
1395/02/28فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

4821,2190020,1891,03045,8360041,5874,24961,7765,27967,05557,40126,93238,23721,219امام خميني1 15

4821,2190020,1891,03045,8360041,5874,24961,7765,27967,05557,40126,93238,23721,219 15 جمع :



1395/02/28گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

لنگرگاه1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني5 1395/03/09

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني6 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني7 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني8 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني9 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني10 1395/03/04کنجاله سويا

خروج1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني11 1395/03/03

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

خروج1395/02/18هوپاد درياBAHJATامام خميني13 1395/03/03خاک کلينکر

خروج1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني14 1395/02/30خاک کلينکر

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

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

خروج1395/02/19گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني17 1395/02/29نفت کوره

خروج1395/02/20پاشا درياي شرقDATO LUCKYامام خميني18 1395/02/28سنگ آهن

خروج1395/02/21سي بار و درياHEILAN STARامام خميني19 1395/03/02سنگ آهن

خروج1395/02/21هفت درياKING FORTUNEامام خميني20 1395/02/28سنگ آهن

خروج1395/02/22امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني21 1395/03/03نفت کوره

خروج1395/02/23پرنده درياي هرمزPANORMITIS.AVامام خميني22 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/02/23دريا درخشPRIYAامام خميني23 1395/02/28

خروج1395/02/24دريا سرعتBONITA QUEENامام خميني24 1395/02/29نفت کوره

خروج1395/02/24آبران جنوبINCE ANADOLUامام خميني25 1395/03/08

خروج1395/02/24شرکت ملي نفتکش ايرانPERSIAامام خميني26 1395/02/28نفتا

خروج1395/02/24پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني27 1395/02/28روغن پايه



1395/02/28گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

خروج1395/02/25ايليا درياي پارسKY VENUSامام خميني28 1395/03/06فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/25شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني29 1395/03/01نفت کوره

خروج1395/02/25هوپاد درياBEHDADامام خميني30 1395/02/30شمش آهن

خروج1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني31 1395/03/12

خروج1395/02/25آهنگ درياCEVDET Aامام خميني32 1395/03/08

خروج1395/02/25جزيره دريا اروندRAMA Hامام خميني33 1395/02/31سيمان

خروج1395/02/26پرنده آرام اقيانوسيSHAYBAHامام خميني34 1395/02/29هوي اند

خروج1395/02/26تجارت درياي آبيCHRINAامام خميني35 1395/03/01شمش آهن

خروج1395/02/26خليج آبيZEMGALEامام خميني36 1395/02/29گازوئيل

خروج1395/02/26خليج آبيGEUM GANGامام خميني37 1395/02/31ام اي جي

خروج1395/02/26ارفع اژدر خليج فارسROOKامام خميني38 1395/02/31

خروج1395/02/26ايليا درياي پارسGAS BEAUTY Iامام خميني39 1395/02/28گاز بوتان

خروج1395/02/27پاشا درياي شرقEVERRICH5امام خميني40 1395/02/29متانول

خروج1395/02/27خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني41 1395/02/30بنزين

خروج1395/02/27هوپاد درياDELNAVAZامام خميني42 1395/03/02

خروج1395/02/27ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني43 1395/02/28کاالي کانتينري

خروج1395/02/28پيوند درياFAREEDAامام خميني44 1395/02/29کاالي کانتينري

خروج1395/02/28سيزارکFOROTANامام خميني45 1395/02/29کاالي کانتينري

خروج1395/02/28دريا درخشPARAN DOWSKIامام خميني46 1395/02/30

خروج1395/02/28سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني47 1395/02/30کاالي کانتينري

خروج1395/02/28پاشا درياي شرقKING PHENIXامام خميني48 1395/03/01



1395/02/28گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

HAFID1395/02/273,17301320 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 130,722 نفت کوره 1395/02/19 گذرگاه خليج فارس آبي

KING PHENIX1395/02/28320000 08 تخليهدو امام خميني 26,441 تجهيزات پروژه اي 1395/02/28 پاشا درياي شرق

KING PHENIX1395/02/286000 08 تخليهدو امام خميني 36,441 مواد شيميايي - انواع 1395/02/28 پاشا درياي شرق

RAMA H1395/02/262,2680200 09 بارگيرييک امام خميني 47,414 سيمان 1395/02/25 جزيره دريا اروند

CHRINA1395/02/263,96301800 10 بارگيريصادرات امام خميني 528,522 شمش آهن 1395/02/26 تجارت درياي آبي

ADMIRAL SANTOSH *1395/02/285,85633000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 65,856 کاالي کانتينري 1395/02/27 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/02/2815100 13 تخليهکانتينر امام خميني 7635 کاالي کانتينري 1395/02/27 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/02/2862031000 13 تخليهکانتينر امام خميني 8635 کانتينر خالي 1395/02/27 ستاره تدارک دريا

TINA IV1395/03/033,103000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 965,491 سويا - دانه روغني 1395/02/15 آبران جنوب

CIHAN1395/02/257,221000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1059,846 ذرت دامي 1395/02/19 آبران جنوب

CIHAN1395/02/253,855000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1159,846 کنجاله کلزا 1395/02/19 آبران جنوب

PANORMITIS.AV1395/03/016,09002770 19 بارگيريصادرات امام خميني 1238,062 شمش آهن 1395/02/23 پرنده درياي هرمز

BEHDAD1395/02/265,67802580 22 بارگيريصادرات امام خميني 1320,130 شمش آهن 1395/02/25 هوپاد دريا

ROOK1395/02/275,049000 24 تخليهسه امام خميني 1416,333 ام دي اف - تخته 1395/02/26 ارفع اژدر خليج فارس

HEILAN STAR1395/02/286,500000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1555,205 سنگ آهن 1395/02/21 سي بار و دريا

DATO LUCKY *1395/02/22468000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1650,670 سنگ آهن 1395/02/20 پاشا درياي شرق

PARISAN1395/02/2410,764000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1749,022 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

BAY PEARL *1395/02/261,076000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 181,893 روغن پايه 1395/02/24 پرنده درياي هرمز

PV OIL VENUS1395/02/281,030000 38 تخليهترمينال نفتي امام خميني 196,996 بنزين 1395/02/27 خط آبي بيتا

67,0556418670جمع : 510,160



1395/02/28گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

100000003806260902264115421002770 0 PANORMITIS.AV011395/02/231395/03/01امام خميني

2000000030722317329725997001320 0 HAFID041395/02/191395/02/27امام خميني

33263266115000000000000 6441 KING PHENIX081395/02/281395/02/28امام خميني

40000000741422684249316500200 0 RAMA H091395/02/251395/02/26امام خميني

50000000285223963891219610001800 0 CHRINA101395/02/261395/02/26امام خميني

6635635031131100585658565856033033000 635 ADMIRAL SANTOSH *131395/02/271395/02/28امام خميني

711076550484798000000000000 59846 CIHAN151395/02/191395/02/25امام خميني

80000000201305678174572673002580 0 BEHDAD221395/02/251395/02/26امام خميني

9504991437190000000000000 16333 ROOK241395/02/261395/02/27امام خميني

1000000005520565006500487050000 0 HEILAN STAR291395/02/211395/02/28امام خميني

110000000506704685067000000 0 DATO LUCKY *301395/02/201395/02/22امام خميني

12000000049022107644591131110000 0 PARISAN321395/02/181395/02/24امام خميني

13030010000018931076189300000 3001 BAY PEARL *341395/02/241395/02/26امام خميني

14103010305966000000000000 6996 PV OIL VENUS381395/02/271395/02/28امام خميني

153103310362388000000000000 65491 1395/02/151395/03/03لنگرگاه ميانيTINA IVامام خميني

0جمع : 867 330 330 93,682 193,814 45,836 287,496 0 0 311 311 86,457 72,286 21,219 158,743



1395/02/28تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

HEILAN STAR1395/02/21امام خميني1 2:00پاس ورودي6,500002:00بارگيريسنگ آهنسي بار و دريا11:25  291395/02/28 صادرات

HEILAN STAR1395/02/21امام خميني2 1:00عدم آمادگي صاحب کاال6,500001:00بارگيريسنگ آهنسي بار و دريا11:25  291395/02/28 صادرات

DATO LUCKY1395/02/20امام خميني3 3:00بازرسي درافت سروي468003:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق04:00  301395/02/22 صادرات

DATO LUCKY1395/02/20امام خميني4 1:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال468001:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق04:00  301395/02/22 صادرات



1395/02/28وضعیت 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   3:02 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

18,90459,45678,360084,33384,3332,6211,7345,20278078امام خميني1 84700 -24,8772,561,567

18,90459,45678,360084,33384,3332,6211,7345,20278078 847000جمع : 2,561,567 -24,877



1395/02/28گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

تخليهپاشا درياي شرق08KING PHENIX1395/02/28  09:43امام خميني1 2:35کمبود کاميون60004:49تجهيزات پروژه اي

1:21تخليه نگله ويژه

0:53تعطيل زود هنگام

دو



1395/02/28گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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 48

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 22

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني3 13 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني4 0

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني5 22



1395/02/28فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:02 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

031010635001022285,8563103316,491امام خميني1 00002,9431,770 21,437-20,903 00

031010635001022285,856 3103316,491جمع : 00002,9430 21,4370 00
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11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :
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کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال
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12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :
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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


