
1395/02/13فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

3754,6940051,0943,60026,5350024,7571,77875,8515,37881,22947,16514,47326,37254,694امام خميني1 14

3754,6940051,0943,60026,5350024,7571,77875,8515,37881,22947,16514,47326,37254,694 14 جمع :



1395/02/13گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني2 1395/02/06

لنگرگاه1395/02/09رنگين کمان اطلس اوشانOCEAN  GLORYامام خميني3 1395/02/15

لنگرگاه1395/02/10سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني4 1395/02/15

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني5 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني6 1395/02/18سويا

پهلوگيري1395/01/31گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني7 1395/02/09

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني8 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني9 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني10 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/06دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني11 1395/02/09کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/09گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني12 1395/02/16

پهلوگيري1395/02/09امواج درياALESSANDRA BOTTGLERIامام خميني13 1395/02/09

پهلوگيري1395/02/10ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني14 1395/02/10کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/11خورزنگيSOGAND 1امام خميني15 1395/02/12

پهلوگيري1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني16 1395/02/13شکر خام

پهلوگيري1395/02/12سيزارکHEILAN CRUISERامام خميني17 1395/02/12ورق آهن

پهلوگيري1395/02/13ملي نفتکش ايرانARKامام خميني18 1395/02/13

پهلوگيري1395/02/13آهنگ درياAMETHYSTامام خميني19 1395/02/15

جدا شده1395/02/10رها سايه گستر خليج فارسQ.T. ONEامام خميني20 1395/02/17

جدا شده1395/02/13گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني21 1395/02/16بنزين

خروج1395/02/03جاده نقره ايROYAL ARSENALامام خميني22 1395/02/16اسلب استيل

خروج1395/02/03امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني23 1395/02/17مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/04هوپاد درياBASKARامام خميني24 1395/02/16خاک کلينکر

خروج1395/02/06سيزارکJIN DAامام خميني25 1395/02/13پوسته اکسيد آهن

خروج1395/02/06سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني26 1395/02/13مخزن فلزي خالي

خروج1395/02/08تجارت درياي آبيTAI PROFITامام خميني27 1395/02/13



1395/02/13گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

خروج1395/02/08سيمرغ طالئي آبهاي جنوبPV OIL JUPITERامام خميني28 1395/02/15فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/08هوپاد درياARTARIAامام خميني29 1395/02/17

خروج1395/02/10سيزارکHEILAN JOURNEYامام خميني30 1395/02/15

خروج1395/02/10تجارت درياي آبيSAKIZAYA  ELEGANCEامام خميني31 1395/02/16

خروج1395/02/10امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني32 1395/02/13متانول

خروج1395/02/12اقيانوس گستر پهناورGENIEامام خميني33 1395/02/17نفت کوره

خروج1395/02/12سيزارکFOROTANامام خميني34 1395/02/14کاالي کانتينري

خروج1395/02/12هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني35 1395/02/15کاالي کانتينري

خروج1395/02/13ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني36 1395/02/14کاالي کانتينري

خروج1395/02/13ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني37 1395/02/16کاالي کانتينري



1395/02/13گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

PIRAMERD1395/02/161,262050 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 139,769 نفت کوره 1395/02/09 گذرگاه خليج فارس آبي

FOROTAN1395/02/136606000 12 بارگيريکانتينر امام خميني 2660 کاالي کانتينري 1395/02/12 سيزارک

SHAYAN 11395/02/134,42428700 13 بارگيريکانتينر امام خميني 34,424 کاالي کانتينري 1395/02/12 هوپاد دريا

SHAYAN 11395/02/135,17048200 13 تخليهکانتينر امام خميني 45,187 کاالي کانتينري 1395/02/12 هوپاد دريا

SHAYAN 11395/02/1317800 13 تخليهکانتينر امام خميني 55,187 کانتينر خالي 1395/02/12 هوپاد دريا

SAKIZAYA  ELEGANCE1395/02/1121,686000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 665,998 ذرت دامي 1395/02/10 تجارت درياي آبي

ROYAL ARSENAL1395/02/093,177000 21 بارگيريدو امام خميني 739,592 اسلب استيل 1395/02/03 جاده نقره اي

OCEAN  GLORY1395/02/1510,80004950 23 بارگيريصادرات امام خميني 852,300 شمش آهن 1395/02/09 رنگين کمان اطلس اوشان

HEILAN JOURNEY1395/02/1010,1500230 24 تخليهيک امام خميني 947,265 رول آهن 1395/02/10 سيزارک

HEILAN CRUISER1395/02/123,458000 25 تخليهسه امام خميني 1029,300 لوله آهني 1395/02/12 سيزارک

HEILAN CRUISER1395/02/12288000 25 تخليهسه امام خميني 1129,300 ورق آهن 1395/02/12 سيزارک

ROSALIA  D AMATO1395/02/134,056000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1265,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

ARTARIA1395/02/086,269000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1340,639 کک - ذغال 1395/02/08 هوپاد دريا

BASKAR1395/02/051,696000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1451,657 خاک کلينکر 1395/02/04 هوپاد دريا

SOGAND 11395/02/124,000000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1510,325 خاک کائولين 1395/02/11 خورزنگي

DUBRA1395/02/153,600000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1625,059 بنزين 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

PV OIL JUPITER1395/02/14516000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 177,581 فورفورال اکستراکت 1395/02/08 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

81,2298375230جمع : 520,043



1395/02/13گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

1000000039769126224723150460050 0 PIRAMERD041395/02/091395/02/16امام خميني

200000006606606600606000 0 FOROTAN121395/02/121395/02/13امام خميني

3216864410721891000000000000 65998 SAKIZAYA  ELEGANCE161395/02/101395/02/11امام خميني

400000003959231773037892140000 0 ROYAL ARSENAL211395/02/031395/02/09امام خميني

5101503990073650023000000000 47265 HEILAN JOURNEY241395/02/101395/02/10امام خميني

63746468124619000000000000 29300 HEILAN CRUISER251395/02/121395/02/12امام خميني

74056405661744000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

86269306669973000000000000 40639 ARTARIA291395/02/081395/02/08امام خميني

900000005165716964859630610000 0 BASKAR301395/02/041395/02/05امام خميني

100000000103254000400063250000 0 SOGAND 1321395/02/111395/02/12امام خميني

1151875187049049000442444244424028728700 5187 1395/02/121395/02/13لنگرگاه داخليSHAYAN 1امام خميني

1200000005230010800444327868004950 0 1395/02/091395/02/15لنگرگاه ميانيOCEAN  GLORYامام خميني

130000000758151670005810000 0 1395/02/081395/02/14لنگرگاه ميانيPV OIL JUPITERامام خميني

143600360021459000000000000 25059 1395/02/131395/02/15منطقه ويژهDUBRA4امام خميني

0جمع : 500 347 347 42,095 164,213 26,535 206,308 0 23 490 490 147,051 132,197 54,694 279,248



1395/02/13تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

SOGAND 11395/02/11امام خميني1 7:00عدم آمادگي صاحب کاال4,000007:00بارگيريخاک کائولينخورزنگي21:00  321395/02/12 صادرات



1395/02/13وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

12,06281,06693,128061,63861,6382,2341,1973,93119019امام خميني1 50000 19,4283,007,567

12,06281,06693,128061,63861,6382,2341,1973,93119019 500000جمع : 3,007,567 19,428



1395/02/13گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

بارگيريجاده نقره اي21ROYAL ARSENAL1395/02/03  21:00امام خميني1 8:00عدم آمادگي شناور37,722009:59اسلب استيل

0:27آماده نبودن تجهيزات ساحلي

1:32تعطيل زود هنگام

دو

بارگيريهوپاد دريا30BASKAR1395/02/04  09:10امام خميني2 3:59عدم آمادگي صاحب کاال8,365004:00خاک کلينکر صادرات

بارگيريهوپاد دريا30BASKAR1395/02/04  09:10امام خميني3 2:00عدم آمادگي صاحب کاال1,696006:00خاک کلينکر

3:59عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات

بارگيريخورزنگي32SOGAND 11395/02/11  21:40امام خميني4 3:00خرابي کرين ساحلي4,000003:00خاک کائولين صادرات

بارگيريسيزارک12FOROTAN1395/02/12  18:00امام خميني5 0:15مسائل کارگري1801200:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريسيزارک12FOROTAN1395/02/12  18:00امام خميني6 1:00خرابي گنتري کرين1801201:00کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريهوپاد دريا13SHAYAN 11395/02/12  21:40امام خميني7 1:10بازکردن/ بستن درب انبارها3,79926201:10کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13SHAYAN 11395/02/12  21:40امام خميني8 0:15مسائل کارگري1651100:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13SHAYAN 11395/02/12  21:40امام خميني9 0:30بازکردن الشينگ کانتينر2,54025400:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13SHAYAN 11395/02/12  21:40امام خميني10 0:20جابجايي تجهيزات8855900:20کاالي کانتينري کانتينر



1395/02/13گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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 33

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 7

1904004رنگين کمان اطلس اوشانOCEAN  GLORY1395/02/09  22:50TURKEYامام خميني3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش822.700سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 11395/02/10  19:45PANAMAامام خميني4 3

در حال تخليه1839.700گذرگاه خليج فارس آبيDUBRA1395/02/13  07:30SIERRA LEONEامام خميني5 0 بنزين

1722.5003رها سايه گستر خليج فارسQ.T. ONE1395/02/10  09:45PANAMAامام خميني6



1395/02/13فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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

44704125,18700373105,084882910,271امام خميني1 00002,9761,890 21,299-20,439 00

44704125,18700373105,084 882910,271جمع : 00002,9760 21,2990 00



1395/02/13فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/13گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/18   7:54 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


