
1395/01/29فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

3859,9330059,933041,0530030,91710,13690,85010,136100,98663,56025,59513,25359,933امام خميني1 17

3859,9330059,933041,0530030,91710,13690,85010,136100,98663,56025,59513,25359,933 17 جمع :



1395/01/29گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

لنگرگاه1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني2 1395/01/29سويا

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني3 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني4 1395/02/04کنجاله سويا

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

خروج1395/01/22دريا سرعتARKامام خميني12 1395/02/04نفت کوره

خروج1395/01/22پارس پارينهTEBRAامام خميني13 1395/01/31روغن پايه

خروج1395/01/22خليج آبيAARON Nامام خميني14 1395/01/29سنگ آهن

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني15 1395/02/07

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 درياPVT ATHENAامام خميني19 1395/02/01نفت کوره

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقHAI KUOامام خميني20 1395/01/31گوگرد - گل شيميايي

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقKING PRIDEامام خميني21 1395/02/01

خروج1395/01/26امواج طاليي کاسپينSELIN Dامام خميني22 1395/01/31

خروج1395/01/26خدمات دريايي پارسانMU DAN SONGامام خميني23 1395/01/30پوسته اکسيد آهن

خروج1395/01/26ارفع اژدر خليج فارسABDULLAHامام خميني24 1395/02/01

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

خروج1395/01/27شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني26 1395/01/29گازوئيل

خروج1395/01/27تجارت درياي آبيJUNIORامام خميني27 1395/02/06



1395/01/29گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

خروج1395/01/27آهنگ درياCHEM PEACEامام خميني28 1395/01/30ام اي جي

خروج1395/01/27پيوند درياFAREEDAامام خميني29 1395/01/29کاالي کانتينري

خروج1395/01/28امواج درياUBT FJORDامام خميني30 1395/01/30ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/01/28فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني31 1395/02/01قير مايع

خروج1395/01/28سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني32 1395/01/31قير مايع

خروج1395/01/28ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني33 1395/01/29کاالي کانتينري

خروج1395/01/29ايليا درياي پارسANGEL NO2امام خميني34 1395/01/31بنزن

خروج1395/01/29خط آبي بيتاGREEN BELTامام خميني35 1395/02/03روغن پايه

خروج1395/01/29گلBOLERAامام خميني36 1395/02/02شمش آهن

خروج1395/01/29هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني37 1395/02/01کانتينر خالي

خروج1395/01/29هوپاد درياABTIN 1امام خميني38 1395/02/05کاالي کانتينري



1395/01/29گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

PIRAMERD1395/01/253,24601350 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,495 نفت کوره 1395/01/19 گذرگاه خليج فارس آبي

KING PRIDE1395/01/27803000 09 تخليهسه امام خميني 27,840 لوله آهني 1395/01/25 پاشا درياي شرق

JAME JAM 5 *1395/01/291,2056500 12 بارگيريکانتينر امام خميني 31,205 کاالي کانتينري 1395/01/28 ستاره تدارک دريا

ABTIN 11395/02/012,88525900 13 تخليهکانتينر امام خميني 43,009 کاالي کانتينري 1395/01/29 هوپاد دريا

ABTIN 11395/02/011246200 13 تخليهکانتينر امام خميني 53,009 کانتينر خالي 1395/01/29 هوپاد دريا

PIERA1395/01/176,569000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 676,160 کنجاله سويا 1394/12/24 آبران جنوب

PINA CAFIERO1395/01/275,084000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 760,500 گندم آردسازي 1395/01/23 آبران جنوب

VITA  FUTURE1395/01/2716,786000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 871,005 ذرت دامي 1395/01/18 آبران جنوب

ABDULLAH1395/01/274,441000 24 تخليهسه امام خميني 921,834 ام دي اف خام 1395/01/26 ارفع اژدر خليج فارس

JUNIOR1395/01/2811,765000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1063,500 ذرت دامي 1395/01/27 تجارت درياي آبي

OCEAN LIFE1395/01/248,624000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1156,863 جو دامي 1394/12/29 آبران جنوب

ROSHAK *1395/01/242,852000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1230,121 کود اوره 1395/01/23 هوپاد دريا

AARON N *1395/01/23999000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1338,832 سنگ آهن 1395/01/22 خليج آبي

MU DAN SONG1395/01/2616,501000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1425,301 پوسته اکسيد آهن 1395/01/26 خدمات دريايي پارسان

BAY PEARL1395/01/302,940000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 155,017 روغن پايه 1395/01/23 پرنده درياي هرمز

OCEAN JASPER1395/01/303,950000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 164,217 قير مايع 1395/01/28 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

UBT FJORD1395/01/295,122000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 175,122 ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن) 1395/01/28 امواج دريا

CHEM PEACE1395/01/297,090000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 187,090 ام اي جي 1395/01/27 آهنگ دريا

100,9863861350جمع : 523,120



1395/01/29گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

10271200000424953246424950001350 2712 PIRAMERD041395/01/191395/01/25امام خميني

280349312909000000000000 7840 KING PRIDE091395/01/251395/01/27امام خميني

300000001205120512050656500 0 JAME JAM 5 *121395/01/281395/01/29امام خميني

46569740172143000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

550841199248508000000000000 60500 PINA CAFIERO151395/01/231395/01/27امام خميني

6167864026230743000000000000 71005 VITA  FUTURE161395/01/181395/01/27امام خميني

744411135810476000000000000 21834 ABDULLAH241395/01/261395/01/27امام خميني

8117651955043950000000000000 63500 JUNIOR261395/01/271395/01/28امام خميني

98624539142949000000000000 56863 OCEAN LIFE271394/12/291395/01/24امام خميني

102852301210000000000000 30121 ROSHAK *291395/01/231395/01/24امام خميني

110000000388329993883200000 0 AARON N *301395/01/221395/01/23امام خميني

12000000025301165012530100000 0 MU DAN SONG321395/01/261395/01/26امام خميني

13000000051225122512200000 0 1395/01/281395/01/29پتروشيميUBT FJORD2امام خميني

143009300903213210027550027550000 3009 1395/01/291395/02/01لنگرگاه داخليABTIN 1امام خميني

1500000005017294046933240000 0 1395/01/231395/01/30لنگرگاه ميانيBAY PEARLامام خميني

1600000004217395039502670000 0 1395/01/281395/01/30لنگرگاه ميانيOCEAN JASPERامام خميني

17000000070907090709000000 0 1395/01/271395/01/29منطقه ويژهCHEM PEACE4امام خميني

0جمع : 135 65 65 3,346 128,688 41,053 132,034 0 0 321 321 141,678 251,866 59,933 393,544



1395/01/29تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

BOLERA1395/01/29امام خميني1 1:59پاس ورودي6,366002:00بارگيريشمش آهنگل21:50  291395/01/29 صادرات

AARON N1395/01/22امام خميني2 2:00بازرسي درافت سروي999006:00بارگيريسنگ آهنخليج آبي01:40  301395/01/23

4:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال

صادرات

MU DAN SONG1395/01/26امام خميني3 2:00بازرسي درافت سروي7,251005:00بارگيريپوسته اکسيد آهنخدمات دريايي پارسان23:55  321395/01/26

2:59جداسازي شناور از اسکله وانتقال

صادرات



1395/01/29وضعیت 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   3:18 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

15,45873,18688,644089,15589,1552,8025853,52244044امام خميني1 13500 -15,9693,227,732

15,45873,18688,644089,15589,1552,8025853,52244044 135000جمع : 3,227,732 -15,969



1395/01/29گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

تخليههوپاد دريا13ABTIN 11395/01/29  18:30امام خميني1 0:15مسائل کارگري4503000:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13ABTIN 11395/01/29  18:30امام خميني2 0:30بازکردن الشينگ کانتينر40400:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13ABTIN 11395/01/29  18:30امام خميني3 0:25جابجايي تجهيزات1246200:25کانتينر خالي کانتينر

تخليههوپاد دريا13ABTIN 11395/01/29  18:30امام خميني4 1:45بازکردن/ بستن درب انبارها1246201:45کانتينر خالي کانتينر



1395/01/29گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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 18

22513.15000هوپاد درياAMINA1395/01/29  02:36IRANامام خميني2 سويا



1395/01/29فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 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

062592003,0090025401,205623244,214امام خميني1 00002,6471,824 21,731-20,687 00

062592003,0090025401,205 623244,214جمع : 00002,6470 21,7310 00



1395/01/29فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:18 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/29گزارش 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   3:18 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


