
1

فصل 1: کلیات و مفاهیم

فصل 1

كليات و مفاهيم



2

1ـ1ـ مفهوم حمل و نقل
اولین سؤالی که در این کتاب برای شما پیش می آید 
نقل  و  حمل  چیست؟  نقل  و  حمل  که  است  این 
مقصد  به  مبدأ  از  بار  یا  مسافر  جابه جایی  معنی  به 
طریق  از  خدمات  و  کاال  به  انسان  دسترسی  است. 
نقل( و وسایل  و  شبکه جابه جایی )مسیرهاي حمل 
ایجاد می گردد.  نقل(  و  )وسایل حمل  جابه جا کننده 

به طور کلي حمل و نقل در سراسر جهان به سه سطح 
درون شهري، بین شهري و بین المللي تقسیم می شود 
نقل  و  از شیوه هاي )شقوق( حمل  با یکي  و معموالً 
جاده اي، هوایي، ریلي، دریایي و لوله ای یا مجموعه اي 

از آنها انجام می گیرد.

شکل 1ـ1ـ شيوه های حمل و نقل

فعاليت
1  با دوستانتان در مورد شیوه های مختلف حمل و نقل در کالس بحث کنید.كالسی1

2 هر کدام از عالئم زیر نشان دهنده چیست؟

کاال  نقل  و  حمل  به  مربوط  مباحث  کتاب  این  در 
شده  مطرح  جاده ای  شیوۀ  از  استفاده  با  مسافر  و 
با همۀ  آشنایی  دانش،  و  مهارت  تکمیل  برای  است. 
فعالیت های مربوط به حمل و نقل مسافر و بار مورد 

نیاز است. بنابراین امور مربوط به حمل و نقل بار و 
کاال و همچنین خدمات مربوط به حمل و نقل مسافر 

نیز در این حوزه قرار می گیرند.
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2ـ1ـ تاريخچه حمل و نقل

با دوستان خود به  از شیوه های حمل و نقل تاکنون سفر کرده اید؟ تجربیات سفر را  با کدام یک   3

اشتراک بگذارید.

آیا تاکنون اندیشیده اید که راه ها چرا به وجود آمدند؟  
و  محکم  جاده هاي  اولین  آمدند؟  به وجود  چگونه 
جا به جایي  براي  آنها  ساختند.  رومي ها  را  امروزی 
سربازان و افراد و حمل و نقل کاال از جاده ها استفاده 
می کردند و به تدریج تشکیالت مرتبي براي حمل و 
نقل بار و مسافر ایجاد کردند. در ایران طي سال هاي 

400 تا 500 قبل از میالد، شبکه اي از راه ها به وجود 
پیدا  ارتباط  ایالت ها  تمام  با  ایران  پایتخت  و  آمد 
می کرد. در زمان های بسیار قدیم در کشور، چاپارها 
و  پیام  فرامین،  کشور  سراسر  در  پیک(  ـ  )نامه بر 
دستورات حکومتي را از نقطه اي به نقطۀ دیگر کشور 

می فرستادند)شکل 2ـ1(.

ـ  1ـ چاپارها در دوران هخامنشی شکل 2

انجام می گرفت( و همچنین  آن  )پیک خانه- که خدمات پستی در  نیز چندین چاپارخانه  قدیم  تهران  در 
کاروانسرا وجود داشت که عالوه بر نامه رسانی، امور حمل مسافر به خارج از شهر، نیز از این طریق انجام 
می گرفت. اتومبیل برای اولین بار در ایران در سال 1280   توسط مظفرالدین شاه از کشور بلژیک خریداری و 

به ایران آورده شد.



4

عنوان  همچنین  است.  برخوردار  زیادي  تاریخي  اهمیت  از  که  بوده  مهمی  راه هاي  جمله  از  ابریشم1  جاده 
مهم ترین جاده در زمینه حمل ونقل کاال و مسافر و از  قدیمي ترین مسیرهاي مبادلۀ کاالي تجاري و دانش و 
فرهنگ بشري بوده و بین تمدن هاي یوناني و التین با آسیاي شرقي، هندوستان و چین به مسافت 12 هزار 

کیلومتري از روستاي توان هوانگ چین تا شهر رم امتداد داشته است. 

شکل 5 ـ1ـ جاده ابریشم

شکل 4ـ1ـ نمایی از كاروانسرا و چاپارخانه

Silk Road ـ1

شکل 3ـ1ـ نمایی از اتومبيل كالسکه ای



5

فصل 1: کلیات و مفاهیم

فعاليت
كالسی2

1  نقشه راه ابریشم را از اینترنت پیدا کرده و در کالس در مورد آن صحبت کنید.

2  در روی نقشه، شهرهایی که راه ابریشم از آن عبور می کرد را پیدا نمایید.

استفاده  کاالهایی  چه  نقل  و  حمل  برای  ابریشم  جادۀ  از  کنید  بررسی  خود  هم کالسی های  با    3

می کردند؟

 1700 به مدت  تقریباً  شانزدهم،  سده  تا  مسیر  این 
سال از اعتبار تجاري و بازرگاني برخوردار بوده است. 
تکمیل  و  توسعه  با  بیستم  قرن  آخر  دهه هاي  در 
بار و تجاري شدن عملیات حمل و نقل  کامیون هاي 

جاده اي، حیات جدیدي در تجارت زمیني ایجاد شد و 
باردیگر توسعه تجارت زمیني آسیاـ  اروپا در دستور کار 
کشورها قرار گرفت. در حال حاضر نیز بخش عمده اي 

از مسیر راه ابریشم از قلمرو ایران عبور می کند.

3ـ1ـ حمل و نقل و الهام از طبیعت

همواره خلقت منبع الهامی برای دانشمندان و طراحان 
در  موجود  کنونی  اختراعات  از  بسیاری  است.  بوده 
جهان با الهام از طبیعت بیکران خداوند منان ساخته 
شده است. از آلبرت اینشتین1 نقل شده است که: به 
طبیعت با دقت نگاه کنید آنگاه جواب پرسش هاي خود 
و     نقل  مختلف حمل  بخش های  در  یافت.  خواهید  را 
نیز دانشمندان با الهام از طبیعت دست به ساخت و 
طراحی وسایل و تجهیزاتی زده است که در ادامه به 

بخشی از آنها پرداخته شده است:
اولین بار لئوناردو داوینچی2 در اواخر قرن چهاردهم 
را  پرنده  ماشین  طرح  پرندگان  از  الهام  با  میالدی 
طراحی کرد و گام های اولین برای پرواز کردن آغاز 

شد.  

Albert Einstein ـ1

Leonardo da vinci ـ2

شکل 6ـ1ـ طراحی ماشين پرنده با الهام از پرندگان
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Tunnel Boring Machine ـ1

الگو برداری از بال جغد برای ساخت هواپیمای بی صدا، بال جغد دارای ساختار هایی است که به این پرنده 
اجازه می دهد بدون هیچ صدایی پرواز کند محققان از این موضوع الگو برداری کرده و هواپیماهایی که صدایی 

ندارند را تولید کرده اند )شکل 8 ـ1(.

الگو برداری انسان از سنجاقک برای ساخت بالگرد )هلیکوپتر(

شکل 7ـ1ـ الهام از سنجاقک برای ساخت بالگرد

شکل 8ـ1ـ الهام از جغد برای ساخت هواپيمای بی صدا

استفاده از الگوي کلوني مورچه ها جهت اداره ترافیک شهری
)TBM( 1الهام از کرم خاکی در طراحی ماشین آالت حفاری تونل

شکل 9ـ1ـ الهام از كرم خاكی برای ساخت دستگاه حفار تونل
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تعريف اصطالحات  حوزه حمل و نقل ـ  4ـ1

شکل 11ـ1ـ حمل و نقل جاده ای

در این بخش سعی شده است اصطالحاتی را که در این حوزه مورد استفاده قرار می گیرد به صورت اجمالی 
تعریف و تفسیر شوند. این اصطالحات عبارت اند از:

 حمل و نقل عمومی : عبارت است از خدمات حمل و نقل که در دسترس عموم مردم قرار دارد. تفاوت در 
این نوع خدمات، سفر به صورت اشتراکی انجام می شود مانند اتوبوس، مترو و … .

 راننده: کسي که هدایت وسیله نقلیه موتوري و غیر موتوري را برعهده دارد.
 وسيلة نقليه: وسایل موتوري )ماشین، موتورسیکلت و...( و غیر موتوري )گاری، دوچرخه و...( که براي 

جابه جایي انسان و کاال در راه به کار می رود.
است.  متصل  کشنده  به  پیوسته  به صورت  آن  بارگیر  قسمت  که  باري  موتوري  نقلیه  وسیلۀ  كاميون:   
کامیون ها به طور کلي با وضعیت حداقل دو محور وجود داشته و حداقل ظرفیت حمل 6 تن بار و بیشتر دارند.

الگو برداری از منقار مرغ ماهی خوار برای طراحی قطار سریع السیر. به همین منظور قطارهای سریع السیر را 
با دماغه هایی بلند و منقار مانند طراحی کردند که این امر اجازه خروج با صدای کمتری از تونل ها را می دهد 

)شکل 10ـ1(.

شکل 10ـ1ـ الهام از مرغ ماهی خوار برای ساخت قطار سریع السير
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 تریلر)یدك(: عبارت از وسیله نقلیه ای است که با یک وسیله نقلیه موتوري کشیده مي شود.
 اتوبوس: هر نوع وسیله نقلیه موتوري مسافربري که ظرفیت آن با راننده وکمک راننده 27 نفر یا بیشتر 

باشد.

شکل 12ـ1ـ اتوبوس مسافربری

که  می شود  اطالق  محموله هایی  تمامي  به  كاال:   
توسط واگن، کانتینر یا سایر وسایل حمل و نقل مجاز 

بر طبق قوانین جابه جا می شوند.
خدمات  از  کنندگان  استفاده  تمامی  به  مسافر:   
نقلیه می باشد،  وسیله  نوع  هر  از  مسافر  نقل  حمل و 

که براي این امر، قراردادي)بلیت( منعقد شده باشد.
 پایانة مسافربری: فضایی برای سوار و پیاده کردن 

مسافران اتوبوس های شهری و بین شهری است که 
اتوبوس مسیربرنامه ریزی شده خود را از آنجا شروع یا 
خاتمه می دهد و غالباً به شکل یک ساختمان بزرگ 
همراه با امکانات رفاهی طراحی می شود. شرکت های 
پایانه ها  در  بلیت  فروش  دفاتر  دارای  مسافربری 
هستند و مسافران از طریق سکوهای مشخص سوار 

یا پیاده می شوند.

شکل 13ـ1ـ  الف ـ نمایی از پایانه مسافربری
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 پایانه مرزی: مکان های ورودی و خروجی مجاز 
جهت  مربوطه  سازمان های  که  است  کشور  زمینی 
اعمال قوانین و مقررات و نیز انجام تشریفات قانونی 
آن  در  نقلیه  وسیله  و  مسافر  کاال،  خروج  یا  و  ورود 

استقرار دارند.
است  مکانی  رفاهی:  ـ  خدماتی  مجتمع های   
که در محورهای اصلی و ترانزیتی کشور جهت ارائه 
خدمات مورد نیاز رانندگان، مسافران و وسایل نقلیه 
به صورت متمرکز احداث می شود. از جمله آنها می توان 
به تعمیرگاه، درمانگاه، رستوران، مسجد، استراحتگاه، 
جایگاه های عرضه سوخت، پارکینگ و ... اشاره نمود.

 ظرفيت وسيله نقليه: وزن بار یا تعداد مسافري 
معتبر  مراجع  تأیید  با  سازنده  کارخانه  طرف  از  که 

براي وسیله نقلیه تعیین گردیده است.
دولتی  سازمان  از  است  عبارت  گمرک  گمرك:   
که مسئول اخذ حقوق و عوارض ورودی )واردات( و 
سایر  اجرای  مسئول  همچنین  و  )صادرات(  خروجی 
قوانین و مقررات مربوط به واردات، ترانزیت و صادرات 

کاالها است.
 ترخيص كاال: خروج کاال را از اماکن گمرکی پس از 
انجام تشریفات گمرکی مربوطه، ترخیص کاال می گویند.

از جابه جایی  به معني بخشی  ترانزیت  ترانزیت:   
مسافر و کاال بین مبدأ و مقصد که مستلزم عبور از 
کشور ثالث باشد، به تعریف ساده تر ورود کاال از یکي 
همان  دیگر  مرز  از  خروج  و  کشور  یک  مرزهاي  از 

کشور است.
 راه: مسیرهایی که براي عبور و مرور عموم وسایل 
نقلیه موتوری و غیر موتوری مورد استفاده قرار می گیرد.
 راه هاي شریاني درجه یک: معابري هستند که 
در طراحي و بهره برداري از آنها به جابه جایي وسایل 
نقلیه موتوري برتري داده می شود. این معابر  ارتباط 
راه هاي  می نمایند.  تأمین  را  برون شهري  راه هاي  با 
دسترسي  کنترل  نحوه  براساس  یک  درجه  شریاني 
تقاطع ها به دو گروه آزاد   راه و بزرگراه تقسیم می شوند 
خط  دو  داراي  حداقل  که  است  راهي  بزرگراه:   
به  آن  طرف  دو  ترافیک  و  بوده  طرف  هر  در  عبور 
وسیله موانع فیزیکي از هم جدا شده باشد و به طور 
معمول داراي تقاطع هاي غیر هم سطح است. بزرگراه 
می تواند تعداد معدودي تقاطع هم سطح کنترل شده 

داشته باشد.
 آزاد راه: آزادراه به راهي گفته می شود که حداقل 
داراي دو خط اتومبیل رو و یک شانه حداقل به عرض 

شکل 13ـ 1ـ ب ـ نمایی از پایانه مسافربری
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سه متر براي هر طرف رفت و برگشت بوده و دو طرف 
آزادراه  طول  تمام  در  و  بوده  محصور  نحوي  به  آن 
به  تنها  با هم  آنها  ارتباط  و  باشد  از هم مجزا  کاماًل 
وسیله راه هاي فرعي که از زیر یا باالي آزادراه عبور 

کند تأمین شود و هیچ راه دیگري آن را قطع نکند.
آسفالتی  غیر  معموالً  راه های  روستایی:  راه   
فراهم  را  روستاها  بین  ارتباط  که  شنی(  روکش  )با 

می آورد.

ـ 1ـ راه روستایی شکل 14

شکل 15ـ1ـ احداث شانه خاكی

 شانه راه: بخشي از بدنه راه است که در دو طرف خط هاي عبور رفت و برگشت قرار داشته و براي توقف 
اضطراري وسایل نقلیه به کار می رود. شانه راه به دلیل افزایش فاصله دید در پیچ ها، نصب عالئم راهنمایی 
و رانندگی، به وجود آوردن دید مناسب برای رانندگان، به وجود آوردن جایی برای انباشتن برف حاصل از 

برف روبی در راه به کار گرفته می شود. 
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شکل 16ـ1ـ حمل بار ترافيکی

 راهگذر )كریدور(: به محل تردد برای تمام شیوه های حمل   و   نقلی جاده ای، دریایی، ریلی، هوایی، ترکیبی 
یا لوله ای )انتقال نفت و گاز( کاال و مسافر گفته می شود که  براساس موافقت نامه های بین المللی امضا شده 

بین کشورها تعیین شده باشد. 
 بار ترافيکی: به منظور ایمني و عدم اخالل در تردد وسایل نقلیه و حفاظت از راه و ابنیه فني، مي بایست 
طول، عرض، ارتفاع بار بر اساس مقررات حمل و نقل بار در راه ها باشد. ولی بعضی مواقع برای عبور بارهایی 
که خارج از مقررات فوق هستند که به عنوان بار ترافیکی نامیده می شوند تمهیدات خاصی در نظر گرفته 

می شود.

 ایمني جاده ای: تمهیداتی که برای ایمن بودن مردم، مسافران و راکبین در نظر گرفته می شود که از 
هرگونه آسیب جاني در امان باشند.

بازدید 
 با هماهنگی مدیر هنرستان و هنرآموز خود از پایانه مسافربری شهر خود بازدید کنید و موارد زیر را علمی

پرسیده و در کالس با هم کالسی های خود به اشتراک بگذارید.
 چند نفر در پایانۀ مسافری مشغول به کار هستند؟

 روزانه چند اتوبوس از ترمینال به شهرهای دیگر می روند؟
 تعداد مسافرانی که روزانه از شهر شما به شهر دیگر می روند چقدر است؟

 به انتخاب خود با یکی از کارمندان پایانه )متصدی بلیت، متصدی اتوبوس، راننده، متصدی بار و....( 
در مورد وظایفی که به عهده دارند صحبت کنید و در مورد آن با هم کالسی های خود بحث کنید.
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5 ـ1ـ ضرورت و اهمیت رشتۀ حمل و نقل
کاالی  تهیه  برای  خود  هرکس  که  دارد  امکان  آیا 
مورد نیازش به دنبال آن برود؟ یا بدون نیاز به وسیله 
سفر کند؟  نیازهاي روزانه افراد فهرستي از کاالهاي 
مختلف است که هر کدام در جایی تولید شده است. 
به  امروزي  انسان  زندگي  در  نقل  و  حمل  اهمیت 
حدي است که تصور زندگي بدون آن ممکن نیست. 
امکان دسترسی آسان به کاال نیز خود موجب تنوع 
در کاالهای تولیدی و در نتیجه ایجاد رقابت می شود. 
وقتی شما بتوانید از میان چند محصول که هرکدام 
در کشوری تولید شده، یک محصول را انتخاب کنید، 
مسلماً به دنبال محصولي خواهید رفت که هم ارزان 
برای جابه جایی  که  است  باشد. طبیعی  و هم خوب 
آسان و راحت کاال، نیاز به گسترش شبکه راه هاست. 
احداث و گسترش راه نشانه پیشرفت یک کشور است. 
در گذشته نیز هرگاه راه ها گسترش یافته و از امنیت 
کافی برخوردار بود، حمل و نقل کاال بهبود می یافت 
و این امر خود سبب رونق کسب و تجارت می شد و 
پیشرفت  و  اقتصاد  شکوفایی  تجارت  و  کسب  رونق 
مشاهده  که  همچنان  داشت.  دنبال  به  را  جامعه 
موجب  هرکشور  در  نقل  و  حمل  پیشرفت  می شود 
تسهیل جابه جایي مسافر و بار شده و می تواند منجر 
و  اجتماعي  اقتصادي،  تبادالت  و  روابط  گسترش  به 
فرهنگي بین جوامع گردد. در صورتی که حمل و نقل 
قیمت  باشد،  مناسبی  وضعیت  دارای  کشور  یک  در 
بر  عالوه  و  یافته  کاهش  کشور  آن  تولیدات  نهایی 
نیز  کاال  واردات  و  کاهش هزینه های مردم، صادرات 

توسعه  موجب  همچنین  شد.  خواهد  اقتصادي تر 
گردشگري و ارتباطات فرهنگی و اجتماعی بین مردم 
می شود. بنابر این حمل و نقل به دالیل زیر از اهمیت 

زیادي برخوردار می باشد.
 حمل و نقل از مظاهر و جلوه های تمدن و پیشرفت 

کشورها است.
 حمل و نقل از دیدگاه اقتصادي بین نقاط تولید، 

توزیع و مصرف کاالها رابطه ایجاد می کند.
 هزینه حمل و نقل به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
فعالیت های کشور  و  تولیدات  اغلب  نهایي  قیمت  در 

مؤثر است.
 پیشرفت در فناوري و تکنولوژی حمل و نقل، باعث 
نقاط مختلف یک کشور و  کاهش فاصلۀ زمانی بین 

همچنین در سطح بین المللی می شود.
رشد  موجب  نقل  و  حمل  سیستم  بودن  کارآمد   
کشور  افتادۀ  دور  نقاط  محرومیت  کاهش  و  شهرها 

خواهد شد.
 وحدت، یکپارچگي، ارتباط و همدلی بین مردم هر 
کشور به سهولت سفر بین شهرهای آن نیز بستگي 

دارد.
اجتماعي  روابط  و  زیارت  و  سیاحت  جهانگردي،   

نیازمند حمل و نقل مناسب است.
 وجود شبکه هاي حمل ونقلی موجب ترویج روابط 
کشورها  بین  امنیت  افزایش  و  فرهنگي  و  اقتصادي 

مي شود.

فعاليت
1  هدف اصلي در حمل و نقل کاال چیست؟كالسی3

2  کیفیت راه ها چه نقشي در هزینه حمل و نقل کاال و مسافر دارند؟

3  حساب کنید در سبد خانوار شما چند درصد از هزینه ها به حمل و نقل مربوط می شود؟

4  به نظر شما هر شهروند چگونه می تواند به کاهش هزینه هاي حمل و نقل کمک کند؟
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فصل 1: کلیات و مفاهیم

 6 ـ1ـ فعالیت هاي اقتصادي در منطقه و نقش آن در توسعه كشور

ایفا کردن نقش پررنگ بخش های حمل و نقل در اقتصاد جوامع که شامل خدمات کشاورزی و صنعت می باشد 
در اقتصاد هر کشوری بسیار تأثیرگذار است.  قرار گرفتن کشور عزیزمان در شاهراه های سه قاره و پنج منطقه 
مهم جهان و ایجاد موقعیتی بسیار حساس از نظر جغرافیای بین الملل، ایران را در جایگاهی ویژه قرار داده است. 
آیا می دانستید صنعت حمل و نقل در قیمت محصوالتی که می خرید تأثیرگذار است؟ حمل و نقل مواد اولیه 
تمام شدۀ  بنابراین هزینۀ  تولید یک محصول است.  از هزینه های  تولید و مصرف، بخشی  نقاط  بین  و کاال 
تولیدات کشورهایی که حمل و   نقلی بهینه و پیشرفته دارند، کاهش یافته و عالوه بر کاهش هزینه های مردم 
آن کشور، مقولۀ صادرات از آن کشور نیز برای سایر کشورها اقتصادي تر خواهد شد. همچنین ترانزیت کاال 
از کشورهایی که حمل و نقل در آنها با سرعت باال و هزینه های کمتر انجام می پذیرد، افزایش خواهد یافت. 

1ـ 6ـ 1ـ امور پشتيباني حمل و نقل
امور مرتبط با بخش حمل و نقل )که به آن لجستیک گفته می شود( یکي از فرایندهای مهم توسعه کشورها 
محسوب مي شود. به زبان دیگر لجستیک عبارت است از سازماندهي حرکت کاال یا محصول از زماني که تولید 
مي شود یا برداشت مي شود تا زماني که به دست مصرف کننده مي رسد با حداقل هزینه در کوتاه ترین زمان ممکن. 
همچنین لجستیک کلیه فرایند هاي انبارداري ،  بسته بندي ، توزیع و حمل ونقل را در برمي گیرد )شکل 17ـ1(. 

از  لجستیک  مراحل  شکل  این  در 
تا  حمل کاال در محل تولید گرفته 
نشان   … و  بسته بندی  آماده سازی، 
در  عملکرد  بهبود  می شود.  داده 
و  هزینه  کاهش  موجب  زمینه  این 
می گردد.  شده  ارائه  خدمات  زمان 
بسیار  رقابت  امروز،  جهان  در 
شدیدي بین فروش کاال و خدمات 
شده  ایجاد  مختلف  تولیدکنندگان 
هزینه هاي  کاهش  بنابراین  است. 
افزایش  همچنین  و  شده  تمام 
از  کاال،  گرفتن  تحویل  در  اعتماد 
به  است.  برخوردار  زیادي  اهمیت 
همین دلیل الگوهایی )شاخص( که 

برای بهبود در عملکرد امور پشتیبانی حمل و نقل هر کشور مورد نیاز است در ادامه آورده شده است که 
از:  عبارت اند 

اثربخشي  اندازه گیري کارایي )سودمندی( و  1ـ كارایي فرایند هاي ترخيص كاال: این شاخص مربوط به 
فرایندهاي گمرکي مانند سرعت بخشیدن به کارها، سادگي و سهولت در ترخیص کاال، نبودن مشکالت و 

طوالنی بودن فرایند اداری و ... می باشد. 

ـ  1ـ لجستيک ) مراحل توليد تا توزیع كاال ( شکل 17

حمل و نقل

 ذخيره و انبارداري

خدمات

تأمين 

ترابری
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شکل 19ـ1ـ وجود زیر ساخت مناسب جاده ای و ریلی

3ـ شایستگي و كيفيت خدمات: براي اندازه گیري 
شایستگي و کیفیت خدمات متصدیان حمل و نقل، 
شاخص  این  از  گمرک  واسطه هاي  یا  کارگزاران 
و  مشتري  به  خدمات  کیفیت  می شود.  استفاده 
بهینه سازي روابط سازمان ها )مانند سازمان حمایت 
این  بهبود  موجب  مشتریان  با  کنندگان(  مصرف  از 

الگو خواهد شد. 
4ـ توانایي در تعقيب و ردیابي كاالهاي ارسالي: 
و  پیگیري  توانایي  اندازه گیري  براي  شاخص  این 
ردیابي محموله ها است. امروزه شناسایي محل دقیق 
بارها و مسیر هر محموله تا تحویل آن براي مشتریان 
زنجیرۀ  اجزاي  همۀ  بنابراین  است.  ضروري  بسیار 

محصوالت باید قابلیت ردیابي داشته باشد. 

زمان  در  مشتري  به  بارها  تحویل  زمان  5ـ 
برنامه ریزي شده یا زمان مورد انتظار: اندازه گیري 
به موقع زمان تحویل کاال با این الگو صورت می پذیرد. 
یکي از عوامل مهمي که در شرایط رقابتي بازار امروز 
جهان باید در نظر گرفته شود، تحویل به موقع کاال 
پیش  از  برنامه  با  تحویل  زمان  تطابق  عدم  و  بوده 

تعیین شده غیر قابل قبول است. 
2ـ6ـ1ـ حمل و نقل بين المللی

وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از صادرات 
نفت و لزوم کاهش این وابستگی از جمله مهم ترین 
اهداف مورد نظر مسئوالن و برنامه ریزان کشور است. 
حمل و نقل بین المللی )ترانزیت( کاال، می تواند یکی 
از منابع مهم کسب درآمد برای کشورمان، محسوب 

2ـ كيفيت زیرساخت ها: این شاخص مربوط به اندازه گیري کیفیت زیرساخت هاي کشور در حمل و نقل 
مانند راه ها، راه آهن، بنادر و فرودگاه ها و همچنین ارتباطات از راه دور و فناوري اطالعات است. 

شکل 18ـ 1ـ ترخيص كاال
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فصل 1: کلیات و مفاهیم

شکل 20ـ1ـ گمرك بندر شهيد رجایی ـ بندرعباس

فعاليت
1  مهم ترین کاالهاي صادراتي و وارداتي کشور كالسی4

را نام ببرید.
2  از یکي از فروشندگان محل در مورد میزان 

تمام  قمیت  در  کاالها  نقل  و  تأثیر هزینۀ حمل 
شده آنها پرس و جو کنید و نتایج را در کالس به 

بحث بگذارید. 

کاال  ردیابي  چگونگی  روش هاي  مورد  در    3

تحقیق کرده و نتایج آن را در کالس ارائه دهید 
و بحث کنید.

شود. هنگامی که یک کاال از گمرک کشور وارد و از 
داخل کشور عبور و از گمرک دیگری خارج می شود، 
سایر  و  جاده ای  عوارض  گمرکی،  عوارض  طریق  از 
کشور  برای  را  توجهی  قابل  درآمدهای  پرداخت ها، 
تجاری  مبادالت  افزایش  همچنین  می نماید.  ایجاد 

به خصوص در سطح بین المللی باعث انتقال فرهنگ 
و آیین هر کشور به کشورهای دیگر خواهد بود که 
این امر برای کشور عزیزمان و انتقال فرهنگ ایرانی ـ 

اسالمی بسیار مهم و ارزشمند است.
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 ارزشیابی

1 تاریخچه حمل و نقل مسافر در ایران را بررسی نمایید و مختصری در مورد آن بنویسید.

2 تحقیق کنید حمل و نقل هوایی در ایران از چه سالی شروع به فعالیت نموده است؟

3  مسیرهای ترانزیت کشور را روی نقشه پیدا کرده و بگویید چرا مسیرهای ترانزیت برای کشور مهم هستند؟

4  تحقیق نمایید گمرک های کشور کدام اند و چه کاال هایی از آنجا وارد و یا صادر می گردد؟

5  چرخه حمل و نقل کاال را از زمان تولید تا مصرف به اختصار توضیح دهید؟

6  حمل و نقل بار و مسافر چگونه می تواند به افزایش اشتغال در کشور عزیزمان کمک نماید؟

7  آیا وجود مناطق آزاد تجاری1 در کشور به افزایش صادرات کاال کمک خواهد کرد؟ 

8  افزایش ترانزیت بار و مسافر چگونه منجر به افزایش روابط بین المللی کشور خواهد گردید؟ شرح دهید.

9  با توجه به نقشۀ زیر در خصوص چگونگی استفاده کشورها از جاده ابریشم تحقیق نمایید.

1ـ منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است که غالباً در محدوده داخل یک بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط 
جهان مجاز شناخته می شود.

س
خليج فار

10  تحقیق نمایید بیشتر صادرات و واردات کشور شامل چه محصوالتی می باشد و از کدام مسیرها وارد کشور 

یا از کشور خارج می گردند؟


