
1395/02/27فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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

4727,3540026,0031,351218,2010074,290143,911100,293145,262245,55566,35034,89819,55227,354امام خميني1 18

4727,3540026,0031,351218,2010074,290143,911100,293145,262245,55566,35034,89819,55227,354 18 جمع :



1395/02/27گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع 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

لنگرگاه1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني4 1395/03/03سويا - دانه روغني

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني5 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني6 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني7 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني8 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني9 1395/03/04کنجاله سويا

خروج1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني10 1395/03/03

خروج1395/02/15آبران جنوبSEAGUARDIANامام خميني11 1395/02/27

خروج1395/02/17آهنگ درياGOLDEN  DYNASTYامام خميني12 1395/03/01ام اي جي

خروج1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني13 1395/02/30خاک کلينکر

خروج1395/02/18هوپاد درياBAHJATامام خميني14 1395/03/03خاک کلينکر

خروج1395/02/18آبران جنوبTHE FORGIVERامام خميني15 1395/02/28

خروج1395/02/19آبران جنوبCIHANامام خميني16 1395/02/30

خروج1395/02/19بارويالنجSIGNAL PUMAامام خميني17 1395/02/27نفت کوره

خروج1395/02/19گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني18 1395/02/29نفت کوره

خروج1395/02/20پاشا درياي شرقDATO LUCKYامام خميني19 1395/02/28سنگ آهن

خروج1395/02/21سي بار و درياHEILAN STARامام خميني20 1395/03/02سنگ آهن

خروج1395/02/21هفت درياKING FORTUNEامام خميني21 1395/02/28سنگ آهن

خروج1395/02/22هوپاد درياYARANامام خميني22 1395/02/27کاالي کانتينري

خروج1395/02/22امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني23 1395/03/03نفت کوره

خروج1395/02/23پرنده درياي هرمزPANORMITIS.AVامام خميني24 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/02/23دريا درخشPRIYAامام خميني25 1395/02/28

خروج1395/02/24دريا سرعتBONITA QUEENامام خميني26 1395/02/29نفت کوره

خروج1395/02/24آبران جنوبINCE ANADOLUامام خميني27 1395/03/08



1395/02/27گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

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

خروج1395/02/24شرکت ملي نفتکش ايرانPERSIAامام خميني28 1395/02/28نفتا

خروج1395/02/24پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني29 1395/02/28روغن پايه

خروج1395/02/25ايليا درياي پارسKY VENUSامام خميني30 1395/03/06فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/25شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني31 1395/03/01نفت کوره

خروج1395/02/25هوپاد درياBEHDADامام خميني32 1395/02/30شمش آهن

خروج1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني33 1395/03/12

خروج1395/02/25آهنگ درياCEVDET Aامام خميني34 1395/03/08

خروج1395/02/25جزيره دريا اروندRAMA Hامام خميني35 1395/02/31سيمان

خروج1395/02/26پرنده آرام اقيانوسيSHAYBAHامام خميني36 1395/02/29هوي اند

خروج1395/02/26ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني37 1395/02/27کاالي کانتينري

خروج1395/02/26خليج آبيGEUM GANGامام خميني38 1395/02/31ام اي جي

خروج1395/02/26خليج آبيZEMGALEامام خميني39 1395/02/29گازوئيل

خروج1395/02/26تجارت درياي آبيCHRINAامام خميني40 1395/03/01شمش آهن

خروج1395/02/26ارفع اژدر خليج فارسROOKامام خميني41 1395/02/31

خروج1395/02/26ايليا درياي پارسGAS BEAUTY Iامام خميني42 1395/02/28گاز بوتان

خروج1395/02/26ايليا درياي پارسANGEL NO2امام خميني43 1395/02/27بنزن

خروج1395/02/27پاشا درياي شرقEVERRICH5امام خميني44 1395/02/29متانول

خروج1395/02/27خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني45 1395/02/30بنزين

خروج1395/02/27هوپاد درياDELNAVAZامام خميني46 1395/03/02

خروج1395/02/27ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني47 1395/02/28کاالي کانتينري



1395/02/27گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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

HAFID1395/02/271,7530650 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 130,722 نفت کوره 1395/02/19 گذرگاه خليج فارس آبي

RAMA H1395/02/261,5780200 09 بارگيرييک امام خميني 27,414 سيمان 1395/02/25 جزيره دريا اروند

CHRINA1395/02/264,94902250 10 بارگيريصادرات امام خميني 328,522 شمش آهن 1395/02/26 تجارت درياي آبي

RONIKA *1395/02/272,55511900 11 بارگيريکانتينر امام خميني 42,555 کاالي کانتينري 1395/02/26 ستاره تدارک دريا

RONIKA *1395/02/2790600 11 تخليهکانتينر امام خميني 590 کاالي کانتينري 1395/02/26 ستاره تدارک دريا

SEAGUARDIAN *1395/02/16630000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 656,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

CIHAN1395/02/2514,000000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 759,846 ذرت دامي 1395/02/19 آبران جنوب

CIHAN1395/02/254,168000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 859,846 کنجاله کلزا 1395/02/19 آبران جنوب

PANORMITIS.AV1395/03/015,35102430 19 بارگيريصادرات امام خميني 938,062 شمش آهن 1395/02/23 پرنده درياي هرمز

BEHDAD1395/02/265,39602450 22 بارگيريصادرات امام خميني 1020,130 شمش آهن 1395/02/25 هوپاد دريا

ROOK1395/02/274,094000 24 تخليهسه امام خميني 1116,333 ام دي اف - تخته 1395/02/26 ارفع اژدر خليج فارس

THE FORGIVER1395/02/193,021000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1251,051 کنجاله سويا 1395/02/18 آبران جنوب

KING FORTUNE1395/02/258,883000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1322,003 سنگ آهن 1395/02/21 هفت دريا

DATO LUCKY1395/02/228,474000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1450,670 سنگ آهن 1395/02/20 پاشا درياي شرق

PARISAN1395/02/2412,056000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1549,022 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

HAFID1395/02/27535000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1630,722 نفت کوره 1395/02/19 گذرگاه خليج فارس آبي

BAY PEARL1395/02/26817000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 171,893 روغن پايه 1395/02/24 پرنده درياي هرمز

BAY PEARL1395/02/261,351000 34 تخليهترمينال نفتي امام خميني 183,001 روغن پايه 1395/02/24 پرنده درياي هرمز

BONITA QUEEN1395/02/2786,701000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1986,701 نفت کوره 1395/02/24 دريا سرعت

ZEMGALE1395/02/2737,494000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 2037,494 گازوئيل 1395/02/26 خليج آبي

EVERRICH51395/02/2716,611000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2116,611 متانول 1395/02/27 پاشا درياي شرق

SHAYBAH1395/02/2725,048000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2225,048 هوي اند 1395/02/26 پرنده آرام اقيانوسي

245,5551257980جمع : 694,347



1395/02/27گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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

100000003806253511655121511002430 0 PANORMITIS.AV011395/02/231395/03/01امام خميني

2000000030722228826552417000650 0 HAFID041395/02/191395/02/27امام خميني

30000000741415781981543300200 0 RAMA H091395/02/251395/02/26امام خميني

40000000285224949494923573002250 0 CHRINA101395/02/261395/02/26امام خميني

5909006600255525552555011911900 90 RONIKA *111395/02/261395/02/27امام خميني

6630566110000000000000 56611 SEAGUARDIAN *141395/02/151395/02/16امام خميني

7181684397215874000000000000 59846 CIHAN151395/02/191395/02/25امام خميني

80000000201305396117798351002450 0 BEHDAD221395/02/251395/02/26امام خميني

94094409412239000000000000 16333 ROOK241395/02/261395/02/27امام خميني

103021510510000000000000 51051 THE FORGIVER261395/02/181395/02/19امام خميني

1100000002200388832200300000 0 KING FORTUNE291395/02/211395/02/25امام خميني

120000000506708474502024680000 0 DATO LUCKY301395/02/201395/02/22امام خميني

130000000490221205635147138750000 0 PARISAN321395/02/181395/02/24امام خميني

141351300100000189381781710760000 3001 BAY PEARL341395/02/241395/02/26امام خميني

15000000086701867018670100000 0 1395/02/241395/02/27ماهشهرBONITA QUEENامام خميني

16000000037494374943749400000 0 1395/02/261395/02/27ماهشهرZEMGALEامام خميني

17000000016611166111661100000 0 1395/02/271395/02/27منطقه ويژه EVERRICH53امام خميني

18000000025048250482504800000 0 1395/02/261395/02/27منطقه ويژهSHAYBAH4امام خميني

0جمع : 798 119 119 78,457 338,390 218,201 416,847 0 0 6 6 28,113 158,819 27,354 186,932



1395/02/27تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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

CHRINA1395/02/26امام خميني1 1:40آماده نبودن محموله4,949002:00بارگيريشمش آهنتجارت درياي آبي20:54  101395/02/26

0:20آماده نبودن محموله

صادرات

KING FORTUNE1395/02/21امام خميني2 3:00بازرسي درافت سروي8,883003:00بارگيريسنگ آهنهفت دريا08:20  291395/02/25 صادرات

KING FORTUNE1395/02/21امام خميني3 1:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال8,883001:00بارگيريسنگ آهنهفت دريا08:20  291395/02/25 صادرات



1395/02/27وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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

183,30346,906230,2090101,248101,2483,0918844,75338038امام خميني1 77800 -54,3422,586,444

183,30346,906230,2090101,248101,2483,0918844,75338038 778000جمع : 2,586,444 -54,342



1395/02/27گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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

تخليهستاره تدارک دريا11RONIKA1395/02/26  22:02امام خميني1 0:15مسائل کارگري90600:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11RONIKA1395/02/26  22:02امام خميني2 0:10بازکردن الشينگ کانتينر1,9757900:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11RONIKA1395/02/26  22:02امام خميني3 2:05خرابي گنتري کرين5804002:05کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11RONIKA1395/02/26  22:02امام خميني4 0:40قطع برق5804000:40کاالي کانتينري کانتينر



1395/02/27گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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 47

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 21

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني3 12 سويا - دانه روغني

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني4 21



1395/02/27فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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

0060900079402,55501252,645امام خميني1 00002,9271,882 21,340-20,774 00

0060900079402,555 01252,645جمع : 00002,9270 21,3400 00



1395/02/27فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/27گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:04 PM

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


