
1395/03/30فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

3317,5110017,511036,3400026,5459,79544,0569,79553,85146,77630,84127,41617,511امام خميني1 13

3317,5110017,511036,3400026,5459,79544,0569,79553,85146,77630,84127,41617,511 13 جمع :



1395/03/30گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

لنگرگاه1395/03/28امواج درياALPINE MARIAامام خميني7 1395/03/31

لنگرگاه1395/03/28آبران جنوبFENG HAI 11امام خميني8 1395/03/28روغن پالم - نخل

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

پهلوگيري1395/03/26اقيانوس گستر پهناورSEA ELEGANTامام خميني14 1395/03/31

پهلوگيري1395/03/26آبران جنوبHONG HINGامام خميني15 1395/03/26گندم آردسازي

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

پهلوگيري1395/03/28خليج آبيDLACEامام خميني17 1395/03/31

پهلوگيري1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني18 1395/03/30

پهلوگيري1395/03/29امواج درياNORDIC GASامام خميني19 1395/03/29

پهلوگيري1395/03/29دريا وحدت جنوبUNITED SPIRIT 1امام خميني20 1395/03/29

پهلوگيري1395/03/29سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني21 1395/03/30

پهلوگيري1395/03/29سيزارکAL MUKHTARامام خميني22 1395/03/30

پهلوگيري1395/03/30هوپاد درياANDIAامام خميني23 1395/03/30ذرت - انواع

خروج1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني24 1395/03/31شمش آهن

خروج1395/03/18آبران جنوبSAMOS WARRIORامام خميني25 1395/04/01

خروج1395/03/21آبران جنوبTHE JUSTامام خميني26 1395/03/31

خروج1395/03/27امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني27 1395/03/31



1395/03/30گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

خروج1395/03/29شرکت ملي نفتکش ايرانMARIAامام خميني28 1395/04/01

خروج1395/03/29سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني29 1395/03/30کاالي کانتينري

خروج1395/03/29جنوب دريا بندرFAREEDAامام خميني30 1395/03/30کاالي کانتينري

خروج1395/03/30ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني31 1395/03/31کاالي کانتينري

خروج1395/03/30ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني32 1395/03/31کاالي کانتينري

خروج1395/03/30سوزان اطلس جنوبALI18امام خميني33 1395/03/31



1395/03/30گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

ZEALAND ARIANE1395/03/302,56401060 01 بارگيريصادرات امام خميني 12,564 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/03/29 سيزارک

HAFID1395/03/318780330 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 227,156 نفت کوره 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

PIRAMERD1395/03/301,8720690 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 311,294 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

NIKA1395/03/263,1350180 10 بارگيرييک امام خميني 418,721 اسلب استيل 1395/03/25 جاده نقره اي

JAME JAM 51395/03/306964800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 5696 کاالي کانتينري 1395/03/30 ستاره تدارک دريا

SAMOS WARRIOR1395/03/183,638000 16 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 667,970 ذرت دامي 1395/03/18 آبران جنوب

THE JUST1395/03/223,373000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 735,665 کنجاله سويا 1395/03/21 آبران جنوب

HONG HING1395/03/2610,500000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 855,000 گندم آردسازي 1395/03/26 آبران جنوب

AL MUKHTAR1395/03/305,630000 29 بارگيريصادرات امام خميني 95,630 خاک کلينکر 1395/03/29 سيزارک

VANTGE CREST1395/03/30185080 30 بارگيريصادرات امام خميني 1038,258 شمش آهن 1395/03/17 آهنگ دريا

HELIAN RISING1395/03/2714,335000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1141,200 سنگ آهن 1395/03/21 سيزارک

NU SHI NALINI1395/03/303,702000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 123,702 فورفورال اکستراکت 1395/03/28 پارس پارينه

UNITED SPIRIT 11395/03/293,343000 پتروشيمي2 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 133,500 روغن پايه 1395/03/29 دريا وحدت جنوب

53,851482340جمع : 311,356



1395/03/30گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

100000002564256425640001060 0 ZEALAND ARIANE011395/03/291395/03/30امام خميني

2000000011294187211294000690 0 PIRAMERD041395/03/251395/03/30امام خميني

3000000018721313518721000180 0 NIKA101395/03/251395/03/26امام خميني

400000006966966960484800 0 JAME JAM 5121395/03/301395/03/30امام خميني

53638669001070000000000000 67970 SAMOS WARRIOR161395/03/181395/03/18امام خميني

63373346491016000000000000 35665 THE JUST261395/03/211395/03/22امام خميني

7105003480020200000000000000 55000 HONG HING271395/03/261395/03/26امام خميني

8000000056305630563000000 0 AL MUKHTAR291395/03/291395/03/30امام خميني

90344070000041200143354120000000 34407 HELIAN RISING321395/03/211395/03/27امام خميني

1000000002715687827156000330 0 HAFID331395/03/171395/03/31امام خميني

11000000037023702370200000 0 NU SHI NALINI341395/03/281395/03/30امام خميني

12000000035003343350000000 0 1395/03/291395/03/29پتروشيميUNITED SPIRIT 12امام خميني

130000000382581853825800080 0 1395/03/171395/03/30لنگرگاه ميانيVANTGE CRESTامام خميني

0جمع : 234 48 48 0 152,721 36,340 152,721 0 0 0 0 22,286 170,756 17,511 193,042



1395/03/30تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

CROWN H1395/03/11امام خميني1 23:59اختالف بين صاحب کاال و کشتيراني22024:00بارگيريسيمانکشتيراني خط تجارت مارين02:50  091395/04/01 دو



1395/03/30وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

5,49944,92750,426077,61777,6172,2701,2003,68682082امام خميني1 21600 -32,6902,319,777

5,49944,92750,426077,61777,6172,2701,2003,68682082 216000جمع : 2,319,777 -32,690



1395/03/30گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

2:00پاس ورودي2,564002:00سيمان پرتلند - خاکستريبارگيريسيزارک01ZEALAND ARIANE1395/03/29  23:00امام خميني1 صادرات

3:26عدم آمادگي صاحب کاال2,564003:30سيمان پرتلند - خاکستريبارگيريسيزارک01ZEALAND ARIANE1395/03/29  23:00امام خميني2 صادرات

بارگيريسيزارک29AL MUKHTAR1395/03/29  17:05امام خميني3 3:00عدم آمادگي صاحب کاال5,630003:00خاک کلينکر صادرات

بارگيريآهنگ دريا30VANTGE CREST1395/03/17  15:50امام خميني4 2:00پاس خروجي185002:00شمش آهن صادرات

بارگيريآهنگ دريا30VANTGE CREST1395/03/17  15:50امام خميني5 6:52جداسازي شناور از اسکله وانتقال185007:00شمش آهن صادرات



1395/03/30گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

2299.80025آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1682.6270090کشتيراني خط تجارت مارينCROWN H1395/03/11  13:50CAMBODIAامام خميني2 19 سيمان

138.73.60018نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني3

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/03/23  09:00VIETNAMامام خميني4 7

بنا به درخواست نماينده شناور1836.900امواج درياALPINE MARIA1395/03/28  15:48LIBERIAامام خميني5 2

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1456300آبران جنوبFENG HAI 111395/03/28  19:12CHINAامام خميني6 2 روغن پالم - نخل

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1825.500خدمات دريايي پارسUNIMARINE1395/03/28  20:36PANAMAامام خميني7 2

آماده نبودن اسناد شناور1163.600پارس پارينهOCEAN GARNET1395/03/19  13:30PANAMAامام خميني8 11



1395/03/30فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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

0000000048696048696امام خميني1 00002,9281,569 21,128-22,019 00

0000000048696 048696جمع : 00002,9280 21,1280 00



1395/03/30فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/30گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/04/01   7:55 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


