
1395/04/08فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده 1شماره صفحه :

تخلیهکل شناورحاضر
بندر

نفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسکله

حمل کاال به بندر ازحمل کاال از بندر بهجمع تخلیه و بارگیریبارگیری

دریادروازهدریادروازهکلنفتیغیر نفتینفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسکله فروند
ردیف

تعداد شناور

فعال

2327,9880027,988093,121002,84190,28030,82990,280121,10941,14210,0047,15227,988امام خميني1 10

2327,9880027,988093,121002,84190,28030,82990,280121,10941,14210,0047,15227,988 10 جمع :



1395/04/08وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی 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

لنگرگاه1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني3 1395/04/10

لنگرگاه1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني4 1395/04/02

لنگرگاه1395/04/03تجارت درياي آبيTABUKامام خميني5 1395/04/06

پهلوگيري1395/04/02تجارت درياي آبيSINO ENERGY 8امام خميني6 1395/04/11

پهلوگيري1395/04/03آبران جنوبCHRYSANTHI Sامام خميني7 1395/04/06گندم آردسازي

پهلوگيري1395/04/04سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني8 1395/04/10

پهلوگيري1395/04/07امواج طاليي کاسپينRISE FORTUNEامام خميني9 1395/04/11

پهلوگيري1395/04/08پاشا درياي شرقKING SUCCESSامام خميني10 1395/04/08لوله آهني

خروج1395/03/29امواج درياNORDIC GASامام خميني11 1395/04/11

خروج1395/03/31هوپاد درياROSHAKامام خميني12 1395/04/11

خروج1395/03/31اقيانوس گستر پهناورGENIEامام خميني13 1395/04/11نفت کوره

خروج1395/04/01تجارت درياي آبيSUMMIT SUCCESSامام خميني14 1395/04/08

خروج1395/04/03هوپاد درياGANJامام خميني15 1395/04/09

خروج1395/04/04پارس پارينهGAS MIRACLEامام خميني16 1395/04/10گاز بوتان

خروج1395/04/05ايليا درياي پارسGAS BEUTY 1امام خميني17 1395/04/08گاز بوتان

خروج1395/04/07شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني18 1395/04/08گازوئيل

خروج1395/04/08شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني19 1395/04/10نفت کوره

خروج1395/04/08سوزان اطلس جنوبHAMTAامام خميني20 1395/04/09کاالي کانتينري

خروج1395/04/08سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني21 1395/04/09کاالي کانتينري

خروج1395/04/08ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني22 1395/04/09کاالي کانتينري

خروج1395/04/08جنوب دريا بندرFAREEDAامام خميني23 1395/04/09کاالي کانتينري



1395/04/08وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

KING SUCCESS1395/04/08505000 09 تخليهسه امام خميني 17,406 رول آهن 1395/04/08 پاشا درياي شرق

KING SUCCESS1395/04/0827000 09 تخليهسه امام خميني 27,406 لوازم کارخانه - قطعات منفصله 1395/04/08 پاشا درياي شرق

HAMTA1395/04/081,27613000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 31,276 کاالي کانتينري 1395/04/08 سوزان اطلس جنوب

SEPEHR PAYAM1395/04/081,56112300 12 بارگيريکانتينر امام خميني 41,565 کاالي کانتينري 1395/04/08 ستاره تدارک دريا

SEPEHR PAYAM1395/04/084100 12 بارگيريکانتينر امام خميني 51,565 کانتينر خالي 1395/04/08 ستاره تدارک دريا

GANJ1395/04/037,940000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 663,000 ذرت دامي 1395/04/03 هوپاد دريا

CHRYSANTHI S1395/04/0610,488000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 755,000 گندم آردسازي 1395/04/03 آبران جنوب

SUMMIT SUCCESS *1395/04/021,628000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 857,984 سويا - دانه روغني 1395/04/01 تجارت درياي آبي

ROSHAK1395/04/027,400000 32 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 952,500 ذغال سنگ 1395/03/31 هوپاد دريا

PIRAMERD1395/04/107,163000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1035,601 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

GAS MIRACLE1395/04/0823,001000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1145,718 گاز بوتان 1395/04/04 پارس پارينه

GAS MIRACLE1395/04/0822,717000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1245,718 گاز پروپان 1395/04/04 پارس پارينه

NELMA1395/04/0837,399000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1337,399 نفت کوره 1395/04/08 شرکت ملي نفتکش ايران

121,10925400جمع : 412,138

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/08وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 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

کامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنکامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسکلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

15325326874000000000000 7406 KING SUCCESS091395/04/081395/04/08امام خميني

20000000127612761276013013000 0 HAMTA111395/04/081395/04/08امام خميني

30000000156515651565012412400 0 SEPEHR PAYAM121395/04/081395/04/08امام خميني

47940617401260000000000000 63000 GANJ161395/04/031395/04/03امام خميني

5104881789137109000000000000 55000 CHRYSANTHI S171395/04/031395/04/06امام خميني

61628579840000000000000 57984 SUMMIT SUCCESS *261395/04/011395/04/02امام خميني

77400428009700000000000000 52500 ROSHAK321395/03/311395/04/02امام خميني

8000000045718457184571800000 0 1395/04/041395/04/08پتروشيميGAS MIRACLE2امام خميني

900000003560171632894366580000 0 1395/03/251395/04/10لنگرگاه ميانيPIRAMERDامام خميني

10000000037399373993739900000 0 1395/04/081395/04/08ماهشهرNELMAامام خميني

0جمع : 0 254 254 6,658 114,901 93,121 121,559 0 0 0 0 54,943 180,947 27,988 235,890

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/04/08شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/12   7:42 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

101,565124 2,899

2

4

3

0

0

10

5321,276130 18,443

27,45600 159,500

090,2800 101,797

000 0

000 0

27,98893,121254 282,639

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

2

3

5

13

0

0

23

5,599

18,881

204,480

362,553

0

0

591,513

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

101,565124 2,899

25321,276130 18,443

427,45600 159,500

3090,2800 101,797

0000 0

0000 0

1027,98893,121254 282,639

2

3

5

13

0

0

23

5,599

18,881

204,480

362,553

0

0

591,513



1395/04/08تحليل علل توقف عمليات در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

بندر
توقف عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان توقف

تاریخ آخرین

پهلوگیری
ترمینال ردیف



1395/04/08وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

بندر

وضعیت حمل کاال از بندروضعیت حمل کاال به بندر

کلبه انباریکسره

تعداد کامیون

کلاز انباریکسره

یکسره
جمعبه انباراز انبار

تعداد واگن

یکسره
جمعبه انباراز انبار

خروجورودخروجورود

ردیف
موجودی کاال

در پایان
فعالیت

تغییر
رسوب
روزانه

83,11735,140118,257051,14651,1461,7213402,06184084امام خميني1 000 -16,0062,196,212

83,11735,140118,257051,14651,1461,7213402,06184084 0000جمع : 2,196,212 -16,006



1395/04/08علل کندي عمليات در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

بندر
کندی عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان کندی
ترمینال ردیف

تخليهپاشا درياي شرق09KING SUCCESS1395/04/08  16:55امام خميني1 1,146003:05رول آهن سه



1395/04/08شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

تناژ TEUنام کاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

کشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
کاالی

متر
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

)( متر )(

2299.80034آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60027نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر دستور از کشتيراني182700گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERD1395/03/25  04:05PANAMAامام خميني3 14

منتظر جهت بارگيري1454.100پارس پارينهNU SHI NALINI1395/03/28  18:45INDIAامام خميني4 11

در حال بارگيري1835.500تجارت درياي آبيTABUK1395/04/03  23:00TOGOامام خميني5 5



1395/04/08فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 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

0000010412122,84112532,841امام خميني1 00002,9131,699 20,943-21,928 00

0000010412122,841 12532,841جمع : 00002,9130 20,9430 00



1395/04/08فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/04/08شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ کلمحموله اصلی

کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


