
1395/01/12فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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

3262,0310062,03101,953008991,05462,9301,05463,9845148999462,031امام خميني1 10

3262,0310062,03101,953008991,05462,9301,05463,9845148999462,031 10 جمع :



1395/01/12گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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

خروج1395/01/06تجارت درياي آبيSTAR LURAامام خميني19 1395/01/14

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

خروج1395/01/07گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني21 1395/01/15

خروج1395/01/07دريا گشت ستارهTHE ABLEامام خميني22 1395/01/13

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني23 1395/01/23

خروج1395/01/08بارويالنجABYSSامام خميني24 1395/01/15گازوئيل

خروج1395/01/08آبران جنوبSOTIRIAامام خميني25 1395/01/19

خروج1395/01/09پيشتازان درياSTENTORامام خميني26 1395/01/16شمش آهن

خروج1395/01/09آبران جنوبOREامام خميني27 1395/01/18



1395/01/12گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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

خروج1395/01/09تجارت درياي آبيCLIAامام خميني28 1395/01/18

خروج1395/01/10آبران جنوبGEORGIA Tامام خميني29 1395/01/20

خروج1395/01/11پيوند درياFAREEDAامام خميني30 1395/01/12کاالي کانتينري

خروج1395/01/11آهنگ درياCHAM PEACEامام خميني31 1395/01/14ام اي جي

خروج1395/01/12دريا سرعتMELORامام خميني32 1395/01/19نفت کوره



1395/01/12گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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

HAFID1395/01/091,0540390 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 146,355 نفت کوره 1395/01/02 گذرگاه خليج فارس آبي

FAREEDA *1395/01/128996200 12 بارگيريکانتينر امام خميني 2899 کاالي کانتينري 1395/01/11 پيوند دريا

FAREEDA *1395/01/12100800 12 تخليهکانتينر امام خميني 3102 کاالي کانتينري 1395/01/11 پيوند دريا

FAREEDA *1395/01/122100 12 تخليهکانتينر امام خميني 4102 کانتينر خالي 1395/01/11 پيوند دريا

PETER S1395/01/1210,531000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 554,756 ذرت دامي 1394/12/29 اقيانوس آبي

CLIA1395/01/1010,955000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 671,500 ذرت دامي 1395/01/09 تجارت درياي آبي

THE ABLE1395/01/074,203000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 762,000 سويا - دانه روغني 1395/01/07 دريا گشت ستاره

GEORGIA T1395/01/1111,605000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 862,992 ذرت دامي 1395/01/10 آبران جنوب

MELATI 61395/01/063,077000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 929,928 روغن آفتابگردان 1395/01/06 آبران جنوب

ORE1395/01/104,872000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1035,000 روغن سويا 1395/01/09 آبران جنوب

STAR LURA1395/01/069,221000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1170,041 سويا - دانه روغني 1395/01/06 تجارت درياي آبي

SOTIRIA1395/01/097,465000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1248,889 کنجاله سويا 1395/01/08 آبران جنوب

63,98471390جمع : 482,564



1395/01/12گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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

1000000046355105446355000390 0 HAFID041395/01/021395/01/09امام خميني

2102102099008998998990626200 102 FAREEDA *121395/01/111395/01/12امام خميني

3105311053144225000000000000 54756 PETER S141394/12/291395/01/12امام خميني

4109552947642024000000000000 71500 CLIA151395/01/091395/01/10امام خميني

54203620000000000000000 62000 THE ABLE161395/01/071395/01/07امام خميني

6116051598047012000000000000 62992 GEORGIA T171395/01/101395/01/11امام خميني

73077272002728000000000000 29928 MELATI 6211395/01/061395/01/06امام خميني

848721060724393000000000000 35000 ORE221395/01/091395/01/10امام خميني

99221620987943000000000000 70041 STAR LURA261395/01/061395/01/06امام خميني

1074652103427855000000000000 48889 SOTIRIA271395/01/081395/01/09امام خميني

0جمع : 39 62 62 0 47,254 1,953 47,254 0 0 9 9 196,180 239,028 62,031 435,208



1395/01/12تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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 7:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال7,987007:00بارگيريشمش آهنپيشتازان دريا07:25  301395/01/12 صادرات



1395/01/12وضعیت 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   12:06 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

1,05462,12563,17901,4131,413974140000امام خميني1 3900 60,7123,312,961

1,05462,12563,17901,4131,413974140000 39000جمع : 3,312,961 60,712



1395/01/12گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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



1395/01/12گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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 1



1395/01/12فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 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

1044102000628991701,001امام خميني1 00002,5331,901 22,121-20,456 00

104410200062899 1701,001جمع : 00002,5330 22,1210 00



1395/01/12فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:06 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/12گزارش 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   12:06 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


