
1395/01/28فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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

3662,5720062,572011,106005,4355,67168,0075,67173,67853,7138,98718,60357,379امام خميني1 15

3662,5720062,572011,106005,4355,67168,0075,67173,67853,7138,98718,60357,379 15 جمع :



1395/01/28گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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

خروج1394/01/23نيلگون 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

خروج1395/01/16پارس پارينهFULL STARامام خميني8 1395/01/30گازوئيل

خروج1395/01/18آبران جنوبVITA  FUTUREامام خميني9 1395/02/03

خروج1395/01/19گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني10 1395/01/30نفت کوره

خروج1395/01/21گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني11 1395/01/31نفتا

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني12 1395/02/07

خروج1395/01/22دريا سرعتARKامام خميني13 1395/02/04نفت کوره

خروج1395/01/22پارس پارينهTEBRAامام خميني14 1395/01/31روغن پايه

خروج1395/01/22خليج آبيAARON Nامام خميني15 1395/01/29سنگ آهن

خروج1395/01/23آبران جنوبPINA CAFIEROامام خميني16 1395/02/05

خروج1395/01/23هوپاد درياROSHAKامام خميني17 1395/01/29

خروج1395/01/23پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني18 1395/01/31روغن پايه

خروج1395/01/24امواج طاليي کاسپينM SPIRITامام خميني19 1395/01/28نفت کوره

خروج1395/01/24امواج درياPVT ATHENAامام خميني20 1395/02/01نفت کوره

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقHAI KUOامام خميني21 1395/01/31گوگرد - گل شيميايي

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقKING PRIDEامام خميني22 1395/02/01

خروج1395/01/26امواج طاليي کاسپينSELIN Dامام خميني23 1395/01/31

خروج1395/01/26خدمات دريايي پارسانMU DAN SONGامام خميني24 1395/01/30پوسته اکسيد آهن

خروج1395/01/26سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني25 1395/01/29قير مايع

خروج1395/01/26ارفع اژدر خليج فارسABDULLAHامام خميني26 1395/02/01

خروج1395/01/27نمايندگي کشتيراني ترنگ درياALI18امام خميني27 1395/01/28کاالي کانتينري



1395/01/28گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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

خروج1395/01/27دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني28 1395/01/28

خروج1395/01/27آهنگ درياCHEM PEACEامام خميني29 1395/01/30ام اي جي

خروج1395/01/27پيوند درياFAREEDAامام خميني30 1395/01/29کاالي کانتينري

خروج1395/01/27شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني31 1395/01/29گازوئيل

خروج1395/01/27تجارت درياي آبيJUNIORامام خميني32 1395/02/06

خروج1395/01/28امواج درياUBT FJORDامام خميني33 1395/01/30ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/01/28فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني34 1395/02/01قير مايع

خروج1395/01/28ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني35 1395/01/29کاالي کانتينري

خروج1395/01/28سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني36 1395/01/31قير مايع



1395/01/28گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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

PIRAMERD1395/01/252,1190780 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,495 نفت کوره 1395/01/19 گذرگاه خليج فارس آبي

KING PRIDE1395/01/272,187000 09 تخليهسه امام خميني 27,840 لوله آهني 1395/01/25 پاشا درياي شرق

ALI18 *1395/01/281,7178800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 31,717 کاالي کانتينري نمايندگي کشتيراني ترنگ دريا1395/01/27

ALI18 *1395/01/281084900 12 تخليهکانتينر امام خميني 4108 کانتينر خالي نمايندگي کشتيراني ترنگ دريا1395/01/27

FAREEDA1395/01/282,11714600 12 بارگيريکانتينر امام خميني 52,126 کاالي کانتينري 1395/01/27 پيوند دريا

FAREEDA1395/01/2880600 12 تخليهکانتينر امام خميني 6102 کاالي کانتينري 1395/01/27 پيوند دريا

FAREEDA1395/01/289400 12 بارگيريکانتينر امام خميني 72,126 کانتينر خالي 1395/01/27 پيوند دريا

FAREEDA1395/01/28221000 12 تخليهکانتينر امام خميني 8102 کانتينر خالي 1395/01/27 پيوند دريا

PIERA1395/01/174,804000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 976,160 کنجاله سويا 1394/12/24 آبران جنوب

PINA CAFIERO1395/01/276,908000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1060,500 گندم آردسازي 1395/01/23 آبران جنوب

VITA  FUTURE1395/01/2714,024000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1171,005 ذرت دامي 1395/01/18 آبران جنوب

ABDULLAH1395/01/274,733000 24 تخليهسه امام خميني 1221,834 ام دي اف خام 1395/01/26 ارفع اژدر خليج فارس

JUNIOR1395/01/287,785000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1363,500 ذرت دامي 1395/01/27 تجارت درياي آبي

OCEAN LIFE1395/01/248,567000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1456,863 جو دامي 1394/12/29 آبران جنوب

ROSHAK1395/01/248,161000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1530,121 کود اوره 1395/01/23 هوپاد دريا

AARON N1395/01/231,592000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1638,832 سنگ آهن 1395/01/22 خليج آبي

BAY PEARL1395/01/301,753000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 175,017 روغن پايه 1395/01/23 پرنده درياي هرمز

INFINITY 11395/01/281,799000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 181,799 قير مايع 1395/01/26 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

SELIN D1395/01/312,200000 رازي6 تخليهپتروشيمي رازي امام خميني 195,193 اکريلونيتريل 1395/01/26 امواج طاليي کاسپين

SELIN D1395/01/312,993000 رازي6 تخليهپتروشيمي رازي امام خميني 205,193 نرمال هگزان 1395/01/26 امواج طاليي کاسپين

73,678303780جمع : 492,633



1395/01/28گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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

1027120000042495211939249324600780 2712 PIRAMERD041395/01/191395/01/25امام خميني

2218741283712000000000000 7840 KING PRIDE091395/01/251395/01/27امام خميني

310810804949001717171717170888800 108 ALI18 *121395/01/271395/01/28امام خميني

41021020161600212621262126015015000 102 FAREEDA121395/01/271395/01/28امام خميني

54804674488712000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

66908690853592000000000000 60500 PINA CAFIERO151395/01/231395/01/27امام خميني

7140242347647529000000000000 71005 VITA  FUTURE161395/01/181395/01/27امام خميني

84733691714917000000000000 21834 ABDULLAH241395/01/261395/01/27امام خميني

97785778555715000000000000 63500 JUNIOR261395/01/271395/01/28امام خميني

1085674529011573000000000000 56863 OCEAN LIFE271394/12/291395/01/24امام خميني

118161272692852000000000000 30121 ROSHAK291395/01/231395/01/24امام خميني

120000000388321592378339990000 0 AARON N301395/01/221395/01/23امام خميني

13519351930000000000000 5193 1395/01/261395/01/31لنگرگاه داخليSELIN Dامام خميني

14000000050171753175332640000 0 1395/01/231395/01/30لنگرگاه ميانيBAY PEARLامام خميني

15000000017991799179900000 0 1395/01/261395/01/28لنگرگاه ميانيINFINITY 1امام خميني

0جمع : 78 238 238 7,509 84,477 11,106 91,986 0 0 65 65 198,602 197,336 62,572 395,938



1395/01/28تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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



1395/01/28وضعیت 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   3:17 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

2,11975,98278,101062,70062,7002,2828933,25375075امام خميني1 7800 13,2823,243,701

2,11975,98278,101062,70062,7002,2828933,25375075 78000جمع : 3,243,701 13,282



1395/01/28گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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

بارگيريخليج آبي30AARON N1395/01/22  21:10امام خميني1 3:00آماده نبودن محموله1,592009:00سنگ آهن

2:00آماده نبودن محموله

3:59آماده نبودن محموله

صادرات

تخليهنمايندگي کشتيراني ترنگ دريا12ALI181395/01/27  19:10امام خميني2 1084900:15کانتينر خالي کانتينر

بارگيرينمايندگي کشتيراني ترنگ دريا12ALI181395/01/27  19:10امام خميني3 1,0504200:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1395/01/27  19:15امام خميني4 0:15مسائل کارگري60400:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1395/01/27  19:15امام خميني5 0:15بازکردن الشينگ کانتينر20200:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1395/01/27  19:15امام خميني6 0:15جابجايي تجهيزات221000:15کانتينر خالي کانتينر

بارگيريپيوند دريا12FAREEDA1395/01/27  19:15امام خميني7 0:10خرابي گنتري کرين2,11714600:10کاالي کانتينري کانتينر



1395/01/28گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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 17



1395/01/28فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 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

5904221040421923,843632404,053امام خميني1 00002,6471,760 21,786-20,897 00

5904221040421923,843 632404,053جمع : 00002,6470 21,7860 00



1395/01/28فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:17 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/28گزارش 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   3:17 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


