
1395/03/28فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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

2627,2790027,279034,2250029,3614,86456,6404,86461,50431,69025,25818,73027,279امام خميني1 11

2627,2790027,279034,2250029,3614,86456,6404,86461,50431,69025,25818,73027,279 11 جمع :



1395/03/28گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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

لنگرگاه1395/03/28خدمات دريايي پارسUNIMARINEامام خميني6 1395/03/28

لنگرگاه1395/03/28آبران جنوبFENG HAI 11امام خميني7 1395/03/28روغن پالم - نخل

لنگرگاه1395/03/28امواج درياALPINE MARIAامام خميني8 1395/03/31

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

پهلوگيري1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني10 1395/03/31

پهلوگيري1395/03/21سيزارکHELIAN RISINGامام خميني11 1395/03/27رول آهن

پهلوگيري1395/03/25جاده نقره ايNIKAامام خميني12 1395/03/26

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني13 1395/03/30

پهلوگيري1395/03/26آبران جنوبHONG HINGامام خميني14 1395/03/26گندم آردسازي

پهلوگيري1395/03/26اقيانوس گستر پهناورSEA ELEGANTامام خميني15 1395/03/31

پهلوگيري1395/03/28دريا سرعتMELORامام خميني16 1395/03/29

پهلوگيري1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني17 1395/03/30

پهلوگيري1395/03/28خليج آبيDLACEامام خميني18 1395/03/31

خروج1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني19 1395/03/31شمش آهن

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

خروج1395/03/21آبران جنوبTHE JUSTامام خميني21 1395/03/31

خروج1395/03/25اقيانوس گستر پهناورCT CONFIDENCEامام خميني22 1395/03/29متانول

خروج1395/03/26تجارت درياي آبيSUNSHINEامام خميني23 1395/03/28

خروج1395/03/27امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني24 1395/03/31

خروج1395/03/28شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني25 1395/03/29گازوئيل

خروج1395/03/28ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني26 1395/03/29کاالي کانتينري



1395/03/28گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده شناور در این تاریخ خارج شده است = *3شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

SUNSHINE *1395/03/263,618000 01 تخليهسه امام خميني 111,829 ورق آهن 1395/03/26 تجارت درياي آبي

PIRAMERD1395/03/3031010 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 211,294 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

CROWN H1395/04/012,726000 09 بارگيريدو امام خميني 321,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/04/01114000 09 تخليهدو امام خميني 43,162 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/04/0124010 09 بارگيريصادرات امام خميني 521,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

NIKA1395/03/265,530000 10 بارگيرييک امام خميني 618,721 اسلب استيل 1395/03/25 جاده نقره اي

SEPEHR PAYAM1395/03/283,11919700 12 بارگيريکانتينر امام خميني 73,119 کاالي کانتينري 1395/03/28 ستاره تدارک دريا

SEPEHR PAYAM1395/03/285603800 12 تخليهکانتينر امام خميني 8560 کاالي کانتينري 1395/03/28 ستاره تدارک دريا

SAMOS WARRIOR1395/03/186,875000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 967,970 ذرت دامي 1395/03/18 آبران جنوب

THE JUST1395/03/224,812000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1035,665 کنجاله سويا 1395/03/21 آبران جنوب

HONG HING1395/03/2611,300000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1155,000 گندم آردسازي 1395/03/26 آبران جنوب

VANTGE CREST1395/03/308,91204050 30 بارگيريصادرات امام خميني 1238,258 شمش آهن 1395/03/17 آهنگ دريا

HELIAN RISING1395/03/279,050000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1341,200 سنگ آهن 1395/03/21 سيزارک

HAFID1395/03/314,833000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1427,156 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

61,5042354070جمع : 357,628



1395/03/28گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره 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

13618118290000000000000 11829 SUNSHINE *011395/03/261395/03/26امام خميني

200000001129431942218720010 0 PIRAMERD041395/03/251395/03/30امام خميني

30000000187215530984388780000 0 NIKA101395/03/251395/03/26امام خميني

45605600383800311931193119019719700 560 SEPEHR PAYAM121395/03/281395/03/28امام خميني

56875585009470000000000000 67970 SAMOS WARRIOR161395/03/181395/03/18امام خميني

64812290896576000000000000 35665 THE JUST261395/03/211395/03/22امام خميني

7113001480040200000000000000 55000 HONG HING271395/03/261395/03/26امام خميني

80344070000041200905014580266200000 34407 HELIAN RISING321395/03/211395/03/27امام خميني

900000002715648332480523510000 0 HAFID331395/03/171395/03/31امام خميني

101144652-149000002184727501913827090010 3162 1395/03/111395/04/01لنگرگاه ميانيCROWN Hامام خميني

110000000382588912348553403004050 0 1395/03/171395/03/30لنگرگاه ميانيVANTGE CRESTامام خميني

0جمع : 407 197 197 45,833 115,762 34,225 161,595 0 0 38 38 54,756 153,837 27,279 208,593



1395/03/28تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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



1395/03/28وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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

8,96746,00954,976056,94856,9481,3857872,579485098امام خميني1 40700 -10,9392,388,232

8,96746,00954,976056,94856,9481,3857872,579485098 407000جمع : 2,388,232 -10,939



1395/03/28گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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 1:30مشکالت پيمانکار تخليه و بارگيري5,053006:35سيمان

1:45تعطيل زود هنگام

1:30نبود کارگر

0:30عدم آمادگي خنکار

1:20درافت گيري نوبت اول

دو

بارگيريسيزارک32HELIAN RISING1395/03/21  04:45امام خميني2 1:00جابجايي شناور9,050001:00سنگ آهن دو

بارگيريستاره تدارک دريا12SEPEHR PAYAM1395/03/28  09:00امام خميني3 0:30بازکردن الشينگ کانتينر6252500:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12SEPEHR PAYAM1395/03/28  09:00امام خميني4 0:40بازکردن/ بستن درب انبارها2,49417200:40کاالي کانتينري کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا12SEPEHR PAYAM1395/03/28  09:00امام خميني5 0:15مسائل کارگري5403600:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا12SEPEHR PAYAM1395/03/28  09:00امام خميني6 0:15جابجايي تجهيزات20200:15کاالي کانتينري کانتينر



1395/03/28گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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

2299.80023آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1682.6270090کشتيراني خط تجارت مارينCROWN H1395/03/11  13:50CAMBODIAامام خميني2 17 سيمان

138.73.60016نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني3

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/03/23  09:00VIETNAMامام خميني4 5

بنا به درخواست نماينده شناور1836.900امواج درياALPINE MARIA1395/03/28  15:48LIBERIAامام خميني5 0

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1456300آبران جنوبFENG HAI 111395/03/28  19:12CHINAامام خميني6 0 روغن پالم - نخل

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1825.500خدمات دريايي پارسUNIMARINE1395/03/28  20:36PANAMAامام خميني7 0

آماده نبودن اسناد شناور1163.600پارس پارينهOCEAN GARNET1395/03/19  13:30PANAMAامام خميني8 9



1395/03/28فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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

0036256000251723,11902353,679امام خميني1 00002,9271,619 21,124-22,081 00

0036256000251723,119 02353,679جمع : 00002,9270 21,1240 00



1395/03/28فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/28گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

11شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:50 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


