
1395/03/26فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 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

3117,7500015,3862,36432,1470027,5154,63242,9016,99649,89741,21415,1035,85017,750امام خميني1 15

3117,7500015,3862,36432,1470027,5154,63242,9016,99649,89741,21415,1035,85017,750 15 جمع :



1395/03/26گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 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

لنگرگاه1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني2 1395/04/01سيمان

لنگرگاه1395/03/12نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURLامام خميني3 1395/03/12

لنگرگاه1395/03/19پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني4 1395/03/29

لنگرگاه1395/03/23اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني5 1395/03/28

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

پهلوگيري1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني7 1395/03/31

پهلوگيري1395/03/21سيزارکHELIAN RISINGامام خميني8 1395/03/27رول آهن

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني9 1395/03/30

پهلوگيري1395/03/25جاده نقره ايNIKAامام خميني10 1395/03/26

پهلوگيري1395/03/26آبران جنوبHONG HINGامام خميني11 1395/03/26گندم آردسازي

پهلوگيري1395/03/26اقيانوس گستر پهناورSEA ELEGANTامام خميني12 1395/03/31

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

خروج1395/03/13رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني14 1395/03/27گازوئيل

خروج1395/03/17ايليا درياي پارسINCE KARADENIZامام خميني15 1395/03/26

خروج1395/03/17هوپاد درياARDAVANامام خميني16 1395/03/26شمش آهن

خروج1395/03/17آهنگ درياSEA MERAYامام خميني17 1395/03/27

خروج1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني18 1395/03/31شمش آهن

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

خروج1395/03/18آبران جنوبSAMOS WARRIORامام خميني20 1395/04/01

خروج1395/03/19سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني21 1395/03/27کاالي کانتينري

خروج1395/03/21آبران جنوبTHE JUSTامام خميني22 1395/03/31

خروج1395/03/21هوپاد درياYARANامام خميني23 1395/03/26کاالي کانتينري

خروج1395/03/21پيشتازان درياVINALINES MIGHTYامام خميني24 1395/03/27شمش اسلب

خروج1395/03/23خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني25 1395/03/26دي پي جي

خروج1395/03/23اقيانوس گستر پهناورEVERRICH 1امام خميني26 1395/03/26متانول

خروج1395/03/25ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني27 1395/03/27کاالي کانتينري



1395/03/26گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

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

خروج1395/03/25اقيانوس گستر پهناورCT CONFIDENCEامام خميني28 1395/03/29متانول

خروج1395/03/25دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني29 1395/03/26کاالي کانتينري

خروج1395/03/25هوپاد درياABTIN 1امام خميني30 1395/03/27کاالي کانتينري

خروج1395/03/26تجارت درياي آبيSUNSHINEامام خميني31 1395/03/28



1395/03/26گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده 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

SUNSHINE1395/03/261,759000 01 تخليهسه امام خميني 111,829 ورق آهن 1395/03/26 تجارت درياي آبي

PIRAMERD1395/03/303,79201400 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 211,294 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

CROWN H1395/04/011,490000 09 تخليهدو امام خميني 33,162 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/04/011,845000 09 بارگيرييک امام خميني 421,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

NIKA1395/03/26683000 10 بارگيرييک امام خميني 518,721 اسلب استيل 1395/03/25 جاده نقره اي

FOROTAN1395/03/257406000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 6740 کاالي کانتينري 1395/03/19 سوزان اطلس جنوب

FOROTAN1395/03/25201000 11 تخليهکانتينر امام خميني 720 کانتينر خالي 1395/03/19 سوزان اطلس جنوب

ADMIRAL GLORY1395/03/265,77535700 12 بارگيريکانتينر امام خميني 86,722 کاالي کانتينري 1395/03/25 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL GLORY1395/03/261447200 12 تخليهکانتينر امام خميني 9144 کانتينر خالي 1395/03/25 ستاره تدارک دريا

ABTIN 11395/03/255,22036000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 105,220 کاالي کانتينري 1395/03/25 هوپاد دريا

SEA MERAY1395/03/17185000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1137,000 سويا - دانه روغني 1395/03/17 آهنگ دريا

SAMOS WARRIOR1395/03/183,367000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1267,970 ذرت دامي 1395/03/18 آبران جنوب

SAMOS WARRIOR1395/03/181,683000 16 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1367,970 ذرت دامي 1395/03/18 آبران جنوب

HELIAN RISING1395/03/273,330000 24 تخليهدو امام خميني 1434,407 رول آهن 1395/03/21 سيزارک

HELIAN RISING1395/03/2782000 24 تخليهدو امام خميني 1534,407 لوله آهني 1395/03/21 سيزارک

THE JUST1395/03/223,326000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1635,665 کنجاله سويا 1395/03/21 آبران جنوب

VINALINES MIGHTY1395/03/226,35002880 29 بارگيريصادرات امام خميني 1720,066 شمش اسلب 1395/03/21 پيشتازان دريا

VANTGE CREST1395/03/306,05702750 30 بارگيريصادرات امام خميني 1838,258 شمش آهن 1395/03/17 آهنگ دريا

DUBRA *1395/03/242,364000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1920,088 بنزين 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA *1395/03/24840000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2022,482 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

OCEAN GARNET1395/03/288450310 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 215,908 هيدروکربن-انواع 1395/03/19 پارس پارينه

49,8978597340جمع : 463,920



1395/03/26گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

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

11759175910070000000000000 11829 SUNSHINE011395/03/261395/03/26امام خميني

2000000011294379260925202001400 0 PIRAMERD041395/03/251395/03/30امام خميني

3000000018721683683180380000 0 NIKA101395/03/251395/03/26امام خميني

4202001010007407407400606000 20 FOROTAN111395/03/191395/03/25امام خميني

5144144072720067225775577594735735700 144 ADMIRAL GLORY121395/03/251395/03/26امام خميني

60323100000522052205220036036000 3231 ABTIN 1131395/03/251395/03/25امام خميني

7185370000000000000000 37000 SEA MERAY151395/03/171395/03/17امام خميني

850504665021320000000000000 67970 SAMOS WARRIOR161395/03/181395/03/18امام خميني

933262040815257000000000000 35665 THE JUST261395/03/211395/03/22امام خميني

100000000200666350190351031002880 0 VINALINES MIGHTY291395/03/211395/03/22امام خميني

11341234407000004120000412000000 34407 HELIAN RISING321395/03/211395/03/27امام خميني

1223642008800000224828402248200000 20088 DUBRA *331395/03/171395/03/24امام خميني

1314903690-52800002184718451494269050000 3162 1395/03/111395/04/01لنگرگاه ميانيCROWN Hامام خميني

1400000005908845547043800310 0 1395/03/191395/03/28لنگرگاه ميانيOCEAN GARNETامام خميني

1500000003825860572594312315002750 0 1395/03/171395/03/30لنگرگاه ميانيVANTGE CRESTامام خميني

0جمع : 734 777 777 86,076 106,382 32,147 192,458 0 0 82 82 46,119 167,397 17,750 213,516



1395/03/26تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 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



1395/03/26وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 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

17,04423,60040,644056,31756,3171,8322442,81067067امام خميني1 73400 -32,7172,431,662

17,04423,60040,644056,31756,3171,8322442,81067067 734000جمع : 2,431,662 -32,717



1395/03/26گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 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

بارگيريکشتيراني خط تجارت مارين09CROWN H1395/03/11  13:50امام خميني1 0:40مشکالت تخليه2,000005:55سيمان

0:15عدم آمادگي خنکار

1:00تعطيل زود هنگام

1:30نبود کارگر

2:30مشکالت مالي

دو

تخليهسيزارک24HELIAN RISING1395/03/21  04:45امام خميني2 1:10تعطيل زود هنگام32,064003:10رول آهن

1:30نبود کارگر

0:30بارز نبودن کاال

دو

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/03/25  23:20امام خميني3 1447200:15کانتينر خالي کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/03/25  23:20امام خميني4 1,4255700:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/03/25  23:20امام خميني5 5,24936200:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/03/25  23:20امام خميني6 482201:00کانتينر خالي کانتينر



1395/03/26گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

تناژ TEUنام کاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

کشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
کاالی

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

2299.80021آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1682.6270090کشتيراني خط تجارت مارينCROWN H1395/03/11  13:50CAMBODIAامام خميني2 15 سيمان

138.73.60014نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني3

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/03/23  09:00VIETNAMامام خميني4 3

آماده نبودن اسناد شناور1163.600پارس پارينهOCEAN GARNET1395/03/19  13:30PANAMAامام خميني5 7



1395/03/26فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 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

08200164007170611,7358277711,899امام خميني1 00002,9491,533 21,120-21,965 00

08200164007170611,735 8277711,899جمع : 00002,9490 21,1200 00



1395/03/26فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/26گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:48 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


