
1395/03/18فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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

3834,1160033,0391,077114,916005,555109,36138,594110,438149,03239,8242,37310,26334,116امام خميني1 14

3834,1160033,0391,077114,916005,555109,36138,594110,438149,03239,8242,37310,26334,116 14 جمع :



1395/03/18گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني1 1395/02/06

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني2 1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/03/08امواج درياCHEMTRANS-1امام خميني3 1395/03/16اکريلونيتريل

لنگرگاه1395/03/12آهنگ درياDUZGIT DIGNITYامام خميني4 1395/03/21

لنگرگاه1395/03/12نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURLامام خميني5 1395/03/12

لنگرگاه1395/03/13نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 110امام خميني6 1395/03/21

لنگرگاه1395/03/13رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني7 1395/03/21

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني8 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني9 1395/03/18

پهلوگيري1395/03/12امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني10 1395/03/20

پهلوگيري1395/03/12دريا درخشFEODORAامام خميني11 1395/03/20

پهلوگيري1395/03/16هوپاد درياARVINامام خميني12 1395/03/18ذرت دامي

پهلوگيري1395/03/17آهنگ درياSEA MERAYامام خميني13 1395/03/17سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني14 1395/03/20

پهلوگيري1395/03/17پاشا درياي شرقKSL FUYANGامام خميني15 1395/03/18ورق آهن

پهلوگيري1395/03/17هوپاد درياARDAVANامام خميني16 1395/03/18

پهلوگيري1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني17 1395/03/22نفتا

پهلوگيري1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني18 1395/03/22بنزين

پهلوگيري1395/03/17ايليا درياي پارسINCE KARADENIZامام خميني19 1395/03/17خاک فسفات

پهلوگيري1395/03/18آبران جنوبSAMOS WARRIORامام خميني20 1395/03/18ذرت - انواع

خروج1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني21 1395/03/20

خروج1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني22 1395/03/21گازوئيل

خروج1395/03/08آبران جنوبTW HAMBURGامام خميني23 1395/03/20

خروج1395/03/08آبران جنوبLADY MARYامام خميني24 1395/03/19

خروج1395/03/12دريا گشت ستارهSTAR NINAامام خميني25 1395/03/22

خروج1395/03/12ايليا درياي پارسGAS TAURUSامام خميني26 1395/03/18گاز بوتان

خروج1395/03/12گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني27 1395/03/21نفت کوره



1395/03/18گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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

خروج1395/03/14هوپاد درياHAMGAMامام خميني28 1395/03/21

خروج1395/03/15امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني29 1395/03/18متانول

خروج1395/03/16جهان امواجMUKARNASامام خميني30 1395/03/21شمش آهن

خروج1395/03/16امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني31 1395/03/19پنتان پالس

خروج1395/03/17بارويالنجMAERSK  JEDDAHامام خميني32 1395/03/20نفت کوره

خروج1395/03/17عمو دريا بندرGAS CATامام خميني33 1395/03/19آمونياک

خروج1395/03/17جاده نقره ايPVT EAGLEامام خميني34 1395/03/19متانول

خروج1395/03/18ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني35 1395/03/20کاالي کانتينري

خروج1395/03/18شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني36 1395/03/20موگاس

خروج1395/03/18امواج درياMARGARITAامام خميني37 1395/03/21گازوئيل

خروج1395/03/18فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني38 1395/03/19قير - انواع



1395/03/18گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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

PIRAMERD1395/03/174,91002040 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 143,669 نفت کوره 1395/03/12 گذرگاه خليج فارس آبي

TINA IV1395/03/125,632000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 265,491 سويا - دانه روغني 1395/02/15 آبران جنوب

SEA MERAY1395/03/176,590000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 337,000 سويا - دانه روغني 1395/03/17 آهنگ دريا

STAR NINA1395/03/126,243000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 سويا - دانه روغني 1395/03/12 دريا گشت ستاره

MUKARNAS1395/03/165,55502520 22 بارگيريصادرات امام خميني 520,270 شمش آهن 1395/03/16 جهان امواج

KSL FUYANG1395/03/18615000 23 تخليهدو امام خميني 69,349 تجهيزات پروژه اي 1395/03/17 پاشا درياي شرق

TW HAMBURG1395/03/084,299000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 775,344 کنجاله سويا 1395/03/08 آبران جنوب

ARVIN1395/03/184,030000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 863,500 ذرت دامي 1395/03/16 هوپاد دريا

HAMGAM1395/03/145,630000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 948,087 ذغال سنگ 1395/03/14 هوپاد دريا

DUBRA1395/03/221,077000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1020,088 بنزين 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

HAFID1395/03/221,223000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 118,008 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

ASPHALT II1395/03/181,150000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 122,712 قير مايع 1395/03/18 فانوس ساحل

MAERSK  JEDDAH1395/03/1786,400000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1386,400 نفت کوره 1395/03/17 بارويالنج

PVT EAGLE1395/03/1815,678000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1415,678 متانول 1395/03/17 جاده نقره اي

149,03204560جمع : 561,596



1395/03/18گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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

10000000436694910357917878002040 0 PIRAMERD041395/03/121395/03/17امام خميني

25632569828509000000000000 65491 TINA IV141395/02/151395/03/12امام خميني

36590659030410000000000000 37000 SEA MERAY151395/03/171395/03/17امام خميني

462435445511545000000000000 66000 STAR NINA171395/03/121395/03/12امام خميني

50000000202705555131847086002520 0 MUKARNAS221395/03/161395/03/16امام خميني

66156158734000000000000 9349 KSL FUYANG231395/03/171395/03/18امام خميني

74299722923052000000000000 75344 TW HAMBURG261395/03/081395/03/08امام خميني

84030403059470000000000000 63500 ARVIN271395/03/161395/03/18امام خميني

956303655711530000000000000 48087 HAMGAM291395/03/141395/03/14امام خميني

10000000080081223800800000 0 HAFID331395/03/171395/03/22امام خميني

11000000027121150115015620000 0 ASPHALT II341395/03/181395/03/18امام خميني

12000000086400864008640000000 0 1395/03/171395/03/17ماهشهرMAERSK  JEDDAHامام خميني

13000000015678156781567800000 0 1395/03/171395/03/18منطقه ويژه PVT EAGLE3امام خميني

141077107719011000035330035330000 20088 1395/03/171395/03/22منطقه ويژهDUBRA4امام خميني

0جمع : 456 0 0 20,059 160,211 114,916 180,270 0 0 0 0 152,261 232,598 34,116 384,859



1395/03/18تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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



1395/03/18وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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

112,54344,379156,922042,19742,1972,0274292,912404امام خميني1 45600 2,1822,538,702

112,54344,379156,922042,19742,1972,0274292,912404 456000جمع : 2,538,702 2,182



1395/03/18گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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

تخليهپاشا درياي شرق23KSL FUYANG1395/03/17  22:05امام خميني1 2:00نبود کارگر1,466005:42تجهيزات پروژه اي

1:10عدم آمادگي خنکار

0:30بارز نبودن کاال

0:10بازکردن/ بستن درب انبارها

0:35خرابي کرين شناور

1:17تعطيل زود هنگام

دو

بارگيريجهان امواج22MUKARNAS1395/03/16  09:35امام خميني2 1:00خرابي کرين5,555001:00شمش آهن صادرات

بارگيريجهان امواج22MUKARNAS1395/03/16  09:35امام خميني3 2:00ماه رمضان - صرف افطاري5,555002:00شمش آهن صادرات



1395/03/18گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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 پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني1 43

2299.80013آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني2 سويا - دانه روغني

آماده نبودن اسناد شناور1186.200امواج درياCHEMTRANS-11395/03/08  09:40PANAMAامام خميني3 10 اکريلونيتريل

مغاير بودن کاال با اسناد مربوطه1243.800آهنگ درياDUZGIT DIGNITY1395/03/12  08:00TURKEYامام خميني4 6

138.73.6006نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني5

آماده نبودن اسناد شناور135.734.900نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 1101395/03/13  00:50PANAMAامام خميني6 5

مغاير بودن کاال با اسناد مربوطه1825.800رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 21395/03/13  18:00PANAMAامام خميني7 5



1395/03/18فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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 00003,0201,620 20,941-21,392 00

0000000000 000جمع : 00003,0200 20,9410 00



1395/03/18فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/18گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   8:00 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


