
1395/04/07فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 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

2128,4620028,462069,7910011,07058,72139,53258,72198,25336,49315,35215,14628,462امام خميني1 9

2128,4620028,462069,7910011,07058,72139,53258,72198,25336,49315,35215,14628,462 9 جمع :



1395/04/07گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام كاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني1 1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/03/12نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURLامام خميني2 1395/03/12

لنگرگاه1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني3 1395/04/02

لنگرگاه1395/03/29امواج درياNORDIC GASامام خميني4 1395/04/02

لنگرگاه1395/03/31اقيانوس گستر پهناورGENIEامام خميني5 1395/03/31

لنگرگاه1395/04/03تجارت درياي آبيTABUKامام خميني6 1395/04/06

لنگرگاه1395/04/07امواج طاليي کاسپينRISE FORTUNEامام خميني7 1395/04/07

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني8 1395/04/07

پهلوگيري1395/03/28امواج درياALPINE MARIAامام خميني9 1395/04/01

پهلوگيري1395/03/31هوپاد درياROSHAKامام خميني10 1395/04/02ذغال سنگ

پهلوگيري1395/04/02تجارت درياي آبيSINO ENERGY 8امام خميني11 1395/04/03

پهلوگيري1395/04/03هوپاد درياGANJامام خميني12 1395/04/03ذرت دامي

پهلوگيري1395/04/03آبران جنوبCHRYSANTHI Sامام خميني13 1395/04/06گندم آردسازي

پهلوگيري1395/04/04پارس پارينهGAS MIRACLEامام خميني14 1395/04/08

پهلوگيري1395/04/04سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني15 1395/04/08

خروج1395/04/01تجارت درياي آبيSUMMIT SUCCESSامام خميني16 1395/04/08

خروج1395/04/02کشتيراني گلKSL ANYANGامام خميني17 1395/04/07پوسته اکسيد آهن

خروج1395/04/03کشتيراني گلPROKOPIS Kامام خميني18 1395/04/07شمش آهن

خروج1395/04/05ايليا درياي پارسGAS BEUTY 1امام خميني19 1395/04/08گاز بوتان

خروج1395/04/06سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني20 1395/04/07کاالي کانتينري

خروج1395/04/07شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني21 1395/04/08گازوئيل



1395/04/07گزارش شناورها به تفكيك نمايندگي در تاريخ

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *3شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

كامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسكلهبندرردیف نام كاالنام ترمینال

GANJ1395/04/039,790000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 163,000 ذرت دامي 1395/04/03 هوپاد دريا

CHRYSANTHI S1395/04/067,403000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 255,000 گندم آردسازي 1395/04/03 آبران جنوب

PROKOPIS K *1395/04/031,3460620 24 بارگيريصادرات امام خميني 318,017 شمش آهن 1395/04/03 کشتيراني گل

SUMMIT SUCCESS1395/04/024,069000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 457,984 سويا - دانه روغني 1395/04/01 تجارت درياي آبي

KSL ANYANG *1395/04/049,724000 30 بارگيريصادرات امام خميني 537,324 پوسته اکسيد آهن 1395/04/02 کشتيراني گل

ROSHAK1395/04/027,200000 32 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 652,500 ذغال سنگ 1395/03/31 هوپاد دريا

PIRAMERD1395/04/075,628000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 728,943 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

GAS BEUTY 11395/04/0723,051000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 842,980 گاز بوتان 1395/04/05 ايليا درياي پارس

GAS BEUTY 11395/04/0719,929000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 942,980 گاز پروپان 1395/04/05 ايليا درياي پارس

NAVARINO1395/04/0710,113000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1010,113 گازوئيل 1395/04/07 شرکت ملي نفتکش ايران

98,2530620جمع : 408,841



1395/04/07گزارش شناورها به تفكيك عمليات در تاريخ

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره صفحه :

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

19790538009200000000000000 63000 GANJ161395/04/031395/04/03امام خميني

27403740347597000000000000 55000 CHRYSANTHI S171395/04/031395/04/06امام خميني

3000000018017134618017000620 0 PROKOPIS K *241395/04/031395/04/03امام خميني

44069563561628000000000000 57984 SUMMIT SUCCESS261395/04/011395/04/02امام خميني

500000003732497243732400000 0 KSL ANYANG *301395/04/021395/04/04امام خميني

672003540017100000000000000 52500 ROSHAK321395/03/311395/04/02امام خميني

700000002894356282178071630000 0 PIRAMERD331395/03/251395/04/07امام خميني

8000000042980429804298000000 0 1395/04/051395/04/07پتروشيميGAS BEUTY 12امام خميني

9000000010113101131011300000 0 1395/04/071395/04/07ماهشهرNAVARINOامام خميني

0جمع : 62 0 0 7,163 130,214 69,791 137,377 0 0 0 0 75,525 152,959 28,462 228,484



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/07گزارش شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ: 

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/09   10:31 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

5

3

0

0

9

09,7240 25,079

28,4621,3460 174,664

058,7210 79,822

000 0

000 0

28,46269,7910 279,565

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانکر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

0

2

6

13

0

0

21

0

25,517

219,644

366,040

0

0

611,201

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانکر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

109,7240 25,079

528,4621,3460 174,664

3058,7210 79,822

0000 0

0000 0

928,46269,7910 279,565

0

2

6

13

0

0

21

0

25,517

219,644

366,040

0

0

611,201



1395/04/07تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

PROKOPIS K1395/04/03امام خميني1 2:00پاس خروجي1,346002:00بارگيريشمش آهنکشتيراني گل23:30  241395/04/03 صادرات

PROKOPIS K1395/04/03امام خميني2 3:15جداسازي شناور از اسکله وانتقال1,346003:15بارگيريشمش آهنکشتيراني گل23:30  241395/04/03 صادرات

KSL ANYANG1395/04/02امام خميني3 2:00پاس خروجي9,724002:00بارگيريپوسته اکسيد آهنکشتيراني گل22:20  301395/04/04 صادرات

KSL ANYANG1395/04/02امام خميني4 3:10جداسازي شناور از اسکله وانتقال9,724003:10بارگيريپوسته اکسيد آهنکشتيراني گل22:20  301395/04/04 صادرات



1395/04/07وضعیت حمل كاال به مبادی كشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

54,43943,60898,047051,84551,8451,5856452,292521062امام خميني1 6200 -8,2372,212,218

54,43943,60898,047051,84551,8451,5856452,292521062 62000جمع : 2,212,218 -8,237



1395/04/07گزارش علل كندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
كندی عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام كاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسكله

نوع

عملیات

كل مدت

زمان كندی
ترمینال ردیف



1395/04/07گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام كاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

كشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
كاالی

متر))متر))
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

2299.80033آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60026نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر جهت بارگيري1454.100پارس پارينهNU SHI NALINI1395/03/28  18:45INDIAامام خميني3 10

در حال بارگيري159500امواج درياNORDIC GAS1395/03/29  14:25SINGAPOREامام خميني4 9

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2216.200اقيانوس گستر پهناورGENIE1395/03/31  21:48LIBERIAامام خميني5 7

در حال بارگيري1835.500تجارت درياي آبيTABUK1395/04/03  23:00TOGOامام خميني6 4

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش243600امواج طاليي کاسپينRISE FORTUNE1395/04/07  11:00BARBADOSامام خميني7 0



1395/04/07فعالیت كانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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 00002,8701,740 20,961-21,888 00

0000000000 000جمع : 00002,8700 20,9610 00



1395/04/07فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/07گزارش شناورهایی كه به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   10:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ كلمحموله اصلی

كاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


