
1395/04/02فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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

2729,8020029,802018,0340014,6683,36644,4703,36647,83661,55910,06324,66829,802امام خميني1 10

2729,8020029,802018,0340014,6683,36644,4703,36647,83661,55910,06324,66829,802 10 جمع :



1395/04/02گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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

پهلوگيري1395/04/02تجارت درياي آبيSINO ENERGY 8امام خميني9 1395/04/03

خروج1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني10 1395/04/04سيمان

خروج1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني11 1395/04/04نفت کوره

خروج1395/03/26آبران جنوبHONG HINGامام خميني12 1395/04/02

خروج1395/03/28آبران جنوبFENG HAI 11امام خميني13 1395/04/04

خروج1395/03/28خدمات دريايي پارسUNIMARINEامام خميني14 1395/04/05گازوئيل

خروج1395/03/29دريا وحدت جنوبUNITED SPIRIT 1امام خميني15 1395/04/02روغن پايه

خروج1395/03/29سيزارکAL MUKHTARامام خميني16 1395/04/04خاک کلينکر

خروج1395/03/29سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني17 1395/04/04سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/03/29امواج درياARKامام خميني18 1395/04/05نفت کوره

خروج1395/03/30هوپاد درياANDIAامام خميني19 1395/04/05

خروج1395/03/31هفت درياUNION DEMETERامام خميني20 1395/04/04پوسته اکسيد آهن

خروج1395/03/31جاده نقره ايUNION FORTUNEامام خميني21 1395/04/02متانول

خروج1395/03/31خليج آبيMARGARITAامام خميني22 1395/04/03گازوئيل

خروج1395/04/01پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني23 1395/04/06شمش آهن

خروج1395/04/01عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني24 1395/04/03آمونياک

خروج1395/04/01تجارت درياي آبيSUMMIT SUCCESSامام خميني25 1395/04/08

خروج1395/04/02سوزان اطلس جنوبSAR4امام خميني26 1395/04/06کاالي کانتينري

خروج1395/04/02کشتيراني گلKSL ANYANGامام خميني27 1395/04/07پوسته اکسيد آهن



1395/04/02گزارش شناورها به تفكيك نمايندگي در تاريخ

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 AM

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

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

كامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسكلهبندرردیف نام كاالنام ترمینال

ZEALAND ARIANE1395/03/305,45002470 01 بارگيريصادرات امام خميني 125,001 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/03/29 سيزارک

HAFID1395/04/022,5210930 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 241,479 نفت کوره 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

ANDIA1395/03/3011,484000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 354,000 ذرت دامي 1395/03/30 هوپاد دريا

FENG HAI 111395/04/014,448000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 410,000 روغن پالم - نخل 1395/03/28 آبران جنوب

SUMMIT SUCCESS1395/04/026,710000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 557,984 سويا - دانه روغني 1395/04/01 تجارت درياي آبي

HONG HING *1395/03/262,000000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 655,000 گندم آردسازي 1395/03/26 آبران جنوب

AL MUKHTAR1395/03/308,214000 29 بارگيريصادرات امام خميني 743,301 خاک کلينکر 1395/03/29 سيزارک

UNION DEMETER1395/03/311,004000 30 بارگيريصادرات امام خميني 818,465 سنگ آهن 1395/03/31 هفت دريا

ROSHAK1395/04/025,160000 32 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 952,500 ذغال سنگ 1395/03/31 هوپاد دريا

HAFID1395/04/02275000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1041,479 نفت کوره 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

NU SHI NALINI1395/04/02570000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1110,250 فورفورال اکستراکت 1395/03/28 پارس پارينه

47,83603400جمع : 409,459



1395/04/02گزارش شناورها به تفكيك عمليات در تاريخ

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

كامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنكامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسكلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

10000000250015450218203181002470 0 ZEALAND ARIANE011395/03/291395/03/30امام خميني

2000000041479279639735174400930 0 HAFID041395/03/171395/04/02امام خميني

3114843713916861000000000000 54000 ANDIA171395/03/301395/03/30امام خميني

4444859224078000000000000 10000 FENG HAI 11211395/03/281395/04/01امام خميني

56710671051274000000000000 57984 SUMMIT SUCCESS261395/04/011395/04/02امام خميني

62000550000000000000000 55000 HONG HING *271395/03/261395/03/26امام خميني

7000000043301821431128121730000 0 AL MUKHTAR291395/03/291395/03/30امام خميني

80000000184651004994085250000 0 UNION DEMETER301395/03/311395/03/31امام خميني

95160516047340000000000000 52500 ROSHAK321395/03/311395/04/02امام خميني

100000000102505701025000000 0 1395/03/281395/04/02لنگرگاه ميانيNU SHI NALINIامام خميني

0جمع : 340 0 0 25,623 112,873 18,034 138,496 0 0 0 0 119,553 109,931 29,802 229,484



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/02گزارش شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ: 

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/09   9:35 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

1

6

3

0

0

10

01,0040 12,963

25,35413,6640 197,027

4,4483,3660 51,106

000 0

000 0

29,80218,0340 261,096

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانکر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

0

3

8

15

0

1

27

0

54,122

260,500

383,342

0

1,318

699,282

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانکر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

101,0040 12,963

625,35413,6640 197,027

34,4483,3660 51,106

0000 0

0000 0

1029,80218,0340 261,096

0

3

8

15

0

1

27

0

54,122

260,500

383,342

0

1,318

699,282



1395/04/02تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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



1395/04/02وضعیت حمل كاال به مبادی كشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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

7,97154,47062,441071,62271,6222,7521,1324,22450050امام خميني1 34000 -17,1522,238,579

7,97154,47062,441071,62271,6222,7521,1324,22450050 340000جمع : 2,238,579 -17,152



1395/04/02گزارش علل كندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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

4:00آماده نبودن محموله5,450006:00سيمان پرتلند - خاکستريبارگيريسيزارک01ZEALAND ARIANE1395/03/29  23:00امام خميني1

2:00آماده نبودن محموله

صادرات



1395/04/02گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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

2299.80028آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60021نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر جهت بارگيري1454.100پارس پارينهNU SHI NALINI1395/03/28  18:45INDIAامام خميني3 5

در حال بارگيري159500امواج درياNORDIC GAS1395/03/29  14:25SINGAPOREامام خميني4 4

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2216.200اقيانوس گستر پهناورGENIE1395/03/31  21:48LIBERIAامام خميني5 2



1395/04/02فعالیت كانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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 00002,8691,609 20,996-22,028 00

0000000000 000جمع : 00002,8690 20,9960 00



1395/04/02فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/02گزارش شناورهایی كه به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/09   9:35 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


