
1395/01/15فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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

3858,9990058,999098,8920011,79787,09570,79687,095157,89124,6497,67327,94058,999امام خميني1 13

3858,9990058,999098,8920011,79787,09570,79687,095157,89124,6497,67327,94058,999 13 جمع :



1395/01/15گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني12 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني13 1395/01/17

خروج1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني14 1395/01/27

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني15 1395/01/27

خروج1395/01/07گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني16 1395/01/15

خروج1395/01/08بارويالنجABYSSامام خميني17 1395/01/15گازوئيل

خروج1395/01/08آبران جنوبSOTIRIAامام خميني18 1395/01/19

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني19 1395/01/23

خروج1395/01/09آبران جنوبOREامام خميني20 1395/01/18

خروج1395/01/09پيشتازان درياSTENTORامام خميني21 1395/01/16شمش آهن

خروج1395/01/09تجارت درياي آبيCLIAامام خميني22 1395/01/18

خروج1395/01/10آبران جنوبGEORGIA Tامام خميني23 1395/01/20

خروج1395/01/12دريا سرعتMELORامام خميني24 1395/01/19نفت کوره

خروج1395/01/13ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني25 1395/01/15کاالي کانتينري

خروج1395/01/13تجارت درياي آبيSUMMIT SUCCESSامام خميني26 1395/01/19

خروج1395/01/13گذرگاه خليج فارس آبيKIANAامام خميني27 1395/01/17



1395/01/15گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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

خروج1395/01/13آهنگ درياSC HONG KONGامام خميني28 1395/01/15ميکس آروماتيک

خروج1395/01/14هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني29 1395/01/19کاالي کانتينري

خروج1395/01/14پرنده درياي هرمزDESTINYامام خميني30 1395/01/19شمش آهن

خروج1395/01/14سيمرغ طالئي آبهاي جنوبMT P V OIL JUPITTERامام خميني31 1395/01/15نفت کوره

خروج1395/01/15پارس پارينهDAWN MADURAIامام خميني32 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/15سيمرغ طالئي آبهاي جنوبOCEAN JASPERامام خميني33 1395/01/16قير مايع

خروج1395/01/15فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني34 1395/01/17قير مايع

خروج1395/01/15دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني35 1395/01/27

خروج1395/01/15ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني36 1395/01/16کاالي کانتينري

خروج1395/01/15رنگين کمان اطلس اوشانMANDARIN OCEANامام خميني37 1395/01/21سنگ آهن

خروج1395/01/15هوپاد درياYARANامام خميني38 1395/01/22کاالي کانتينري



1395/01/15گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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

ADMIRAL SANTOSH1395/01/152,66312500 13 بارگيريکانتينر امام خميني 15,571 کاالي کانتينري 1395/01/15 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH1395/01/154553500 13 تخليهکانتينر امام خميني 2455 کاالي کانتينري 1395/01/15 ستاره تدارک دريا

PETER S1395/01/1211,315000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 354,756 ذرت دامي 1394/12/29 اقيانوس آبي

CLIA1395/01/107,903000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 471,500 ذرت دامي 1395/01/09 تجارت درياي آبي

SUMMIT SUCCESS1395/01/1413,017000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 565,178 ذرت دامي 1395/01/13 تجارت درياي آبي

GEORGIA T1395/01/117,576000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 662,992 ذرت دامي 1395/01/10 آبران جنوب

ORE1395/01/104,974000 22 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 735,000 روغن سويا 1395/01/09 آبران جنوب

KIANA1395/01/134,960000 23 تخليهدو امام خميني 818,170 ام دي اف - تخته 1395/01/13 گذرگاه خليج فارس آبي

HELVETIA ONE1395/01/145,663000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 970,901 کنجاله سويا 1395/01/04 آبران جنوب

SOTIRIA1395/01/093,136000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1048,889 کنجاله سويا 1395/01/08 آبران جنوب

DESTINY1395/01/189,13404150 29 بارگيريصادرات امام خميني 1128,931 شمش آهن 1395/01/14 پرنده درياي هرمز

MT P V OIL JUPITTER *1395/01/141,360000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 127,497 نفت کوره 1395/01/14 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

OCEAN JASPER1395/01/153,650000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 134,220 قير مايع 1395/01/15 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

ABYSS *1395/01/1282,085000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1482,085 گازوئيل 1395/01/08 بارويالنج

157,8911604150جمع : 556,145



1395/01/15گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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

14554550353500557126632663290812512500 455 ADMIRAL SANTOSH131395/01/151395/01/15امام خميني

211315462298527000000000000 54756 PETER S141394/12/291395/01/12امام خميني

379036117410326000000000000 71500 CLIA151395/01/091395/01/10امام خميني

4130172341341765000000000000 65178 SUMMIT SUCCESS161395/01/131395/01/14امام خميني

575763827024722000000000000 62992 GEORGIA T171395/01/101395/01/11امام خميني

64974254759525000000000000 35000 ORE221395/01/091395/01/10امام خميني

74960114856685000000000000 18170 KIANA231395/01/131395/01/13امام خميني

85663566365238000000000000 70901 HELVETIA ONE261395/01/041395/01/14امام خميني

931363645912430000000000000 48889 SOTIRIA271395/01/081395/01/09امام خميني

10000000074971360749700000 0 MT P V OIL JUPITTER *331395/01/141395/01/14امام خميني

1100000004220365036505700000 0 OCEAN JASPER341395/01/151395/01/15امام خميني

1200000002893191341249016441004150 0 1395/01/141395/01/18لنگرگاه ميانيDESTINYامام خميني

13000000082085820858208500000 0 1395/01/081395/01/12ماهشهر* ABYSSامام خميني

0جمع : 415 125 125 19,919 108,385 98,892 128,304 0 0 35 35 179,218 248,623 58,999 427,841



1395/01/15تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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



1395/01/15وضعیت 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   12:10 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

91,21986,939178,158032,32232,3221,1081,2352,75849049امام خميني1 41500 54,6173,418,938

91,21986,939178,158032,32232,3221,1081,2352,75849049 415000جمع : 3,418,938 54,617



1395/01/15گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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

تخليهگذرگاه خليج فارس آبي23KIANA1395/01/13  10:45امام خميني1 2:00تعطيل زود هنگام18,170002:13ام دي اف - تخته

0:13بارز نبودن کاال

دو



1395/01/15گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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 4



1395/01/15فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 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

0021144550081442,66301603,118امام خميني1 00002,5331,829 22,017-20,520 00

0021144550081442,663 01603,118جمع : 00002,5330 22,0170 00



1395/01/15فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/07   12:10 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/15گزارش 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   12:10 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


