
1395/05/09فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

3076,8110035,44741,36427,2640025,4061,85860,85343,222104,07554,54823,77418,62444,811امام خميني1 15

3076,8110035,44741,36427,2640025,4061,85860,85343,222104,07554,54823,77418,62444,811 15 جمع :



1395/05/09وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

خروج1395/04/22پارس دريا سريعKMARIN MELBOURNEامام خميني2 لنگرگاه مياني1395/05/11شمش آهن

خروج1395/04/25خط آبي بيتاDANIA 2امام خميني3 لنگرگاه مياني1395/05/09نفت کوره

خروج1395/04/29سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني4 1395/05/1001سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/04/30سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني5 1395/05/1013کاالي کانتينري

خروج1395/04/31آبران جنوبCOMMON FAITHامام خميني6 1395/05/1826

خروج1395/05/02هوپاد درياBEHDOKHTامام خميني7 1395/05/1324

خروج1395/05/02آبران جنوبMYRMIDONامام خميني8 1395/05/1316

خروج1395/05/03تجارت درياي آبيPUMA MAXامام خميني9 1395/05/1014

خروج1395/05/03هوپاد درياJAIRANامام خميني10 1395/05/1210ورق آهن

خروج1395/05/03هوپاد درياBATISامام خميني11 1395/05/1223

خروج1395/05/03گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني12 1395/05/1533نفت کوره

خروج1395/05/03پاشا درياي شرقhong prosperityامام خميني13 1395/05/1030سنگ آهن

خروج1395/05/04خليج آبيJIN TAOامام خميني14 1395/05/0932سنگ آهن

خروج1395/05/06پارسام گستر درياBONITA QUEENامام خميني15 لنگرگاه مياني1395/05/10نفت کوره

خروج1395/05/06امواج طاليي کاسپينPV OIL VENUSامام خميني16 لنگرگاه مياني1395/05/17دي پي جي

خروج1395/05/06سوزان اطلس جنوبSAR4امام خميني17 1395/05/1209لوله آهني

خروج1395/05/06افق درياARIANAامام خميني18 ماهشهر1395/05/09

خروج1395/05/07سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGREEN BELTامام خميني19 1395/05/0934روغن پايه

خروج1395/05/07افق درياST DRAGONامام خميني20 پتروشيمي1395/05/111دي پي جي

خروج1395/05/07هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني21 1395/05/0913کاالي کانتينري

خروج1395/05/07هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني22 1395/05/1111کاالي کانتينري

خروج1395/05/08امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني23 ماهشهر1395/05/13نفت کوره

خروج1395/05/08آبران جنوبEGRET OASISامام خميني24 1395/05/1514

خروج1395/05/08امواج درياIMPROSامام خميني25 ماهشهر1395/05/15نفت کوره

خروج1395/05/08دريا درخشPRIYAامام خميني26 ماهشهر1395/05/13

خروج1395/05/08آبران جنوبTHE WISEامام خميني27 1395/05/1927



1395/05/09وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

خروج1395/05/09عقاب طاليي درياMASS Iامام خميني28 ماهشهر1395/05/10نفت کوره

خروج1395/05/09سيمرغ طالئي آبهاي جنوبROYAL PRINCESSامام خميني29 1395/05/1334قير مايع

خروج1395/05/09سيزارکVTC DRAGONامام خميني30 1395/05/1430خاک کلينکر



1395/05/09وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

ZEALAND ARIANE1395/05/052,1500980 01 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/04/29 سيزارک

SAR41395/05/065200330 09 بارگيريصادرات امام خميني 21,656 لوله آهني 1395/05/06 سوزان اطلس جنوب

JAIRAN1395/05/058200490 10 بارگيريصادرات امام خميني 37,875 ورق فوالدي 1395/05/03 هوپاد دريا

JAIRAN1395/05/052,0680160 10 بارگيرييک امام خميني 47,875 ورق آهن 1395/05/03 هوپاد دريا

FOROTAN1395/05/0954036360 13 بارگيريکانتينر امام خميني 5540 کاالي کانتينري 1395/04/30 سوزان اطلس جنوب

PUMA MAX1395/05/046,705000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 660,000 سويا - دانه روغني 1395/05/03 تجارت درياي آبي

MYRMIDON1395/05/057,590000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 763,000 گندم آردسازي 1395/05/02 آبران جنوب

BATIS1395/05/033,561000 23 تخليهدو امام خميني 822,963 ام دي اف خام 1395/05/03 هوپاد دريا

BEHDOKHT1395/05/035,179000 24 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 931,749 کود سولفات 1395/05/02 هوپاد دريا

COMMON FAITH1395/05/076,643000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1055,000 شکر خام 1395/04/31 آبران جنوب

THE WISE1395/05/095,769000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1167,300 شکر خام 1395/05/08 آبران جنوب

hong prosperity1395/05/0411,816000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1246,816 سنگ آهن 1395/05/03 پاشا درياي شرق

JIN TAO *1395/05/047,492000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1355,544 سنگ آهن 1395/05/04 خليج آبي

HAFID1395/05/073,825000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1416,167 بنزين 1395/05/03 گذرگاه خليج فارس آبي

HAFID1395/05/071,858000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1524,014 نفت کوره 1395/05/03 گذرگاه خليج فارس آبي

PV OIL VENUS1395/05/165,539000 38 تخليهترمينال نفتي امام خميني 166,835 بنزين 1395/05/06 امواج طاليي کاسپين

PRIYA1395/05/0932,000000 ماهشهر تخليهماهشهر امام خميني 1732,000 بنزين 1395/05/08 دريا درخش

104,075362320جمع : 524,335

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/05/09وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

1000000025001215025001000980 0 ZEALAND ARIANE011395/04/291395/05/05امام خميني

200000001656520112852800330 0 SAR4091395/05/061395/05/06امام خميني

30000000787528886078179700650 0 JAIRAN101395/05/031395/05/05امام خميني

4000000054054054003636360 0 FOROTAN131395/04/301395/05/09امام خميني

56705600000000000000000 60000 PUMA MAX141395/05/031395/05/04امام خميني

675904571517285000000000000 63000 MYRMIDON161395/05/021395/05/05امام خميني

73561195943369000000000000 22963 BATIS231395/05/031395/05/03امام خميني

85179283363413000000000000 31749 BEHDOKHT241395/05/021395/05/03امام خميني

966432200033000000000000000 55000 COMMON FAITH261395/04/311395/05/07امام خميني

105769576961531000000000000 67300 THE WISE271395/05/081395/05/09امام خميني

11000000046816118164681600000 0 hong prosperity301395/05/031395/05/04امام خميني

1200000005554474925554400000 0 JIN TAO *321395/05/041395/05/04امام خميني

13382538251234200002401418581766563490000 16167 HAFID331395/05/031395/05/07امام خميني

14553955391296000071940071940000 6835 1395/05/061395/05/16لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

1532000320000000000000000 32000 1395/05/081395/05/09ماهشهرPRIYAامام خميني

0جمع : 232 36 36 15,868 152,772 27,264 168,640 0 0 0 0 132,236 222,778 76,811 355,014

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

6

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/05/09شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/05/23   7:59 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

6شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

3

8

3

0

1

15

015,24436 48,610

35,4479,6420 268,632

41,3641,8580 59,554

000 0

05200 1,318

76,81127,26436 378,114

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

2

3

11

13

0

1

30

11,634

48,610

361,255

310,637

0

1,318

733,454

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

3015,24436 48,610

835,4479,6420 268,632

341,3641,8580 59,554

0000 0

105200 1,318

1576,81127,26436 378,114

2

3

11

13

0

1

30

11,634

48,610

361,255

310,637

0

1,318

733,454



1395/05/09علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

ZEALAND ARIANE1395/04/29امام خميني1 1:59بازرسي درافت سروي2,150002:00بارگيريسيمان پرتلند - خاکستريسيزارک03:42  011395/05/05 صادرات

JIN TAO1395/05/04امام خميني2 2:00بازرسي درافت سروي7,492006:00بارگيريسنگ آهنخليج آبي20:46  321395/05/04

4:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال

صادرات



1395/05/09وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

3,49063,43566,925078,32278,3222,7277883,69518018امام خميني1 18000 -14,8871,974,512

3,49063,43566,925078,32278,3222,7277883,69518018 180000جمع : 1,974,512 -14,887



1395/05/09شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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 23



1395/05/09فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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

0000000360540036540امام خميني1 00003,0091,802 21,102-21,471 00

0000000360540 036540جمع : 00003,0090 21,1020 00



1395/05/09فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/05/09شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   7:59 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


