
1395/04/28فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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

2243,9090043,909022,0500022,050065,959065,95949,1492,95711,93843,909امام خميني1 12

2243,9090043,909022,0500022,050065,959065,95949,1492,95711,93843,909 12 جمع :



1395/04/28وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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

لنگرگاه1395/04/28گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني4 لنگرگاه خارجي1395/04/28

پهلوگيري1395/04/19آبران جنوبCIC PIRAEUSامام خميني5 1395/04/2614ذرت دامي

پهلوگيري1395/04/22پارس دريا سريعKMARIN MELBOURNEامام خميني6 1395/04/2529

پهلوگيري1395/04/22تجارت درياي آبيOMIROS Lامام خميني7 1395/04/2316ذرت دامي

پهلوگيري1395/04/22ارفع اژدر خليج فارسVIGOROUSامام خميني8 1395/04/2222ام دي اف - تخته

پهلوگيري1395/04/23بارويالنجMAERSK  JEDDAHامام خميني9 ماهشهر1395/04/25

پهلوگيري1395/04/24آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني10 1395/04/2526کنجاله سويا

پهلوگيري1395/04/25پرنده درياي هرمزAPOSTOLOS IIامام خميني11 1395/04/2630

پهلوگيري1395/04/26ايليا درياي پارسEUROSTRENGTHامام خميني12 ماهشهر1395/04/28

پهلوگيري1395/04/26ارفع اژدر خليج فارسLUO ZHOUامام خميني13 1395/04/2724ام دي اف خام

پهلوگيري1395/04/26عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني14 رازي1395/04/297

پهلوگيري1395/04/27ارفع اژدر خليج فارسGIORGOS Bامام خميني15 1395/04/2832

پهلوگيري1395/04/27پاشا درياي شرقhong prosperityامام خميني16 1395/04/2701ورق آهن

پهلوگيري1395/04/28سيزارکCHANG HANG FAN HAIامام خميني17 1395/04/2819ورق آهن

پهلوگيري1395/04/28امواج طاليي کاسپينUNIMARINEامام خميني18 ماهشهر1395/04/28

خروج1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني19 1395/04/3027

خروج1395/04/20رنگين کمان اطلس اوشانJAHAN SISTERSامام خميني20 1395/04/2906

خروج1395/04/21پاشا درياي شرقKSL HUAYANGامام خميني21 1395/04/2832سنگ آهن

خروج1395/04/24دريا سرعتMELORامام خميني22 ماهشهر1395/04/28نفت کوره



1395/04/28وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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

hong prosperity1395/04/27383000 01 تخليهسه امام خميني 124,872 لوله آهني 1395/04/27 پاشا درياي شرق

hong prosperity1395/04/275,793000 01 تخليهسه امام خميني 224,872 ورق آهن 1395/04/27 پاشا درياي شرق

JAHAN SISTERS1395/04/203,100000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 329,979 پودر آلومينيوم 1395/04/20 رنگين کمان اطلس اوشان

CIC PIRAEUS1395/04/265,900000 14 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 466,000 ذرت دامي 1395/04/19 آبران جنوب

OMIROS L1395/04/238,581000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 561,750 ذرت دامي 1395/04/22 تجارت درياي آبي

CHANG HANG FAN HAI1395/04/28200000 19 تخليهيک امام خميني 615,549 رول آهن 1395/04/28 سيزارک

CHANG HANG FAN HAI1395/04/281,1870100 19 تخليهيک امام خميني 715,549 نبشي -آهن 1395/04/28 سيزارک

CHANG HANG FAN HAI1395/04/28746000 19 تخليهيک امام خميني 815,549 ورق آهن 1395/04/28 سيزارک

VIGOROUS1395/04/221,620000 22 تخليهيک امام خميني 921,613 ام دي اف - تخته 1395/04/22 ارفع اژدر خليج فارس

LUO ZHOU1395/04/271,213000 24 تخليهسه امام خميني 103,963 ام دي اف خام 1395/04/26 ارفع اژدر خليج فارس

HELVETIA ONE1395/04/258,905000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1166,232 کنجاله سويا 1395/04/24 آبران جنوب

KAPETAN TRADER II1395/04/236,281000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1248,034 کنجاله سويا 1395/03/05 آبران جنوب

KMARIN MELBOURNE1395/04/2511,53405240 29 بارگيريصادرات امام خميني 1352,700 شمش آهن 1395/04/22 پارس دريا سريع

APOSTOLOS II1395/04/267,55903440 30 بارگيريصادرات امام خميني 1414,021 شمش آهن 1395/04/25 پرنده درياي هرمز

GIORGOS B1395/04/282,957000 32 بارگيريصادرات امام خميني 152,957 خاک کلينکر 1395/04/27 ارفع اژدر خليج فارس

65,95908780جمع : 463,640

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/28وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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

16176831416558000000000000 24872 hong prosperity011395/04/271395/04/27امام خميني

2310029779200000000000000 29979 JAHAN SISTERS061395/04/201395/04/20امام خميني

35900590060100000000000000 66000 CIC PIRAEUS141395/04/191395/04/26امام خميني

48581558365914000000000000 61750 OMIROS L161395/04/221395/04/23امام خميني

521332133134160010000000000 15549 CHANG HANG FAN HAI191395/04/281395/04/28امام خميني

61620203201293000000000000 21613 VIGOROUS221395/04/221395/04/22امام خميني

7121323741589000000000000 3963 LUO ZHOU241395/04/261395/04/27امام خميني

889053327732955000000000000 66232 HELVETIA ONE261395/04/241395/04/25امام خميني

96281455522482000000000000 48034 KAPETAN TRADER II271395/03/051395/04/23امام خميني

1000000005270011534476455055005240 0 KMARIN MELBOURNE291395/04/221395/04/25امام خميني

110000000140217559140210003440 0 APOSTOLOS II301395/04/251395/04/26امام خميني

12000000029572957295700000 0 GIORGOS B321395/04/271395/04/28امام خميني

0جمع : 868 0 0 5,055 64,623 22,050 69,678 0 10 0 0 134,507 203,485 43,909 337,992

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/04/28شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/30   8:39 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

2

10

0

0

0

12

7,79600 60,979

36,11322,0500 345,869

000 0

000 0

000 0

43,90922,0500 406,848

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

0

2

11

9

0

0

22

0

60,979

373,855

299,338

0

0

734,172

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

27,79600 60,979

1036,11322,0500 345,869

0000 0

0000 0

0000 0

1243,90922,0500 406,848

0

2

11

9

0

0

22

0

60,979

373,855

299,338

0

0

734,172



1395/04/28علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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

hong prosperity1395/04/27امام خميني1 24,344003:30تخليهورق آهنپاشا درياي شرق15:36  011395/04/27 سه

LUO ZHOU1395/04/26امام خميني2 3,963005:45تخليهام دي اف خامارفع اژدر خليج فارس01:35  241395/04/27 سه



1395/04/28وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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

19,09355,84774,940052,10652,1062,1314733,47241041امام خميني1 86800 3,7412,075,017

19,09355,84774,940052,10652,1062,1314733,47241041 868000جمع : 2,075,017 3,741



1395/04/28شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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 11

منتظر جهت بارگيري112600سيمرغ طالئي آبهاي جنوبMT P V OIL JUPITTER1395/04/22  21:45VIETNAMامام خميني2 6

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1184.500خط آبي بيتاDANIA 21395/04/25  13:55PANAMAامام خميني3 3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش182700گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERD1395/04/28  21:45PANAMAامام خميني4 0



1395/04/28فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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 00002,9721,839 20,761-21,455 00

0000000000 000جمع : 00002,9720 20,7610 00



1395/04/28فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/28شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/30   8:39 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


