
1395/01/30فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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

3544,9840044,9840199,9130010,691189,22255,675189,222244,89776,9785,51610,92744,984امام خميني1 19

3544,9840044,9840199,9130010,691189,22255,675189,222244,89776,9785,51610,92744,984 19 جمع :



1395/01/30گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني13 1395/02/07

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

خروج1395/01/23پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني15 1395/01/31روغن پايه

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

خروج1395/01/24امواج درياPVT ATHENAامام خميني17 1395/02/01نفت کوره

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقHAI KUOامام خميني18 1395/01/31گوگرد - گل شيميايي

خروج1395/01/25پاشا درياي شرقKING PRIDEامام خميني19 1395/02/01

خروج1395/01/26امواج طاليي کاسپينSELIN Dامام خميني20 1395/01/31

خروج1395/01/26خدمات دريايي پارسانMU DAN SONGامام خميني21 1395/01/30پوسته اکسيد آهن

خروج1395/01/26ارفع اژدر خليج فارسABDULLAHامام خميني22 1395/02/01

خروج1395/01/27آهنگ درياCHEM PEACEامام خميني23 1395/01/30ام اي جي

خروج1395/01/27تجارت درياي آبيJUNIORامام خميني24 1395/02/06

خروج1395/01/28فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني25 1395/02/01قير مايع

خروج1395/01/28امواج درياUBT FJORDامام خميني26 1395/01/30ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/01/28سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني27 1395/01/31قير مايع



1395/01/30گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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

خروج1395/01/29خط آبي بيتاGREEN BELTامام خميني28 1395/02/03روغن پايه

خروج1395/01/29ايليا درياي پارسANGEL NO2امام خميني29 1395/01/31بنزن

خروج1395/01/29گلBOLERAامام خميني30 1395/02/02شمش آهن

خروج1395/01/29هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني31 1395/02/01کانتينر خالي

خروج1395/01/29هوپاد درياABTIN 1امام خميني32 1395/02/05کاالي کانتينري

خروج1395/01/30تجارت درياي آبيPONTONIKSامام خميني33 1395/02/05

خروج1395/01/30سيزارکCHANG HANG ZE HAIامام خميني34 1395/02/02

خروج1395/01/30ايليا درياي پارسSHAYBAHامام خميني35 1395/02/01رافينت



1395/01/30گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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

KING PRIDE1395/01/27823000 09 تخليهسه امام خميني 17,840 لوله آهني 1395/01/25 پاشا درياي شرق

FOROTAN1395/01/306205800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 2620 کاالي کانتينري 1394/12/12 سيزارک

IRAN HORMUZ 251395/01/312701800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 3950 کاالي کانتينري 1395/01/29 هوپاد دريا

IRAN HORMUZ 251395/01/316806800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 4950 کانتينر خالي 1395/01/29 هوپاد دريا

IRAN HORMUZ 251395/01/311758600 12 تخليهکانتينر امام خميني 5175 کانتينر خالي 1395/01/29 هوپاد دريا

ABTIN 11395/02/012,75519000 13 بارگيريکانتينر امام خميني 62,755 کاالي کانتينري 1395/01/29 هوپاد دريا

PIERA1395/01/172,143000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 776,160 کنجاله سويا 1394/12/24 آبران جنوب

PINA CAFIERO1395/01/277,008000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 860,500 گندم آردسازي 1395/01/23 آبران جنوب

VITA  FUTURE1395/01/2710,412000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 971,005 ذرت دامي 1395/01/18 آبران جنوب

PONTONIKS1395/01/306,163000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1066,000 ذرت دامي 1395/01/30 تجارت درياي آبي

CHANG HANG ZE HAI1395/01/301,902000 23 تخليهدو امام خميني 116,544 تيرآهن 1395/01/30 سيزارک

ABDULLAH1395/01/274,519000 24 تخليهسه امام خميني 1221,834 ام دي اف خام 1395/01/26 ارفع اژدر خليج فارس

JUNIOR1395/01/288,890000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1363,500 ذرت دامي 1395/01/27 تجارت درياي آبي

OCEAN LIFE *1395/01/242,949000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1456,863 جو دامي 1394/12/29 آبران جنوب

BOLERA1395/01/296,36602890 29 بارگيريصادرات امام خميني 1522,995 شمش آهن 1395/01/29 گل

BAY PEARL1395/01/30324000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 165,017 روغن پايه 1395/01/23 پرنده درياي هرمز

ASPHALT II1395/01/30600000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 172,703 قير مايع 1395/01/28 فانوس ساحل

OCEAN JASPER1395/01/30267000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 184,217 قير مايع 1395/01/28 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

ANGEL NO21395/01/305,062000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي1 امام خميني 195,062 بنزن 1395/01/29 ايليا درياي پارس

PVT ATHENA1395/01/3086,500000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 2086,500 نفت کوره 1395/01/24 امواج دريا

SHAYBAH1395/01/319,969000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2119,855 رافينت 1395/01/30 ايليا درياي پارس

158,3974202890جمع : 582,045



1395/01/30گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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

182357542086000000000000 7840 KING PRIDE091395/01/251395/01/27امام خميني

200000006206206200585800 0 FOROTAN121394/12/121395/01/30امام خميني

32143761600000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

470081900041500000000000000 60500 PINA CAFIERO151395/01/231395/01/27امام خميني

5104125067420331000000000000 71005 VITA  FUTURE161395/01/181395/01/27امام خميني

66163616359837000000000000 66000 PONTONIKS171395/01/301395/01/30امام خميني

7190219024642000000000000 6544 CHANG HANG ZE HAI231395/01/301395/01/30امام خميني

84519158775957000000000000 21834 ABDULLAH241395/01/261395/01/27امام خميني

988902844035060000000000000 63500 JUNIOR261395/01/271395/01/28امام خميني

102949568630000000000000 56863 OCEAN LIFE *271394/12/291395/01/24امام خميني

110000000229956366636616629002890 0 BOLERA291395/01/291395/01/29امام خميني

120000000270360060021030000 0 ASPHALT II341395/01/281395/01/30امام خميني

13000000050625062506200000 0 1395/01/291395/01/30پتروشيميANGEL NO21امام خميني

140000000198559969996998860000 0 1395/01/301395/01/31پتروشيميSHAYBAH1امام خميني

150300900000275527552755019019000 3009 1395/01/291395/02/01لنگرگاه داخليABTIN 1امام خميني

1617517508686009509509500868600 175 1395/01/291395/01/31لنگرگاه داخليIRAN HORMUZ 25امام خميني

1700000005017324501700000 0 1395/01/231395/01/30لنگرگاه ميانيBAY PEARLامام خميني

1800000004217267421700000 0 1395/01/281395/01/30لنگرگاه ميانيOCEAN JASPERامام خميني

19000000086500173000173000-865000000 0 1395/01/241395/01/30ماهشهرPVT ATHENAامام خميني

0جمع : 289 334 334 -57,882 208,556 199,913 150,674 0 0 86 86 169,413 264,017 44,984 433,430



1395/01/30تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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 6:00عدم آمادگي صاحب کاال6,366006:00بارگيريشمش آهنگل21:50  291395/01/29 صادرات



1395/01/30وضعیت 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   3:19 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

194,39755,911250,308082,49482,4943,2985004,08747047امام خميني1 28900 -26,5833,201,149

194,39755,911250,308082,49482,4943,2985004,08747047 289000جمع : 3,201,149 -26,583



1395/01/30گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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

تخليهسيزارک23CHANG HANG ZE HAI1395/01/30  00:15امام خميني1 0:20عدم آمادگي خنکار6,544005:42تيرآهن

1:10عدم آمادگي خنکار

1:45بارز نبودن کاال

0:45تعطيل زود هنگام

1:42مشکالت تخليه

دو

بارگيريسيزارک12FOROTAN1394/12/12  06:15امام خميني2 0:10مسائل کارگري120800:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريسيزارک12FOROTAN1394/12/12  06:15امام خميني3 0:15جابجايي تجهيزات5005000:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا12IRAN HORMUZ 251395/01/29  20:20امام خميني4 0:10مسائل کارگري311400:10کانتينر خالي کانتينر

تخليههوپاد دريا12IRAN HORMUZ 251395/01/29  20:20امام خميني5 0:30بازکردن الشينگ کانتينر1447200:30کانتينر خالي کانتينر

بارگيريهوپاد دريا12IRAN HORMUZ 251395/01/29  20:20امام خميني6 1:00خرابي گنتري کرين2701801:00کاالي کانتينري کانتينر



1395/01/30گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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 19

22513.15001هوپاد درياAMINA1395/01/29  02:36IRANامام خميني2 سويا



1395/01/30فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 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

147200175068262404,3251542664,500امام خميني1 00002,6821,813 21,704-20,698 00

147200175068262404,325 1542664,500جمع : 00002,6820 21,7040 00



1395/01/30فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   3:19 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/30گزارش 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   3:19 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


