
1395/02/22فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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

3643,2810043,281023,7410011,40312,33854,68412,33867,0228,20910,7921,14743,281امام خميني1 12

3643,2810043,281023,7410011,40312,33854,68412,33867,0228,20910,7921,14743,281 12 جمع :



1395/02/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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

لنگرگاه1395/02/22هوپاد درياYARANامام خميني6 1395/02/24کاالي کانتينري

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني7 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني8 1395/02/18سويا - دانه روغني

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

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني10 1395/02/06کانتينر خالي

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

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني12 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني13 1395/02/13شکر خام

پهلوگيري1395/02/14پارسام گستر درياMAERSK MESSINAامام خميني14 1395/02/15

پهلوگيري1395/02/15آبران جنوبSEAGUARDIANامام خميني15 1395/02/16کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18آبران جنوبTHE FORGIVERامام خميني16 1395/02/19کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني17 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني18 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/19آبران جنوبCIHANامام خميني19 1395/02/25ذرت - انواع

پهلوگيري1395/02/19گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني20 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/19بارويالنجSIGNAL PUMAامام خميني21 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/20دريا سرعتARKامام خميني22 1395/02/22

پهلوگيري1395/02/20پاشا درياي شرقDATO LUCKYامام خميني23 1395/02/22

پهلوگيري1395/02/22دريا وحدت جنوبAL SHROOGامام خميني24 1395/02/24

خروج1395/02/13گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني25 1395/02/24نفتا

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

خروج1395/02/15تجارت درياي آبيMARIELENAامام خميني27 1395/02/25



1395/02/22گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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

خروج1395/02/18شرکت ملي نفت ايرانRISE FORTUNEامام خميني29 1395/02/24نفت کوره

خروج1395/02/19سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني30 1395/02/24

خروج1395/02/21سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني31 1395/02/22قير مايع

خروج1395/02/21امواج درياURANIAامام خميني32 1395/02/23الکيل بنزن - انواع

خروج1395/02/21سيزارکFOROTANامام خميني33 1395/02/23

خروج1395/02/22هوپاد درياABTIN 1امام خميني34 1395/02/23

خروج1395/02/22امواج طاليي کاسپينSELENKAامام خميني35 1395/02/24

خروج1395/02/22ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني36 1395/02/23



1395/02/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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

SEAGUARDIAN1395/02/165,437000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 156,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

MARIELENA1395/02/167,037000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 266,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

AMINA1395/02/188,818000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 365,878 سويا - دانه روغني 1395/01/29 هوپاد دريا

THE FORGIVER1395/02/197,273000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 451,051 کنجاله سويا 1395/02/18 آبران جنوب

ROSALIA  D AMATO1395/02/137,306000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 565,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

BAHJAT1395/02/257,410000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 648,000 ذغال سنگ 1395/02/18 هوپاد دريا

DATO LUCKY1395/02/225,505000 30 بارگيريصادرات امام خميني 715,355 سنگ آهن 1395/02/20 پاشا درياي شرق

HONG LEOPARD1395/02/183,042000 32 بارگيريصادرات امام خميني 819,919 سنگ آهن 1395/02/18 پاشا درياي شرق

DUBRA1395/02/22944000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 925,553 نفتا 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

GOLDEN VIRGINIA1395/02/241,150000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 102,133 فورفورال اکستراکت 1395/02/18 دريا وحدت جنوب

INFINITY 1 *1395/02/21151000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 111,751 قير مايع 1395/02/21 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

DUBRA1395/02/2210,093000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1225,553 نفتا 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

URANIA1395/02/222,856000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 132,856 الکيل بنزن - انواع 1395/02/21 امواج دريا

67,022000جمع : 446,460



1395/02/22گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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

100000002133115011509830000 0 GOLDEN VIRGINIA101395/02/181395/02/24امام خميني

254373679619815000000000000 56611 SEAGUARDIAN141395/02/151395/02/16امام خميني

37037584107590000000000000 66000 MARIELENA151395/02/151395/02/16امام خميني

488184189623982000000000000 65878 AMINA161395/01/291395/02/18امام خميني

572732357427477000000000000 51051 THE FORGIVER261395/02/181395/02/19امام خميني

673063676829032000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

70000000153555505550598500000 0 DATO LUCKY301395/02/201395/02/22امام خميني

800000001991930421632635930000 0 HONG LEOPARD321395/02/181395/02/18امام خميني

900000001751151175100000 0 INFINITY 1 *341395/02/211395/02/21امام خميني

1074103743010570000000000000 48000 1395/02/181395/02/25لنگرگاه ميانيBAHJATامام خميني

110250590000025553110372555300000 25059 1395/02/131395/02/22منطقه ويژه DUBRA3امام خميني

12000000028562856285600000 0 1395/02/211395/02/22منطقه ويژهURANIA4امام خميني

0جمع : 0 0 0 14,426 53,141 23,741 67,567 0 0 0 0 118,466 259,933 43,281 378,399



1395/02/22تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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

DATO LUCKY1395/02/20امام خميني1 4:00عدم آمادگي صاحب کاال5,505004:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق04:00  301395/02/22 صادرات



1395/02/22وضعیت 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   8:18 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

12,94944,42857,377019,00119,0013387341118018امام خميني1 000 25,4272,835,614

12,94944,42857,377019,00119,0013387341118018 0000جمع : 2,835,614 25,427



1395/02/22گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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



1395/02/22گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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 42

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 16

2299.7008آبران جنوبMICHALIS L1395/02/14  01:11LIBERIAامام خميني3 سويا

منتظر دستور از کشتيراني19011.6500هوپاد درياBAHJAT1395/02/18  05:18IRANامام خميني4 4 ذغال سنگ

منتظر دستور از کشتيراني81.972.400ستاره بندر سفيدFATEH11395/02/19  06:20SAINT KITTS AND NEVISامام خميني5 3

سوختگيري147.847.500هوپاد درياYARAN1395/02/22  15:00IRANامام خميني6 0 کاالي کانتينري



1395/02/22فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 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

0000000000000امام خميني1 00002,9061,758 21,228-20,546 00

0000000000 000جمع : 00002,9060 21,2280 00



1395/02/22فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/25   8:18 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/22گزارش 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   8:18 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


