
1395/03/17فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 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

4424,7100024,7100180,9450061,692119,25386,402119,253205,65548,19425,29631,12624,710امام خميني1 13

4424,7100024,7100180,9450061,692119,25386,402119,253205,65548,19425,29631,12624,710 13 جمع :



1395/03/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

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

لنگرگاه1395/01/11آهنگ درياUNIONN HAREVSTامام خميني1 1395/01/11

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني2 1395/02/06

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني3 1395/02/06

لنگرگاه1395/03/02خط آبي بيتاnew falconامام خميني4 1395/03/02گازولين

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني5 1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/03/08امواج درياCHEMTRANS-1امام خميني6 1395/03/16اکريلونيتريل

لنگرگاه1395/03/12نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURLامام خميني7 1395/03/12

لنگرگاه1395/03/12آهنگ درياDUZGIT DIGNITYامام خميني8 1395/03/21

لنگرگاه1395/03/13نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 110امام خميني9 1395/03/21

لنگرگاه1395/03/13رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني10 1395/03/21

لنگرگاه1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني11 1395/03/18نفتا

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني12 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني13 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني14 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/03/01آهنگ درياSC SHEN ZHENامام خميني15 1395/03/03

پهلوگيري1395/03/01سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGOLF GLOW2امام خميني16 1395/03/04

پهلوگيري1395/03/03رنگين کمان اطلس اوشانINFINITY Vامام خميني17 1395/03/03پودر آلومينيوم

پهلوگيري1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني18 1395/03/18

پهلوگيري1395/03/12امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني19 1395/03/20

پهلوگيري1395/03/12دريا درخشFEODORAامام خميني20 1395/03/20

پهلوگيري1395/03/16هوپاد درياARVINامام خميني21 1395/03/18ذرت دامي

پهلوگيري1395/03/17ايليا درياي پارسINCE KARADENIZامام خميني22 1395/03/17خاک فسفات

پهلوگيري1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني23 1395/03/18بنزين

پهلوگيري1395/03/17آهنگ درياSEA MERAYامام خميني24 1395/03/17سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني25 1395/03/20

پهلوگيري1395/03/17پاشا درياي شرقKSL FUYANGامام خميني26 1395/03/18ورق آهن

پهلوگيري1395/03/17هوپاد درياARDAVANامام خميني27 1395/03/18



1395/03/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

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

خروج1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني28 1395/03/20

خروج1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني29 1395/03/21گازوئيل

خروج1395/03/08آبران جنوبTW HAMBURGامام خميني30 1395/03/20

خروج1395/03/08آبران جنوبLADY MARYامام خميني31 1395/03/19

خروج1395/03/09امواج طاليي کاسپينMED  STARامام خميني32 1395/03/17گازوئيل

خروج1395/03/12ايليا درياي پارسGAS TAURUSامام خميني33 1395/03/18گاز بوتان

خروج1395/03/12گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني34 1395/03/21نفت کوره

خروج1395/03/12دريا گشت ستارهSTAR NINAامام خميني35 1395/03/22

خروج1395/03/14هوپاد درياHAMGAMامام خميني36 1395/03/21

خروج1395/03/15امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني37 1395/03/18متانول

خروج1395/03/15گلKSL DANYANGامام خميني38 1395/03/17پوسته اکسيد آهن

خروج1395/03/15ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني39 1395/03/17نفت کوره

خروج1395/03/16جهان امواجMUKARNASامام خميني40 1395/03/21شمش آهن

خروج1395/03/16امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني41 1395/03/19پنتان پالس

خروج1395/03/17جاده نقره ايPVT EAGLEامام خميني42 1395/03/19متانول

خروج1395/03/17بارويالنجMAERSK  JEDDAHامام خميني43 1395/03/20نفت کوره

خروج1395/03/17عمو دريا بندرGAS CATامام خميني44 1395/03/19آمونياک



1395/03/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 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

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

PIRAMERD1395/03/171,5510570 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 143,669 نفت کوره 1395/03/12 گذرگاه خليج فارس آبي

TINA IV1395/03/123,674000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 265,491 سويا - دانه روغني 1395/02/15 آبران جنوب

LADY MARY1395/03/18240000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 350,247 گندم آردسازي 1395/03/08 آبران جنوب

STAR NINA1395/03/128,616000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 سويا - دانه روغني 1395/03/12 دريا گشت ستاره

MUKARNAS1395/03/165,44002500 22 بارگيريصادرات امام خميني 520,270 شمش آهن 1395/03/16 جهان امواج

TW HAMBURG1395/03/085,630000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 675,344 کنجاله سويا 1395/03/08 آبران جنوب

HAMGAM1395/03/146,550000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 748,087 ذغال سنگ 1395/03/14 هوپاد دريا

KSL DANYANG *1395/03/1518,511000 30 بارگيريصادرات امام خميني 837,181 پوسته اکسيد آهن 1395/03/15 گل

HAFID1395/03/186,785000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 98,008 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

CARPE DIEM 21395/03/1719,240000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1019,240 پنتان پالس 1395/03/16 امواج دريا

GAS TAURUS1395/03/1821,917000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1145,094 گاز پروپان 1395/03/12 ايليا درياي پارس

GAS CAT1395/03/1718,501000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 1218,501 آمونياک 1395/03/17 عمو دريا بندر

MED  STAR *1395/03/1489,000000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1389,000 گازوئيل 1395/03/09 امواج طاليي کاسپين

205,65503070جمع : 586,132



1395/03/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 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

کامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنکامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسکلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

10000000436691551308811278800570 0 PIRAMERD041395/03/121395/03/17امام خميني

236745135014141000000000000 65491 TINA IV141395/02/151395/03/12امام خميني

386164821217788000000000000 66000 STAR NINA171395/03/121395/03/12امام خميني

40000000202705440762912641002500 0 MUKARNAS221395/03/161395/03/16امام خميني

55630679937351000000000000 75344 TW HAMBURG261395/03/081395/03/08امام خميني

665503092717160000000000000 48087 HAMGAM291395/03/141395/03/14امام خميني

7000000037181185113718100000 0 KSL DANYANG *301395/03/151395/03/15امام خميني

8000000019240192401924000000 0 1395/03/161395/03/17پتروشيميCARPE DIEM 22امام خميني

9000000018501185011850100000 0 1395/03/171395/03/17رازيGAS CAT7امام خميني

10000000045094219174509400000 0 1395/03/121395/03/18لنگرگاه داخليGAS TAURUSامام خميني

11000000080086785678512230000 0 1395/03/171395/03/18لنگرگاه ميانيHAFIDامام خميني

12240490001247000000000000 50247 1395/03/081395/03/18لنگرگاه ميانيLADY MARYامام خميني

13000000089000890008900000000 0 1395/03/091395/03/14ماهشهر* MED  STARامام خميني

0جمع : 307 0 0 26,652 254,311 180,945 280,963 0 0 0 0 57,687 247,482 24,710 305,169



1395/03/17تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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



1395/03/17وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

155,64955,836211,485073,49073,4902,1041,3933,80468068امام خميني1 30700 -17,6542,536,020

155,64955,836211,485073,49073,4902,1041,3933,80468068 307000جمع : 2,536,020 -17,654



1395/03/17گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
کندی عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان کندی
ترمینال ردیف



1395/03/17گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام کاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

کشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
کاالی

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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 68

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 42

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني3 42

107.655.30015خط آبي بيتاnew falcon1395/03/02  12:00TANZANIAامام خميني4 گازولين

2299.80012آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني5 سويا - دانه روغني

آماده نبودن اسناد شناور1186.200امواج درياCHEMTRANS-11395/03/08  09:40PANAMAامام خميني6 9 اکريلونيتريل

مغاير بودن کاال با اسناد مربوطه1243.800آهنگ درياDUZGIT DIGNITY1395/03/12  08:00TURKEYامام خميني7 5

138.73.6005نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني8

آماده نبودن اسناد شناور135.734.900نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 1101395/03/13  00:50PANAMAامام خميني9 4

مغاير بودن کاال با اسناد مربوطه1825.800رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 21395/03/13  18:00PANAMAامام خميني10 4

منتظر دستور از کشتيراني183692310گذرگاه خليج فارس آبيHAFID1395/03/17  00:30PANAMAامام خميني11 0 نفتا



1395/03/17فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 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 00003,0561,625 21,029-21,459 00

0000000000 000جمع : 00003,0560 21,0290 00



1395/03/17فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/17گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/22   10:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ کلمحموله اصلی

کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


