
1395/01/17فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

3750,0330046,7663,267199,8340023,616176,21870,382179,485249,86755,91912,82331,79050,033امام خميني1 18

3750,0330046,7663,267199,8340023,616176,21870,382179,485249,86755,91912,82331,79050,033 18 جمع :



1395/01/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

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

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني9 1395/01/17

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني10 1395/01/30

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

خروج1395/01/09تجارت درياي آبيCLIAامام خميني17 1395/01/18

خروج1395/01/09آبران جنوبOREامام خميني18 1395/01/18

خروج1395/01/10آبران جنوبGEORGIA Tامام خميني19 1395/01/20

خروج1395/01/12دريا سرعتMELORامام خميني20 1395/01/19نفت کوره

خروج1395/01/13گذرگاه خليج فارس آبيKIANAامام خميني21 1395/01/17

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

خروج1395/01/14هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني23 1395/01/19کاالي کانتينري

خروج1395/01/14پرنده درياي هرمزDESTINYامام خميني24 1395/01/19شمش آهن

خروج1395/01/15دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني25 1395/01/27

خروج1395/01/15فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني26 1395/01/17قير مايع

خروج1395/01/15پارس پارينهDAWN MADURAIامام خميني27 1395/01/17گازوئيل



1395/01/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

خروج1395/01/15رنگين کمان اطلس اوشانMANDARIN OCEANامام خميني28 1395/01/21سنگ آهن

خروج1395/01/15هوپاد درياYARANامام خميني29 1395/01/22کاالي کانتينري

خروج1395/01/16پارس پارينهFULL STARامام خميني30 1395/01/30گازوئيل

خروج1395/01/16خليج آبيLGHTHOUSE WINMOREامام خميني31 1395/01/18پارا زايلين - (پارا اکسيلن)

خروج1395/01/16ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني32 1395/01/19گازوئيل

خروج1395/01/16ستاره تدارک درياJamejam 5امام خميني33 1395/01/17کاالي کانتينري

خروج1395/01/16عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني34 1395/01/19آمونياک

خروج1395/01/16جاده نقره ايCHEM MASTERامام خميني35 1395/01/18متانول

خروج1395/01/17ايليا درياي پارسCHANG YOUNGامام خميني36 1395/01/22ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/01/17پارس پارينهZENITH STARامام خميني37 1395/01/19فورفورال اکستراکت



1395/01/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

Jamejam 5 *1395/01/175804000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 1580 کاالي کانتينري 1395/01/16 ستاره تدارک دريا

PIERA1395/01/177,416000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 276,160 ذرت دامي 1394/12/24 آبران جنوب

CLIA1395/01/101,775000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 371,500 ذرت دامي 1395/01/09 تجارت درياي آبي

SUMMIT SUCCESS1395/01/1412,124000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 465,178 ذرت دامي 1395/01/13 تجارت درياي آبي

GEORGIA T1395/01/116,476000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 562,992 ذرت دامي 1395/01/10 آبران جنوب

ORE1395/01/103,589000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 635,000 روغن سويا 1395/01/09 آبران جنوب

KIANA *1395/01/132,512000 23 تخليهدو امام خميني 718,170 ام دي اف - تخته 1395/01/13 گذرگاه خليج فارس آبي

HELVETIA ONE1395/01/147,430000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 870,901 کنجاله سويا 1395/01/04 آبران جنوب

SOTIRIA1395/01/095,444000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 948,889 کنجاله سويا 1395/01/08 آبران جنوب

DESTINY1395/01/187,42203370 29 بارگيريصادرات امام خميني 1028,931 شمش آهن 1395/01/14 پرنده درياي هرمز

MANDARIN OCEAN1395/01/1610,560000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1155,019 سنگ آهن 1395/01/15 رنگين کمان اطلس اوشان

ASPHALT TEN *1395/01/16495000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 122,495 قير مايع 1395/01/15 فانوس ساحل

ZENITH STAR1395/01/171,188000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 134,142 فورفورال اکستراکت 1395/01/17 پارس پارينه

FIONA1395/01/183,267000 38 تخليهترمينال نفتي امام خميني 145,461 بنزين 1395/01/15 دريا وحدت جنوب

DAWN MADURAI *1395/01/1514,354000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1514,354 گازوئيل 1395/01/15 پارس پارينه

M SPIRIT *1395/01/1580,201000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1680,201 گازوئيل 1395/01/02 دريا سرعت

MELOR1395/01/1779,980000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1779,980 نفت کوره 1395/01/12 دريا سرعت

LGHTHOUSE WINMORE1395/01/175,054000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 185,054 پارا زايلين - (پارا اکسيلن) 1395/01/16 خليج آبي

249,867403370جمع : 725,007



1395/01/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

100000005805805800404000 0 Jamejam 5 *111395/01/161395/01/17امام خميني

274161741658744000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

31775715000000000000000 71500 CLIA151395/01/091395/01/10امام خميني

4121244822116957000000000000 65178 SUMMIT SUCCESS161395/01/131395/01/14امام خميني

564765040012592000000000000 62992 GEORGIA T171395/01/101395/01/11امام خميني

63589334861514000000000000 35000 ORE221395/01/091395/01/10امام خميني

72512181700000000000000 18170 KIANA *231395/01/131395/01/13امام خميني

874302065150250000000000000 70901 HELVETIA ONE261395/01/041395/01/14امام خميني

95444476671222000000000000 48889 SOTIRIA271395/01/081395/01/09امام خميني

100000000550191056016456385630000 0 MANDARIN OCEAN321395/01/151395/01/16امام خميني

1100000002495495249500000 0 ASPHALT TEN *341395/01/151395/01/16امام خميني

12000000041421188118829540000 0 ZENITH STAR341395/01/171395/01/17امام خميني

13326754610000000000000 5461 1395/01/151395/01/18لنگرگاه داخليFIONAامام خميني

140000000289317422289310003370 0 1395/01/141395/01/18لنگرگاه ميانيDESTINYامام خميني

15000000014354143541435400000 0 1395/01/151395/01/15ماهشهر* DAWN MADURAIامام خميني

16000000080201802018020100000 0 1395/01/021395/01/15ماهشهر* M SPIRITامام خميني

17000000079980799807998000000 0 1395/01/121395/01/17ماهشهرMELORامام خميني

18000000050545054505400000 0 1395/01/161395/01/17منطقه ويژه LGHTHOUSE WINMORE3امام خميني

0جمع : 337 40 40 41,517 229,239 199,834 270,756 0 0 0 0 141,279 312,972 50,033 454,251



1395/01/17تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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



1395/01/17وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

187,01181,823268,834068,74268,7422,6801,3504,36713013امام خميني1 33700 13,0813,412,010

187,01181,823268,834068,74268,7422,6801,3504,36713013 337000جمع : 3,412,010 13,081



1395/01/17گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

تخليهگذرگاه خليج فارس آبي23KIANA1395/01/13  10:45امام خميني1 0:46تعطيل زود هنگام18,170001:29ام دي اف - تخته

0:43بارز نبودن کاال

دو

بارگيريستاره تدارک دريا11Jamejam 51395/01/16  22:00امام خميني2 0:15مسائل کارگري5804000:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11Jamejam 51395/01/16  22:00امام خميني3 0:30جابجايي تجهيزات5804000:30کاالي کانتينري کانتينر



1395/01/17گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 6



1395/01/17فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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

0000000040580040580امام خميني1 00002,5061,848 21,842-20,430 00

0000000040580 040580جمع : 00002,5060 21,8420 00



1395/01/17فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/17گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:08 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


