
1395/05/17فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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

3149,6950046,8892,80662,6130021,05241,56167,94144,367112,30833,99010,87921,90749,695امام خميني1 16

3149,6950046,8892,80662,6130021,05241,56167,94144,367112,30833,99010,87921,90749,695 16 جمع :



1395/05/17وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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

لنگرگاه1395/05/15امواج درياMARINERامام خميني3 لنگرگاه مياني1395/05/21

لنگرگاه1395/05/15اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني4 لنگرگاه مياني1395/05/21

پهلوگيري1395/05/15رحيل درياkROUSSONامام خميني5 1395/05/2115شکر خام

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

خروج1395/05/06امواج طاليي کاسپينPV OIL VENUSامام خميني7 لنگرگاه مياني1395/05/17دي پي جي

خروج1395/05/08آبران جنوبTHE WISEامام خميني8 1395/05/1927

خروج1395/05/10خط آبي بيتاNAUTICAL GLOBAL 7امام خميني9 لنگرگاه مياني1395/05/20دي پي جي

خروج1395/05/11هوپاد درياABBAامام خميني10 1395/05/1823

خروج1395/05/11تجارت درياي آبيCHANG YOUNGامام خميني11 منطقه ويژه1395/05/174دي پي جي

خروج1395/05/11پاشا درياي شرقHONG TIGERامام خميني12 1395/05/2210

خروج1395/05/12امواج درياGLENDA MEREDITHامام خميني13 ماهشهر1395/05/21نفتا

خروج1395/05/12ايليا درياي پارسHENG XINامام خميني14 لنگرگاه داخلي1395/05/18

خروج1395/05/13گلHONG HARVESTامام خميني15 1395/05/1732پوسته اکسيد آهن

خروج1395/05/13خليج آبيBW LARAامام خميني16 ماهشهر1395/05/19گازوئيل

خروج1395/05/14دريا سرعتARKامام خميني17 ماهشهر1395/05/19نفت کوره

خروج1395/05/14ايليا درياي پارسangel no1امام خميني18 لنگرگاه داخلي1395/05/17

خروج1395/05/15اقيانوس گستر پهناورBON ATLANTICOامام خميني19 منطقه ويژه 1395/05/203متانول

خروج1395/05/15سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني20 1395/05/2201سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/05/15پاشا درياي شرقKING FORTUNEامام خميني21 1395/05/1830سنگ آهن

خروج1395/05/15تجارت درياي آبيFLAG ZANNISامام خميني22 1395/05/2317

خروج1395/05/16تجارت درياي آبيAMAR GLYFADAامام خميني23 1395/05/2132کود اوره

خروج1395/05/16آبران جنوبMID NATUREامام خميني24 1395/05/1921

خروج1395/05/16نمايندگي کشتيراني ترنگ درياALI18امام خميني25 1395/05/1713کاالي کانتينري

خروج1395/05/16خط آبي بيتاCRYSTAL EASTامام خميني26 لنگرگاه مياني1395/05/20

خروج1395/05/16سيمرغ طالئي آبهاي جنوبASBONGامام خميني27 1395/05/2034قير مايع



1395/05/17وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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

خروج1395/05/16هوپاد درياTERMEHامام خميني28 1395/05/2416

خروج1395/05/17سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN PRINCESS 1امام خميني29 1395/05/1933قير مايع

خروج1395/05/17پرنده درياي هرمزAL SHROOGامام خميني30 1395/05/1934روغن پايه

خروج1395/05/17خليج آبيCHEM PEACEامام خميني31 منطقه ويژه 1395/05/243تولوئن



1395/05/17وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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

kROUSSON1395/05/214,692000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 169,000 شکر خام 1395/05/15 رحيل دريا

TERMEH1395/05/1712,807000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 266,973 ذرت دامي 1395/05/16 هوپاد دريا

FLAG ZANNIS1395/05/169,215000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 362,819 سويا - دانه روغني 1395/05/15 تجارت درياي آبي

MID NATURE1395/05/164,675000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 412,000 روغن آفتابگردان 1395/05/16 آبران جنوب

ABBA1395/05/122,327000 23 تخليهسه امام خميني 514,514 ام دي اف - تخته 1395/05/11 هوپاد دريا

MARINER1395/05/219,68304400 24 بارگيريصادرات امام خميني 652,117 شمش آهن 1395/05/15 امواج دريا

COMMON FAITH1395/05/075,800000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 755,000 شکر خام 1395/04/31 آبران جنوب

THE WISE1395/05/097,373000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 867,300 شکر خام 1395/05/08 آبران جنوب

LUO ZHOU1395/05/203,457000 29 بارگيريصادرات امام خميني 915,929 سنگ آهن 1395/05/10 سي بار و دريا

KING FORTUNE1395/05/155,112000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1013,466 سنگ آهن 1395/05/15 پاشا درياي شرق

AMAR GLYFADA1395/05/172,80001270 32 بارگيريصادرات امام خميني 1127,500 کود اوره 1395/05/16 تجارت درياي آبي

OCEAN PRINCESS 11395/05/17900000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 123,999 قير مايع 1395/05/17 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

AL SHROOG1395/05/171,410000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 132,282 روغن پايه 1395/05/17 پرنده درياي هرمز

CRYSTAL EAST1395/05/192,806000 38 تخليهترمينال نفتي امام خميني 145,745 بنزين 1395/05/16 خط آبي بيتا

NAUTICAL GLOBAL 71395/05/194,261000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 154,261 دي پي جي 1395/05/10 خط آبي بيتا

GLENDA MEREDITH1395/05/1734,990000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1634,990 نفتا 1395/05/12 امواج دريا

112,30805670جمع : 507,895

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/05/17وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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

14692469264308000000000000 69000 kROUSSON151395/05/151395/05/21امام خميني

2128071280754166000000000000 66973 TERMEH161395/05/161395/05/17امام خميني

392151931643503000000000000 62819 FLAG ZANNIS171395/05/151395/05/16امام خميني

4467563005700000000000000 12000 MID NATURE211395/05/161395/05/16امام خميني

5232714230284000000000000 14514 ABBA231395/05/111395/05/12امام خميني

65800531811819000000000000 55000 COMMON FAITH261395/04/311395/05/07امام خميني

77373613585942000000000000 67300 THE WISE271395/05/081395/05/09امام خميني

80000000134665112125509160000 0 KING FORTUNE301395/05/151395/05/15امام خميني

90000000275002800280024700001270 0 AMAR GLYFADA321395/05/161395/05/17امام خميني

100000000399990090030990000 0 OCEAN PRINCESS 1331395/05/171395/05/17امام خميني

1100000002282141014108720000 0 AL SHROOG341395/05/171395/05/17امام خميني

12280628062939000000000000 5745 1395/05/161395/05/19لنگرگاه ميانيCRYSTAL EASTامام خميني

1300000001592934571272132080000 0 1395/05/101395/05/20لنگرگاه ميانيLUO ZHOUامام خميني

1400000005211796831966732450004400 0 1395/05/151395/05/21لنگرگاه ميانيMARINERامام خميني

15056800000042614261426100000 5680 1395/05/101395/05/19لنگرگاه ميانيNAUTICAL GLOBAL 7امام خميني

16000000034990349903499000000 0 1395/05/121395/05/17ماهشهرGLENDA MEREDITHامام خميني

0جمع : 567 0 0 65,245 89,299 62,613 154,544 0 0 0 0 178,661 180,370 49,695 359,031

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

6

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/05/17شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/05/25   8:22 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

8

6

0

0

16

2,3275,1120 18,322

39,88715,9400 276,547

7,48141,5610 56,209

000 0

000 0

49,69562,6130 351,078

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

2

3

9

17

0

0

31

25,150

43,998

292,092

287,729

0

0

648,969

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

22,3275,1120 18,322

839,88715,9400 276,547

67,48141,5610 56,209

0000 0

0000 0

1649,69562,6130 351,078

2

3

9

17

0

0

31

25,150

43,998

292,092

287,729

0

0

648,969



1395/05/17علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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 4,767003:25تخليهام دي اف - تختههوپاد دريا17:12  231395/05/12 سه

AMAR GLYFADA1395/05/16امام خميني2 6:00عدم آمادگي صاحب کاال2,800006:00بارگيريکود اورهتجارت درياي آبي05:45  321395/05/17 صادرات



1395/05/17وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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

51,73471,602123,336044,86944,8691,4139232,903771390امام خميني1 56700 26,7331,969,544

51,73471,602123,336044,86944,8691,4139232,903771390 567000جمع : 1,969,544 26,733



1395/05/17شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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 31

منتظر دستور از کشتيراني179.98500سي بار و درياLUO ZHOU1395/05/10  19:57CHINAامام خميني2 7

منتظر دستور از کشتيراني1896.800امواج درياMARINER1395/05/15  00:30BAHAMASامام خميني3 2

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/05/15  08:00VIETNAMامام خميني4 2



1395/05/17فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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 00003,0401,849 21,210-21,657 00

0000000000 000جمع : 00003,0400 21,2100 00



1395/05/17فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/05/17شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:22 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


