
1395/01/10فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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

3461,3150061,315016,265009,2007,06570,5157,06577,58046,6542,2645,72361,161امام خميني1 12

3461,3150061,315016,265009,2007,06570,5157,06577,58046,6542,2645,72361,161 12 جمع :



1395/01/10گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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

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

پهلوگيري1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني2 1395/02/04کنجاله سويا

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني3 1395/01/19متانول

خروج1394/01/23نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني4 1395/01/28گاز پروپان

خروج1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني5 1395/01/31کاالي کانتينري

خروج1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني6 1395/01/31

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

خروج1394/12/26تبسم امواج ساحلSHAYESTEHامام خميني8 1395/01/17

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني9 1395/01/17

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني10 1395/01/30

خروج1395/01/01گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني11 1395/01/12نفتا

خروج1395/01/02گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني12 1395/01/13نفت کوره

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني13 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني14 1395/01/14

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني15 1395/01/17

خروج1395/01/04تجارت درياي آبيSAFE SINOامام خميني16 1395/01/10پنتان پالس

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

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني18 1395/01/27

خروج1395/01/06آبران جنوبMELATI 6امام خميني19 1395/01/14

خروج1395/01/06هوپاد درياPARSHANامام خميني20 1395/01/11

خروج1395/01/06هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني21 1395/01/10کاالي کانتينري

خروج1395/01/06تجارت درياي آبيSTAR LURAامام خميني22 1395/01/14

خروج1395/01/06خليج آبيEUROSTRENGTHامام خميني23 1395/01/11نفت کوره

خروج1395/01/07دريا گشت ستارهTHE ABLEامام خميني24 1395/01/13

خروج1395/01/07گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني25 1395/01/15

خروج1395/01/08پارس پارينهPV OIL VENUSامام خميني26 1395/01/10روغن پايه

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني27 1395/01/23



1395/01/10گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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

خروج1395/01/08بارويالنجABYSSامام خميني28 1395/01/15گازوئيل

خروج1395/01/08آبران جنوبSOTIRIAامام خميني29 1395/01/19

خروج1395/01/09آبران جنوبOREامام خميني30 1395/01/18

خروج1395/01/09پيشتازان درياSTENTORامام خميني31 1395/01/16شمش آهن

خروج1395/01/09شرکت ملي نفت کش ايرانDISTYA PUSHTIامام خميني32 1395/01/11گازوئيل

خروج1395/01/09تجارت درياي آبيCLIAامام خميني33 1395/01/18

خروج1395/01/10آبران جنوبGEORGIA Tامام خميني34 1395/01/20



1395/01/10گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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

HAFID1395/01/094,80101780 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 146,355 نفت کوره 1395/01/02 گذرگاه خليج فارس آبي

NABAVI1395/01/21154010 10 تخليهحمل يکسره امام خميني 2154 تجهيزات و ماشين آالت - انواع 1395/01/08 سوزان اطلس جنوب

PIERA1395/01/176,695000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 376,160 ذرت دامي 1394/12/24 آبران جنوب

CLIA1395/01/108,300000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 471,500 ذرت دامي 1395/01/09 تجارت درياي آبي

THE ABLE1395/01/0713,832000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 562,000 سويا - دانه روغني 1395/01/07 دريا گشت ستاره

MELATI 61395/01/065,196000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 629,928 روغن آفتابگردان 1395/01/06 آبران جنوب

ORE1395/01/102,859000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 735,000 روغن سويا 1395/01/09 آبران جنوب

STAR LURA1395/01/0610,204000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 870,041 سويا - دانه روغني 1395/01/06 تجارت درياي آبي

SOTIRIA1395/01/096,963000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 948,889 کنجاله سويا 1395/01/08 آبران جنوب

PARSHAN1395/01/067,112000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1020,400 کود اوره 1395/01/06 هوپاد دريا

STENTOR1395/01/129,20004200 30 بارگيريصادرات امام خميني 1119,626 شمش آهن 1395/01/09 پيشتازان دريا

PV OIL VENUS *1395/01/092,264000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 125,264 روغن پايه 1395/01/08 پارس پارينه

77,58005990جمع : 485,317



1395/01/10گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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

11541540001000000000 154 NABAVI011395/01/081395/01/21امام خميني

20000000463554801428213534001780 0 HAFID041395/01/021395/01/09امام خميني

36695669569465000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

48300830063200000000000000 71500 CLIA151395/01/091395/01/10امام خميني

5138324649415506000000000000 62000 THE ABLE161395/01/071395/01/07امام خميني

65196211298799000000000000 29928 MELATI 6211395/01/061395/01/06امام خميني

72859285932141000000000000 35000 ORE221395/01/091395/01/10امام خميني

8102044382126220000000000000 70041 STAR LURA261395/01/061395/01/06امام خميني

96963877440115000000000000 48889 SOTIRIA271395/01/081395/01/09امام خميني

10711219999401000000000000 20400 PARSHAN291395/01/061395/01/06امام خميني

11000000052642264526400000 0 PV OIL VENUS *341395/01/081395/01/09امام خميني

120000000196269200116397987004200 0 1395/01/091395/01/12لنگرگاه ميانيSTENTORامام خميني

0جمع : 598 0 0 11,521 59,724 16,265 71,245 0 1 0 0 255,847 158,225 61,315 414,072



1395/01/10تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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



1395/01/10وضعیت 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   12:03 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

14,00166,88480,885048,91848,9181,8822102,69157057امام خميني1 59800 17,9663,208,799

14,00166,88480,885048,91848,9181,8822102,69157057 598000جمع : 3,208,799 17,966



1395/01/10گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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



1395/01/10گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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



1395/01/10فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 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 00002,5401,891 22,232-20,449 00

0000000000 000جمع : 00002,5400 22,2320 00



1395/01/10فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:03 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/10گزارش 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   12:03 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


