
1395/03/01فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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

4744,3260044,3260147,6610056,44491,217100,77091,217191,9876,62748,68234,49744,326امام خميني1 22

4744,3260044,3260147,6610056,44491,217100,77091,217191,9876,62748,68234,49744,326 22 جمع :



1395/03/01گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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

پهلوگيري1395/03/01آهنگ درياSC SHEN ZHENامام خميني12 1395/03/03

پهلوگيري1395/03/01سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGOLF GLOW2امام خميني13 1395/03/04

خروج1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني14 1395/03/03

خروج1395/02/17آهنگ درياGOLDEN  DYNASTYامام خميني15 1395/03/01ام اي جي

خروج1395/02/18هوپاد درياBAHJATامام خميني16 1395/03/03خاک کلينکر

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

خروج1395/02/25شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني22 1395/03/01نفت کوره

خروج1395/02/25ايليا درياي پارسKY VENUSامام خميني23 1395/03/06فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/25آهنگ درياCEVDET Aامام خميني24 1395/03/08

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

خروج1395/02/27هوپاد درياDELNAVAZامام خميني26 1395/03/02

خروج1395/02/28پاشا درياي شرقKING PHENIXامام خميني27 1395/03/01



1395/03/01گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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

خروج1395/02/29گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني28 1395/03/08نفت کوره

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

خروج1395/02/29تبسم امواج ساحلMOMTAZ 2امام خميني30 1395/03/02

خروج1395/02/30جزيره دريا اروندDREAM TRUEامام خميني31 1395/03/07سيمان

خروج1395/02/30تجارت درياي آبيTABUKامام خميني32 1395/03/02پنتان پالس

خروج1395/02/30آبران جنوبSEA BISCUITامام خميني33 1395/03/09

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

خروج1395/02/31سيزارکKHALILامام خميني35 1395/03/03تجهيزات پروژه اي

خروج1395/02/31هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني36 1395/03/04کاالي کانتينري

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني37 1395/03/12

خروج1395/02/31آبران جنوبMELTI 5امام خميني38 1395/03/05

خروج1395/02/31آبران جنوبAEGAامام خميني39 1395/03/08

خروج1395/02/31امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني40 1395/03/02متانول

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

خروج1395/03/01امواج درياEUROSTRENGHTامام خميني42 1395/03/10نفت کوره

خروج1395/03/01هوپاد درياABBAامام خميني43 1395/03/03

خروج1395/03/01سيزارکYA HEYDARامام خميني44 1395/03/03تجهيزات پروژه اي

خروج1395/03/01ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني45 1395/03/02کاالي کانتينري

خروج1395/03/01ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني46 1395/03/02کاالي کانتينري

خروج1395/03/01ستاره تدارک درياADMIRAL VENTUREامام خميني47 1395/03/02کاالي کانتينري



1395/03/01گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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

PIRAMERD1395/03/062,0140830 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 141,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

KING PHENIX *1395/02/286000 08 تخليهدو امام خميني 26,441 تجهيزات پروژه اي 1395/02/28 پاشا درياي شرق

KING PHENIX *1395/02/28806000 08 تخليهدو امام خميني 36,441 رول گالوانيزه 1395/02/28 پاشا درياي شرق

KING PHENIX *1395/02/28215000 08 تخليهدو امام خميني 46,441 لوله آهني 1395/02/28 پاشا درياي شرق

CHRINA *1395/02/261,0710480 10 بارگيريصادرات امام خميني 528,522 شمش آهن 1395/02/26 تجارت درياي آبي

VINALINES GREEN1395/03/013,100000 10 بارگيرييک امام خميني 618,577 اسلب استيل 1395/02/30 جهان امواج

ADMIRAL VENTURE1395/03/012,90915500 11 بارگيريکانتينر امام خميني 72,946 کاالي کانتينري 1395/03/01 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL VENTURE1395/03/01371800 11 بارگيريکانتينر امام خميني 82,946 کانتينر خالي 1395/03/01 ستاره تدارک دريا

SEPEHR PAYAM1395/03/011,74012000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 91,740 کاالي کانتينري 1395/03/01 ستاره تدارک دريا

SHAYAN 11395/03/017,81153000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 107,811 کاالي کانتينري 1395/02/31 هوپاد دريا

SHAYAN 11395/03/012,81522900 13 تخليهکانتينر امام خميني 112,815 کاالي کانتينري 1395/02/31 هوپاد دريا

TINA IV1395/03/032,344000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1265,491 سويا - دانه روغني 1395/02/15 آبران جنوب

LITO1395/02/301,325000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1366,000 سويا - دانه روغني 1395/02/25 آبران جنوب

DELNAVAZ1395/02/299,237000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1449,186 ذرت دامي 1395/02/27 هوپاد دريا

INCE ANADOLU1395/02/3010,152000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1559,876 گندم آردسازي 1395/02/24 آبران جنوب

PANORMITIS.AV1395/03/011,4520660 19 بارگيريصادرات امام خميني 1638,062 شمش آهن 1395/02/23 پرنده درياي هرمز

MELTI 51395/02/314,454000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1719,560 روغن آفتابگردان 1395/02/31 آبران جنوب

AEGA1395/02/317,193000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1849,500 کنجاله سويا 1395/02/31 آبران جنوب

ROSALIA  D AMATO1395/02/135,779000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1965,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

HEILAN STAR1395/02/289,960000 29 بارگيريصادرات امام خميني 2055,205 سنگ آهن 1395/02/21 سي بار و دريا

BAHJAT1395/02/2911,940000 30 بارگيريصادرات امام خميني 2148,328 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

U LUCKY1395/02/308,386000 32 بارگيريصادرات امام خميني 2256,510 سنگ گچ 1395/02/29 سيزارک

PIRAMERD1395/03/06585000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2341,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

KY VENUS1395/03/042,214000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2410,870 فورفورال اکستراکت 1395/02/25 ايليا درياي پارس

SUNRISE1395/03/0163,251000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 2563,251 نفت کوره 1395/02/22 امواج طاليي کاسپين

GOLDEN PACIFIC1395/03/0115,084000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2615,084 متانول 1395/02/31 امواج طاليي کاسپين

SC SHEN ZHEN1395/03/038,038000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2718,009 ام اي جي 1395/03/01 آهنگ دريا



1395/03/01گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *5شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

SC SHEN ZHEN1395/03/038,069000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2818,009 دي پي جي 1395/03/01 آهنگ دريا

191,9871,0521970جمع : 865,489



1395/03/01گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *6شماره 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

1000000038062145238062000660 0 PANORMITIS.AV011395/02/231395/03/01امام خميني

20000000410342599150782595600830 0 PIRAMERD041395/02/291395/03/06امام خميني

3102764374000000000000 6441 KING PHENIX *081395/02/281395/02/28امام خميني

4000000028522107128522000480 0 CHRINA *101395/02/261395/02/26امام خميني

500000001857731003100154770000 0 VINALINES GREEN101395/02/301395/03/01امام خميني

60000000294629462946017317300 0 ADMIRAL VENTURE111395/03/011395/03/01امام خميني

70000000174017401740012012000 0 SEPEHR PAYAM131395/03/011395/03/01امام خميني

81325132564675000000000000 66000 LITO151395/02/251395/02/30امام خميني

99237491860000000000000 49186 DELNAVAZ161395/02/271395/02/29امام خميني

10101521579044086000000000000 59876 INCE ANADOLU181395/02/241395/02/30امام خميني

114454582413736000000000000 19560 MELTI 5211395/02/311395/02/31امام خميني

1271931008939411000000000000 49500 AEGA261395/02/311395/02/31امام خميني

135779611884612000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

1400000005520599604921059950000 0 HEILAN STAR291395/02/211395/02/28امام خميني

150480000000048328119403834099880000 48000 BAHJAT301395/02/181395/02/29امام خميني

16000000056510838619481370290000 0 U LUCKY321395/02/291395/02/30امام خميني

17000000018009161071610719020000 0 1395/03/011395/03/03رازيSC SHEN ZHEN7امام خميني

1828152815022922900781178117811053053000 2815 1395/02/311395/03/01لنگرگاه داخليSHAYAN 1امام خميني

190000000108702214647443960000 0 1395/02/251395/03/04لنگرگاه ميانيKY VENUSامام خميني

2023442186743624000000000000 65491 1395/02/151395/03/03لنگرگاه ميانيTINA IVامام خميني

21000000063251632516325100000 0 1395/02/221395/03/01ماهشهرSUNRISEامام خميني

22000000015084150841508400000 0 1395/02/311395/03/01منطقه ويژه GOLDEN PACIFIC3امام خميني

0جمع : 197 823 823 100,743 305,206 147,661 405,949 0 0 229 229 210,148 222,521 44,326 432,669



1395/03/01تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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 3:00بازرسي درافت سروي1,071003:00بارگيريشمش آهنتجارت درياي آبي20:54  101395/02/26 صادرات

CHRINA1395/02/26امام خميني2 4:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال1,071004:00بارگيريشمش آهنتجارت درياي آبي20:54  101395/02/26 صادرات

PANORMITIS.AV1395/02/23امام خميني3 3:00بازرسي درافت سروي1,452003:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز20:42  191395/03/01 صادرات

PANORMITIS.AV1395/02/23امام خميني4 6:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال1,452006:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز20:42  191395/03/01 صادرات



1395/03/01وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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

98,97978,823177,802055,30955,3093191,5592,07515015امام خميني1 19700 23,5142,555,011

98,97978,823177,802055,30955,3093191,5592,07515015 197000جمع : 2,555,011 23,514



1395/03/01گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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

تخليههوپاد دريا23ABBA1395/03/01  14:20امام خميني1 3:20عدم آمادگي خنکار474003:20آهن آالت - انواع دو

بارگيريستاره تدارک دريا11ADMIRAL VENTURE1395/03/01  03:20امام خميني2 0:15مسائل کارگري1,5756300:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11ADMIRAL VENTURE1395/03/01  03:20امام خميني3 1:00آماده نبودن اسناد و مدارک1,3349201:00کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11ADMIRAL VENTURE1395/03/01  03:20امام خميني4 1:30خرابي گنتري کرين13601:30کانتينر خالي کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11ADMIRAL VENTURE1395/03/01  03:20امام خميني5 241201:00کانتينر خالي کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11ADMIRAL VENTURE1395/03/01  03:20امام خميني6 241201:00کانتينر خالي کانتينر

تخليههوپاد دريا13SHAYAN 11395/02/31  21:25امام خميني7 0:15مسائل کارگري7054700:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13SHAYAN 11395/02/31  21:25امام خميني8 0:30بازکردن الشينگ کانتينر2002000:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13SHAYAN 11395/02/31  21:25امام خميني9 0:50بازکردن/ بستن درب انبارها1,04010400:50کاالي کانتينري کانتينر



1395/03/01گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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 52

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 26

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني3 17 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني4 4

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني5 26



1395/03/01فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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

001051242,8156127573012,497181,03415,312امام خميني1 00003,0571,759 21,276-21,256 00

001051242,8156127573012,497 181,03415,312جمع : 00003,0570 21,2760 00



1395/03/01فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

12شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/01گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

13شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:14 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


