بانکی برایشان میسر نیست 
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 )قبول مرسوله از مقر فرستنده(پست تلفنی 
  ،پسـتی و بـه درخواسـت تلفنـی متقاضـی      یکی از خدمات پستی است که بدون نیاز به حضور مشتري در واحـدهاي       

 .کنند  ارسال می شده  تعیین  و به مقصد  پذیرند  نت او مرسوالت را می کار یا سکو مأموران پست در محل
 کانال 
 .بتواند در آن حرکت کند ) جهت تأمین  ارتباط ( )NOISE(مسیري که یک سیگنال مخابراتی با حداقل        

 به  تلفن منصو
 .تلفنی است که تجهیزات الزم آن نصب گردیده ولی هنوز به مشترك واگذار نشده است         

 تلفن مشغول به کار 
 .تواند به وسیله آن ارتباط تلفنی برقرار کند  باشد و مشترك می ه به نام و در اختیار مشترك میتلفنی است ک       

   نی شهري تلفن همگا
 .گیرد  تلفنی است که در معابر عمومی نصب شده است و براي ارتباط تلفنی شهري ، مورد استفاده عموم قرار می     

 نی راه دور تلفن همگا
، مـورد اسـتفاده عمـوم    هاي کشـور  رتباط تلفنی با شهرستانر معابر عمومی نصب شده است و براي اتلفنی است که د      

 .گیرد  قرار می
 نقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی

 .روستاهایی هستند که از طریق دفاتر مخابراتی ، امکان دسترسی به شبکه مخابراتی کل کشور را دارند        
 تلفن همراه

، به شکل بستگی به مکان ثابتی تلفن دیجیتال معمولی را بدون وا  هاي یک  ي است که تمام امکانات و قابلیتا وسیله      
 .دهد  متحرك و یا سیار ارائه می

 فرستنده اصلی
ویر هاي رادیویی و یا تلویزیونی را به صورت سیگنال صدا یا صـدا و تصـ   ها و تجهیزاتی است که برنامه مجموعه دستگاه      
هاي تنظیم شده تحت پوشش قـرار    ها و کانال  نظر را روي یکی از فرکانس دمور  ، منطقهتکند و پس از تقوی ریافت مید

 .دهد  می
 ایستگاه 

 . تمحل جغرافیایی استقرار فرستنده اصلی اس       
 گزیده اطالعات

کیلومتر بوده است که نسبت بـه سـال    0/342استان ،) تجاري –اصلی ، مانوري و صنعتی ( طول خطوط را آهن  1391در سال 
کیلـومتر و طـول راه هـاي روسـتایی      6/7156در همین سال طول جاده هاي اسـتان ،  . درصد کاهش داشته است 2/16گذشته 
 .کیلومتر بوده است  16074
میلیون مسافر  8همچنین در این سال بیش از . نفر بوده است  121175تعداد مسافر حمل شده توسط راه آهن  1391در سال 

درصـد   3/84حمـل شـده اسـت کـه مقصـد      ) اتوبوس ، مینی بوس و سـواري کرایـه اي   (توسط وسایل نقلیه مسافري جاده اي 
هزار مسافر از طریق فرودگاههاي  650همچنین در این سال بیش از .درصد برون استان بوده است  7/15مسافران درون استان و 
 .استان حمل شده است 

 .درصد افزایش را نشان می دهد  2/16وسیله نقلیه شماره گذاري شده است که نسبت به سال قبل  78930، 1391در سال 
 7/29هـزار تـن اسـت کـه      37هزار تـن و   1529به ترتیب ،  1391میزان کاالي تخلیه و بارگیري شده در بنادر استان در سال 

 .ه است درصد بارگیري مربوط به مواد غیر نفتی بود100درصد تخلیه و 
 .تن در استان وجود داشته است  79000سیلو با ظرفیت  2تعداد  1391در سال 
میلیون مرسـوله پسـتی داخلـی صـادر شـده ،      13میلیون مرسوله پستی داخلی وارد شده ، بیش از  15، بیش از  1391در سال 

 .ه به خارج از کشور وجود داشته است مرسوله پستی صادر شد 2456مرسوله پستی وارد شده از مبادي خارج از کشور و  7982
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 هاي راه آهن دراستان طول انواع خطوط و تعداد ایستگاه -1-11

 )کیلومتر(طول خطوط  سال
 تعداد ایستگاه

 
 صنعتی و تجاري فرعی و مانوري اصلی

1375.............. 95 9 0 10 

1380.............. 95 9 1 10 

1385.............. 95 12 1 8 

1387.............. 95 12 1 8 

1388.............. 95 12 1 9 

1389)1( 408 20 1 22 

1390.............. 408 44 11 22 

1391.............. 342 54 8/3  18 

 .آمار خطوط اصلی دراین سال از سوي دستگاه ذیربط مورد تجدید نظر قرار گرفت -1

 .سیستان وبلوچستان اداره کل راه آهن استان -مأخذ

 هاي راه آهن استان مسافر و بار خالص حمل شده از ایستگاه -2-11

 بار خالص مسافر سال و ماه

 
 تن کیلومتر ) تن ( وزن  نفر کیلومتر )نفر( تعداد 

1375.............. 32906 3158976 33078 4961700 

1380.............. 2478 237888 48298 7244700 

1385.............. 166 24900 85880 12878850 

1387)1( 52 7800 44712 6706800 

1388.............. 85 12750 118679 17801850 

1389.............. 13 20358 16964 22169245 

1390.............. 88148 27678472 96872 14959625 

1391.............. 
 

121175 166201797 47631 13972180 

 5264092 17604 13096444 10148 ..............فروردین

 974773 3396 13061875 9656 ..............اردیبهشت

 799132 2868 12676268 8971 ..............خرداد

 996834 3333 16681160 12097 ..............تیر

 1944832 6470 10740655 7741 ..............مرداد

 395520 1344 16070849 11601 ..............شهریور

 334494 1182 13331256 9589 ..............مهر

 299030 997 14977316 10762 ..............آبان

 626020 2287 13629732 9811 ..............آذر

 650718 2169 11591998 8538 ..............دي

 908814 3328 14930182 11050 ..............بهمن

 777921 2653 15414062 11211 ..............اسفند

 .در این سال وزن توشه در سرجمع وزن بار محاسبه شده است  -1

 اداره کل راه آهن استان سیستان و بلوچستان -مأخذ
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 )تن( هاي راه آهن سیستان وبلوچستان وزن انواع بار حمل شده از ایستگاه -3-11

 مواد معدنی مواد نفتی جمع لسا
مواد 

 کشاورزي
 سایر توشه مواد صنعتی مواد غذایی

1375.............. 33325 4288 0 14240 0 12143 247 2407 

1380.............. 48370 2944 0 40077 0 4815 72 462 

1385.............. 85880 33856 943 2599 38019 9752 21 690 

1387.............. 44719 17365 69 2001 20677 4393 7 207 

1388.............. 118679 6785 103674 368 4126 3634 0 92 

1389.............. 14744 3381 23 23 3634 0 0 7683 

1390.............. 96872 22878 70756 0 276 2962 0 0 

1391.............. 47636 42445 733 0 149 0 33 4276)1(  

 .سایر شامل آب آشامیدنی، ریل، اتومبیل، محصوالت پستی، کوبالژ، آهن آالت و لوازم ورزشی می باشد )1(
 اداره کل راه آهن استان سیستان و بلوچستان -مأخذ       
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 )یلومترک( استان   شهرسازيپوشش اداره کل راه و  زیرهاي  انواع راه -4-11

 
                                                                                                                                          

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 سال و شهرستان

 آزاد راه جمع

 راه فرعی آسفالته راه اصلی

 
چهار خطه 

 )بزرگراه(
 درجه دو درجه یک عریض معمولی عریض

1375.............. 4909 0 12 0 1544 110 824 1075 

1380.............. 7171 0 12 0 1683 177 1592 904 

1385.............. 6/7702  0 6/54  0 3/1748  6/205  1562 1/1107  

1387.............. 6/7587  0 6/54  0 1802 206 1346 1579 

1388.............. 5/7665  0 120 0 1783 203 1355 1578 

1389.............. 4/7897  0 4/135  0 5/1788  5/194  1524 1702 

1390.............. 5/8012  0 6/151  0 5/1881  8/194  3/1552  3/1702  

1391.............. 
 

6/7156  0 7/178  0 1818 8/194  3/1552  3/1702  

5/942 ..............ایرانشهر  0 14 0 420 0 214 5/57  

 0 156 0 175 0 14 0 560 ..............چابهار

3/498 ..............خاش  0 5/61  0 36 0 8/130  140 

 15 185 0 0 0 0 0 327 ..............دلگان

3/420 ..............زابل  0 3/5  0 170 81 1 113 

5/147 ..............زابلی  0 0 0 0 5/22  125 0 

9/1226 ..............زاهدان  0 8/63  0 589 0 2 1/380  

6/111 ..............زهک  0 1/6  0 25 3/25  0 2/55  

5/773 ..............سراوان  0 14 0 0 0 185 507 

5/455 ..............سرباز  0 0 0 130 0 204 5/61  

 25 53 46 0 0 0 0 203 ......سیب و سوران

 168 0 0 87 0 0 0 358 ..............کنارك

5/1060 ..............نیکشهر  0 0 0 182 0 5/276  152 

 28 20 20 4 0 0 0 72 ..............هیرمند
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           )کیلومتر(                     )  دنباله(استان شهرسازي کل راه و پوشش اداره زیرهاي  انواع راه -4-11

 
 .شده است هاي شنی داده آمار آن در ستون سایر راه 1390سال این سال و در  -1

 .اداره کل راه وشهر سازي استان سیستان و بلوچستان -مأخذ

 اداره کل راه و شهرسازي ایرانشهر  -       

 
 
 
 
 

 سال و شهرستان
 )1(هاي آسفالته  سایر راه

 راه فرعی شنی
 هاي شنی ایر راهس

 درجه دو درجه یک عریض 

1375.............. 0 46 597 200 501 

1380.............. 908 84 0 507 1304 

1385.............. 1549 55 0 467 954 

1387.............. 913 55 0 457 1175 

1388.............. 912 55 0 508 5/1151  

1389.............. 5/849  55 5/10  463 1175 

1390.............. 0 55 5/10  463 5/2001  

1391.............. 
 

0 55 5/10  463 1182 

 237 0 0 0 0 ..............ایرانشهر

 215 0 0 0 0 ..............چابهار

 0 75 0 55 0 ..............خاش

 127 0 0 0 0 ..............دلگان

 0 50 0 0 0 ..............زابل

 0 0 0 0 0 ..............زابلی

 0 192 0 0 0 ..............زاهدان

 0 0 0 0 0 ..............زهک

5/7 0 0 ..............سراوان  60 0 

 60 0 0 0 0 ..............سرباز

 0 76 3 0 0 ......سیب و سوران

 103 0 0 0 0 ..............کنارك

 440 10 0 0 0 ..............نیکشهر

 0 0 0 0 0 ..............هیرمند
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            )کیلومتر(             استان     شهرسازيکل راه و اداره وششپ زیرهاي روستایی  طول انواع راه -5-11

 
 .نشده است  ههاي دسترسی در سرجمع محاسب راه-1

 .سیستان و بلوچستاناستان  شهرسازياداره کل راه و -مأخذ 
 ایرانشهر  شهرسازياداره کل راه و  -           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دسترسی  شوسه  آسفالته  جمع سال و شهرستان

1385.............. 10681 2506 2812 5363 

1387)1( 5799 3269 2530 11954 

1388)1( 6180 3852 2328 5071 

1389)1( 6698 4591 2107 5172 

1390.............. 6743 4876 1867 000 

1391.............. 16074 4928 2002 9144 

 996 29 298 1323 ..............ایرانشهر

5/1047 ..............چابهار  5/667  27 353 

 283 383 550 1216 ..............خاش

 551 12 358 921 ..............دلگان

 270 200 377 847 ..............زابل

 582 206 118 906 ..............ابلیز

 1022 337 567 1926 ..............زاهدان

 149 103 120 372 ..............زهک

 448 272 198 918 ..............سراوان

5/1942 ..............سرباز  5/392  15 1535 

 382 134 136 652 ..............سیب و سوران

5/574 ..............کنارك  5/268  30 276 

5/2853 ..............نیکشهر  5/705  10 2138 

 159 244 172 575 ..............هیرمند
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٣٩٦ 
 

 1391ها در پایان سال هاي مسیر راه ها و راهدارخانه ها ، پل تعداد تونل -6-11

 تونـل شـرح
 )دهانه( پــل

 متر و بیشتر 20 متر 10-20 متر 10زیر  راهدارخانه  

 21 51 26 9163 5 .........................................جمع 
 

 12 13 22 3589 3 ....استان  شهر سازيکل راه و  اداره
 9 38 4 5574 2 ......ایرانشهر شهرسازيو کل راه اداره

 .سیستان و بلوچستاناستان  شهرسازياداره کل راه و -مأخذ 
    .ایرانشهر  شهرسازياداره کل راه و  -           

 
                 )دستگاه(                           وسایل نقلیه عمومی درون شهري برحسب نوع در پایان سال -7-11

 
 ه میباشد از سوي سازمان اتوبوسرانی زابل اطالعات داده نشده است اطالعات فقط مربوط به سازمان اتوبوسرانی زاهدان و حوم -1
 .هاي واحد و بخش خصوصی می باشد  شامل وسایل نفلیه درون شهري شرکت -2
  .و مسافربرهاي شخصی ساماندهی شده می باشد) ون(، تاکسی شهري )سواري(در ستون تاکسی شامل تاکسی شهري  -3

 .ان، زابل، ایرانشهر وچابهار و حومهسازمان اتوبوسرانی زاهد -مأخذ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاکسی مینی بوس اتوبوس  جمع سال

1375............................. 530 98 11 421 

1380............................. 1214 143 15 1056 

1385)1(.......................... 229 229 0 0 

1387.............................. 4925 389 45 4491 

1388)2(.......................... 7614 448 67 7099 

1389)2(.......................... 8183 474 111 7598 

1390)3(.......................... 6852 452 128 6272 

1391......................... 4796 355 55 4386 
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٣٩٧ 
 

 گذاري شده وسایل نقلیه موتوري و موتورسیکلت شماره -8-11

 

 
شماره براي موتور سیکلت  185شماره دولتی و  335شماره تاکسی ، 1228شماره عمومی ، 3850شماره شخصی ،  34782تعداد از این  -1

 .شماره گذاري شده است 

    شماره براي موتور سیکلت 7655شماره دولتی و  89شماره تاکسی ،  242شماره عمومی ،  1346شماره شخصی ،  16694از این تعداد -2
 .می باشد ) انتقال ، وارداتی ، مزایده اي ، تعویض پالك و سایر موارد نقل و ( 

 ناحیه انتظامی استان سیستان و بلوچستان، معاونت راهنمایی و رانندگی -مأخذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وانت و کامیونت مینی بوس اتوبوس سواري جمع سال

1380.............. 2447 828 28 18 378 

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

1387)1( 40380 000 000 000 000 

1388)2( 28757 000 000 000 000 

1389.............. 77032 40863 11 9 8085 

1390.............. 67912 50192 222 129 7953 

1391.............. 78930 67801 351 86 8572 

 موتور سیکلت کشاورزي آمبوالنس تاکسی تریلی کش کامیون سال

1380.............. 30 5 000 000 000 1160 

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

1387)1( 000 000 000 000 000 000 

1388)2( 000 000 000 000 000 7655 

1389.............. 38 6 000 000 000 28020 

1390.............. 1118 258 000 000 000 8040 

1391.............. 1271 189 89 0 0 571 
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٣٩٨ 
 

تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه عمومی  -9-11
 افري جاده ايمس

 )براساس صورت وضعیت حمل مسافر(

 )نفر( مسافر جابجا شده  )مورد( تعداد سفر  سال و ماه

 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع سواري مینی بوس اتوبوس  جمع 

1375.............. 190189 000 000 000 3831000 000 000 000 

1380.............. 182138 98914 61791 21433 3415760 2352597 977431 85732 

1385.............. 509043 228146 101226 179671 5826044 3727874 1392509 705661 

1387.............. 714116 251779 201414 260923 7476856 3947090 2546950 982816 

1388.............. 753115 226320 250650 276145 7075096 3292884 2736741 1045471 

1389.............. 847243 160914 390249 296080 7199430 2528113 3525418 1145899 

1390.............. 956745 151374 505573 299798 8015588 2388233 4453327 1174028 

1391.............. 
 

800557 137227 382950 280380 6988029 2076070 3816783 1095176 

 96697 365450 197210 659357 25018 38593 11979 75590 ..............روردینف

 100191 357056 184676 641923 25483 37280 13418 76181 ..............اردیبهشت

 100339 349050 192627 642016 25494 35924 13492 74910 ..............خرداد

 101924 356889 204987 663800 25868 36000 12988 74856 ..............تیر

 83165 224780 124018 431963 21164 25324 9423 55911 ..............مرداد

 94788 257070 194956 546814 24107 24485 9988 58580 ..............شهریور

 91022 334259 168974 594255 23158 32038 10983 66179 ..............مهر

 85270 322036 173742 581048 21707 31167 10968 63842 ..............انآب

 84723 325839 158929 569491 21587 32322 11707 65616 ..............آذر

 86382 303007 158012 547401 21944 29420 11793 63157 ..............دي

 88341 296428 161369 546138 22725 29074 10951 62750 ..............بهمن

 82334 324919 156570 563823 22125 31323 9537 62985 ..............اسفند

 .اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان سیستان وبلوچستان  -مأخذ
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٣٩٩ 
 

سط انواع وسایل نقلیه تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري تو -10-11
 1391:عمومی مسافري جاده اي برحسب شهرستان

مسافر جابجا شده  )مورد(تعداد سفر شهرستان
 )نفر(

 سواري مینی بوس اتوبوس جمع 

 6988029 280380 382950 137227 800557 ..............کل استان

 1400415 9477 138006 11918 159401 ..............ایرانشهر

 2477310 30855 185505 19663 236023 ..............چابهار

 271822 16726 19546 7154 43426 ..............خاش

 0 0 0 0 0 ..............دلگان 

 340074 51823 387 11608 63818 ..............زابل

 8573 1092 332 0 1424 ..............زابلی 

 1648475 125839 5590 66040 197469 ..............زاهدان

 77875 12011 2 3314 15327 ..............زهک

 384227 17298 12730 15155 45183 ..............سراوان

 0 0 0 0 0 ..............سرباز

 0 0 0 0 0 ...........سیب و سوران 

 301678 8254 18468 701 27423 ..............کنارك

 77580 7005 2384 1674 11063 ..............نیکشهر

 0 0 0 0 0 ..............هیرمند

 .اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان سیستان وبلوچستان  -مأخذ
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٤٠٠ 
 

تعداد سفر و مسافر جابجا شده برون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل نقلیه  -11-11
 افري جاده اي عمومی مس

 )نفر( مسافر جابجا شده  )مورد( تعداد سفر  سال و ماه

 سواري مینی بوس اتوبوس  جمع سواري مینی بوس اتوبوس  جمع 

1385.............. 151005 150719 95 191 1820593 1818505 1377 711 

1387.............. 154697 142156 9641 2900 2012445 1934280 71719 6446 

1388.............. 136207 122893 10007 3307 1802207 1714153 82062 5992 

1389.............. 107500 102247 1816 3437 1574966 1553772 15018 6176 

1390.............. 82291 77141 1784 3366 1340055 1316135 16051 7869 

1391.............. 
 

85232 80384 950 3898 1298929 1278229 8596 12104 

 213 2050 112269 114532 68 213 6430 6711 ..............فروردین

 1118 1210 103312 105640 376 121 7011 7508 ..............اردیبهشت

 1069 778 122164 124011 341 84 6972 7397 ..............خرداد

 1126 586 141520 143232 334 75 7630 8039 ..............تیر

 703 530 88474 89707 269 62 6375 6706 ..............مرداد

 782 537 155083 156402 341 52 6362 6755 ..............شهریور

 860 493 103158 104511 360 60 6422 6842 ..............مهر

 815 476 106465 107756 384 58 5763 6205 ..............آبان

 1234 478 82606 84318 362 61 6779 7202 ..............آذر

 1352 398 83840 85590 345 49 7712 8106 ..............دي

 1292 425 84183 85900 327 49 6854 7230 ..............بهمن

 1540 635 95155 97330 391 66 6074 6531 ..............اسفند

 .نقل و پایانه هاي استان سیستان و بلوچستان  اداره کل حمل و -مأخذ
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٤٠١ 
 

سفر و مسافر جابجا شده برون استانی از طریق پایانه هاي مسافربري توسط انواع وسایل  پایانه، تعداد -12-11
 1391:نقلیه عمومی مسافري جاده اي 

 سال و ماه
 )2(پایانه  دتعدا

 تعداد سفر
 )1(مسافر جابجا شده 

 سواري مینی بوس اتوبوس جمع 

 1298925 3897 950 80384 85231 43 .........کل استان

 276672 2 748 17334 18084 11 ..............ایرانشهر

 87189 0 108 5608 5716 15 ..............چابهار

 4463 0 0 379 379 3 ..............خاش

 0 0 0 0 0 0 ..............دلگان

 117488 3375 3 6440 9818 1 ..............زابل

 0 0 0 0 0 0 ..............زابلی

 800818 505 8 50185 50698 3 ..............زاهدان

 1293 6 0 66 72 3 ..............زهک

 10372 7 81 356 444 1 ..............سراوان

 0 0 0 0 0 0 ..............سرباز

 0 0 0 0 0 0 سیب و سوران 

 8 2 0 0 2 2 ..............کنارك

 622 0 2 16 18 4 ..............نیکشهر

 0 0 0 0 0 0 ..............هیرمند

 .باشد  براساس صورت وضعیت حمل مسافر می  -1

 .باشد مورد پایانه اختصاصی مسافري می 40مورد پایانه مسافري عمومی و  3. شامل پایانه هاي عمومی و خصوصی می باشد-2

 .اداره کل حمل و نقل و پایانه هاي استان سیستان و بلوچستان  -مأخذ
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٤٠٢ 
 

 )تن(                                                           وزن بارجابجا شده توسط وسایل نقلیه باري عمومی جاده اي -13-11

 سال و ماه
 جابجایی درون استانی

 بجایی برون استانیجا

 ورودي خروجی  

1375.............. 770120 756344 0 

1380.............. 1449052 828570 1869000 

1385.............. 3219754 1455111 5433000 

1387.............. 4071560 1403137 0 

1388.............. 4061313 1386841 5761000 

1389.............. 4052888 1501036 5705000 

1390.............. 3540413 1506396 0 

1391.............. 
 

3962402 1543680 5685000 

 000 173749 300220 ..............فروردین

 000 179792 361554 ..............اردیبهشت

 000 140834 373925 ..............خرداد

 000 156043 355894 ..............تیر

 000 129288 308383 ..............مرداد

 000 130319 298034 ..............شهریور

 000 122796 303579 ..............مهر

 000 100365 299942 ..............آبان

 000 100040 305850 ..............آذر

 000 98419 332837 ..............دي

 000 106555 374168 ..............بهمن

 000 105480 348016 ..............اسفند

 .اداره کل حمل و نقل پایانه هاي استان سیستان و بلوچستان  -مأخذ

 
 

. 
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٤٠٣ 
 

 )تن( 1391:میزان بار جابجا شده توسط وسایل نقلیه باربري عمومی جاده اي برحسب شهرستان  -14-11

 سال و ماه
 استانی جابجایی درون

 جابجایی برون استانی

 ورودي خروجی  

 5685000 1543680 3962402 ..............کل استان

 000 94512 141638 ..............ایرانشهر

 000 525858 680194 ..............چابهار

 000 33218 1191986 ..............خاش

 000 26833 5654 ..............دلگان

 000 133281 704865 ..............زابل

 000 55 267 ..............زابلی

 000 674637 945003 ..............زاهدان

 000 569 470 ..............زهک

 000 14405 162623 ..............سراوان

 0 0 0 ..............سرباز

 000 2431 127193 ..............سیب و سوران

 000 34286 1442 ..............کنارك

 000 3300 577 ..............نیکشهر

 000 295 490 ..............هیرمند

 .اداره کل حمل و نقل پایانه هاي استان سیتان و بلوچستان -مأخذ

 
 )هزار تن) (چابهار(تعداد شناورهاي باالي هزار تن وارده به بندر شهید بهشتی -15-11

 سال
 )فروند(تعداد 

 ظرفیت

 نا خالص خالص 

1375.............. 51 432 658 

1380.............. 44 1376 829 

1385.............. 85 599 1663 

1387.............. 100 720 1781 

1388.............. 93 788 1718 

1389.............. 107 941 1617 

1390.............. 113 571 1312 

1391.............. 104 974 1635 

 .اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان : مأخذ
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٤٠٤ 
 

 )هزار تن) (چابهار(تخلیه و بارگیري کاال در بندر شهید بهشتی -16-11

 سال
 جمع

 بارگیري تخلیه

 کاالهاي غیر نفتی مواد نفتی کاالهاي غیر نفتی مواد نفتی 

1380.............. 1020 482 476 0 62 

1385.............. 1682 979 702 0 1 

1387.............. 1712 1262 443 0 7 

1388.............. 1631 1281 336 0 14 

1389.............. 1641 1250 340 0 51 

1390.............. 1482 1144 326 0 12 

1391.............. 1566 1075 454 0 37 

 اداره کل بنادر و دریانوردي استان سیستان و بلوچستان: مأخذ
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٤٠٥ 
 

 هاي استان هاي هواپیمایی داخلی در پروازهاي داخلی از فرودگاه مسافر و بار حمل شده توسط شرکت -17-11

 )تن(وزن محموالت پستی  ) تن(وزن بار  )نفر( تعداد مسافر تعداد پرواز سال و ماه

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي روجیخ ورودي 

1375.............. 2440 2440 252408 253680 1435 1372 000 000 

1380.............. 3341 3341 219221 222619 1201 715 000 000 

1385.............. 2340 2340 262737 284103 1190 778 000 000 

1387.............. 2072 2072 250808 263182 1201 489 000 000 

1388.............. 2637 2637 306665 322314 1585 925 000 000 

1389.............. 3047 3047 327737 340336 2095 1670 000 000 

1390.............. 3363 3363 327120 340525 2685 1679 000 000 

1391.............. 
 

3395 3395 300644 316252 1994 1750 39 4/5  

6/0 3 165 177 27398 26901 293 293 ..............فروردین  

5/0 4 56 139 32100 30036 310 310 ..............اردیبهشت  

5/0 4 186 190 31886 29590 309 309 ..............خرداد  

6/0 5 134 161 31449 28961 306 307 ..............تیر  

 0 3 138 161 23505 22970 276 275 ..............مرداد

 0 2 163 179 27822 26851 270 270 ..............شهریور

 0 3 94 120 26665 26102 278 278 ..............مهر

 3 0 177 186 25347 24013 272 272 ..............آبان

 0 4 135 156 20280 19416 257 257 ..............آذر

 0 5 140 161 20541 20260 274 274 ..............دي

 0 0 171 182 24034 23577 276 276 ..............بهمن

2/0 6 191 182 25225 21967 274 274 ..............اسفند  

 .هاي استان سیستان و بلوچستان اداره کل فرودگاه -مأخذ
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٤٠٦ 
 

از )به استثناي حجاج(هواپیمایی در پروازهاي بین المللی  هاي مسافر و بار حمل شده توسط شرکت -18-11
 فرودگاه استان

 )تن(محموالت پستی  ) تن(وزن بار  )نفر( تعداد مسافر تعداد پرواز سال و ماه

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي 

1380.............. 123 123 5480 5267 10095 11004 0 0 

1385.............. 134 134 10337 9892 432 157 141 79 

1387.............. 84 84 5695 5644 200 102 0 0 

1388.............. 196 196 12264 12783 301 216 179 102 

1389.............. 267 267 15773 16608 289 250 221 87 

1390.............. 297 297 18224 19403 304 236 219 47 

1391.............. 
 

262 262 15480 16157 251 222 0 0 

 0 0 21 28 1882 1882 25 25 ..............فروردین

 0 0 17 19 1511 1351 24 24 ..............اردیبهشت

 0 0 21 28 1802 1777 25 25 ..............خرداد

 0 0 26 30 2025 1844 27 27 ..............تیر

 0 0 11 13 1012 638 18 18 ..............مرداد

 0 0 20 29 1828 1839 25 25 ..............شهریور

 0 0 18 20 1452 1391 22 22 ..............مهر

 0 0 17 23 1245 1400 22 22 ..............آبان

 0 0 11 14 805 865 19 19 ..............آذر

 0 0 30 14 691 769 17 17 ..............دي 

 0 0 12 15 882 792 17 17 ..............بهمن

 0 0 18 18 1022 932 21 21 ..............اسفند

 .هاي استان سیستان و بلوچستان اداره کل فرودگاه -مأخذ
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٤٠٧ 
 

             هاي هواپیمایی داخلی و خارجی  مسافر و بار حمل شده در پروازهاي بین المللی برحسب شرکت 19-11
 1391):به استثناي حجاج(

 )تن(محموالت پستی  ) تن(وزن بار  )نفر( تعداد مسافر تعداد پرواز شرح

 خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي خروجی ورودي 

 0 0 222 251 16157 15480 262 262 ..............جمع
هاي هواپیمایی  شرکت
         داخلی

ر هواپیمایی ایران ای
 )..............هما(

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 24 26 2500 2574 18 18 ..............هواپیمایی تابان

 0 0 118 175 8346 8328 131 131 ..............هواپیمایی آسمان

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............هواپیمایی ماهان

 0 0 20 19 1835 1672 14 14 ......ایران ایرتورهواپیمایی 

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............هواپیمایی کاسپین

 0 0 0 0 0 0 0 0 ..............هواپیمایی آریا

شرکت هاي هواپیمایی 
         خارجی

شرکت بین المللی 
 ..............پاکستان

99 99 2906 3476 31 60 0 0 

 هاي استان سیستان و بلوچستان اداره کل فرودگاه-مأخذ -مأخذ

 
 1391:هاي هواپیمائی  تعداد پرواز و مسافر حج تمتع حمل شده توسط شرکت -20-11

ورودي و (تعداد پرواز هاي هواپیمائی شرکت
 )خروجی

 )تن(وزن بار )نفر(تعداد مسافر 

 خروجی ورودي خروجی ورودي 

1380.............. 10 1019 920 33 28 

1385.............. 8 894 874 000 000 

1387.............. 12 1482 1431 38 34 

1388.............. 14 949 936 72 178 

1389.............. 12 1081 1122 18 15 

1390.............. 14 1226 1299 13 11 

1391.............. 10 912 908 5/13  10 

 هاي استان سیستان و بلوچستان اداره کل فرودگاه -مأخذ
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٤٠٨ 
 

 هاي تعاونی حمل و نقل فعال در پایان سال مشخصات عمومی شرکت -21-11

 )هزار ریال(سرمایه  شاغالن عضو تعداد شرکت سال و شهرستان

1375.............. 3 863 650 186380 

1380.............. 16 1068 858 1015800 

1385.............. 25 1131 928 1125000 

1387.............. 41 1243 1045 1283200 

1388.............. 44 1297 1079 1321000 

1389.............. 50 1339 1129 1389800 

1390.............. 112 1536 1702 41962140 

1391.............. 
 

73 1099 1371 42067440 

 223200 51 51 2 ..............ایرانشهر

 1076600 50 75 8 ..............چابهار

 27300 21 21 3 ..............خاش

 0 0 0 0 ..............دلگان

 256290 352 224 23 ..............زابل

 0 0 0 0 ..............زابلی

 39592450 791 603 24 ..............زاهدان

 0 0 0 0 ..............زهک

 853500 78 97 9 ..............سراوان

 0 0 0 0 ..............سرباز

 0 0 0 0 ..............سیب و سوران

 4500 7 7 1 ..............کنارك

 33600 21 21 3 ..............نیکشهر

 0 0 0 0 ..............هیرمند

 .اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان -مأخذ
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٤٠٩ 
 

 1390 :خانه هاي فعال بر حسب نحوه مدیریتانبار و سرد-22-11

 تعاونی عمومی خصوصی جمع شرح

 3                                 2 7 12 ..............انبار و سرد خانه

 مرکز آمار ایران-مأخذ

 
 

 1390:مشخصات سالن هاي سردخانه هاي دایر بر حسب نوع سال -23-11

 )تن(ظرفیت اسمی  )مترمکعب(حجم )مترمربع( مساحت تعداد نوع سالن

 7913 2088 7 ..............یک مداره زیر صفر
 

 7088 22211 6842 15 ...یک مداره باالي صفر

 0 0 0 ..............دو مداره
 

 مرکز آمار ایران-مأخذ

 )تن( تعداد و ظرفیت سیلوها و انواع انبار دایر گندم -24-11

 نوع انبار گندم گندم سیلوي سال

 ظرفیت تعداد 
 روباز سرپوشیده معمولی

 ظرفیت تعداد ظرفیت تعداد 

1375.............. 1 13000 2 40000 0 0 

1380.............. 2 79000 2 40000 0 0 

1385.............. 2 79000 5 35000 0 0 

1387.............. 2 79000 5 34000 0 0 

1388.............. 2 79000 5 25000 0 0 

1389)1( 2 79000 1 14000 0 0 

1390)2( 2 79000 10 234000 0 0 

1391.............. 2 79000 9 120000 0 0 

 .این رقم مربوط به بخش دولتی می باشد وآمار انبارهاي خصوصی داده نشده است  -1

 .بخش خصوصی در آمار داده شده است-2

 کل غله استان سیستان و بلوچستان اداره-مأخذ
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٤١٠ 
 

                                         )تن(                                                                                عملکرد سیلوهاي گندم -25-11

 موجودي اول  سـال
 سال

 گندم واردشده به سیلو

 از خارج کشور ها  از سایر استان از استان

1375.............. 0 3301 53199 356303 

1380.............. 67376 14775 80278 326230 

1385.............. 15728 45381 441801 0 

1387.............. 28683 17039 444773 0 
1388)1( 55840 48293 298617 151873 
1389.............. 53810 66881 468878 0 

1390.............. 102363 36890 148390 0 

1391.............. 35125 7015 21882 259979 

 

 ســال
 گندم صادرشده از سیلو

 تحویل به سایر سیلوها تحویل به کارخانه

1375.............. 363361 0 

1380.............. 411983 0 

1385.............. 289245 0 

1387.............. 431222 0 

1388)1( 500762 0 

1389.............. 452558 112431 

1390.............. 255744 0 

1391.............. 271370 8703 

 
 .د شده به سیلو از بنادرمی باشددر ستون گندم وارد شده از خارج از کشور منظورگندم وار-1

 .اداره کل غله استان سیستان و بلوچستان-مأخذ
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٤١١ 
 

 واحدهاي پستی مورد بهره برداري در پایان سال -26-11

 سال و شهرستان
 اداره کل و اداره

 دفتر پست
 )1(دفتر خدمات ارتباطی شهري

 روستایی شهري 

1375.............. 7 21 22 000 

1380.............. 8 18 14 000 

1385.............. 8 27 37 000 

1387.............. 9 23 146 000 

1388.............. 9 23 261 000 

1389.............. 9 23 261 000 

1390.............. 9 23 261 000 

1391.............. 
 

9 23 261 62 

 8 47 1 1 ..............ایرانشهر

 4 31 2 1 ..............چابهار

 2 22 1 1 ..............خاش

 0 0 0 0 ..............دلگان 

 9 55 6 1 ..............زابل

 0 0 0 0 ..............زابلی

 28 9 6 1 ..............زاهدان

 0 0 0 0 ..............زهک

 3 30 2 1 ..............سراوان

 2 5 1 1 ..............سرباز

سیب و 
 ..............سوران

0 0 0 0 

 2 5 1 1 ..............کنارك

 4 57 3 1 ..............نیکشهر

 0 0 0 0 ..............هیرمند
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٤١٢ 
 

 )دنباله(  واحدهاي پستی مورد بهره برداري در پایان سال -26-11

 سال و شهرستان
 آژانس پستی دفاتر مشترك نمایندگی پستی

 صندوق پستی
 ICTدفاتر

 روستایی شهري 

1375.............. 37 323 0 508 449 000 

1380.............. 108 000 7 269 128 000 

1385.............. 172 000 5 246 78 000 

1387.............. 83 000 5 266 78 000 

1388.............. 83 000 5 266 78 000 

1389.............. 83 000 5 266 78 000 

1390.............. 83 000 5 266 78 000 

1391.............. 
 

80 79 5 278 190 000 

 0 18 22 1 15 11 ..............ایرانشهر

 0 32 28 0 7 5 ..............چابهار

 0 23 9 0 15 10 ..............خاش

 0 0 0 0 0 0 ..............دلگان 

 0 52 38 1 29 27 ..............زابل

 0 0 0 0 0 0 ..............زابلی

 0 3 130 3 1 6 ..............زاهدان

 0 0 0 0 0 0 ..............زهک

 0 30 28 0 7 10 ..............سراوان

 0 0 3 0 0 0 ..............سرباز

سیب و 
 ..............سوران

0 0 0 0 0 0 

 0 0 2 0 1 1 ..............اركکن

 0 32 18 0 4 10 ..............نیکشهر

 0 0 0 0 0 0 ..............هیرمند

 . فعالیت خود را آغاز کرده است 1383دفتر خدمات ارتباطی از سال  -1
 .اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان -مأخذ
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٤١٣ 
 

 مرسوالت پستی داخلی وارد شده -27-11

 امانت بسته کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1370.............. 2044345 1705879 116562 18302 203602 

1375.............. 2816492 2606739 109761 22865 77127 

1380.............. 3859142 3398854 375213 46591 38484 

1385.............. 15829730 7865546 7854880 69648 39656 

1387.............. 17945992 6230307 11468140 84894 162651 

1388.............. 10200508 4261810 5759167 95024 84507 

1389.............. 11989941 5542223 6244443 115713 87562 

1390.............. 15848250 6345625 9340167 93244 69214 

1391.............. 
 

15405862 8531984 6684130 100128 89620 

 14117 9327 721000 358374 1102818 ..............ایرانشهر

 24009 34957 872000 505154 1436120 ..............چابهار

 3158 4276 145000 327578 480012 ..............خاش

 8432 12115 728000 771568 1520115 ..............زابل

 29735 21936 3240696 6085172 9377539 ..............زاهدان

 3891 8460 528000 86663 627014 ..............سراوان

 964 891 128000 48171 178026 ..............سرباز

 3894 1805 30127 64391 100217 ..............کنارك

 1420 6361 291307 284913 584001 ..............نیکشهر

 .سیستان و بلوچستاناداره کل پست استان  -مأخذ 
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٤١٤ 
 

 مرسوالت پستی داخلی صادر شده -28-11

 امانات بسته هاي کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1375.............. 1869533 1781414 16274 5329 66516 

1380.............. 1870450 1621138 182422 26237 40653 

1385.............. 3037775 2686562 250138 43025 58050 

1387.............. 3848830 2545028 1105828 40492 157482 

1388.............. 2344395 1447020 795203 44393 57779 

1389.............. 4519627 1630130 2770167 47923 71407 

1390.............. 10691253 6170335 4419306 43120 58492 

1391.............. 
 

13365182 7296794 5918956 83471 65961 

 9982 7560 684114 298415 1000071 ..............ایرانشهر

 21336 27521 742630 481001 1272488 ..............چابهار

 2150 3287 105600 225141 336178 ..............خاش

 0 0 0 0 0 ..............دلگان

 6320 9870 615400 684501 1316091 ..............زابل

 0 0 0 0 0 ..............زابلی

 19850 21461 2920117 5171981 8133409 ..............زاهدان

 0 0 0 0 0 ..............زهک

 2452 6741 467111 77324 553628 ..............سراوان

 578 621 114520 40871 156590 ..............سرباز

 0 0 0 0 0 ..............سیب وسوران

 2152 1100 24132 59940 87324 ..............کنارك

 1141 5310 245332 257620 509403 ..............نیکشهر

 0 0 0 0 0 ..............هیرمند

 .ل پست استان سیستان و بلوچستاناداره ک -مأخذ
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 مرسوالت پستی وارد شده از مبادي خارج از کشور -29-11

 امانت بسته کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1370.............. 26238 24978 380 562 318 

1375.............. 6186 5617 142 329 98 

1380.............. 21298 16754 3931 412 201 

1385.............. 2744 2451 105 91 97 

1387.............. 9992 5499 3808 495 190 

1388.............. 11145 5978 4604 380 183 

1389.............. 726 173 117 320 116 

1390.............. 8494 5012 3083 248 151 

1391.............. 
 

7982 3764 3603 465 150 

 0 0 400 702 1102 ..............ایرانشهر

 0 76 420 2380 2876 ..............چابهار

 0 0 0 0 0 ..............خاش

 0 17 57 249 323 ..............زابل

 150 370 2720 380 3620 ..............زاهدان

 0 2 6 35 43 ..............سراوان

 0 0 0 0 0 ..............سرباز

 0 0 0 0 0 ..............کنارك

 0 0 0 18 18 ..............نیکشهر

 .اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان -مأخذ
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٤١٦ 
 

 خارج از کشور به مقصدمرسوالت پستی صادرشده  -30-11

 امانت بسته کوچک مطبوعات نامه ها جمع سال و شهرستان

1370.............. 121002 118118 2560 36 288 

1375.............. 54000 52607 1225 56 112 

1380.............. 9869 9504 41 142 182 

1385.............. 23621 14286 8756 417 162 

1387.............. 3857 3557 173 49 78 

1388.............. 3185 2585 246 200 154 

1389.............. 3734 2658 721 175 180 

1390.............. 1006 855 4 54 93 

1391.............. 
 

2456 1096 876 304 180 

 0 12 56 57 125 ..............ایرانشهر

 0 24 703 277 1004 ..............چابهار

 0 0 0 0 0 ..............خاش

 0 15 41 19 75 ..............زابل

 180 250 62 710 1202 ..............زاهدان

 0 1 8 21 30 ..............سراوان

 0 0 0 0 0 ..............سرباز

 0 0 0 0 0 ..............کنارك

 0 2 6 12 20 ..............نیکشهر

 .اداره کل پست استان سیستان و بلوچستان -مأخذ

 
 ي مخابراتی انتقال بین شهري،بین المللی،موبایل،موبایل روستایی و شبکه هوشمندها تعداد کانال -31-11

 شبکه هوشمند موبایل روستایی موبایل بین الملل بین شهري سال

1387.............. 29265 680 1699 2157 738 

1388.............. 000 000 000 000 000 

1389.............. 000 000 000 000 000 

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

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

 .اداره کل مخابرات استان سیستان و بلو چستان -مأخذ
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 هاي ثابت و همراه تلفن -32-11

 سال و شهرستان

 تلفن منصوبه

 )مشترکین(تلفن مشغول به کار 

 تلفن همراه
 واحد مسکونی جمع 

واحد تجاري و 
 صنعتی

 واحد دولتی

1375.............. 77640 74635 60812 5694 8129 000 

1380.............. 175042 161666 137990 13857 9819 21630 

1385.............. 535493 374350 345053 15178 14119 213400 

1387.............. 631277 413443 385346 13911 14186 638314 

1388.............. 000 000 000 000 000 000 

1389.............. 000 000 000 000 000 000 

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

1391.............. 
 

000 000 000 000 000 000 

 000 000 000 000 000 000 ..............ایرانشهر

 000 000 000 000 000 000 ..............چابهار

 000 000 000 000 000 000 ..............خاش

 000 000 000 000 000 000 ..............دلگان

 000 000 000 000 000 000 ..............زابل

 000 000 000 000 000 000 ..............زابلی

 000 000 000 000 000 000 ..............زاهدان

 000 000 000 000 000 000 ..............زهک

 000 000 000 000 000 000 ..............سراوان

 000 000 000 000 000 000 ..............سرباز

 000 000 000 000 000 000 ..............سیب و سوران

 000 000 000 000 000 000 ..............کنارك

 000 000 000 000 000 000 ..............نیکشهر

 000 000 000 000 000 000 ..............هیرمند

 .اداره کل مخابرات استان سیستان و بلوچستان -مأخذ
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٤١٨ 
 

 هاي همگانی مشغول به کار و نقاط روستایی داراي ارتباط تلفنی تلفن -33-11

نقاط روستایی داراي ارتباط  تلفن همگانی مشغول به کار سال و شهرستان
 تلفنی

 راه دور شهري  

1375.............. 740 117 374 

1380.............. 1484 253 1511 

1385.............. 1761 3241 3378 

1387.............. 6183 000 4388 

1388.............. 000 000 000 

1389.............. 000 000 000 

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

1391.............. 
 

000 000 000 

 000 000 000 ..............ایرانشهر

 000 000 000 ..............چابهار

 000 000 000 ..............خاش

 000 000 000 ..............دلگان

 000 000 000 ..............زابل

 000 000 000 ..............زابلی

 000 000 000 ..............زاهدان

 000 000 000 ..............زهک

 000 000 000 ..............سراوان

 000 000 000 ..............سرباز

 000 000 000 ..............سیب و سوران

 000 000 000 ..............کنارك

 000 000 000 ..............نیکشهر

 000 000 000 ..............هیرمند

 .داره کل مخابرات استان سیستان و بلوچستانا -مأخذ
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 هاي اصلی رادیویی موج متوسط ، تلویزیونی و اف ام ها و فرستنده تعداد ایستگاه -34-11

 ســال 

 رادیـو

 ایستگاه 
 فرستنده

 اصلی 
 کننده برنامه در هرشبکه هاي پخش تعداد فرستنده

 برون مرزي شبکه استانی شبکه سراسري

1375.............. 5 5 3 3 2 
1380.............. 6 6 4 5 2 
1385.............. 5 13 10 8 6 
1387.............. 5 13 8 10 6 
1388.............. 7 22 33 11 2 
1389)1( 7 12 8 5 4 
1390.............. 7 12 8 5 4 
1391.............. 000 000 000 000 000 

 

 
 .از سوي دستگاه ذیربط مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت  -1

 . مرکز زاهدان -صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران  -مأخذ 
 

 ونتلویزی سال

 ایستگاه 
 فرستنده اصلی

 
 قرآن خبر آموزش استانی چهارم  سوم دوم اول جمع 

1375.............. 69 97 60 29 7 1 0 0 000 000 

1380.............. 173 350 166 85 63 36 0 0 000 000 

1385.............. 188 524 176 93 140 93 14 8 000 000 

1387.............. 335 738 239 143 182 135 26 13 000 000 

1388.............. 435 909 280 189 239 165 18 18 000 000 

1389)1( 420 1191 370 264 231 181 126 19 000 000 

1390.............. 420 1191 370 264 231 181 126 19 000 000 

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

 رادیو موج کوتاه اف ام سال

 فرستنده اصلی ایستگاه فرستنده اصلی ایستگاه
 

1375.............. 6 9 000 000 

1380.............. 36 36 000 000 

1385.............. 47 138 000 000 

1387.............. 174 174 000 000 

1388.............. 112 287 000 000 

1389)1( 000 199 000 000 

1390.............. 000 199 000 000 

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


