
1395/01/11فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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

3449,3260049,326010,467007,9872,48057,3132,48059,7938,68702,81149,326امام خميني1 11

3449,3260049,326010,467007,9872,48057,3132,48059,7938,68702,81149,326 11 جمع :



1395/01/11گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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

لنگرگاه1395/01/11آهنگ درياUNIONN HAREVSTامام خميني1 1395/01/11

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني2 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني3 1395/02/04کنجاله سويا

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني4 1395/01/19متانول

خروج1394/01/23نيلگون پارساي کاسپينSEA DOLPHINامام خميني5 1395/01/28گاز پروپان

خروج1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني6 1395/01/31کاالي کانتينري

خروج1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني7 1395/01/31

خروج1394/12/24سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني8 1395/01/15

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

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني10 1395/01/17

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني11 1395/01/30

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

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

خروج1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني16 1395/01/14

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

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

خروج1395/01/06خليج آبيEUROSTRENGTHامام خميني19 1395/01/11نفت کوره

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

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

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

خروج1395/01/07گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني23 1395/01/15

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

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني25 1395/01/23

خروج1395/01/08بارويالنجABYSSامام خميني26 1395/01/15گازوئيل

خروج1395/01/08آبران جنوبSOTIRIAامام خميني27 1395/01/19



1395/01/11گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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

خروج1395/01/09آبران جنوبOREامام خميني28 1395/01/18

خروج1395/01/09پيشتازان درياSTENTORامام خميني29 1395/01/16شمش آهن

خروج1395/01/09شرکت ملي نفت کش ايرانDISTYA PUSHTIامام خميني30 1395/01/11گازوئيل

خروج1395/01/09تجارت درياي آبيCLIAامام خميني31 1395/01/18

خروج1395/01/10آبران جنوبGEORGIA Tامام خميني32 1395/01/20

خروج1395/01/11پيوند درياFAREEDAامام خميني33 1395/01/12کاالي کانتينري

خروج1395/01/11آهنگ درياCHAM PEACEامام خميني34 1395/01/14ام اي جي



1395/01/11گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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

HAFID1395/01/092,4800920 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 146,355 نفت کوره 1395/01/02 گذرگاه خليج فارس آبي

PIERA1395/01/173,305000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 276,160 ذرت دامي 1394/12/24 آبران جنوب

CLIA1395/01/1010,221000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 371,500 ذرت دامي 1395/01/09 تجارت درياي آبي

THE ABLE1395/01/0711,303000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 462,000 سويا - دانه روغني 1395/01/07 دريا گشت ستاره

GEORGIA T1395/01/114,375000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 562,992 ذرت دامي 1395/01/10 آبران جنوب

MELATI 61395/01/062,994000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 629,928 روغن آفتابگردان 1395/01/06 آبران جنوب

ORE1395/01/102,876000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 735,000 روغن سويا 1395/01/09 آبران جنوب

STAR LURA1395/01/069,056000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 870,041 سويا - دانه روغني 1395/01/06 تجارت درياي آبي

SOTIRIA1395/01/094,795000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 948,889 کنجاله سويا 1395/01/08 آبران جنوب

PARSHAN *1395/01/06401000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1020,400 کود اوره 1395/01/06 هوپاد دريا

STENTOR1395/01/127,98703650 30 بارگيريصادرات امام خميني 1119,626 شمش آهن 1395/01/09 پيشتازان دريا

59,79304570جمع : 542,891



1395/01/11گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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

1000000046355248045301105400920 0 HAFID041395/01/021395/01/09امام خميني

233051000066160000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

3102211852152979000000000000 71500 CLIA151395/01/091395/01/10امام خميني

411303577974203000000000000 62000 THE ABLE161395/01/071395/01/07امام خميني

54375437558617000000000000 62992 GEORGIA T171395/01/101395/01/11امام خميني

62994241235805000000000000 29928 MELATI 6211395/01/061395/01/06امام خميني

72876573529265000000000000 35000 ORE221395/01/091395/01/10امام خميني

890565287717164000000000000 70041 STAR LURA261395/01/061395/01/06امام خميني

947951356935320000000000000 48889 SOTIRIA271395/01/081395/01/09امام خميني

10401204000000000000000 20400 PARSHAN *291395/01/061395/01/06امام خميني

110000000196267987196260003650 0 1395/01/091395/01/12لنگرگاه ميانيSTENTORامام خميني

0جمع : 457 0 0 1,054 64,927 10,467 65,981 0 0 0 0 269,513 207,397 49,326 476,910



1395/01/11تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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

STENTOR1395/01/09امام خميني1 1:59بازرسي درافت سروي7,987002:00بارگيريشمش آهنپيشتازان دريا07:25  301395/01/12 صادرات



1395/01/11وضعیت 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   12:05 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

10,46752,13762,60408,6878,6873624386227027امام خميني1 45700 43,4503,252,249

10,46752,13762,60408,6878,6873624386227027 457000جمع : 3,252,249 43,450



1395/01/11گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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



1395/01/11گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 0



1395/01/11فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 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 00002,5321,897 22,211-20,429 00

0000000000 000جمع : 00002,5320 22,2110 00



1395/01/11فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:05 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/11گزارش 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   12:05 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


