
1395/03/11فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 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

3523,7070023,707018,7810018,781042,488042,48835,9151,9137,67823,707امام خميني1 9

3523,7070023,707018,7810018,781042,488042,48835,9151,9137,67823,707 9 جمع :



1395/03/11گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

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

لنگرگاه1395/01/11آهنگ درياUNIONN HAREVSTامام خميني1 1395/01/11

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني2 1395/02/06

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني3 1395/02/06

لنگرگاه1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني4 1395/03/09

لنگرگاه1395/03/02خط آبي بيتاnew falconامام خميني5 1395/03/02گازولين

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني6 1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/03/08امواج درياCHEMTRANS-1امام خميني7 1395/03/16اکريلونيتريل

لنگرگاه1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني8 1395/03/11

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني9 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني10 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني11 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني12 1395/03/12سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/03/01سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGOLF GLOW2امام خميني13 1395/03/04

پهلوگيري1395/03/01آهنگ درياSC SHEN ZHENامام خميني14 1395/03/03

پهلوگيري1395/03/03رنگين کمان اطلس اوشانINFINITY Vامام خميني15 1395/03/03پودر آلومينيوم

پهلوگيري1395/03/04دريا سرعتABYSSامام خميني16 1395/03/05

پهلوگيري1395/03/05امواج درياMARGARITAامام خميني17 1395/03/06

پهلوگيري1395/03/05پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني18 1395/03/05

پهلوگيري1395/03/08آبران جنوبTW HAMBURGامام خميني19 1395/03/08کنجاله سويا

پهلوگيري1395/03/08آبران جنوبLADY MARYامام خميني20 1395/03/11گندم آردسازي

خروج1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني21 1395/03/13

خروج1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني22 1395/03/12

خروج1395/02/30آهنگ درياAUDACIOUSامام خميني23 1395/03/12شمش آهن

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني24 1395/03/12

خروج1395/03/04اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني25 1395/03/13گازوئيل

خروج1395/03/08امواج درياMAERSK MISSISSIPPIامام خميني26 1395/03/12نفتا

خروج1395/03/09امواج طاليي کاسپينMED  STARامام خميني27 1395/03/17گازوئيل



1395/03/11گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

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

خروج1395/03/09هوپاد درياARTMANامام خميني28 1395/03/15

خروج1395/03/09پيوند درياFAREEDAامام خميني29 1395/03/11کاالي کانتينري

خروج1395/03/09خليج آبيSELIN Dامام خميني30 1395/03/14

خروج1395/03/10سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني31 1395/03/15خاک کلينکر

خروج1395/03/11تجارت درياي آبيAQUARIUSامام خميني32 1395/03/13پنتان پالس

خروج1395/03/11گلف اجنسيNORGAS NAPAامام خميني33 1395/03/16

خروج1395/03/11خليج آبيBERIZOامام خميني34 1395/03/14گازوئيل

خروج1395/03/11پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني35 1395/03/14روغن پايه



1395/03/11گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

ZEALAND ARIANE1395/03/114,56001900 09 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 خاک کلينکر 1395/03/10 سيزارک

FAREEDA *1395/03/111,9059300 13 بارگيريکانتينر امام خميني 21,913 کاالي کانتينري 1395/03/09 پيوند دريا

FAREEDA *1395/03/117902700 13 تخليهکانتينر امام خميني 3801 کاالي کانتينري 1395/03/09 پيوند دريا

FAREEDA *1395/03/118400 13 بارگيريکانتينر امام خميني 41,913 کانتينر خالي 1395/03/09 پيوند دريا

FAREEDA *1395/03/1111500 13 تخليهکانتينر امام خميني 5801 کانتينر خالي 1395/03/09 پيوند دريا

DELRUBA1395/03/041,486000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 661,827 سويا - دانه روغني 1395/02/31 هوپاد دريا

LITO1395/02/30574000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 766,000 سويا - دانه روغني 1395/02/25 آبران جنوب

LADY MARY1395/03/116,600000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 850,247 گندم آردسازي 1395/03/08 آبران جنوب

ARTMAN1395/03/094,529000 23 تخليهدو امام خميني 922,024 ام دي اف - تخته 1395/03/09 هوپاد دريا

TW HAMBURG1395/03/084,441000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1075,344 سويا - دانه روغني 1395/03/08 آبران جنوب

MICHALIS L1395/03/045,276000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1154,880 کنجاله سويا 1395/02/14 آبران جنوب

AQUARIUS1395/03/1112,308000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1212,308 پنتان پالس 1395/03/11 تجارت درياي آبي

42,4881291900جمع : 373,059



1395/03/11گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *5شماره 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

کامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنکامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسکلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

10000000250014560456020441001900 0 ZEALAND ARIANE091395/03/101395/03/11امام خميني

280180103232001913191319130979700 801 FAREEDA *131395/03/091395/03/11امام خميني

31486618270000000000000 61827 DELRUBA141395/02/311395/03/04امام خميني

4574660000000000000000 66000 LITO151395/02/251395/02/30امام خميني

56600660043647000000000000 50247 LADY MARY161395/03/081395/03/11امام خميني

64529841113613000000000000 22024 ARTMAN231395/03/091395/03/09امام خميني

744412813947205000000000000 75344 TW HAMBURG261395/03/081395/03/08امام خميني

85276496255255000000000000 54880 MICHALIS L271395/02/141395/03/04امام خميني

9000000012308123081230800000 0 1395/03/111395/03/11پتروشيميAQUARIUS2امام خميني

0جمع : 190 97 97 20,441 18,781 18,781 39,222 0 0 32 32 109,720 221,403 23,707 331,123



1395/03/11تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

ZEALAND ARIANE1395/03/10امام خميني1 3:00پاس ورودي4,560003:00بارگيريخاک کلينکرسيزارک02:54  091395/03/11 صادرات

AUDACIOUS1395/02/30امام خميني2 23:59الشينگ5,450024:00بارگيريشمش آهنآهنگ دريا00:36  291395/03/03 صادرات



1395/03/11وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

16,86831,38548,253037,82837,8281,7163142,22037037امام خميني1 19000 -6,4432,522,347

16,86831,38548,253037,82837,8281,7163142,22037037 190000جمع : 2,522,347 -6,443



1395/03/11گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
کندی عملیات

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

نوع

عملیات

کل مدت

زمان کندی
ترمینال ردیف

تخليههوپاد دريا23ARTMAN1395/03/09  17:40امام خميني1 0:25عدم توانائي تجهيزات تخليه22,024002:43ام دي اف - تخته

1:53تعطيل زود هنگام

0:43بارز نبودن کاال

دو

بارگيريپرنده درياي هرمز19VANTAGE REEF1395/03/05  07:15امام خميني2 10:42جداسازي شناور از اسکله وانتقال4,556010:42شمش آهن صادرات

بارگيريپرنده درياي هرمز19VANTAGE REEF1395/03/05  07:15امام خميني3 3:00بازرسي درافت سروي4,556003:00شمش آهن صادرات



1395/03/11گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام کاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

کشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
کاالی

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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 62

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 36

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني3 14

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني4 36

107.655.3009خط آبي بيتاnew falcon1395/03/02  12:00TANZANIAامام خميني5 گازولين

2299.8006آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني6 سويا - دانه روغني

آماده نبودن اسناد شناور1186.200امواج درياCHEMTRANS-11395/03/08  09:40PANAMAامام خميني7 3 اکريلونيتريل

1682.6000کشتيراني خط تجارت مارينCROWN H1395/03/11  13:50CAMBODIAامام خميني8



1395/03/11فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 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

502708010453401,91391202,714امام خميني1 00003,1131,718 21,249-21,444 00

502708010453401,913 91202,714جمع : 00003,1130 21,2490 00



1395/03/11فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/11گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/18   11:44 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ کلمحموله اصلی

کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


