
1394/12/15فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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

2646,7970046,797017,4540016,0091,44562,8061,44564,25153,08417,45425,23546,797امام خميني1 11

2646,7970046,797017,4540016,0091,44562,8061,44564,25153,08417,45425,23546,797 11 جمع :



1394/12/15گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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

پهلوگيري1394/12/15سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني17 1394/12/16

پهلوگيري1394/12/15کشتيراني گلANTAIOSامام خميني18 1394/12/15

پهلوگيري1394/12/15سوزان اطلس جنوبMEHDI 11امام خميني19 1394/12/16

خروج1394/12/13سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني20 1394/12/16روغن پايه

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

خروج1394/12/13امواج درياGLOBE TANYAامام خميني22 1394/12/16

خروج1394/12/14ستاره بندر سفيدFATEH1امام خميني23 1394/12/16نفت کوره

خروج1394/12/14ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني24 1394/12/17بنزين

خروج1394/12/14ايليا درياي پارسTULIPامام خميني25 1394/12/15

خروج1394/12/15ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني26 1394/12/16کاالي کانتينري



1394/12/15گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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 KNIGHT1394/12/105,944000 01 تخليهسه امام خميني 162,267 رول آهن 1394/12/09 ستاره دريا

PACIFIC KNIGHT1394/12/101,277000 01 تخليهسه امام خميني 262,267 کالف سيم 1394/12/09 ستاره دريا

LADY MARY1394/12/125,45403030 10 بارگيريسه امام خميني 334,259 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

LADY MARY1394/12/122,2180200 10 بارگيرييک امام خميني 434,259 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

BAHR KISH11394/12/13402000 11 تخليهکانتينر امام خميني 540 کانتينر خالي 1394/12/13 سوزان اطلس جنوب

ABTIN11394/12/158375700 12 بارگيريکانتينر امام خميني 63,171 کاالي کانتينري 1394/12/11 هوپاد دريا

ABTIN11394/12/1590800 12 تخليهکانتينر امام خميني 7950 کاالي کانتينري 1394/12/11 هوپاد دريا

ABTIN11394/12/1580040000 12 تخليهکانتينر امام خميني 8950 کانتينر خالي 1394/12/11 هوپاد دريا

FLAG ZANNIS1394/12/1314,244000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 964,532 گندم آردسازي 1394/12/12 آبران جنوب

MELITE1394/12/1410,326000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1067,908 ذرت دامي 1394/12/14 آبران جنوب

THE CREATOR1394/12/124,377000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1147,010 کنجاله سويا 1394/12/12 آبران جنوب

THE CREATOR1394/12/122,281000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1247,010 کنجاله سويا 1394/12/12 آبران جنوب

THE HOLY1394/12/067,418000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1367,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

KING PHENIX1394/12/157,500000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1419,700 سنگ آهن 1394/12/14 پاشا درياي شرق

FATEH11394/12/15910000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 15910 نفت کوره 1394/12/14 ستاره بندر سفيد

NORBANO 11394/12/15535000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 162,565 نفت کوره 1394/12/13 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

64,2514853230جمع : 514,898



1394/12/15گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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

172215222110046000000000000 62267 PACIFIC KNIGHT011394/12/091394/12/10امام خميني

200000003425976722099013269003230 0 LADY MARY101394/12/081394/12/12امام خميني

34040020200000000000 40 BAHR KISH1111394/12/131394/12/13امام خميني

4890890604084080031718378372334575700 950 ABTIN1121394/12/111394/12/15امام خميني

5142442519039342000000000000 64532 FLAG ZANNIS151394/12/121394/12/13امام خميني

6103261032657582000000000000 67908 MELITE161394/12/141394/12/14امام خميني

766581900328007000000000000 47010 THE CREATOR261394/12/121394/12/12امام خميني

874185464012460000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

900000001970075007500122000000 0 KING PHENIX301394/12/141394/12/15امام خميني

10000000091091091000000 0 FATEH1341394/12/141394/12/15امام خميني

1100000002565535256500000 0 1394/12/131394/12/15لنگرگاه داخليNORBANO 1امام خميني

0جمع : 323 57 57 27,803 32,802 17,454 60,605 0 0 428 428 147,497 162,310 46,797 309,807



1394/12/15تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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 1:00تاخير در شروع7,489004:10تخليهکالف سيمستاره دريا01:46  011394/12/10

0:45تعطيل زود هنگام

0:15بارز نبودن کاال

2:10عدم آمادگي کشتيراني

سه



1394/12/15وضعیت 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   9:04 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

072,03272,032070,53870,5382,7571,1353,89219019امام خميني1 000 1,4943,704,622

072,03272,032070,53870,5382,7571,1353,89219019 0000جمع : 3,704,622 1,494



1394/12/15گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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

تخليهسوزان اطلس جنوب11BAHR KISH11394/12/13  02:50امام خميني1 0:10مسائل کارگري402000:10کانتينر خالي کانتينر

تخليهسوزان اطلس جنوب11BAHR KISH11394/12/13  02:50امام خميني2 0:15جابجايي تجهيزات402000:15کانتينر خالي کانتينر

تخليههوپاد دريا12ABTIN11394/12/11  08:00امام خميني3 0:15مسائل کارگري30200:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا12ABTIN11394/12/11  08:00امام خميني4 0:30بازکردن الشينگ کانتينر60600:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا12ABTIN11394/12/11  08:00امام خميني5 0:20جابجايي تجهيزات86043000:20کانتينر خالي کانتينر

تخليههوپاد دريا12ABTIN11394/12/11  08:00امام خميني6 1:20بازکردن/ بستن درب انبارها86043001:20کانتينر خالي کانتينر



1394/12/15گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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 8 گاز کاندنسيت

آماده نبودن اسناد شناور1705.500عمو دريا بندرGAS LINE1394/12/11  08:30PANAMAامام خميني2 4

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني3 3

بازرسي مخازن1484.500آهنگ درياBRIGHT WORLD1394/12/14  01:05PANAMAامام خميني4 1



1394/12/15فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 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

04202693000156837420651,767امام خميني1 00002,4751,949 20,938-19,713 00

04202693000156837 420651,767جمع : 00002,4750 20,9380 00



1394/12/15فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/17   9:04 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/15گزارش 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   9:04 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


