
1395/04/09فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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

2719,5000019,500094,092002,17091,92221,67091,922113,5924,8358,2116,61019,500امام خميني1 8

2719,5000019,500094,092002,17091,92221,67091,922113,5924,8358,2116,61019,500 8 جمع :



1395/04/09وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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

پهلوگيري1395/04/09گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني11 1395/04/10بنزين

پهلوگيري1395/04/09آبران جنوبW SKYامام خميني12 1395/04/10کنجاله سويا

پهلوگيري1395/04/09امواج درياMANUELA BOTTIGLIERIامام خميني13 1395/04/11

پهلوگيري1395/04/09امواج درياFEN HAI33امام خميني14 1395/04/10روغن پالم - نخل

خروج1395/03/29امواج درياNORDIC GASامام خميني15 1395/04/11

خروج1395/03/31هوپاد درياROSHAKامام خميني16 1395/04/11

خروج1395/03/31اقيانوس گستر پهناورGENIEامام خميني17 1395/04/11نفت کوره

خروج1395/04/03هوپاد درياGANJامام خميني18 1395/04/09

خروج1395/04/04پارس پارينهGAS MIRACLEامام خميني19 1395/04/10گاز بوتان

خروج1395/04/08شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني20 1395/04/10نفت کوره

خروج1395/04/08ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني21 1395/04/09کاالي کانتينري

خروج1395/04/08جنوب دريا بندرFAREEDAامام خميني22 1395/04/09کاالي کانتينري

خروج1395/04/08سوزان اطلس جنوبHAMTAامام خميني23 1395/04/09کاالي کانتينري

خروج1395/04/08سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني24 1395/04/09کاالي کانتينري

خروج1395/04/09سوزان اطلس جنوبALI18امام خميني25 1395/04/11کاالي کانتينري

خروج1395/04/09امواج درياDELIA Iامام خميني26 1395/04/11

خروج1395/04/09خليج آبيSC BEIHAIامام خميني27 1395/04/10



1395/04/09وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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 SUCCESS1395/04/08631000 09 تخليهسه امام خميني 17,406 رول آهن 1395/04/08 پاشا درياي شرق

KING SUCCESS1395/04/08386000 09 تخليهسه امام خميني 27,406 لوازم کارخانه - قطعات منفصله 1395/04/08 پاشا درياي شرق

KING SUCCESS1395/04/08627000 09 تخليهسه امام خميني 37,406 لوله آهني 1395/04/08 پاشا درياي شرق

FAREEDA *1395/04/091,6407400 13 بارگيريکانتينر امام خميني 41,640 کاالي کانتينري 1395/04/08 جنوب دريا بندر

FAREEDA *1395/04/095253500 13 تخليهکانتينر امام خميني 5646 کاالي کانتينري 1395/04/08 جنوب دريا بندر

FAREEDA *1395/04/092005500 13 تخليهکانتينر امام خميني 6646 کانتينر خالي 1395/04/08 جنوب دريا بندر

FOROTAN *1395/04/095306000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 7530 کاالي کانتينري 1395/04/08 سوزان اطلس جنوب

GANJ *1395/04/031,260000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 863,000 ذرت دامي 1395/04/03 هوپاد دريا

CHRYSANTHI S1395/04/0610,771000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 955,000 گندم آردسازي 1395/04/03 آبران جنوب

ROSHAK1395/04/025,100000 32 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1052,500 ذغال سنگ 1395/03/31 هوپاد دريا

PIRAMERD1395/04/106,041000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1135,601 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

GENIE1395/04/0985,881000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1285,881 نفت کوره 1395/03/31 اقيانوس گستر پهناور

113,59222400جمع : 317,662

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/09وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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

1164421765230000000000000 7406 KING SUCCESS091395/04/081395/04/08امام خميني

2725725-799090001640164016400747400 646 FAREEDA *131395/04/081395/04/09امام خميني

300000005305305300606000 0 FOROTAN *131395/04/081395/04/09امام خميني

41260630000000000000000 63000 GANJ *161395/04/031395/04/03امام خميني

5107712866226338000000000000 55000 CHRYSANTHI S171395/04/031395/04/06امام خميني

65100479004600000000000000 52500 ROSHAK321395/03/311395/04/02امام خميني

70000000356016041349846170000 0 1395/03/251395/04/10لنگرگاه ميانيPIRAMERDامام خميني

8000000085881858818588100000 0 1395/03/311395/04/09ماهشهرGENIEامام خميني

0جمع : 0 134 134 617 123,035 94,092 123,652 0 0 90 90 36,089 142,463 19,500 178,552

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

1395/04/09شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/12   7:44 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

17251,640164 2,700

2

3

2

0

0

8

1,64453060 17,539

17,13100 116,590

091,9220 83,600

000 0

000 0

19,50094,092224 220,429

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

3

3

5

16

0

0

27

7,722

18,881

212,809

393,740

0

0

633,152

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

17251,640164 2,700

21,64453060 17,539

317,13100 116,590

2091,9220 83,600

0000 0

0000 0

819,50094,092224 220,429

3

3

5

16

0

0

27

7,722

18,881

212,809

393,740

0

0

633,152



1395/04/09تحليل علل توقف عمليات در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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



1395/04/09وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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

85,88126,110111,991013,04613,046225318543000امام خميني1 000 13,0642,209,276

85,88126,110111,991013,04613,046225318543000 0000جمع : 2,209,276 13,064



1395/04/09علل کندي عمليات در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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

501004:05لوازم کارخانه - قطعات منفصلهتخليهپاشا درياي شرق09KING SUCCESS1395/04/08  16:55امام خميني1 سه



1395/04/09شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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 )(

2299.80035آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60028نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر دستور از کشتيراني182700گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERD1395/03/25  04:05PANAMAامام خميني3 15

منتظر جهت بارگيري1454.100پارس پارينهNU SHI NALINI1395/03/28  18:45INDIAامام خميني4 12

در حال بارگيري1835.500تجارت درياي آبيTABUK1395/04/03  23:00TOGOامام خميني5 6



1395/04/09فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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

5503507250060742,170551692,895امام خميني1 00003,0251,674 20,944-21,915 00

5503507250060742,170 551692,895جمع : 00003,0250 20,9440 00



1395/04/09فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/04/09شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/12   7:44 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


