
1395/04/01فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 1شماره صفحه :

تخلیهكل شناورحاضر
بندر

نفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسكله

حمل كاال به بندر ازحمل كاال از بندر بهجمع تخلیه و بارگیریبارگیری

دریادروازهدریادروازهكلنفتیغیر نفتینفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسكله فروند
ردیف

تعداد شناور

فعال

2920,4790020,479054,7570043,36811,38963,84711,38975,23640,94327,07524,62320,479امام خميني1 11

2920,4790020,479054,7570043,36811,38963,84711,38975,23640,94327,07524,62320,479 11 جمع :



1395/04/01گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام كاالی 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

لنگرگاه1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني3 1395/04/02

لنگرگاه1395/03/29امواج درياNORDIC GASامام خميني4 1395/04/02

لنگرگاه1395/03/31اقيانوس گستر پهناورGENIEامام خميني5 1395/03/31

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني6 1395/04/07

پهلوگيري1395/03/28امواج درياALPINE MARIAامام خميني7 1395/04/01

پهلوگيري1395/03/31هوپاد درياROSHAKامام خميني8 1395/04/02ذغال سنگ

خروج1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني9 1395/04/04سيمان

خروج1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني10 1395/04/04نفت کوره

خروج1395/03/18آبران جنوبSAMOS WARRIORامام خميني11 1395/04/01

خروج1395/03/21سيزارکHELIAN RISINGامام خميني12 1395/04/01سنگ آهن

خروج1395/03/26آبران جنوبHONG HINGامام خميني13 1395/04/02

خروج1395/03/26اقيانوس گستر پهناورSEA ELEGANTامام خميني14 1395/04/01ام اي جي

خروج1395/03/28آبران جنوبFENG HAI 11امام خميني15 1395/04/04

خروج1395/03/28خدمات دريايي پارسUNIMARINEامام خميني16 1395/04/05گازوئيل

خروج1395/03/28خليج آبيDLACEامام خميني17 1395/04/01ام اي جي

خروج1395/03/29سيزارکAL MUKHTARامام خميني18 1395/04/04خاک کلينکر

خروج1395/03/29سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني19 1395/04/04سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/03/29دريا وحدت جنوبUNITED SPIRIT 1امام خميني20 1395/04/02روغن پايه

خروج1395/03/29شرکت ملي نفتکش ايرانMARIAامام خميني21 1395/04/01گاز بوتان

خروج1395/03/29امواج درياARKامام خميني22 1395/04/05نفت کوره

خروج1395/03/30هوپاد درياANDIAامام خميني23 1395/04/05

خروج1395/03/31هفت درياUNION DEMETERامام خميني24 1395/04/04پوسته اکسيد آهن

خروج1395/03/31جاده نقره ايUNION FORTUNEامام خميني25 1395/04/02متانول

خروج1395/03/31خليج آبيMARGARITAامام خميني26 1395/04/03گازوئيل

خروج1395/04/01تجارت درياي آبيSUMMIT SUCCESSامام خميني27 1395/04/08



1395/04/01گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

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

خروج1395/04/01پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني28 1395/04/06شمش آهن

خروج1395/04/01عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني29 1395/04/03آمونياک



1395/04/01گزارش شناورها به تفكيك نمايندگي در تاريخ

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 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

كامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسكلهبندرردیف نام كاالنام ترمینال

ZEALAND ARIANE1395/03/306,38502660 01 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/03/29 سيزارک

PIRAMERD1395/04/071,29606460 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 221,780 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

ANDIA1395/03/3010,205000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 354,000 ذرت دامي 1395/03/30 هوپاد دريا

FENG HAI 111395/04/011,474000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 410,000 روغن پالم - نخل 1395/03/28 آبران جنوب

HONG HING1395/03/268,800000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 555,000 گندم آردسازي 1395/03/26 آبران جنوب

AL MUKHTAR1395/03/309,354000 29 بارگيريصادرات امام خميني 643,301 خاک کلينکر 1395/03/29 سيزارک

UNION DEMETER1395/03/315,595000 30 بارگيريصادرات امام خميني 718,465 سنگ آهن 1395/03/31 هفت دريا

HELIAN RISING *1395/03/272,033000 32 بارگيريصادرات امام خميني 855,203 سنگ آهن 1395/03/21 سيزارک

HAFID1395/04/024,443000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 941,479 نفت کوره 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

HAFID1395/04/022,354000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1041,479 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

NU SHI NALINI1395/04/023,296000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1110,250 فورفورال اکستراکت 1395/03/28 پارس پارينه

GAS LINE1395/04/0120,001000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 1220,001 آمونياک 1395/04/01 عمو دريا بندر

75,23609120جمع : 395,959



1395/04/01گزارش شناورها به تفكيك عمليات در تاريخ

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 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

كامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنكامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسكلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

10000000250016385163708631002660 0 ZEALAND ARIANE011395/03/291395/03/30امام خميني

200000004147967973693945400000 0 HAFID041395/03/171395/04/02امام خميني

3102052565528345000000000000 54000 ANDIA171395/03/301395/03/30امام خميني

4147414748526000000000000 10000 FENG HAI 11211395/03/281395/04/01امام خميني

58800530002000000000000000 55000 HONG HING271395/03/261395/03/26امام خميني

6000000043301935422914203870000 0 AL MUKHTAR291395/03/291395/03/30امام خميني

70000000184655595893695290000 0 UNION DEMETER301395/03/311395/03/31امام خميني

8034407000005520320335520300000 34407 HELIAN RISING *321395/03/211395/03/27امام خميني

90000000217801296161525628006460 0 PIRAMERD331395/03/251395/04/07امام خميني

10000000020001200012000100000 0 1395/04/011395/04/01رازيGAS LINE7امام خميني

11000000010250329696805700000 0 1395/03/281395/04/02لنگرگاه ميانيNU SHI NALINIامام خميني

0جمع : 912 0 0 49,285 186,195 54,757 235,480 0 0 0 0 38,871 114,536 20,479 153,407



سامانه آمار عمليات

6

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/01گزارش شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ: 

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/09   9:34 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

6شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

1

5

5

0

0

11

05,5950 12,963

19,00517,7720 155,099

1,47431,3900 102,179

000 0

000 0

20,47954,7570 270,241

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانکر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

0

2

10

17

0

0

29

0

29,043

337,983

380,390

0

0

747,416

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانکر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

105,5950 12,963

519,00517,7720 155,099

51,47431,3900 102,179

0000 0

0000 0

1120,47954,7570 270,241

0

2

10

17

0

0

29

0

29,043

337,983

380,390

0

0

747,416



1395/04/01تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
توقف عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام كاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسكله

نوع

عملیات

كل مدت

زمان توقف

تاریخ آخرین

پهلوگیری
ترمینال ردیف

HELIAN RISING1395/03/21امام خميني1 3:00بازرسي درافت سروي2,033003:00بارگيريسنگ آهنسيزارک06:15  321395/03/27 دو

HELIAN RISING1395/03/21امام خميني2 2:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال2,033002:00بارگيريسنگ آهنسيزارک06:15  321395/03/27 دو



1395/04/01وضعیت حمل كاال به مبادی كشور در تاریخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر

وضعیت حمل كاال از بندروضعیت حمل كاال به بندر

كلبه انباریكسره

تعداد كامیون

كلاز انباریكسره

یكسره
جمعبه انباراز انبار

تعداد واگن

یكسره
جمعبه انباراز انبار

خروجورودخروجورود

ردیف
موجودی كاال

در پایان
فعالیت

تغییر
رسوب
روزانه

27,68245,10272,784068,01868,0181,7431,1173,77267067امام خميني1 91200 -22,9162,255,731

27,68245,10272,784068,01868,0181,7431,1173,77267067 912000جمع : 2,255,731 -22,916



1395/04/01گزارش علل كندی عملیات در تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
كندی عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام كاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسكله

نوع

عملیات

كل مدت

زمان كندی
ترمینال ردیف

1:00آماده نبودن محموله6,385002:00سيمان پرتلند - خاکستريبارگيريسيزارک01ZEALAND ARIANE1395/03/29  23:00امام خميني1

1:00آماده نبودن محموله

صادرات



1395/04/01گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام كاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

كشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
كاالی

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

2299.80027آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60020نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر جهت بارگيري1454.100پارس پارينهNU SHI NALINI1395/03/28  18:45INDIAامام خميني3 4

در حال بارگيري159500امواج درياNORDIC GAS1395/03/29  14:25SINGAPOREامام خميني4 3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2216.200اقيانوس گستر پهناورGENIE1395/03/31  21:48LIBERIAامام خميني5 1



1395/04/01فعالیت كانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 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

0000000000000امام خميني1 00002,8681,567 21,074-22,028 00

0000000000 000جمع : 00002,8680 21,0740 00



1395/04/01فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

12شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/01گزارش شناورهایی كه به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

13شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:34 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ كلمحموله اصلی

كاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


