
1395/03/25فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

3418,1270017,92720042,4910018,80023,69136,72723,89160,61834,15610,2711,59318,127امام خميني1 12

3418,1270017,92720042,4910018,80023,69136,72723,89160,61834,15610,2711,59318,127 12 جمع :



1395/03/25گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني1 1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/03/12نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURLامام خميني2 1395/03/12

لنگرگاه1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني3 1395/03/30

لنگرگاه1395/03/17آهنگ درياVANTGE CRESTامام خميني4 1395/03/30

لنگرگاه1395/03/19پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني5 1395/03/29

لنگرگاه1395/03/23اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني6 1395/03/28

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني7 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/03/11کشتيراني خط تجارت مارينCROWN Hامام خميني8 1395/03/18سيمان

پهلوگيري1395/03/18آبران جنوبSAMOS WARRIORامام خميني9 1395/03/18ذرت دامي

پهلوگيري1395/03/21آبران جنوبTHE JUSTامام خميني10 1395/03/22کنجاله سويا

پهلوگيري1395/03/21سيزارکHELIAN RISINGامام خميني11 1395/03/27رول آهن

پهلوگيري1395/03/25جاده نقره ايNIKAامام خميني12 1395/03/26

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني13 1395/03/30

خروج1395/03/12آهنگ درياDUZGIT DIGNITYامام خميني14 1395/03/26ميکس آروماتيک

خروج1395/03/13رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني15 1395/03/27گازوئيل

خروج1395/03/16هوپاد درياARVINامام خميني16 1395/03/25

خروج1395/03/17ايليا درياي پارسINCE KARADENIZامام خميني17 1395/03/26

خروج1395/03/17آهنگ درياSEA MERAYامام خميني18 1395/03/27

خروج1395/03/17گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني19 1395/03/26نفتا

خروج1395/03/17هوپاد درياARDAVANامام خميني20 1395/03/26شمش آهن

خروج1395/03/19سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني21 1395/03/27کاالي کانتينري

خروج1395/03/20پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني22 1395/03/25شمش آهن

خروج1395/03/20سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني23 1395/03/25سيمان پرتلند - خاکستري

خروج1395/03/21هوپاد درياYARANامام خميني24 1395/03/26کاالي کانتينري

خروج1395/03/21پيشتازان درياVINALINES MIGHTYامام خميني25 1395/03/27شمش اسلب

خروج1395/03/22نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني26 1395/03/25گاز پروپان

خروج1395/03/23امواج درياEUROPROGRESSامام خميني27 1395/03/25نفت کوره



1395/03/25گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

خروج1395/03/23خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني28 1395/03/26دي پي جي

خروج1395/03/23اقيانوس گستر پهناورEVERRICH 1امام خميني29 1395/03/26متانول

خروج1395/03/24ستاره تدارک درياADMIRAL VENTUREامام خميني30 1395/03/25کاالي کانتينري

خروج1395/03/25ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني31 1395/03/27کاالي کانتينري

خروج1395/03/25اقيانوس گستر پهناورCT CONFIDENCEامام خميني32 1395/03/29متانول

خروج1395/03/25هوپاد درياABTIN 1امام خميني33 1395/03/27کاالي کانتينري

خروج1395/03/25دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني34 1395/03/26کاالي کانتينري



1395/03/25گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

PIRAMERD1395/03/302,3000960 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 111,294 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

CROWN H1395/03/181,022000 09 تخليهدو امام خميني 23,162 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/03/1851020 09 بارگيريصادرات امام خميني 321,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

CROWN H1395/03/181,3830180 09 بارگيرييک امام خميني 421,847 سيمان 1395/03/11 کشتيراني خط تجارت مارين

YM INCEPTION1395/03/254,98834400 12 بارگيريکانتينر امام خميني 54,988 کاالي کانتينري 1395/03/25 دريا درخش

YM INCEPTION1395/03/251929600 12 تخليهکانتينر امام خميني 6192 کانتينر خالي 1395/03/25 دريا درخش

ABTIN 11395/03/252,41522300 13 تخليهکانتينر امام خميني 73,231 کاالي کانتينري 1395/03/25 هوپاد دريا

ABTIN 11395/03/2581640800 13 تخليهکانتينر امام خميني 83,231 کانتينر خالي 1395/03/25 هوپاد دريا

SAMOS WARRIOR1395/03/184,300000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 967,970 ذرت دامي 1395/03/18 آبران جنوب

HELIAN RISING1395/03/274,082000 24 تخليهدو امام خميني 1034,407 رول آهن 1395/03/21 سيزارک

HELIAN RISING1395/03/2764000 24 تخليهدو امام خميني 1134,407 لوله آهني 1395/03/21 سيزارک

THE JUST1395/03/225,036000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1235,665 کنجاله سويا 1395/03/21 آبران جنوب

VINALINES MIGHTY1395/03/224,42602010 29 بارگيريصادرات امام خميني 1320,066 شمش اسلب 1395/03/21 پيشتازان دريا

VANTGE CREST1395/03/304,93302250 30 بارگيريصادرات امام خميني 1438,258 شمش آهن 1395/03/17 آهنگ دريا

DUBRA1395/03/24200000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1520,088 بنزين 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1395/03/243,900000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1622,482 نفتا 1395/03/17 گذرگاه خليج فارس آبي

PV OIL VENUS1395/03/257,465000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 177,465 دي پي جي 1395/03/23 خط آبي بيتا

EVERRICH 11395/03/263,019000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1813,045 اسيد استيک 1395/03/23 اقيانوس گستر پهناور

EVERRICH 11395/03/2610,026000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1913,045 متانول 1395/03/23 اقيانوس گستر پهناور

60,6181,0715420جمع : 376,690



1395/03/25گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عمليات

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

100000001129423002300899400960 0 PIRAMERD041395/03/251395/03/30امام خميني

210222200962000021847143413097875000200 3162 CROWN H091395/03/111395/03/18امام خميني

31921920969600498849884988034434400 192 YM INCEPTION121395/03/251395/03/25امام خميني

43231323106316310052200052200000 3231 ABTIN 1131395/03/251395/03/25امام خميني

543004160026370000000000000 67970 SAMOS WARRIOR161395/03/181395/03/18امام خميني

650361708218583000000000000 35665 THE JUST261395/03/211395/03/22امام خميني

70000000200664426126857381002010 0 VINALINES MIGHTY291395/03/211395/03/22امام خميني

8414630995341200004120000412000000 34407 HELIAN RISING321395/03/211395/03/27امام خميني

92001772423640000224823900216428400000 20088 DUBRA331395/03/171395/03/24امام خميني

10000000013045130451304500000 0 1395/03/231395/03/26لنگرگاه داخليEVERRICH 1امام خميني

1100000003825849331988618372002250 0 1395/03/171395/03/30لنگرگاه ميانيVANTGE CRESTامام خميني

12000000074657465746500000 0 1395/03/231395/03/25منطقه ويژه PV OIL VENUS3امام خميني

0جمع : 542 344 344 90,757 95,108 42,491 185,865 0 0 727 727 51,691 113,024 18,127 164,715



1395/03/25تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

SEA MERAY1395/03/17امام خميني1 23:58آفت زدگي کاال37,000023:59تخليهسويا - دانه روغنيآهنگ دريا23:20  151395/03/17 سايتهاي اختصاصي

VANTAGE REEF1395/03/20امام خميني2 4:00الشينگ4,488004:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز21:20  221395/03/21 صادرات



1395/03/25وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

32,22019,72051,940044,42744,4271,5371072,16852052امام خميني1 52400 -24,7072,464,379

32,22019,72051,940044,42744,4271,5371072,16852052 524000جمع : 2,464,379 -24,707



1395/03/25گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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 6:00اختالف بين صاحب کاال و کشتيراني51006:00سيمان دو

بارگيريکشتيراني خط تجارت مارين09CROWN H1395/03/11  13:50امام خميني2 1:00تعطيل زود هنگام2,894007:00سيمان

1:30نبود کارگر

4:30آبگرفتگي داخل خن شناور

دو

تخليهسيزارک24HELIAN RISING1395/03/21  04:45امام خميني3 1:00تعطيل زود هنگام32,064002:55رول آهن

1:30نبود کارگر

0:25بارز نبودن کاال

دو



1395/03/25گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

2299.80020آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

138.73.60013نيلگون پارساي کاسپينWHITE PURL1395/03/12  20:45PANAMAامام خميني2

منتظر دستور از کشتيراني183600گذرگاه خليج فارس آبيHAFID1395/03/17  00:30PANAMAامام خميني3 8

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1833.100آهنگ درياVANTGE CREST1395/03/17  15:50LIBERIAامام خميني4 8

منتظر دستور از کشتيراني243600اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/03/23  09:00VIETNAMامام خميني5 2

آماده نبودن اسناد شناور1163.600پارس پارينهOCEAN GARNET1395/03/19  13:30PANAMAامام خميني6 6



1395/03/25فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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

0504371863,4230003444,9885045678,411امام خميني1 00002,9481,608 21,080-21,644 00

0504371863,4230003444,988 5045678,411جمع : 00002,9480 21,0800 00



1395/03/25فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/25گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/31   9:31 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


