
1395/03/19فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

389,775001,2648,51193,4410013,78979,65215,05388,163103,2163,8416,7968,4649,775امام خميني1 11

389,775001,2648,51193,4410013,78979,65215,05388,163103,2163,8416,7968,4649,775 11 جمع :



1395/03/19گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

لنگرگاه1395/03/12نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURLامام خميني4 1395/03/12

لنگرگاه1395/03/12آهنگ درياDUZGIT DIGNITYامام خميني5 1395/03/21

لنگرگاه1395/03/13رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني6 1395/03/21

لنگرگاه1395/03/13نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 110امام 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

پهلوگيري1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني13 1395/03/22نفتا

پهلوگيري1395/03/17ايليا درياي پارسINCE KARADENIZامام خميني14 1395/03/17خاک فسفات

پهلوگيري1395/03/17آهنگ درياSEA MERAYامام خميني15 1395/03/17سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني16 1395/03/20

پهلوگيري1395/03/17پاشا درياي شرقKSL FUYANGامام خميني17 1395/03/18ورق آهن

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

پهلوگيري1395/03/17هوپاد درياARDAVANامام خميني19 1395/03/18

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

پهلوگيري1395/03/19پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني21 1395/03/22

خروج1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني22 1395/03/20

خروج1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني23 1395/03/21گازوئيل

خروج1395/03/08آبران جنوبTW HAMBURGامام خميني24 1395/03/20

خروج1395/03/08آبران جنوبLADY MARYامام خميني25 1395/03/19

خروج1395/03/12دريا گشت ستارهSTAR NINAامام خميني26 1395/03/22

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



1395/03/19گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

خروج1395/03/16امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني29 1395/03/19پنتان پالس

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

خروج1395/03/17عمو دريا بندرGAS CATامام خميني31 1395/03/19آمونياک

خروج1395/03/17جاده نقره ايPVT EAGLEامام خميني32 1395/03/19متانول

خروج1395/03/17بارويالنجMAERSK  JEDDAHامام خميني33 1395/03/20نفت کوره

خروج1395/03/18شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني34 1395/03/20موگاس

خروج1395/03/18امواج درياMARGARITAامام خميني35 1395/03/21گازوئيل

خروج1395/03/18فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني36 1395/03/19قير - انواع

خروج1395/03/18ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني37 1395/03/20کاالي کانتينري

خروج1395/03/19پيوند درياFAREEDAامام خميني38 1395/03/21کاالي کانتينري



1395/03/19گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

PIRAMERD1395/03/174,92002050 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 143,669 نفت کوره 1395/03/12 گذرگاه خليج فارس آبي

CROWN H1395/03/181,184000 09 بارگيريدو امام خميني 215,618 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/03/182750120 09 بارگيريصادرات امام خميني 315,618 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/03/181680180 09 بارگيرييک امام خميني 415,618 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

ARDAVAN1395/03/181,437000 10 بارگيريدو امام خميني 523,717 شمش آهن 1395/03/17 هوپاد دريا

ARDAVAN1395/03/183,08401400 10 بارگيريصادرات امام خميني 623,717 شمش آهن 1395/03/17 هوپاد دريا

RONIKA1395/03/192,44516500 11 بارگيريکانتينر امام خميني 72,445 کاالي کانتينري 1395/03/18 ستاره تدارک دريا

MUKARNAS1395/03/165,19602360 22 بارگيريصادرات امام خميني 820,270 شمش آهن 1395/03/16 جهان امواج

KSL FUYANG1395/03/18810000 23 تخليهدو امام خميني 99,349 تجهيزات پروژه اي 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/18369000 23 تخليهدو امام خميني 109,349 لوله آهني 1395/03/17 پاشا درياي شرق

KSL FUYANG1395/03/1885000 23 تخليهدو امام خميني 119,349 ورق آهن 1395/03/17 پاشا درياي شرق

DUBRA1395/03/228,511000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1220,088 بنزين 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

ASPHALT II *1395/03/181,562000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 132,712 قير - انواع 1395/03/18 فانوس ساحل

MARGARITA1395/03/1960,160000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1460,160 گازوئيل 1395/03/18 امواج دريا

NAVARINO1395/03/191,645000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 159,062 گازوئيل 1395/03/18 شرکت ملي نفتکش ايران

NAVARINO1395/03/197,417000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 169,062 موگاس 1395/03/18 شرکت ملي نفتکش ايران

DUZGIT DIGNITY1395/03/213,948000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 173,948 ميکس آروماتيک 1395/03/12 آهنگ دريا

103,2161656110جمع : 293,751



1395/03/19گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

10000000436694920407112958002050 0 PIRAMERD041395/03/121395/03/17امام خميني

2000000015618162716271399100300 0 CROWN H091395/03/111395/03/18امام خميني

30000000237174521452119196001400 0 ARDAVAN101395/03/171395/03/18امام خميني

40000000244524452445016516500 0 RONIKA111395/03/181395/03/19امام خميني

50000000202705196183801890002360 0 MUKARNAS221395/03/161395/03/16امام خميني

6126418797470000000000000 9349 KSL FUYANG231395/03/171395/03/18امام خميني

7000000027121562271200000 0 ASPHALT II *341395/03/181395/03/18امام خميني

8000000039483948394800000 0 1395/03/121395/03/21لنگرگاه ميانيDUZGIT DIGNITYامام خميني

9000000060160601606016000000 0 1395/03/181395/03/19ماهشهرMARGARITAامام خميني

10000000090629062906200000 0 1395/03/181395/03/19ماهشهرNAVARINOامام خميني

118511958810500000035330035330000 20088 1395/03/171395/03/22منطقه ويژهDUBRA4امام خميني

0جمع : 611 165 165 41,568 143,566 93,441 185,134 0 0 0 0 17,970 11,467 9,775 29,437



1395/03/19تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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



1395/03/19وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

86,64518,239104,884010,63710,6371673611,121505امام خميني1 59300 7,6022,546,304

86,64518,239104,884010,63710,6371673611,121505 593000جمع : 2,546,304 7,602



1395/03/19گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

بارگيريکشتيراني خط تجارت مارين09CROWN H1395/03/11  13:50امام خميني1 1:00عدم آمادگي صاحب کاال5,053006:10سيمان

2:45عدم آمادگي پيمانکار تخليه

0:55آماده نمودن شناور جهت بارگيري

1:30تعطيل زود هنگام

دو

بارگيريهوپاد دريا10ARDAVAN1395/03/17  08:00امام خميني2 3:10عدم آمادگي صاحب کاال15,000006:10شمش آهن

1:30عدم آمادگي پيمانکار تخليه

0:15نقص فني شناور

1:15تعطيل زود هنگام

دو

تخليهپاشا درياي شرق23KSL FUYANG1395/03/17  22:05امام خميني3 1:35تعطيل زود هنگام1,466004:55تجهيزات پروژه اي

0:20عدم آمادگي خنکار

1:30عدم آمادگي پيمانکار

0:35بارز نبودن کاال

0:35عدم آمادگي پيمانکار تخليه

0:20کمبود تجهيزات تخليه

دو

بارگيريجهان امواج22MUKARNAS1395/03/16  09:35امام خميني4 4:00خرابي کرين5,196004:00شمش آهن صادرات

بارگيريستاره تدارک دريا11RONIKA1395/03/18  19:40امام خميني5 125500:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11RONIKA1395/03/18  19:40امام خميني6 2,32016000:10کاالي کانتينري کانتينر



1395/03/19گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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 44

2299.80014آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني2 سويا - دانه روغني

آماده نبودن اسناد شناور1186.200امواج درياCHEMTRANS-11395/03/08  09:40PANAMAامام خميني3 11 اکريلونيتريل

مغاير بودن کاال با اسناد مربوطه1243.800آهنگ درياDUZGIT DIGNITY1395/03/12  08:00TURKEYامام خميني4 7

138.73.6007نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني5

آماده نبودن اسناد شناور135.734.900نيلگون پارساي کاسپينBLACK PEARL 1101395/03/13  00:50PANAMAامام خميني6 6

مغاير بودن کاال با اسناد مربوطه1825.800رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 21395/03/13  18:00PANAMAامام خميني7 6



1395/03/19فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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

000000051602,44501652,445امام خميني1 00003,0301,602 20,943-21,365 00

000000051602,445 01652,445جمع : 00003,0300 20,9430 00



1395/03/19فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/19گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/23   11:13 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


