
1395/01/08فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

3923,1560023,1560113,670009,889103,78133,045103,781136,82638,02715,51517,50523,156امام خميني1 12

3923,1560023,1560113,670009,889103,78133,045103,781136,82638,02715,51517,50523,156 12 جمع :



1395/01/08گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني1 1394/12/23جو دامي

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني2 1395/01/19متانول

خروج1394/01/23نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني3 1395/01/28گاز پروپان

خروج1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني4 1395/01/31کاالي کانتينري

خروج1394/12/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني5 1395/01/08مواد سوختي-انواع

خروج1394/12/23رنگين کمان خاورميانهVANTGE CRESTامام خميني6 1395/01/08خاک کلينکر

خروج1394/12/24سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني7 1395/01/15

خروج1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني8 1395/01/31

خروج1394/12/26تبسم امواج ساحلSHAYESTEHامام خميني9 1395/01/17

خروج1394/12/27تجارت درياي آبيFU TONGامام خميني10 1395/01/08

خروج1394/12/28کشتيراني گلSELIN Mامام خميني11 1395/01/08

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني12 1395/01/17

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني13 1395/01/30

خروج1394/12/29آبران جنوبLUCKY LUKEامام خميني14 1395/01/08

خروج1395/01/01گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني15 1395/01/12نفتا

خروج1395/01/02گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني16 1395/01/13نفت کوره

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني17 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني18 1395/01/17

خروج1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني19 1395/01/14

خروج1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني20 1395/01/27

خروج1395/01/04تجارت درياي آبيSAFE SINOامام خميني21 1395/01/10پنتان پالس

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني22 1395/01/27

خروج1395/01/05پاشا درياي شرقALAEDامام خميني23 1395/01/08

خروج1395/01/05پاشا درياي شرقDA ZI YUNامام خميني24 1395/01/08پوسته اکسيد آهن

خروج1395/01/06امواج طاليي کاسپينALORSامام خميني25 1395/01/08هوي اند

خروج1395/01/06خليج آبيEUROSTRENGTHامام خميني26 1395/01/11نفت کوره

خروج1395/01/06هوپاد درياPARSHANامام خميني27 1395/01/11



1395/01/08گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

خروج1395/01/06هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني28 1395/01/10کاالي کانتينري

خروج1395/01/06تجارت درياي آبيSTAR LURAامام خميني29 1395/01/14

خروج1395/01/06آبران جنوبMELATI 6امام خميني30 1395/01/14

خروج1395/01/07گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني31 1395/01/15

خروج1395/01/07ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني32 1395/01/08کاالي کانتينري

خروج1395/01/07ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني33 1395/01/09کاالي کانتينري

خروج1395/01/07دريا گشت ستارهTHE ABLEامام خميني34 1395/01/13

خروج1395/01/07اقيانوس گستر پهناورEVERRICH 1امام خميني35 1395/01/09متانول

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني36 1395/01/23

خروج1395/01/08پارس پارينهPV OIL VENUSامام خميني37 1395/01/10روغن پايه

خروج1395/01/08آبران جنوبSOTIRIAامام خميني38 1395/01/19

خروج1395/01/08بارويالنجABYSSامام خميني39 1395/01/15گازوئيل



1395/01/08گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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 SANTOSH *1395/01/084,17628800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 14,176 کاالي کانتينري 1395/01/07 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/01/084153300 12 تخليهکانتينر امام خميني 2417 کاالي کانتينري 1395/01/07 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH *1395/01/082100 12 تخليهکانتينر امام خميني 3417 کانتينر خالي 1395/01/07 ستاره تدارک دريا

THE ABLE1395/01/078,200000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 462,000 سويا - دانه روغني 1395/01/07 دريا گشت ستاره

FU TONG *1394/12/28174000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 565,385 گندم آردسازي 1394/12/27 تجارت درياي آبي

ALAED *1395/01/05181000 20 تخليهدو امام خميني 6782 تجهيزات پروژه اي 1395/01/05 پاشا درياي شرق

MELATI 61395/01/065,625000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 729,928 روغن آفتابگردان 1395/01/06 آبران جنوب

STAR LURA1395/01/065,026000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 870,041 سويا - دانه روغني 1395/01/06 تجارت درياي آبي

LUCKY LUKE *1395/01/032,351000 27 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 960,599 سويا - دانه روغني 1394/12/29 آبران جنوب

PARSHAN1395/01/061,182000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1020,400 کود اوره 1395/01/06 هوپاد دريا

DA ZI YUN *1395/01/055,713000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1125,713 پوسته اکسيد آهن 1395/01/05 پاشا درياي شرق

HAFID1395/01/095,626000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1246,355 نفت کوره 1395/01/02 گذرگاه خليج فارس آبي

GREEN WARRIOR *1395/01/0685,130000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1385,130 مواد سوختي-انواع 1394/12/21 امواج دريا

EVERRICH 11395/01/0713,025000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1413,025 متانول 1395/01/07 اقيانوس گستر پهناور

136,82632200جمع : 484,368



1395/01/08گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

1000000046355562635767105880000 0 HAFID041395/01/021395/01/09امام خميني

24174170343400417641764176028828800 417 ADMIRAL SANTOSH *121395/01/071395/01/08امام خميني

382002196240038000000000000 62000 THE ABLE161395/01/071395/01/07امام خميني

4174653850000000000000 65385 FU TONG *171394/12/271394/12/28امام خميني

51817820000000000000 782 ALAED *201395/01/051395/01/05امام خميني

656251180818120000000000000 29928 MELATI 6211395/01/061395/01/06امام خميني

750262232147720000000000000 70041 STAR LURA261395/01/061395/01/06امام خميني

82351605990000000000000 60599 LUCKY LUKE *271394/12/291395/01/03امام خميني

91182112349166000000000000 20400 PARSHAN291395/01/061395/01/06امام خميني

1000000002571357132571300000 0 DA ZI YUN *321395/01/051395/01/05امام خميني

11000000085130851308513000000 0 1394/12/211395/01/06ماهشهر* GREEN WARRIORامام خميني

12000000013025130251302500000 0 1395/01/071395/01/07منطقه ويژه EVERRICH 13امام خميني

0جمع : 0 288 288 10,588 163,811 113,670 174,399 0 0 34 34 115,044 194,508 23,156 309,552



1395/01/08تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

VANTGE CREST1394/12/23امام خميني1 3:00بازرسي درافت سروي5,238003:00بارگيريخاک کلينکررنگين کمان خاورميانه17:00  301395/01/03 پتروشيمي رازي



1395/01/08وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

98,15540,661138,816053,54253,5421,4147432,15790090امام خميني1 000 -12,8813,211,691

98,15540,661138,816053,54253,5421,4147432,15790090 0000جمع : 3,211,691 -12,881



1395/01/08گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

تخليهپاشا درياي شرق20ALAED1395/01/05  16:40امام خميني1 1:10نبود کاميون کشنده782003:00تجهيزات پروژه اي

1:50بازکردن/ بستن درب انبارها

دو



1395/01/08گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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



1395/01/08فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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

1017164170002884,17613214,593امام خميني1 00002,5411,938 22,397-20,548 00

1017164170002884,176 13214,593جمع : 00002,5410 22,3970 00



1395/01/08فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/08گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   11:39 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


