
1395/04/12فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 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

2424,8100024,09371715,377003,30212,07527,39512,79240,18751,2211,7853,13424,810امام خميني1 9

2424,8100024,09371715,377003,30212,07527,39512,79240,18751,2211,7853,13424,810 9 جمع :



1395/04/12وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام كاالی اصلی نام شناور بندر مكان آخرين پهلوگيريتاریخ ورودردیف

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني1 لنگرگاه خارجي1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/03/12نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURLامام خميني2 لنگرگاه خارجي1395/03/12

لنگرگاه1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني3 لنگرگاه مياني1395/04/02

لنگرگاه1395/04/02تجارت درياي آبيSINO ENERGY 8امام خميني4 لنگرگاه مياني1395/04/13

لنگرگاه1395/04/03تجارت درياي آبيTABUKامام خميني5 لنگرگاه مياني1395/04/06

لنگرگاه1395/04/09امواج درياMANUELA BOTTIGLIERIامام خميني6 لنگرگاه مياني1395/04/12

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني7 1395/04/1204

پهلوگيري1395/04/03آبران جنوبCHRYSANTHI Sامام خميني8 1395/04/0617گندم آردسازي

پهلوگيري1395/04/09امواج درياFEN HAI33امام خميني9 1395/04/1021روغن پالم - نخل

پهلوگيري1395/04/09آبران جنوبW SKYامام خميني10 1395/04/1027کنجاله سويا

پهلوگيري1395/04/09گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني11 منطقه ويژه 1395/04/123بنزين

پهلوگيري1395/04/11ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني12 1395/04/1311کاالي کانتينري

پهلوگيري1395/04/11دريا سرعتMELORامام خميني13 ماهشهر1395/04/13

پهلوگيري1395/04/12جاده نقره ايPATRIOTامام خميني14 1395/04/1410

پهلوگيري1395/04/12خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني15 1395/04/1333بنزين

پهلوگيري1395/04/12پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني16 1395/04/1334

جدا شده1395/04/11هوپاد درياYARANامام خميني17 1395/04/1312کاالي کانتينري

خروج1395/04/04سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني18 1395/04/1234روغن پايه

خروج1395/04/07امواج طاليي کاسپينRISE FORTUNEامام خميني19 ماهشهر1395/04/13نفت کوره

خروج1395/04/08پاشا درياي شرقKING SUCCESSامام خميني20 1395/04/1309

خروج1395/04/11امواج طاليي کاسپينEVERRICH 1امام خميني21 منطقه ويژه1395/04/134متانول

خروج1395/04/11سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني22 1395/04/1311کاالي کانتينري

خروج1395/04/11سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني23 1395/04/1311کاالي کانتينري

خروج1395/04/11ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني24 1395/04/1411کاالي کانتينري



1395/04/12وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

كامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسكلهبندرردیف نام كاالنام ترمینال

PIRAMERD1395/04/124850180 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 138,182 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

KING SUCCESS1395/04/08252000 09 تخليهسه امام خميني 27,406 رول آهن 1395/04/08 پاشا درياي شرق

KING SUCCESS1395/04/08573000 09 تخليهسه امام خميني 37,406 لوله آهني 1395/04/08 پاشا درياي شرق

FOROTAN1395/04/126606000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 4660 کاالي کانتينري 1395/04/11 سوزان اطلس جنوب

sar 41395/04/111,12510300 11 بارگيريکانتينر امام خميني 51,125 کاالي کانتينري 1395/04/11 سوزان اطلس جنوب

CHRYSANTHI S1395/04/066,697000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 655,000 گندم آردسازي 1395/04/03 آبران جنوب

FEN HAI331395/04/108,543000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 724,000 روغن پالم - نخل 1395/04/09 امواج دريا

W SKY1395/04/108,028000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 870,000 کنجاله سويا 1395/04/09 آبران جنوب

DUBRA1395/04/12717000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 919,930 بنزين 1395/04/09 گذرگاه خليج فارس آبي

EVERRICH 11395/04/121,517000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1013,107 اسيد استيک 1395/04/11 امواج طاليي کاسپين

EVERRICH 11395/04/1211,590000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1113,107 متانول 1395/04/11 امواج طاليي کاسپين

40,187163180جمع : 249,923

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/12وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

100000003818248536086209600180 0 PIRAMERD041395/03/251395/04/12امام خميني

282560181388000000000000 7406 KING SUCCESS091395/04/081395/04/08امام خميني

300000006606606600606000 0 FOROTAN111395/04/111395/04/12امام خميني

40000000112511251125010310300 0 sar 4111395/04/111395/04/11امام خميني

56697505594441000000000000 55000 CHRYSANTHI S171395/04/031395/04/06امام خميني

685431400010000000000000000 24000 FEN HAI33211395/04/091395/04/10امام خميني

780281747052530000000000000 70000 W SKY271395/04/091395/04/10امام خميني

8717978010150000000000000 19930 1395/04/091395/04/12منطقه ويژه DUBRA3امام خميني

9000000013107131071310700000 0 1395/04/111395/04/12منطقه ويژهEVERRICH 14امام خميني

0جمع : 18 163 163 2,096 50,978 15,377 53,074 0 0 0 0 78,509 97,827 24,810 176,336

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/12شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/14   9:57 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

2

2

4

0

1

9

82566060 17,539

14,72500 95,189

9,26013,5920 75,007

000 0

01,125103 645

24,81015,377163 188,380

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

3

4

14

0

2

24

9,957

19,826

170,226

315,863

0

1,413

517,285

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

282566060 17,539

214,72500 95,189

49,26013,5920 75,007

0000 0

101,125103 645

924,81015,377163 188,380

1

3

4

14

0

2

24

9,957

19,826

170,226

315,863

0

1,413

517,285



1395/04/12علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 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



1395/04/12وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 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

13,59227,94441,536053,00653,0062,1211222,26181081امام خميني1 1800 -25,0622,134,932

13,59227,94441,536053,00653,0062,1211222,26181081 18000جمع : 2,134,932 -25,062



1395/04/12علل کندي عمليات در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 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

تخليهپاشا درياي شرق09KING SUCCESS1395/04/08  16:55امام خميني1 2,194002:50لوله آهني سه

بارگيريسوزان اطلس جنوب11FOROTAN1395/04/11  22:50امام خميني2 1801200:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريسوزان اطلس جنوب11sar 41395/04/11  13:55امام خميني3 0:10مسائل کارگري2851900:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريسوزان اطلس جنوب11sar 41395/04/11  13:55امام خميني4 0:30آماده نبودن اسناد و مدارک8408400:30کاالي کانتينري کانتينر



1395/04/12شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام كاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

كشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
كاالی

متر
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

)( متر )(

2299.80038آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60031نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر جهت بارگيري1454.100پارس پارينهNU SHI NALINI1395/03/28  18:45INDIAامام خميني3 15

منتظر دستور از کشتيراني182600تجارت درياي آبيSINO ENERGY 81395/04/02  09:30HONG KONGامام خميني4 10

در حال بارگيري1835.500تجارت درياي آبيTABUK1395/04/03  23:00TOGOامام خميني5 9

متفرقه1765.600امواج درياMANUELA BOTTIGLIERI1395/04/09  02:00ITALYامام خميني6 3

در حال عمليات تخليه و بارگيري147.847.33295281هوپاد درياYARAN1395/04/11  08:40IRANامام خميني7 1 کاالي کانتينري



1395/04/12فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 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

0000000311321,78501631,785امام خميني1 00003,0501,713 20,866-21,793 00

0000000311321,785 01631,785جمع : 00003,0500 20,8660 00



1395/04/12فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/12شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/14   9:57 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


