
1395/01/16فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

3859,5270057,3332,19456,4480040,83115,61798,16417,811115,97557,42311,37421,96159,527امام خميني1 16

3859,5270057,3332,19456,4480040,83115,61798,16417,811115,97557,42311,37421,96159,527 16 جمع :



1395/01/16گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

لنگرگاه1395/01/11آهنگ درياUNIONN HAREVSTامام خميني1 1395/01/11

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني2 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني3 1395/02/04کنجاله سويا

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني4 1395/01/19متانول

خروج1394/01/23نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني5 1395/01/28گاز پروپان

خروج1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني6 1395/01/31کاالي کانتينري

خروج1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني7 1395/01/31

خروج1394/12/26تبسم امواج ساحلSHAYESTEHامام خميني8 1395/01/17

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني9 1395/01/30

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني10 1395/01/17

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني11 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني12 1395/01/17

خروج1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني13 1395/01/27

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني14 1395/01/27

خروج1395/01/08آبران جنوبSOTIRIAامام خميني15 1395/01/19

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني16 1395/01/23

خروج1395/01/09آبران جنوبOREامام خميني17 1395/01/18

خروج1395/01/09پيشتازان درياSTENTORامام خميني18 1395/01/16شمش آهن

خروج1395/01/09تجارت درياي آبيCLIAامام خميني19 1395/01/18

خروج1395/01/10آبران جنوبGEORGIA Tامام خميني20 1395/01/20

خروج1395/01/12دريا سرعتMELORامام خميني21 1395/01/19نفت کوره

خروج1395/01/13تجارت درياي آبيSUMMIT SUCCESSامام خميني22 1395/01/19

خروج1395/01/13گذرگاه خليج فارس آبيKIANAامام خميني23 1395/01/17

خروج1395/01/14هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني24 1395/01/19کاالي کانتينري

خروج1395/01/14پرنده درياي هرمزDESTINYامام خميني25 1395/01/19شمش آهن

خروج1395/01/15دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني26 1395/01/27

خروج1395/01/15سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني27 1395/01/16قير مايع



1395/01/16گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

خروج1395/01/15ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني28 1395/01/16کاالي کانتينري

خروج1395/01/15فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني29 1395/01/17قير مايع

خروج1395/01/15پارس پارينهDAWN MADURAIامام خميني30 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/15رنگين کمان اطلس اوشانMANDARIN OCEANامام خميني31 1395/01/21سنگ آهن

خروج1395/01/15هوپاد درياYARANامام خميني32 1395/01/22کاالي کانتينري

خروج1395/01/16پارس پارينهFULL STARامام خميني33 1395/01/30گازوئيل

خروج1395/01/16خليج آبيLGHTHOUSE WINMOREامام خميني34 1395/01/18پارا زايلين - (پارا اکسيلن)

خروج1395/01/16عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني35 1395/01/19آمونياک

خروج1395/01/16ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني36 1395/01/19گازوئيل

خروج1395/01/16ستاره تدارک درياJamejam 5امام خميني37 1395/01/17کاالي کانتينري

خروج1395/01/16جاده نقره ايCHEM MASTERامام خميني38 1395/01/18متانول



1395/01/16گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

ADMIRAL SANTOSH *1395/01/152,90020000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 15,571 کاالي کانتينري 1395/01/15 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/01/154200 13 بارگيريکانتينر امام خميني 25,571 کانتينر خالي 1395/01/15 ستاره تدارک دريا

PETER S1395/01/122,300000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 354,756 ذرت دامي 1394/12/29 اقيانوس آبي

PETER S1395/01/126,227000 14 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 454,756 ذرت دامي 1394/12/29 اقيانوس آبي

CLIA1395/01/108,551000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 571,500 ذرت دامي 1395/01/09 تجارت درياي آبي

SUMMIT SUCCESS1395/01/1412,684000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 665,178 ذرت دامي 1395/01/13 تجارت درياي آبي

GEORGIA T1395/01/115,654000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 762,992 ذرت دامي 1395/01/10 آبران جنوب

ORE1395/01/104,422000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 835,000 روغن سويا 1395/01/09 آبران جنوب

KIANA1395/01/134,173000 23 تخليهدو امام خميني 918,170 ام دي اف - تخته 1395/01/13 گذرگاه خليج فارس آبي

HELVETIA ONE1395/01/147,558000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1070,901 کنجاله سويا 1395/01/04 آبران جنوب

SOTIRIA1395/01/095,764000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1148,889 کنجاله سويا 1395/01/08 آبران جنوب

DESTINY1395/01/189,01904100 29 بارگيريصادرات امام خميني 1228,931 شمش آهن 1395/01/14 پرنده درياي هرمز

MANDARIN OCEAN1395/01/165,896000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1355,019 سنگ آهن 1395/01/15 رنگين کمان اطلس اوشان

ASPHALT TEN1395/01/162,000000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,495 قير مايع 1395/01/15 فانوس ساحل

OCEAN JASPER *1395/01/15570000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 154,220 قير مايع 1395/01/15 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

FIONA1395/01/182,194000 38 تخليهترمينال نفتي امام خميني 165,461 بنزين 1395/01/15 دريا وحدت جنوب

GAS LINE1395/01/1623,008000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 1723,008 آمونياک 1395/01/16 عمو دريا بندر

CHEM MASTER1395/01/1613,047000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1813,047 متانول 1395/01/16 جاده نقره اي

115,9712024100جمع : 625,465



1395/01/16گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

1045500000557129085571020432900 455 ADMIRAL SANTOSH *131395/01/151395/01/15امام خميني

28527547560000000000000 54756 PETER S141394/12/291395/01/12امام خميني

38551697251775000000000000 71500 CLIA151395/01/091395/01/10امام خميني

4126843609729081000000000000 65178 SUMMIT SUCCESS161395/01/131395/01/14امام خميني

556544392419068000000000000 62992 GEORGIA T171395/01/101395/01/11امام خميني

64422298975103000000000000 35000 ORE221395/01/091395/01/10امام خميني

74173156582512000000000000 18170 KIANA231395/01/131395/01/13امام خميني

875581322157680000000000000 70901 HELVETIA ONE261395/01/041395/01/14امام خميني

95764422236666000000000000 48889 SOTIRIA271395/01/081395/01/09امام خميني

1000000005501958965896491230000 0 MANDARIN OCEAN321395/01/151395/01/16امام خميني

1100000002495200020004950000 0 ASPHALT TEN341395/01/151395/01/16امام خميني

1200000004220570422000000 0 OCEAN JASPER *341395/01/151395/01/15امام خميني

13000000023008230082300800000 0 1395/01/161395/01/16رازيGAS LINE7امام خميني

14219421943267000000000000 5461 1395/01/151395/01/18لنگرگاه داخليFIONAامام خميني

150000000289319019215097422004100 0 1395/01/141395/01/18لنگرگاه ميانيDESTINYامام خميني

16000000013047130471304700000 0 1395/01/161395/01/16منطقه ويژهCHEM MASTER4امام خميني

0جمع : 410 329 204 57,040 75,251 56,448 132,291 0 0 0 0 125,152 308,150 59,527 433,302



1395/01/16تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

MANDARIN OCEAN1395/01/15امام خميني1 2:00پاس ورودي5,896006:00بارگيريسنگ آهنرنگين کمان اطلس اوشان00:06  321395/01/16

4:00عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات

MANDARIN OCEAN1395/01/15امام خميني2 6:00عدم آمادگي کشتيراني5,896006:00بارگيريسنگ آهنرنگين کمان اطلس اوشان00:06  321395/01/16 صادرات



1395/01/16وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

45,07481,488126,562068,79768,7972,3311,0233,76434034امام خميني1 41000 12,6913,431,629

45,07481,488126,562068,79768,7972,3311,0233,76434034 410000جمع : 3,431,629 12,691



1395/01/16گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

تخليهگذرگاه خليج فارس آبي23KIANA1395/01/13  10:45امام خميني1 1:28بارز نبودن کاال18,170002:46ام دي اف - تخته

0:15عدم آمادگي خنکار

1:03تعطيل زود هنگام

دو



1395/01/16گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 5



1395/01/16فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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

000002202002,90842002,908امام خميني1 00002,5311,829 22,016-20,620 00

000002202002,908 42002,908جمع : 00002,5310 22,0160 00



1395/01/16فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/16گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:12 PM

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


