
1395/03/06فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

4859,2970059,297024,5440019,9854,55979,2824,55983,84119,71415,77814,30859,297امام خميني1 17

4859,2970059,297024,5440019,9854,55979,2824,55983,84119,71415,77814,30859,297 17 جمع :



1395/03/06گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

پهلوگيري1395/03/05پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني19 1395/03/05

پهلوگيري1395/03/05امواج درياMARGARITAامام خميني20 1395/03/06

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

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

خروج1395/02/25آهنگ درياCEVDET Aامام خميني25 1395/03/08

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

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



1395/03/06گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

خروج1395/02/31آبران جنوبAEGAامام خميني30 1395/03/08

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني31 1395/03/12

خروج1395/03/01امواج درياEUROSTRENGHTامام خميني32 1395/03/10نفت کوره

خروج1395/03/02تجارت درياي آبيRIVA WINDامام خميني33 1395/03/07

خروج1395/03/02آبران جنوبMELATI DUAامام خميني34 1395/03/08

خروج1395/03/02سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني35 1395/03/07مخزن فلزي خالي

خروج1395/03/02خط آبي بيتاSEA QUEENامام خميني36 1395/03/06بنزين

خروج1395/03/03اقيانوس گستر پهناورHONG HAI 6امام خميني37 1395/03/08

خروج1395/03/03خدمات دريايي پارسانAFRICA GLORYامام خميني38 1395/03/10پوسته اکسيد آهن

خروج1395/03/04عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني39 1395/03/06

خروج1395/03/05خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني40 1395/03/06

خروج1395/03/05سوزان اطلس جنوبasiaامام خميني41 1395/03/08کاالي کانتينري

خروج1395/03/05دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني42 1395/03/06کاالي کانتينري

خروج1395/03/05خليج آبيHAFIDامام خميني43 1395/03/08نفتا

خروج1395/03/05رنگين کمان اطلس اوشانSINO 7امام خميني44 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/03/06هوپاد درياABTIN1امام خميني45 1395/03/09کاالي کانتينري

خروج1395/03/06پارس پارينهSINO ENERGY 8امام خميني46 1395/03/09گازوئيل

خروج1395/03/06پارس پارينهZENITH STARامام خميني47 1395/03/08فورفورال اکستراکت

خروج1395/03/06خليج آبيANGEL NO.1امام خميني48 1395/03/08



1395/03/06گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

PIRAMERD1395/03/063,54401310 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 141,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

INFINITY V1395/03/033,800000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 230,597 پودر آلومينيوم 1395/03/03 رنگين کمان اطلس اوشان

DREAM TRUE1395/03/011,246000 09 بارگيريدو امام خميني 311,500 سيمان 1395/02/30 جزيره دريا اروند

ABTIN11395/03/061,41012200 12 تخليهکانتينر امام خميني 41,410 کاالي کانتينري 1395/03/06 هوپاد دريا

YM INCEPTION *1395/03/052,11714600 12 بارگيريکانتينر امام خميني 55,800 کاالي کانتينري 1395/03/05 دريا درخش

YM INCEPTION *1395/03/051608000 12 تخليهکانتينر امام خميني 6960 کانتينر خالي 1395/03/05 دريا درخش

DELRUBA1395/03/0410,522000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 761,827 سويا - دانه روغني 1395/02/31 هوپاد دريا

LITO1395/02/309,520000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 866,000 سويا - دانه روغني 1395/02/25 آبران جنوب

SEA BISCUIT1395/03/026,900000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 957,920 ذرت دامي 1395/02/30 آبران جنوب

MELATI DUA1395/03/033,831000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1015,000 روغن سويا 1395/03/02 آبران جنوب

SINO 71395/03/067060320 23 بارگيريصادرات امام خميني 113,236 شمش آهن 1395/03/05 رنگين کمان اطلس اوشان

RIVA WIND1395/03/029,635000 24 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1240,095 سويا - دانه روغني 1395/03/02 تجارت درياي آبي

AEGA1395/02/316,228000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1349,500 کنجاله سويا 1395/02/31 آبران جنوب

MICHALIS L1395/03/047,291000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1454,880 کنجاله سويا 1395/02/14 آبران جنوب

AUDACIOUS1395/03/034,51602040 29 بارگيريصادرات امام خميني 1522,069 شمش آهن 1395/02/30 آهنگ دريا

AFRICA GLORY1395/03/049,490000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1623,010 پوسته اکسيد آهن 1395/03/03 خدمات دريايي پارسان

U LUCKY *1395/02/301,910000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1756,510 سنگ گچ 1395/02/29 سيزارک

ZENITH STAR1395/03/061,015000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 183,875 فورفورال اکستراکت 1395/03/06 پارس پارينه

83,8413483670جمع : 545,223



1395/03/06گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

10000000410343544364934541001310 0 PIRAMERD041395/02/291395/03/06امام خميني

238001610014497000000000000 30597 INFINITY V061395/03/031395/03/03امام خميني

300000001150012461150000000 0 DREAM TRUE091395/02/301395/03/01امام خميني

41410141001221220054400054400000 1410 ABTIN1121395/03/061395/03/06امام خميني

51609600808000580021175800014640000 960 YM INCEPTION *121395/03/051395/03/05امام خميني

6105222751134316000000000000 61827 DELRUBA141395/02/311395/03/04امام خميني

795204131724683000000000000 66000 LITO151395/02/251395/02/30امام خميني

869003641821502000000000000 57920 SEA BISCUIT161395/02/301395/03/02امام خميني

9383194505550000000000000 15000 MELATI DUA221395/03/021395/03/03امام خميني

1000000003236706706253000320 0 SINO 7231395/03/051395/03/06امام خميني

119635390451050000000000000 40095 RIVA WIND241395/03/021395/03/02امام خميني

126228424357065000000000000 49500 AEGA261395/02/311395/02/31امام خميني

1372912038234498000000000000 54880 MICHALIS L271395/02/141395/03/04امام خميني

140000000220694516178994170002040 0 AUDACIOUS291395/02/301395/03/03امام خميني

1500000002301094901584071700000 0 AFRICA GLORY301395/03/031395/03/04امام خميني

1600000005651019105651000000 0 U LUCKY *321395/02/291395/02/30امام خميني

17000000038751015101528600000 0 ZENITH STAR341395/03/061395/03/06امام خميني

0جمع : 367 400 146 26,711 145,763 24,544 172,474 0 0 202 202 143,161 235,028 59,297 378,189



1395/03/06تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

SINO 71395/03/05امام خميني1 2:00پاس ورودي706005:00بارگيريشمش آهنرنگين کمان اطلس اوشان01:40  231395/03/06

3:00عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات

SINO 71395/03/05امام خميني2 13:00خرابي کرين706013:00بارگيريشمش آهنرنگين کمان اطلس اوشان01:40  231395/03/06 صادرات

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



1395/03/06وضعیت 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   3:20 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

8,76673,60582,371035,49235,4929016351,90331031امام خميني1 36700 38,1132,496,211

8,76673,60582,371035,49235,4929016351,90331031 367000جمع : 2,496,211 38,113



1395/03/06گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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 2:58بازرسي درافت سروي11,500003:38سيمان

0:40تعطيل زود هنگام

دو



1395/03/06گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

2436002اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/03/04  23:06VIETNAMامام خميني1

2299.8001آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني2 سويا - دانه روغني

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني3 57

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني4 31

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني5 22 سويا - دانه روغني

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني6 9

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني7 31

107.655.3004خط آبي بيتاnew falcon1395/03/02  12:00TANZANIAامام خميني8 گازولين



1395/03/06فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:20 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

08038841,5700001462,117802683,687امام خميني1 00003,1101,817 21,533-21,496 00
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دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


