
1395/05/19فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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

2843,5090043,5090117,4120026,99790,41570,50690,415160,92156,7125,70411,88542,500امام خميني1 15

2843,5090043,5090117,4120026,99790,41570,50690,415160,92156,7125,70411,88542,500 15 جمع :



1395/05/19وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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

پهلوگيري1395/05/18هوپاد درياKIAZANDامام خميني6 1395/05/1830ذغال سنگ

پهلوگيري1395/05/18گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني7 منطقه ويژه1395/05/244

پهلوگيري1395/05/19دريا گشت ستارهCNG   CONCORD 1امام خميني8 1395/05/2127سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/05/19امواج طاليي کاسپينRISE FORTUNEامام خميني9 ماهشهر1395/05/22

خروج1395/05/08آبران جنوبTHE WISEامام خميني10 1395/05/1927

خروج1395/05/10خط آبي بيتاNAUTICAL GLOBAL 7امام خميني11 لنگرگاه مياني1395/05/20دي پي جي

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

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

خروج1395/05/13خليج آبيBW LARAامام خميني14 ماهشهر1395/05/19گازوئيل

خروج1395/05/14دريا سرعتARKامام خميني15 ماهشهر1395/05/19نفت کوره

خروج1395/05/15تجارت درياي آبيFLAG ZANNISامام خميني16 1395/05/2317

خروج1395/05/15سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني17 1395/05/2201سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/05/15اقيانوس گستر پهناورBON ATLANTICOامام خميني18 منطقه ويژه 1395/05/203متانول

خروج1395/05/16سيمرغ طالئي آبهاي جنوبASBONGامام خميني19 1395/05/2034قير مايع

خروج1395/05/16هوپاد درياTERMEHامام خميني20 1395/05/2416

خروج1395/05/16خط آبي بيتاCRYSTAL EASTامام خميني21 لنگرگاه مياني1395/05/20

خروج1395/05/16تجارت درياي آبيAMAR GLYFADAامام خميني22 1395/05/2132کود اوره

خروج1395/05/16آبران جنوبMID NATUREامام خميني23 1395/05/1921

خروج1395/05/17خليج آبيCHEM PEACEامام خميني24 منطقه ويژه 1395/05/243تولوئن

خروج1395/05/17سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN PRINCESS 1امام خميني25 1395/05/1933قير مايع

خروج1395/05/17پرنده درياي هرمزAL SHROOGامام خميني26 1395/05/1934روغن پايه

خروج1395/05/18آبران جنوبSEA HARVESTامام خميني27 1395/05/2222



1395/05/19وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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

خروج1395/05/19پارس پارينهOCEAN RUBYامام خميني28 1395/05/2133فورفورال اکستراکت



1395/05/19وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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 ARIANE1395/05/188,23202430 01 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/05/15 سيزارک

kROUSSON1395/05/219,479000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 269,000 شکر خام 1395/05/15 رحيل دريا

TERMEH1395/05/1710,669000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 366,973 ذرت دامي 1395/05/16 هوپاد دريا

FLAG ZANNIS1395/05/168,193000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 462,819 سويا - دانه روغني 1395/05/15 تجارت درياي آبي

MID NATURE *1395/05/16716000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 512,000 روغن آفتابگردان 1395/05/16 آبران جنوب

SEA HARVEST1395/05/185,802000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 618,000 روغن پالم - نخل 1395/05/18 آبران جنوب

MARINER1395/05/2110,67604410 24 بارگيريصادرات امام خميني 752,117 شمش آهن 1395/05/15 امواج دريا

THE WISE *1395/05/0949000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 867,300 شکر خام 1395/05/08 آبران جنوب

LUO ZHOU1395/05/201,489000 29 بارگيريصادرات امام خميني 915,929 سنگ آهن 1395/05/10 سي بار و دريا

KIAZAND1395/05/187,592000 30 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1051,500 ذغال سنگ 1395/05/18 هوپاد دريا

AMAR GLYFADA1395/05/176,60002750 32 بارگيريصادرات امام خميني 1127,500 کود اوره 1395/05/16 تجارت درياي آبي

OCEAN RUBY1395/05/19865000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 126,260 فورفورال اکستراکت 1395/05/19 پارس پارينه

ASBONG1395/05/193,350000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 133,819 قير مايع 1395/05/16 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

CHEM PEACE1395/05/221,009000 رازي6 تخليهپتروشيمي رازي امام خميني 142,000 نرمال هگزان 1395/05/17 خليج آبي

PVT ATHENA1395/05/2186,200000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1586,200 نفت کوره 1395/05/15 اقيانوس گستر پهناور

160,92109590جمع : 566,418

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/05/19وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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

100000002500182321253212469002430 0 ZEALAND ARIANE011395/05/151395/05/18امام خميني

294792004448956000000000000 69000 kROUSSON151395/05/151395/05/21امام خميني

3106693693530038000000000000 66973 TERMEH161395/05/161395/05/17امام خميني

481934119521624000000000000 62819 FLAG ZANNIS171395/05/151395/05/16امام خميني

5716120000000000000000 12000 MID NATURE *211395/05/161395/05/16امام خميني

65802784510155000000000000 18000 SEA HARVEST221395/05/181395/05/18امام خميني

749673000000000000000 67300 THE WISE *271395/05/081395/05/09امام خميني

87592783243668000000000000 51500 KIAZAND301395/05/181395/05/18امام خميني

900000002750066001700010500002750 0 AMAR GLYFADA321395/05/161395/05/17امام خميني

100000000626086586553950000 0 OCEAN RUBY331395/05/191395/05/19امام خميني

1100000003819335033504690000 0 ASBONG341395/05/161395/05/19امام خميني

1200000001592914891592900000 0 1395/05/101395/05/20لنگرگاه ميانيLUO ZHOUامام خميني

13000000052117106764126110856004410 0 1395/05/151395/05/21لنگرگاه ميانيMARINERامام خميني

14000000086200862008620000000 0 1395/05/151395/05/21لنگرگاه ميانيPVT ATHENAامام خميني

1510091009991000052320052320000 2000 1395/05/171395/05/22منطقه ويژه CHEM PEACE3امام خميني

0جمع : 959 0 0 44,921 177,137 117,412 222,058 0 0 0 0 155,432 194,160 43,509 349,592

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

6

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/05/19شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/05/25   8:28 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

6شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

0

9

6

0

0

15

000 0

35,98226,9970 290,222

7,52790,4150 95,727

000 0

000 0

43,509117,4120 385,949

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

0

10

17

0

0

28

23,027

0

331,295

357,151

0

0

711,473

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

0000 0

935,98226,9970 290,222

67,52790,4150 95,727

0000 0

0000 0

1543,509117,4120 385,949

1

0

10

17

0

0

28

23,027

0

331,295

357,151

0

0

711,473



1395/05/19علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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



1395/05/19وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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

111,70854,385166,093062,41662,4162,5884333,980271138امام خميني1 95900 -8,0311,969,510

111,70854,385166,093062,41662,4162,5884333,980271138 959000جمع : 1,969,510 -8,031



1395/05/19شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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 33

منتظر دستور از کشتيراني179.98500سي بار و درياLUO ZHOU1395/05/10  19:57CHINAامام خميني2 9

منتظر دستور از کشتيراني1896.800امواج درياMARINER1395/05/15  00:30BAHAMASامام خميني3 4

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/05/15  08:00VIETNAMامام خميني4 4



1395/05/19فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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 00003,0341,849 21,188-21,518 00

0000000000 000جمع : 00003,0340 21,1880 00



1395/05/19فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/05/19شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:28 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


