
1395/05/02فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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

2941,0490041,049018,0120016,1531,85957,2021,85959,06125,87518,01219,25541,049امام خميني1 9

2941,0490041,049018,0120016,1531,85957,2021,85959,06125,87518,01219,25541,049 9 جمع :



1395/05/02وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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

لنگرگاه1395/04/22پارس دريا سريعKMARIN MELBOURNEامام خميني2 لنگرگاه مياني1395/04/30

لنگرگاه1395/04/28گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني3 لنگرگاه خارجي1395/04/28

پهلوگيري1395/04/30سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني4 1395/05/0913

پهلوگيري1395/04/31آبران جنوبCOMMON FAITHامام خميني5 1395/05/0726شکر خام

پهلوگيري1395/05/02هوپاد درياBEHDOKHTامام خميني6 1395/05/0324کود سولفات

پهلوگيري1395/05/02آبران جنوبMYRMIDONامام خميني7 1395/05/0516گندم آردسازي

خروج1395/04/19آبران جنوبCIC PIRAEUSامام خميني8 1395/05/0414

خروج1395/04/22سيمرغ طالئي آبهاي جنوبMT P V OIL JUPITTERامام خميني9 1395/05/0204فورفورال اکستراکت

خروج1395/04/24آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني10 1395/05/0726

خروج1395/04/25خط آبي بيتاDANIA 2امام خميني11 لنگرگاه مياني1395/05/09نفت کوره

خروج1395/04/25پرنده درياي هرمزAPOSTOLOS IIامام خميني12 لنگرگاه مياني1395/05/04شمش آهن

خروج1395/04/27ارفع اژدر خليج فارسGIORGOS Bامام خميني13 1395/05/0332خاک کلينکر

خروج1395/04/27پاشا درياي شرقhong prosperityامام خميني14 1395/05/0201

خروج1395/04/29پاشا درياي شرقARYBBASامام خميني15 لنگرگاه داخلي1395/05/04

خروج1395/04/29سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني16 1395/05/1001سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/04/30تجارت درياي آبيMARIELENAامام خميني17 1395/05/0717

خروج1395/04/30ارفع اژدر خليج فارسRAINBOWامام خميني18 1395/05/0429خاک کلينکر

خروج1395/04/30آبران جنوبATHOSامام خميني19 1395/05/0827

خروج1395/04/31اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني20 ماهشهر1395/05/07نفت کوره

خروج1395/04/31شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني21 ماهشهر1395/05/02گازوئيل

خروج1395/04/31خليج آبيBW KRONBORGامام خميني22 ماهشهر1395/05/02گازوئيل

خروج1395/04/31پارس پارينهBASTAامام خميني23 1395/05/0334پارافين وکس

خروج1395/04/31خليج آبيSHAYBAHامام خميني24 پتروشيمي1395/05/022پنتان پالس

خروج1395/05/01ستاره تدارک درياADMIRAL VENTUREامام خميني25 1395/05/0213کاالي کانتينري

خروج1395/05/01تبسم امواج ساحلTAKTAZامام خميني26 1395/05/0625

خروج1395/05/01امواج درياOLYMPIC SPIRIT IIامام خميني27 ماهشهر1395/05/06نفت کوره



1395/05/02وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

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

خروج1395/05/01ايليا درياي پارسHENG XINامام خميني28 پتروشيمي1395/05/062

خروج1395/05/01خليج آبيNORTH GLORYامام خميني29 پتروشيمي1395/05/072پنتان پالس



1395/05/02وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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 prosperity *1395/04/27742000 01 تخليهسه امام خميني 124,872 ورق آهن 1395/04/27 پاشا درياي شرق

CIC PIRAEUS1395/04/2610,900000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 266,000 ذرت دامي 1395/04/19 آبران جنوب

MARIELENA1395/04/3013,720000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 362,997 سويا - دانه روغني 1395/04/30 تجارت درياي آبي

TAKTAZ1395/05/02205000 25 تخليهدو امام خميني 4317 تجهيزات پروژه اي 1395/05/01 تبسم امواج ساحل

HELVETIA ONE1395/04/256,041000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 566,232 کنجاله سويا 1395/04/24 آبران جنوب

ATHOS1395/04/319,441000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 654,900 شکر خام 1395/04/30 آبران جنوب

RAINBOW1395/04/3010,000000 29 بارگيريصادرات امام خميني 740,849 خاک کلينکر 1395/04/30 ارفع اژدر خليج فارس

GIORGOS B1395/04/286,153000 32 بارگيريصادرات امام خميني 843,359 خاک کلينکر 1395/04/27 ارفع اژدر خليج فارس

BASTA1395/04/311,859000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 93,919 پارافين وکس 1395/04/31 پارس پارينه

59,061000جمع : 363,445

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/05/02وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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

1742248720000000000000 24872 hong prosperity *011395/04/271395/04/27امام خميني

2109005390012100000000000000 66000 CIC PIRAEUS141395/04/191395/04/26امام خميني

3137204165221345000000000000 62997 MARIELENA171395/04/301395/04/30امام خميني

4205205112000000000000 317 TAKTAZ251395/05/011395/05/02امام خميني

560415049515737000000000000 66232 HELVETIA ONE261395/04/241395/04/25امام خميني

694411291041990000000000000 54900 ATHOS271395/04/301395/04/31امام خميني

70000000408491000029200116490000 0 RAINBOW291395/04/301395/04/30امام خميني

800000004335961534335900000 0 GIORGOS B321395/04/271395/04/28امام خميني

900000003919185934035160000 0 BASTA341395/04/311395/04/31امام خميني

0جمع : 0 0 0 12,165 75,962 18,012 88,127 0 0 0 0 91,284 184,034 41,049 275,318

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

6

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/05/02شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/05/11   8:51 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

6شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

2

6

1

0

0

9

94700 31,407

40,10216,1530 218,718

01,8590 7,260

000 0

000 0

41,04918,0120 257,385

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

4

12

12

0

0

29

4,628

59,406

397,309

281,883

0

0

743,226

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

294700 31,407

640,10216,1530 218,718

101,8590 7,260

0000 0

0000 0

941,04918,0120 257,385

1

4

12

12

0

0

29

4,628

59,406

397,309

281,883

0

0

743,226



1395/05/02علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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

GIORGOS B1395/04/27امام خميني1 2:00بازرسي درافت سروي6,153005:00بارگيريخاک کلينکرارفع اژدر خليج فارس11:54  321395/04/28

2:59جداسازي شناور از اسکله وانتقال

صادرات



1395/05/02وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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

060,30460,304043,88743,8871,0718661,93743043امام خميني1 000 16,4172,049,910

060,30460,304043,88743,8871,0718661,93743043 0000جمع : 2,049,910 16,417



1395/05/02شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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 16

آماده نبودن اسناد شناور03.100پارس دريا سريعKMARIN MELBOURNE1395/04/22  22:48PANAMAامام خميني2 11

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش182700گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERD1395/04/28  21:45PANAMAامام خميني3 5



1395/05/02فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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 00003,0391,803 20,763-21,433 00

0000000000 000جمع : 00003,0390 20,7630 00



1395/05/02فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/05/02شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/11   8:51 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


