
1394/12/04فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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

2713,8760013,87604,5120004,51213,8764,51218,38846,8562,7804,74413,876امام خميني1 8

2713,8760013,87604,5120004,51213,8764,51218,38846,8562,7804,74413,876 8 جمع :



1394/12/04گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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

پهلوگيري1394/12/03خليج آبيANAFI WARRIORامام خميني10 1394/12/06

پهلوگيري1394/12/04پاشا درياي شرقHONG MASTERامام خميني11 1394/12/05رول آهن

خروج1394/11/05آبران جنوبGIORGISامام خميني12 1394/12/07

خروج1394/11/07آبران جنوبNIKI LANDامام خميني13 1394/12/06

خروج1394/11/18رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني14 1394/12/04گازوئيل

خروج1394/11/22کشتيراني خط تجارت مارينDREAM TRUEامام خميني15 1394/12/04سيمان

خروج1394/11/27اقيانوس گستر پهناورHAFIDامام خميني16 1394/12/05نفت کوره

خروج1394/11/27دريا سرعتPVT ATHENAامام خميني17 1394/12/05نفت کوره

خروج1394/12/01ستاره بندر سفيدFATEH 1امام خميني18 1394/12/05روغن پايه

خروج1394/12/01هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني19 1394/12/05کاالي کانتينري

خروج1394/12/02عمو دريا بندرGAS CATامام خميني20 1394/12/04آمونياک

خروج1394/12/02پارس پارينهZENITH STARامام خميني21 1394/12/06فورفورال اکستراکت

خروج1394/12/03شرکت ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني22 1394/12/07نفتا

خروج1394/12/03آبران جنوبMEHMET Aامام خميني23 1394/12/07

خروج1394/12/04شرکت ملي نفتکش ايرانTABUKامام خميني24 1394/12/07

خروج1394/12/04ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني25 1394/12/05کاالي کانتينري

خروج1394/12/04سيزارکHELIAN RISINGامام خميني26 1394/12/07

خروج1394/12/04سي بار و درياHONG SOURCEامام خميني27 1394/12/08سنگ آهن



1394/12/04گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *3شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

HAFID1394/12/011,73201900 03 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 146,822 نفت کوره 1394/11/27 اقيانوس گستر پهناور

GIORGIS1394/11/272,563000 14 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 271,701 کنجاله سويا 1394/11/05 آبران جنوب

THE OPENER1394/11/29685000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 343,999 سويا - دانه روغني 1394/11/27 آبران جنوب

MEHMET A1394/12/035,730000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 419,850 روغن آفتابگردان 1394/12/03 آبران جنوب

CAPTAIN J. NEOFOTISTOS1394/12/023,322000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 566,000 ذرت دامي 1394/11/07 آهنگ دريا

NIKI LAND1394/11/261,576000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 669,878 کنجاله سويا 1394/11/07 آبران جنوب

ZENITH STAR1394/12/051,809000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 73,994 فورفورال اکستراکت 1394/12/02 پارس پارينه

FATEH 11394/12/03971000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 81,809 روغن پايه 1394/12/01 ستاره بندر سفيد

18,38801900جمع : 324,053



1394/12/04گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره 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

10000000468221732468220001900 0 HAFID031394/11/271394/12/01امام خميني

225635387217829000000000000 71701 GIORGIS141394/11/051394/11/27امام خميني

36851679727202000000000000 43999 THE OPENER181394/11/271394/11/29امام خميني

45730884511005000000000000 19850 MEHMET A211394/12/031394/12/03امام خميني

53322992656074000000000000 66000 CAPTAIN J. NEOFOTISTOS261394/11/071394/12/02امام خميني

61576631206758000000000000 69878 NIKI LAND271394/11/071394/11/26امام خميني

7000000018099711798110000 0 FATEH 1341394/12/011394/12/03امام خميني

8000000039941809399400000 0 1394/12/021394/12/05لنگرگاه ميانيZENITH STARامام خميني

0جمع : 190 0 0 11 52,614 4,512 52,625 0 0 0 0 118,868 152,560 13,876 271,428



1394/12/04تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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



1394/12/04وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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

1,73218,62020,352049,63649,6362,2462232,65926026امام خميني1 19000 -31,0163,753,541

1,73218,62020,352049,63649,6362,2462232,65926026 190000جمع : 3,753,541 -31,016



1394/12/04گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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



1394/12/04گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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 21 ام دي اف - تخته

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش182.5600پارس پارينهSAFE SINO1394/11/27  11:00PANAMAامام خميني2 7

در حال عمليات تخليه و بارگيري1485.600هوپاد درياSHAYAN 11394/11/29  11:40IRANامام خميني3 5 کاالي کانتينري

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش764.500گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 51394/11/29  12:00IRANامام خميني4 5



1394/12/04فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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

0000000000000امام خميني1 00002,3762,078 20,556-19,688 00

0000000000 000جمع : 00002,3760 20,5560 00



1394/12/04فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/04گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

11شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/08   3:21 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


