
1395/04/21فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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

2327,7180021,5956,12321,9010018,0863,81539,6819,93849,61948,26813,24814,57627,718امام خميني1 10

2327,7180021,5956,12321,9010018,0863,81539,6819,93849,61948,26813,24814,57627,718 10 جمع :



1395/04/21وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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

خروج1395/04/12جاده نقره ايPATRIOTامام خميني6 1395/04/2129اسلب استيل

خروج1395/04/14سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني7 1395/04/2209سيمان پرتلند - خاکستري

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

خروج1395/04/14هوپاد درياARTAVANDامام خميني9 1395/04/2216

خروج1395/04/15ايليا درياي پارسOCEAN GASامام خميني10 پتروشيمي1395/04/222گاز پروپان

خروج1395/04/17فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني11 1395/04/2234قير مايع

خروج1395/04/18هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني12 1395/04/2113کاالي کانتينري

خروج1395/04/18هوپاد درياDARYABARامام خميني13 1395/04/2614

خروج1395/04/18دريا وحدت جنوبABDULRAZAQامام خميني14 لنگرگاه مياني1395/04/23روغن پايه

خروج1395/04/19خط آبي بيتاST DRAGONامام خميني15 لنگرگاه داخلي1395/04/22

خروج1395/04/19اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني16 ماهشهر1395/04/22

خروج1395/04/20ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني17 1395/04/2113کاالي کانتينري

خروج1395/04/20سي بار و درياTENG DAامام خميني18 1395/04/2430سنگ آهن

خروج1395/04/20رنگين کمان اطلس اوشانJAHAN SISTERSامام خميني19 1395/04/2906

خروج1395/04/21پاشا درياي شرقKSL HUAYANGامام خميني20 1395/04/2832سنگ آهن

خروج1395/04/21پرنده آرام اقيانوسيSEA MARSHALامام خميني21 ماهشهر1395/04/23نفت کوره

خروج1395/04/21امواج درياEUROPROGRESSامام خميني22 ماهشهر1395/04/25نفت کوره



1395/04/21وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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

PIRAMERD1395/04/203,11701270 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 144,722 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

JAHAN SISTERS1395/04/203,900000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 229,979 پودر آلومينيوم 1395/04/20 رنگين کمان اطلس اوشان

ZEALAND ARIANE1395/04/185,53602520 09 بارگيريصادرات امام خميني 325,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/04/14 سيزارک

DARYABAR1395/04/195,715000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 465,650 ذرت دامي 1395/04/18 هوپاد دريا

DARYABAR1395/04/195,715000 14 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 565,650 ذرت دامي 1395/04/18 هوپاد دريا

ARTAVAND1395/04/153,614000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 660,900 گندم آردسازي 1395/04/14 هوپاد دريا

THE ABLE *1395/04/142,651000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 754,350 کنجاله سويا 1395/04/14 آبران جنوب

TENG DA1395/04/2011,300000 30 بارگيريصادرات امام خميني 836,971 سنگ آهن 1395/04/20 سي بار و دريا

KSL HUAYANG1395/04/211,250000 32 بارگيريصادرات امام خميني 949,553 سنگ آهن 1395/04/21 پاشا درياي شرق

DUBRA1395/04/226,123000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1019,930 بنزين 1395/04/09 گذرگاه خليج فارس آبي

ABDULRAZAQ1395/04/22698000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 112,902 روغن پايه 1395/04/18 دريا وحدت جنوب

49,61903790جمع : 455,608

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/21وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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

1000000044722311744523199001270 0 PIRAMERD041395/03/251395/04/20امام خميني

23900455025429000000000000 29979 JAHAN SISTERS061395/04/201395/04/20امام خميني

30000000250015536231361865002520 0 ZEALAND ARIANE091395/04/141395/04/18امام خميني

4114302143844212000000000000 65650 DARYABAR141395/04/181395/04/19امام خميني

53614609000000000000000 60900 ARTAVAND161395/04/141395/04/15امام خميني

62651543500000000000000 54350 THE ABLE *261395/04/141395/04/14امام خميني

70000000369711130011300256710000 0 TENG DA301395/04/201395/04/20امام خميني

800000004955312501250483030000 0 KSL HUAYANG321395/04/211395/04/21امام خميني

900000002902698290200000 0 1395/04/181395/04/22لنگرگاه ميانيABDULRAZAQامام خميني

106123199300000020976020894820000 19930 1395/04/091395/04/22منطقه ويژهDUBRA4امام خميني

0جمع : 379 0 0 76,120 104,005 21,901 180,125 0 0 0 0 69,641 161,168 27,718 230,809

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/04/21شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/30   8:17 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

0

7

3

0

0

10

000 0

21,59518,0860 213,089

6,1233,8150 49,343

000 0

000 0

27,71821,9010 262,432

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

0

10

11

0

1

23

1,677

0

328,120

286,696

0

768

617,261

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

0000 0

721,59518,0860 213,089

36,1233,8150 49,343

0000 0

0000 0

1027,71821,9010 262,432

1

0

10

11

0

1

23

1,677

0

328,120

286,696

0

768

617,261



1395/04/21علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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

PATRIOT1395/04/12امام خميني1 2:00بازرسي درافت سروي6,731002:00بارگيريشمش آهنجاده نقره اي18:10  291395/04/19 سه

PATRIOT1395/04/12امام خميني2 5:59جداسازي شناور از اسکله وانتقال6,731009:00بارگيريشمش آهنجاده نقره اي18:10  291395/04/19

3:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال

سه

TENG DA1395/04/20امام خميني3 5:00عدم آمادگي صاحب کاال11,300005:00بارگيريسنگ آهنسي بار و دريا23:59  301395/04/20 صادرات

KSL HUAYANG1395/04/21امام خميني4 1:00پاس ورودي1,250001:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق18:15  321395/04/21 صادرات

KSL HUAYANG1395/04/21امام خميني5 3:00بازرسي درافت سروي1,250003:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق18:15  321395/04/21 صادرات



1395/04/21وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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

8,65342,29450,947061,51661,5162,1976293,20543043امام خميني1 37900 -19,2222,056,075

8,65342,29450,947061,51661,5162,1976293,20543043 379000جمع : 2,056,075 -19,222



1395/04/21شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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 4



1395/04/21فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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

0000000000000امام خميني1 00003,0211,858 20,788-21,603 00

0000000000 000جمع : 00003,0210 20,7880 00



1395/04/21فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/21شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:17 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


