
1395/03/22فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

3342,3570042,357056,4670034,82121,64677,17821,64698,82435,10521,00310,04242,357امام خميني1 17

3342,3570042,357056,4670034,82121,64677,17821,64698,82435,10521,00310,04242,357 17 جمع :



1395/03/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

خروج1395/03/08امواج درياCHEMTRANS-1امام خميني11 1395/03/24

خروج1395/03/12دريا گشت ستارهSTAR NINAامام خميني12 1395/03/22

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

خروج1395/03/12امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني14 1395/03/23نفت کوره

خروج1395/03/12دريا درخشFEODORAامام خميني15 1395/03/23ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/03/13نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 110امام خميني16 1395/03/24گاز پروپان

خروج1395/03/13رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني17 1395/03/27گازوئيل

خروج1395/03/16هوپاد درياARVINامام خميني18 1395/03/25

خروج1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني19 1395/03/26نفتا

خروج1395/03/17ايليا درياي پارسINCE KARADENIZامام خميني20 1395/03/26

خروج1395/03/17هوپاد درياARDAVANامام خميني21 1395/03/26شمش آهن

خروج1395/03/17آهنگ درياSEA MERAYامام خميني22 1395/03/27

خروج1395/03/17پاشا درياي شرقKSL FUYANGامام خميني23 1395/03/24

خروج1395/03/19سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني24 1395/03/27کاالي کانتينري

خروج1395/03/20پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني25 1395/03/25شمش آهن

خروج1395/03/20هفت درياARK ROYALامام خميني26 1395/03/24اسلب استيل

خروج1395/03/20سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني27 1395/03/25سيمان پرتلند - خاکستري



1395/03/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

خروج1395/03/21هوپاد درياYARANامام خميني28 1395/03/26کاالي کانتينري

خروج1395/03/21پيشتازان درياVINALINES MIGHTYامام خميني29 1395/03/27شمش اسلب

خروج1395/03/21ستاره تدارک درياMAG PEARLامام خميني30 1395/03/22کاالي کانتينري

خروج1395/03/21ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني31 1395/03/22کاالي کانتينري

خروج1395/03/22نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني32 1395/03/25گاز پروپان

خروج1395/03/22ايليا درياي پارسangel no1امام خميني33 1395/03/24بنزن



1395/03/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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 ARIANE1395/03/207,94903610 01 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/03/20 سيزارک

ARK ROYAL1395/03/216,597000 08 بارگيريسه امام خميني 227,212 اسلب استيل 1395/03/20 هفت دريا

CROWN H1395/03/182,292000 09 بارگيريدو امام خميني 321,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/03/182000220 09 بارگيريصادرات امام خميني 421,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

ARDAVAN1395/03/184,043000 10 بارگيريدو امام خميني 530,381 شمش آهن 1395/03/17 هوپاد دريا

ARDAVAN1395/03/1820010 10 بارگيريصادرات امام خميني 630,381 شمش آهن 1395/03/17 هوپاد دريا

MAG PEARL *1395/03/211,56610800 11 بارگيريکانتينر امام خميني 72,291 کاالي کانتينري 1395/03/21 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/03/213,69322500 13 بارگيريکانتينر امام خميني 87,492 کاالي کانتينري 1395/03/21 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/03/211851700 13 تخليهکانتينر امام خميني 9207 کاالي کانتينري 1395/03/21 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/03/21221000 13 تخليهکانتينر امام خميني 10207 کانتينر خالي 1395/03/21 ستاره تدارک دريا

SEA MERAY1395/03/173,147000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1137,000 سويا - دانه روغني 1395/03/17 آهنگ دريا

SAMOS WARRIOR1395/03/1812,610000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1267,970 ذرت دامي 1395/03/18 آبران جنوب

VANTAGE REEF1395/03/215,41002460 22 بارگيريصادرات امام خميني 1316,442 شمش آهن 1395/03/20 پرنده درياي هرمز

KSL FUYANG1395/03/18548000 23 تخليهدو امام خميني 149,349 رول گالوانيزه 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/18236000 23 تخليهدو امام خميني 159,349 لوله آهني 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/18742000 23 تخليهدو امام خميني 169,349 ورق آهن 1395/03/17 پاشا درياي شرق

HELIAN RISING1395/03/278,312000 24 تخليهدو امام خميني 1734,407 رول آهن 1395/03/21 سيزارک

HELIAN RISING1395/03/27822000 24 تخليهدو امام خميني 1834,407 لوله آهني 1395/03/21 سيزارک

THE JUST1395/03/226,573000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1935,665 کنجاله سويا 1395/03/21 آبران جنوب

ARVIN1395/03/189,160000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 2063,500 ذرت دامي 1395/03/16 هوپاد دريا

VANTGE CREST1395/03/303,05101380 30 بارگيريصادرات امام خميني 2138,258 شمش آهن 1395/03/17 آهنگ دريا

HAFID1395/03/302,812000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2227,156 نفت کوره 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

OCEAN GARNET1395/03/284,625000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 235,908 دي پي جي 1395/03/19 پارس پارينه

DUBRA1395/03/2414,209000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2422,482 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

98,8243607680جمع : 578,108



1395/03/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

100000002500179491334211659003610 0 ZEALAND ARIANE011395/03/201395/03/20امام خميني

200000002721265977257199550000 0 ARK ROYAL081395/03/201395/03/21امام خميني

3003162000021847249291181272900220 3162 CROWN H091395/03/111395/03/18امام خميني

4000000030381406319573108080010 0 ARDAVAN101395/03/171395/03/18امام خميني

50000000229115662291010815800 0 MAG PEARL *111395/03/211395/03/21امام خميني

62072070272700749236937492022546600 207 ADMIRAL SANTOSH *131395/03/211395/03/21امام خميني

73147343822618000000000000 37000 SEA MERAY151395/03/171395/03/17امام خميني

8126103200035970000000000000 67970 SAMOS WARRIOR161395/03/181395/03/18امام خميني

90000000164425410541011032002460 0 VANTAGE REEF221395/03/201395/03/21امام خميني

10152678441505000000000000 9349 KSL FUYANG231395/03/171395/03/18امام خميني

116573657329092000000000000 35665 THE JUST261395/03/211395/03/22امام خميني

1291604791415586000000000000 63500 ARVIN271395/03/161395/03/18امام خميني

139134133622104500004120000412000000 34407 HELIAN RISING321395/03/211395/03/27امام خميني

140135716517000022482142091774247400000 20088 DUBRA331395/03/171395/03/24امام خميني

15000000027156281210820163360000 0 1395/03/171395/03/30لنگرگاه ميانيHAFIDامام خميني

16000000059084625462512830000 0 1395/03/191395/03/28لنگرگاه ميانيOCEAN GARNETامام خميني

170000000382583051697831280001380 0 1395/03/171395/03/30لنگرگاه ميانيVANTGE CRESTامام خميني

0جمع : 768 624 333 161,022 104,648 56,467 265,670 0 0 27 27 115,495 155,853 42,357 271,348



1395/03/22تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

VANTAGE REEF1395/03/20امام خميني1 7:00عدم آمادگي صاحب کاال5,410007:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز21:20  221395/03/21 صادرات

VANTAGE REEF1395/03/20امام خميني2 2:00عدم آمادگي صاحب کاال5,410002:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز21:20  221395/03/21 صادرات

VINALINES MIGHTY1395/03/21امام خميني3 2:00پاس ورودي3,643004:00بارگيريشمش اسلبپيشتازان دريا19:45  291395/03/22

1:59عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات



1395/03/22وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

35,46452,39987,863056,10856,1081,5803952,743303امام خميني1 76800 -3,7092,571,872

35,46452,39987,863056,10856,1081,5803952,743303 768000جمع : 2,571,872 -3,709



1395/03/22گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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 2:59آماده نبودن محموله200003:00سيمان دو

بارگيريهوپاد دريا10ARDAVAN1395/03/17  08:00امام خميني2 1:30تعطيل زود هنگام15,000003:00شمش آهن

1:30نبود کارگر

دو

تخليهپاشا درياي شرق23KSL FUYANG1395/03/17  22:05امام خميني3 0:20بارز نبودن کاال3,577003:30ورق آهن

0:10عدم آمادگي پيمانکار تخليه

1:30تعطيل زود هنگام

1:30نبود کارگر

دو

تخليهسيزارک24HELIAN RISING1395/03/21  04:45امام خميني4 0:15عدم آمادگي پيمانکار تخليه32,064003:05رول آهن

1:20تعطيل زود هنگام

1:30نبود کارگر

دو

بارگيريآهنگ دريا30VANTGE CREST1395/03/17  15:50امام خميني5 1:00قطع برق کرينهاي شناور3,051001:00شمش آهن صادرات

بارگيريستاره تدارک دريا11MAG PEARL1395/03/21  18:00امام خميني6 0:30بازکردن/ بستن درب انبارها2,29115800:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11MAG PEARL1395/03/21  18:00امام خميني7 0:15جابجايي تجهيزات2,29115800:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا13ADMIRAL SANTOSH1395/03/21  12:20امام خميني8 0:15مسائل کارگري221000:15کانتينر خالي کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا13ADMIRAL SANTOSH1395/03/21  12:20امام خميني9 0:30بازکردن الشينگ کانتينر45300:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا13ADMIRAL SANTOSH1395/03/21  12:20امام خميني10 1:00بازکردن/ بستن درب انبارها1401401:00کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا13ADMIRAL SANTOSH1395/03/21  12:20امام خميني11 0:40خرابي گنتري کرين1,7507000:40کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا13ADMIRAL SANTOSH1395/03/21  12:20امام خميني12 2:40قطع برق5,74239602:40کاالي کانتينري کانتينر



1395/03/22گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

2299.80017آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60010نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر دستور از کشتيراني183600گذرگاه خليج فارس آبيHAFID1395/03/17  00:30PANAMAامام خميني3 5

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1833.100آهنگ درياVANTGE CREST1395/03/17  15:50LIBERIAامام خميني4 5

آماده نبودن اسناد شناور1163.600پارس پارينهOCEAN GARNET1395/03/19  13:30PANAMAامام خميني5 3



1395/03/22فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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

10031420700412925,259103505,466امام خميني1 00002,9951,555 20,944-21,461 00

10031420700412925,259 103505,466جمع : 00002,9950 20,9440 00



1395/03/22فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/22گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:21 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


