
1394/12/18فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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

3433,2490027,7485,50121,1130015,3585,75543,10611,25654,36280,1692,9155,52733,249امام خميني1 11

3433,2490027,7485,50121,1130015,3585,75543,10611,25654,36280,1692,9155,52733,249 11 جمع :



1394/12/18گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/22   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

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

پهلوگيري1394/12/18پارس پارينهABDULRAZAQامام خميني12 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/18پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني13 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/18آبران جنوبINCE PACIFICامام خميني14 1394/12/18گندم آردسازي

پهلوگيري1394/12/18بارويالنجMARGARITAامام خميني15 1394/12/18بنزين سوپر

پهلوگيري1394/12/18ملي نفتکش ايرانARKامام خميني16 1394/12/20

خروج1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني17 1394/12/20

خروج1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني18 1394/12/18

خروج1394/12/08دريا درخشLADY MARYامام خميني19 1394/12/19اسلب استيل

خروج1394/12/08رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني20 1394/12/19گازوئيل

خروج1394/12/09ستاره درياPACIFIC KNIGHTامام خميني21 1394/12/18

خروج1394/12/10گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني22 1394/12/21نفتا

خروج1394/12/12آبران جنوبTHE CREATORامام خميني23 1394/12/21

خروج1394/12/12آبران جنوبFLAG ZANNISامام خميني24 1394/12/20

خروج1394/12/13سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني25 1394/12/20کاالي کانتينري

خروج1394/12/14پاشا درياي شرقKING PHENIXامام خميني26 1394/12/18سنگ آهن

خروج1394/12/15کشتيراني گلANTAIOSامام خميني27 1394/12/20شمش آهن



1394/12/18گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/22   9:04 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

خروج1394/12/15سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني28 1394/12/20قير - انواع

خروج1394/12/15سوزان اطلس جنوبMEHDI 11امام خميني29 1394/12/20مخزن فلزي خالي

خروج1394/12/16پارس پارينهPATMOS  WARRIORامام خميني30 1394/12/19نفت کوره

خروج1394/12/16هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني31 1394/12/18کاالي کانتينري

خروج1394/12/17هوپاد درياYARANامام خميني32 1394/12/19کاالي کانتينري

خروج1394/12/18پارس پارينهZENITH STARامام خميني33 1394/12/20فورفورال اکستراکت

خروج1394/12/18سوزان اطلس جنوبSAAR 4امام خميني34 1394/12/21کاالي کانتينري



1394/12/18گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:04 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

HAFID1394/12/215,16001920 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 123,365 نفت کوره 1394/12/16 اقيانوس گستر پهناور

LADY MARY1394/12/122,320000 10 بارگيريسه امام خميني 239,636 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

YARAN1394/12/181,73511900 12 تخليهکانتينر امام خميني 34,443 کاالي کانتينري 1394/12/17 هوپاد دريا

YARAN1394/12/1856028000 12 تخليهکانتينر امام خميني 44,443 کانتينر خالي 1394/12/17 هوپاد دريا

RESTORER1394/12/165,503000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 533,314 کنجاله سويا 1394/12/16 آبران جنوب

FLAG ZANNIS1394/12/1310,657000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 664,532 گندم آردسازي 1394/12/12 آبران جنوب

MELITE1394/12/143,836000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 767,908 ذرت دامي 1394/12/14 آبران جنوب

OCEN FREEDOM1394/12/177,44303380 23 بارگيريصادرات امام خميني 832,258 شمش آهن 1394/12/17 رنگين کمان اطلس اوشان

THE CREATOR1394/12/125,457000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 947,010 کنجاله سويا 1394/12/12 آبران جنوب

ANTAIOS1394/12/155,59502540 29 بارگيريصادرات امام خميني 1020,075 شمش آهن 1394/12/15 کشتيراني گل

DUBRA1394/12/195,501000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1119,038 بنزين 1394/12/10 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1394/12/19355000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1210,217 نفتا 1394/12/10 گذرگاه خليج فارس آبي

ZENITH STAR1394/12/18240000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 134,026 فورفورال اکستراکت 1394/12/18 پارس پارينه

54,3623997840جمع : 370,265



1394/12/18گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/22   9:04 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

10000000233655160933714028001920 0 HAFID041394/12/161394/12/21امام خميني

200000003963623203963600000 0 LADY MARY101394/12/081394/12/12امام خميني

32295229521483993990017000017000000 4443 YARAN121394/12/171394/12/18امام خميني

455031122722087000000000000 33314 RESTORER141394/12/161394/12/16امام خميني

510657587055827000000000000 64532 FLAG ZANNIS151394/12/121394/12/13امام خميني

638364000027908000000000000 67908 MELITE161394/12/141394/12/14امام خميني

70000000322587443811824140003380 0 OCEN FREEDOM231394/12/171394/12/17امام خميني

85457371059905000000000000 47010 THE CREATOR261394/12/121394/12/12امام خميني

90000000200755595170213054002540 0 ANTAIOS291394/12/151394/12/15امام خميني

100000000402624024037860000 0 ZENITH STAR341394/12/181394/12/18امام خميني

1155011652025180000102173551021700000 19038 1394/12/101394/12/19منطقه ويژهDUBRA4امام خميني

0جمع : 784 0 0 46,708 84,569 21,113 131,277 0 0 399 399 70,393 165,852 33,249 236,245



1394/12/18تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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

MEHDI 111394/12/15امام خميني1 23:59منتظر سوختگيري354024:00بارگيريمخزن فلزي خاليسوزان اطلس جنوب01:20  061394/12/16 صادرات

KING PHENIX1394/12/14امام خميني2 4:30جداسازي شناور از اسکله وانتقال7,500004:30بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق02:45  301394/12/15 صادرات



1394/12/18وضعیت 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   9:04 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

18,19838,77656,974083,08483,0843,6452264,65547047امام خميني1 78400 -44,3083,610,689

18,19838,77656,974083,08483,0843,6452264,65547047 784000جمع : 3,610,689 -44,308



1394/12/18گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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



1394/12/18گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:04 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

22860027امواج درياGREEN WARRIOR1394/11/21  16:30LIBERIAامام خميني1

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني2 6

862002دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIA1394/12/16  12:00PANAMAامام خميني3

1839001شرکت ملي نفت ايرانPAGAS1394/12/17  22:30TOGOامام خميني4 گاز کاندنسيت



1394/12/18فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   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

0280109102,295000002801192,295امام خميني1 00002,5012,097 21,056-19,604 00

0280109102,29500000 2801192,295جمع : 00002,5010 21,0560 00



1394/12/18فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:04 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/18گزارش 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   9:04 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


