
1395/01/09فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

3629,5850029,5850120,199004,823115,37634,408115,376149,78451,0775,3846,01829,585امام خميني1 11

3629,5850029,5850120,199004,823115,37634,408115,376149,78451,0775,3846,01829,585 11 جمع :



1395/01/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

لنگرگاه1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني1 1395/01/09کنجاله سويا

پهلوگيري1394/01/23نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني2 1395/01/26

پهلوگيري1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني3 1394/12/26

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني4 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني5 1395/01/17کنجاله سويا

پهلوگيري1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني6 1395/01/24جو دامي

پهلوگيري1395/01/01ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني7 1395/01/02کانتينر خالي

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني8 1395/01/19متانول

خروج1394/12/24سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني9 1395/01/15

خروج1394/12/26تبسم امواج ساحلSHAYESTEHامام خميني10 1395/01/17

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني11 1395/01/17

خروج1395/01/01گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني12 1395/01/12نفتا

خروج1395/01/02گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني13 1395/01/13نفت کوره

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني14 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني15 1395/01/14

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني16 1395/01/17

خروج1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني17 1395/01/27

خروج1395/01/04تجارت درياي آبيSAFE SINOامام خميني18 1395/01/10پنتان پالس

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني19 1395/01/27

خروج1395/01/06آبران جنوبMELATI 6امام خميني20 1395/01/14

خروج1395/01/06هوپاد درياPARSHANامام خميني21 1395/01/11

خروج1395/01/06هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني22 1395/01/10کاالي کانتينري

خروج1395/01/06تجارت درياي آبيSTAR LURAامام خميني23 1395/01/14

خروج1395/01/06خليج آبيEUROSTRENGTHامام خميني24 1395/01/11نفت کوره

خروج1395/01/07ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني25 1395/01/09کاالي کانتينري

خروج1395/01/07اقيانوس گستر پهناورEVERRICH 1امام خميني26 1395/01/09متانول

خروج1395/01/07دريا گشت ستارهTHE ABLEامام خميني27 1395/01/13



1395/01/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

خروج1395/01/07گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني28 1395/01/15

خروج1395/01/08پارس پارينهPV OIL VENUSامام خميني29 1395/01/10روغن پايه

خروج1395/01/08آبران جنوبSOTIRIAامام خميني30 1395/01/19

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني31 1395/01/23

خروج1395/01/08بارويالنجABYSSامام خميني32 1395/01/15گازوئيل

خروج1395/01/09شرکت ملي نفت کش ايرانDISTYA PUSHTIامام خميني33 1395/01/11گازوئيل

خروج1395/01/09تجارت درياي آبيCLIAامام خميني34 1395/01/18

خروج1395/01/09آبران جنوبOREامام خميني35 1395/01/18

خروج1395/01/09پيشتازان درياSTENTORامام خميني36 1395/01/16شمش آهن



1395/01/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

HAFID1395/01/092,2530830 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 146,355 نفت کوره 1395/01/02 گذرگاه خليج فارس آبي

RONIKA *1395/01/092,37816400 12 بارگيريکانتينر امام خميني 22,384 کاالي کانتينري 1395/01/07 ستاره تدارک دريا

RONIKA *1395/01/096300 12 بارگيريکانتينر امام خميني 32,384 کانتينر خالي 1395/01/07 ستاره تدارک دريا

THE ABLE1395/01/0710,700000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 462,000 سويا - دانه روغني 1395/01/07 دريا گشت ستاره

MELATI 61395/01/064,125000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 529,928 روغن آفتابگردان 1395/01/06 آبران جنوب

STAR LURA1395/01/0611,296000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 670,041 سويا - دانه روغني 1395/01/06 تجارت درياي آبي

SOTIRIA1395/01/091,811000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 748,889 کنجاله سويا 1395/01/08 آبران جنوب

PARSHAN1395/01/061,653000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 820,400 کود اوره 1395/01/06 هوپاد دريا

STENTOR1395/01/122,43901100 30 بارگيريصادرات امام خميني 919,626 شمش آهن 1395/01/09 پيشتازان دريا

PV OIL VENUS1395/01/093,000000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 105,264 روغن پايه 1395/01/08 پارس پارينه

DISTYA PUSHTI1395/01/0929,243000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1129,243 گازوئيل 1395/01/09 شرکت ملي نفت کش ايران

EUROSTRENGTH1395/01/0980,880000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1280,880 نفت کوره 1395/01/06 خليج آبي

149,7841671930جمع : 417,394



1395/01/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

1000000046355225338020833500830 0 HAFID041395/01/021395/01/09امام خميني

20000000238423842384016716700 0 RONIKA *121395/01/071395/01/09امام خميني

3107003266229338000000000000 62000 THE ABLE161395/01/071395/01/07امام خميني

441251593313995000000000000 29928 MELATI 6211395/01/061395/01/06امام خميني

5112963361736424000000000000 70041 STAR LURA261395/01/061395/01/06امام خميني

61811181147078000000000000 48889 SOTIRIA271395/01/081395/01/09امام خميني

71653128877513000000000000 20400 PARSHAN291395/01/061395/01/06امام خميني

8000000052643000300022640000 0 PV OIL VENUS341395/01/081395/01/09امام خميني

90000000196262439243917187001100 0 1395/01/091395/01/12لنگرگاه ميانيSTENTORامام خميني

10000000029243292432924300000 0 1395/01/091395/01/09ماهشهرDISTYA PUSHTIامام خميني

11000000080880808808088000000 0 1395/01/061395/01/09ماهشهرEUROSTRENGTHامام خميني

0جمع : 193 167 167 27,786 155,966 120,199 183,752 0 0 0 0 134,348 96,910 29,585 231,258



1395/01/09تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

STENTOR1395/01/09امام خميني1 2:00پاس ورودي2,439005:00بارگيريشمش آهنپيشتازان دريا07:25  301395/01/12

3:00عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات



1395/01/09وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

114,81535,603150,418056,46156,4612,5342172,94436036امام خميني1 19300 -20,8583,201,939

114,81535,603150,418056,46156,4612,5342172,94436036 193000جمع : 3,201,939 -20,858



1395/01/09گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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 دريا12RONIKA1395/01/07  19:00امام خميني1 0:10مسائل کارگري2,37816400:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12RONIKA1395/01/07  19:00امام خميني2 0:20جابجايي تجهيزات2100:20کانتينر خالي کانتينر



1395/01/09گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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 پذيرش2299.900آبران جنوبMYTRO1395/01/09  12:00MARSHALL ISLANDSامام خميني1 0 کنجاله سويا



1395/01/09فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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

000001201642,38431642,384امام خميني1 00002,5401,948 22,246-20,558 00

000001201642,384 31642,384جمع : 00002,5400 22,2460 00



1395/01/09فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/09گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/28   9:38 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


