
شهرسازی وزارت راه و 
رانستاد مدرییت بح 

محدودیت های تردد درحمل و نقلوضعیت و 
کشوردر ویروس کرونا پس از شیوع 

گزارش

1399/01/02شنبه   

بیماری کروانستاد مدرییت 



شهرسازی وزارت راه و فرودین1آمار تردد در روز خالصه مدیریتی 
ستاد مدرییت بحران

فروردین1روز در حمل و نقل جاده ای با صورت وضعیت با ناوگانسفر و مسافر آمار تعداد
درون استانی و برون استانی  برون استانی درون استانی

شاخص
تغییرات 99جمع  98جمع  تغییرات 99سال 98سال تغییرات 99سال 98سال

%84- 3125 19،627 %86/4- 1440 10،650 %81/4- 1685 9071 (کل کشوردر )سفر

%88/5- 27،390 239،405 %91/6- 12،302 146،388 %83/7- 15،088 93،017 (کل کشوردر )مسافر

99/01/01لغایت 98/12/25بازه نام شاخص بخش

84،344 تعداد سفر جاده ای
676،724(با صورت وضعیت) تعداد مسافر

346 تعداد سفر
ریلی

49،902 تعداد مسافر

3025 تعداد نشست و برخاست
هوایی

268،281 مسافراعزام و پذیرش

784 ورود و خروج شناور مسافری

دریایی
198 و خروج گردشگرورود

2 ورود و خروج شناور تفریحی

40،786 ورورد و خروج مسافر
60 فوتیتعداد تصادف

676جاده ایحوادث تصادف جرحیتعداد

70 متوفیان سر صحنهتعداد



مرزیفعالیت پایانه های وضعیت مدیریتی خالصه 
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران

تردد مسافر و انجام عملیات تجاریوضعیت مرزهای 
مشترک

ه،چزابهایپایانهدرتجاریعملیاتکاملتوقفوتمرچینوباشماقپرویزخان،هایپایانهدرتجاریعملیاتکاملانجام
خسرویومهرانشلمچه،

عراق
وخانپرویزوباشماقهایپایانهدرخودیمسافرپذیرشباصرفامسافرمحدودترددتمرچین،پایانهدرمسافرتردد

مهرانوچزابهخسروی،شلمچه،هایپایانهدرمسافرترددممنوعیت

یرانی ترکیهبا ممنوعیت ورود ناوگان ادر پایانه بازرگانانجام محدود عملیات تجاری و سرو در پایانهتوقف کامل عملیات تجاری 
ترکیه

سرو، بازرگان و رازیبا پذیرش مسافر خودی در پایانه هایصرفا با مسافر تردد محدود

در پایانه میر جاوهتوقف کامل عملیات تجاری 
پاکستان

در پایانه میرجاوه صرفا پذیرش اتباع پاکستانی با سختگیری بسیار باالتردد مسافر ممتوعیت

سرخسوباجگیرانبرون،ینچهاآباد،لطفهایپایانهدرتجاریعملیاتکاملتوقف
انترکمنست

سرخسوباجگیرانبرون،ینچها،آبادلطفهایپایانهدرمسافرترددممتوعیت

در پایانه پلدشتتوقف کامل عملیات تجاری بیله سوار و آستارا و در پایانه های جلفا،انجام عملیات تجاری 
ترددممنوعیتوشنبهروزهایدرآستاراوسواربیلههایپایانهدرخودیمسافرپذیرشباباصرفامسافرمحدودترددآذربایجان

پلدشتوجلفاهایپایانهدرمسافر

ماهیرودومیلکدوغارون،هایپایانهدرتجاریعملیاتانجام
افغانستان

ماهیرودومیلکهایپایانهدرخودیمسافرپذیرشباصرفامسافرمحدودترددودوغارونپایانهدرمسافرتردد

ارمنستانمرزیمحوطهدرایرانیناوگانتخلیهمجوزصدوربهنوردوزپایانهدرتجاریعملیاتمحدودانجام
ارمنستان

خودیمسافرپذیرشباصرفانوردوزپایانهدرمسافرمحدودتردد



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري هكشور همسای يمرزپایانه 

تجاری صفرتردد•
0:ایرانیمسافر خروج•
نفر2: ورود مسافر  ایرانی•
0:خروج مسافر خارجی•
0:ورود مسافر خارجی•

اسااا عد عملیاااات تجااااری و 18از تااااری  
.ترانزیت متوقف و مرز بسته شده است

.تردد مسافر متوقف شده است
ود ایرانی به کشاور بالماانو و ورورود

عراقی به عراق ممعوع است

عراق چزابه

تجاری صفرتردد•
نفر37ورود مسافر ایرانی •

اسااا عد عملیاااات تجااااری و 18از تااااری  
.ترانزیت متوقف و مرز بسته شده است

.تردد مسافر متوقف شده است
ود ایرانی به کشاور بالماانو و ورورود

عراقی به عراق ممعوع است

عراق شلمچه

تجاری صفرتردد•
دستگاه ایرانی15شده  کامیون متوقف•
نفر ایرانی28ورود مسافر  •

اسااا عد عملیاااات تجااااری و 18از تااااری  
.ترانزیت متوقف و مرز بسته شده است

.تردد مسافر متوقف شده است
ود ایرانی به کشاور بالماانو و ورورود

عراقی به عراق ممعوع است

عراق مهران

کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري هكشور همسای يمرزپایانه 

تردد تجاری صفر •
دستگاه6صادرات  توقف کامیون•
مسافر صفرتردد•

اساا عد عملیااات تجاااری و 18از تاااری  
.تترانزیت متوقف و مرز بسته شده اس

.تردد مسافر متوقف شده است
ایراناای بااه کشااور بالمااانو و ورود ورود

عراقی به عراق ممعوع است

عراق خسروی

دستگاه9خروجی بنزین  •
دستگاه 2خروجی گازوییل  •
0خروجی ترانزیت  •
0رودی ترانزیت پر •
دستگاه63ورودی تانکر خالی ایرانی  •
0خروجی مسافر  •
0ورودی مسافر•

ودملیات تجاری و تراتزیت انجام می شع .ایرانی به کشور بالمانو استورود
از کشور بالمانو استخروج عراقی

عراق پرویزخان

کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران


!



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري كشور همسایه مرزيپایانه 

دستگاه44ترانزیت خروجی  •
دستگاه 135ترانزیت ورودی  •
دستگاه1خروجی حامل کاال  •
دستگاه22ورودی حامل کاال  •
دستگاه74ورودی خالی  •
دستگاه 600کامیون متوقف شده •
نفر85ورود مسافر ایرانی  •
نفر0خروج مسافر ایرانی •
نفر0ورود مسافر خارجی •
نفر0خروج مسافر عراقی •

ملیات تجاری و ترانزیت انجام می شودع
تردد مسافر در حال انجاام اسات
اماااا از ورود ایرانااای باااه عاااراق 

جلوگیری میشود

عراق باشماق

کامیون متوقف در منطقه مرزی  •
دستگاه 696دستگاه شامل  918

دستگاه 252تخلیه در مرزو 
رهکامیونهاى ترانزیتى وحمل یکس

دستگاه13کامیون خروجى •
دستگاه25کامیون ورودى •
89ورود مسافر  ایرانی •
14خروج  مسافر ایرانی•

ودملیات تجاری و ترانزیت به کعدی انجام می شع
ماار گارفتن آباادرنررموجود و وضعیتبا توجه به  

ینمسئولدرخواستهاىگذشته و روزهاىطىتردد 
د تاا اتخاا  گاردترتیباىامكانشهرستان درصورت 

ایانباه کاامیونو اعازام  باارگیرىاز ثاانوىاطالع 
ر مرز بدون توقف دترددهاشود تا جلوگیرىپایانه
.پذیردانجام 

تردد مسافر در حال انجام است
عراق تمرچین

شهرسازی وزارت راه و 
ستاد مدرییت بحران







کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی

!



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري هكشور همسای يمرزپایانه 

0ترانزیت خروجی •
دستگاه25ترانزیت ورودی •
0خروجی حامل کاال •
دستگاه0ورودی حامل کاال •
دستگاه0ورودی خالی  •
792کامیون متوقف شده در تیر پاار  •

200اد پایانه و تعدقبل از گمر دستگاه
دستگاه متوقف در محوطه گمر 

نفر پاکستانی27مسافر خروجی  •
نفر8مسافر ورودی ایرانی  •

ت عملیات تجاری متوقف شده و به صاور
محاادودد امكااان ورود بااه کشااور وجااود 

.دارد

ختی مرز بسته شده و تردد مسافر به سا
انجام می شود

ایاان کشور پاکستان از ساعت اولیه تاا پ
وقاات کاااری دیااروز از باااز نمااودن در  
ورود و خاااروج باااه پاکساااتان خاااودداری 
. نموده  و هیچگوناه تارددی انجاام نشاد

بعااااداز هر 16:30پاکسااااتان ساااااعت  
27نسبت باه  بازگشاا ی مارز اقادام و  

مساااافرین پاکساااتانی خاااروج نمودناااد و
ن ر مساافر ایرانای وارد کشاور8تعداد 
.شدند

پاکستان میرجاوه

خروج کامیون صفر•
دستگاه ایرانی0ورود  کامیون •
کاااال ناوگااااان متوقااااف در پایانااااه •

اری منطقه ویژه و پارکینگ شهرد/مرزی
دستگاه 101جمعا  

کاامیون 68کامیون ایرانای و  33شامل •
خارجی

تردد مسافر صفر•

.عملیات تجاری متوقف شده است .تردد مسافر متوقف شده است انترکمنست سرخس

شهرسازی وزارت راه و 
ستاد مدرییت بحران

کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري هكشور همسای مرزيپایانه 

:  کامیون های متوقف شده•
ایرانی کاامیون19
کامیون تر  7
کامیون دیگر کشورها9

.عملیات تجاری متوقف شده است
رزی برگشت ناوگان ملیت ترکیاه از پایاناه ما
ناه لطف آباد به کشور ترکیاه باه صاورت روزا

انجام می گردد
.مسافر متوقف شده استتردد نترکمنستا ابادلطف 

هااای متوقااف شاادهکااامیون•
کامیون تر 3

.عملیات تجاری متوقف شده است .مسافر متوقف شده استتردد
نترکمنستا نبرواینچه 

صفر .عملیات تجاری متوقف شده است .مسافر متوقف شده استتردد
نترکمنستا باجگیران

شهرسازی وزارت راه و 
ستاد مدرییت بحران

کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري هكشور همسای مرزيپایانه 

0تعداد ترانزیت ورودی •
0تعداد ترانزیت خروجی •
0تعداد ورودی حامل کاال •
باارگیری از مارز باه داخال کاامیون •

0ایرانی  
تعداد  کامیون هاای تار  ترانزیات •

0متوقف شده درپارکینک  
نفر1مسافر خروجی باملیت تر   •
نفر18مسافر ورود ایرانی  •

.عملیات تجاری متوقف شده است
ایرانی به کشور بالمانو استورود

خروج ترک از کشور بالمانو است
دو تااابعیتی در دو طاار تااردد مسااافر
.بالمانو است

ترکیه سرو

دستگاه52خارجی  خروج کامیون•
دستگاه17ایرانی ورودی کامیون•
دستگاه0کامیون متوقف در پارکینگ •
نفر149مسافر  ایرانی ورود•
نفر66خروج مسافر خارجی •

تارک باا توجاه باه  رفیاتپذیرش کاامیون
عاه محدود بیمارستان صاحرایی بارای قرنطی

در حال انجام است 
. ورود کامیون ایرانی بالمانو ست

ایرانی به کشور بالمانو استورود
خروج ترک از کشور بالمانو است

ترکیه بازرگان

شهرسازی وزارت راه و 
ستاد مدرییت بحران

!

!

!

کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري هكشور همسای مرزيپایانه 

نفر26مسافر ورودى  ایرانى  •
مسافر ورودى خارجى صفر•
صفرمسافر خروجى ایرانى •
مسافر خروجى  خارجى  صفر•

ا با توجه به زلزله  بازارچه مرزی ت
.اطالع ثانوی تعطیل می باشد

ایرانی به کشور بالمانو استورود
باالخروج ترک از کشور با سختگیری

بالمانو است

ترکیه رازی

دستگاه12ورودی کامیون •
دستگاه39خروجی کامیون •
571خااروج در انتظااارتعااداد ناوگااان •

دستگاه 
خروجاای نفاار60ورودی خااارجی مسااافر•

نفر460خارجی 
خروجاای نقاار18مسااافر ورودی ایراناای •

نفر5ایرانی  

عملیات تجاری انجام می شود تردد مسافر انجام می شود
افغانستان دوغارون

دستگاه104خروجی  کامیون•
دستگاه81ورودی  کامیون•
290:تعدادکامیون ماند درپارکینگها وصف •

دستگاه
نفر76تعداد مسافر خروجی  •

شودعملیات تجاری انجام می  ایرانی به کشور بالمانو استورود
خروج افغان از کشور بالمانو است

افغانستان میلك

صفرتردد تجاری•
تردد مسافر صفر•

انجام می شودعملیات تجاری 
.  روزهای جمعه مرز تعطیل است

شی بعدردرایرانیناوگانرانعده13
مورخازافغانستانفراهیابونصر

هنمایعدحضورعدمدلیلبه۹8/12/27
مرزبهداشتمراقبتهایپایگاهو

هبورودیرانعدگانبرنرارتیهیچگونه
.نمیپذیردصورتکشور

به کشور بالمانو استایرانیورود
خروج افغان از کشور بالمانو است

به کشور از طر  گذرنامه ورود افغان
ایران ممعوع است

افغانستان ماهیرود

شهرسازی وزارت راه و 
ستاد مدرییت بحران

!

!

!





 

کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی



آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري
كشور 
همسایه

مرزيپایانه 

3کامیون خروجی ایرانی •
1کامیون ورودی ایرانی  •
0کامیون خروجی خارجی  •
0کامیون ورودی خارجی  •
نفر16ورودی ایرانی •
نفر13خروجی ایرانی دو تابعیتی•
نفر1خروجی خارجی •
ورودی خارجی صفر•

تباااادالت تجااااری طبااا  13۹۹/01/02از 
قا  لیست اعالم شده طار  ارمعساتانی و ف
. دبا ورود کامیون های ایرانی انجام می شو

پااس از ورود در خاااک ارمعسااتان تخلیااه و 
کامیون ایرانی باز خواهعد گشت

تایرانی به کشور بالمانو اسورود
تخروج ارمعی از کشور بالمانو اس

تدوتابعیتی ها بالمانو استردد
ارمنستان نوردوز

دستگاه0کامیون ورودی ایرانی •
دستگاه2کامیون خروجی ایرانی •
دستگاه0ترانزیت ورودی ایرانی •
دستگاه0ترانزیت ورودی آذری •
دستگاه3ترانزیت خروجی آذری •

.عملیات تجاری در حال انجام است .تردد مسافر متوقف شده است
آذربایجان

(نخجوان)
جلفا

شهرسازی وزارت راه و 
ستاد مدرییت بحران

!



کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی

!



کروناپس از شیوع ویروس وضعیت مرزهای زمیعی
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران

آمار تردد و توقف تا روز قبل حوزه تجاري حوزه مسافري كشور همسایه مرزيپایانه 

صفر. ورود وخروج کامیون•
دساتگاه 16کامیون هاای در انتظاار خاروج  •

کامیون ایرانی

.تجاری متوقف شده استعملیات
ورود تمااامی کااامیون هااای تاارک بااه کشااور 

.آ ربایجان ممعوع است
.تردد مسافر متوقف شده است

آذربایجان پلدشت

دستگاه9ترانزیت خروجی با بار•
دستگاه1خروجی خالی ترانزیت•
دستگاه 28ترانزیت ورودی با بار   •
دستگاه2ترانزیت ورودی خالی•
دستگاه44خروجی حامل کاال  •
دستگاه1با بار  ورودی•
دستگاه7خروجی بدون بار  •
دستگاه 56ورودی خالی  •
گرجسااتان در پارکینااگکااامیون متوقااف شااده•

78محوطه 

انجام می شودعملیات تجاری 

تااردد مسااافری در پایانااه ماارزی 
بیلاااه ساااوار باااه صااا ر رسااایده  
هرطااار  فقااا  اتبااااع خاااود را از 

16.30الاااااای 14.30ساااااااعت 
هرشااعبه بااا هماااهعگی مرزبااانی 

.طرفین پذیرش می کععد

آذربایجان ارسوبیله 

دستگاه31کامیون ایرانی ورودی خالی •
دستگاه7کامیون ایرانی ورودی حامل کاال•
دستگاه20کامیون خارجی ورودی خالی•
کامیون خارجی ورودی حامل کاال  صفر•
صفرکامیون ایرانی خروجی حامل کاال•
صفرکامیون ایرانی خروجی خالی•
دستگاه133کامیون خارجی خروجی حامل کاال  •
صفرکامیون خارجی خروجی خالی•
146تعداد کامیون متوقف در پارکینگ پایانه •

دستگاه
دستگاه195تعداد کامیون منتظر در صف خروج•
نفر4یرانی ورودی امسافری•

ر و ترافیا  بااال دازدحاامباا عملیات تجااری 
.حال انجام است

ایراناای بااه کشااور بالمااانوورود
است

خاااروج آ ری از کشاااور بالماااانو 
است

طاار  مقاباال اعااالم کردنااد کااه 
خروجی آ ری هاا شاعبه هاای هار 

ه ته خواهد بود

آذربایجان آستارا

!

!





وضعیت کشور

.امكان سوار شدن به کشتی به مقصد بعادر ترکیه را ندارنددستگاه کامیون48بیش از  آلمان

.امكان سوار شدن به کشتی به مقصد بعادر ترکیه را ندارنددستگاه کامیون73بیش از  ایتالیا

.اندشدهمتوقفمجارستانمرزدراکعونهمواندکردهبارگیریفرانسهدرایرانیهایکامیون فرانسه
.گیردصورتقرنطیعهروز14بایدکشوراینبهبلغارستانازایرانیرانعده20ورودبرایکردهاعالمترکیه
بلغارستانبهایرانیاتباعورودممعوعیتاعالم بلغارستان

.ندارندراترکیهخاکبهورودامكانکامیوندستگاه27ازبیش رومانی

.بستخواهدراخودمرزهایروز30مدتبهکردهاعالماروپااتحادیه سایر كشورهاي 
اروپایی

دررورمبههاکامیونواستکردهترکیهبهگرجستانازایرانیهایکامیونورودمجوزصدوربهشروعترکیه
.هستعدخروجحال گرجستان

.دشدنآنواردوشدهکشتیسوارترکیهمرسینبعدرمقصدبهطرابلسازواردایرانیخالیکامیون5 لبنان
وورودهبموف بودند،شدهمتوقفترکمعستان-ازبكستانکشوربینآالتمرزدرکهایرانیهایکامیون
.شدندایرانعازم

.گرفتصورتآ ربایجانسمتبهقرقیزستاندرایرانیهایکامیونحرکتبرایالزمهایهماهعگی
.کعدنمیصادرراوروداجازهازبكستانوشدهمتوقفقرفیرستانمرزدرایرانیرانعده4
.دهستعتاجیكستانمسیردرشدهازبكستانبهورودبهموف قزاقستاندرمتوقفایرانیرانعده2

كشورهاي آسیاي
مركزي

شدباکردهعبورایرانازکهکشوریهرناوگانبرایکشوراینخاکدرترددمجوزصدورعدمبرمبعیاعالم روسیه

از شیوع ویروس کرونا پس ترانزیتی رانعدگان ایرانی ناوگان وضعیت تردد 
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران



وضعیت کشور

پرواز تجاری روزانه در فرودگاه بین المللی کویت450لغو تعلی  پروازهای هواپیمایی کویت و كویت

  به انجام پروازهای العراقی ، ماهان و ایران ایر برای انتقال اتباع ایرانی به کشور و بازگرداندن اتباع عر
عراق عراق

ایران ایر و ماهان هواپیمایی تعلی  پروازهای  عراقكردستان

پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانی و ترکتعلی  تركیه

پروازهای شرکت هواپیمایی اماراتی تعلی -1
ع ایرانی محدود پروازهای فری فالیت شرکت های ایرانی به فرودگاه آل مكتوم برای بازگرداندن اتباانجام-2

به کشور
امارات

پرواز ه تگی و صرفا پذیرش مسافران ترانزیتی7پروازهای هواپیمایی قطر ایرویز به کاهش قطر

پروازهای شرکت های هواپیمایی ایرانیتعلی  گرجستان 

پروازهای عمان ایر و سالم ایرتعلی  عمان 

پروازهای هواپیمایی ایران ایرتعلی  هلند

از شیوع ویروس کرونا پس وضعیت پروازهای خارجی 
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران



از شیوع ویروس کرونا پس وضعیت پروازهای خارجی 
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران

وضعیت کشور

هلیپروازهای ایران ایر و انجام پرواز فری فالیت هواپیمایی ماهان برای بازگرداندن اتباع ایرانی از دتعلی  هند

پروازهای چایعا ساوترن و هواپیمایی ماهانتعلی  چین

ماهانهواپیماییپروازهای تعلی  قزاقستان

و ایران ایرتعلی  پروازهای هواپیمایی آ ربایجان آذربایجان

پروازهای هواپیمایی آرمعیا ایرویز تعلی  ارمنستان

پذیرش مسافران ایرانی به غیر از ایرانیان مقیم و دانشجویان در پرواز هواپیمایی ماهانعدم مالزي

پروازهای هواپیمایی ایران ایرتعلی  سوئد

پرواز های هواپیمایی ایران ایرتعلی  اتریش

تان،قزاقسبالروس،روسیه،)اوراسیاملیتبااتباعجزبهخارجیوایرانیاتباعپذیرشمحدودیتاعمال-1
ملیتیهکلبرایتجاریویزایپذیرشهمچعینوایرانمبداازایروفلوتپروازهایدر(ارمعستانوقرقیزستان

ایروفلوتمرکزیدفترازتاییدیهدریافتوبررسیصورتدرها
مارس ایروفلوت13و ۹لغو پروازهای  -2

روسیه



شیوع ویروس کرونا حمل و نقل دریایی پس از وضعیت 
شهرسازی وزارت راه و 

ستاد مدرییت بحران

وضعیت کشور

(به جز شرکت کشتیرانی دریای خزر) های ایرانی توقف خدمات دهی به کشتی قزاقستان 

پذیرش شعاورهای سعتی ایرانی توقف كویت

شعاورهای یخچال دار حامل مواد غذایی و میوه صرفا پذیرش قطر

لعج400در پذیرش شعاورهای سعتی ایرانی و توقف بیش از سختگیری امارات


