همت مضاعف
كار مضاعف

•ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار
•جريانهاي اصلي بار در حال و آينده
•بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در خاورميانه
•بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در كشورهاي حوزه CIS
•بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در ايران
•بررسي وضعيت بار در فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
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گروه بينالمللي رهشهر

به نام خداوند جان و خرد
آدرس :تهران ،خيابان آفريقا ،نرسيده به
چهارراه جهان كودك ،كوچه سپر غربي ،پالك26
کدپستی1518643335 :
info@rahshahr.com
www.rahshahr.com
تلفن88782200:
دورنگار88202693 :
شماره سند01 09653 O PB 0121 00 :

یکصد و بيست و يكمين نشری ه علمی ،فنی و مهندسی
آدرس وبسایت نشریات
http://bulletins.rahshahr.com

فهرست

ناشر
مركز آموزش علمي -كاربردي
گروه بينالمللي رهشهر (كوييك بيلد)

• سخني با خوانندگان
• ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار
• تاثيرات سياسي و اقتصادي بر بازار حملونقل هوايي بار
• جريانهاي اصلي بار هوايي در حال و آينده
• بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در خاورميانه
• بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در دبي
• بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در كشورهاي حوزه CIS
• بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در ايران
• بررسي وضعيت بار در فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
• بررسي طرحهاي آتي و توسعه فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
• مزيتهاي فرودگاه امام خميني (ره) در حمل بار

پژوهش و نگارش
عليرضا جناني
نويد نوازش
امور هنري
ليال منصوري
ساالر مسافرپور
آوا ذاکری فردی

همت مضاعف
كار مضاعف

•ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار
•جريانهاي اصلي بار در حال و آينده
•بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در خاورميانه
•بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در كشورهاي حوزه CIS
•بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در ايران
•بررسي وضعيت بار در فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)
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گروه بينالمللي رهشهر

سخني با خوانندگان

در طول تاريخ ،خاورميانه بهعنوان تقاطع سه قاره آسيا ،اروپا و آفريقا شناخته شده است .در كنار فضاي رقابتي ايجاد شده

در اين منطقه براي جذب پروازهاي باري و ترانزيتي ،ايران با توجه به وسعت ،موقعيت خاص جغرافيايي و ايمني فضاي هوايي،
بهعنوان يك چهار راه اصلي در منطقه خاورميانه جايگاهي منحصر به فرد داشته و دارد.
متاسفانه بهدليل عدم توجه كافي به موضوع مديريت حمل بار در سالهاي گذشته ،كشور ما از نظر كيفيت زيرساختهاي
حملونقل هوايي در ميان  130كشور جهان رتبه پاييني دريافت كرده است ،اما خوشبختانه در چند سال اخير شاهد
فعاليتهاي قابل توجهي براي بهبود خدمات در اين بخش بودهايم .فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) بهعنوان كانون اين
حركت مورد توجه خاص دولت و مجلس شوراي اسالمي ايراناست .براي بهبود خدمات ،تنها در فاز يك اين فرودگاه  61 ،پروژه
تعريف شده كه تاكنون بيش از نيمي از آنها تكميل و به بهرهبرداري رسيده است.
انبوه توليدات با ارزش باال و نياز مبرم به انتقال سريع آنها در سطح بينالمللي ،منجر به تخصيص  40درصد از كل ارزش
تجارت جهاني در بخش هوايي شده است ،حال آنكه اين سهم تنها كمتر از  2درصد سهم وزني آن را شامل ميشود.
توليدكنندگان محصوالت و همچنين صاحبان كاال با نياز به جابجايي سريع مرسوالت ،براي بهرهمندي از مزاياي رقابتي حمل
هوايي بار در زمينه تامين نيازهاي پيوسته و مستمر امروزي ،ناگزير به استقرار در اراضي همجوار فرودگاههاي بينالمللي و يا
نواحي با دسترسي سريع و آسان به اين نواحي هستند.
از طرفي حمل و نقل هوايي بار ،در رقابت فرا مليتي بين شركتها ،جذب سرمايهگذاري خارجي ،توسعه اقتصادي و ايجاد
اشتغال نقش بسيار مهمي ايفا ميكند .لذا به اين بخش از صنعت حمل و نقل نه تنها بهعنوان يك پشتيبان تجاري ،بلكه
بهعنوان يك فرصتساز در حوزه توليد كسب وكار و توسعه اقتصادي ميتوان نگاه كرد.
در اين مطالعه ،گروه بينالمللي رهشهر ،ضمن معرفي ويژگيها و خصوصيتهاي صنعت بار هوايي ،به بررسي و مقايسه
شاخصهاي اين صنعت در سطح جهاني و مقايسه كشورهاي منطقه با ايران پرداخته است تا اهميت توجه و سرمايهگذاري در
اين بخش بيش از پيش آشكار شود .افزون بر اين از آنجا كه فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و مناطق همجوار آن داراي
موقعيتي بسيار ويژه با فرصتهايي استثنايي هستند ،در ادامه به ظرفيتهاي موجود براي جذب بار در اين منطقه پرداخته
شده است .تبديل شدن ايران به قطب بار هوايي منطقه در سال  1404در سند چشم انداز بيست ساله كشور ،مستلزم انجام
مطالعات دقيق ،برنامهريزي و بسترسازي مناسب است .اميد است گروه بينالمللي رهشهر ،بر حسب وظيفه ،بتواند در زمينه
توسعه و ارتقاي حمل و نقل هوايي كشور ،نقش بسزايي  ايفا كند  .
گروه بينالمللي رهشهر

ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار

در واژهنامه حمل و نقل ،بار هوايي – 1بهعنوان واژهاي جامع -به

بينالمللي شده است ،كه خود مستلزم استفاده از يك سيستم

مرسوالت پستي و كاالهايي كه با سرويس هوايي حمل ميشوند،

حملونقل تركيبي قابل اطمينان و سريع است.

اطالق ميشود .در نتيجه بار هوايي شامل  :پست هوايي بينالمللي  

به لطف استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته نظير ابزارهاي

و سرويسهاي پست درجه يك ،ارسال اسناد حقوقي و اداري و

رديابي و يا استقبال گسترده از ارايه سرويسهايي نظير

انواع كاالهايي است كه با اين سرويس جابجا ميشوند.

"درست به موقع "3امروزه امكان تحويل مرسوالت در سطح

حمل و نقل هوايي بار ،كمسابقهترين شيوه حملونقل است.

بينالمللي در زماني تنها معادل  72ساعت فراهم آمده است.

در حالي كه قرن  18تحت سلطه حملونقل بينالمللي

اين تحويل سريع فرا مرزي مرسوالت تنها در سايه حملونقل

دريايي قرار داشت ،در طول قرن  19حملونقل ريلي توانست

هوايي ميسر شدهاست.

جايگاه اصلي را به خود اختصاص دهد .با معرفي اتومبيل و

بهرغم برتري بخش مسافري از حيث اهميت و ابعاد ،صنعت

كاميون در قرن  ،20حملونقل جادهاي تبديل به رايجترين

هوايي بار بهعنوان يك بخش اقتصادي قابل توجه ،از يك نرخ

شيوه حملونقل شد و براي اولين بار امكان ارايه سرويسهاي

رشد ثابت در حدود  3-2درصد از سالهاي  1960برخوردار

درب-به-درب 2را فراهم كرد .قرن  21شاهد رشد بيش از

بوده است .با توجه به روند جهاني شدن و اهميت رو به

پيش فنآوري اطالعات و ارتباط تنگاتنگ ملتها چه از بعد

افزايش اقتصاد بينالمللي ،حتي انتظار ميرود رشد بخش

اقتصادي و چه از بعد فرهنگي بوده است كه رشد جابجاييهاي

باري صنعت هوايي شتاب بيشتري به خود بگيرد .براي فهم

بينالمللي را به دنبال داشته است .اين پيشرفتها منجر به

بهتر توسعه صنعت بار هوايي الزم است نگاه نزديكتري به

يكپارچه شدن اقتصاد ملتها و شكلگيري زنجيرههاي تامين

ويژگيها و خصوصيات اين بخش داشته باشيم.

ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار

كاالهاي مناسب براي حملو نقل هوايي

حمل و نقل هوايي بهميزان قابل توجهي گرانتر از حمل و نقل
زميني است و اين موضوع باعث ميشود اين شيوه حمل و نقل تنها

در مقايسه با ساير شيوههاي حمل ونقل ،مهمترين ويژگي بخش

براي صنايعي استفاده شود كه اهميت حياتي براي آن صنعت دارد.

هوايي باال بودن شاخص ارزش بر تن براي كاالهاي جابجا شده

حوزه حمل و نقل  هوايي عمدتا براي دو گروه از محصوالت جذاب است.

است .بهعنوان مثال ،متوسط شاخص ارزش بر تن براي حمل و نقل

 .1كاالهاي گرانقيمت

هوايي در اياالت متحده در سال  ، 2001معادل 86500دالر بوده

 .2كاالهاي زمان-حساس

است كه در مقايسه با مقادير  حمل و نقل جادهاي  2194دالر،

كاالهاي گرانقيمت اقالمي نظير :

ريلي  959دالر و دريايي  563دالر ،رقم به مراتب باالتري است.

• كاالهاي پزشكي

4

1- Air Cargo
2- Door-To-Door
3- Just-In-Time
4- Time-Sensitive

4

ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار

• قطعات الكترونيكي

بازيگران اصلي صنعت بار هوايي و انواع خدمات

• تجهيزات تصويربرداري

بازيگران اصلي بازار حمل هوايي بار را ميتوان بهصورت زير

• مواد شيميايي

دستهبندي كرد.

• قطعات ماشين

شركتهاي تركيبي :خطوط هوايي سنتي كه در هر دو بخش مسافري

• قطعات شكستني

و باري اشتغال دارند و بار در خالل هواپيماهاي مسافري جابجا ميشود.

از آنجا كه زمان سفر مرسوالت هوايي در مقايسه با مرسوالت

خطوط هوايي اختصاصي بار :اين شركتها فقط به حملونقل

جادهاي ،ريلي و دريايي كوتاهتر است ،در نتيجه با خطر آسيب

هوايي بار اشتغال دارند.

پايينتري روبرو هستند .بهعنوان مثال تجهيزات پزشكي و

يكپارچهكنندگان خدمات :1تشكيالتي كه شيوههاي مختلف

يا شيميايي در شرايط مرطوب و در دماهاي كنترل نشده

حملونقل را به هم پيوند داده و يك سرويس كامل ارايه ميدهند.

آسيبپذيرهستند و يا تجهيزات الكترونيكي و قطعات ماشينآالت

پيشرانهاي بار :2شركتهايي كه سرويسهاي توزيع شامل

در ساير شيوههاي حمل و نقل با مسيري ناهموار روبرو هستند كه

لجستيك 3را ارايه ميدهند.

ممكن است منجر به آسيبديدگي قبل از تحويل شود.

سرعت و قيمت در صنعت بار هوايي ،دو عامل كليدي در رقابت براي

گروه دوم محصوالت شامل كاالهاي زمان-حساس است.

ارايه سرويس به مشتريان هستند .در حال حاضر بزرگترين شركت

• كاالهاي فاسد شدني نظير گل ،ميوه و سبزيجات

بار هوايي و ارايهكننده خدمات يكپارچه در جهان  شركت فدكس

• حيوانات زنده

با بيش از  11ميليون تن-كيلومتر در مقام اول و شركتهاي

• محصوالت غذايي

لوفتهانزا 5و يو پي اس 6در مقامهايهاي بعدي قرار دارند.

• البسه و كفش

به دنبال افزايش تقاضا براي سرويسهاي درب-به-درب در مقايسه

• كاالهاي اورژانسي نظير دارو و قطعات يدكي

با سرويسهاي فرودگاه به فرودگاه ،بار هوايي ارتباط روزافزوني با

بهعنوان مثال كاالهاي اورژانسي و يا قطعات يدكي نيازمند حمل و

حملونقل زميني پيدا كرده است .در نتيجه يكپارچهسازي حمل

نقل سريع و قابل اطمينان به منظور حفظ خود كاال و همچنين بازار

و نقل جادهاي ،ريلي و هوايي و همكاري شركتهاي ارايه دهنده

مصرف آن هستند .تا آنجاكه تاخيري حتي به مدت دو روز ميتواند

خدمات هوايي و زميني ضروري شده است.

منجر به بالاستفاده شدن اين كاالها شود .از طرف ديگر حمل و نقل

امروزه با وجود بازارهاي بينالمللي و رقابت بر پايه زمان ،ارسال

هوايي براي كاالهايي با الگوي مصرف غير قابل پيشبيني نيز حياتي

بار از طريق هوايي سريعترين و رايجترين شيوه حملونقل براي

است .چرا كه اينگونه محصوالت با تكيه بر يك زنجيره تامين سريع،

توليدات با حجم كوچك تا متوسط است .با اين وجود شركتهايي

ميتوانند به نيازها و سفارشهاي ناگهاني واكنش به موقع نشان دهند.

كه حملونقل هوايي بار ماهيت وجودي آنها باشد هنوز نادر

4

1- Service Integrators
2- Freight Forwarders
 -3لجستيك بخشي از فرآيند زنجيره تأمين است كه برنامهريزي ،اجرا و كنترل موثر و كاراي جريان و انبارش كاالها ،خدمات و اطالعات مرتبط را از نقطه مبدا تا نقطه مصرف
به عهده دارد تا نيازمنديهاي مشتري برآورده شود.
4- Fed Ex
5- Lufthansa
6- UPS

5

ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار

صاحبان كاال
Shippers

حملونقل هوايي،
خدمات پشيباني و گمركي

توزيع منطقهاي

پشتيباني و گمرك سرويسهاي
درب-به-درب
ارزش افزوده ناشي از عملكرد
شركتهاي هوايي
يكپارچهكنندگان
Integrators

هابها و پايانهها

پيشرانهاي بار
Freight
Forwaders

سرويسهاي اكسپرس

مراكز پشتيباني فرودگاهي
Airport Logistic
Centers

انبارداري
خدمات حملونقل
هوايي
ترمينالهاي باري

حمل بار داخلي

شركتهاي ترابري
Carriers

نمودار -1شبكه ارتباطي ميان دست اندر كاران حمل هوايي بار (انجمن بينالمللي بار هوايي)

1

هستند .شركتهاي مسافري  75درصد و شركتهاي اختصاصي

ارسال ميكند و محصول نهايي بعد از مونتاژ در سنگاپور به امريكا

لونقل هوايي بينالمللي را به خود
بار  15درصد از ظرفيت كل حم 

باز گردانده ميشود .شركتهاي ديگر كه در مقياس جهاني تجارت

اختصاص دادهاند .اين امر بهدليل تاثير همافزاينده تركيب سرويس

ميكنند؛ بعضا حتي از يك الگوي مونتاژ گستردهتر با يك سيستم

باري و مسافري و سودآوري باالتر آن است .چرا كه هزينههاي

مديريت پشتيباني پيچيده استفاده ميكنند؛ تا ضمن بهينهكردن

جاري خطوط هوايي مسافري معموال با بهاي بليط بهطور كامل

زنجيره تامين خود ،زمان رسيدگي به سفارشهاي را نيز بهطور

پوشش داده ميشود؛ از اين رو اضافه كردن سرويس بار به بخش

مستمر كاهش دهند .در حقيقت بسياري از شركتها با نگرش به

مسافري ،تجارتي با سود خالص براي اين شركتها خواهد بود.

ايده "هزينه كلي توزيع و حمل ،"2حمل و نقل هوايي را برخالف آنچه
در ظاهر به نظر ميرسد ،سودمندتر از ساير شيوهها براي خود يافتهاند.

پشتيبانينوينومديريتهزينههايتاثيرگذاربربارهوايي

لونقل را
ايده هزينه كلي توزيع و حمل نه تنها هزينههاي پايهاي حم 

فرآيند ساخت و توليد پيشرفته ،متشكل از يك شبكه جهاني توليد

به احتساب ميآورد؛ بلكه ساير عواملي كه ميتوانند موجب تحميل

و مونتاژ با انتقال قطعات از يك نقطه به نقطه ديگر و بعضا بازگشت

تاخير و يا اضافه بها شوند را نيز در نظر ميگيرد .عواملي چون:

مجدد بعد از ساخت و يا مونتاژ است .بهعنوان مثال شركت تجهيزات

• هزينه و زمان الزم براي بستهبندي

تگزاس ،چيپهاي (تراشه) توليدي خود در امريكا را به سنگاپور

• هزينههاي مربوط به بيمه

)1-The International Air Cargo Association (1998
2- Total distribution transportation cost
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ويژگيهاي صنعت حملونقل هوايي بار

• هزينههاي انبارداري

در صورتي كه بخش مسافري شامل تك پرواز از يك فرودگاه مبدا

• هزينههاي اداري

به يك فرودگاه مقصد است .از اين گذشته ،ساعتهاي اوج در حمل

• هزينه ارزش افزوده

ونقل بار در اواخر بعد از ظهر  و بعد از تعطيلي كسبوكار اتفاق

هزينههاي مربوط به بيمه و بستهبندي بهطور قابلمالحظهاي در

ميافتد؛ بهويژه در بخش بار هوايي اين اوج در طول ساعات شب

بخش هوايي كمتر است .چرا كه خطر آسيبديدن و يا دزديده شدن

اتفاق ميافتد .حال آنكه برخاست 1هواپيماهاي مسافري معموال

كمتر است .بهعالوه هزينههاي مربوط به انبارداري و يا احتساب

براي ساعات روز برنامهريزي ميشود .در كل ميتوان گفت ،بار هوايي

ارزشافزوده را با استفاده از ايده تحويل درست و بهموقع  ميتوان به

نهتنها متفاوت از بخش مسافري است؛ بلكه جايگاه آن در مقايسه با

لونقل اغلب
حداقل رساند .اين درحالي است كه ساير شيوههاي حم 

ساير شيوههاي حمل بار نيز بسيار متفاوت است.

نيازمند سرمايهگذاري بيشتر براي نگهداري و انبار كاال هستند.

مقايسه بخش بار هوايي با بخش مسافري

مقايسه شيوههاي گوناگون حملونقل بار با نگاه زمان

و هزينه

در نگاه اول بخش حملونقل هوايي بار ممكن است بسيار شبيه

با وجود اينكه سمت و سوي كلي در جهت جذب گروههاي بيشتري

به بخش مسافري بهنظر برسد .با وجود اينكه شباهتهاي زيادي

از محصوالت براي بازار حمل هوايي بار است ،ولي به هر حال گروهي

در هر دو بخش وجود دارد ،اما بعضي ويژگيها مخصوص بخش

از محصوالت با شاخص پايين ارزش به وزن نميتوانند هزينه باالي

باري است .سفرهاي بخش مسافري عمدتا بهصورت سفرهاي

لونقل هوايي را توجيه پذير كنند ،محصوالتي نظير :غالت،
حم 

رفت وبرگشت هستند ،حال آنكه در بخش باري معموال سفرها

شمش فلزات و يا ذغال سنگ .نمودار ( )2موقعيت حمل هوايي بار

بهصورت يكطرفه انجام ميشوند كه مشكل برنامهريزي سفر

را در مقايسه با ساير روشها با نگاه زمان و هزينه نشان ميدهد.

بازگشت را به دنبال خواهد داشت .در ضمن بخش باري با وزن

اين مقايسه با فرض يك سفر از مبدا توكيو به مقصد آمستردام با

باالتر و اندازه و شكل متغير مرسوالت روبرو است.

هزينه

با توجه به اينكه تحويل سريع مهمترين عامل در بخش باري است،
صرف مسير انتخابي ،به شرط آنكه تحويل به موقع انجام شود؛ از

5

4

3

2

 20/000دالر

1

اهميت زيادي برخوردار نيست .در حالي كه در بخش مسافري نميتوان

 15/000دالر

به بهانه صرفهجويي در زمان ،مسافران را  به دفعات جابجا كرد.

 10/000دالر

خلباني كه در شركتهاي باري كار ميكند در مقايسه با خلبان بخش
مسافري نياز به تجربه كمتري دارد ،چرا كه با مسوليت كمتري در
كار خود روبرو است .حملونقل در بخش باري بهصورت چند وجهي
است؛ به اين معني كه اين بخش شيوههاي گوناگوني از سرويس و
وسايل نقليه را براي ارايه يك سرويس درب-به-درب بهكار ميگيرد؛

   5/000دالر

30
روز

25

20

15

10

5

0

0

نمودار -2مقايسه شيوههاي گوناگون سفر (هزينه بر حسب زمان)

2

1-Take Off
2- Radnoti, G. (2002), p. 192
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جريانهاي اصلي بار در حال و آينده

 5سناريو مختلف انجام شده است .همانطور كه مالحظه ميشود،

حال حاضر مهمترين عاملها با تاثير مثبت بر اين صنعت در سطح

بخش هوايي از تمام گزينههاي ديگر گرانتر اما سريعتر است.

جهاني عبارتند از:

به هرحال پاسخ صريح و شفافي براي اين سوال كه چه زماني

• توسعه بازار آسيا بهويژه نرخ توليد باال در چين

حملونقل هوايي بهترين گزينه براي يك كسب وكار است ،وجود

• ارزش واحد پول امريكا و اروپا

ندارد ،بلكه اين مشتريان هستند كه بهصورت موردي تصميم

• برنامههاي مديريت تسهيالت مالي و نرخ بهره در اياالت متحده

ميگيرند كه آيا عامل زمان ،بهعنوان برتري اصلي حمل هوايي

• قراردادهاي نفتي تضمين كننده تامين سوخت در سالهاي آتي

براي آنان سودمند است يا خير؟

• ثبات در خاورميانه
يكي از چالشهاي پيشروي صنعت بار هوايي ،بحث امنيت است،

رديف

لونقل
شيوه حم 

سناريو سفر

1

هوايي

حملونقل هوايي

2

هوايي/دريايي

3

دريايي
هوايي

4

5

هوايي
ريلي
دريايي

دريايي

چارتر هوايي منفك از طريق
سانفرانسيسكو
هوايي/دريايي

توكيو-سانفرانسيسكو

سانفرانسيسكو-آمستردام

با وجود اينكه تهديدات امنيتي در بخش باري به گستردگي
بخش مسافري نيست .نگرانيهاي اخير از حمالت تروريستي
كنترلهاي سختگيرانهتري را در نظر گرفته است كه خود تاثير
منفي بر زمان سفر داشته است.

جريانهاي اصلي بار در حال و آينده

دريايي/زميني/هوايي

توكيو-سانفرانسيسكو

سانفرانسيسكو-بوستون
بوستون-آمستردام

حملونقل تماما دريايي

جدول -1تعريف شيوههاي سفر

تصوير -1جريانهاي اصلي تجارت هوايي جهاني ،بر حسب ميليون تن

1

تاثيرات سياسي و اقتصادي بر بازار حملونقل هوايي بار

در سالهاي اخير به لطف وجود نيروي كار ارزان و در دسترس ،بازار

با نگاهي به شاخص توليد ناخالص داخلي در سطح جهاني ميتوان

ساخت و توليد كاالهاي مصرفي از اروپا و امريكاي شمالي به آسيا انتقال

گفت مهمترين عامل تاثيرگذار بر بخش بار هوايي ،رونق اقتصادي

پيدا كرده است كه تاثير آن در گسترش صنعت بار هوايي چشمگير

است .با اين حال عاملهاي ديگري نيز وجود دارند كه بر اين

است .جدول ( )2تن/كيلومترهاي برنامهريزي شده با توزيع منطقهاي را

بخش تاثيرگذار هستند .در حقيقت صنعت بار هوايي در يك

براي خطوط هوايي محلي نشان ميدهد .در حالي كه در سال 1973

شبكه تعامل از محركها و بازدارندهها محصور شده است كه بر

خطوط هوايي منطقه آسيا و اقيانوس آرام تنها  14درصد ترافيك

اين صنعت در هر دو جهت مثبت و منفي تاثيرگذار هستند .در

برنامهريزي شده جهاني را حمل ميكردند ،اين رقم در سال 1999
1- CAGR 2006-2011
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بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در خاورميانه

به بيش از  30درصد افزايش يافت و همچنان از يك نرخ رشد ثابت

در حال حاضر صنعت بار هوايي تحت سلطه مناطق امريكاي شمالي

برخوردار است .دليل اصلي چنين گرايشي اين است كه بسياري از

و آسيا قرار دارد كه در نتيجه عملكرد متقابل تقاضا در سطحي باال

كاالهاي توليدي در اين منطقه ،كاالهاي با ارزش باال و مناسب براي

بين اين دو منطقه است .تقاضا براي حمل و نقل هوايي داخلي بار

حمل هوايي هستند .در يك بازه زماني مشابه  سهم اروپا و امريكاي

در اروپا بهدليل وجود شبكه ريلي قوي ،چندان باال نيست .مناطق

شمالي در صنعت بار هوايي در حال كاهش بوده است ،ولي با اين وجود،

خاورميانه ،آفريقا و امريكاي التين براي مسيرهاي باري جهاني از

اين دو هنوز قدرتهاي برتر در اين بازارهستند .نكته قابل توجه ،سهم

اهميت پاييني برخوردار هستند .كه نتيجه عدم وجود قطب 1باري

اندك خاورميانه ،آفريقا و امريكاي التين در اين ميان است.

بينالمللي هوايي در اين مناطق است.

منطقه ثبت خط هوايي

1973
درصد تغييرات ساليانه

1988
درصد تغييرات ساليانه

1997
درصد تغييرات ساليانه

1999
درصد تغييرات ساليانه

آسيا و اقيانوس آرام

14/1

29/0

32/6

30/4

امريكا شمالي

27/5

21/5

19/8

21/0

خاورميانه

4/0

4/9

4/3

4/5

امريكا التين و كارائيب

6/3

5/7

5/0

5/0

اروپا

44/3

35/5

35/8

35/5

افريقا

3/8

3/4

2/5

3/6

جدول -2توزيع منطقهاي تن-كيلومترهاي برنامهريزي شده 1999-1973

بررسيوضعيتصنعتبارهواييدرخاورميانه

2

3

منطقه  4درصد ارزيابي ميشود .در اين ميان قدرتهاي اقتصادي

حمل و نقل هوايي بار از طريق خاورميانه ،سهمي معادل  7/7درصد

اصلي منطقه :ايران ،عربستان سعودي ،امارات متحده عربي و

(وزني) و  6/9درصد (ارزشي) از  حمل و نقل جهاني بار در سال

اسراييل  70درصد سهم توليد ناخالص داخلي منطقه را به خود

 2009را به خود اختصاص داده است .تعديل نسبي درگيريها و

اختصاص دادهاند.

ناپايداريها در خاورميانه و همچنين افزايش چشمگير قيمت نفت

در طول تاريخ ،خاورميانه بهعنوان تقاطع سه منطقه آسيا ،اروپا و

در سالهاي اخير باعث تقويت اقتصاد كشورهاي منطقه خاورميانه

افريقا شناخته شده است .اين نقش با عملكرد آتي دبي بهعنوان

شده است .شاخص توليد ناخالص داخلي در خاورميانه از نرخ رشد

يكي از بزرگترين قطبهاي پيشران بار در جهان ،با دارا بودن

ساليانه  4/7درصدي بين سالهاي  1999تا  2009برخوردار بوده

 70درصد  از ترافيك باري هوايي منطقه ،تداوم خواهد يافت.

است .درحالي كه پيشبيني اين شاخص  براي  20سال آينده در

بسياري از كاالهاي جابجا شده بين آفريقا-آسيا و اروپا-آسيا

1- Hub
2- Doganis, R. (1985), p. 21
3- Boeing World Air Cargo Forecast,2010-2011
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بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در خاورميانه

از طريق خاورميانه انتقال داده ميشود و در حال حاضر اروپا
بهعنوان بزرگترين شريك تجاري خاورميانه شناخته ميشود.
خاورميانه در حال توسعه صنعتي و تالش براي عدم وابستگي

آمريكاي شمالي -خاورميانه
خاورميانه -آمريكاي شمالي

هزار تن

متوسط رشد ساليانه ()1999-2000
آمريكاي شمالي به خاورميانه  8/3درصد
خاورميانه به آمريكاي شمالي  1-0درصد

200

به صنعت نفت است .بهعنوان مثال ،در دبي تالشهاي دراز
مدت باعث تقويت قابل توجه اقتصاد اين كشور در زمينههاي
لجستيك ،گردشگري ،بانكداري و ساخت و ساز شده است .اين
پيشرفتها همگي منجر به افزايش تقاضا براي حملونقل هوايي
بار ميشود.

300

100

1999     2001     2003       2005      2007      2009

نمودار -4تجارت هوايي خاورميانه و آمريكاي شمالي

تجارت با اروپا با سهم 1/076/000تن در سال  2009معادل 41

در منطقه شده است  .بهعالوه بازار حملونقل دريايي-هوايي در

درصد از سهم بازار حملونقل بينالمللي بار هوايي خاورميانه را

منطقه نيز از رونق قابل توجهي برخوردار است .چرا كه محصوالت

به خود اختصاص داده است .با نگاهي به دهه گذشته ميتوان

آسياي جنوبي از طريق دريايي به خاورميانه رسيده و از آنجا

گفت رشد حملونقل هوايي بار بين اروپا و خاورميانه از رشد

بهصورت هوايي به اروپا منتقل ميشود.

چشمگيري برخوردار بوده است .با تقسيم اين بازار به دو بخش

توسعه زير ساختها باعث تقويت نقش منطقه بهعنوان قطب

سفرهاي شرق به غرب و سفرهاي غرب به شرق ،بخش اول به

خواهد شد .فرودگاه جديد بينالمللي المكتوم با هدف تبديل به

رغم كوچكتر بودن سهم فعلي آن ،با نرخ رشد  7/8درصد در

بزرگترين قطب باري جهان طراحي شده است و اولين پرواز

حال پيشي گرفتن  از بخش دوم (بازار غرب به شرق) با نرخ

باري در تابستان سال  2010در اين فرودگاه به زمين نشست .اين

رشد  5/6درصد است .با اين وجود صنعت بار هوايي در سال

فرودگاه بهعنوان بستري براي عملكرد يكپارچه ،تلفيق ساير شيوه

 2009به دنبال ركود اقتصاد جهاني ،شاهد يك افت 14/9درصد

هاي حملونقل ،ارايه خدمات لجستيك ،ساخت ،توليد و مونتاژ

در بازار خاورميانه بوده است.

در يك منطقه آزاد تجاري ايجاد شده است.

حجم بااليي از ترافيك بار هوايي خاورميانه تنها بهصورت عبوري

در سال  ،2009بار هوايي بين خاورميانه و آسيا  32درصد از كل

از اين منطقه است و خاستگاه و يا بازار مصرف اصلي آن نيست.

ترافيك  بار هوايي خاورميانه ،معادل  839/000تن را شامل بوده

اين امر باعث ايجاد يك پتانسيل قوي در ايجاد قطبهاي باري

است .عمده محصوالت صادر شونده به آسيا از خاورميانه شامل:
ماشينآالت ،فرآوردههاي شيميايي ،گل و غذاهاي فاسد شدني

اروپا به خاورميانه
خاورميانه به اروپا

هزار تن

متوسط رشد ساليانه ()1999-2000
اروپا به خاورميانه  5/6درصد
خاورميانه به اروپا  7/8درصد

900
600
300
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است .واردات از آسيا شامل :پوشاك ،كاالهاي لوكس ،قطعات
الكترونيكي و كاالهاي فاسد شدني است.
در دوره مشابه (سال  ،)2009سهم بازار امريكاي شمالي در
بازار بار هوايي خاورميانه  10درصد ،معادل  285/500تن بوده
است .بار هوايي در مسير امريكاي شمالي-خاورميانه عليرغم
سهم اندك ،از رشد قوي ساالنه  8/3درصد برخوردار است.

1999       2001        2003       2005       2007       2009

درحالي كه سفرهاي باري خاورميانه-امريكاي شمالي  با نرخ

نمودار -3تجارت هوايي خاورميانه و اروپا

رشد  ساالنه  1درصد تقريبا در دهه گذشته ثابت مانده است

بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در دبي

بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در دبي

1

بهرهبرداري از فرودگاه المكتوم را نيز به عهده دارد .اين شركت

در سالهاي گذشته ،دبي در امارات متحده عربي كانوني مهم

ترمينال جديد شماره  3فرودگاه  DIAرا براي استفاده اختصاصي

براي ترافيك دريايي و هوايي بوده است .در حال حاضر دو بندر

خطوط هوايي امارات ،در پاييز  2008به بهرهبرداري رساند ،و

اصلي اين امارت ،جبل علي و بندر رشيد است .ظرفيت عملياتي

ظرفيت اين فرودگاه به  75ميليون مسافر در سال رسيد .در حال

اين دو بندر در سال  2007نسبت به سال قبل از آن  20درصد

حاضر  8دروازه باري مجزا در فرودگاه  DIAدر حال سرويسدهي

2

هستند .اين در حالي است كه برنامهاي براي توسعه آتي ظرفيت

افزايش داشته و در مجموع به مقدار  10/65ميليون TEU

رسيده است و در حال حاضر مجموعه اين دو بندر هفتمين پايانه
كانتينري بزرگ دنيا را تشكيل ميدهد.
فردودگاه  3DIAواقع در نزديكي مركز شهر ،در حال حاضر

باري اين فرودگاه وجود ندارد.

فرودگاه بينالمللي المكتوم

بزرگترين فرودگاه تجاري دبي است .فرودگاه المكتوم واقع در

فرودگاه جديد بينالمللي المكتوم و مناطق (شهرها) ويژه مجاور

شرق بندر جبلعلي و در  40كيلومتري جنوب  ،DIAدر قلب يك

آن جايگاه دبي را در ارايه سرويس بار هوايي بيش از پيش ارتقا

برنامه توسعه كالن به نام مركز جهاني دبي در حال ساخت است.

خواهد داد .با در نظر گرفتن فرودگاه المكتوم ،شهر لجستيك دبي

چشم انداز اين پروژه ،بزرگترين فرودگاه دنيا در هر دو بخش

و بندر جبلعلي بهعنوان يك مجموعه واحد ،دبي اولين پلتفرم

باري و مسافري خواهد بود.

حملونقل يكپارچه واقعي دنيا را با دارا بودن شيوههاي گوناگون

در كنار فرودگاه المكتوم  5منطقه (شهر) ويژه احداث خواهد شد

حملونقل ،انواع سرويسهاي پشتيباني و  ...كه همگي مستقر در

كه مهمترين آنها براي شركتهاي حملونقل ،شهر لجستيك

4

يك منطقه آزاد تجاري هستند ،ارايه ميدهد.

دبي  است .به عالوه شهر تجاري ،شهر هوانوردي ،شهر مسكوني و

مركز جهاني دبي  6 DWCيك برنامه توسعه عظيم شامل فرودگاه

مجموعه گلف نيز در كنار آن احداث خواهد شد.

المكتوم و مناطق ويژه مجاور آن است.

تناژ بار فرودگاه  DIAدر سال  2007برابر با 1/513/133

مجموع سرمايهگذاري زيربنايي براي  DWCبالغ بر  33ميليارد

تن بوده است ،كه رشدي  8درصدي نسبت به سال قبل خود

دالر امريكا بوده است .اراضي الزم براي  DWCدر حدود 30

داشته است .اين شاخص براي سه ماهه اول سال  2008به عدد

سال قبل براي ساخت فرودگاه دوم دبي اختصاص يافته بود و اين

 399/718تن رسيد كه معادل  10/1درصد رشد نسبت به دوره

مجموعه نيازهاي تجاري ،توريستي ،هوانوردي و لجستيك دبي

مشابه در سال قبل است.

را تا سال  2050پوشش خواهد داد .احداث اولين باند فرودگاه

سياستهاي هوانوردي در دبي توسط شوراي اداري دبي 5و

المكتوم در سال   2007به پايان رسيد و جابجايي بار در آن از ماه

انجمن هواپيمايي دبي تعيين ميشوند .فرودگاه  DIAتوسط

ژوئن سال  2009آغاز شده است .فعاليتهاي باري فرودگاه DIA

شركت دولتي فرودگاههاي دبي بهرهبرداري ميشود كه مسوليت

به تدريج در حال انتقال به اين فرودگاه است.
1- Boeing World Air Cargo Forecast,2010-2011
2- Twenty-foot equivalent units
3- Dubai International Airport
)4- DLC (Dubai Logistic City
5- Dubai Executive Council
6- Dubai World Central
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لونقل-لجستيك محلي ،بينالمللي
داد .تمامي شركتهاي حم 
و جهاني در حال حاضر به رزرو جانمايي خود در  DWCاقدام
بندر جبل علي و منطقه آزاد

كردهاند .از اين ميان تاكنون اسامي شركتهاي DHL, Danzas,
شهر لجستيك
دبي

 Kuehne+Nagel, Panalpina, Aramexمنتشر شده است.
همچنين بسياري شركتهاي معتبر ديگر نيز كه نيازمند استفاده از
لونقل هستند در  DWCحضور خواهند داشت.
سرويسهاي حم 

فرودگاه بينالمللي المكتوم

بهعنوان مثال شركت  Dellدر حال راهاندازي دفتر نمايندگي خود
در اين مجموعه است .با شروع به كار  ،DLCنزديك به 150/000

نقشه -1مركز جهاني دبي

نفر در آن مشغول به كار خواهند شد .دهكده كارمندان  DLCبيش
شهر لجستيك دبي  با بهرهگيري از  مقررات باز منطقه آزاد تجاري

از  40/000نفر را در خود ساكن خواهدكردكه عمدتا پرسنل كارگري

و جذب تجارتهاي مختلف ،بهعنوان يك محرك اقتصادي عمل

خواهند بود  .شهرك مسكوني  DWCدر مجاورت آن با پتانسيل

خواهد كرد 16 .ترمينال باري در اين مجموعه پيشبيني شده است

سكونت  250/000نفر ،پرسنل ميانرده و كارمندان دفتري را در خود

كه اولين ترمينال آن با ظرفيت ارايه سرويس به  600/000تن بار در

جاي خواهد داد .دركل مركز جهاني دبي جمعيتي بالغ بر  900/000

سال ،به بهرهبرداري رسيده است؛ عمليات احداث و تكميل مابقي

تا  1ميليون نفر در زمان بهرهبرداري خواهد داشت.

ترمينالها مطابق با نرخ رشد تقاضا انجام خواهد شد .ظرفيت نهايي
شهر لجستيك دبي بيش از  12ميليون تن بار در سال خواهد بود.
قطب باري در مركز جهاني دبي با نام "دروازه باري فرودگاه المكتوم" ،به
همراه دروازه باري فرودگاه  ،DIAشهر باري دبي 1را تشكيل خواهند

بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در كشورهاي
2
حوزه CIS

 :3CISجمهوري فدراتيو روسيه ،اوكراين ،بالروس ،مولداوي،
ارمنستان ،آذربايجان ،گرجستان ،قزاقزستان ،قرقيزستان،
تاجيكستان ،تركمنستان و ازبكستان.

جانمايي
خدمات پشتيباني
ترمينالهاي هوايي
بار

سهم بازار  CISاز كل ترافيك  بار هوايي دنيا 1/4 ،درصد با شاخص
تن-كيلومتر و  2/4درصد با درنظر گرفتن شاخص تناژ خالص است.

خدمات
يكپارچهسازي
خدمات
اداري و دفتري

انبارهاي
مشترك
پيشرانهاي بار

دهكده
نيروي كار

سايت شهر لجستيك دبي  35كيلومتر مربع

نقشه -2جانمايي خدمات در شهر لجستيك دبي

مجموع ترافيك هوايي بار شركتهاي حملونقل  CISشامل
جريانهاي بار داخلي و بينالمللي در حدود  585/000تن در
سال  2009بوده است .با توجه به گستردگي و تمركز اقتصادي
روسيه ،اين شركت سهم  83درصدي از كل تناژ حمل شده توسط
شركتهاي ترابري  CISرا به خود اختصاص داده است .تناژ

1- Dubai Cargo City
2- Boeing World Air Cargo Forecast,2010-2011
3- Commonwealth of the Independent States
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ترافيك بينالمللي شركتهاي ترابري  CISنسبت به سال  1995سه برابر شده است 
تن -كيلومتر (ميليارد)
داخلي
بينالمللي

4
3

به روسيه كرده است .عامل ديگري كه واردات هوايي روسيه و
اكراين را از آسيا محدود كرده است ،شكوفايي بندرهاي كانتينري  
در محدوده درياي بالتيك و سياه بوده است .از سال 2002
حملونقل كانتينري در حوزه  CISشاهد رشد ساليانه 13درصد
بوده است ،اين موضوع باعث كاهش نسبي تقاضا براي حملونقل

2

هوايي در حوزه بعضي محصوالت با ارزش پايينتر شده است.

1

اروپا يك بازار بزرگ ديگر براي منطقه است .مجموع تجارت هوايي

1993  1995  1997   1999   2001   2003   2005   2007  2009

منطقه با اروپا در سال  2009برابر  177/000تن بوده است كه

نمودار -5ترافيك بار هوايي شركتهاي ترابريCIS

 131/000تن از آن مخصوص واردات اروپا است  .واردات هوايي
  CISعمدتا شامل ماشينآالت صنعتي ،لوازم لوكس ،پوشاك ،مواد

خالص بار هوايي بينالمللي  شركتهاي ترابري  CISصرفنظر

داروئي و پزشكي است .صادرات هوايي  CISبه اروپا با تناژ ساليانه

از جابجاييهاي داخلي بين اين كشورها در بازه زماني مشابه برابر

 46/000تن عمدتا شامل مواد شيميايي و فلزات صنعتي ،تجهيزات

با  622/000تن است.

لونقل است .پيشبيني
علمي ،پوشاك ورزشي و تجهيزات صنعت حم 

شركتهاي حملونقل روسيه از موقعيت مكاني خود در جذب

ميشود واردات هوايي  CISاز اروپا با رشد ساليانه  5درصد از

پتانسيلهاي بازار حملونقل بين آسيا و اروپا به خوبي بهره

 31/200تن در سال  2009به  345/000تن در سال  2029برسد.

گرفتهاند .در سال  2009اين شركتها توانستند  140/000تن

صادرات هوايي  CISبه اروپا رشدي ساليانه معادل  6/5درصد

بار را بين اروپا و آسيا بهصورت ترانزيت از طريق روسيه و بدون

(سريعتر از واردات) داشته و در سال  2029به  162/000تن خواهد

توقف در اين شركت ،جابجا كنند كه معادل  5برابر افزايش نسبت

رسيد .ثبات سياسي ،تالش براي عضويت در سازمان تجارت جهاني

به سال  2004است  .

و جذب سرمايهگذاري خارجي عوامل موثر بر اين رشد خواهند بود.

ترافيك  CIS-Asiaبهويژه با خاستگاه چين ،ژاپن ،كره و يا
تايلند بهطور سنتي يكي از مهمترين بخشهاي تجارت هوايي
بينالمللي براي كشورهاي  CISبوده است .با اين وجود ،از سال
 2002و با اعمال قوانين گمركي جديد از سوي روسيه ،تناژ بار

     ترافيك بار هوايي شركتهاي حمل و نقل روسي به /از روسيه بر خالف
    ترافيك ترانزيتي شاهد كاهش بوده است.

حمل شده توسط شركتهاي روسي در مسيرهاي ترافيكي آسيا
و اروپا بهويژه  در جريان بار به سمت روسيه ،كاهش پيدا كرده
است.

تناژ (هزارتن)
روسيه به اروپا
اروپا به روسيه
روسيه به آسيا
آسيا به روسيه

200

دولت روسيه با بازنگري سياستهاي خود در فرودگاههاي
غيرنظامي ،سعي در هدايت ترافيك از حالت حملونقل برنامهريزي
كه اين قوانين گمركي بعضي از واردكنندگان را وادار به حمل
هوايي كاالي خود به كشورهاي همسايه روسيه و حمل زميني

100

-

نشده به سمت حملونقل منظم داشته است .اين در حالي است

300

1998 1999  2000 2001  2002  2003  2004  2005 2006  2007  2008 2009

نمودار -6ترافيك بار هوايي شركتهاي ترابري روسي
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ساير كشورها  

گرجستان

 9درصد
 4درصد

 7درصد
فدراتيو روسيه
 52درصد

 9درصد

آذربايجان

 9درصد
 10درصد

    162700

ازبكستان

قزاقستان

اصلی اين شبکه قرار نگرفته است ،بهطوري كه هم اينك سهم
ايران در مقايسه با عملکرد جهانی کمتر از يک درصد است  .بديهی
است که پس از ايجاد يک رويه ،امکان تغيير آن بسيار سخت و
غيرممکن خواهد بود .از سوي ديگر میتوان به برنامههايي که
کشورهای همسايه ايران در حال حاضر براي جذب ترافيک عبوری
به سمت اروپا آغاز كردهاند اشاره کرد (امارات متحده عربي) .شايان
توجه است که در سالهاي گذشته به کرات از سوی سازمانهای

اكراين

نمودار -7سهم تجارت هوايي كشورهاي  CISبا اروپا

كشور

رتبه

سنگاپور

1

آلمان

2

هنگ كنگ

3

هلند

4

سفرهای کوتاه و سريع را افزايش داده از سوی ديگر ،موجب شده

فرانسه

5

انگلستان

6

است تقاضا برای سفرهای هوايي در سالهاي گذشته در کشور

امارات متحده عربي

7

ژاپن

8

دانمارك

9

فنالند

10

.
.
.

.
.
.

ايران

121

بوركينافاسو

122

قرقيزستان

123

و در صورت عدم توجه و برنامهريزی بهموقع از صحنه رقابت منطقه

ليبي

124

تيمور شرقي

125

عقب مانده و فرصت جبران را نيز نخواهيم داشت ،چرا که رقبای ما

موريتاني

126

در منطقه برنامههای مشخصی تعيين و با جديت در حال تعقيب

چاد

127

پاراگوئه

128

بوسني و هرزگوين

129

لسوتو

130
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رشد کند و آهسته شيوههای حملونقل ريلی و جادهای از يک 
سو و رشد سريع جمعيت و آگاهی مسافران از مزايای گوناگون
مسافرت باهواپيما و نيز توسعه و رشد تجارت در کشور که نياز به

افزايش يابد .اين در حالی است که به دليل تحريم اقتصادی کشور
امکان نوسازی و توسعه ناوگان در اين بخش مهيا نبوده است
و شبکه حمل و نقل هوايی کشور با ناوگاني قديمی و محدود
فعاليت میكند .کشور ايران با توجه به موقعيت بالقوه ژئوپولتيک 
خود در منطقه و قرارگرفتن در مسير اصلی راههای هوايي جنوب
شرق آسيا به سمت اروپا دارای اهميت خاصی است.
شايان ذکر است که در شرايط کنونی ،زمان عامل بسيار مهمی بوده

و اجرای برنامههای خود هستند .از جمله اين برنامهها میتوان به
برنامههای انجام شده در قالب شبکه ارتباطی هوانوردي در منطقه
اشاره كرد که براساس برنامهريزی انجام شده ،کشور ايران در مسير

جدول-3كيفيت زيرساختهاي حملونقل هوايي

1

1- A.T. Kearney/Foreign Policy Globalisation Index 2006
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واحد

امکانات و زيرساخت

1383

1382

1385

1384

امکانات فرودگاهي و ناوگان

تعداد فرودگاههاي داخلي

فرودگاه

27

27

26

تعداد فرودگاه بينالمللي

فرودگاه

7

7

8

تعداد فرودگاه داراي مرز
هوايي

فرودگاه

16

16

20

21

تعداد فر ودگاه در حال
ساخت و مطالعه

فرودگاه

8

8

8

8

2

1386

25

25

8

8
21
5

عملکرد شرکتهاي هواپيمايي
ايراني
در پروازهاي داخلي

تعداد ناوگان ثبت شده

فروند

85

106

113

120

141

تعداد مسافر جابجا شده

هزار نفر

8943

9360

10503

12423

12414

تناژ بار جابجا شده

تن

27943

22634

22944

32173

31671

ميزان پست جابجا شده

تن

2218

2702

3706

4763

5495

تعداد پرواز انجام شده

-

82219

85862

101048

113773

112420

عملکرد شرکتهاي هواپيمايي
ايراني در پروازهاي بينالمللي
عملکرد شرکتهاي هواپيمايي
خارجي در پروازهاي بينالمللي
جابجايي بار ،مسافر
و پست شرکتهاي
هواپيمايي

سهم جابجايي مسافر داخلي
در حملونقل هوايي

درصد

67/3

66

67/2

68.6

63

تعداد مسافر جابجاشده
(ورودي و خروجي)

هزارنفر

2925

3093

3337

3863

4875

تناژ بار جابجا شده (ورودي
و خروجي)

تن

46179

40103

60078

66116

65886

ميزان پست جابجاشده

تن

717

2505

3014

5063

6615

تعداد پرواز انجام شده

-

13355

13762

16005

37953

40148

تعداد مسافر جابجا شده
(ورودي و خروجي)

هزارنفر

1414

1718

1769

1822

2245

تناژ بار جابجا شده (ورودي
و خروجي)

تن

21041

35786

33314

56626

49281

ميزان پست جابجاشده

تن

1782

1652

2051

1909

1856

تعداد پرواز انجام شده

-

4512

5652

12175

12868

15328

تعداد کل مسافر جابجا شده

ميليون نفر

13

14

15

18

19/5

تناژ بار جابجا شده

هزارتن

92

99

118/3

155

147

ميزان کل پست جابجا شده

هزارتن

4/7

6

8/8

12

14

100096

105276

129228

164594

167896

تعداد کل پروازهاي انجام
شده

ل و نقل هوايي کشور  طي سالهاي  1382الي 1386
جدول -4خالصه آمار حم 

1

بينالمللی در خصوص رفع موانع پروازی و ايجاد مسيرهای هوايي

کشورهای شمالی ايران ،الگوی پروازی شرکتهای هواپيمايي در

موازی و منعطف تذکراتی داده شده بود ولی متاسفانه اقدام جدی

منطقه دستخوش تغييراتی شدهاست .اين در حالیاست که در

در اين خصوص صورت نگرفته است که در نتيجه بعد از باز شدن

صورت عدم برنامهريزی در اين خصوص،کشور در سالهای آتی

منطقه اطالعات پروازی عراق و نيز اقدامات انجام شده از سوی

ضررهای جبران ناپذيری را متحمل خواهد شد.

 -1سازمان هواپيمايي كشور

 -2تعداد فرودگاههاي بينالمللي از سال  1384با بهرهبرداري از فرودگاه امام به  8مورد افزايش يافته است

15

بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در ايران

در جدول ( )5بهطور خالصه وضعيت سيستم حملو نقل هوايي

شاخص

1387

1388

رشد ساالنه درصد

کشور از سال  1382تا  1386مورد بررسي قرار گرفته است .با

مسافر

12607472

14440255

14/5

بار (تن)

28245

37688

33/4

پست (تن)

5726

5211

-9/0

تعداد پرواز

115265

136214

18/2

توجه به ضرورت ارزيابي و تحليل آماري ،سال  1387و 1388به
تفصيل بررسي شده است.
در حمل و نقل هوايي داخلي در سال  1388شركتهاي

جدول -5عملكرد شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي داخلي

1

هواپيمايي ايراناير ،ايراناير تور ،آسمان ،ماهان اير ،كيش اير ،آريا
اير ،كاسپين ،ساها ،ارم ،تابان ،نفتاير ،زاگرس ،آتا ،پيام و فارس

در سال  ،1388يازده شركت هواپيمايي در حمل بار و چهار

اير در بخشهاي حمل مسافر ،بار و پست فعاليت داشتهاند .بهطور

شركت هواپيمايي در حمل پست فعاليت داشتهاند .شركتهاي

كلي تعداد  14/440/255نفر مسافر 37/688 ،تن بار و 5/211

هواپيمايي آريا اير ،ماهان اير ،نفت اير ،ايران اير تور ،تابان و

تن پست در سطح كشور جابجا شده است كه نسبت به سال قبل

كاسپين از نظر حمل بار و شركت ايران اير تور  از نظر حمل پست  

در بخشهاي مسافر و بار به ترتيب شاهد  14/5و  33/4درصد

بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند

افزايش عملكرد و در بخش پست  -9/0درصد كاهش بوده است.

در سال 1388تعداد  4/558/050نفر مسافر 51/807 ،بار و

رديف

شركت

سال 1388

سال 1387
تناژ بار

سهم

تناژ بار

سهم

1

ايران اير

9362

33/15

8539

22/66

-8/8

2

ماهان اير

6555

23/21

12728

33/77

94/18

3

تابان

5160

18/27

7405

19/65

43/49

4

ايران اير تور

2010

7/12

3162

8/39

57/34

5

كيش اير

1267

4/49

1271

3/37

0/27

6

آسمان

1263

4/47

1126

2/99

-10/85

7

نفت اير

1088

3/85

1726

4/58

58/70

8

فارس اير

731

2/59

0

0/00

---

9

كاسپين

715

2/53

808

2/14

12/89

10

آريا تور

93

0/33

826

2/19

784/13

11

پيام

0

0/00

49

0/13

---

12

آتا

0

0/00

48

0/13

---

28/245

100

37/688

100

33/4

جمع

جدول -6تناژ بار جابجا شده توسط شركتهاي ايراني در پروازهاي داخلي

2

 -1سازمان هواپيمايي كشور
 -2سازمان هواپيمايي كشور
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رشد ساالنه

بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در ايران

تن

شاخص

1387

1388

رشد ساالنه درصد

مسافر

4646601

4558050

-1/9

بار (تن)

49279

51807

5/1

پست (تن)

8145

8812

8/2

تعداد پرواز

34930

34789

-0/4

1500
10000

-

5000
ايران اير

ماهان اير

تابان

ايرتور

آريا اير

فارساير

كيش اير

نفتاير

آسمان

زاگرس

پيام

فرازقشم

آتا

كاسپين

سال 88

سال   87

سال 86

سال 85

سال 84

سال 1387

نمودار-8تناژ بار جابجا شده توسط شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي
داخلي  از سال  84تا 88
تن

3000

-

-

-

-

ايران اير            ايرتور          كيش اير           ماهان اير           نفت اير

تناژ پست

سهم

تناژ پست

سهم

ماهان اير

7744

95/07

8609

97/69

11/17

ايران اير

364

4/47

203

2/30

-44/18

كيش اير

38

0/46

0

0/00

---

8154

100

8812

100

8/2

جمع

سال 88

سال   87

سال 86

سال 85

سال 84

جدول -8تناژ پست جابجا شده توسط شركتهاي ايراني در پروازهاي بينالمللي

4

نمودار -9تناژ پست جابجا شده توسط شركتهاي هواپيمايي ايراني در
پروازهاي داخلي  از سال  84تا 88

رشد
ساالنه

-

2000

-

رديف

سال 1388

شركت

1

4000

1000

جدول -7مقايسه عملكرد ساالنه شركتهاي ايراني در پروازهاي بينالمللي

3

2

حمل مسافر و بار و شركت هواپيمايي ماهان اير در حمل پست
بيشترين سهم را به خود اختصاص دادهاند.
در سال  ،1388شركتهاي هواپيمايي خارجي در پروازهاي

 8/812تن پست توسط شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي

بينالمللي  2/859/747 ،نفر جابجايي مسافر 30/732 ،تن حمل

بينالمللي جابجا شده است كه نسبت به سال قبل در بخشهاي

بار و   2/160تن پست داشتهاند كه در مقايسه با سال قبل در

بار و پست به ترتيب  5/1و  8/2درصد افزايش و در بخش مسافري

بخشهاي مسافر و پست به ترتيب  11/1و  11/6درصد افزايش

 -1/9درصد كاهش داشته است .در اين سال بهطور كلي ن ٌه شركت

و در بخش بار   -0/1درصد كاهش داشته است  .در اين ميان

هواپيمايي در حمل بار و دو شركت هواپيمايي در حمل پست

شركتهاي هواپيمايي عربستان سعودي ،امارات و تركيش اير

فعاليت داشتهاند .از نظر عملكردي شركت هواپيمايي ايراناير در

رتبههاي اول تا سوم را از نظر تعداد پرواز داشتهاند.

 -1سازمان هواپيمايي كشور
 -2سازمان هواپيمايي كشور
 -3سازمان هواپيمايي كشور
 -4سازمان هواپيمايي كشور
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بررسي وضعيت صنعت بار هوايي در ايران

سال 1388

سال 1387
رديف

شركت

1

ايران اير

30802

2

ماهان اير

12843

26/06

3

تابان

3434

6/97

4797

4

آريا اير

800

1/62

163

0/31

5

كيش اير

568

1/15

696

1/34

22/56

6

فارس اير

476

0/97

0

0/00

---

7

كاسپين

354

0/72

1794

3/46

406/94

8

نفت ايران

1

0/00

0

0/00

---

9

آسمان

1

0/00

27

0/05

4826/58

10

پيام

0

0/00

150

0/29

---

11

ايران اير تور

0

0/00

1

0/00

---

5/1

100

51807

100

49279

رشد ساالنه

تناژ بار

سهم

تناژ بار

سهم

62/51

23802

45/94

-22/72

20378

39/33

58/66

9/26

39/69
-79/61

جمع

جدول -9تناژ بار جابجا شده توسط شركتهاي ايراني در پروازهاي بينالمللي

1

0

1000

-

10000

3000
نفت
زاگرس
تابان
فارس اير
آبان
كاسپين
آسمان
ماهان
كيشاير
ايرتور
آريا تور
فرازقشم
پيام
ايراناير

-1000

سال 88

سال   87

سال 86

سال 85

سال 88

سال   87

سال 86

سال 85

امارات

كارگولوس

ايرفرانس

لوفتهانزا

ك .ال .ام

قطر ايرويز

اتحاد

گلفاير

كويتي

تركيشاير

سال   88سال  87سال   86سال 85

جدول-10عملكرد شركتهاي هواپيمايي خارجي
 -5 , 4, 3 , 2 ,1سازمان هواپيمايي كشور

18

اطريشي

تعداد پرواز

16656

18941

13/7

اثروفلوت

پست (تن)

1935

2160

11/6

آليتاليا

بار (تن)

30756

30732

-0/1

عربستانسعودي

مسافر

2575154

2859747

11/1

تن 35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

خطوط هوايي

شاخص

1387

1388

رشد ساالنه درصد

نمودار-11تناژ پست جابجا شده توسط شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي
بينالمللي  از سال  84تا 88

-

نمودار-10تناژ بار جابجا شده توسط شركتهاي هواپيمايي ايراني در پروازهاي بينالمللي  
2
از سال  84تا 88

خطوط هوايي

سال 84

سال 84

خطوط هوايي

ايران اير               پيام            ماهان                   اير

-

20000

5000

-

30000

7000

-

تن
40000

9000

تن

نمودار-12تناژ بار جابجا شده توسط شركتهاي هواپيمايي خارجي در پروازهاي
بينالمللي  از سال  85تا 88

بررسي وضعيت بار در فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)

1400

بررسي وضعيت بار در فرودگاه بينالمللي
2
امام خميني (ره)

تن

1200
1000

همانطور که انتظار ميرود با توجه به اينکه پروازهاي صورت

800
600

گرفته از فرودگاه امام ،بينالمللي است ،ميزان بار جابجا شده

400

نسبت به تعداد مسافر بيشتر بوده و باعث شده تا اين فرودگاه از

200
امارات

لوفتهانزا

ك .ال .ام

آليتاليا

گلف اير

اطريشي

عراقي

بريتيش ايرويز

كويتي

قطرايرويز

تركيش اير

اتحاد

ايرفرانس

-

0

خطوط هوايي

لحاظ جابجايي بار رده اول را در سال  1386و  1387داشته باشد.
در مجموع با در نظر گرفتن عملکرد حوزههاي مختلف حمل بار و
مسافر اين فرودگاه در حال نزديک شدن به اهداف توسعه است و

سال 88

سال   87

سال 86

سال 85

سهم بااليي در عملکرد شبکه حملو نقل هوايي کشور داشته و

نمودار-13تناژ پست جابجا شده توسط شركتهاي هواپيمايي خارجي در

در آينده نيز اين سهم بيشتر خواهد شد.

پروازهاي بينالمللي 1از سال  85تا 88
100000/0
90000/0
80000/0
70000/0
60000/0
50000/0
40000/0
30000/0
20000/0
10000/0
0/0

87

86

85

84

92426/4

51815/1

29949/2

27397/1

كل بارها

0/0

0/0

0/0

0/0

بارهاي داخلي

92426/4

51815/1

29949/2

27397/1

بارهاي بينالمللي

41102/4

22498/0

12420/6

9782/2

بارهاي خروجي

0/0

0/0

0/0

0/0

بارهاي خروجي داخلي

41102/4

22498/0

12420/6

9782/2

بارهاي خروجي بينالمللي

51324/1

29317/1

17528/6

17614/9

بارهاي ورودي

0/0

0/0

0/0

0/0

بارهاي ورودي داخلي

51324/1

29317/1

17528/6

17614/9

بارهاي ورودي بينالمللي

نمودار  -14آمار عملكرد باري فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)

3

 -1سازمان هواپيمايي كشور
 -2طرح جامع حملونقل كشور
 -3طرح جامع حملونقل كشور
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بررسي وضعيت بار در فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)

1387

رديف

1385

1386

1

مهرآباد

46910

امام (ره)

51815

امام (ره)

92527

2

امام (ره)

29949

مشهد

43258

       مهرآباد

79040

3

مشهد

24632

مهرآباد

35828

         مشهد

23551

4

تبريز

17861

تبريز

18535

        شيراز

22588

5

شيراز

10921

اهواز

15942

          اصفهان

16396

6

بوشهر

7441

اصفهان

11061

       اهواز

14330

7

اصفهان

5695

شيراز

8509

       تبريز

7133

8

ساري

5229

بوشهر

5171

        بندر عباس

5390

9

آبادان

4610

كرمان

3652

        كرمان

4935

10

كرمان

3196

ساري

3595

زاهدان

4933

جدول -11ردهبندی فرودگاههای کشور بر اساس كل بار جابجا شده (تن)

1

مروري بر پيشبيني بار در طرح جامع فرودگاه
2
بينالمللي امام خميني (ره)
با بررسی طرح جامع حملو نقل فرودگاه بينالمللی امام خمينی

با توجه به سناريوهاي سه گانه  30ميليون 50 ،ميليون و 90
ميليون مسافر  است.

(ره) اطالعاتی در خصوص برآوردهای صورت گرفته در زمينه بار

قابلذكر است هدفگذاري  30ميليون مسافر مطابق با توسعه

و مسافر منطقه هوايي تهران بهدست میآيد.

كوتاه مدت فرودگاه به منظور تسهيل انتقال كليه فعاليتهاي

بار (تن)
سال

حملونقلي از فرودگاه مهرآباد به فرودگاه امام است كه در آن

نرخ رشد

داخلي

بينالمللي

کل

محاسبه شده
(درصد)

ايکائو
(درصد)

1385

34194

47535

81729

3/4

6/3

1390

38662

55311

93973

3/1

6/3

1400

47597

74763

122360

2/9

6/3

پيشبيني ساالنه  450هزار تن بار شده است.
دوره اين هدفگذاري بين  2015تا  2020است .چشم انداز 50
ميليون مسافر يك هدف ميان مدت براي رويكرد تبديل به قطب
بينالمللي است و زمان تحققپذيري آن حدود  2025است كه در

جدول-12خالصهپيشبينيهايانجامشدهبرايبارمنطقهتهران(داخليوبينالمللي)

3

بررسي طرحهاي آتي و توسعه فرودگاه بينالمللي

آن حمل 1/6ميليون تن بار ساالنه پيشبيني شدهاست.
چشمانداز  90ميليوني يك هدف بلند مدت با زيرساختهاي
تعريف شده است .تفكيك بين مسافران محلي و بينالمللي يكي

امام خميني (ره)

از مزاياي اين سناريو است .زمان آن بعد از  2030و در آن  ساالنه

با توجه به مطالعات طرح جامع  ADPIدر خصوص فرودگاه

حمل  4/5ميليون تن بار پيشبيني شدهاست.

 -1طرح جامع حملونقل كشور
 -2مطالعات A.D.P.I
 -3طرح جامع حملونقل كشور
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بينالمللي امام خميني (ره) نيازها و برنامههاي آتي اين فرودگاه

م خميني (ره) در حمل بار
مزيتهاي فرودگاه بينالمللي اما 

سناريو

تناژ ساليانه

450000

1600000

4500000

منطقه بار (مترمربع)

90000

200000

300000

كاربري (هكتار)

30

106

200

اجزاي مهم

كريدور شمال  -جنوب
(کانتينر /دالر)

فعاليت باري

روز

مسير

(کانتينر /دالر)

 90ميليون
مسافر

 50ميليون
مسافر

 30ميليون
مسافر

مسير فعلی
روز

مسير

تعداد ناوگان

4

10

20

1900

19

بندر عباس  -هلسينكي

2100

42

بندر عباس  -هلسينكي

منطقه دسترسي به
بخش هوايي

2

4

6

2200

25

کراچی – هلسينكي

2500

45

کراچی – هلسينكي

مخزن سوخت (هكتار)

3

8

14

2250

22

مومبای – هلسينكي

2600

45

مومبای – هلسينكي

جدول -13خالصهاي از نيازهاي آتي فرودگاه امام (ره)

جدول -14مقايسه هزينه و زمان حمل كانتينر در مسيرهای فعلی و كريدور

1

شمال ـ جنوب

مزيتهاي فرودگاه بينالمللي امام خميني
(ره) در حمل بار
ل و نقل شمال – جنوب 
نزديكي به كريدور بينالمللي حم 

2

5

تغيير يافته است .پايانه مرکزی آپرين در  ۲۱کـيلـومـتـری
جنوب غرب تهران در محل تقاطع محورهای شرق -غرب و
شمال -جنوب راهآهن واقع شده و به چندين بزرگراه دسترسی

کريدور شمال  -جنوب يکی از مسيرهای مهم ترانزيتی در آسيای

دارد .محوطه مرکز تبادل کاالی آپرين ۷۰۰ ،هکتار وسعت دارد

ميانه است و کشورهای موجود در مسير اين کريدور هر يک با تشکيل

و احداث  ۱۱۰انبار و پايانه كانتينری در آن پيشبينی شده که

اتحاديه و انعقاد قراردادهای همکاری ،در رقابتی همه جانبه به توسعه

احداث آنها هنوز به پايان نرسيده است.

و تجهيز بنادر ،جادهها ،ترمينال و مسيرهای ريلی خود میپردازند.

اين ايستگاه از نوع درجه يك است و داراي  13خط اصلي 3 ،خط

كريدور شمال -جنوب 3در سال  1993متعاقب برگزاری اجالس

مخصوص تخليه و بارگيري مجهز به جرثقيل ريلي و خط مثلث

کميسيون اروپا وزرای حملونقل کشورهای عضو ،عالوه بر کريدورهای

است .پايانه آپرين با يك جاده دسترسي به طول  3كيلومتر به  

شمالی ،مرکزی و جنوبی شاهراه ترانزيتي موسوم به كريدور ترانزيتي

آزادراه تهران ـ ساوه متصل ميشود.

شمال  -جنوب را معرفی کرده و به تصويب رساندند.

مطالعات ايجاد ايستگاه بزرگ مانوری و  ۱۱۰انبار (هر يك به

اين كريدور ارتباط ترانزيتي کشورهای شمال اروپا و روسيه از

مساحت  ۹هزار مترمربع) و پايانه كانتينری ،حدود  ۳۰سال قبل

طريق ايران و دريای خزر به کشورهای حوزه اقيانوس هند ،خليج

انجام شده و خريد تجهيزات مربوط نيز آغاز شده ،اما متوقف مانده

فارس و جنوب آسيا را برقرار میكند.

است .از سال  ۱۳۶۹دوباره اين طرح فعال شده و تا سال ۱۳۸۳

بندر خشك و پايانه ريلي آپرين

4

كاربري پايانه آپرين اخيرا با تصويب هيات وزيران به بندر خشك

 -1مطالعات A.D.P.I
 -2نشريه  113گروه بينالمللي رهشهر (شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت)
 -4نشريه  112گروه بينالملل رهشهر (بندر خشك)
 -5سازمان بنادر و دريانوردي

عمليات مربوط به يك واحد انبار ،تعميرگاههای لكوموتيو و واگن،
تـأسيسـات ذخـيرهسـازی سـوخت ،سـوختگيري ،روغنگيري
و شنگيري لكوموتيوها ،ساختمانهای اداری ،خوابگاه و حمل بار

3- NOSTRAC
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مزيتهاي فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) در حمل بار

پايانه آپرين که درصورت شروع فعاليت رسمي ،در انواع بندرهاي
خشک  دور از ساحل طبقهبندی میشود ،دارای منافع قابل
توجهی براي كشور خواهد بود.
درصورت هماهنگی با گمرک ،کاالها پس از تخليه و بارگيري در
بندرهاي امام و شهيد رجايي از طريق راهآهن به مقصد آپرين
حمل خواهند شد و صاحبان کاال میتوانند برای دريافت کاالهای
خود مستقيما به آپرين مراجعه کنند.
نقشه -3كريدور حملو نقل شمال -جنوب

شرکت تـايدواتر بـا خريد تجهيزاتی مانند ريچاستاکر ،امتياستاکر،
سايدليفت ،ليفتراک ،باسکول ،دستگاه شستوشوی كانتينر،
ليفتراک  ۱۰تني ،جرثقيل ۳۵تنی بوم تلسکوپی و يك نسخه

كانتينری ،در مجموع به مساحت  ۸۶هزار مترمربع و شبکههای

نرمافزار کامل ،TPTSدر کنار گردآوری ،جذب و آموزش کارکنان

تاسيسات زيربنايي در  ۷۰۰هکتار زمين محوطه پايانه انجام شده

مديريتی ،کارشناسان و نيروهای حفاظتی و نيز بارشماران ،فعاليت

است .هم اکنون ،طرح جامع ايستگاه با توجه به ضرورتهای روز

خود را در پايانه آپرين از نيمه دوم سال  ۱۳۸۶آغاز کرده است.

و چشمانداز نيازهای  ۲۰سال آينده در دست اقدام است.

عدم امکان بهرهبرداری از آپرين بهعنوان يك منطقه گمرکی

پايانه آپرين بهعنوان يك بندر خشک دور از ساحل ،امکان بالقوه

بهعلت عدم موافقت گمرک در استقرار واحد گمرکی در آپرين

تغذيه بازار مصرف شهر تهران و مناطق صنعتی اطراف آن را دارد.

است كه عمال عمده فعاليتهای كانتينری در اطراف تهران را به

با توجه به فاصله نزديك آن با فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره)

گمركهاي غرب و شهريار منتقل میسازد.

و همجواري با داالن ترانزيتي شمال-جنوب از امكان بهرهگيري از
شيوههاي گوناگون حملونقل برخوردار است.
در حال حاضر كمتر از يك درصد ظرفيت پايانه آپرين بهرهبرداري
ميشود و بيش از  99درصد ظرفيت آن خالي است؛ يعني تنها از
يك انبار به مساحت  ۹هزار مترمربع در مرکز آپرين با خروجی
ساالنه حدود  ۵۰۰۰تي .اي .يو  استفاده ميشود.
امكان كسب درآمد از انبارهاي پايانه آپرين ،روزانه تا سقف 170
ميليون ريال است.
وظيفه پايانه آپرين قبول قطارهای باری ،مانور ،تنظيم و اعزام
آنها به ايستگاهها و انبارهای مقصد در محورهای مختلف است .از

شهرك صنعتي شمس آباد

1

جمله تاسيسات مهم آپرين تعميرگاه لكوموتيو در ساختمانی به

عمليات اجرايي شهرك صنعتي شمس آباد در سال  1372در

وسعت  ۲۵۷۰مترمربع است.

زميني به مساحت  2891هكتار آغاز شد .اما بهعلت كمبود آب،

  -1شركت شهركهاي صنعتي تهران
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نقشه -4بندر خشك آپرين

جمعبندي

فاز عملياتي آن كه  1650هكتار بوده طبق زمانبندي پيشبيني
شده به بهرهبرداري نرسيده است .زمين صنعتي آن معادل 1208
هكتار است و تاكنون  1088/33هكتار آن واگذار و 119/67هكتار
از آن باقيمانده است.

830

254

فلزي

غذايي

كاني غيرفلزي
شيميايي

شهرك صنعتي شمس آباد در فاصله پنجكيلومتري از فرودگاه

سلولزي

امام خميني (ره) قرار گرفته است .اين شهرك از نظر مساحت

برق

بزرگترين شهرك صنعتی خاورميانه است و قابليت استقرار ۲۰۹۰

106 20 19

خدماتي
نساجي

465

واحد صنعتی را دارد كه در حال حاضر تنها با  ۸۵۰واحد صنعتی
فعال (البته نيمه فعال) فعاليت ميكند .اين شهرك از مديريت
شهری خوبی برخوردار است و خيابانهای اين شهرك صنعتي
تمام استانداردهای مورد نظر در طراحي شهری را دارا هستند.

38

151

نمودار  -15تعداد قراردادهاي واگذار شده به تفكيك نوع صنعت

2

(تا پايان شهريور )1389

پايانه جادهاي نسيم شهر

در حال حاضر كارخانههای موجود تنها با  ۴۰درصد ظرفيت خود

3

كار میكنند .شايد تنها پنج كارخانه در اين شهرك وجود داشته

اين پايانه در کيلومتر  7آزاد راه تهران – ساوه جنب نسيمشهر در سال

باشد كه با ۱۰۰درصد ظرفيت كار میكنند.

 1383به بهرهبرداری کامل رسيده است و بهرهبردار فعلی آن ،انجمن

با توجه به نزديكي شهرك صنعتي شمسآباد به فرودگاه بينالمللي

صنفی شرکتها و موسسات حملونقلی تهران تحت نظارت سازمان

امام خميني (ره) و نوع كاربري پيشبيني شده براي آن ،بهعنوان

راهداری و حملونقل جادهای وزارت راه و ترابری است .مساحت آن

يكي از مراكز عمده جذب بار ،پتانسيل مناسبي دارد.

حدود  68هکتار با  50700مترمربع مساحت اعيان و  6هکتار پارکينگ،

گمرك شهريار

 6هکتار فضای سبز 500 ،مترمربع موتورخانه 150 ،مترمربع پمپاژخانه
1

آب با  264غرفه ( 232غرفه حملونقلی و مابقی تجاری) است .ميزان

گمرك شهريار در كيلومتر  7جاده قديم تهران-كرج قرار گرفته

ورودی روزانه کاميون و تريلی به آن در حدود  3150دستگاه است .اين

است .اين گمرك 50 ،انبار كاال و  9خط ريلي دارد و همچنين،

پايانه در حدود 10هزار شغل مستقيم و غير مستقيم ايجاد ميكند.

كوتاهترين زمان ترخيص در بين تمامي گمركات جمهوري اسالمي

در حال حاضر اين پايانه بهدليل مشكالت پيش آمده بين وزارت

ايران و رتبه نخست رضايتمندي مشتريان را به خود اختصاص

راه و ترابري و شهرداري نسيم شهر ،تخريب شده و غيرفعال است .

داده است .اين گمركبهعنوان نخستين گمرك الكترونيك كشور،
پس از گمركات شهيد رجايي و بندر امام خميني (ره) با سهم

جمعبندي

ارزشي  6/52درصد از ارزش كل واردات كشور ،جايگاه سوم را در

در زنجيره تامين و پيوسته امروزي ،صاحبان كاال به استقرار در اراضي

ميان كل گمركات و جايگاه نخست را بين گمركات زميني دارد.

همجوار فرودگاه بينالمللي با دسترسي سريع و آسان نياز دارند .با

 -1گمرك جمهوري اسالمي ايران
 -2شركت شهركهاي صنعتي تهران
 -3سازمان راهداري و حملونقل جادهاي
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جمعبندي

نقشه  -5مزيتهاي فرودگاه بينالمللي امام خميني(ره) در حمل بار
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توجه به مزيتهاي پيراموني فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) و

جذب بار و ترانزيت آن باشد.

امكان بهرهگيري از شيوههاي گوناگون حمل بار در اين منطقه و قابليت

از مناسبترين مسيرهاي پروازي كشور چين براي جابجايي كاال

جذب كاال و انتقال بار به مبادي ورود و خروج كاال ،ظرفيتهاي ويژه

به كشورهاي غرب و جنوب غربي ،مسير پروازي ايران است كه

مستقر در اين منطقه نيز به كارايي بهينه نزديك ميشوند و امكان

ميتواند بهصورت قطب باري عمل كند.

بهرهمندي از سامانهاي يكپارچه در حمل بار فراهم ميآيد.

در بعد داخلي نيز با توجه اين كه فرودگاه بينالمللي امام خميني

از مهمترين ويژگيها براي حمل بار هوايي و تبديل فرودگاه بينالمللي

(ره) به فاصله نزديكي از استانهاي مركزي ،قم و البرز قرار گرفته

امام خميني (ره) به قطب بار در عرصه بينالمللي در منطقه خاورميانه،

است ،ميتوان از ظرفيت بالقوه آن براي تبديل به قطب داخلي در

همجواري اين فرودگاه با شريانهاي اصلي حملونقل ريلي و جادهاي

جابجايي و ترانزيت بار هوايي بهره گرفت.

و قرارگيري در كنار بندر خشك آپرين است.

با عنايت به اين كه شهر فرودگاهي امام خميني (ره) به منطقه

با توجه به اينكه در كشورهاي شمال جمهوري اسالمي ايران

آزاد و منطقه ويژه تبديل شده است ،فرصتي بسيار مناسب براي

و كشورهاي  C.I.Sبرنامهريزي بلندمدت و جامعي در زمينه

بهرهبرداري بهينه و تعامل در عرصه بينالمللي فراهم آمده است.

ترانزيت و جابجايي بار هوايي صورت نپذيرفته است ،اين موضوع

در ضمن به اين منظور ميتوان از انبارهاي پايانه آپرين براي

ميتواند يكي از اهداف فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) براي

لجستيك و پشتيباني اين مناطق نيز بهره برد.

منابع

منابع و ماخذ
 شركت شهركهاي صنعتي تهران گمرك جمهوري اسالمي ايران سازمان راهداري و حملونقل جادهاي سازمان بنادر و دريانوردي سازمان هواپيمايي كشور معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري نشريه  112گروه بينالمللي رهشهر (بندر خشك) نشريه  113گروه بينالمللي رهشهر (شرق ايران خاستگاه توسعه ترانزيت) سايت شركت توسعه زيربناهاي حملونقل كشور سايت شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران مطالعات  A.D.P.Iدر فرودگاه بينالمللي امام خميني (ره) طرح جامع حملونقل كشور- AIR CARGO, Engine of Economic Development. By: John. D Kasarda University of North Carolina. July
2004
- Development of International Airport into Air Cargo Hubs. Master htesis
Heinrich-Hein University of Dusseldorf. September 2005
- A.T. Kearney/Foreign Policy Globalisation Index 2006
- Boeing World Air Cargo Forecast,2010-2011
)- Doganis, R. (1985
- CAGR 2006-2011
)- Radnoti, G. (2002
)- The International Air Cargo Association (1998
)- Maryland Department of Transportation (2003
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فهرست نشريات منتشر شده

گروه بینالمللی رهشهر تا کنون  120نشریه با عناوین ذیل منتشر
کرده است:

 -1کاربرد جدید شیشه در نمای ساختمان (تابستان )1371
 -2پارکینگ مراکز تجاری (پائیز )1371
 -3محافظت در مقابل زلزله (زمستان )1371
 -4جمع آوری و دفع زباله و مسائل ناشی از آن (زمستان )1371
 -5طرح اسکان و سریع (زمستان )1371
 -6مجموعه مقاالت راجع به ژئوسنتز (بهار )1372
 -7مهار آب با آب (بهار )1372
 -8تحول سبز در معماری (بهار )1372
 -9روندیابی و مدیریت سیالب (بهار )1372
 -10مطالعات اقتصادی جهت احداث مراکز خرید (تابستان )1379
 -11نگاهی کوتاه بر طراحی فضای سبز – «تجربیات کشورهای مختلف»
(تابستان )1372
 -12بازیافت آب در صنایع شن و ماسهشوئی (پائیز)1372
 -13بناهای چوبی (کندهای) در ایران و تجربیات کشورهای دیگر (پائیز
)1372
 -14نکاتی در مورد طراحی ساختمانهای بتنی پیشساخته پیش تنیده در
مناطق زلزلهخیز (پائیز )1372
 -15اتوماسیون و بهینهسازی در سیستمهای توزیع الکتریکی (زمستان
)1372
 -16انرژی دریاها (زمستان )1372
 -17پارکینگهای مکانیکی اتوماتیک و نیمه اتوماتیک (بهار )1373
 -18انرژی باد (بهار )1373
 -19اصول طراحی ساختمانهای اداری و بانکها (بهار )1373
 -20انرژی خورشیدی (بهار )1373
 -21طراحی مرکز خرید -جلد اول :مطالعات مقدماتی جهت طراحی مراکز
خرید (تابستان )1373
 -22شهر سالم با آمورتون (تابستان )1373
 -23شهر سالم – کاربرد سیستمهای فتوولتائیک از میلی وات تا مگاوات
(تابستان )1373
 -24شهر سالم -اصول طراحی برای افراد دارای کهولت ،ناتوانی ،اختالل و
معلولیت (تابستان )1373
 -25نسل چهارم نیروگاهها (پائیز )137
  -26بازیافت آب در صنایع نساجی (پائیز )1373
 -27مراکز درمانی و بیمارستانهای آینده (پائیز )1373
 -28شهر سالم -انبوهسازی (انبوهسازان اسکان) (زمستان )1373
 -29سیستمهای مدیریت بار و مدیریت انرژی در شبکههای انرژی الکتریکی
(زمستان )1373
 -30بازیافت آب – «تصفیه پساب صنایع لبنی» (بهار )1374
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 -31شهر سالم – صنعت چوب و کاغذ و نقش آن در فرهنگ ،اقتصاد و
سیاست (بهار )1374
 -32صرفهجوئی انرژی در ساختمانهای مسکونی (بهار )1374
 -33شهر سالم -معماری و پرورش فکری کودکان و نوجوانان (تابستان
)1374
 -34شهر سالم -بازیافت زباله و مصالح ساختمانی و نقش آن در حفظ خاک و
پاکسازی محیط (پائیز )1374
 -35شهر ما کجاست (زمستان )1374
 -36حفاظت سواحل دریا و رودخانهها -معرفی روشهای سنتی و پیشرفته
(زمستان )1375
 -37بهینهسازی آموزش عالی – نگاهی کوتاه بر کارکرد نظام آموزشی ایران و
جهان (زمستان )1375
 -38استفاده از ژئوگرید در راهها و باند فرودگاهها (بهار )1376
 -39اقتصاد گردشگری (جلد اول) (زمستان )1376
 -40نگرشهایی نوین به طراحی فضای باز اداری (تابستان )1377
 -41اقتصاد گردشگری جلد دوم (فصول سوم و چهارم)(زمستان )1377
 -42فهرست مطابقهای عملیات اجرایی جهت تسهیل در امر نظارت (پائیز
)1378
 -43دانستههایی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جهان (پائیز )1378
 -44هدایت منابع مالی و فنی غیر دولتی جهت اجرای طرحهای عمرانی
(زمستان )1378
 -45پژوهش در تاریخچه ،مفهوم و سیر تحول شهرسازی و شهر سالم در
فرهنگ ایران و اسالم (زمستان )1378
 -46پارک انرژیهای نو (تابستان )1379
 -47فضاهای باز اداری – مدیریت تجهیزات و طراحی داخلی (پائیز )1379
 -48شهرک ترافیکی کودکان (زمستان )1379
 -49فضای باز اداری – استانداردهای طراحی فضاهای اداری جدا کنندهها،
قطعات و اتصاالت (زمستان )1379
 -50فضای سبز -مناطق صنعتی -پارکهای صنعتی (تابستان )1380
 -51تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-جلد
اول :محیط روشنایی (پاییز )1380
 -52تنظیم شرایط محیطی -بخش اول:استانداردهای عملکرد حسی-
محیطهای صوتی و حرارتی (پاییز )1380
 -53منظر سازی – جلداول :طراحی کاشت (زمستان )1380
 -54منظرسازی – جلد دوم :آبیاری و نگهداری منظر (زمستان )1380
 -55تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد
اول :تولید و کنترل حرارت (زمستان )1380
 -56تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد
دوم :تولید و کنترل نور و صدا (زمستان )1380
 -57منظر سازی -جلد سوم :راهبردهای تکمیلی آراستن مناظر (بهار )1381

فهرست نشريات منتشر شده

 -58تنظیم شرایط محیطی -بخش دوم :سیستمهای کنترل محیط -جلد

 -86فن آوری اطالعات -بخش هجدهم :پایتخت الکترونیکی-تجلی عدالت

سوم :سیستم جامع محیطی (تابستان )1381

اجتماعی (تابستان )1385

 -59شهر سالم -توسعه (کالن شهر تهران) (تابستان )1381

 -87مدیریت پروژه -دفتر مدیریت پروژه(بخش اول -تابستان )1385

 -60فنآوری اطالعات -بخش اول :مفاهیم کلی (پائیز )1381

 -88متدولوژیهای مدیریت پروژه ( تابستان )1385

 -61فنآوری اطالعات -بخش دوم :مدیریتمدیریت فنآوری اطالعات

 -89صنایع انرژیبر ،نظریهها و دیدگاهها ( تابستان )1385

(زمستان )1381

 -90آشنایی مقدماتی با ارزیابی محیط زیست (پاییز )1385

 -62منظرسازی -جلد چهارم (زمستان )1381

 -91آشنایی یا فرآوری های گازی ( CNG،  LPG، LNGزمستان )1385

 -63فنآوری اطالعات -بخش سوم :تجارت الکترونیکی (بهار )1382

 -92رهنمونهایی برای توسعه (زمستان )1385

 -64فنآوری اطالعات -بخش چهارم :تجارت الکترونیکی « امنیت و تجارت

 -93خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیجفارس (بهار )1386

بی سیم» (تابستان )13829

 -94متدولوژی مکانیابی صنایع (تابستان )1386

 -65ساختمانهای سبز و پایدار ( تابستان )1382

 -95خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد دوم) ( تابستان

 -66فنآوری اطالعات -بخش پنجم :دولت الکترونیکی ( تابستان )1382

)1386

 -67منظرسازی -جنگلهای مانگرو (حرا) :بخش اول -کلیات (پائیز )1382

 -96خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (جلد سوم) ( تابستان

 -68فنآوری اطالعات-بخش ششم :بازاریابی الکترونیکی (پائیز )1382

)1386

 -69فنآوری اطالعات-بخش هفتم :شهرداری الکترونیکی (زمستان )1382

 -97معماری سبز( ،انرژی آفتاب در معماری) (پائیز )1386

 -70فنآوری اطالعات-بخش هشتم :آموزش الکترونیکی ( بهار )1383

 -98معماری سبز( ،انرژی زمین گرمایی)(پائیز )1386

 -71فنآوری اطالعات-بخش نهم :دانشگاه الکترونیکی  ( بهار )1383

 -99خبرنامه تحوالت توسعه در حوزه خلیج فارس (نسخه چهارم) (پاییز

 -72فنآوری اطالعات-بخش دهم :سیستمهای اطالعاتی مدیریتی ساختمان

)1386

(تابستان )1383

 -100ایران ترانزیت (بهار )1387

 -73فنآوری اطالعات-بخش یازدهم :دانشگاه الکترونیکی  ( پائیز )1383

 -101سوپر جاذبها (راهی برای گسترش فضای سبز و مقابله با کمبود آب)

 -74فنآوری اطالعات-بخش دوازدهم :مدیریت پروندههای الکترونیکی

(تابستان )1387

(زمستان )1383

 -102روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (تابستان

 -75فنآوری اطالعات-بخش سیزدهم :دموکراسی الکترونیکی (زمستان

)1387

)1383

 -103روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش پنجم (پائیز )1387

 -76فنآوری اطالعات-بخش چهاردهم :انتخابات الکترونیکی ( زمستان

 -104بام سبز (پائیز )1387

)1383

 -105احداث سامانههای گرمایش شهری (اردیبهشت )1388

 -77فنآوری اطالعات-بخش پانزدهم :حقیقت مجازی (تابستان )1384

 -106روند توسعه در خلیج فارس و دریای عمان بخش هفتم (خرداد )1388

 -78برگزاری مناقصههای دولتی (تصویب شده سال  ( )1383تابستان

 -107بحران جهانی و چشم انداز آینده (تابستان )1388

)1384

 -108حمل و نقل همگانی (تابستان )1388

 -79چین دومین مصرفکننده انرژی در جهان ( تابستان )1384

 -109نانوفناوری ایمن (تابستان )1388

 -80مدیریت پروژه -استانداردهای مدیریت پروژه ( بخش اول .تابستان

 -110از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش اول)

)1384

 -111از شهر فرودگاهی تا منطقه فرودگاهی (بخش دوم)

 -81فن آوری اطالعات -بخش شانزدهم :توسعه فنآوری اطالعات در روستاها

 -112بند رخشک (پائیز )1388

(عدالت اجتماعی) (پائیز )1384

 -113شرق ایران خاستگاه توسعه ترانزیت منطقای (پائیز )1388

 -82فن آوری اطالعات -بخش هفدهم :مدیریت ارتباط با مشتریان (پائیز

 -114صنعتیسازی ساختمان گامی بلند برای تامین مسکن مردم (زمستان

)1384

)1388

 -83مدیریت پروژه-استانداردهای مدیریت پروژه (بخش دوم ،زمستان )1384

 -115مدیریت هوشمند خوردگی ،حفظ ثروت ملی (بهار )1389

 -84مهندسی ارزش -بخش اول :اصول،مبانی و فرآیند (زمستان )1384

 -116بيوگاز ثروتي نهفته در پسماندها (بهار )1389

 -85مدیریت پروژه -استاندادهای مدیریت پروژه ( بخش سوم .زمستان

 -117اكوهتل حركتي جهاني به سوي گردشگردي پايدار (تابستان )1389

)1384

 -118فتوولتاتيك تلفيقي ،انرژي در كالبد معماري (تابستان )1389
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فهرست نشريات منتشر شده

 -119اصالح الگوي استقرار جمعيت ،گامي به سوي توسعه پايدار (پاييز

 .2سازههای آبی ()1373( )HYDRAULIC STRUCTURES

)1389

 .3خودآموز اتوکد )USER S GUIDE 12.AUTOCAD.V( 12

 -120نانوفناوري در معماري (زمستان )1389

()1373

نشریات تخصصی منتشر شده بخشهای مختلف گروه بينالمللي رهشهر
 -تحلیل منطقهای سیالب در حوضههای شمالی تهران (بهار )1373

و برنامهریزی کشور)1375-
 .5بیست و پنج جلد استانداردهای صنعت آب کشور (دفتر امور فنی و تدوین

 -اصول طراحی مراکز دیسپاچینگ (بخش انرژی) (زمستان )1372

معیارهای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور)1375 -

 -شهرک ترافیکی کودکان (بخش شهر سالم) (پائیز )1372

 .6راهنمای برنامهنویسی سه بعدی )1382( OPEN GL

 -سازماندهی کارکردهای بهینه نمایشگرهای دیجیتالی (زمستان )1372

 .7معماری سبز – هوای پاکیزه بکاریم ()1384

 -پارک پویش :اندیشه سالم/بدن سالم در شهرک فاطمیه منطقه 20

 HSE .8در سفر ()1385

شهرداری تهران (بخش شهر سالم) (پائیز )1372

 .9معماری سبز -با گیاهان آب را تصفیه کنیم)1386( .

 -استفاده از مولتی ویژن در مراکز پرتردد شهری (بخش شهر سالم) (بهار

 .10نانو فناوری برای همه ()1387

)1373

 .11درختان در منظر شهري ()1388

 -پارک انرژیهای نو (بخش شهر سالم) (تابستان )1373

 .12كتاب آموزش نرمافزار )1389( Revit architecture 2009

 -بهینه سازی خدمات پرواز (بخش شهر سالم) (زمستان )1373

 .13آشنايي با راهكار مديريت پروژه جامع ()1389

 -بازارچه صنایع دستی در کوهپایههای شمال تهران (تابستان )1374

 .14آشنایی با راهکار مدیریت پروژه جامع بهار 1389

 -بازارچه صنايع دستي در كوهپايههاي شمال تهران (بخش شهر سالم)

 .15درختان در منظر شهري سال 1389

تير ماه 1374

 .16نانوفناوري سال 1387

 -بهينهسازي خدمات پرواز (بخش شهر سالم) ـ  دي ماه 1373

 .17با گياهان آب را تصفيه كنيم

 -بهينهسازي بار ترافيكي بزرگراهها (بخش شهر سالم) دي ماه 1373

 HSE .18در سفر

 -پارك انرژيهاي نو (بخش شهر سالم) ـ  شهريور ماه 1373

 .19ترجمه كتاب «چگونه هواي پاكيزه بكاريم»

 -استفاده از مولتي ويژن در مراكز پرتردد شهري (بخش شهر سالم)

 .20ترجمه كتاب «طراحي فضاي سبز» در حال ويرايش

ارديبهشت ماه 1373

 .21ترجمه كتاب «تنظيم شرائط محيطي» آماده چاپ

 -سازماندهي كاركردهاي بهينة نمايشگرهاي ديجيتالي (بخش شهر سالم)

 .22تدوين كتاب راهنماي برنامهريزي سه بعدي  OpenGLدر سال 1382

اسفند ماه 1372

چاپ و توزيع شد

 -شهرك ترافيكي كودكان (بخش شهر سالم) ـ  آذر ماه 1372

 .23ترجمه كتاب «برنامهريزي و طراحي هتل» در سال  76توسط سازمان

 -پارك پويش :انديشه سالم  /بدن سالم در شهرك فاطميه منطقة 20

برنامه و بودجه چاپ و توزيع شد

شهرداري تهران (بخش شهر سالم) ـ  آذر ماه 1372

 .24تدوين كتاب «خودآموز اتوكد »12در سال  73چاپ و توزيع شد

 -پژوهش در تاريخچه ،مفهوم و سير تحول «شهرسازي» و «شهر سالم»

 .25ترجمه كتاب «سازههاي آبي»در سال  73چاپ و توزيع شد

در فرهنگ ايران واسالم (بخش شهر سالم) ـ  آبان ماه 1372

 .26ترجمه كتاب «سازه پاركينگهاي طبقاتي» در سال  72چاپ و توزيع شد

 -اصول طراحي مراكز ديسپاچينگ (بخش انرژي) زمستان 1372

 .27صرفه جويي در انرژي ( 20جلد)

 -تحليل منطقهاي سيالب در  حوضههاي شمالي تهران (بخش عمران آب)

 .28استانداردهاي صنعت آب كشور با همكاري وزارت نيرو

بهار 1373

و سازمان برنامه و بودجه ( 25جلد)

 -انتخاب محل و نوع سد براساس شرايط ژئومورفولوژي و ژئولوژي

 .29اصول طراحي ساختمانهاي اداري

(بخش عمران آب) زمستان 1372

 .30اصول زمين كردن الكتريكي (اتصال به زمين) ELECTRICAL

 -حقايقي در مورد شركتهاي بزرگ (بخش تحقيق و توسعه) زمستان 1372

( GROUNDINGمترجم :رهشهر)

ضمنا کتب زیر توسط گروه بينالمللي رهشهر منتشر گردیده است:

 .1سازه پارکینگهای طبقاتی ()1372( )PARKING STRUCTURES

28

 .4برنامهریزی و طراحی هتل (دفترتحقیقات ومعیارهای فنی سازمان مدیریت

 .31منظرسازي (طراحي ،اجراء)   LANDSCAPING PRINCIPLES
( & PRACTICESمترجم :رهشهر)

