
1395/05/21فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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

2547,2180047,218077,0910032,71244,37979,93044,379124,30933,3009,97917,58447,218امام خميني1 11

2547,2180047,218077,0910032,71244,37979,93044,379124,30933,3009,97917,58447,218 11 جمع :



1395/05/21وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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

پهلوگيري1395/05/20سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني10 1395/05/2108

خروج1395/05/11پاشا درياي شرقHONG TIGERامام خميني11 1395/05/2210

خروج1395/05/12امواج درياGLENDA MEREDITHامام خميني12 ماهشهر1395/05/21نفتا

خروج1395/05/15سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني13 1395/05/2201سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/05/15تجارت درياي آبيFLAG ZANNISامام خميني14 1395/05/2317

خروج1395/05/16تجارت درياي آبيAMAR GLYFADAامام خميني15 1395/05/2132کود اوره

خروج1395/05/16هوپاد درياTERMEHامام خميني16 1395/05/2416

خروج1395/05/17خليج آبيCHEM PEACEامام خميني17 منطقه ويژه 1395/05/243تولوئن

خروج1395/05/18آبران جنوبSEA HARVESTامام خميني18 1395/05/2222

خروج1395/05/19پارس پارينهOCEAN RUBYامام خميني19 1395/05/2133فورفورال اکستراکت

خروج1395/05/20خط آبي بيتاSC DONGHAIامام خميني20 لنگرگاه مياني1395/05/23هوي اند

خروج1395/05/20امواج طاليي کاسپينEVERRICH 1امام خميني21 منطقه ويژه1395/05/244متانول

خروج1395/05/20خدمات دريايي پارسانDA ZI YUNامام خميني22 1395/05/2429پوسته اکسيد آهن

خروج1395/05/21امواج درياSHAYBAHامام خميني23 ماهشهر1395/05/23گازوئيل

خروج1395/05/21پرنده آرام اقيانوسيOPAL SEAامام خميني24 ماهشهر1395/05/23نفت کوره

خروج1395/05/21عمو دريا بندرGAS CATامام خميني25 رازي1395/05/227آمونياک



1395/05/21وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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 ARIANE1395/05/185,61102550 01 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/05/15 سيزارک

kROUSSON1395/05/219,915000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 269,000 شکر خام 1395/05/15 رحيل دريا

TERMEH1395/05/173,841000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 366,973 ذرت دامي 1395/05/16 هوپاد دريا

TERMEH1395/05/175,054000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,973 سويا - دانه روغني 1395/05/16 هوپاد دريا

FLAG ZANNIS1395/05/167,078000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 562,819 سويا - دانه روغني 1395/05/15 تجارت درياي آبي

SEA HARVEST1395/05/184,662000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 618,000 روغن پالم - نخل 1395/05/18 آبران جنوب

CNG   CONCORD 11395/05/218,050000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 764,683 سويا - دانه روغني 1395/05/19 دريا گشت ستاره

DA ZI YUN1395/05/208,600000 29 بارگيريصادرات امام خميني 825,720 پوسته اکسيد آهن 1395/05/20 خدمات دريايي پارسان

KIAZAND1395/05/188,618000 30 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 951,500 ذغال سنگ 1395/05/18 هوپاد دريا

OCEAN RUBY *1395/05/191,379000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 106,260 فورفورال اکستراکت 1395/05/19 پارس پارينه

GAS CAT1395/05/2118,501000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 1118,501 آمونياک 1395/05/21 عمو دريا بندر

SHAYBAH1395/05/2143,000000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1243,000 گازوئيل 1395/05/21 امواج دريا

124,30902550جمع : 518,430

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/05/21وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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

1000000025001561124400601002550 0 ZEALAND ARIANE011395/05/151395/05/18امام خميني

299153641232588000000000000 69000 kROUSSON151395/05/151395/05/21امام خميني

388955277114202000000000000 66973 TERMEH161395/05/161395/05/17امام خميني

47078556377182000000000000 62819 FLAG ZANNIS171395/05/151395/05/16امام خميني

54662180000000000000000 18000 SEA HARVEST221395/05/181395/05/18امام خميني

68050805056633000000000000 64683 CNG   CONCORD 1271395/05/191395/05/21امام خميني

700000002572086008600171200000 0 DA ZI YUN291395/05/201395/05/20امام خميني

886182503126469000000000000 51500 KIAZAND301395/05/181395/05/18امام خميني

9000000062601379626000000 0 OCEAN RUBY *331395/05/191395/05/19امام خميني

10000000018501185011850100000 0 1395/05/211395/05/21رازيGAS CAT7امام خميني

11000000043000430004300000000 0 1395/05/211395/05/21ماهشهرSHAYBAHامام خميني

0جمع : 255 0 0 17,721 100,761 77,091 118,482 0 0 0 0 137,074 195,901 47,218 332,975

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/05/21شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/05/25   8:31 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

1

6

3

0

0

10

08,6000 20,949

42,5565,6110 216,393

4,66244,3790 44,774

000 0

000 0

47,21858,5900 282,116

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

1

9

13

0

1

25

23,027

20,949

291,071

319,030

0

1,210

655,287

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

108,6000 20,949

642,5565,6110 216,393

34,66244,3790 44,774

0000 0

0000 0

1047,21858,5900 282,116

1

1

9

13

0

1

25

23,027

20,949

291,071

319,030

0

1,210

655,287



1395/05/21علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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

MARINER1395/05/15امام خميني1 6:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال10,856006:00بارگيريشمش آهنامواج دريا16:30  241395/05/21 صادرات

DA ZI YUN1395/05/20امام خميني2 2:00پاس ورودي8,600008:00بارگيريپوسته اکسيد آهنخدمات دريايي پارسان15:40  291395/05/20

5:59عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات

AMAR GLYFADA1395/05/16امام خميني3 12:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال10,500012:00بارگيريکود اورهتجارت درياي آبي05:45  321395/05/17 صادرات



1395/05/21وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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

67,11264,802131,914043,27943,2791,2557822,2921080108امام خميني1 25500 21,5231,977,565

67,11264,802131,914043,27943,2791,2557822,2921080108 255000جمع : 1,977,565 21,523



1395/05/21شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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 35

منتظر دستور از کشتيراني179.98500سي بار و درياLUO ZHOU1395/05/10  19:57CHINAامام خميني2 11

منتظر دستور از کشتيراني1896.800امواج درياMARINER1395/05/15  00:30BAHAMASامام خميني3 6

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/05/15  08:00VIETNAMامام خميني4 6



1395/05/21فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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 00002,9771,840 21,135-21,467 00

0000000000 000جمع : 00002,9770 21,1350 00



1395/05/21فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/05/21شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/05/25   8:31 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


