اطالعات بنادر استان آستراخان

بندر دریایی تجاری "اولیا"
بندر "اولیا" در فاصله  011کیلومتری جنوب شهر آستراخان در دلتای رودخانه ولگا ،در کیلومتر شصت و
هفت کانال دریایی کشتیرانی ولگا – خزر و در نزدیکی دریای خزر قرار دارد .این موقعیت جغرافیایی سودمند،
امکان حمل و نقل کاالها را در تمام سال به وجود آورده و همچنین دسترسی به مسیرهای حمل و نقل رودخانه ای،
دریایی ،جاده ای و ریلی را فراهم می سازد.
عالوه بر وجود اسکله های بارگیری و تخلیه کاال ،در بندر "اولیا" پایانه غله با ظرفیت  011هزار تن در سال
احداث شده است .این پایانه امکان نگهداری همزمان  01هزار تن غله را دارا است.
در این بندر پایانه باری ماشینی – کشتی متشکل از  2اسکله و گذرگاه احداث و راه اندازی شده است.
ظرفیت طراحی این اسکله ها  011و  021هزار تن است.
همچنین این بندر امکان دریافت و نگهداری کانتینر از جمله کانتینرهای محصوالت فاسد شدنی را دارا
است .در محوطه بندر انبار موقت و خط راه آهن وجود دارد.
توان عملیاتی این بندر  0051هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله با طول کلی  25582متر قرار دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  180هزار متر مربع و انبارهای سر باز  00832هزار متر مربع است.

بندر متحد دریایی "آستراخان" و بنادر استان آستراخان
وقتی که در مورد بندر متحد دریایی "آستراخان" صحبت می کنیم ،الزم است توجه داشته باشیم که طول
کلی دیوار اسکله آن  082هزار متر و عمق اسکله از  0تا  080متر است.
بندر متحد دریایی "آستراخان" دارای ظرفیت انبارداری بیش از  211هزار متر مربع و مجهز به کلیه
ماشین های بارگیری و سایر تجهیزات مورد نیاز است.

پایانه های بندری در تمام سال فعال هستند و در فصل زمستان تردد کشتی ها در آب های این بندر توسط
کشتی های یخ شکن تامین می شود.

شرکت حمل و نقل "آرمادا"
(در کیلومتر  010280ساحل سمت راست رودخانه ولگا)
بندر "آرمادا" در ساحل سمت راست رودخانه ولگا قرار دارد و یکی از بزرگترین بنادر استان آستراخان به
شمار می آید .این بندر مجهز به تجهیزات مدرن بارگیری و تخلیه کاال ( 0جرثقیل زیر بشکه ای) و دارای خطوط
راه آهن خصوصی است.
توان عملیاتی بندر  0011هزار تن در سال است.
در این بندر  0اسکله با طول کلی  230متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  180هزار متر مربع و انبارهای سر باز  0282هزار متر مربع است.

شرکت با مسئولیت محدود "تسِنترالنی گروزاوُی پورت" (بندر بارگیری مرکزی)
(در کیلومتر  083باالی انشعاب "گارادسکوی" رودخانه ولگا ،ساحل سمت چپ)
بندر مرکزی باربری (تسِ گِ پِ) در ساحل سمت چپ رودخانه ولگا در انشعاب «گارادسکوی» قرار دارد.
توان عملیاتی این بندر  511هزار تن کاال در سال است.
عمق تضمینی  080تا  0متر می باشد.
در این بندر  0اسکله با طول کلی  020متر وجود دارد.
 0جرثقیل دروازه ای با ظرفیت های  0تا  2380تن و یک جرثقیل ثابت «دِریک» با ظرفیت  021تن در این
بندر وجود دارند.
مساحت انبارهای سر پوشیده  080هزار متر مربع و انبارهای سر باز  0080هزار متر مربع است.
این بندر مجهز به انبار موقت با مساحت  0035متر مربع است.

در این بند لیفتراک های «تویوتا» با ظرفیت  080تا  02تن ،لودر حمل کانتینر «کالمار» با ظرفیت  00تن
مستقر هستند.
شرکت با مسئولیت محدود "آلفا پورت"
(در کیلومتر  010080رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
در محوطه این بندر که مساحت کلی آن بیش از  00هزار متر مربع است موارد ذیل وجود دارند:
 دیوار اسکله که امکان پذیرش همزمان  2کشتی نوع "رودخانه ای  -دریایی" با ظرفیت  0111هزار تندارد.
 تجهیزات بارگیری و تخلیه انبارهای سر پوشیده و انبارهای سر باز ساختمان اداری خطوط راه آهن که امکان بارگیری و تخلیه  01واگن را دارند.توان عملیاتی این بندر  0211هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله به طول کلی  202800متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  0825هزار متر مربع و انبارهای سر باز  20هزار متر مربع است.
در این بندر گذرگاه دولتی مرز فدراسیون روسیه قرار دارد.

شرکت سهامی خاص "آستراخانسکی مورسکوی پورت"(بندر دریایی آستراخان)
(در کیلومتر  010081رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
این بندر دارای اسکله ای است که امکان پذیرش  0کشتی باربری از نوع "رودخانه ای  -دریایی" با ظرفیت
 3هزار تن و آبخور  0متر را بطور همزمان دارد .جرثقیل زیر بشکه ای ،ماشین های بارگیری ،کامیون ها و
سایر تجهیزات نیز در این بندر وجود دارند .این بندر راه های ورودی و خطوط راه آهن خصوصی به طول
کلی  0011متر را در اختیار دارد.
توان عملیاتی این بندر  011هزار تن کاال در سال است.

در این بندر  0اسکله به طول کلی  05080متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر باز  21820هزار متر مربع است.
در این بندر گذرگاه دولتی مرز فدراسیون روسیه قرار دارد.

شرکت سهامی عام "آستراخانسکی پورت" (بندر آستراخان)
(در کیلومتر  010585رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
در محوطه این بندر پایانه غله با ظرفیت  00هزار تن و انبار موقت نگهداری محصوالت وارداتی با ظرفیت
کلی  0380هزار تن وجود دارد .تحویل غله می تواند از طریق وسایل نقلیه و راه آهن صورت گیرد.
توان عملیاتی این بندر  0011هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله به طول کلی  230850متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  2هزار متر مربع و انبارهای سر باز  0180هزار متر مربع است.
این بندر مجهز به همه تجهیزات مورد نیاز برای پذیرش و انبارداری کانتینرهای حامل محصوالت فاسد
شدنی است.
در این بندر گذرگاه دولتی مرز فدراسیون روسیه قرار دارد.

شرکت با مسئولیت محدود "و ِتِ اِس  -پورت"
(در کیلومتر  010080رودخانه ولگا ،ساحل سمت چپ)
نوع اصلی فعالیت این بندر تحویل کاال و کانتینر از کشورهای حاشیه دریای خزر است.
این بندر مجهز به جرثقیل های  20 ،01و  05تنی ،ماشین های بارگیری و تخلیه بار است و می تواند
کشتی هایی با آبخور  0متر را پذیرا باشد .همچنین در این بندر انبار موقت نیز وجود دارد.
تحویل کاال در آستراخان به اسکله این بندر توسط وسایل نقلیه از کلیه ایستگاه های راه آهن صورت می
گیرد.
توان عملیاتی این بندر  011هزار تن کاال در سال است.

در این بندر  0اسکله با طول کلی  00383متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  280هزار متر مربع و انبارهای سر باز  0هزار متر مربع است.
در این بندر گذرگاه دولتی مرز فدراسیون روسیه قرار دارد.

شرکت با مسئولیت محدود "آستراخانسکی زِرنُوُی ترمینال" (پایانه غله آستراخان)
(در کیلومتر  010081رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
این پایانه در سال  2110راه اندازی شد و در حال حاضر یکی از پایانه های به سرعت در حال توسعه منطقه
خزر به شمار می رود.
ارسال کاال از این پایانه عمدتاً به سمت بنادر شمالی جمهوری اسالمی ایران مانند بنادر امیرآباد ،انزلی و
نوشهر صورت می گیرد.
این ترمینال مجهز به کلیه تجهیزات و ماشین های بارگیری و تخلیه بار و سیستم اتوماتیک کنترل و
باسکول غله است.
توان عملیاتی این بندر  001هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله با طول کلی  000متر وجود دارد.
ظرفیت مخازن  22هزار تن است.
این پایانه دارای سیستم جدید و مدرن پذیرش غله از طریق وسایل نقلیه جاده ای و راه آهن است.

شرکت با مسئولیت محدود "استرِلِتسکویه"
(در کیلومتر  0101رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
بندر"استرِلِتسکویه" در سال  2112تاسیس گردید و مجهز به خطوط راه آهن خصوصی است.
توان عملیاتی این بندر  521هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله به طول کلی  200متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  0هزار متر مربع و انبارهای سر باز  00هزار متر مربع است.

محوطه این بندر دریایی جزء مناطق گذرگاهی دولتی مرز فدراسیون روسیه در "آستراخان" است.

"موست اوتریاد  "38 -شعبه شرکت سهامی عام "ولگاموست"
(در کیلومتر  010382رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
"موست اوتریاد  "50 -در سال  0002تاسیس گردیده و زیرمجموعه شرکت "ولگاموست" است .فعالیت
اصلی این شرکت ساخت پل های راه آهن و اتومبیل رو ،جاده های مختلف و غیره است.
ارسال فلزات ،الوار چوب و سایر کاالها از طریق این بندر انجام می گیرد.
توان عملیاتی این بندر  001هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله به طول کلی  001متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  180هزار متر مربع و انبارهای سر باز  0283هزار متر مربع است.
این بندر دارای خطوط ورودی راه آهن است.
*
شرکت با مسئولیت محدود "بندر آستراخان "رازویتیه"
(در کیلومتر  010180رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
این بندر در سال  2113تاسیس گردیده است و حمل و نقل فلزات ،الوار چوب ،غالت و سایر کاالها را انجام
می دهد.
توان عملیاتی این بندر  501هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله با طول کلی  3085متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  1800هزار متر مربع و انبارهای سر باز  2هزار متر مربع است.
این بندر دارای خطوط ورودی راه آهن است.

شرکت با مسئولین محدود "ولگا پورت"
(در کیلومتر  010185رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)

این بندر در سال  2112تاسیس گردیده است و در حمل و نقل فلزات و سایر کاالها فعالیت دارد.
توان عملیاتی این بندر  011هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله با طول کلی  03282متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر باز بندر  0810هزار متر مربع است.
این بندر دارای خطوط ورودی راه آهن است.

شرکت با مسئولیت محدود "پورت زیوئد وِست"
(در کیلومتر  010082رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
این بندر در سال  2112تاسیس گردیده است و در حمل و نقل الوار چوب ،غالت و سایر کاالها فعالیت
دارد.
توان عملیاتی این بندر  211هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله به طول کلی  212متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر پوشیده  180هزار متر مربع و انبارهای سر باز  280هزار متر مربع است.
این بندر دارای خطوط ورودی راه آهن است.

شرکت با مسئولیت محدود "فینْوِستورگ"
(در کیلومتر  010082رودخانه ولگا ،ساحل سمت چپ)
این شرکت در سال  2112تاسیس گردیده است.
این بندر در زمینه حمل و نقل محصوالت نفتی فعالیت دارد.
توان عملیاتی این بندر  011هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  2اسکله به طول کلی  202متر وجود دارد.
ظرفیت مخازن  00هزار تن است.

شرکت با مسئولیت محدود "لوک اویل  -ترانس" پایانه انتقال کاالها "آستراخانسکی"
(در کیلومتر  010380رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
پذیرش کشتی ها با آبخور  085متر
طول کل اسکله ها 201 :متر
نوع کشتی :کشتی نفت کش
سال تاسیس0020 :
امکان پذیرش همزمان  2کشتی نفت کش
این بندر دارای خطوط ورودی راه آهن است.
مساحت محوطه 03820 :هکتار
پارک مخازن 0 :مخزن

شرکت با مسئولیت محدود "ونِشْترانسْبونکر"
(در کیلومتر  010381رودخانه ولگا ،ساحل سمت راست)
این ترمینال در حمل و نقل ضایعات فلزی فعالیت دارد.
توان عملیاتی این بندر  080هزار تن کاال در سال است.
در این بندر  0اسکله با طول کلی  01متر وجود دارد.
مساحت انبارهای سر باز  1810هزار متر مربع است.

شرکت با مسئولیت محدود "ترانس اویل ترمینال"
این ترمینال در شهر "ناریمانوف" در فاصله  01کیلومتری آستراخان قرار دارد.
احداث پایانه انتقال محصوالت نفتی در شهر "ناریمانوف" در سال  2112به پایان رسید.
ظرفیت این پایانه  051هزار تن در سال می باشد.

این پایانه خدمات حمل و نقل محصوالت نفتی از جمله سوخت دیزل ،سوخت کشتی را با بهره مندی از
انبار گمرک برای نگهداری موقت ارائه می دهد .ارائه خدمات حمل و نقل کاال به شرکت های روسی و خارجی تحت
رژیم «ترانزیت» صورت می گیرد .همچنین این پایانه ارسال سوخت دیزل صادراتی روسیه را به خارج از کشور انجام
می دهد.
این پایانخ در نزدیکی کارخانه "لوتوس" قرار دارد و در حال حاضر اقدامات پیوستن این ترمینال به عنوان
عضو منطقه ویژه اقتصادی "لوتوس" در حال اجرا است.

