
1395/02/31فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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

4230,4300030,430053,7830047,6156,16878,0456,16884,213104,35533,46343,78130,430امام خميني1 15

4230,4300030,430053,7830047,6156,16878,0456,16884,213104,35533,46343,78130,430 15 جمع :



1395/02/31گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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

خروج1395/02/21سي بار و درياHEILAN STARامام خميني15 1395/03/02سنگ آهن

خروج1395/02/22امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني16 1395/03/03نفت کوره

خروج1395/02/23پرنده درياي هرمزPANORMITIS.AVامام خميني17 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/02/24آبران جنوبINCE ANADOLUامام خميني18 1395/03/08

خروج1395/02/25شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني19 1395/03/01نفت کوره

خروج1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني20 1395/03/12

خروج1395/02/25آهنگ درياCEVDET Aامام خميني21 1395/03/08

خروج1395/02/25ايليا درياي پارسKY VENUSامام خميني22 1395/03/06فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/25جزيره دريا اروندRAMA Hامام خميني23 1395/02/31سيمان

خروج1395/02/26ارفع اژدر خليج فارسROOKامام خميني24 1395/02/31

خروج1395/02/26تجارت درياي آبيCHRINAامام خميني25 1395/03/01شمش آهن

خروج1395/02/26خليج آبيGEUM GANGامام خميني26 1395/02/31ام اي جي

خروج1395/02/27هوپاد درياDELNAVAZامام خميني27 1395/03/02



1395/02/31گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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

خروج1395/02/28پاشا درياي شرقKING PHENIXامام خميني28 1395/03/01

خروج1395/02/29سيزارکU LUCKYامام خميني29 1395/03/06سنگ گچ

خروج1395/02/29گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني30 1395/03/08نفت کوره

خروج1395/02/29تبسم امواج ساحلMOMTAZ 2امام خميني31 1395/03/02

خروج1395/02/30جزيره دريا اروندDREAM TRUEامام خميني32 1395/03/07سيمان

خروج1395/02/30تجارت درياي آبيTABUKامام خميني33 1395/03/02پنتان پالس

خروج1395/02/30جهان امواجVINALINES GREENامام خميني34 1395/03/04اسلب استيل

خروج1395/02/30آبران جنوبSEA BISCUITامام خميني35 1395/03/09

خروج1395/02/31آبران جنوبMELTI 5امام خميني36 1395/03/05

خروج1395/02/31آبران جنوبAEGAامام خميني37 1395/03/08

خروج1395/02/31سيزارکKHALILامام خميني38 1395/03/03تجهيزات پروژه اي

خروج1395/02/31هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني39 1395/03/04کاالي کانتينري

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني40 1395/03/12

خروج1395/02/31امواج طاليي کاسپينM SPIRITامام خميني41 1395/03/05نفت کوره

خروج1395/02/31امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني42 1395/03/02متانول



1395/02/31گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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 PHENIX1395/02/281,886000 08 تخليهدو امام خميني 16,441 رول گالوانيزه 1395/02/28 پاشا درياي شرق

KING PHENIX1395/02/28847000 08 تخليهدو امام خميني 26,441 لوله آهني 1395/02/28 پاشا درياي شرق

CHRINA1395/02/267,45202620 10 بارگيريصادرات امام خميني 328,522 شمش آهن 1395/02/26 تجارت درياي آبي

TINA IV1395/03/036,836000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 465,491 سويا - دانه روغني 1395/02/15 آبران جنوب

DELNAVAZ1395/02/295,319000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 549,186 ذرت دامي 1395/02/27 هوپاد دريا

INCE ANADOLU1395/02/305,638000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 659,876 گندم آردسازي 1395/02/24 آبران جنوب

PANORMITIS.AV1395/03/015,75903880 19 بارگيريصادرات امام خميني 738,062 شمش آهن 1395/02/23 پرنده درياي هرمز

MELTI 51395/02/311,370000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 819,560 روغن آفتابگردان 1395/02/31 آبران جنوب

AEGA1395/02/312,896000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 949,500 کنجاله سويا 1395/02/31 آبران جنوب

ROSALIA  D AMATO1395/02/135,638000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1065,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

HEILAN STAR1395/02/2811,000000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1155,205 سنگ آهن 1395/02/21 سي بار و دريا

BAHJAT1395/02/2910,000000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1248,328 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

U LUCKY1395/02/306,295000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1356,510 سنگ گچ 1395/02/29 سيزارک

PIRAMERD1395/03/063,240000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1441,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

KY VENUS1395/03/042,928000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1510,870 فورفورال اکستراکت 1395/02/25 ايليا درياي پارس

GEUM GANG *1395/02/315,003000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 169,975 ام اي جي 1395/02/26 خليج آبي

GEUM GANG *1395/02/312,106000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 179,975 اورتو زايلين - (اورتو اکسيلن) 1395/02/26 خليج آبي

84,21306500جمع : 620,776



1395/02/31گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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

10000000380625759366101452003880 0 PANORMITIS.AV011395/02/231395/03/01امام خميني

2000000041034324012479285550000 0 PIRAMERD041395/02/291395/03/06امام خميني

3273354101031000000000000 6441 KING PHENIX081395/02/281395/02/28امام خميني

40000000285227452274511071002620 0 CHRINA101395/02/261395/02/26امام خميني

55319399499237000000000000 49186 DELNAVAZ161395/02/271395/02/29امام خميني

65638563854238000000000000 59876 INCE ANADOLU181395/02/241395/02/30امام خميني

71370137018190000000000000 19560 MELTI 5211395/02/311395/02/31امام خميني

82896289646604000000000000 49500 AEGA261395/02/311395/02/31امام خميني

956385540910391000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

100000000552051100039250159550000 0 HEILAN STAR291395/02/211395/02/28امام خميني

1104800000000483281000026400219280000 48000 BAHJAT301395/02/181395/02/29امام خميني

12000000056510629511095454150000 0 U LUCKY321395/02/291395/02/30امام خميني

1309990000099757109997500000 999 1395/02/261395/02/31رازيGEUM GANG *7امام خميني

140000000108702928426066100000 0 1395/02/251395/03/04لنگرگاه ميانيKY VENUSامام خميني

1568361952345968000000000000 65491 1395/02/151395/03/03لنگرگاه ميانيTINA IVامام خميني

0جمع : 650 0 0 120,986 167,520 53,783 288,506 0 0 0 0 185,659 179,194 30,430 364,853



1395/02/31تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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



1395/02/31وضعیت 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   3:07 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

20,32074,21194,5310137,818137,8184,8992,1617,71056056امام خميني1 65000 -63,6072,531,497

20,32074,21194,5310137,818137,8184,8992,1617,71056056 650000جمع : 2,531,497 -63,607



1395/02/31گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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 1:35تعطيل زود هنگام2,819004:20رول گالوانيزه

0:20خرابي کرين شناور

0:37بارز نبودن کاال

0:15مشکالت تخليه

0:30نبود کاميون کشنده

1:03فاقد عالمت بودن کاال

دو



1395/02/31گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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 51

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 25

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني3 16 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني4 3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني5 25



1395/02/31فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 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 00003,0731,729 21,332-20,953 00

0000000000 000جمع : 00003,0730 21,3320 00



1395/02/31فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:07 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/31گزارش 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   3:07 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


