
1395/02/21فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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

3744,9500039,5685,38212,773009,9452,82849,5138,21057,72353,20512,7734,62839,450امام خميني1 12

3744,9500039,5685,38212,773009,9452,82849,5138,21057,72353,20512,7734,62839,450 12 جمع :



1395/02/21گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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

خروج1395/02/13گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني23 1395/02/24نفتا

خروج1395/02/13آهنگ درياAMETHYSTامام خميني24 1395/02/21شمش آهن

خروج1395/02/15تجارت درياي آبيMARIELENAامام خميني25 1395/02/25

خروج1395/02/15پاشا درياي شرقHOPE STARامام خميني26 1395/02/22پوسته اکسيد آهن

خروج1395/02/18امواج درياGREEN WARRIORامام خميني27 1395/02/21نفت کوره



1395/02/21گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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

خروج1395/02/18پاشا درياي شرقHONG LEOPARDامام خميني28 1395/02/24سنگ آهن

خروج1395/02/18ارفع اژدر خليج فارسAUDACIOUSامام خميني29 1395/02/21

خروج1395/02/18شرکت ملي نفت ايرانRISE FORTUNEامام خميني30 1395/02/24نفت کوره

خروج1395/02/19خدمات دريايي پارسPVT DOLPHINامام خميني31 1395/02/21

خروج1395/02/19پاشا درياي شرقHEILAN STARامام خميني32 1395/02/21

خروج1395/02/19سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني33 1395/02/24

خروج1395/02/20ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني34 1395/02/21کاالي کانتينري

خروج1395/02/21سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني35 1395/02/22قير مايع

خروج1395/02/21امواج درياURANIAامام خميني36 1395/02/23الکيل بنزن - انواع

خروج1395/02/21سيزارکFOROTANامام خميني37 1395/02/23



1395/02/21گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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 GLORY *1395/02/203,94022900 12 بارگيريکانتينر امام خميني 17,130 کاالي کانتينري 1395/02/20 ستاره تدارک دريا

SEAGUARDIAN1395/02/166,230000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 256,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

MARIELENA1395/02/165,50002400 15 تخليهحمل يکسره امام خميني 366,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

MARIELENA1395/02/163,406000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

AMINA1395/02/183,106000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 565,878 سويا - دانه روغني 1395/01/29 هوپاد دريا

AUDACIOUS *1395/02/19136000 23 تخليهدو امام خميني 68,031 ام دي اف - تخته 1395/02/18 ارفع اژدر خليج فارس

THE FORGIVER1395/02/195,900000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 751,051 کنجاله سويا 1395/02/18 آبران جنوب

ROSALIA  D AMATO1395/02/132,664000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 865,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

BAHJAT1395/02/259,520000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 948,000 ذغال سنگ 1395/02/18 هوپاد دريا

HOPE STAR1395/02/16637000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1022,237 پوسته اکسيد آهن 1395/02/15 پاشا درياي شرق

HONG LEOPARD1395/02/185,368000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1119,919 سنگ آهن 1395/02/18 پاشا درياي شرق

DUBRA1395/02/225,382000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1225,059 بنزين 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1395/02/221,228000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1325,553 نفتا 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

INFINITY 11395/02/211,600000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 141,751 قير مايع 1395/02/21 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

54,6172292400جمع : 529,020



1395/02/21گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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

10166000007130394071012922944700 166 ADMIRAL GLORY *121395/02/201395/02/20امام خميني

262303135925252000000000000 56611 SEAGUARDIAN141395/02/151395/02/16امام خميني

38906513731462700240000000000 66000 MARIELENA151395/02/151395/02/16امام خميني

462123307832800000000000000 65878 AMINA161395/01/291395/02/18امام خميني

513680310000000000000 8031 AUDACIOUS *231395/02/181395/02/19امام خميني

659001630134750000000000000 51051 THE FORGIVER261395/02/181395/02/19امام خميني

726642946236338000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

80200000000222376372223700000 2000 HOPE STAR301395/02/151395/02/16امام خميني

900000001991953681328466350000 0 HONG LEOPARD321395/02/181395/02/18امام خميني

1000000001751160016001510000 0 INFINITY 1341395/02/211395/02/21امام خميني

1195203002017980000000000000 48000 1395/02/181395/02/25لنگرگاه ميانيBAHJATامام خميني

125382250590000025553122814516110370000 25059 1395/02/131395/02/22منطقه ويژه DUBRA3امام خميني

0جمع : 0 447 229 17,852 58,738 12,773 76,590 0 240 0 0 161,747 226,849 44,950 388,596



1395/02/21تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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 6:59جداسازي شناور از اسکله وانتقال3,136007:00بارگيريشمش آهنآهنگ دريا15:55  221395/02/15 صادرات

AMETHYST1395/02/13امام خميني2 9:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال3,136009:00بارگيريشمش آهنآهنگ دريا15:55  221395/02/15 صادرات



1395/02/21وضعیت 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   8:17 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

044,07844,078065,97865,9782,5572113,00811011امام خميني1 000 -21,9002,810,187

044,07844,078065,97865,9782,5572113,00811011 0000جمع : 2,810,187 -21,900



1395/02/21گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/02/20  14:25امام خميني1 5,65539001:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1395/02/20  14:25امام خميني2 1,4755900:15کاالي کانتينري کانتينر



1395/02/21گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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 41

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 15

2299.7007آبران جنوبMICHALIS L1395/02/14  01:11LIBERIAامام خميني3 سويا

منتظر دستور از کشتيراني19011.6500هوپاد درياBAHJAT1395/02/18  05:18IRANامام خميني4 3 ذغال سنگ

منتظر دستور از کشتيراني81.972.400ستاره بندر سفيدFATEH11395/02/19  06:20SAINT KITTS AND NEVISامام خميني5 2



1395/02/21فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 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

0000000591703,94002293,940امام خميني1 00002,9061,758 21,228-20,546 00

0000000591703,940 02293,940جمع : 00002,9060 21,2280 00



1395/02/21فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:17 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/21گزارش 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   8:17 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


