
1395/02/30فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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

4329,0260029,0260124,7140077,80046,914106,82646,914153,7409,06634,71553,21229,026امام خميني1 18

4329,0260029,0260124,7140077,80046,914106,82646,914153,7409,06634,71553,21229,026 18 جمع :



1395/02/30گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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

پهلوگيري1395/02/30آهنگ درياAUDACIOUSامام خميني11 1395/03/03

خروج1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني12 1395/03/03

خروج1395/02/17آهنگ درياGOLDEN  DYNASTYامام خميني13 1395/03/01ام اي جي

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

خروج1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني15 1395/02/30خاک کلينکر

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

خروج1395/02/21سي بار و درياHEILAN STARامام خميني17 1395/03/02سنگ آهن

خروج1395/02/22امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني18 1395/03/03نفت کوره

خروج1395/02/23پرنده درياي هرمزPANORMITIS.AVامام خميني19 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/02/24آبران جنوبINCE ANADOLUامام خميني20 1395/03/08

خروج1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني21 1395/03/12

خروج1395/02/25هوپاد درياBEHDADامام خميني22 1395/02/30شمش آهن

خروج1395/02/25شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني23 1395/03/01نفت کوره

خروج1395/02/25ايليا درياي پارسKY VENUSامام خميني24 1395/03/06فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/25جزيره دريا اروندRAMA Hامام خميني25 1395/02/31سيمان

خروج1395/02/25آهنگ درياCEVDET Aامام خميني26 1395/03/08

خروج1395/02/26ارفع اژدر خليج فارسROOKامام خميني27 1395/02/31



1395/02/30گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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

خروج1395/02/26تجارت درياي آبيCHRINAامام خميني28 1395/03/01شمش آهن

خروج1395/02/26خليج آبيGEUM GANGامام خميني29 1395/02/31ام اي جي

خروج1395/02/27هوپاد درياDELNAVAZامام خميني30 1395/03/02

خروج1395/02/27خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني31 1395/02/30بنزين

خروج1395/02/28سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني32 1395/02/30کاالي کانتينري

خروج1395/02/28پاشا درياي شرقKING PHENIXامام خميني33 1395/03/01

خروج1395/02/28دريا درخشPARAN DOWSKIامام خميني34 1395/02/30

خروج1395/02/29سيزارکU LUCKYامام خميني35 1395/03/06سنگ گچ

خروج1395/02/29فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني36 1395/02/30قير مايع

خروج1395/02/29گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني37 1395/03/08نفت کوره

خروج1395/02/29سوزان اطلس جنوبASIAامام خميني38 1395/02/30کاالي کانتينري

خروج1395/02/29تبسم امواج ساحلMOMTAZ 2امام خميني39 1395/03/02

خروج1395/02/30جزيره دريا اروندDREAM TRUEامام خميني40 1395/03/07سيمان

خروج1395/02/30تجارت درياي آبيTABUKامام خميني41 1395/03/02پنتان پالس

خروج1395/02/30جهان امواجVINALINES GREENامام خميني42 1395/03/04اسلب استيل

خروج1395/02/30آبران جنوبSEA BISCUITامام خميني43 1395/03/09



1395/02/30گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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

KING PHENIX1395/02/28711000 08 تخليهدو امام خميني 16,441 تجهيزات پروژه اي 1395/02/28 پاشا درياي شرق

KING PHENIX1395/02/28127000 08 تخليهدو امام خميني 26,441 رول گالوانيزه 1395/02/28 پاشا درياي شرق

KING PHENIX1395/02/28266000 08 تخليهدو امام خميني 36,441 لوله آهني 1395/02/28 پاشا درياي شرق

RAMA H1395/02/261,0080400 09 بارگيرييک امام خميني 47,414 سيمان 1395/02/25 جزيره دريا اروند

CHRINA1395/02/266,18702810 10 بارگيريصادرات امام خميني 528,522 شمش آهن 1395/02/26 تجارت درياي آبي

TINA IV1395/03/031,584000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 665,491 سويا - دانه روغني 1395/02/15 آبران جنوب

CIHAN *1395/02/2550000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 759,846 کنجاله کلزا 1395/02/19 آبران جنوب

DELNAVAZ1395/02/2921,215000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 849,186 ذرت دامي 1395/02/27 هوپاد دريا

PARAN DOWSKI *1395/02/29325000 18 تخليهدو امام خميني 9828 تجهيزات پروژه اي 1395/02/28 دريا درخش

PANORMITIS.AV1395/03/014,71002140 19 بارگيريصادرات امام خميني 1038,062 شمش آهن 1395/02/23 پرنده درياي هرمز

ROOK1395/02/272,473000 24 تخليهسه امام خميني 1116,333 ام دي اف - تخته 1395/02/26 ارفع اژدر خليج فارس

ROSALIA  D AMATO1395/02/132,275000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1265,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

HEILAN STAR1395/02/2810,550000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1355,205 سنگ آهن 1395/02/21 سي بار و دريا

BAHJAT1395/02/299,150000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1448,328 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

U LUCKY1395/02/304,800000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1556,510 سنگ گچ 1395/02/29 سيزارک

PIRAMERD1395/03/067,875000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1641,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

KY VENUS1395/03/041,332000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1710,870 فورفورال اکستراکت 1395/02/25 ايليا درياي پارس

TABUK1395/02/3031,533000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1831,533 پنتان پالس 1395/02/30 تجارت درياي آبي

GOLDEN  DYNASTY1395/02/302,090000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 199,862 دي اي جي 1395/02/17 آهنگ دريا

NELMA1395/02/3037,707000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 2037,707 نفت کوره 1395/02/25 شرکت ملي نفتکش ايران

GOLDEN  DYNASTY1395/02/307,772000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 219,862 ام اي جي 1395/02/17 آهنگ دريا

153,74005350جمع : 651,716



1395/02/30گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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

10000000380624710308517211002140 0 PANORMITIS.AV011395/02/231395/03/01امام خميني

200000004103478759239317950000 0 PIRAMERD041395/02/291395/03/06امام خميني

3110426773764000000000000 6441 KING PHENIX081395/02/281395/02/28امام خميني

40000000741410087414000400 0 RAMA H091395/02/251395/02/26امام خميني

50000000285226187199998523002810 0 CHRINA101395/02/261395/02/26امام خميني

650598460000000000000 59846 CIHAN *151395/02/191395/02/25امام خميني

7212153463014556000000000000 49186 DELNAVAZ161395/02/271395/02/29امام خميني

83258280000000000000 828 PARAN DOWSKI *181395/02/281395/02/29امام خميني

92473163330000000000000 16333 ROOK241395/02/261395/02/27امام خميني

1022754977116029000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

110000000552051055028250269550000 0 HEILAN STAR291395/02/211395/02/28امام خميني

120480000000048328915016400319280000 48000 BAHJAT301395/02/181395/02/29امام خميني

1300000005651048004800517100000 0 U LUCKY321395/02/291395/02/30امام خميني

14000000031533315333153300000 0 1395/02/301395/02/30پتروشيميTABUK2امام خميني

150000000108701332133295380000 0 1395/02/251395/03/04لنگرگاه ميانيKY VENUSامام خميني

1615841268752804000000000000 65491 1395/02/151395/03/03لنگرگاه ميانيTINA IVامام خميني

17000000037707377073770700000 0 1395/02/251395/02/30ماهشهرNELMAامام خميني

18000000098629862986200000 0 1395/02/171395/02/30منطقه ويژهGOLDEN  DYNASTY4امام خميني

0جمع : 535 0 0 167,660 197,387 124,714 365,047 0 0 0 0 87,153 224,772 29,026 311,925



1395/02/30تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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

BEHDAD1395/02/25امام خميني1 2:00بازرسي درافت سروي2,673002:00بارگيريشمش آهنهوپاد دريا03:50  221395/02/26 صادرات

BEHDAD1395/02/25امام خميني2 9:17جداسازي شناور از اسکله وانتقال2,673009:17بارگيريشمش آهنهوپاد دريا03:50  221395/02/26 صادرات

U LUCKY1395/02/29امام خميني3 3:00پاس ورودي4,800003:00بارگيريسنگ گچسيزارک03:12  321395/02/30 صادرات



1395/02/30وضعیت 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   3:06 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

89,99982,238172,237043,78143,7813862,4063,28717017امام خميني1 49500 38,4572,595,104

89,99982,238172,237043,78143,7813862,4063,28717017 495000جمع : 2,595,104 38,457



1395/02/30گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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 1:30تعطيل زود هنگام60004:17تجهيزات پروژه اي

1:00بارز نبودن کاال

0:25خرابي تجهيزات

0:43فاقد عالمت بودن کاال

0:15عدم آمادگي پيمانکار تخليه

0:13نبود کاميون کشنده

0:11آماده نبودن محموله

دو



1395/02/30گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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 50

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 24

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

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني4 2

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني5 24



1395/02/30فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:06 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

0000000000000امام خميني1 00003,1331,729 21,403-20,953 00

0000000000 000جمع : 00003,1330 21,4030 00
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