
1395/03/21فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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

3735,8920033,8032,08924,8320023,1531,67956,9563,76860,72425,41710,1084,16535,892امام خميني1 16

3735,8920033,8032,08924,8320023,1531,67956,9563,76860,72425,41710,1084,16535,892 16 جمع :



1395/03/21گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

لنگرگاه1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني3 1395/03/30

لنگرگاه1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني4 1395/03/30

لنگرگاه1395/03/19پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني5 1395/03/29

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني6 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني7 1395/03/18سيمان

پهلوگيري1395/03/18آبران جنوبSAMOS WARRIORامام خميني8 1395/03/18ذرت دامي

پهلوگيري1395/03/21آبران جنوبTHE JUSTامام خميني9 1395/03/22کنجاله سويا

پهلوگيري1395/03/21سيزارکHELIAN RISINGامام خميني10 1395/03/27رول آهن

خروج1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني11 1395/03/21گازوئيل

خروج1395/03/08امواج درياCHEMTRANS-1امام خميني12 1395/03/24

خروج1395/03/12آهنگ درياDUZGIT DIGNITYامام خميني13 1395/03/26ميکس آروماتيک

خروج1395/03/12دريا گشت ستارهSTAR NINAامام خميني14 1395/03/22

خروج1395/03/12گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني15 1395/03/21نفت کوره

خروج1395/03/12امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني16 1395/03/23نفت کوره

خروج1395/03/12دريا درخشFEODORAامام خميني17 1395/03/23ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/03/13نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 110امام خميني18 1395/03/24گاز پروپان

خروج1395/03/13رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني19 1395/03/27گازوئيل

خروج1395/03/14هوپاد درياHAMGAMامام خميني20 1395/03/21

خروج1395/03/16هوپاد درياARVINامام خميني21 1395/03/25

خروج1395/03/16جهان امواجMUKARNASامام خميني22 1395/03/21شمش آهن

خروج1395/03/17ايليا درياي پارسINCE KARADENIZامام خميني23 1395/03/26

خروج1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني24 1395/03/26نفتا

خروج1395/03/17آهنگ درياSEA MERAYامام خميني25 1395/03/27

خروج1395/03/17پاشا درياي شرقKSL FUYANGامام خميني26 1395/03/24

خروج1395/03/17هوپاد درياARDAVANامام خميني27 1395/03/26شمش آهن



1395/03/21گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

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

خروج1395/03/18امواج درياMARGARITAامام خميني28 1395/03/21گازوئيل

خروج1395/03/19پيوند درياFAREEDAامام خميني29 1395/03/21کاالي کانتينري

خروج1395/03/19سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني30 1395/03/27کاالي کانتينري

خروج1395/03/20پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني31 1395/03/25شمش آهن

خروج1395/03/20سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني32 1395/03/25سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/03/20هفت درياARK ROYALامام خميني33 1395/03/24اسلب استيل

خروج1395/03/21هوپاد درياYARANامام خميني34 1395/03/26کاالي کانتينري

خروج1395/03/21پيشتازان درياVINALINES MIGHTYامام خميني35 1395/03/27شمش اسلب

خروج1395/03/21ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني36 1395/03/22کاالي کانتينري

خروج1395/03/21ستاره تدارک درياMAG PEARLامام خميني37 1395/03/22کاالي کانتينري



1395/03/21گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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 ARIANE1395/03/205,39302450 01 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/03/20 سيزارک

ARK ROYAL1395/03/21660000 08 بارگيريسه امام خميني 227,212 اسلب استيل 1395/03/20 هفت دريا

CROWN H1395/03/181,152000 09 بارگيريدو امام خميني 321,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/03/184770300 09 بارگيريصادرات امام خميني 421,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/03/181,0600200 09 بارگيرييک امام خميني 521,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

ARDAVAN1395/03/182,712000 10 بارگيريدو امام خميني 630,381 شمش آهن 1395/03/17 هوپاد دريا

ARDAVAN1395/03/183,62801640 10 بارگيريصادرات امام خميني 730,381 شمش آهن 1395/03/17 هوپاد دريا

MAG PEARL1395/03/217255000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 82,291 کاالي کانتينري 1395/03/21 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH1395/03/213,79924100 13 بارگيريکانتينر امام خميني 97,492 کاالي کانتينري 1395/03/21 ستاره تدارک دريا

SEA MERAY1395/03/176,785000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1037,000 سويا - دانه روغني 1395/03/17 آهنگ دريا

SAMOS WARRIOR1395/03/187,190000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1167,970 ذرت دامي 1395/03/18 آبران جنوب

STAR NINA1395/03/121,880000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1266,000 سويا - دانه روغني 1395/03/12 دريا گشت ستاره

MUKARNAS *1395/03/165500250 22 بارگيريصادرات امام خميني 1320,270 شمش آهن 1395/03/16 جهان امواج

KSL FUYANG1395/03/1862000 23 تخليهدو امام خميني 149,349 تجهيزات پروژه اي 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/1847000 23 تخليهدو امام خميني 159,349 رول گالوانيزه 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/1881000 23 تخليهدو امام خميني 169,349 لوله آهني 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/1812000 23 تخليهدو امام خميني 179,349 نبشي -آهن 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/181,174000 23 تخليهدو امام خميني 189,349 ورق آهن 1395/03/17 پاشا درياي شرق

HELIAN RISING1395/03/273,243000 24 تخليهدو امام خميني 1934,407 رول آهن 1395/03/21 سيزارک

HELIAN RISING1395/03/27985000 24 تخليهدو امام خميني 2034,407 لوله آهني 1395/03/21 سيزارک

ARVIN1395/03/189,814000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 2163,500 ذرت دامي 1395/03/16 هوپاد دريا

HAMGAM *1395/03/142,530000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 2248,087 ذغال سنگ 1395/03/14 هوپاد دريا

VANTGE CREST1395/03/302,99701360 30 بارگيريصادرات امام خميني 2338,258 شمش آهن 1395/03/17 آهنگ دريا

DUBRA1395/03/242,089000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 2420,088 بنزين 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1395/03/241,6790620 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2522,482 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

60,7242916820جمع : 687,513



1395/03/21گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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

10000000250015393539319608002450 0 ZEALAND ARIANE011395/03/201395/03/20امام خميني

2000000027212660660265520000 0 ARK ROYAL081395/03/201395/03/21امام خميني

3003162000021847268966261522100500 3162 CROWN H091395/03/111395/03/18امام خميني

400000003038163401551014871001640 0 ARDAVAN101395/03/171395/03/18امام خميني

5000000022917257251566505000 0 MAG PEARL111395/03/211395/03/21امام خميني

6002070000749237993799369324124100 207 ADMIRAL SANTOSH131395/03/211395/03/21امام خميني

76785312355765000000000000 37000 SEA MERAY151395/03/171395/03/17امام خميني

871901939048580000000000000 67970 SAMOS WARRIOR161395/03/181395/03/18امام خميني

91880660000000000000000 66000 STAR NINA171395/03/121395/03/12امام خميني

1000000002027055020270000250 0 MUKARNAS *221395/03/161395/03/16امام خميني

11137663183031000000000000 9349 KSL FUYANG231395/03/171395/03/18امام خميني

1298143875424746000000000000 63500 ARVIN271395/03/161395/03/18امام خميني

132530480870000000000000 48087 HAMGAM *291395/03/141395/03/14امام خميني

14422842283017900004120000412000000 34407 HELIAN RISING321395/03/211395/03/27امام خميني

152089135716517000022482167935331894900620 20088 DUBRA331395/03/171395/03/24امام خميني

160000000382582997392734331001360 0 1395/03/171395/03/30لنگرگاه ميانيVANTGE CRESTامام خميني

0جمع : 682 291 291 175,991 60,443 24,832 236,434 0 0 0 0 122,187 227,583 35,892 349,770



1395/03/21تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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

ARDAVAN1395/03/17امام خميني1 1:30نبود کارگر15,000003:30بارگيريشمش آهنهوپاد دريا22:30  101395/03/18

2:00تعطيل زود هنگام

دو

MUKARNAS1395/03/16امام خميني2 3:00بازرسي درافت سروي550003:00بارگيريشمش آهنجهان امواج13:50  221395/03/16 صادرات

MUKARNAS1395/03/16امام خميني3 5:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال550005:00بارگيريشمش آهنجهان امواج13:50  221395/03/16 صادرات

VANTAGE REEF1395/03/20امام خميني4 2:59پاس ورودي5,410003:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز21:20  221395/03/21 صادرات



1395/03/21وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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

14,72440,05754,781035,52535,5251,1451561,963000امام خميني1 66200 4,5322,575,581

14,72440,05754,781035,52535,5251,1451561,963000 662000جمع : 2,575,581 4,532



1395/03/21گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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

بارگيريکشتيراني خط تجارت مارين09CROWN H1395/03/11  13:50امام خميني1 0:50مشکالت تخليه5,053005:05سيمان

1:45تعطيل زود هنگام

1:30نبود کارگر

1:00خرابي وسايل تخليه و بارگيري

دو

تخليهپاشا درياي شرق23KSL FUYANG1395/03/17  22:05امام خميني2 1:00تعطيل زود هنگام1,297006:45رول گالوانيزه

0:45نبود کارگر

4:30مشکالت تخليه

0:30عدم آمادگي خنکار

دو

تخليهسيزارک24HELIAN RISING1395/03/21  04:45امام خميني3 1:00پاس ورودي32,064004:55رول آهن

0:10عدم آمادگي خنکار

0:25مشکالت تخليه

1:30نبود کارگر

0:15خرابي کرين شناور

1:35تعطيل زود هنگام

دو

بارگيريستاره تدارک دريا11MAG PEARL1395/03/21  18:00امام خميني4 0:10مسائل کارگري2,29115800:10کاالي کانتينري کانتينر



1395/03/21گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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

2299.80016آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.6009نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر دستور از کشتيراني183600گذرگاه خليج فارس آبيHAFID1395/03/17  00:30PANAMAامام خميني3 4

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1833.100آهنگ درياVANTGE CREST1395/03/17  15:50LIBERIAامام خميني4 4

آماده نبودن اسناد شناور1163.600پارس پارينهOCEAN GARNET1395/03/19  13:30PANAMAامام خميني5 2



1395/03/21فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:18 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
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