
1395/05/15فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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

2913,3600013,360047,4970029,18118,31642,54118,31660,85727,56928,17253,01013,360امام خميني1 12

2913,3600013,360047,4970029,18118,31642,54118,31660,85727,56928,17253,01013,360 12 جمع :



1395/05/15وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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

لنگرگاه1395/05/15اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني3 لنگرگاه مياني1395/05/21

لنگرگاه1395/05/15امواج درياMARINERامام خميني4 لنگرگاه مياني1395/05/21

پهلوگيري1395/05/15تجارت درياي آبيFLAG ZANNISامام خميني5 1395/05/1617سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/05/15رحيل درياkROUSSONامام خميني6 1395/05/2115شکر خام

خروج1395/04/31آبران جنوبCOMMON FAITHامام خميني7 1395/05/1826

خروج1395/05/03گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني8 1395/05/1533نفت کوره

خروج1395/05/06امواج طاليي کاسپينPV OIL VENUSامام خميني9 لنگرگاه مياني1395/05/17دي پي جي

خروج1395/05/08آبران جنوبEGRET OASISامام خميني10 1395/05/1514

خروج1395/05/08آبران جنوبTHE WISEامام خميني11 1395/05/1927

خروج1395/05/08امواج درياIMPROSامام خميني12 ماهشهر1395/05/15نفت کوره

خروج1395/05/10خط آبي بيتاNAUTICAL GLOBAL 7امام خميني13 لنگرگاه مياني1395/05/20دي پي جي

خروج1395/05/11هوپاد درياABBAامام خميني14 1395/05/1823

خروج1395/05/11تجارت درياي آبيCHANG YOUNGامام خميني15 منطقه ويژه1395/05/174دي پي جي

خروج1395/05/11پاشا درياي شرقHONG TIGERامام خميني16 1395/05/2210

خروج1395/05/12شرکت ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني17 ماهشهر1395/05/16نفتا

خروج1395/05/12ايليا درياي پارسHENG XINامام خميني18 لنگرگاه داخلي1395/05/18

خروج1395/05/12نيلگون پارساي کاسپينPACIFIC RIZHOامام خميني19 پتروشيمي1395/05/152گاز پروپان

خروج1395/05/12امواج درياGLENDA MEREDITHامام خميني20 ماهشهر1395/05/21نفتا

خروج1395/05/13خليج آبيBW LARAامام خميني21 ماهشهر1395/05/19گازوئيل

خروج1395/05/13گلHONG HARVESTامام خميني22 1395/05/1732پوسته اکسيد آهن

خروج1395/05/14ايليا درياي پارسangel no1امام خميني23 لنگرگاه داخلي1395/05/17

خروج1395/05/14دريا سرعتARKامام خميني24 ماهشهر1395/05/19نفت کوره

خروج1395/05/15ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني25 1395/05/1613

خروج1395/05/15اقيانوس گستر پهناورBON ATLANTICOامام خميني26 منطقه ويژه 1395/05/203متانول

خروج1395/05/15پاشا درياي شرقKING FORTUNEامام خميني27 1395/05/1830سنگ آهن



1395/05/15وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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

خروج1395/05/15سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني28 1395/05/2201سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/05/15دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني29 1395/05/1513کاالي کانتينري



1395/05/15وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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 TIGER1395/05/1283000 10 تخليهدو امام خميني 14,119 ام دي اف خام 1395/05/11 پاشا درياي شرق

YM INCEPTION *1395/05/153,3642321160 13 بارگيريکانتينر امام خميني 23,364 کاالي کانتينري 1395/05/15 دريا درخش

ABBA1395/05/122,4130140 23 تخليهسه امام خميني 314,514 ام دي اف - تخته 1395/05/11 هوپاد دريا

MARINER1395/05/211,6320680 24 بارگيريصادرات امام خميني 452,117 شمش آهن 1395/05/15 امواج دريا

COMMON FAITH1395/05/074,417000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 555,000 شکر خام 1395/04/31 آبران جنوب

THE WISE1395/05/096,447000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 667,300 شکر خام 1395/05/08 آبران جنوب

LUO ZHOU1395/05/203,155000 29 بارگيريصادرات امام خميني 715,929 سنگ آهن 1395/05/10 سي بار و دريا

KING FORTUNE1395/05/152,050000 30 بارگيريصادرات امام خميني 813,466 سنگ آهن 1395/05/15 پاشا درياي شرق

HONG HARVEST1395/05/1418,980000 32 بارگيريصادرات امام خميني 938,817 پوسته اکسيد آهن 1395/05/13 گل

HAFID *1395/05/07623000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1024,014 نفت کوره 1395/05/03 گذرگاه خليج فارس آبي

HAFID *1395/05/076010 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1124,014 نفتا 1395/05/03 گذرگاه خليج فارس آبي

PV OIL VENUS1395/05/167,194000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 127,194 دي پي جي 1395/05/06 امواج طاليي کاسپين

CHANG YOUNG1395/05/1510,493000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1310,493 دي پي جي 1395/05/11 تجارت درياي آبي

60,8572321990جمع : 330,341

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/05/15وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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

1833979140000000000000 4119 HONG TIGER101395/05/111395/05/12امام خميني

2000000033643364336402322321160 0 YM INCEPTION *131395/05/151395/05/15امام خميني

32413958049340014000000000 14514 ABBA231395/05/111395/05/12امام خميني

444174052214478000000000000 55000 COMMON FAITH261395/04/311395/05/07امام خميني

564474983917461000000000000 67300 THE WISE271395/05/081395/05/09امام خميني

600000001346620502050114160000 0 KING FORTUNE301395/05/151395/05/15امام خميني

7000000038817189803283559820000 0 HONG HARVEST321395/05/131395/05/14امام خميني

801616700000240146292401400010 16167 HAFID *331395/05/031395/05/07امام خميني

900000001592931553155127740000 0 1395/05/101395/05/20لنگرگاه ميانيLUO ZHOUامام خميني

10000000052117163216325048500680 0 1395/05/151395/05/21لنگرگاه ميانيMARINERامام خميني

11068350000071947194719400000 6835 1395/05/061395/05/16لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

12060090000010493104931049300000 6009 1395/05/111395/05/15منطقه ويژهCHANG YOUNG4امام خميني

0جمع : 185 232 232 80,657 84,737 47,497 165,394 0 14 0 0 37,013 132,931 13,360 169,944

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

6

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/05/15شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/05/23   10:20 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

6شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

2833,364232 39,515

3

4

3

0

0

12

2,41321,0300 43,998

10,8644,7870 128,094

018,3160 42,800

000 0

000 0

13,36047,497232 254,407

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

2

3

8

15

0

1

29

39,515

43,998

272,942

416,412

0

768

773,635

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

2833,364232 39,515

32,41321,0300 43,998

410,8644,7870 128,094

3018,3160 42,800

0000 0

0000 0

1213,36047,497232 254,407

2

3

8

15

0

1

29

39,515

43,998

272,942

416,412

0

768

773,635



1395/05/15علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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

ABBA1395/05/11امام خميني1 9,747005:05تخليهام دي اف - تختههوپاد دريا17:12  231395/05/12 سه



1395/05/15وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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

19,32566,37085,695055,74155,7411,3252,3623,75612012امام خميني1 6900 10,6291,933,072

19,32566,37085,695055,74155,7411,3252,3623,75612012 69000جمع : 1,933,072 10,629



1395/05/15شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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 29

منتظر دستور از کشتيراني179.98500سي بار و درياLUO ZHOU1395/05/10  19:57CHINAامام خميني2 5

منتظر دستور از کشتيراني1896.800امواج درياMARINER1395/05/15  00:30BAHAMASامام خميني3 0

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/05/15  08:00VIETNAMامام خميني4 0



1395/05/15فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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

000000002323,36402323,364امام خميني1 00003,0391,826 21,239-21,785 00

000000002323,364 02323,364جمع : 00003,0390 21,2390 00



1395/05/15فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/05/15شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/23   10:20 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


