
1395/03/07فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

4455,4680055,4680115,8890018,01097,87973,47897,879171,35726,19520,3366,74355,468امام خميني1 18

4455,4680055,4680115,8890018,01097,87973,47897,879171,35726,19520,3366,74355,468 18 جمع :



1395/03/07گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

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

خروج1395/02/29گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني25 1395/03/08نفت کوره

خروج1395/02/30آبران جنوبSEA BISCUITامام خميني26 1395/03/09

خروج1395/02/30جزيره دريا اروندDREAM TRUEامام خميني27 1395/03/07سيمان



1395/03/07گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

خروج1395/02/31آبران جنوبAEGAامام خميني28 1395/03/08

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني29 1395/03/12

خروج1395/03/01امواج درياEUROSTRENGHTامام خميني30 1395/03/10نفت کوره

خروج1395/03/02تجارت درياي آبيRIVA WINDامام خميني31 1395/03/07

خروج1395/03/02آبران جنوبMELATI DUAامام خميني32 1395/03/08

خروج1395/03/02سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني33 1395/03/07مخزن فلزي خالي

خروج1395/03/03اقيانوس گستر پهناورHONG HAI 6امام خميني34 1395/03/08

خروج1395/03/03خدمات دريايي پارسانAFRICA GLORYامام خميني35 1395/03/10پوسته اکسيد آهن

خروج1395/03/05رنگين کمان اطلس اوشانSINO 7امام خميني36 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/03/05خليج آبيHAFIDامام خميني37 1395/03/08نفتا

خروج1395/03/05سوزان اطلس جنوبasiaامام خميني38 1395/03/08کاالي کانتينري

خروج1395/03/06خليج آبيANGEL NO.1امام خميني39 1395/03/08

خروج1395/03/06پارس پارينهSINO ENERGY 8امام خميني40 1395/03/09گازوئيل

خروج1395/03/06پارس پارينهZENITH STARامام خميني41 1395/03/08فورفورال اکستراکت

خروج1395/03/06هوپاد درياABTIN1امام خميني42 1395/03/09کاالي کانتينري

خروج1395/03/07سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني43 1395/03/08کاالي کانتينري

خروج1395/03/07جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني44 1395/03/09



1395/03/07گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

PIRAMERD1395/03/064,54101510 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 141,034 نفت کوره 1395/02/29 گذرگاه خليج فارس آبي

INFINITY V1395/03/035,400000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 230,597 پودر آلومينيوم 1395/03/03 رنگين کمان اطلس اوشان

FOROTAN1395/03/077106000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 3710 کاالي کانتينري 1395/03/07 سوزان اطلس جنوب

FOROTAN1395/03/07512300 11 تخليهکانتينر امام خميني 451 کانتينر خالي 1395/03/07 سوزان اطلس جنوب

ABTIN11395/03/065,44037300 12 بارگيريکانتينر امام خميني 55,440 کاالي کانتينري 1395/03/06 هوپاد دريا

DELRUBA1395/03/0410,473000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 661,827 سويا - دانه روغني 1395/02/31 هوپاد دريا

LITO1395/02/309,648000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 766,000 سويا - دانه روغني 1395/02/25 آبران جنوب

SEA BISCUIT1395/03/027,524000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 857,920 ذرت دامي 1395/02/30 آبران جنوب

INCE ANADOLU1395/02/304,667000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 959,876 گندم آردسازي 1395/02/24 آبران جنوب

MELATI DUA1395/03/033,663000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1015,000 روغن سويا 1395/03/02 آبران جنوب

SINO 71395/03/062,53001150 23 بارگيريصادرات امام خميني 113,236 شمش آهن 1395/03/05 رنگين کمان اطلس اوشان

RIVA WIND *1395/03/021,050000 24 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1240,095 سويا - دانه روغني 1395/03/02 تجارت درياي آبي

AEGA1395/02/317,065000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1349,500 کنجاله سويا 1395/02/31 آبران جنوب

MICHALIS L1395/03/045,927000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1454,880 کنجاله سويا 1395/02/14 آبران جنوب

AUDACIOUS1395/03/034,17002050 29 بارگيريصادرات امام خميني 1522,069 شمش آهن 1395/02/30 آهنگ دريا

AFRICA GLORY1395/03/045,160000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1623,010 پوسته اکسيد آهن 1395/03/03 خدمات دريايي پارسان

HAFID1395/03/076,311000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 176,311 نفتا 1395/03/05 خليج آبي

ZENITH STAR1395/03/062,715000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 183,875 فورفورال اکستراکت 1395/03/06 پارس پارينه

EUROSTRENGHT1395/03/0784,312000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1984,312 نفت کوره 1395/03/01 امواج دريا

171,3574564710جمع : 625,743



1395/03/07گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

10000000410344541410340001510 0 PIRAMERD041395/02/291395/03/06امام خميني

25400215009097000000000000 30597 INFINITY V061395/03/031395/03/03امام خميني

3515102323007107107100606000 51 FOROTAN111395/03/071395/03/07امام خميني

40141000000544054405440037337300 1410 ABTIN1121395/03/061395/03/06امام خميني

5104733798423843000000000000 61827 DELRUBA141395/02/311395/03/04امام خميني

696485096515035000000000000 66000 LITO151395/02/251395/02/30امام خميني

775244394213978000000000000 57920 SEA BISCUIT161395/02/301395/03/02امام خميني

846674827211604000000000000 59876 INCE ANADOLU181395/02/241395/02/30امام خميني

93663131131887000000000000 15000 MELATI DUA221395/03/021395/03/03امام خميني

1000000003236253032360001150 0 SINO 7231395/03/051395/03/06امام خميني

111050400950000000000000 40095 RIVA WIND *241395/03/021395/03/02امام خميني

127065495000000000000000 49500 AEGA261395/02/311395/02/31امام خميني

1359272630928571000000000000 54880 MICHALIS L271395/02/141395/03/04امام خميني

140000000220694170220690002050 0 AUDACIOUS291395/02/301395/03/03امام خميني

1500000002301051602100020100000 0 AFRICA GLORY301395/03/031395/03/04امام خميني

16000000063116311631100000 0 HAFID331395/03/051395/03/07امام خميني

1700000003875271537301450000 0 ZENITH STAR341395/03/061395/03/06امام خميني

18000000084312843128431200000 0 1395/03/011395/03/07ماهشهرEUROSTRENGHTامام خميني

0جمع : 471 433 433 2,155 187,842 115,889 189,997 0 0 23 23 104,015 333,141 55,468 437,156



1395/03/07تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

BAHR KISH 11395/03/02امام خميني1 8:00منتظر سوختگيري127008:00بارگيريمخزن فلزي خاليسوزان اطلس جنوب14:55  061395/03/03 کانتينر



1395/03/07وضعیت 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   3:22 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

95,55362,211157,764046,53146,5311,1902581,91927027امام خميني1 47100 15,6802,511,891

95,55362,211157,764046,53146,5311,1902581,91927027 471000جمع : 2,511,891 15,680



1395/03/07گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

بارگيريرنگين کمان اطلس اوشان23SINO 71395/03/05  13:30امام خميني1 3:00آماده نبودن محموله2,530005:00شمش آهن

2:00آماده نبودن محموله

صادرات

بارگيريآهنگ دريا29AUDACIOUS1395/02/30  19:06امام خميني2 2:00آماده نبودن محموله4,170004:00شمش آهن

2:00آماده نبودن محموله

صادرات



1395/03/07گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

2436003اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENA1395/03/04  23:06VIETNAMامام خميني1

2299.8002آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني2 سويا - دانه روغني

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني3 58

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني4 32

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

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني6 10

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني7 32

107.655.3005خط آبي بيتاnew falcon1395/03/02  12:00TANZANIAامام خميني8 گازولين



1395/03/07فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/12   3:22 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

230005100254086,150234336,201امام خميني1 00003,1341,792 21,533-21,700 00

230005100254086,150 234336,201جمع : 00003,1340 21,5330 00



1395/03/07فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :
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