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  بخارست-جمهوري اسالمي ايرانسفارت 
 

 مهمترين بنادر فعال و قابل استفاده روماني براي تجار ايراني

  
  

 نيواقع شده است. ا نيبا اوكرا يبه مرز شمال كيو نزد اهيس ياياست كه در در ييايبندر رومان كي نايسول
 گذرد. ياز آن م اهيس ياياست كه دانوب قبل از ورود به در يشهر نيقرار دارد، آخر نايشهر كه در سول

متر  7,5-7متر و عمق  150-120عرض  لومتر،يك 84كانال دست ساز به طول  كيدر واقع  نايسول كانال
كانال  ي. در ابتداافتي شيافزا 1970دانوب در سال  انيدرصد كل جر 18درصد به  8ا ت 7آب آن از  انياست. جر

 قرار دارد. نايبندر سول -تولچا، در دهانه  به نام يبندر رودخانه ا كي

 يروبيمتر است، ال 14تا  10است. اعماق كانال از  يو تجار يتردد مسافر يبرا يناوبر ياصل ريمس نايسول
 خيو مارس  هيفور ي. ممكن است در ماه هارنديتا پهلو بگ دهديمتر اجازه م 7,32حداكثر  يهايبه كشت يدائم
ه مواجه با م هيدر طول دسامبر و ژانو استشود. ممكن  يشكن ها باز نگه داشته م خيشود، اما بندر توسط  ليتشك

 شود. 

با  يهايكشت يبرا يزمستان يمتر و منطقه فصل 100از  شيب يهايكشت يبرا يمنطقه تابستان خط بار: منطقه
 نوامبر. 30مارس تا  1تابستان  ه،يفور 28/29دسامبر تا  1كمتر، زمستان  ايمتر  100طول 

كنند اعمال  يعبور م نايكه از كانال سول ييها يكشت يبرا ريز يها تيمحدود 1992 هياز ژوئ اندازه: حداكثر
 شود: يم

 متر 155حداكثر طول  -

 فوت 24 1درفتحداكثر  -

                                                            
1 . Draft 
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 .درفت 25000dwt ،200m LOA ،7.93m باًيتقر قابل حمل: يكشت نيبزرگتر

 .در ساعت لومتريك 10 :نايسرعت در كانال سول كثرحدا

 است: ريبه شرح ز دسترسي ها به اين بندر

Sulina — SE — approach course no. 5, 1.6 Nm in breadth, 7 Nm long, course 14326. 
  كند: يرا برآورده م ريز يها تيموقع يخط مركز

S1: 45 deg. 03’1»N — 29 deg. 53’4»E, 11.5 Nm, true bearing 124.4 to the Sulina 
Lighthouse. 

S2: 45 deg. 08’9»N — 29 deg. 47’9»E, 5.75 Nm, true bearing 095.7 to the Sulina 
Lighthouse. 

 ييهايكشت يباالدست، برا NM44‐NM64بخش  يدانوب، برا نيو قوان يالمللنيب يهاونيكنوانس طبق
ز ا يعبور كشت يبرا نياست. همچن ياجبار ينيو اوكرا ييايرومان پايلوتهمراه داشتن  روند،يم يكه به بندر رن

 .شودسوار  ديبا ييايرومان پايلوت ،ياز بندر رن نا،يدست در كانال سول نييپا

 ها: تيمحدود

 بسته است. فيضع ديبد آب و هوا و د طيدر طول شب، شرا يناوبر يبرا نايسول كانال

 )2008تن ( 1،400،000: بار ساالنه تناژ

 ارتباط:

 وب سايت تلفن/فكس پست الكترونيكي

office@azlsulina.ro 0240543650 h ps://azlsulina.3x.ro/  
  

 

ه را ب يمحصور در خشك يياروپا يكشورها يقرار دارد كه بازارها يتجار يرهايتقاطع مس بندر كنستانتا در
 دوري(راه آهن و جاده)، كر IV دوريكر قيبندر از طر نيكند. ا يو خاور دور متصل م يمركز يايماوراء قفقاز، آس

VII - دوريكر شود، و يمتصل م نبه آ اهيس يايدر-)، كه توسط كانال دانوبيدانوب (آب داخل IX  (جاده) كه از
 دارد. يو شرق يمركز ياروپا يبا كشورها يخوب اريارتباط بس گذرد يبخارست م
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قرار  ناينانومتر از شاخه سول 85نانومتر از تنگه بسفر و  179در  اهيس يايدر يكنستانتا در ساحل غرب بندر
 يو مابق نيهكتار آن زم 1313است كه هكتار  3926. مساحت آن زدير يم ايآن دانوب به در قيدارد كه از طر

را  طيشرا نيدهند و امن تر يهكتار آب است. دو موج شكن واقع در سمت شمال و جنوب بندر را پناه م 2613
 يمتر و موج شكن جنوب 9400در حال حاضر  يكنند. طول موج شكن شمال يم جاديا يبندر يها تيفعال يبرا

است. طول كل اسكله  ياتياسكله عمل 140تعداد  نياسكله است كه از ا 156 يمتر است. بندر كنستانتا دارا 5560
 متر است. 19تا  8 نيو عمق آن ب لومتريك 32

ست و ا سهيشود قابل مقا يارائه م يالملل نيو ب ييبنادر اروپا نيكه توسط مهم تر يها با موارد يژگيو نيا
 بندر دهد. يدات ولت را م 220000فله بر  يها يدات وات و كشت 165000 تيبا ظرف يامكان اسكان تانكرها

 ياست. امكانات ارائه شده توسط بندر امكان اسكان هر نوع كشت يو هم رودخانه ا ييايدر يكنستانزا هم بندر
  كند. يرا فراهم م يرودخانه ا

اط از نق يكيشود كه نشان دهنده  يانجام م اهيس يايدر-كانال دانوب قيبندر با رودخانه دانوب از طر اتصال
از  يكيتوان حمل كرد، دانوب  يكه م يكم و حجم مهم يها نهيهز ليبندر كنستانزا است. به دل يقوت اصل

  اروپا است. يو جاده ا يلير متراكمحمل و نقل  يكارآمد برا ينيگزيحمل و نقل، جا يروش ها نيسودمندتر

 

 ياز بنادر اقمار يكي ني. اقرار دارد نانومتر شمال كنستانتا 13,5 باي، تقراهيس يايدر يدر خط ساحل ايديم بندر
 و ساخته شده است. موج يمجاور طراح يميو پتروش يصنعت ساتيبه تاس يخدمات رسان يكنستانتا است و برا

هكتار آن  234هكتار است كه  834 بندر نيطول دارند. مساحت ا لومتريك 6,97در مجموع  Sو  N يشكن ها
كنستانتا) به  يساز يبه كشتاسكله متعلق  3 ،ياتياسكله عمل 11اسكله ( 14 و دارايهكتار آب  600و  يخشك

 .است لومتريك 2,24طول كل 

 ابدييم شيمتر افزا 9به  4-1نفت خام  هيتخل يهاانجام شده، عمق بندر در اسكله يروبيال اتيبر عمل عالوه
 ي. محموله هاكنديوات را فراهم مدات 20000متر و  8نشست با حداكثر آب ييهابه نفتكش يكه امكان دسترس

 .LPG: نفت خام و مشتقات، ياتيعمل ياصل

كه امكان  ابدييم شيمتر افزا 9به  4-1نفت خام  هيتخل يهاانجام شده، عمق بندر در اسكله يروبيال اتيعمل با
 .كنديرا فراهم م dwt 20000متر و  8با حداكثر آبش  ييبه تانكرها يدسترس

 .يو محصوالت فلز agribulk ،GPL: نفت خام و مشتقات، ياتيعمل ياصل يها محموله

 )Poarta Alba ‐ Midia Navodari Canal قي(از طر يجاده، راه آهن، داخل :اتصاالت
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 2748 لوهرتز؛يك 461. لوهرتزيك 500: ي، فركانس كار"YQI"، عالمت تماس Radio Constantza :ارتباطات
 لوهرتزيك

VHF: Harbor Master, Midia, Ch 67. 

 تياهم ،پرسنل  هيسالمت كل تيوضع ،يريبالفاصله پس از پهلوگ يبهداشت ونيسيكم :يبهداشت مقررات
كند. در صورت عدم وجود خطر  يم يو ... را بررس ونيناسيواكس ،ياحتمال يها يماريمحموله، مشخصات ب

 شود. يارائه م يبه كشت گانيمجوز را ،يآلودگ

 شود. يمحدود م Eو  S ي: بندر توسط موج شكن هابندر تيمحدود

متر و عمق  80به عرض  كيكانال نزد كي قيبه بندر از طر يدسترس ها:و كانال رهايمس ،ييايدر يشناورها
 .شوديمتر انجام م 5,6

خدمات  يكه برا ييشناورها ،ييايدر يروين يشناورها يهمه شناورها، به استثنا يبرا ياجبار پايلوت
 يحيتفر يهايو كشت يمارستانيب ،ينجات، آموزش يشناورها ،يانورديكنترل و نظارت در ،يمانند نگهدار يعموم

است.  يساعت الزام 24بندر در طول  داخلورود، خروج از بندر و مانور شناورها در  يبرا پايلوت. شوندياستفاده م
بندر  تيبا كنترل وضع يكشت كاپيتاناطالع دهد.  پايلوتبه  دنيساعت قبل از رس 12حداقل  ديبا يفرمانده كشت

 .رديگ يتماس م VHF Ch 14و با  Nاز اسكله  ينانومتر 12منطقه  يكنستانتزا در ورود

 است: ريبه شرح ز پايلوتشدن  ادهيسوار شدن/پ يبرا ياجبار منطقه

 .1E.'43°028 شمالي 1.'05°44به نقطه مختصات:  كي)، نزد4باد  يروي(ن خوب يهوا -
 .3E.'42°028 شمالي 2.'06°44به نقطه مختصات:  كي)، نزد4بد (وزش باد به شدت  يو هوا آب -

 .متر 20 :در منطقه لنگرگاه عمق

از  يسطح آب ممكن است ناش راتيياست. تغ زيناچ اهيس ياي: جزر و مد در درانيجزر و مد و جر محدوده
 متر برسد. 0,5به  ديشد طيمداوم باشد و در شرا يبادها

 1014: اسكله تراكم

 .N‐NE ز،ييپا ;NW‐NE. تابستان، NE‐Sو  NE‐Eباد غالب: زمستان، شمال شرق. بهار،  و هوا: آب

) رويلونيك 30تا  20بوفور ( 10تا  9) با طوفان تا شدت هي(اكتبر) و در زمستان (ژانو زييپا انيدر پا ديشد يبادها
 دهد. يرخ م
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ول مدرن با سل يكمك ناوبر ليوسا ا،يتا مانگال ايدياز م ،يدر امتداد سواحل رومان :ياصل يكمك ناوبر ليوسا
  رادار وجود دارد. يكنترل از راه دور و بازتاب دهنده ها ،يديخورش يها

  :است ريز ي با ظرفيت هايياسكله ها يبندر دارا نيا

 .(.1x 10t ‐ Global Opتن (  x 6.5 2اسكله  لي: جرثقامكانات

 .مترمربع 10,780مربع. و سكو =  متر x 720 = 2.160 3: انبارها = يساز رهيذخ

 ييايدر-يرودخانه ا ي) دسترسيشعبه ناودر ‐ Poarta Alba) اهيس يايدر -كانال دانوب قي: در بندر از طربارج
 .وجود دارد

 :ارتباط

 وب سايت تلفن/فكس پست الكترونيكي

apmc@constantza‐
port.ro  

  تلفن:
40,241,61,15,40  

  فكس:
40,241,61,95,12  

  

http://www.portofconstantza.com 
  

 

 

 كه در شهر بندر نياست. ا يبزرگ رومان بندر نيدر رود دانوب و دومه اي بندر رودخان نيبزرگتر سگاالت بندر
 .است يامكانات فراوان يقرار دارد، دارا سگاالت

 تعداد است.متر 2390=و  افقي متر 4,675=يعمود، آن اسكله طولو  متر مربع 864،131 اين بندر كل مساحت
 است.  56 اين بندر ياتيعمل ياسكله ها

 :امكانات
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 - ضيراه آهن عر ;(Ecartament European) متر 12,348اتصال راه آهن: طول =  اتي/ عمل يزمستان بندر
 يساز رهيها؛ امكانات ذخ ونيكام نگياتصال راه آهن؛ پارك ;نقطه تعرفه راه آهن ؛ياتيعمل يدر امتداد اسكله ها

: ياله كشتزب تيريمدغالت؛  يبرا لويس ؛يشتك اتيعمل يبرا يبندر زاتيبسته)؛ تجه يباز و انبارها يكاال (سكوها
 ؛يارشمنطقه آزاد؛ خانه سف ؛يكشت يامكانات نگهدار نگ؛يبانكر اتيعمل ؛يدنيفاضالب و آب آشام ،يخانگ يزباله ها

 .ISPS مطابق با كد يمنيا ؛ينفت انهيپا ؛ينريكانت ناليغالت؛ ترم ناليترم ;"DAMEN" يساز يكشت

 

 .سمنطقه آزاد گاالت كي، نزدMm 79: ييايجغراف تيموقع 

 :بندر يفن زاتيتجه

 )تن 32، 16، 10شناور ( يها ليجرثق-

 )نريترانس كانت -تن  32تن،  10تن،  6،3اسكله ( يها ليجرثق -

 )تن 50، 30خودكار ( يها ليجرثق -

 )تن 25-22تن،  14-10تن،  7-5تن  3،2( فتراكيل -

 .جلو يلودرها -

 :يبندر امكانات

واقع شده است و  سمتر مربع آن در منطقه آزاد گاالت 73967,00متر مربع است كه  510952كل بندر  مساحت
 .است تريل يليم 2041,58طول آن 

 :شود يرودخانه انجام م قي) و از طرضيو عر ي(عاد يليجاده، ر قيبه بندر از طر يدسترس

  : جاده اي شبكه

با  نيشود، بنابرا يمتصل م يمل يكند و به شبكه راه ها ياستاندارد و بزرگ را فراهم م يكاالها تيامكان ترانز
 .كند يارتباط برقرار م يياروپا يتمام كشورها

 :شود يم ميتقس ريمتر است كه به شرح ز 6474طول  يدارا -آهن  راه
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 لي/ تحو رشيپذ يراه آهن برا ريمتر مس 1717 •

 هي/ تخل يريبارگ يمتر جلو برا 4257 •

واگن ها در داخل بندر با استفاده از  ييجابجا ،واگن ها .C.S.I هي/ تخل يريبارگ يبرا ضيمتر راه آهن عر 500 •
 .شود يانجام م بندر يوهايلوكوموت

 :رودخانه ريمس

 درفتو  تي(ظرف tdw 15000حداكثر ييايدر يها يو كشت يرودخانه ا يها يبارج، كشت دسترسي از طريق:
 ). دارد يثبت شده است بستگ نايمجاز منحصراً به حداكثر عمق دانوب كه در بارا سول يها يكشت

اسكله در منطقه آزاد واقع شده  3تعداد  نيمتر وجود دارد كه از ا 110اسكله به طول  8در امتداد رودخانه دانوب 
متر در حوضه بندر واقع شده  105اسكله هر كدام به طول  2برند و  يو از امكانات ارائه شده توسط آن بهره م

 .است

 :خدمات

 :از كاالها مانند يعيوس في) طميمستق ريغ اي مي(مستق هي/ تخل يريبارگ -

 ،يمحصوالت فوالد*

 .يفله: زغال سنگ، كك، سنگ معدن، باالست و محصوالت معدن، مصالح ساختمان يكاالها*

 .چوب *

 .فله صورت بهو  يظروف يآهن يزباله ها*

 .حمل و نقل بسته *

 .مختلف يصنعت زاتيتجه*

 غذا؛*

 .حمل و نقل لهيكاالها در هر وس يريانباشتن / پهلوگ -
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متر  46303با مساحت  ييدر انبارها ايمتر مربع و /  131105به مساحت  يبتن يسكوها يبر رو يساز رهيذخ -
 .مربع

 .غالت، باالست و محصوالت معدن ،يفله و عموم يكاالها ،يمحصوالت فوالد يبرا يحمل و نقل رودخانه ا  -

 .واقع در كرانه چپ دانوب ،Mm 80 :ييايجغراف تيموقع

 :يفن زاتيتجه

 )تن 32، 16شناور ( يها ليجرثق -
 )نركانتي ترانس –تن  25تن،  10تن،  8تن،  5اسكله ( يها ليجرثق  -
 )تن 63تن،  50، 25خودكار ( يها ليجرثق -
 )2t ،3،2t ،7t ،10t ،28t( فتراكيل -
 جلو يلودرها -

 :يبندر امكانات

 قي) و از طرضيو عر ي(عاد يليجاده، ر قيبه بندر از طر يدسترس .متر مربع است 295886,00كل بندر  مساحت
 :شود يرودخانه انجام م

  :يجاده ا شبكه

 بيرتت نيشود و بد يمتصل م يمل يكند و به شبكه راه ها ياستاندارد و بزرگ را فراهم م يكاالها تترانزي امكان 
 .كند يارتباط برقرار م يياروپا يبا تمام كشورها

 :است ريمتر به شرح ز 2619راه آهن  طول

 لي/ تحو رشيپذ يمتر راه آهن برا 1313 •

 .هي/ تخل يريبارگ يمتر جلو برا 1206 •
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داخل بندر با استفاده از  يواگن ها ييجابجا .C.S.I واگن از هي/ تخل يريبارگ يبرا ضيمتر راه آهن عر 100 •
 .شود يخود انجام م ويلوكوموت

 :رودخانه ريمس

  انجام مي شود.تن وات  8000حداكثر  ييايدر يها يو كشت يرودخانه ا يها يها، كشت قيقا از طريق: يدسترس

ده ثبت ش نايمنحصراً به حداكثر عمق دانوب كه در بارا سول يبهره بردار يشده برا رفتهيپذ يها يكشت درفت
 .دارد ياست بستگ

  برد: يبهره م رياسكله به شرح ز 7بندر از  نيا

اسكله  1متر واقع در حوضه بندر.  110-90اسكله به طول  4متر در امتداد رود دانوب و  120اسكله به طول  3 
 .متر در حوضه بندر واقع شده است و متخصص غالت است 130به طول 

 :خدمات

 :از كاالها مانند يعيوس في) طميمستق ريغ اي مي(مستق هي/ تخل يريبارگ -

 ،يمحصوالت فوالد*

 .يفله: زغال سنگ، كك، سنگ معدن، باالست و محصوالت معدن، مصالح ساختمان يكاالها*

 .چوب *

 .فله صورت بهو  يظروف يآهن يزباله ها*

 .حمل و نقل بسته *

  .مختلف يصنعت زاتيتجه*

  *غذا.

 .حمل و نقل لهيكاالها در هر وس يريانباشتن / پهلوگ -
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متر  46303با مساحت  ييدر انبارها ايمتر مربع و /  131105با مساحت كل  يبتن يسكوها يرو يساز رهيذخ -
 .مربع

3

و مساحت  تريل يليم 2067 يريبا جبهه پهلوگ Km 157.6 و Km 155.4 نيواقع ب :ييايجغراف تيموقع
 .متر مربع 204404,00

 متر 6,5 ييايدر ياسكله ها يمتر. برا 3,5اسكله رودخانه  يبرا عمق در اسكله: حداقل

 .راه آهن، جاده، تسمه نقاله حمل و نقل: ليوسا

 :يبندر امكانات

  tf 25-16: يبندر زاتيتجه

 ;مربعمتر  16380: يبندر يسكوها

 .متر مربع 41565: يساز رهيذخ يفضا

  ارتباط:

 وب سايت  تلفن/فكس پست الكترونيكي

Directorgeneral@apdmgalati.ro460660236 40  apdm@apdmgalati.ro  
  


