بسمه تعالی
اهم اقدا مات بندر امیرآباد از92لغایت سال97
بندر امیرآباد بعنوان تنها بندر نسل سوم در حاشیه دریای خزر و در سایه دولت تدبیر و امید و بمنظور نقش
آفرینی در اقتصاد مقاومتی کشور اقدام به افزایش ظرفیت عملیاتی  ،توسعه زیرساختها  ،توان تجهیزاتی  ،فناوری
اطالعات  ،جذب باالی سرمایه گذاری بخش خصوصی درحوزه های ذیل اقدام نموده است.
افزایش زیرساخت های عمرانی
 احداث  6پست اسکله جدید و ایجاد حوضچه شماره  2در جهت افزایش ظرفیت اسمی بندر از  4.5به  7.5میلیون تن (افزایش متراژ
اسکله ها از 1518متر به  2600متر) با حضور دکتر روحانی رئیس محترم جمهور در سال  1396بمنظور افتتاح فاز دوم توسعه بندر
 توسعه حمل و نقل چند وجهی از طریق احداث اسکله رورو ریلی و ایستگاه تعویض بوژی جهت امکان تردد واگنها روسی در شبکه
ریلی کشور
 افزایش عمق کانال دسترسی و اسکله ها به 7.5متر جهت تردد ایمن شناورهای تناژباال با الیروبی آبراهه و حوضچه جدید با حجم
بالغ بر  1/800/000متر مکعب (بدون محدودیت آبخور کشتی های ورودی)
 تکمیل تعمیرات اساسی محوطه های پیرامونی حوضچه شماره یک و جاده های دسترسی موجود
 افزایش ایمنی و استاندارد سازی جاده های داخلی و منتهی به بندر با:


احداث راه رستم کال -بندر امیرآباد بطول تقریبی  12.5کیلومتر (از تقاطع حسین آباد به بندر)



تکمیل پروژه راه رستم کال -بندر امیرآباد بطول  8کیلومتر (از تقاطع حسین آباد به رستمکال) ( در دست
ساخت)



اجرای تعریض محور ورکال -پنبه چوله بطول  5.5کیلومتر



اجرای فاز دوم تعریض محور ورکال -گهرباران بطول  4.5کیلومتر ( با  %93پیشرفت فیزیکی)



ایجاد و بهسازی راه های دسترسی داخلی بندر بالغ بر  30کیلومتر



ساماندهی طرح ترافیکی بمنظور ارتقای ایمنی تردد در محوطه های عملیاتی بندر

 استقرار مرکز مستقل سواحل و بنادر با کارکرد:


نظارت و ساماندهی برسازه های دریایی تحت حاکمیت بندر و صدور مجور



احداث ایستگاه تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی بعنوان بندر پا یلوت



اندازه گیری مشخصه های دریایی( بخش مدیریت زیست محیطی  ،بخش ) GIS

 تکمیل و تحویل پاسگاه انتظامی امیراباد بمنظور خروج پاسگاه انتظامی از محوطه های بندری
 تکمیل و بهره برداری از مسجد محمد رسول ا...
 احداث دیواره حفاظت ساحلی شرقی بطول  1260متر
 احداث باسکول دیجیتالی ریلی (ساخت قطعات ،ریل گذاری و ایجاد زیر ساختهای تاسیسات برقی ،مکانیکی و )IT
 اجرای دیواره پیرامونی اراضی بندر بطول  12کیلومتر
 محوطه سازی معابر ،خطوط ریلی ،کانال های هدایت آب های سطحی بالغ بر  90000متر مربع
 احداث باشگاه ملوانان بندر امیرآباد ( با  %48پیشرفت فیزیکی )
 تکمیل تعمیرات اساسی محوطه های پیرامونی حوضچه شماره یک و جاده های دسترسی موجود بندر با پیشرفت % 86
 تعمیرات اساسی منجر به  pmاسکله های  1الی  9بندر امیرآباد
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 احداث ایستگاه آتش نشانی شماره  2بندر امیرآباد با پیشرفت % 17
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وضعیت جذب سرمایه بخش خصوصی:


جذب پروژه های سرمایه گذاری به مبلغ  13،541میلیارد ریال



پروژه های سرمایه گذاری به بهره بردار رسیده به مبلغ  6،679میلیارد ریال



پروژه های سرمایه گذاری در حال ساخت به مبلغ 6،861میلیارد ریال

(انعقاد  35مورد قرارداد اجرای پروژه های سرمایه گذاری بخش خصوصی)

استفاده بهینه از تجهیزات ملکی سازمان و باال بردن توان عملیاتی بندراقدام به:


انتقال و راه اندازی شش دستگاه جرثقیل بکرا از بندر شهید رجایی با اجرای زیر ساختهای مربوطه



انتقال و راه اندازی یکدستگاه جرثقیل موبایل ساحلی لیپهر  LHM100از بندر امام خمینی با اجرای زیر ساختهای مربوطه




] تهیه[ یکدستگاه باالبر به مبلغ  5میلیارد ریال (در دست اقدام)

بازسازی تجهیزات استراتژیک بمنظور حفظ سرمایه ملی و ارتقای توان عملیاتی:


بازسازی و نوسازی الیروب خزر( تعمیرات اساسی بدنه و زیرآبی شناور ،تعمیر و اصالح سیستم رانش ،پمپ الیروبی و
تامین دیزل های اضطراری  ،ساخت و نصب پروانه الیروبی با استفاده ازتوان تخصصی نیروهای داخلی)



اجرای سیستم مانیتورینگ بر روی شناور های قیام و الیروب خزر با استفاده از توانمندیهای کارشناسان و متخصصان
داخلی در راستای افزایش آماده به کاری شناورها



تعمیرات اساسی جرثقیل های لیپهر  64تنی با خرید دو دستگاه موتور از شرکت سازنده



راه اندازی دو دستگاه گنتری کرین با تکیه بر اقتصاد مقاومتی و استفاده از توان متخصصین داخلی.



افزایش ظرفیت جابجایی بار جرثقیل های ریلی ساحلی بکرا از 9تن به  15تن در شعاع  25متری ( با  %55پیشرفت
فیزیکی)



یکپارچه سازی نرم افزار  PMبرای تمامی شرکتهای فعال در سطح بندر

تامین تجهیزات استراتژیک و غیر استراتژیک:


تامین دو دستگاه جرثقیل  63تن ) (HMCساخت شرکت منگان



افزایش مکنده غالت به  13دستگاه بمنظور ارتقا نرم تخلیه و بارگیری گروه غالت بمیزان  300تن در ساعت توسط بخش
خصوصی



تامین 2دستگاه جرثقیل 80و  45تنی زنبوگن آلمان از طریق بخش خصوصی



تامین  9دستگاه کشنده تک مستر از طریق بخش خصوصی



خرید تجهیزات کمک ناوبری(مخابراتی  ،چراغهای دریایی)



خرید تجهیزات آتش نشانی به مبلغ 3میلیارد ریال

توسعه تجهیزات الکترونیک و بستر مخابراتی


خرید تجهیزات کمک ناوبری(مخابراتی  ،چراغهای دریایی)



توسعه زیر ساختهای سیستم حفاظت الکترونیک در محوطه های بندری و اراضی منطقه ویژه به طول تقریبی  17کیلومتر در
راستای ارایه خدمات مطلوب به شرکتهای سرمایه گذاری مستقر در منطقه



تکمیل بستر فیبر نوری جهت توسعه خطوط تلفن در محوطه بندر به طول تقریبی  3000متر



اجرای سامانه کنترل تردد



خرید و نصب دکل  75متری و انتقال دکل  45متری به بندر ترکمن



ایجاد ارتینگ و صاعقه گیر در بندر



خرید یکدستگاه رادار ساحلی جهت ایستگاه امیرآباد و خرید شوت نجات برج کنترل ترافیک بندر



تعمیرات اساسی تجهیزات مخابراتی و الکترونیکی
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خرید برد PLCجرثقیل لیبهر LHMو ساخت و نصب دکل  12متری جهت نصب دوربین و خرید تجهیزات مخابراتی و ارتقاء
و به روز رسانی کابل کشی و تغذیه تجهیزات به مبلغ 4میلیارد ریال ( در دست اقدام)

توسعه و ارتقاء تاسیسات برقی و مکانیکی بندر شامل:


ایجاد زیر ساخت جهت برق رسانی به اسکله رو-رو ریلی و ایستگاه تغییر بوژی



پروژه جابجایی و ارتقاء سیستم تصفیه خانه فاضالب ناحیه اداری (پکیج 100متر مکعبی )



تامین برق سرمایه گذاران از  3به  16مگا وات از طریق زیر ساختهای ایجاد شده در بندر



احداث پست برق 20کیلو ولت از  19واحد به  24واحد



خرید و اجرای تجهیزات به منظور تعمیرات اساسی منجر به  pmتاسیسات برقی



خرید و اجرای تجهیزات به منظور تعمیرات اساسی منجر به  pmتاسیسات مکانیکی



برق رسانی به  6دستگاه جرثقیل ریلی (بکرا)



راهبری و تعمیر نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی بندر امیرآباد



تامین و واگذاری فروش انرژی برق از طریق بخش خصوصی مطابق با اصل 44



استقرار سامانه  pmتاسیسات برقی و مکانیکی در بندر امیرآباد



جمع آوری شبکه های هوایی  20کیلوولت و تبدیل آن به شبکه های کابلی زمینی به طول  5کیلومتر



مطالعات ایجاد زیرساخت های تاسیسات برقی و مکانیکی شامل ( اعالم و اطفا حریق  ،مدیریت هوشمند انرژی و ایزو
)50001

سایراقدامات


راه اندازی مجدد کارخانه فوالد پس از وقفه یک و نیم ساله



طرح ملی ساخت قایق ربات خودران بمنظور حفاظت ،پایش وضعیت پای اسکله وحوضچه های بنادر



استاندارد سازی و تجهیز مرکز ) (MRCCبندر با پیشرفته ترین تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و مانیتورینگ حوادث دریایی
(بعنوان مرکز هماهنگی یکپارچه جستجو و نجات دریایی ،در دریای خزر)



تهیه و تامین بروز ترین تجهیز ات هیدروگرافی مطابق با آخرین تکنولوژی و استانداردهای بین المللی



ایجاد و تدوین طرح استانی جستجو و نجات دریایی شرق استان مازندران



تدوین طرح استانی مقابله با آلودگی آب دریا و تصویب در کارگروه ملی و استانی



احداث پایگاه مجهز جستجو و نجات دریایی بمنظور ارتقای ایمنی آبهای تحت پوشش بندر



ساخت و بهره برداری از یک فروند بارج  500تنی جهت عملیات پاکسازی دریا از مواد آلوده



نهایی نمودن تملک اراضی به میزان  1060هکتار و یکپارچه سازی هزار سند تفکیکی جهت اخذ سند مالکیت یکپارچه اراضی



برگزاری  150فقره انواع قراردادها (مناقصه ،مزایده  ،مشاوره ای و  )...به ارزش  1،180میلیارد ریال



ارتقاء سطوح همترازی پست های سازمانی بندر ( ایجاد اداره روابط کار و خدمات اشتغال -بازاریابی و سرمایه گذاری)



افزایش رفاه کارکنان و شرکتهای مستقردربندر(احداث سایتهای ورزشی زمین چمن  ،سایت قایقرانی و اسقرار نمایندگی بیمه کارکنان وکاال)



 -ارتقاء سطح ایمنی بندر از طریق ایجاد مرکزHSE



راه اندازی مرکز هماهنگی عملیات بندری به عنوان دومین بندر کشور



ایجاد مرکز تک پنجره غالت بمنظور استقرار نمایندگان علوم پزشکی ،دامپزشکی و...



ایجاد زیر ساخت جهت نگهداری کانتینرهای یخچالی



بروز رسانی تجهیزات آزمایشگاه استاندارد غالت



(ایجاد مسیر جدید روغن خوراکی از طریق بندر امیراباد)



ساماندهی انبارهای خصوصی بصورت نرم افزاری



ایجاد تعامل و هماهنگی بین حلقه ها ی زنجیره تامین (بندر،گمرک  ،راه آهن  ،قرنطینه و )...بمنظور:



بهبود در سرویس دهی درب گمرک ( افزایش فعالیت گیت های ریلی و جاده ای )

4



استقرار شعبه ارزی و ریالی جهت رفاه حال مشتریان



افزایش تعداد باسکول ورود و خروج کامیون (از 3دستگاه به 6دستگاه)



فعالسازی طرح همیار ناجی در محدوده تحت پوشش با استفاده از پتانسیلهای  NGOوتعاونی قایقرانان



مکانیزه نمودن ثبت اطالعات اسنادی شناورهای ملکی مستقر در بنادر امیرآباد و نکا



برگزاری مانور مشترک مقابله با آلودگی دریایی با همکاری صنایع نفتی همجوار بندر



انجام مانور مشترک آتش نشانی با همکاری صنایع همجوار



مدیریت ،سازماندهی و مشارکت در عملیات جستجوی جانباختگان حادثه سقوط بالگرد شرکت نفت



اجرای سیستم مانیتورینگ آنالین عملیات الیروبی( )system hypackدر الیروب خزر ( اولین بار در سطح بنادر کشور)



راه اندازی کد خدماتی اضطرار دریایی  1550در مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی



تهیه و تامین تجهیزات پزشکی مدرن و به روز جهت شناور ناجی1



هوشمند سازی بویه کانال دسترسی بندرامیرآباد از طریق بستر GSM



ایجاد خدمات مشاوره پزشکی تلفنی(شبانه روزی) به شناورهای متقاضی



انجام بازرسی متمرکز کنوانسیون ( MLCکار دریایی) بمنظور پیاده سازی استانداردهای مربوطه



طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی دکلهای ترانزیت کانال ورودی به منظور ارتقاء ایمنی در عملیات راهنمائی



ساخت و بهره برداری از یک فروند بارج  500تنی جهت عملیات پاکسازی دریا از مواد آلوده



عملیاتی نمودن سیستم جامع دریایی پس از  8سال از شروع پروژه



اجرای موفقیت آمیز طرح نوروزی سفرهای دریایی در محدوده تحت پوشش



اخذ مجوز ثبت کلیه شناورها با تناژ باالی  500GTو شناورهای تفریحی



ممیزی و بازدید از مراکز رادیویی غیروابسته به سازمان در محدوده آبهای تحت پوشش بندر امیرآباد و استان گلستان
جهت شناسایی نقاط کور رادیویی.



پیگیری و رفع تداخل رادیویی موجود بر روی باندهای  MF/HF ، VHFدریایی در راستای حفظ و صیانت از طیف
فرکانسهای دریایی.



بازنگری ،بهبود درفرایندهای عملیاتی با بکارگیری تکنیکهای بهبود مدیریت



نصب بروزترین تجهیزات هواشناسی در مرکز کنترل ترافیک



توسعه زیر ساخت شبکه های نرم افزاری وتحت وب



اجرای دوره های آموزشی لجستیک بندری بعنوان بندر پیشرو در بنادر شمالی به میزان  43،826نفر ساعت



تهیه و راه اندازی نرم افزار گزارش عملیات کشتی (نسخه موبایل)



پیاده سازی نسخه جدید نرم افزار سیستم مدیریت عملیات کاالهای عمومی(  ) NEW GCOMSبعنوان پایلوت در بنادر
کشور



ایجاد زیر سیستم مانیتورینگ کاالی وارده در سامانه Gcomsتوسط مشتریان بندر



ایجاد ارتباط سامانه Gcomesبا سامانه گمرک جهت تبادل اطالعات قبض انبار



توسعه شبکه رایانه ای بندر و ارتقاء سرویسهای مربوطه ( با 99درصد پیشرفت فیزیکی)



توسعه پوشش چتر وایرلس (شبکه بی سیم) در محوطه های عملیاتی



راه اندازی سامانه توزین در حال حرکت (WIMدر دست قدام)



هوشمند سازی تجهیزات دریایی و بندری مبتنی بر تکنولوژی (IOTدر دست اقدام)



راه اندازی نرم افزار موبایل پرداخت آنالین(انجام شده)



تهیه و راه اندازی نرم افزار تحت وب مانیتورینگ ورود و خروج انبارها (در راستای ساماندهی انبارها)



نصب و راه اندازی سیستم پیشرفته پشتیبان گیری اطالعات



راه اندازی  Mail serverاختصاصی بندر
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راه اندازی مراکز دیتای پشتیبان در راستای استانداردهای پدافند غیر عامل



راه اندازی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری ()CRM



ایجاد و تقویت زیر ساخت کانتینر یخچالی جهت توسعه صادرات میوه و تره بار



اولویت در پهلو دهی کشتی های مخصوص حمل کاالهای صادراتی ،تخصیص تجهیزات و انبار به کاالهای صادراتی،اصالح و
کاهش تعرفه های صادراتی (خصوصاً میوه و تره بار)



حجم تخلیه و بارگیری بندر امیرآباد طی سالهای اخیر  ،به شرح جدول ذیل:

عنوان
تخلیه و بارگیری
(تن)

سال92

سال93

سال 94

سال 95

سال96

سال 97

3،417،498

3،487،232

2,879,922

2,217,817

3،192،132

3792899

6

دستاوردها


کسب مقام نخست جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در سال  95در سطح سازمان با رشد 420درصد



افتتاح فاز دوم بندر توسط رئیس محترم جمهور(حوضچه دوم و  6پست اسکله)



کسب مقام برتر ارزیابی عملکرد در بین دستگاههای اجرایی استان و سازمان بنادر در سالهای  95 ،94 ، 93و 96



کسب مقام نخست ارزیابی عمکرد مرکز  HSEبندر در سطح سازمان بنادر



انتخاب بندرامیرآباد به عنوان کانون افتتاح پروژه ها در سفر استانی رئیس جمهور محترم



کسب مقام برتردرحوزه تحقیق و پژوهش در سطح وزارت راه و شهرسازی



کسب رتبه دوم تحقق اهداف سال  94و رتبه اول تحقق اهداف در سال 96



کسب مقام برترطرح پژوهشی ساخت قایق ربات خودران در جشنواره شهید دادمان



برگزاری هفتمین اجالس سران خزر در بندر امیرآباد با حضور پنج کشور ساحلی خزر



برگزاری همایش بین المللی توسعه صادرات از مسیر دریای خزر به میزبانی سازمان بنادر و دریانوردی با حضور معاون وزارت
راه و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی استاندار مازندران و دیگر مسئوالن سازمان بنادر و دریانوردی ،نمایندگان مجلس
 ،نمایندگان کشورهای روسیه ،ترکمنستان ،آذربایجان ،تاجیکستان ،قزاقزستان ،گرجستان ،هند و افغانستان و سرمایه
گذاران



امضای تفاهم نامه همکاری در شرایط اضطرار و بحران در پسکرانه شرقی دریای خزر



رتبه نخست تخلیه و بارگیری با سهم  %65در بین بنادر تجاری شمالی طی 11ماهه سال 97



رتبه نخست صادرات با سهم  %60در بین بنادر شمالی



رتبه نخست تخلیه غالت با سهم  %73دربین بنادر شمالی



راه اندازی مجدد سوآپ نفتی بندر نکا و رشد  24برابری تخلیه مواد نفتی در سال  96نسبت به سال 95



کاهش 7درصدی متوسط زمان کنار اسکله ( )Service Timeدر سال  96نسبت به سال 95



کاهش 25درصدی متوسط زمان انتظار نوبت( )Waiting Timeدر سال  96نسبت به سال 95
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