
1395/04/20فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده 1شماره صفحه :

تخلیهكل شناورحاضر
بندر

نفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسكله

حمل كاال به بندر ازحمل كاال از بندر بهجمع تخلیه و بارگیریبارگیری

دریادروازهدریادروازهكلنفتیغیر نفتینفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسكله فروند
ردیف

تعداد شناور

فعال

2439,2990025,59913,70039,3760013,41825,95839,01739,65878,67537,3834,6243,01929,626امام خميني1 13

2439,2990025,59913,70039,3760013,41825,95839,01739,65878,67537,3834,6243,01929,626 13 جمع :



1395/04/20وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام كاالی اصلی نام شناور بندر مكان آخرين پهلوگيريتاریخ ورودردیف

لنگرگاه1395/04/17عقاب طاليي درياTAHMEEL 2امام خميني1 لنگرگاه مياني1395/04/21

پهلوگيري1395/04/19آبران جنوبCIC PIRAEUSامام خميني2 1395/04/2614ذرت دامي

خروج1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني3 1395/04/3027

خروج1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني4 1395/04/2204نفت کوره

خروج1395/04/09گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني5 منطقه ويژه1395/04/234نفتا

خروج1395/04/09آبران جنوبW SKYامام خميني6 1395/04/2027

خروج1395/04/12جاده نقره ايPATRIOTامام خميني7 1395/04/2129اسلب استيل

خروج1395/04/14آبران جنوبTHE ABLEامام خميني8 1395/04/2126

خروج1395/04/14سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني9 1395/04/2209سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/04/14هوپاد درياARTAVANDامام خميني10 1395/04/2216

خروج1395/04/15ايليا درياي پارسOCEAN GASامام خميني11 پتروشيمي1395/04/222گاز پروپان

خروج1395/04/17فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني12 1395/04/2234قير مايع

خروج1395/04/18هوپاد درياTABAN 1امام خميني13 1395/04/2013کاالي کانتينري

خروج1395/04/18هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني14 1395/04/2113کاالي کانتينري

خروج1395/04/18هوپاد درياDARYABARامام خميني15 1395/04/2614

خروج1395/04/18شرکت ملي نفتکش ايرانPERSIAامام خميني16 ماهشهر1395/04/20گازوئيل

خروج1395/04/18دريا وحدت جنوبABDULRAZAQامام خميني17 لنگرگاه مياني1395/04/23روغن پايه

خروج1395/04/19اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني18 ماهشهر1395/04/22

خروج1395/04/19خط آبي بيتاST DRAGONامام خميني19 لنگرگاه داخلي1395/04/22

خروج1395/04/19سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني20 1395/04/2011کاالي کانتينري

خروج1395/04/20رنگين کمان اطلس اوشانJAHAN SISTERSامام خميني21 1395/04/2906

خروج1395/04/20سي بار و درياTENG DAامام خميني22 1395/04/2430سنگ آهن

خروج1395/04/20ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني23 1395/04/2113کاالي کانتينري



1395/04/20وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

كامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسكلهبندرردیف نام كاالنام ترمینال

JAHAN SISTERS1395/04/20650000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 129,979 پودر آلومينيوم 1395/04/20 رنگين کمان اطلس اوشان

ZEALAND ARIANE1395/04/186,07002760 09 بارگيريصادرات امام خميني 225,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/04/14 سيزارک

FOROTAN *1395/04/206506000 11 تخليهکانتينر امام خميني 30 کاالي کانتينري 1395/04/19 سوزان اطلس جنوب

JAME JAM 51395/04/206054100 13 بارگيريکانتينر امام خميني 4617 کاالي کانتينري 1395/04/20 ستاره تدارک دريا

JAME JAM 51395/04/203052700 13 تخليهکانتينر امام خميني 5305 کاالي کانتينري 1395/04/20 ستاره تدارک دريا

JAME JAM 51395/04/2012600 13 بارگيريکانتينر امام خميني 6617 کانتينر خالي 1395/04/20 ستاره تدارک دريا

DARYABAR1395/04/192,826000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 765,650 ذرت دامي 1395/04/18 هوپاد دريا

DARYABAR1395/04/194,622000 14 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 865,650 ذرت دامي 1395/04/18 هوپاد دريا

ARTAVAND1395/04/157,620000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 960,900 گندم آردسازي 1395/04/14 هوپاد دريا

THE ABLE1395/04/148,190000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1054,350 کنجاله سويا 1395/04/14 آبران جنوب

W SKY *1395/04/10736000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1170,000 کنجاله سويا 1395/04/09 آبران جنوب

PATRIOT1395/04/196,73102760 29 بارگيريصادرات امام خميني 1247,644 شمش آهن 1395/04/12 جاده نقره اي

DUBRA1395/04/224,027000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1319,930 بنزين 1395/04/09 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1395/04/221,803000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1420,976 نفتا 1395/04/09 گذرگاه خليج فارس آبي

ABDULRAZAQ1395/04/222,204000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 152,902 روغن پايه 1395/04/18 دريا وحدت جنوب

ST DRAGON1395/04/229,673000 تخليهپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي1 امام خميني 169,673 متانول 1395/04/19 خط آبي بيتا

OCEAN GAS1395/04/2021,951000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1743,781 گاز پروپان 1395/04/15 ايليا درياي پارس

78,6751345520جمع : 517,975

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/20وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

تناژتناژ تناژ

باقیماندهتا آن روزروزانه
خروجی

بارگیری

تناژ

بارگیریبارگیری

TEU

بارگیری

TEU

تاآن روز روزانه

بارگیری ردیف

تناژ

تا آن روز

تخلیه

روزانه

تناژ

تخلیه

TEU

تخلیه

TEU

تاآن روز روزانه

تخلیه

تناژ

باقیمانده

تخلیه

تعداد

كامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنكامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسكلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

165065029329000000000000 29979 JAHAN SISTERS061395/04/201395/04/20امام خميني

20000000250016070176007401002760 0 ZEALAND ARIANE091395/04/141395/04/18امام خميني

3650650-650606000650006500000 0 FOROTAN *111395/04/191395/04/20امام خميني

430530502727006176176170474700 305 JAME JAM 5131395/04/201395/04/20امام خميني

574481000855642000000000000 65650 DARYABAR141395/04/181395/04/19امام خميني

67620572863614000000000000 60900 ARTAVAND161395/04/141395/04/15امام خميني

78190516992651000000000000 54350 THE ABLE261395/04/141395/04/14امام خميني

8736700000000000000000 70000 W SKY *271395/04/091395/04/10امام خميني

90000000476446731476440002760 0 PATRIOT291395/04/121395/04/19امام خميني

10000000043781219514378100000 0 1395/04/151395/04/20پتروشيميOCEAN GAS2امام خميني

11967396730000000000000 9673 1395/04/191395/04/22لنگرگاه داخليST DRAGONامام خميني

1200000002902220422046980000 0 1395/04/181395/04/22لنگرگاه ميانيABDULRAZAQامام خميني

134027138076123000020976180320894820000 19930 1395/04/091395/04/22منطقه ويژهDUBRA4امام خميني

0جمع : 552 47 47 8,831 132,740 39,376 141,571 0 0 87 87 96,709 214,078 39,299 310,787

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/04/20شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/30   8:16 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

1

7

4

0

1

13

650060 438

24,64412,8010 241,649

13,70025,9580 73,861

000 0

30561774 768

39,29939,376134 316,716

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

2

1

10

10

0

1

24

11,634

438

351,373

212,673

0

768

576,886

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

1650060 438

724,64412,8010 241,649

413,70025,9580 73,861

0000 0

130561774 768

1339,29939,376134 316,716

2

1

10

10

0

1

24

11,634

438

351,373

212,673

0

768

576,886



1395/04/20علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

بندر
توقف عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام كاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسكله

نوع

عملیات

كل مدت

زمان توقف

تاریخ آخرین

پهلوگیری
ترمینال ردیف

TENG DA1395/04/20امام خميني1 2:00پاس ورودي11,300002:00بارگيريسنگ آهنسي بار و دريا23:59  301395/04/20 صادرات

TENG DA1395/04/20امام خميني2 4:00عدم آمادگي صاحب کاال11,300004:00بارگيريسنگ آهنسي بار و دريا23:59  301395/04/20 صادرات



1395/04/20وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

بندر

وضعیت حمل كاال از بندروضعیت حمل كاال به بندر

كلبه انباریكسره

تعداد كامیون

كلاز انباریكسره

یكسره
جمعبه انباراز انبار

تعداد واگن

یكسره
جمعبه انباراز انبار

خروجورودخروجورود

ردیف
موجودی كاال

در پایان
فعالیت

تغییر
رسوب
روزانه

34,75232,64567,397042,00742,0071,680832,315461561امام خميني1 55200 -9,3622,075,297

34,75232,64567,397042,00742,0071,680832,315461561 552000جمع : 2,075,297 -9,362



1395/04/20شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

تناژ TEUنام كاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

كشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
كاالی

متر
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

)( متر )(

در حال بارگيري182000عقاب طاليي درياTAHMEEL 21395/04/17  17:55PANAMAامام خميني1 3



1395/04/20فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

ردیف

تخلیه

تناژ

موجود در ترمینالبارگیری

تناژ
2040

تناژ پر خالی

جمع تخلیه و بارگیری

سایر

خالیبندر

سایر2040

پر

سایر2040

خالی

سایر2040

پر

سایر2040

خالی

سایر2040

پر

0017709552414061761281,572امام خميني1 00002,9891,856 20,787-21,712 00

00177095524140617 61281,572جمع : 00002,9890 20,7870 00



1395/04/20فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/20شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ كلمحموله اصلی

كاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


