
1395/01/20فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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

2236,9230036,923027,0280016,46210,56653,38510,56663,95134,49422,77516,44935,730امام خميني1 8

2236,9230036,923027,0280016,46210,56653,38510,56663,95134,49422,77516,44935,730 8 جمع :



1395/01/20گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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

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

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

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

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

خروج1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني7 1395/01/30

خروج1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني8 1395/01/27

خروج1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني9 1395/01/27

خروج1395/01/08سوزان اطلس جنوبNABAVIامام خميني10 1395/01/23

خروج1395/01/10آبران جنوبGEORGIA Tامام خميني11 1395/01/20

خروج1395/01/15رنگين کمان اطلس اوشانMANDARIN OCEANامام خميني12 1395/01/21سنگ آهن

خروج1395/01/15هوپاد درياYARANامام خميني13 1395/01/22کاالي کانتينري

خروج1395/01/15دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني14 1395/01/27

خروج1395/01/16پارس پارينهFULL STARامام خميني15 1395/01/30گازوئيل

خروج1395/01/17ايليا درياي پارسCHANG YOUNGامام خميني16 1395/01/22ميکس زايلين - (ميکس اکسيلن)

خروج1395/01/18آبران جنوبVITA  FUTUREامام خميني17 1395/02/03

خروج1395/01/18دريا سرعتSUNRISEامام خميني18 1395/01/21گازوئيل

خروج1395/01/19ملي نفتکش ايرانTOPAZISامام خميني19 1395/01/22

خروج1395/01/19گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني20 1395/01/30نفت کوره

خروج1395/01/20کشتيراني گلANTAIOSامام خميني21 1395/01/23شمش آهن

خروج1395/01/20تجارت درياي آبيTRIGLAVامام خميني22 1395/01/26شمش آهن



1395/01/20گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي شناور در این تاریخ خارج شده است = *3شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

PIERA1395/01/1710,915000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 176,160 ذرت دامي 1394/12/24 آبران جنوب

ARYBBAS1395/01/1913,514000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 244,000 ذرت دامي 1395/01/05 آبران جنوب

GEORGIA T *1395/01/111,356000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 362,992 ذرت دامي 1395/01/10 آبران جنوب

HELVETIA ONE1395/01/149,945000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 470,901 کنجاله سويا 1395/01/04 آبران جنوب

ANTAIOS1395/01/201,2580570 29 بارگيريصادرات امام خميني 519,091 شمش آهن 1395/01/20 کشتيراني گل

MANDARIN OCEAN1395/01/1612,209000 32 بارگيريصادرات امام خميني 655,019 سنگ آهن 1395/01/15 رنگين کمان اطلس اوشان

PIRAMERD1395/01/2510,566000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 742,495 نفت کوره 1395/01/19 گذرگاه خليج فارس آبي

CHANG YOUNG1395/01/201,193000 منطقه ويژه 3 تخليهپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 81,193 نرمال هگزان 1395/01/17 ايليا درياي پارس

CHANG YOUNG1395/01/202,995000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 98,004 اورتو زايلين - (اورتو اکسيلن) 1395/01/17 ايليا درياي پارس

63,9510570جمع : 379,855



1395/01/20گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره 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

10027120000424951056613178293170000 2712 PIRAMERD041395/01/191395/01/25امام خميني

2109154194634214000000000000 76160 PIERA141394/12/241395/01/17امام خميني

3135142287121129000000000000 44000 ARYBBAS151395/01/051395/01/19امام خميني

4135664348-1356000000000000 62992 GEORGIA T *171395/01/101395/01/11امام خميني

599454381127090000000000000 70901 HELVETIA ONE261395/01/041395/01/14امام خميني

6000000019091125812581783300570 0 ANTAIOS291395/01/201395/01/20امام خميني

7000000055019122095393410850000 0 MANDARIN OCEAN321395/01/151395/01/16امام خميني

8119311930000080042995800400000 1193 1395/01/171395/01/20منطقه ويژهCHANG YOUNG4امام خميني

0جمع : 57 0 0 48,235 76,374 27,028 124,609 0 0 0 0 83,789 174,169 36,923 257,958



1395/01/20تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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



1395/01/20وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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

4,25352,17956,432057,26957,2691,4547332,24448048امام خميني1 5700 -5,0903,377,633

4,25352,17956,432057,26957,2691,4547332,24448048 57000جمع : 3,377,633 -5,090



1395/01/20گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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

بارگيريکشتيراني گل29ANTAIOS1395/01/20  14:00امام خميني1 1:00پاس ورودي1,258001:00شمش آهن صادرات

بارگيريکشتيراني گل29ANTAIOS1395/01/20  14:00امام خميني2 1:00عدم آمادگي صاحب کاال1,258001:00شمش آهن صادرات



1395/01/20گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 9



1395/01/20فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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

0000000000000امام خميني1 00002,5181,834 21,760-20,612 00

0000000000 000جمع : 00002,5180 21,7600 00



1395/01/20فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/20گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

11شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/12   11:10 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


