
1394/12/17فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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

3045,2440043,3351,909208,2910043,861164,43087,196166,339253,53574,46940,14227,01445,244امام خميني1 17

3045,2440043,3351,909208,2910043,861164,43087,196166,339253,53574,46940,14227,01445,244 17 جمع :



1394/12/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/22   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

اعالم ورود1394/11/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني1 1394/11/21

لنگرگاه1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني2 1394/12/12

لنگرگاه1394/12/16دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني3 1394/12/20

لنگرگاه1394/12/17شرکت ملي نفت ايرانPAGASامام خميني4 1394/12/20گاز کاندنسيت

پهلوگيري1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني5 1394/12/19گاز کاندنسيت

پهلوگيري1394/12/11عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني6 1394/12/21

پهلوگيري1394/12/14آهنگ درياBRIGHT WORLDامام خميني7 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/14آبران جنوبMELITEامام خميني8 1394/12/14ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/16آبران جنوبRESTORERامام خميني9 1394/12/16کنجاله سويا

پهلوگيري1394/12/16اقيانوس گستر پهناورHAFIDامام خميني10 1394/12/21

پهلوگيري1394/12/17رنگين کمان اطلس اوشانOCEN FREEDOMامام خميني11 1394/12/17

خروج1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني12 1394/12/20

خروج1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني13 1394/12/18

خروج1394/12/08دريا درخشLADY MARYامام خميني14 1394/12/19اسلب استيل

خروج1394/12/08رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني15 1394/12/19گازوئيل

خروج1394/12/09ستاره درياPACIFIC KNIGHTامام خميني16 1394/12/18

خروج1394/12/10گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني17 1394/12/21نفتا

خروج1394/12/11هوپاد درياABTIN1امام خميني18 1394/12/17کاالي کانتينري

خروج1394/12/12آبران جنوبTHE CREATORامام خميني19 1394/12/21

خروج1394/12/12آبران جنوبFLAG ZANNISامام خميني20 1394/12/20

خروج1394/12/13سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني21 1394/12/20کاالي کانتينري

خروج1394/12/14ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني22 1394/12/17بنزين

خروج1394/12/14پاشا درياي شرقKING PHENIXامام خميني23 1394/12/18سنگ آهن

خروج1394/12/14خليج آبي فارسUBT FJORDامام خميني24 1394/12/17ام اي جي

خروج1394/12/15سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني25 1394/12/20قير - انواع

خروج1394/12/15کشتيراني گلANTAIOSامام خميني26 1394/12/20شمش آهن

خروج1394/12/15سوزان اطلس جنوبMEHDI 11امام خميني27 1394/12/20مخزن فلزي خالي



1394/12/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/22   9:03 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

خروج1394/12/16پارس پارينهPATMOS  WARRIORامام خميني28 1394/12/19نفت کوره

خروج1394/12/16هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني29 1394/12/18کاالي کانتينري

خروج1394/12/17هوپاد درياYARANامام خميني30 1394/12/19کاالي کانتينري



1394/12/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:03 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

PACIFIC KNIGHT1394/12/104,034000 01 تخليهسه امام خميني 162,267 رول آهن 1394/12/09 ستاره دريا

PACIFIC KNIGHT1394/12/10382000 01 تخليهسه امام خميني 262,267 کالف سيم 1394/12/09 ستاره دريا

HAFID1394/12/214,17701740 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 323,365 نفت کوره 1394/12/16 اقيانوس گستر پهناور

MEHDI 111394/12/16175030 06 بارگيريصادرات امام خميني 4529 مخزن فلزي خالي 1394/12/15 سوزان اطلس جنوب

LADY MARY1394/12/128,69404830 10 بارگيريسه امام خميني 539,636 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

RESTORER1394/12/165,074000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 633,314 کنجاله سويا 1394/12/16 آبران جنوب

FLAG ZANNIS1394/12/1311,818000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 764,532 گندم آردسازي 1394/12/12 آبران جنوب

MELITE1394/12/1414,331000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 867,908 ذرت دامي 1394/12/14 آبران جنوب

OCEN FREEDOM1394/12/176750310 23 بارگيريصادرات امام خميني 932,258 شمش آهن 1394/12/17 رنگين کمان اطلس اوشان

THE CREATOR1394/12/124,357000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1047,010 کنجاله سويا 1394/12/12 آبران جنوب

THE HOLY1394/12/063,339000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1167,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

ANTAIOS1394/12/1511,42605190 29 بارگيريصادرات امام خميني 1220,075 شمش آهن 1394/12/15 کشتيراني گل

KING PHENIX1394/12/1522,891000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1330,391 سنگ آهن 1394/12/14 پاشا درياي شرق

DUBRA1394/12/191,909000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1419,038 بنزين 1394/12/10 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1394/12/194,990000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1510,217 نفتا 1394/12/10 گذرگاه خليج فارس آبي

OCEAN JASPER1394/12/183,567000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 164,267 قير - انواع 1394/12/15 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

IRAN FAZEL *1394/12/1430,000000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1730,000 بنزين 1394/12/14 ملي نفتکش ايران

PATMOS  WARRIOR1394/12/1787,347000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1887,347 نفت کوره 1394/12/16 پارس پارينه

TAHMEEL 21394/12/1734,349000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1934,349 گازوئيل 1394/12/08 رها سايه گستر خليج فارس

253,53501,2100جمع : 735,870



1394/12/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/22   9:03 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

14416622670000000000000 62267 PACIFIC KNIGHT011394/12/091394/12/10امام خميني

20000000233654177417719188001740 0 HAFID041394/12/161394/12/21امام خميني

3000000052917552900030 0 MEHDI 11061394/12/151394/12/16امام خميني

40000000396368694373162320004830 0 LADY MARY101394/12/081394/12/12امام خميني

55074572427590000000000000 33314 RESTORER141394/12/161394/12/16امام خميني

6118184804816484000000000000 64532 FLAG ZANNIS151394/12/121394/12/13امام خميني

7143313616431744000000000000 67908 MELITE161394/12/141394/12/14امام خميني

80000000322586756753158300310 0 OCEN FREEDOM231394/12/171394/12/17امام خميني

943573164815362000000000000 47010 THE CREATOR261394/12/121394/12/12امام خميني

103339671000000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

1100000002007511426114268649005190 0 ANTAIOS291394/12/151394/12/15امام خميني

12000000030391228913039100000 0 KING PHENIX301394/12/141394/12/15امام خميني

13000000042673567426700000 0 1394/12/151394/12/18لنگرگاه ميانيOCEAN JASPERامام خميني

14000000030000300003000000000 0 1394/12/141394/12/14ماهشهر* IRAN FAZELامام خميني

15000000087347873478734700000 0 1394/12/161394/12/17ماهشهرPATMOS  WARRIORامام خميني

16000000034349343493434900000 0 1394/12/081394/12/17ماهشهرTAHMEEL 2امام خميني

171909110198019000010217499098623550000 19038 1394/12/101394/12/19منطقه ويژهDUBRA4امام خميني

0جمع : 1,210 0 0 62,095 250,339 208,291 312,434 0 0 0 0 99,199 261,970 45,244 361,169



1394/12/17تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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 0:30تاخير در شروع9,973001:50تخليهرول آهنستاره دريا01:46  011394/12/10

0:20تعطيل زود هنگام

1:00بارز نبودن کاال

سه



1394/12/17وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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

168,14972,258240,4070114,611114,6113,9251,2015,85323023امام خميني1 72700 -42,3533,654,997

168,14972,258240,4070114,611114,6113,9251,2015,85323023 727000جمع : 3,654,997 -42,353



1394/12/17گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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

بارگيريسوزان اطلس جنوب06MEHDI 111394/12/15  01:15امام خميني1 14:44سوختگيري175020:00مخزن فلزي خالي

5:16سوختگيري

صادرات

بارگيريرنگين کمان اطلس اوشان23OCEN FREEDOM1394/12/17  15:55امام خميني2 2:00پاس ورودي675002:00شمش آهن صادرات

بارگيريرنگين کمان اطلس اوشان23OCEN FREEDOM1394/12/17  15:55امام خميني3 1:00عدم آمادگي صاحب کاال675001:00شمش آهن صادرات

بارگيريکشتيراني گل29ANTAIOS1394/12/15  12:10امام خميني4 3:29قطع برق4,030005:00شمش آهن

6:31قطع برق

صادرات

بارگيريپاشا درياي شرق30KING PHENIX1394/12/14  18:00امام خميني5 2:00بازرسي درافت سروي10,691002:00سنگ آهن صادرات

بارگيريپاشا درياي شرق30KING PHENIX1394/12/14  18:00امام خميني6 3:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال10,691003:00سنگ آهن صادرات



1394/12/17گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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

22860026امواج درياGREEN WARRIOR1394/11/21  16:30LIBERIAامام خميني1

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني2 5

862001دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIA1394/12/16  12:00PANAMAامام خميني3

1839000شرکت ملي نفت ايرانPAGAS1394/12/17  22:30TOGOامام خميني4 گاز کاندنسيت



1394/12/17فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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 00002,4931,999 20,906-19,712 00

0000000000 000جمع : 00002,4930 20,9060 00



1394/12/17فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:03 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/17گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/22   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


