
1395/02/20فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

3653,0720048,8504,22296,026009,14886,87857,99891,100149,09862,6386,9523,98846,999امام خميني1 13

3653,0720048,8504,22296,026009,14886,87857,99891,100149,09862,6386,9523,98846,999 13 جمع :



1395/02/20گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

لنگرگاه1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني3 1395/02/14سويا

لنگرگاه1395/02/18هوپاد درياBAHJATامام خميني4 1395/02/25ذغال سنگ

لنگرگاه1395/02/19ستاره بندر سفيدFATEH1امام خميني5 1395/02/24

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني6 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني7 1395/02/18سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني8 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني9 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني10 1395/02/09کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني11 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني12 1395/02/13شکر خام

پهلوگيري1395/02/14پارسام گستر درياMAERSK MESSINAامام خميني13 1395/02/15

پهلوگيري1395/02/15آبران جنوبSEAGUARDIANامام خميني14 1395/02/16کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18آبران جنوبTHE FORGIVERامام خميني15 1395/02/19کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني16 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني17 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/19آبران جنوبCIHANامام خميني18 1395/02/25ذرت - انواع

پهلوگيري1395/02/19گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني19 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/19بارويالنجSIGNAL PUMAامام خميني20 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/20دريا سرعتARKامام خميني21 1395/02/22

پهلوگيري1395/02/20پاشا درياي شرقDATO LUCKYامام خميني22 1395/02/22

خروج1395/02/09رنگين کمان اطلس اوشانOCEAN  GLORYامام خميني23 1395/02/20شمش آهن

خروج1395/02/13گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني24 1395/02/24نفتا

خروج1395/02/13آهنگ درياAMETHYSTامام خميني25 1395/02/21شمش آهن

خروج1395/02/15تجارت درياي آبيMARIELENAامام خميني26 1395/02/25

خروج1395/02/15پاشا درياي شرقHOPE STARامام خميني27 1395/02/22پوسته اکسيد آهن



1395/02/20گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

خروج1395/02/17فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني28 1395/02/20قير مايع

خروج1395/02/18امواج درياGREEN WARRIORامام خميني29 1395/02/21نفت کوره

خروج1395/02/18پاشا درياي شرقHONG LEOPARDامام خميني30 1395/02/24سنگ آهن

خروج1395/02/18ارفع اژدر خليج فارسAUDACIOUSامام خميني31 1395/02/21

خروج1395/02/18شرکت ملي نفت ايرانRISE FORTUNEامام خميني32 1395/02/24نفت کوره

خروج1395/02/19خدمات دريايي پارسPVT DOLPHINامام خميني33 1395/02/21

خروج1395/02/19پاشا درياي شرقHEILAN STARامام خميني34 1395/02/21

خروج1395/02/19سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني35 1395/02/24

خروج1395/02/20ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني36 1395/02/21کاالي کانتينري



1395/02/20گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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 GLORY1395/02/203,16121800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 17,130 کاالي کانتينري 1395/02/20 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL GLORY1395/02/2015100 12 تخليهکانتينر امام خميني 2166 کاالي کانتينري 1395/02/20 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL GLORY1395/02/201517100 12 تخليهکانتينر امام خميني 3166 کانتينر خالي 1395/02/20 ستاره تدارک دريا

SEAGUARDIAN1395/02/167,245000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 456,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

MARIELENA1395/02/166,07302640 15 تخليهحمل يکسره امام خميني 566,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

MARIELENA1395/02/162,726000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 666,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

AMINA1395/02/185,495000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 765,878 سويا - دانه روغني 1395/01/29 هوپاد دريا

HEILAN STAR1395/02/197,4570220 19 تخليهيک امام خميني 817,583 رول آهن 1395/02/19 پاشا درياي شرق

HEILAN STAR1395/02/197900220 19 تخليهيک امام خميني 917,583 رول گالوانيزه 1395/02/19 پاشا درياي شرق

AMETHYST1395/02/153,13601420 22 بارگيريصادرات امام خميني 1038,056 شمش آهن 1395/02/13 آهنگ دريا

AUDACIOUS1395/02/193,447000 23 تخليهدو امام خميني 118,031 ام دي اف - تخته 1395/02/18 ارفع اژدر خليج فارس

THE FORGIVER1395/02/194,251000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1251,051 کنجاله سويا 1395/02/18 آبران جنوب

BAHJAT1395/02/259,200000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1348,000 ذغال سنگ 1395/02/18 هوپاد دريا

HOPE STAR1395/02/162,000000 30 تخليهصادرات امام خميني 142,000 پوسته اکسيد آهن 1395/02/15 پاشا درياي شرق

HONG LEOPARD1395/02/182,851000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1519,919 سنگ آهن 1395/02/18 پاشا درياي شرق

DUBRA1395/02/224,222000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1625,059 بنزين 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1395/02/22940000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1725,553 نفتا 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

RISE FORTUNE1395/02/2085,938000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1885,938 نفت کوره 1395/02/18 شرکت ملي نفت ايران

149,0982904500جمع : 600,724



1395/02/20گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

11661660727200713031613161396921821800 166 ADMIRAL GLORY121395/02/201395/02/20امام خميني

272452512931482000000000000 56611 SEAGUARDIAN141395/02/151395/02/16امام خميني

38799424672353300264000000000 66000 MARIELENA151395/02/151395/02/16امام خميني

454952686639012000000000000 65878 AMINA161395/01/291395/02/18امام خميني

582471758300044000000000 17583 HEILAN STAR191395/02/191395/02/19امام خميني

60000000380563136380560001420 0 AMETHYST221395/02/131395/02/15امام خميني

734477895136000000000000 8031 AUDACIOUS231395/02/181395/02/19امام خميني

842511040140650000000000000 51051 THE FORGIVER261395/02/181395/02/19امام خميني

92000200000000222370216006370000 2000 HOPE STAR301395/02/151395/02/16امام خميني

1000000001991928517916120030000 0 HONG LEOPARD321395/02/181395/02/18امام خميني

1192002050027500000000000000 48000 1395/02/181395/02/25لنگرگاه ميانيBAHJATامام خميني

12000000085938859388593800000 0 1395/02/181395/02/20ماهشهرRISE FORTUNEامام خميني

13422219677538200002555394013288122650000 25059 1395/02/131395/02/22منطقه ويژه DUBRA3امام خميني

0جمع : 142 218 218 28,874 169,959 96,026 198,833 0 308 72 72 167,695 172,684 53,072 340,379



1395/02/20تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

AMETHYST1395/02/13امام خميني1 7:44جداسازي شناور از اسکله وانتقال3,136007:44بارگيريشمش آهنآهنگ دريا15:55  221395/02/15 صادرات



1395/02/20وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

89,07450,987140,061069,59069,5902,8862623,554000امام خميني1 14200 -18,6032,832,087

89,07450,987140,061069,59069,5902,8862623,554000 142000جمع : 2,832,087 -18,603



1395/02/20گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

تخليهارفع اژدر خليج فارس23AUDACIOUS1395/02/18  23:50امام خميني1 0:40شرايط جوي8,031003:00ام دي اف - تخته

2:05بارز نبودن کاال

0:15تعطيل زود هنگام

دو

تخليهپاشا درياي شرق30HOPE STAR1395/02/15  04:30امام خميني2 3:00آماده نبودن محموله2,000010:00پوسته اکسيد آهن

3:00آماده نبودن محموله

3:59آماده نبودن محموله

صادرات

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/02/20  14:25امام خميني3 0:15مسائل کارگري15100:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/02/20  14:25امام خميني4 0:30بازکردن الشينگ کانتينر994500:30کانتينر خالي کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/02/20  14:25امام خميني5 3:59خرابي گنتري کرين522611:45کانتينر خالي

6:00خرابي گنتري کرين

1:46خرابي گنتري کرين

کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/02/20  14:25امام خميني6 1:00بازکردن/ بستن درب انبارها5,65539001:00کاالي کانتينري کانتينر



1395/02/20گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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 40

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 14

2299.7006آبران جنوبMICHALIS L1395/02/14  01:11LIBERIAامام خميني3 سويا

منتظر دستور از کشتيراني19011.6500هوپاد درياBAHJAT1395/02/18  05:18IRANامام خميني4 2 ذغال سنگ

منتظر دستور از کشتيراني81.972.400ستاره بندر سفيدFATEH11395/02/19  06:20SAINT KITTS AND NEVISامام خميني5 1



1395/02/20فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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

4526101660002183,161712193,327امام خميني1 00002,9861,753 21,228-20,459 00

4526101660002183,161 712193,327جمع : 00002,9860 21,2280 00



1395/02/20فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/20گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/25   8:16 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


