
1395/04/25فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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

2337,5430036,2411,302116,1950027,64188,55463,88289,856153,73825,14013,95418,74636,241امام خميني1 12

2337,5430036,2411,302116,1950027,64188,55463,88289,856153,73825,14013,95418,74636,241 12 جمع :



1395/04/25وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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

لنگرگاه1395/04/22سيمرغ طالئي آبهاي جنوبMT P V OIL JUPITTERامام خميني2 لنگرگاه مياني1395/04/24

لنگرگاه1395/04/25خط آبي بيتاDANIA 2امام خميني3 لنگرگاه خارجي1395/04/25

پهلوگيري1395/04/19آبران جنوبCIC PIRAEUSامام خميني4 1395/04/2614ذرت دامي

پهلوگيري1395/04/22پارس دريا سريعKMARIN MELBOURNEامام خميني5 1395/04/2529

پهلوگيري1395/04/22تجارت درياي آبيOMIROS Lامام خميني6 1395/04/2316ذرت دامي

پهلوگيري1395/04/22ارفع اژدر خليج فارسVIGOROUSامام خميني7 1395/04/2222ام دي اف - تخته

پهلوگيري1395/04/23بارويالنجMAERSK  JEDDAHامام خميني8 ماهشهر1395/04/25

پهلوگيري1395/04/24آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني9 1395/04/2526کنجاله سويا

پهلوگيري1395/04/25پرنده درياي هرمزAPOSTOLOS IIامام خميني10 1395/04/2630

خروج1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني11 1395/04/3027

خروج1395/04/18هوپاد درياDARYABARامام خميني12 1395/04/2614

خروج1395/04/20رنگين کمان اطلس اوشانJAHAN SISTERSامام خميني13 1395/04/2906

خروج1395/04/21پاشا درياي شرقKSL HUAYANGامام خميني14 1395/04/2832سنگ آهن

خروج1395/04/21امواج درياEUROPROGRESSامام خميني15 ماهشهر1395/04/25نفت کوره

خروج1395/04/22خليج آبيGAO CHENG 2امام خميني16 لنگرگاه داخلي1395/04/26پارا زايلين - (پارا اکسيلن)

خروج1395/04/23جاده نقره ايUNION FORTUNEامام خميني17 منطقه ويژه1395/04/254متانول

خروج1395/04/24دريا سرعتMELORامام خميني18 ماهشهر1395/04/28نفت کوره

خروج1395/04/24هوپاد درياABTIN 1امام خميني19 1395/04/2713کاالي کانتينري

خروج1395/04/24پارس پارينهSINO ENERGY 8امام خميني20 لنگرگاه مياني1395/04/27

خروج1395/04/24سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNAJDIAHامام خميني21 1395/04/2634روغن پايه

خروج1395/04/24ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني22 1395/04/2511کاالي کانتينري



1395/04/25وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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 SISTERS1395/04/203,800000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 129,979 پودر آلومينيوم 1395/04/20 رنگين کمان اطلس اوشان

DARYABAR1395/04/196,400000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 265,650 ذرت دامي 1395/04/18 هوپاد دريا

OMIROS L1395/04/2310,372000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 361,750 ذرت دامي 1395/04/22 تجارت درياي آبي

VIGOROUS1395/04/223,4370200 22 تخليهيک امام خميني 421,613 ام دي اف - تخته 1395/04/22 ارفع اژدر خليج فارس

HELVETIA ONE1395/04/254,210000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 566,232 کنجاله سويا 1395/04/24 آبران جنوب

KAPETAN TRADER II1395/04/238,022000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 648,034 کنجاله سويا 1395/03/05 آبران جنوب

KMARIN MELBOURNE1395/04/2511,50004750 29 بارگيريصادرات امام خميني 747,645 شمش اسلب 1395/04/22 پارس دريا سريع

KSL HUAYANG1395/04/2111,100000 32 بارگيريصادرات امام خميني 849,553 سنگ آهن 1395/04/21 پاشا درياي شرق

PV OIL VENUS1395/04/221,3020550 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 95,674 بنزين 1395/04/12 خط آبي بيتا

NAJDIAH1395/04/242,854000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 103,574 روغن پايه 1395/04/24 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

MELOR1395/04/2585,700000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1185,700 نفت کوره 1395/04/24 دريا سرعت

GAO CHENG 21395/04/265,041000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 125,041 پارا زايلين - (پارا اکسيلن) 1395/04/22 خليج آبي

153,73805500جمع : 490,445

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/25وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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

138001990010079000000000000 29979 JAHAN SISTERS061395/04/201395/04/20امام خميني

26400656500000000000000 65650 DARYABAR141395/04/181395/04/19امام خميني

3103722942432326000000000000 61750 OMIROS L161395/04/221395/04/23امام خميني

434371181198020020000000000 21613 VIGOROUS221395/04/221395/04/22امام خميني

54210421062022000000000000 66232 HELVETIA ONE261395/04/241395/04/25امام خميني

680222099927035000000000000 48034 KAPETAN TRADER II271395/03/051395/04/23امام خميني

7000000047645115001150036145004750 0 KMARIN MELBOURNE291395/04/221395/04/25امام خميني

80000000495531110031337182160000 0 KSL HUAYANG321395/04/211395/04/21امام خميني

9000000035742854357400000 0 NAJDIAH341395/04/241395/04/24امام خميني

10050020000050415041504100000 5002 1395/04/221395/04/26لنگرگاه داخليGAO CHENG 2امام خميني

11130254881860055000000000 5674 1395/04/121395/04/22لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

12000000085700857008570000000 0 1395/04/241395/04/25ماهشهرMELORامام خميني

0جمع : 475 0 0 54,361 137,152 116,195 191,513 0 75 0 0 141,450 162,484 37,543 303,934

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/04/25شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/30   8:33 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

0

12

3,43700 30,051

32,80422,6000 272,534

1,30293,5950 88,122

000 0

000 0

37,543116,1950 390,707

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

2

1

9

11

0

0

23

12,856

30,051

334,600

280,637

0

0

658,144

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

13,43700 30,051

732,80422,6000 272,534

41,30293,5950 88,122

0000 0

0000 0

1237,543116,1950 390,707

2

1

9

11

0

0

23

12,856

30,051

334,600

280,637

0

0

658,144



1395/04/25علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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

KMARIN MELBOURNE1395/04/22امام خميني1 2:00پاس ورودي11,500006:00بارگيريشمش اسلبپارس دريا سريع00:05  291395/04/25

2:00عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات

KMARIN MELBOURNE1395/04/22امام خميني2 1:00عدم آمادگي صاحب کاال11,500001:00بارگيريشمش اسلبپارس دريا سريع00:05  291395/04/25 صادرات



1395/04/25وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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

102,24154,987157,228039,09439,0941,0528402,42253053امام خميني1 47500 15,8932,072,798

102,24154,987157,228039,09439,0941,0528402,42253053 475000جمع : 2,072,798 15,893



1395/04/25شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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 8

منتظر جهت بارگيري112600سيمرغ طالئي آبهاي جنوبMT P V OIL JUPITTER1395/04/22  21:45VIETNAMامام خميني2 3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1184.500خط آبي بيتاDANIA 21395/04/25  13:55PANAMAامام خميني3 0



1395/04/25فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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 00002,9831,863 20,748-21,613 00

0000000000 000جمع : 00002,9830 20,7480 00



1395/04/25فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/25شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:33 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


