
1394/12/01فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

3127,7210027,721021,4020011,15910,24338,88010,24349,12337,1364,4629,27627,721امام خميني1 12

3127,7210027,721021,4020011,15910,24338,88010,24349,12337,1364,4629,27627,721 12 جمع :



1394/12/01گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

لنگرگاه1394/11/13هوپاد درياGOLSANامام خميني1 1394/11/23ام دي اف - تخته

لنگرگاه1394/11/27پارس پارينهSAFE SINOامام خميني2 1394/11/27

لنگرگاه1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني3 1394/12/05

لنگرگاه1394/11/29هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني4 1394/11/30کاالي کانتينري

پهلوگيري1394/11/07آهنگ درياCAPTAIN J. NEOFOTISTOSامام خميني5 1394/12/02ذرت دامي

پهلوگيري1394/11/23سيزارکFOROTANامام خميني6 1394/12/05

پهلوگيري1394/11/26سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني7 1394/12/07کانتينر خالي

پهلوگيري1394/11/27آبران جنوبTHE OPENERامام خميني8 1394/11/29سويا - دانه روغني

پهلوگيري1394/12/01آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني9 1394/12/05جو دامي

خروج1394/09/19ايليا درياي پارسyigitامام خميني10 1394/12/02

خروج1394/11/05آبران جنوبGIORGISامام خميني11 1394/12/07

خروج1394/11/07آبران جنوبNIKI LANDامام خميني12 1394/12/06

خروج1394/11/18رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني13 1394/12/04گازوئيل

خروج1394/11/19هوپاد درياYARANامام خميني14 1394/12/02کاالي کانتينري

خروج1394/11/21آبران جنوبBOTTIGLIERI AMBITIONامام خميني15 1394/12/02

خروج1394/11/22کشتيراني خط تجارت مارينDREAM TRUEامام خميني16 1394/12/04سيمان

خروج1394/11/22گذرگاه خليج فارس آبيM SPIRITامام خميني17 1394/12/02نفت کوره

خروج1394/11/24گل درياFAREAST SUNNYامام خميني18 1394/12/01

خروج1394/11/25آبران جنوبMARINAامام خميني19 1394/12/01

خروج1394/11/25پاشا درياي شرقHONG HARVESTامام خميني20 1394/12/01

خروج1394/11/26پارسام گستر درياOPAL SEAامام خميني21 1394/12/03نفت کوره

خروج1394/11/26پاشا درياي شرقYUAN XINامام خميني22 1394/12/02

خروج1394/11/26ارفع اژدر خليج فارسCHANG ANامام خميني23 1394/12/01

خروج1394/11/27اقيانوس گستر پهناورHAFIDامام خميني24 1394/12/05نفت کوره

خروج1394/11/27دريا سرعتPVT ATHENAامام خميني25 1394/12/05نفت کوره

خروج1394/11/29پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني26 1394/12/03روغن پايه

خروج1394/11/29کشتيراني گلAPOSTOLOS IIامام خميني27 1394/12/02شمش آهن



1394/12/01گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

خروج1394/11/29خليج آبيUNION FORTUNEامام خميني28 1394/12/01ام اي جي

خروج1394/11/30پيوند درياFAREEDAامام خميني29 1394/12/01کاالي کانتينري

خروج1394/12/01ستاره بندر سفيدFATEH 1امام خميني30 1394/12/05روغن پايه

خروج1394/12/01هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني31 1394/12/05کاالي کانتينري



1394/12/01گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

HAFID1394/12/017,68102840 03 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 146,822 نفت کوره 1394/11/27 اقيانوس گستر پهناور

FAREAST SUNNY *1394/11/241,640000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 229,740 پودر آلومينيوم 1394/11/24 گل دريا

FAREEDA *1394/12/019253700 13 بارگيريکانتينر امام خميني 31,042 کاالي کانتينري 1394/11/30 پيوند دريا

FAREEDA *1394/12/0120200 13 تخليهکانتينر امام خميني 420 کاالي کانتينري 1394/11/30 پيوند دريا

FAREEDA *1394/12/011175300 13 بارگيريکانتينر امام خميني 51,042 کانتينر خالي 1394/11/30 پيوند دريا

GIORGIS1394/11/278,986000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 671,701 ذرت دامي 1394/11/05 آبران جنوب

BOTTIGLIERI AMBITION1394/11/253,394000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 773,855 جو دامي 1394/11/21 آبران جنوب

BOTTIGLIERI AMBITION1394/11/251,606000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 873,855 جو دامي 1394/11/21 آبران جنوب

YUAN XIN1394/11/262,993000 17 تخليهدو امام خميني 922,228 رول آهن 1394/11/26 پاشا درياي شرق

YUAN XIN1394/11/2665600 17 تخليهکانتينر امام خميني 1022,228 کاالي کانتينري 1394/11/26 پاشا درياي شرق

THE OPENER1394/11/293,350000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1143,999 سويا - دانه روغني 1394/11/27 آبران جنوب

HONG HARVEST *1394/11/26300120 24 تخليهيک امام خميني 126,039 لوازم کارخانه - قطعات منفصله 1394/11/25 پاشا درياي شرق

HONG HARVEST *1394/11/263300120 24 تخليهيک امام خميني 136,039 ورق آهن 1394/11/25 پاشا درياي شرق

NIKI LAND1394/11/265,307000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1469,878 کنجاله سويا 1394/11/07 آبران جنوب

DREAM TRUE1394/12/038580120 29 بارگيرييک امام خميني 1511,222 سيمان 1394/11/22 کشتيراني خط تجارت مارين

APOSTOLOS II1394/11/299,25904200 32 بارگيريصادرات امام خميني 1620,002 شمش آهن 1394/11/29 کشتيراني گل

BAY PEARL1394/11/292,562000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 175,491 روغن پايه 1394/11/29 پرنده درياي هرمز

49,123987400جمع : 505,203



1394/12/01گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

10000000468227681380898733002840 0 HAFID031394/11/271394/12/01امام خميني

21640297400000000000000 29740 FAREAST SUNNY *061394/11/241394/11/24امام خميني

32020022001042104210420909000 20 FAREEDA *131394/11/301394/12/01امام خميني

489863945332248000000000000 71701 GIORGIS141394/11/051394/11/27امام خميني

5500073345510000000000000 73855 BOTTIGLIERI AMBITION151394/11/211394/11/25امام خميني

63058222280660000000000 22228 YUAN XIN171394/11/261394/11/26امام خميني

73350834935650000000000000 43999 THE OPENER181394/11/271394/11/29امام خميني

8360603900024000000000 6039 HONG HARVEST *241394/11/251394/11/26امام خميني

953075415515723000000000000 69878 NIKI LAND271394/11/071394/11/26امام خميني

100000000200029259159274075004200 0 APOSTOLOS II321394/11/291394/11/29امام خميني

11019980000054912562328522060000 1998 BAY PEARL341394/11/291394/11/29امام خميني

120000000112228589868135400120 0 1394/11/221394/12/03لنگرگاه ميانيDREAM TRUEامام خميني

0جمع : 716 90 90 16,368 68,211 21,402 84,579 0 24 8 8 84,131 235,327 27,721 319,458



1394/12/01تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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



1394/12/01وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

16,94036,99753,937041,59841,5981,6684142,78655055امام خميني1 70400 -4,6013,830,436

16,94036,99753,937041,59841,5981,6684142,78655055 704000جمع : 3,830,436 -4,601



1394/12/01گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

تخليهپاشا درياي شرق17YUAN XIN1394/11/26  15:45امام خميني1 1:35بارز نبودن کاال17,729002:15رول آهن

0:40آماده نبودن محموله

دو

تخليهپيوند دريا13FAREEDA1394/11/30  23:40امام خميني2 0:15مسائل کارگري20200:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريپيوند دريا13FAREEDA1394/11/30  23:40امام خميني3 0:30بازکردن الشينگ کانتينر1175300:30کانتينر خالي کانتينر



1394/12/01گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

بنا به درخواست نماينده شناور168.58.500هوپاد درياGOLSAN1394/11/13  15:00IRANامام خميني1 18 ام دي اف - تخته

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش182.5600پارس پارينهSAFE SINO1394/11/27  11:00PANAMAامام خميني2 4

در حال عمليات تخليه و بارگيري1485.600هوپاد درياSHAYAN 11394/11/29  11:40IRANامام خميني3 2 کاالي کانتينري

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش764.500گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 51394/11/29  12:00IRANامام خميني4 2



1394/12/01فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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

0008855303701,04253451,127امام خميني1 00002,4822,090 20,626-19,903 00

0008855303701,042 53451,127جمع : 00002,4820 20,6260 00



1394/12/01فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/01گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/08   3:04 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


