
1395/03/09فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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

4247,6330047,633070,8910012,79858,09360,43158,093118,52441,8986,6958,60647,633امام خميني1 15

4247,6330047,633070,8910012,79858,09360,43158,093118,52441,8986,6958,60647,633 15 جمع :



1395/03/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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

لنگرگاه1395/02/28پرنده آرام اقيانوسيOREامام خميني4 1395/03/09

لنگرگاه1395/03/02خط آبي بيتاnew falconامام خميني5 1395/03/02گازولين

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني6 1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/03/08امواج درياCHEMTRANS-1امام خميني7 1395/03/16اکريلونيتريل

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني8 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني9 1395/02/06کانتينر خالي

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

پهلوگيري1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني11 1395/03/12سويا - دانه روغني

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

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

پهلوگيري1395/03/03رنگين کمان اطلس اوشانINFINITY Vامام خميني14 1395/03/03پودر آلومينيوم

پهلوگيري1395/03/04دريا سرعتABYSSامام خميني15 1395/03/05

پهلوگيري1395/03/05امواج درياMARGARITAامام خميني16 1395/03/06

پهلوگيري1395/03/05پرنده درياي هرمزVANTAGE REEFامام خميني17 1395/03/05

پهلوگيري1395/03/08آبران جنوبTW HAMBURGامام خميني18 1395/03/08کنجاله سويا

پهلوگيري1395/03/08آبران جنوبLADY MARYامام خميني19 1395/03/11گندم آردسازي

خروج1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني20 1395/03/13

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

خروج1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني22 1395/03/12

خروج1395/02/30آبران جنوبSEA BISCUITامام خميني23 1395/03/09

خروج1395/02/30آهنگ درياAUDACIOUSامام خميني24 1395/03/12شمش آهن

خروج1395/02/31هوپاد درياDELRUBAامام خميني25 1395/03/12

خروج1395/03/01امواج درياEUROSTRENGHTامام خميني26 1395/03/10نفت کوره

خروج1395/03/03خدمات دريايي پارسانAFRICA GLORYامام خميني27 1395/03/10پوسته اکسيد آهن



1395/03/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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

خروج1395/03/04اقيانوس گستر پهناورPVT ATHENAامام خميني28 1395/03/13گازوئيل

خروج1395/03/05رنگين کمان اطلس اوشانSINO 7امام خميني29 1395/03/09شمش آهن

خروج1395/03/06هوپاد درياABTIN1امام خميني30 1395/03/09کاالي کانتينري

خروج1395/03/06پارس پارينهSINO ENERGY 8امام خميني31 1395/03/09گازوئيل

خروج1395/03/07جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني32 1395/03/09متانول

خروج1395/03/08امواج درياMAERSK MISSISSIPPIامام خميني33 1395/03/12نفتا

خروج1395/03/08پارس پارينهABDULRAZAQامام خميني34 1395/03/09روغن پايه

خروج1395/03/08پاشا درياي شرقNASCO GEMامام خميني35 1395/03/09

خروج1395/03/08فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني36 1395/03/09قير مايع

خروج1395/03/09پيوند درياFAREEDAامام خميني37 1395/03/11

خروج1395/03/09خليج آبيSELIN Dامام خميني38 1395/03/14

خروج1395/03/09هوپاد درياARTMANامام خميني39 1395/03/15

خروج1395/03/09دريا وحدتAHOORAامام خميني40 1395/03/10کاالي کانتينري

خروج1395/03/09سوزان اطلس جنوبFOROTANامام خميني41 1395/03/10کاالي کانتينري

خروج1395/03/09امواج طاليي کاسپينMED  STARامام خميني42 1395/03/17گازوئيل



1395/03/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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 V1395/03/033,800000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 130,597 پودر آلومينيوم 1395/03/03 رنگين کمان اطلس اوشان

AHOORA1395/03/094003400 11 بارگيريکانتينر امام خميني 2400 کاالي کانتينري 1395/03/09 دريا وحدت

DELRUBA1395/03/047,466000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 361,827 سويا - دانه روغني 1395/02/31 هوپاد دريا

LITO1395/02/304,890000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 سويا - دانه روغني 1395/02/25 آبران جنوب

SEA BISCUIT *1395/03/025,938000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 557,920 ذرت دامي 1395/02/30 آبران جنوب

VANTAGE REEF1395/03/054,30001980 19 بارگيريصادرات امام خميني 621,886 شمش آهن 1395/03/05 پرنده درياي هرمز

NASCO GEM *1395/03/097,024000 24 تخليهدو امام خميني 714,350 رول آهن 1395/03/08 پاشا درياي شرق

NASCO GEM *1395/03/091,111000 24 تخليهدو امام خميني 814,350 رول گالوانيزه 1395/03/08 پاشا درياي شرق

NASCO GEM *1395/03/09854000 24 تخليهدو امام خميني 914,350 لوله آهني 1395/03/08 پاشا درياي شرق

TW HAMBURG1395/03/0810,640000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1075,344 سويا - دانه روغني 1395/03/08 آبران جنوب

MICHALIS L1395/03/045,910000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1154,880 کنجاله سويا 1395/02/14 آبران جنوب

AUDACIOUS1395/03/035,80002640 29 بارگيريصادرات امام خميني 1238,019 شمش آهن 1395/02/30 آهنگ دريا

AFRICA GLORY1395/03/042,298000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1327,318 پوسته اکسيد آهن 1395/03/03 خدمات دريايي پارسان

ASPHALT II *1395/03/081,161000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,711 قير مايع 1395/03/08 فانوس ساحل

ABDULRAZAQ *1395/03/092,836000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 152,836 روغن پايه 1395/03/08 پارس پارينه

SINO ENERGY 8 *1395/03/0941,207000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1641,207 گازوئيل 1395/03/06 پارس پارينه

UNION  FORTUN *1395/03/0912,889000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1712,889 متانول 1395/03/07 جاده نقره اي

118,524344620جمع : 536,884



1395/03/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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

13800295001097000000000000 30597 INFINITY V061395/03/031395/03/03امام خميني

200000004004004000343400 0 AHOORA111395/03/091395/03/09امام خميني

37466559865841000000000000 61827 DELRUBA141395/02/311395/03/04امام خميني

44890635392461000000000000 66000 LITO151395/02/251395/02/30امام خميني

55938579200000000000000 57920 SEA BISCUIT *161395/02/301395/03/02امام خميني

60000000218864300173304556001980 0 VANTAGE REEF191395/03/051395/03/05امام خميني

7898989895361000000000000 14350 NASCO GEM *241395/03/081395/03/09امام خميني

8106401558759757000000000000 75344 TW HAMBURG261395/03/081395/03/08امام خميني

959103883916041000000000000 54880 MICHALIS L271395/02/141395/03/04امام خميني

100000000380195800325695450002640 0 AUDACIOUS291395/02/301395/03/03امام خميني

1100000002731822982530820100000 0 AFRICA GLORY301395/03/031395/03/04امام خميني

12000000027111161271100000 0 ASPHALT II *331395/03/081395/03/08امام خميني

13000000028362836283600000 0 ABDULRAZAQ *341395/03/081395/03/09امام خميني

14000000041207412074120700000 0 1395/03/061395/03/09ماهشهر* SINO ENERGY 8امام خميني

15000000012889128891288900000 0 1395/03/071395/03/09منطقه ويژه UNION  FORTUN *3امام خميني

0جمع : 462 34 34 12,016 135,250 70,891 147,266 0 0 0 0 90,558 270,360 47,633 360,918



1395/03/09تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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



1395/03/09وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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

64,19656,239120,435048,59348,5932,0133342,80935035امام خميني1 46200 7,6462,533,361

64,19656,239120,435048,59348,5932,0133342,80935035 462000جمع : 2,533,361 7,646



1395/03/09گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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 دريا23ARTMAN1395/03/09  17:40امام خميني1 1:10پاس ورودي22,024002:30ام دي اف - تخته

1:20عدم آمادگي خنکار

دو

تخليهپاشا درياي شرق24NASCO GEM1395/03/08  19:30امام خميني2 0:33عدم آمادگي خنکار1,693003:34رول گالوانيزه

2:00تعطيل زود هنگام

0:50بارز نبودن کاال

0:11کمبود تجهيزات تخليه

دو

بارگيريرنگين کمان اطلس اوشان23SINO 71395/03/05  13:30امام خميني3 3:00بازرسي درافت سروي1,948003:00شمش آهن صادرات

بارگيريدريا وحدت11AHOORA1395/03/09  04:15امام خميني4 0:15مسائل کارگري1801200:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريدريا وحدت11AHOORA1395/03/09  04:15امام خميني5 0:20جابجايي تجهيزات2202200:20کاالي کانتينري کانتينر



1395/03/09گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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 60

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 34

در حال بارگيري1815.100پرنده آرام اقيانوسيORE1395/02/28  18:30LIBERIAامام خميني3 12

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني4 34

107.655.3007خط آبي بيتاnew falcon1395/03/02  12:00TANZANIAامام خميني5 گازولين

2299.8004آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني6 سويا - دانه روغني

آماده نبودن اسناد شناور1186.200امواج درياCHEMTRANS-11395/03/08  09:40PANAMAامام خميني7 1 اکريلونيتريل



1395/03/09فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

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

00000001222400034400امام خميني1 00003,1451,787 21,378-21,600 00

00000001222400 034400جمع : 00003,1450 21,3780 00



1395/03/09فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/17   8:06 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/03/09گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :
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