
1395/03/05فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

4975,5210075,521034,6610026,9627,699102,4837,699110,18244,70728,40818,32675,521امام خميني1 20

4975,5210075,521034,6610026,9627,699102,4837,699110,18244,70728,40818,32675,521 20 جمع :



1395/03/05گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

اعالم ورود1395/03/04اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني1 1395/03/04

اعالم ورود1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني2 1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/01/11آهنگ درياUNIONN HAREVSTامام خميني3 1395/01/11

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني4 1395/02/06

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني5 1395/02/06

لنگرگاه1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني6 1395/03/03سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني7 1395/03/09

لنگرگاه1395/03/02خط آبي بيتاnew falconامام خميني8 1395/03/02گازولين

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني9 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني10 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني11 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني12 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني13 1395/03/04کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/30آهنگ درياAUDACIOUSامام خميني14 1395/03/03

پهلوگيري1395/03/01آهنگ درياSC SHEN ZHENامام خميني15 1395/03/03

پهلوگيري1395/03/01سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGOLF GLOW2امام خميني16 1395/03/04

پهلوگيري1395/03/03رنگين کمان اطلس اوشانINFINITY Vامام خميني17 1395/03/03پودر آلومينيوم

پهلوگيري1395/03/04دريا سرعتABYSSامام خميني18 1395/03/05

پهلوگيري1395/03/05امواج درياMARGARITAامام خميني19 1395/03/06

پهلوگيري1395/03/05پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني20 1395/03/05

خروج1395/02/23پرنده درياي هرمزPANORMITIS.AVامام خميني21 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/02/24آبران جنوبINCE ANADOLUامام خميني22 1395/03/08

خروج1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني23 1395/03/12

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

خروج1395/02/25ايليا درياي پارسKY VENUSامام خميني25 1395/03/06فورفورال اکستراکت

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

خروج1395/02/29سيزارکU LUCKYامام خميني27 1395/03/06سنگ گچ



1395/03/05گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

خروج1395/02/30آبران جنوبSEA BISCUITامام خميني28 1395/03/09

خروج1395/02/30جزيره دريا اروندDREAM TRUEامام خميني29 1395/03/07سيمان

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني30 1395/03/12

خروج1395/02/31آبران جنوبMELTI 5امام خميني31 1395/03/05

خروج1395/02/31آبران جنوبAEGAامام خميني32 1395/03/08

خروج1395/02/31امواج طاليي کاسپينM SPIRITامام خميني33 1395/03/05نفت کوره

خروج1395/03/01امواج درياEUROSTRENGHTامام خميني34 1395/03/10نفت کوره

خروج1395/03/02تجارت درياي آبيRIVA WINDامام خميني35 1395/03/07

خروج1395/03/02آبران جنوبMELATI DUAامام خميني36 1395/03/08

خروج1395/03/02شرکت ملي نفت ايرانFORESTامام خميني37 1395/03/05گازوئيل

خروج1395/03/02خط آبي بيتاSEA QUEENامام خميني38 1395/03/06بنزين

خروج1395/03/02سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني39 1395/03/07مخزن فلزي خالي

خروج1395/03/03اقيانوس گستر پهناورHONG HAI 6امام خميني40 1395/03/08

خروج1395/03/03خدمات دريايي پارسانAFRICA GLORYامام خميني41 1395/03/10پوسته اکسيد آهن

خروج1395/03/04سوزان اطلس جنوبFROTANامام خميني42 1395/03/05کاالي کانتينري

خروج1395/03/04ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني43 1395/03/05کاالي کانتينري

خروج1395/03/04عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني44 1395/03/06

خروج1395/03/05سوزان اطلس جنوبasiaامام خميني45 1395/03/08کاالي کانتينري

خروج1395/03/05خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني46 1395/03/06

خروج1395/03/05دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني47 1395/03/06کاالي کانتينري

خروج1395/03/05خليج آبيHAFIDامام خميني48 1395/03/08نفتا

خروج1395/03/05رنگين کمان اطلس اوشانSINO 7امام خميني49 1395/03/09شمش آهن



1395/03/05گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

INFINITY V1395/03/035,500000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 130,597 پودر آلومينيوم 1395/03/03 رنگين کمان اطلس اوشان

DREAM TRUE1395/03/012,000000 09 بارگيريدو امام خميني 211,500 سيمان 1395/02/30 جزيره دريا اروند

asia1395/03/051,48012000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 31,480 کاالي کانتينري 1395/03/05 سوزان اطلس جنوب

asia1395/03/05884000 11 تخليهکانتينر امام خميني 488 کانتينر خالي 1395/03/05 سوزان اطلس جنوب

FROTAN *1395/03/057006000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 5700 کاالي کانتينري 1395/03/04 سوزان اطلس جنوب

FROTAN *1395/03/05802000 11 تخليهکانتينر امام خميني 680 کانتينر خالي 1395/03/04 سوزان اطلس جنوب

YM INCEPTION1395/03/053,68325400 12 بارگيريکانتينر امام خميني 75,800 کاالي کانتينري 1395/03/05 دريا درخش

YM INCEPTION1395/03/0580040000 12 تخليهکانتينر امام خميني 8960 کانتينر خالي 1395/03/05 دريا درخش

DELRUBA1395/03/049,536000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 961,827 سويا - دانه روغني 1395/02/31 هوپاد دريا

LITO1395/02/3011,758000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1066,000 سويا - دانه روغني 1395/02/25 آبران جنوب

SEA BISCUIT1395/03/029,173000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1157,920 ذرت دامي 1395/02/30 آبران جنوب

INCE ANADOLU1395/02/307,394000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1259,876 گندم آردسازي 1395/02/24 آبران جنوب

MELTI 5 *1395/02/31799000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1319,560 روغن آفتابگردان 1395/02/31 آبران جنوب

MELATI DUA1395/03/033,233000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1415,000 روغن سويا 1395/03/02 آبران جنوب

RIVA WIND1395/03/0213,010000 24 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1540,095 سويا - دانه روغني 1395/03/02 تجارت درياي آبي

AEGA1395/02/316,603000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1649,500 کنجاله سويا 1395/02/31 آبران جنوب

MICHALIS L1395/03/047,547000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1754,880 کنجاله سويا 1395/02/14 آبران جنوب

AUDACIOUS1395/03/036,25302840 29 بارگيريصادرات امام خميني 1822,069 شمش آهن 1395/02/30 آهنگ دريا

AFRICA GLORY1395/03/046,350000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1923,010 پوسته اکسيد آهن 1395/03/03 خدمات دريايي پارسان

U LUCKY1395/02/306,496000 32 بارگيريصادرات امام خميني 2056,510 سنگ گچ 1395/02/29 سيزارک

PIRAMERD1395/03/062,706000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 2141,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

GOLF GLOW21395/03/042,141000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 223,741 روغن پايه 1395/03/01 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

SEA QUEEN1395/03/042,852000 38 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 234,108 بنزين 1395/03/02 خط آبي بيتا

110,1828942840جمع : 626,335



1395/03/05گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

100000004103427063294980850000 0 PIRAMERD041395/02/291395/03/06امام خميني

255001230018297000000000000 30597 INFINITY V061395/03/031395/03/03امام خميني

300000001150020001025412460000 0 DREAM TRUE091395/02/301395/03/01امام خميني

488880404000148014801480012012000 88 asia111395/03/051395/03/05امام خميني

5808002020007007007000606000 80 FROTAN *111395/03/041395/03/05امام خميني

680080016040040000580036833683211725425400 960 YM INCEPTION121395/03/051395/03/05امام خميني

795361698944838000000000000 61827 DELRUBA141395/02/311395/03/04امام خميني

8117583179734203000000000000 66000 LITO151395/02/251395/02/30امام خميني

991732951828402000000000000 57920 SEA BISCUIT161395/02/301395/03/02امام خميني

1073944360516271000000000000 59876 INCE ANADOLU181395/02/241395/02/30امام خميني

11799195600000000000000 19560 MELTI 5 *211395/02/311395/02/31امام خميني

12323356199381000000000000 15000 MELATI DUA221395/03/021395/03/03امام خميني

13130102941010685000000000000 40095 RIVA WIND241395/03/021395/03/02امام خميني

1466033620713293000000000000 49500 AEGA261395/02/311395/02/31امام خميني

1575471309141789000000000000 54880 MICHALIS L271395/02/141395/03/04امام خميني

160000000220696253133838686002840 0 AUDACIOUS291395/02/301395/03/03امام خميني

1700000002301063506350166600000 0 AFRICA GLORY301395/03/031395/03/04امام خميني

1800000005651064965460019100000 0 U LUCKY321395/02/291395/02/30امام خميني

19000000037412141374100000 0 GOLF GLOW2341395/03/011395/03/04امام خميني

20000000041082852410800000 0 SEA QUEEN381395/03/021395/03/04امام خميني

0جمع : 284 434 434 38,704 131,248 34,661 169,952 0 0 460 460 217,319 239,064 75,521 456,383



1395/03/05تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

AFRICA GLORY1395/03/03امام خميني1 7:00عدم آمادگي صاحب کاال6,350007:00بارگيريپوسته اکسيد آهنخدمات دريايي پارسان14:06  301395/03/04 صادرات

BAHR KISH 11395/03/02امام خميني2 7:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال127007:00بارگيريمخزن فلزي خاليسوزان اطلس جنوب14:55  061395/03/03 کانتينر

BAHR KISH 11395/03/02امام خميني3 23:59منتظر سوختگيري127024:00بارگيريمخزن فلزي خاليسوزان اطلس جنوب14:55  061395/03/03 کانتينر



1395/03/05وضعیت 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   3:19 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

6,25393,847100,100073,11573,1151,9798153,0781080108امام خميني1 28400 20,7322,458,098

6,25393,847100,100073,11573,1151,9798153,0781080108 284000جمع : 2,458,098 20,732



1395/03/05گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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 3:35بازرسي درافت سروي11,500004:55سيمان

1:20مشکالت مالي

دو

بارگيريخدمات دريايي پارسان30AFRICA GLORY1395/03/03  04:36امام خميني2 3:00عدم آمادگي کشتيراني6,350003:00پوسته اکسيد آهن صادرات

تخليهسوزان اطلس جنوب11FROTAN1395/03/04  18:40امام خميني3 802000:10کانتينر خالي کانتينر

بارگيريسوزان اطلس جنوب11FROTAN1395/03/04  18:40امام خميني4 3002000:15کاالي کانتينري کانتينر



1395/03/05گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

2436001اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/03/04  23:06VIETNAMامام خميني1

2299.8000آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني2 سويا - دانه روغني

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني3 56

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني4 30

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني5 21 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني6 8

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني7 30

107.655.3003خط آبي بيتاnew falcon1395/03/02  12:00TANZANIAامام خميني8 گازولين



1395/03/05فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 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

604000096800763585,8634604346,831امام خميني1 00003,0971,768 21,498-21,515 00

604000096800763585,863 4604346,831جمع : 00003,0970 21,4980 00



1395/03/05فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:19 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/05گزارش 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   3:19 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


