
1394/12/14فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 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

2729,3230029,323011,644006,3145,33035,6375,33040,96767,46310,9547,94627,998امام خميني1 9

2729,3230029,323011,644006,3145,33035,6375,33040,96767,46310,9547,94627,998 9 جمع :



1394/12/14گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 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

لنگرگاه1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني1 1394/12/11گاز کاندنسيت

لنگرگاه1394/12/11عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني2 1394/12/12

لنگرگاه1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني3 1394/12/12

لنگرگاه1394/12/14آهنگ درياBRIGHT WORLDامام خميني4 1394/12/17

پهلوگيري1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني5 1394/12/13نفتا

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني6 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/08دريا درخشLADY MARYامام خميني7 1394/12/12

پهلوگيري1394/12/09ستاره درياPACIFIC KNIGHTامام خميني8 1394/12/10رول آهن

پهلوگيري1394/12/10گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني9 1394/12/16بنزين

پهلوگيري1394/12/11هوپاد درياABTIN1امام خميني10 1394/12/15کانتينر خالي

پهلوگيري1394/12/12آبران جنوبTHE CREATORامام خميني11 1394/12/12کنجاله سويا

پهلوگيري1394/12/12آبران جنوبFLAG ZANNISامام خميني12 1394/12/13گندم آردسازي

پهلوگيري1394/12/13سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني13 1394/12/13کانتينر خالي

پهلوگيري1394/12/14آبران جنوبMELITEامام خميني14 1394/12/14ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/14پاشا درياي شرقKING PHENIXامام خميني15 1394/12/15

پهلوگيري1394/12/14خليج آبي فارسUBT FJORDامام خميني16 1394/12/16

خروج1394/12/07گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني17 1394/12/14نفت کوره

خروج1394/12/08آبران جنوبAOM APHRODITEامام خميني18 1394/12/14

خروج1394/12/11سوزان اطلس جنوبSAAR 4امام خميني19 1394/12/14کاالي کانتينري

خروج1394/12/12پاشا درياي شرقEVERRICH 1امام خميني20 1394/12/14متانول

خروج1394/12/13دريا سرعتM SPIRITامام خميني21 1394/12/16گازوئيل

خروج1394/12/13سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني22 1394/12/16روغن پايه

خروج1394/12/13امواج درياGLOBE TANYAامام خميني23 1394/12/16

خروج1394/12/13ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني24 1394/12/14کاالي کانتينري

خروج1394/12/14ستاره بندر سفيدFATEH1امام خميني25 1394/12/16نفت کوره

خروج1394/12/14ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني26 1394/12/17بنزين

خروج1394/12/14ايليا درياي پارسTULIPامام خميني27 1394/12/15



1394/12/14گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *3شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

PACIFIC KNIGHT1394/12/107,796000 01 تخليهسه امام خميني 162,267 رول آهن 1394/12/09 ستاره دريا

PACIFIC KNIGHT1394/12/101,010000 01 تخليهسه امام خميني 262,267 کالف سيم 1394/12/09 ستاره دريا

PIRAMERD *1394/12/096900260 03 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 332,798 نفت کوره 1394/12/07 گذرگاه خليج فارس آبي

LADY MARY1394/12/124,17602320 10 بارگيريسه امام خميني 434,259 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

LADY MARY1394/12/122,1380200 10 بارگيرييک امام خميني 534,259 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

AOM APHRODITE *1394/12/093,004000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 670,000 ذرت دامي 1394/12/08 آبران جنوب

FLAG ZANNIS1394/12/1310,946000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 764,532 گندم آردسازي 1394/12/12 آبران جنوب

THE HOLY1394/12/065,242000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 867,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

DUBRA1394/12/162,610000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 94,872 نفتا 1394/12/10 گذرگاه خليج فارس آبي

NORBANO 11394/12/152,030000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 102,565 روغن پايه 1394/12/13 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

TULIP1394/12/141,325000 رازي6 تخليهپتروشيمي رازي امام خميني 111,325 اکريلونيتريل 1394/12/14 ايليا درياي پارس

40,96702780جمع : 436,244



1394/12/14گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره 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

188064500017267000000000000 62267 PACIFIC KNIGHT011394/12/091394/12/10امام خميني

200000003279869032798000260 0 PIRAMERD *031394/12/071394/12/09امام خميني

300000003425963141331820941002520 0 LADY MARY101394/12/081394/12/12امام خميني

43004700000000000000000 70000 AOM APHRODITE *141394/12/081394/12/09امام خميني

5109461094653586000000000000 64532 FLAG ZANNIS151394/12/121394/12/13امام خميني

652424722219878000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

70582311853000048722610487200000 17676 DUBRA331394/12/101394/12/16امام خميني

8132513250000000000000 1325 1394/12/141394/12/14رازيTULIP6امام خميني

900000002565203020305350000 0 1394/12/131394/12/15لنگرگاه داخليNORBANO 1امام خميني

0جمع : 278 0 0 21,476 53,018 11,644 74,494 0 0 0 0 102,584 180,316 29,323 282,900



1394/12/14تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 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

PACIFIC KNIGHT1394/12/09امام خميني1 0:25تاخير در شروع14,886001:25تخليهرول آهنستاره دريا01:46  011394/12/10

1:00تعطيل زود هنگام

سه



1394/12/14وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 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

69035,94436,634078,41778,4173,2942843,60416016امام خميني1 2600 -42,4733,703,128

69035,94436,634078,41778,4173,2942843,60416016 26000جمع : 3,703,128 -42,473



1394/12/14گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 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



1394/12/14گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 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

آماده نبودن اسناد شناور1818.200شرکت ملي نفت کش ايرانNELMA1394/12/07  20:30PANAMAامام خميني1 7 گاز کاندنسيت

آماده نبودن اسناد شناور1705.500عمو دريا بندرGAS LINE1394/12/11  08:30PANAMAامام خميني2 3

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني3 2

بازرسي مخازن1484.500آهنگ درياBRIGHT WORLD1394/12/14  01:05PANAMAامام خميني4 0



1394/12/14فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 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

0000000000000امام خميني1 00002,4061,948 20,728-19,823 00

0000000000 000جمع : 00002,4060 20,7280 00



1394/12/14فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/14گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

11شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/17   9:03 AM

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


