
1394/12/20فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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

4144,8710044,871027,3180015,75411,56460,62511,56472,18916,68019,3641,11644,871امام خميني1 12

4144,8710044,871027,3180015,75411,56460,62511,56472,18916,68019,3641,11644,871 12 جمع :



1394/12/20گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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

لنگرگاه1394/12/20دريا وحدت جنوبAL SHROOGامام خميني5 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني6 1394/12/19گاز کاندنسيت

پهلوگيري1394/12/11عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني7 1394/12/21

پهلوگيري1394/12/14آهنگ درياBRIGHT WORLDامام خميني8 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/14آبران جنوبMELITEامام خميني9 1394/12/14ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/16آبران جنوبRESTORERامام خميني10 1394/12/16کنجاله سويا

پهلوگيري1394/12/16اقيانوس گستر پهناورHAFIDامام خميني11 1394/12/21

پهلوگيري1394/12/17رنگين کمان اطلس اوشانOCEN FREEDOMامام خميني12 1394/12/17

پهلوگيري1394/12/18پارس پارينهABDULRAZAQامام خميني13 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/18پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني14 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/18آبران جنوبINCE PACIFICامام خميني15 1394/12/18گندم آردسازي

پهلوگيري1394/12/18بارويالنجMARGARITAامام خميني16 1394/12/18بنزين سوپر

پهلوگيري1394/12/18ملي نفتکش ايرانARKامام خميني17 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/19ايليا درياي پارسGAS BEUTY 1امام خميني18 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/19تجارت درياي آبيAQUARIUSامام خميني19 1394/12/19

پهلوگيري1394/12/19سيزارکNASCO PEARLامام خميني20 1394/12/20رول آهن

پهلوگيري1394/12/19گلHONG XUNامام خميني21 1394/12/20

پهلوگيري1394/12/19هوپاد درياPARSHANامام خميني22 1394/12/19کود اوره

پهلوگيري1394/12/20هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني23 1394/12/21کانتينر خالي

پهلوگيري1394/12/20هوپاد درياDELICEامام خميني24 1394/12/21

پهلوگيري1394/12/20ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني25 1394/12/21

پهلوگيري1394/12/20ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني26 1394/12/21کانتينر خالي

پهلوگيري1394/12/20پرنده درياي هرمزLOYALTYامام خميني27 1394/12/20



1394/12/20گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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

پهلوگيري1394/12/20بنيادBSLE TERESAامام خميني28 1394/12/21لوله آهني

پهلوگيري1394/12/20امواج درياFENG HAI 32امام خميني29 1394/12/20روغن پالم - نخل

پهلوگيري1394/12/20امواج درياAMAZONAامام خميني30 1394/12/21

خروج1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني31 1394/12/20

خروج1394/12/10گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني32 1394/12/21نفتا

خروج1394/12/12آبران جنوبTHE CREATORامام خميني33 1394/12/21

خروج1394/12/12آبران جنوبFLAG ZANNISامام خميني34 1394/12/20

خروج1394/12/13سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني35 1394/12/20کاالي کانتينري

خروج1394/12/15سوزان اطلس جنوبMEHDI 11امام خميني36 1394/12/20مخزن فلزي خالي

خروج1394/12/15کشتيراني گلANTAIOSامام خميني37 1394/12/20شمش آهن

خروج1394/12/15سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني38 1394/12/20قير - انواع

خروج1394/12/18پارس پارينهZENITH STARامام خميني39 1394/12/20فورفورال اکستراکت

خروج1394/12/18سوزان اطلس جنوبSAAR 4امام خميني40 1394/12/21کاالي کانتينري

خروج1394/12/19ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني41 1394/12/20کاالي کانتينري



1394/12/20گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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

RESTORER1394/12/165,446000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 133,314 کنجاله سويا 1394/12/16 آبران جنوب

FLAG ZANNIS *1394/12/13752000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 264,532 گندم آردسازي 1394/12/12 آبران جنوب

MELITE1394/12/146,228000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 367,908 ذرت دامي 1394/12/14 آبران جنوب

FENG HAI 321394/12/203,989000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 426,000 روغن پالم - نخل 1394/12/20 امواج دريا

NASCO PEARL1394/12/2020000 23 تخليهدو امام خميني 527,753 تجهيزات پروژه اي 1394/12/19 سيزارک

NASCO PEARL1394/12/203,730000 23 تخليهدو امام خميني 627,753 رول آهن 1394/12/19 سيزارک

NASCO PEARL1394/12/20982000 23 تخليهدو امام خميني 727,753 رول گالوانيزه 1394/12/19 سيزارک

NASCO PEARL1394/12/20135000 23 تخليهدو امام خميني 827,753 لوله آهني 1394/12/19 سيزارک

OCEN FREEDOM1394/12/177,95403620 23 بارگيريصادرات امام خميني 932,258 شمش آهن 1394/12/17 رنگين کمان اطلس اوشان

THE CREATOR1394/12/123,911000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1047,010 کنجاله سويا 1394/12/12 آبران جنوب

INCE PACIFIC1394/12/1812,437000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1143,001 گندم آردسازي 1394/12/18 آبران جنوب

HONG XUN1394/12/207,800000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1229,400 پوسته اکسيد آهن 1394/12/19 گل

PARSHAN1394/12/197,241000 30 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1320,849 کود اوره 1394/12/19 هوپاد دريا

HAFID1394/12/2110,915000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1423,365 نفت کوره 1394/12/16 اقيانوس گستر پهناور

ZENITH STAR *1394/12/18649000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 154,026 فورفورال اکستراکت 1394/12/18 پارس پارينه

72,18903620جمع : 502,675



1394/12/20گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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

1000000023365109152336500000 0 HAFID041394/12/161394/12/21امام خميني

254462220711107000000000000 33314 RESTORER141394/12/161394/12/16امام خميني

3752645320000000000000 64532 FLAG ZANNIS *151394/12/121394/12/13امام خميني

462284622821680000000000000 67908 MELITE161394/12/141394/12/14امام خميني

53989398922011000000000000 26000 FENG HAI 32211394/12/201394/12/20امام خميني

64867486722886000000000000 27753 NASCO PEARL231394/12/191394/12/20امام خميني

70000000322587954231629096003620 0 OCEN FREEDOM231394/12/171394/12/17امام خميني

83911470100000000000000 47010 THE CREATOR261394/12/121394/12/12امام خميني

9124371959123410000000000000 43001 INCE PACIFIC271394/12/181394/12/18امام خميني

1000000002940078007800216000000 0 HONG XUN291394/12/191394/12/20امام خميني

117241158165033000000000000 20849 PARSHAN301394/12/191394/12/19امام خميني

1200000004026649402600000 0 ZENITH STAR *341394/12/181394/12/18امام خميني

0جمع : 362 0 0 30,696 58,353 27,318 89,049 0 0 0 0 106,127 224,240 44,871 330,367



1394/12/20تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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 5:00سوختگيري175005:00بارگيريمخزن فلزي خاليسوزان اطلس جنوب01:20  061394/12/16 صادرات

LOYALTY1394/12/20امام خميني2 1:00پاس ورودي6,301001:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز22:42  201394/12/20 صادرات

HONG XUN1394/12/19امام خميني3 3:00عدم آمادگي صاحب کاال7,800003:00بارگيريپوسته اکسيد آهنگل03:00  291394/12/20 صادرات



1394/12/20وضعیت 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   9:07 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

7,95445,98753,941036,04436,04467901,04127027امام خميني1 36200 9,9433,617,177

7,95445,98753,941036,04436,04467901,04127027 362000جمع : 3,617,177 9,943



1394/12/20گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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

تخليهسيزارک23NASCO PEARL1394/12/19  20:10امام خميني1 0:34تشريفات پاس و قرنطينه1,669002:59لوله آهني

0:30الشينگ

0:15کمبود تجهيزات تخليه

0:55تعطيل زود هنگام

0:10جابجايي درب انبار کشتي

0:35خرابي تجهيزات

دو



1394/12/20گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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

22860029امواج درياGREEN WARRIOR1394/11/21  16:30LIBERIAامام خميني1

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني2 8

862004دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIA1394/12/16  12:00PANAMAامام خميني3

1839003شرکت ملي نفت ايرانPAGAS1394/12/17  22:30TOGOامام خميني4 گاز کاندنسيت

742000دريا وحدت جنوبAL SHROOG1394/12/20  11:45TANZANIAامام خميني5



1394/12/20فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 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 00002,4681,999 21,059-19,609 00

0000000000 000جمع : 00002,4680 21,0590 00



1394/12/20فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/22   9:07 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/20گزارش 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   9:07 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


