
1395/05/10فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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

2834,4760027,6836,79315,100002,21312,88729,89619,68049,57634,4261,7975,71134,476امام خميني1 11

2834,4760027,6836,79315,100002,21312,88729,89619,68049,57634,4261,7975,71134,476 11 جمع :



1395/05/10وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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

لنگرگاه1395/05/10سي بار و درياLUO ZHOUامام خميني2 لنگرگاه مياني1395/05/20

خروج1395/04/22پارس دريا سريعKMARIN MELBOURNEامام خميني3 لنگرگاه مياني1395/05/11شمش آهن

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

خروج1395/05/02آبران جنوبMYRMIDONامام خميني7 1395/05/1316

خروج1395/05/02هوپاد درياBEHDOKHTامام خميني8 1395/05/1324

خروج1395/05/03هوپاد درياJAIRANامام خميني9 1395/05/1210ورق آهن

خروج1395/05/03هوپاد درياBATISامام خميني10 1395/05/1223

خروج1395/05/03پاشا درياي شرقhong prosperityامام خميني11 1395/05/1030سنگ آهن

خروج1395/05/03تجارت درياي آبيPUMA MAXامام خميني12 1395/05/1014

خروج1395/05/03گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني13 1395/05/1533نفت کوره

خروج1395/05/06سوزان اطلس جنوبSAR4امام خميني14 1395/05/1209لوله آهني

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

خروج1395/05/07هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني17 1395/05/1111کاالي کانتينري

خروج1395/05/07افق درياST DRAGONامام خميني18 پتروشيمي1395/05/111دي پي جي

خروج1395/05/08امواج درياIMPROSامام خميني19 ماهشهر1395/05/15نفت کوره

خروج1395/05/08دريا درخشPRIYAامام خميني20 ماهشهر1395/05/13

خروج1395/05/08آبران جنوبTHE WISEامام خميني21 1395/05/1927

خروج1395/05/08امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني22 ماهشهر1395/05/13نفت کوره

خروج1395/05/08آبران جنوبEGRET OASISامام خميني23 1395/05/1514

خروج1395/05/09سيمرغ طالئي آبهاي جنوبROYAL PRINCESSامام خميني24 1395/05/1334قير مايع

خروج1395/05/09عقاب طاليي درياMASS Iامام خميني25 ماهشهر1395/05/10نفت کوره

خروج1395/05/09سيزارکVTC DRAGONامام خميني26 1395/05/1430خاک کلينکر

خروج1395/05/10خط آبي بيتاNAUTICAL GLOBAL 7امام خميني27 لنگرگاه مياني1395/05/20دي پي جي



1395/05/10وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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

خروج1395/05/10آبران جنوبAT 27امام خميني28 1395/05/1417



1395/05/10وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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

SAR41395/05/064160260 09 بارگيريصادرات امام خميني 11,656 لوله آهني 1395/05/06 سوزان اطلس جنوب

JAIRAN1395/05/051,7970140 10 بارگيرييک امام خميني 27,875 ورق آهن 1395/05/03 هوپاد دريا

EGRET OASIS1395/05/107,639000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 354,566 گندم آردسازي 1395/05/08 آبران جنوب

MYRMIDON1395/05/057,025000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 463,000 گندم آردسازي 1395/05/02 آبران جنوب

BATIS1395/05/032,349000 23 تخليهدو امام خميني 522,963 ام دي اف خام 1395/05/03 هوپاد دريا

BEHDOKHT1395/05/031,822000 24 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 631,749 کود سولفات 1395/05/02 هوپاد دريا

THE WISE1395/05/098,848000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 767,300 شکر خام 1395/05/08 آبران جنوب

HAFID1395/05/075,497000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 816,167 بنزين 1395/05/03 گذرگاه خليج فارس آبي

PV OIL VENUS1395/05/161,296000 38 تخليهترمينال نفتي امام خميني 96,835 بنزين 1395/05/06 امواج طاليي کاسپين

ST DRAGON1395/05/109,387000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي1 امام خميني 109,387 دي پي جي 1395/05/07 افق دريا

MASS I *1395/05/103,500000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 113,500 نفت کوره 1395/05/09 عقاب طاليي دريا

49,5760400جمع : 284,998

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/05/10وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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

100000001656416154411200260 0 SAR4091395/05/061395/05/06امام خميني

20000000787517977875000140 0 JAIRAN101395/05/031395/05/05امام خميني

37639763946927000000000000 54566 EGRET OASIS141395/05/081395/05/10امام خميني

470255274010260000000000000 63000 MYRMIDON161395/05/021395/05/05امام خميني

52349219431020000000000000 22963 BATIS231395/05/031395/05/03امام خميني

61822301581591000000000000 31749 BEHDOKHT241395/05/021395/05/03امام خميني

788481461752683000000000000 67300 THE WISE271395/05/081395/05/09امام خميني

854979322684500002401401766563490000 16167 HAFID331395/05/031395/05/07امام خميني

9000000093879387938700000 0 1395/05/071395/05/10پتروشيميST DRAGON1امام خميني

10129668350000071940071940000 6835 1395/05/061395/05/16لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

11000000035003500350000000 0 1395/05/091395/05/10ماهشهر* MASS Iامام خميني

0جمع : 40 0 0 13,655 39,971 15,100 53,626 0 0 0 0 119,326 143,254 34,476 262,580

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

6

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/05/10شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/05/23   8:01 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

6شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

1

5

4

0

1

11

01,7970 16,694

27,68300 184,064

6,79312,8870 68,783

000 0

04160 1,318

34,47615,1000 270,859

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

3

12

11

0

1

28

1,677

48,610

366,152

295,620

0

1,318

713,377

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

101,7970 16,694

527,68300 184,064

46,79312,8870 68,783

0000 0

104160 1,318

1134,47615,1000 270,859

1

3

12

11

0

1

28

1,677

48,610

366,152

295,620

0

1,318

713,377



1395/05/10علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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 2:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال2,150002:00بارگيريسيمان پرتلند - خاکستريسيزارک03:42  011395/05/05 صادرات

hong prosperity1395/05/03امام خميني2 2:00بازرسي درافت سروي11,816002:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق23:19  301395/05/04 صادرات

hong prosperity1395/05/03امام خميني3 2:55جداسازي شناور از اسکله وانتقال6,400003:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق23:19  301395/05/04 صادرات



1395/05/10وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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

13,30340,18753,490036,22336,2231,4812161,723731992امام خميني1 2600 3,9641,978,476

13,30340,18753,490036,22336,2231,4812161,723731992 26000جمع : 1,978,476 3,964



1395/05/10شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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 24

منتظر دستور از کشتيراني179.98500سي بار و درياLUO ZHOU1395/05/10  19:57CHINAامام خميني2 0



1395/05/10فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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 00003,0321,805 21,117-21,407 00

0000000000 000جمع : 00003,0320 21,1170 00



1395/05/10فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/05/10شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   8:01 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


