
1395/03/02فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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

5135,1790035,1790141,2100037,987103,22373,166103,223176,389124,90845,66324,46235,179امام خميني1 21

5135,1790035,1790141,2100037,987103,22373,166103,223176,389124,90845,66324,46235,179 21 جمع :



1395/03/02گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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

لنگرگاه1395/03/02خط آبي بيتاnew falconامام خميني6 1395/03/02گازولين

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني7 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني8 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني9 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني10 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني11 1395/03/04کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/30آهنگ درياAUDACIOUSامام خميني12 1395/03/03

پهلوگيري1395/03/01آهنگ درياSC SHEN ZHENامام خميني13 1395/03/03

پهلوگيري1395/03/01سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGOLF GLOW2امام خميني14 1395/03/04

خروج1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني15 1395/03/03

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

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

خروج1395/02/25آهنگ درياCEVDET Aامام خميني23 1395/03/08

خروج1395/02/27هوپاد درياDELNAVAZامام خميني24 1395/03/02

خروج1395/02/29سيزارکU LUCKYامام خميني25 1395/03/06سنگ گچ

خروج1395/02/29گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني26 1395/03/08نفت کوره

خروج1395/02/29تبسم امواج ساحلMOMTAZ 2امام خميني27 1395/03/02



1395/03/02گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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

خروج1395/02/30جزيره دريا اروندDREAM TRUEامام خميني28 1395/03/07سيمان

خروج1395/02/30جهان امواجVINALINES GREENامام خميني29 1395/03/04اسلب استيل

خروج1395/02/30تجارت درياي آبيTABUKامام خميني30 1395/03/02پنتان پالس

خروج1395/02/30آبران جنوبSEA BISCUITامام خميني31 1395/03/09

خروج1395/02/31آبران جنوبMELTI 5امام خميني32 1395/03/05

خروج1395/02/31آبران جنوبAEGAامام خميني33 1395/03/08

خروج1395/02/31هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني34 1395/03/04کاالي کانتينري

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني35 1395/03/12

خروج1395/02/31سيزارکKHALILامام خميني36 1395/03/03تجهيزات پروژه اي

خروج1395/02/31امواج طاليي کاسپينM SPIRITامام خميني37 1395/03/05نفت کوره

خروج1395/02/31امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني38 1395/03/02متانول

خروج1395/03/01سيزارکYA HEYDARامام خميني39 1395/03/03تجهيزات پروژه اي

خروج1395/03/01امواج درياEUROSTRENGHTامام خميني40 1395/03/10نفت کوره

خروج1395/03/01هوپاد درياABBAامام خميني41 1395/03/03

خروج1395/03/01ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني42 1395/03/02کاالي کانتينري

خروج1395/03/01ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني43 1395/03/02کاالي کانتينري

خروج1395/03/01ستاره تدارک درياADMIRAL VENTUREامام خميني44 1395/03/02کاالي کانتينري

خروج1395/03/02خط آبي بيتاSEA QUEENامام خميني45 1395/03/06بنزين

خروج1395/03/02سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني46 1395/03/07مخزن فلزي خالي

خروج1395/03/02شرکت ملي نفت ايرانFORESTامام خميني47 1395/03/05گازوئيل

خروج1395/03/02شرکت ملي نفت ايرانNAVARINOامام خميني48 1395/03/03نفتا

خروج1395/03/02تجارت درياي آبيRIVA WINDامام خميني49 1395/03/07

خروج1395/03/02سيزارکFROTANامام خميني50 1395/03/03کاالي کانتينري

خروج1395/03/02آبران جنوبMELATI DUAامام خميني51 1395/03/08



1395/03/02گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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

DREAM TRUE1395/03/012,346000 09 بارگيريدو امام خميني 111,500 سيمان 1395/02/30 جزيره دريا اروند

VINALINES GREEN1395/03/018,704000 10 بارگيرييک امام خميني 218,577 اسلب استيل 1395/02/30 جهان امواج

FROTAN1395/03/027006000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 3700 کاالي کانتينري 1395/03/02 سيزارک

FROTAN1395/03/02804000 13 تخليهکانتينر امام خميني 480 کانتينر خالي 1395/03/02 سيزارک

JAME JAM 5 *1395/03/028706000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 5870 کاالي کانتينري 1395/03/01 ستاره تدارک دريا

LITO1395/02/302,912000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 666,000 سويا - دانه روغني 1395/02/25 آبران جنوب

SEA BISCUIT1395/03/024,018000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 757,920 ذرت دامي 1395/02/30 آبران جنوب

INCE ANADOLU1395/02/309,830000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 859,876 گندم آردسازي 1395/02/24 آبران جنوب

KHALIL1395/03/02548000 19 بارگيريدو امام خميني 9548 تجهيزات پروژه اي 1395/02/31 سيزارک

YA HEYDAR1395/03/02280000 19 بارگيريدو امام خميني 10280 تجهيزات پروژه اي 1395/03/01 سيزارک

MELTI 51395/02/314,016000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1119,560 روغن آفتابگردان 1395/02/31 آبران جنوب

ABBA1395/03/01474000 23 تخليهدو امام خميني 12675 آهن آالت - انواع 1395/03/01 هوپاد دريا

ABBA1395/03/0137000 23 تخليهدو امام خميني 13675 تجهيزات پروژه اي 1395/03/01 هوپاد دريا

RIVA WIND1395/03/023,880000 24 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1440,095 سويا - دانه روغني 1395/03/02 تجارت درياي آبي

AEGA1395/02/316,608000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1549,500 کنجاله سويا 1395/02/31 آبران جنوب

ROSALIA  D AMATO1395/02/133,324000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1665,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

HEILAN STAR *1395/02/285,995000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1755,205 سنگ آهن 1395/02/21 سي بار و دريا

BAHJAT1395/02/299,988000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1848,328 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

U LUCKY1395/02/308,556000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1956,510 سنگ گچ 1395/02/29 سيزارک

PIRAMERD1395/03/065,999000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2041,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

KY VENUS1395/03/041,677000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2110,870 فورفورال اکستراکت 1395/02/25 ايليا درياي پارس

M SPIRIT1395/03/0286,439000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 2286,439 نفت کوره 1395/02/31 امواج طاليي کاسپين

NAVARINO1395/03/029,108000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 239,108 نفتا 1395/03/02 شرکت ملي نفت ايران

176,38916000جمع : 700,150



1395/03/02گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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

1000000041034599921077199570000 0 PIRAMERD041395/02/291395/03/06امام خميني

20000000115002346234691540000 0 DREAM TRUE091395/02/301395/03/01امام خميني

300000001857787041180467730000 0 VINALINES GREEN101395/02/301395/03/01امام خميني

4808004040007007007000606000 80 FROTAN131395/03/021395/03/02امام خميني

500000008708708700606000 0 JAME JAM 5 *131395/03/011395/03/02امام خميني

62912423761763000000000000 66000 LITO151395/02/251395/02/30امام خميني

74018401853902000000000000 57920 SEA BISCUIT161395/02/301395/03/02امام خميني

898302562034256000000000000 59876 INCE ANADOLU181395/02/241395/02/30امام خميني

9000000054854854800000 0 KHALIL191395/02/311395/03/02امام خميني

10000000028028028000000 0 YA HEYDAR191395/03/011395/03/02امام خميني

11401698409720000000000000 19560 MELTI 5211395/02/311395/02/31امام خميني

12511511164000000000000 675 ABBA231395/03/011395/03/01امام خميني

133880388036215000000000000 40095 RIVA WIND241395/03/021395/03/02امام خميني

1466081669732803000000000000 49500 AEGA261395/02/311395/02/31امام خميني

153324645121288000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

1600000005520559955520500000 0 HEILAN STAR *291395/02/211395/02/28امام خميني

17048000000004832899884832800000 48000 BAHJAT301395/02/181395/02/29امام خميني

18000000056510855628037284730000 0 U LUCKY321395/02/291395/02/30امام خميني

190000000108701677815127190000 0 1395/02/251395/03/04لنگرگاه ميانيKY VENUSامام خميني

20000000086439864398643900000 0 1395/02/311395/03/02ماهشهرM SPIRITامام خميني

21000000091089108910800000 0 1395/03/021395/03/02ماهشهرNAVARINOامام خميني

0جمع : 0 120 120 67,076 272,893 141,210 339,969 0 0 40 40 230,111 177,395 35,179 407,506



1395/03/02تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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



1395/03/02وضعیت 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   3:15 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

95,54759,641155,1880170,571170,5715,5881,0476,63549049امام خميني1 000 -110,9302,444,081

95,54759,641155,1880170,571170,5715,5881,0476,63549049 0000جمع : 2,444,081 -110,930



1395/03/02گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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

بارگيريجزيره دريا اروند09DREAM TRUE1395/02/30  19:10امام خميني1 0:45عدم آمادگي خنکار11,500005:01سيمان

0:21عدم آمادگي کشتيراني

1:20تعطيل زود هنگام

1:35درافت گيري نوبت اول

دو

بارگيريسيزارک19KHALIL1395/02/31  05:00امام خميني2 0:30نقص فني548001:25تجهيزات پروژه اي

0:55نبود کارگر

دو

بارگيريسيزارک19YA HEYDAR1395/03/01  09:20امام خميني3 1:45نبود کارگر220001:45تجهيزات پروژه اي دو

تخليههوپاد دريا23ABBA1395/03/01  14:20امام خميني4 2:55مشکالت اسنادي474006:45آهن آالت - انواع

0:20عدم حضور نماينده صاحب کاال در محل

0:30عدم آمادگي خنکار

1:20تعطيل زود هنگام

1:00کمبود وسايل تخليه وبارگيري

0:40موقعيت نامناسب انبار اسکله

دو



1395/03/02گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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 53

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 27

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني3 18 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني4 5

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني5 27

107.655.3000خط آبي بيتاnew falcon1395/03/02  12:00TANZANIAامام خميني6 گازولين



1395/03/02فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 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

040008000201001,570401201,650امام خميني1 00003,0571,739 21,296-21,306 00

040008000201001,570 401201,650جمع : 00003,0570 21,2960 00



1395/03/02فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:15 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/02گزارش 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   3:15 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


