
1395/01/22فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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

3223,3150020,6032,71262,6600025,02737,63345,63040,34585,97546,8156,7646,85323,315امام خميني1 11

3223,3150020,6032,71262,6600025,02737,63345,63040,34585,97546,8156,7646,85323,315 11 جمع :



1395/01/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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

خروج1394/01/23نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني4 1395/01/28گاز پروپان

خروج1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني5 1395/01/31کاالي کانتينري

خروج1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني6 1395/01/31

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني7 1395/01/30

خروج1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني8 1395/01/27

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني9 1395/01/27

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني10 1395/01/23

خروج1395/01/15دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني11 1395/01/27

خروج1395/01/15هوپاد درياYARANامام خميني12 1395/01/22کاالي کانتينري

خروج1395/01/16پارس پارينهFULL STARامام خميني13 1395/01/30گازوئيل

خروج1395/01/17ايليا درياي پارسCHANG YOUNGامام خميني14 1395/01/22ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/01/18آبران جنوبVITA  FUTUREامام خميني15 1395/02/03

خروج1395/01/19گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني16 1395/01/30نفت کوره

خروج1395/01/19ملي نفتکش ايرانTOPAZISامام خميني17 1395/01/22

خروج1395/01/20کشتيراني گلANTAIOSامام خميني18 1395/01/23شمش آهن

خروج1395/01/20تجارت درياي آبيTRIGLAVامام خميني19 1395/01/26شمش آهن

خروج1395/01/21گلف اجنسيANGEL NO. 11امام خميني20 1395/01/26کاستيک سودا

خروج1395/01/21هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني21 1395/01/27کاالي کانتينري

خروج1395/01/21سيمرغ طالئي آبهاي جنوبASBONG 1امام خميني22 1395/01/22قير مايع

خروج1395/01/21گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني23 1395/01/31نفتا

خروج1395/01/21ايليا درياي پارسANGEL NO2امام خميني24 1395/01/23بنزن

خروج1395/01/22دريا سرعتARKامام خميني25 1395/02/04نفت کوره

خروج1395/01/22ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني26 1395/01/24نفت کوره

خروج1395/01/22ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني27 1395/01/23کاالي کانتينري



1395/01/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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

خروج1395/01/22ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني28 1395/01/22کاالي کانتينري

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني29 1395/02/07

خروج1395/01/22پارس پارينهTEBRAامام خميني30 1395/01/31روغن پايه

خروج1395/01/22خليج آبيPVT SEA LIONامام خميني31 1395/01/24ام اي جي

خروج1395/01/22خليج آبيAARON Nامام خميني32 1395/01/29سنگ آهن



1395/01/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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

ADMIRAL SANTOSH *1395/01/224,53828400 12 بارگيريکانتينر امام خميني 14,538 کاالي کانتينري 1395/01/22 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/01/223152100 12 تخليهکانتينر امام خميني 2315 کاالي کانتينري 1395/01/22 ستاره تدارک دريا

PIERA1395/01/175,081000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 376,160 کنجاله سويا 1394/12/24 آبران جنوب

ARYBBAS1395/01/193,248000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 444,000 ذرت دامي 1395/01/05 آبران جنوب

ARYBBAS1395/01/193,249000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 544,000 ذرت دامي 1395/01/05 آبران جنوب

TRIGLAV1395/01/217,06103210 22 بارگيريصادرات امام خميني 628,575 شمش آهن 1395/01/20 تجارت درياي آبي

HELVETIA ONE1395/01/148,710000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 770,901 کنجاله سويا 1395/01/04 آبران جنوب

ANTAIOS1395/01/207,12503240 29 بارگيريصادرات امام خميني 819,091 شمش آهن 1395/01/20 کشتيراني گل

PIRAMERD1395/01/251,708000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 942,495 نفت کوره 1395/01/19 گذرگاه خليج فارس آبي

PIRAMERD1395/01/252,712000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 102,712 نفت کوره 1395/01/19 گذرگاه خليج فارس آبي

ASBONG 1 *1395/01/21518000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 113,568 قير مايع 1395/01/21 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

ANGEL NO21395/01/226,622000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي1 امام خميني 126,622 بنزن 1395/01/21 ايليا درياي پارس

PVT SEA LION1395/01/226,303000 رازي6 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 136,303 ام اي جي 1395/01/22 خليج آبي

DUBRA1395/01/3028,785000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1428,785 نفتا 1395/01/21 گذرگاه خليج فارس آبي

85,9753056450جمع : 378,065



1395/01/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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

1271227120000042495170821093214020000 2712 PIRAMERD041395/01/191395/01/25امام خميني

23153150212100453845384538028428400 315 ADMIRAL SANTOSH *121395/01/221395/01/22امام خميني

350815154124619000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

46497376326368000000000000 44000 ARYBBAS151395/01/051395/01/19امام خميني

500000002857570611342915146003210 0 TRIGLAV221395/01/201395/01/21امام خميني

687106065610245000000000000 70901 HELVETIA ONE261395/01/041395/01/14امام خميني

70000000190917125147594332003240 0 ANTAIOS291395/01/201395/01/20امام خميني

800000003568518356800000 0 ASBONG 1 *341395/01/211395/01/21امام خميني

9000000066226622662200000 0 1395/01/211395/01/22پتروشيميANGEL NO21امام خميني

10000000063036303630300000 0 1395/01/221395/01/22رازيPVT SEA LION6امام خميني

11000000028785287852878500000 0 1395/01/211395/01/30منطقه ويژه DUBRA3امام خميني

0جمع : 645 284 284 40,880 99,097 62,660 139,977 0 0 21 21 41,232 152,856 23,315 194,088



1395/01/22تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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



1395/01/22وضعیت 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   11:12 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

55,89630,16886,064053,57953,5792,0273072,97955055امام خميني1 64500 -23,4113,325,895

55,89630,16886,064053,57953,5792,0273072,97955055 645000جمع : 3,325,895 -23,411



1395/01/22گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1395/01/22  06:30امام خميني1 0:15مسائل کارگري3152100:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1395/01/22  06:30امام خميني2 0:20جابجايي تجهيزات1,0004000:20کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1395/01/22  06:30امام خميني3 0:20بازکردن الشينگ کانتينر1,0004000:20کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1395/01/22  06:30امام خميني4 1:00بازکردن/ بستن درب انبارها3,53824401:00کاالي کانتينري کانتينر



1395/01/22گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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 11



1395/01/22فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 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

0021031500402444,53803054,853امام خميني1 00002,5661,815 21,742-20,734 00

0021031500402444,538 03054,853جمع : 00002,5660 21,7420 00



1395/01/22فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:12 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/22گزارش 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   11:12 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


