
1394/12/06فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده 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

3478,9020078,902031,1710031,1710110,0730110,07323,62731,17114,03578,902امام خميني1 15

3478,9020078,902031,1710031,1710110,0730110,07323,62731,17114,03578,902 15 جمع :



1394/12/06گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

لنگرگاه1394/11/13هوپاد درياGOLSANامام خميني1 1394/11/23ام دي اف - تخته

لنگرگاه1394/11/27پارس پارينهSAFE SINOامام خميني2 1394/11/27

لنگرگاه1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني3 1394/12/05

لنگرگاه1394/11/29هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني4 1394/11/30کاالي کانتينري

لنگرگاه1394/12/05سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني5 1394/12/05

لنگرگاه1394/12/05بارويالنجRISE FORTUNEامام خميني6 1394/12/05

لنگرگاه1394/12/05شرکت ملي نفت ايرانPAGASامام خميني7 1394/12/05

پهلوگيري1394/11/07آهنگ درياCAPTAIN J. NEOFOTISTOSامام خميني8 1394/12/02ذرت دامي

پهلوگيري1394/11/26سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني9 1394/12/07کانتينر خالي

پهلوگيري1394/11/27آبران جنوبTHE OPENERامام خميني10 1394/11/29سويا - دانه روغني

پهلوگيري1394/12/01آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني11 1394/12/05جو دامي

پهلوگيري1394/12/03خليج آبيANAFI WARRIORامام خميني12 1394/12/06

پهلوگيري1394/12/04پاشا درياي شرقHONG MASTERامام خميني13 1394/12/05رول آهن

پهلوگيري1394/12/05خليج آبي فارسMINOAN GRACEامام خميني14 1394/12/06پودر آهن

پهلوگيري1394/12/06امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني15 1394/12/09

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبAMPHITRITEامام خميني16 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني17 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/06دريا وحدتFAREAST SUNNYامام خميني18 1394/12/07

خروج1394/11/05آبران جنوبGIORGISامام خميني19 1394/12/07

خروج1394/11/07آبران جنوبNIKI LANDامام خميني20 1394/12/06

خروج1394/11/23سيزارکFOROTANامام خميني21 1394/12/08رول آهن

خروج1394/12/02پارس پارينهZENITH STARامام خميني22 1394/12/06فورفورال اکستراکت

خروج1394/12/03آبران جنوبMEHMET Aامام خميني23 1394/12/07

خروج1394/12/03شرکت ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني24 1394/12/07نفتا

خروج1394/12/04شرکت ملي نفتکش ايرانTABUKامام خميني25 1394/12/07

خروج1394/12/04سيزارکHELIAN RISINGامام خميني26 1394/12/07

خروج1394/12/04سي بار و درياHONG SOURCEامام خميني27 1394/12/08سنگ آهن



1394/12/06گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

خروج1394/12/05هوپاد درياTABAN 1امام خميني28 1394/12/07کاالي کانتينري

خروج1394/12/05ايليا درياي پارسGAS JASMINEامام خميني29 1394/12/07گاز پروپان

خروج1394/12/05ستاره تدارک درياADMIRAL VENTUREامام خميني30 1394/12/06کاالي کانتينري

خروج1394/12/05ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني31 1394/12/07کاالي کانتينري

خروج1394/12/05ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني32 1394/12/07کاالي کانتينري

خروج1394/12/06سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني33 1394/12/08کاالي کانتينري

خروج1394/12/06جاده نقره ايCHEM MASTERامام خميني34 1394/12/08متانول



1394/12/06گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده 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

FOROTAN1394/12/0536000 09 بارگيريسه امام خميني 12,066 رول آهن 1394/11/23 سيزارک

FOROTAN1394/12/05253000 09 بارگيريسه امام خميني 22,066 ورق آهن 1394/11/23 سيزارک

FOROTAN1394/12/053520400 09 بارگيرييک امام خميني 32,066 ورق آهن 1394/11/23 سيزارک

HONG MASTER1394/12/051,6020190 10 تخليهيک امام خميني 412,835 رول آهن 1394/12/04 پاشا درياي شرق

HONG MASTER1394/12/051,9240190 10 تخليهيک امام خميني 512,835 رول گالوانيزه 1394/12/04 پاشا درياي شرق

HONG MASTER1394/12/051740190 10 تخليهيک امام خميني 612,835 لوازم کارخانه - قطعات منفصله 1394/12/04 پاشا درياي شرق

HONG MASTER1394/12/053410180 10 تخليهيک امام خميني 712,835 لوله آهني 1394/12/04 پاشا درياي شرق

RONIKA1394/12/062,39114600 11 بارگيريکانتينر امام خميني 82,398 کاالي کانتينري 1394/12/05 ستاره تدارک دريا

RONIKA1394/12/067300 11 بارگيريکانتينر امام خميني 92,398 کانتينر خالي 1394/12/05 ستاره تدارک دريا

TABAN 11394/12/054,69929800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 107,651 کاالي کانتينري 1394/12/05 هوپاد دريا

TABAN 11394/12/057,64568100 12 تخليهکانتينر امام خميني 118,373 کاالي کانتينري 1394/12/05 هوپاد دريا

TABAN 11394/12/051809000 12 تخليهکانتينر امام خميني 128,373 کانتينر خالي 1394/12/05 هوپاد دريا

GIORGIS1394/11/274,354000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1371,701 ذرت دامي 1394/11/05 آبران جنوب

GIORGIS1394/11/275,664000 14 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1471,701 کنجاله سويا 1394/11/05 آبران جنوب

KAPETAN TRADER II1394/12/0514,241000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1561,000 جو دامي 1394/12/01 آبران جنوب

AMPHITRITE1394/12/0610,308000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1686,469 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

THE OPENER1394/11/295,564000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1743,999 سويا - دانه روغني 1394/11/27 آبران جنوب

MEHMET A1394/12/034,972000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1819,850 روغن آفتابگردان 1394/12/03 آبران جنوب

HELIAN RISING1394/12/045180190 23 تخليهيک امام خميني 197,207 آهن ناوداني 1394/12/04 سيزارک

HELIAN RISING1394/12/041,5290400 23 تخليهيک امام خميني 207,207 رول گالوانيزه 1394/12/04 سيزارک

HELIAN RISING1394/12/044840190 23 تخليهيک امام خميني 217,207 کالف سيم 1394/12/04 سيزارک

HELIAN RISING1394/12/046190190 23 تخليهيک امام خميني 227,207 لوله آهني 1394/12/04 سيزارک

CAPTAIN J. NEOFOTISTOS1394/12/0213,324000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 2366,000 ذرت دامي 1394/11/07 آهنگ دريا

NIKI LAND *1394/11/26375000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 2469,878 کنجاله سويا 1394/11/07 آبران جنوب

THE HOLY1394/12/065,084000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 2567,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

HONG SOURCE1394/12/0515,000000 30 بارگيريصادرات امام خميني 2634,791 سنگ آهن 1394/12/04 سي بار و دريا



1394/12/06گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده شناور در این تاریخ خارج شده است = *5شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

MINOAN GRACE1394/12/068,433000 32 بارگيريصادرات امام خميني 2733,805 سنگ آهن 1394/12/05 خليج آبي فارس

110,0731,2182120جمع : 741,853



1394/12/06گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *6شماره 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

1000000020666412066000400 0 FOROTAN091394/11/231394/12/05امام خميني

24041822246130075000000000 12835 HONG MASTER101394/12/041394/12/05امام خميني

30000000239823982398014914900 0 RONIKA111394/12/051394/12/06امام خميني

4782583730771771007651469975995229849800 8373 TABAN 1121394/12/051394/12/05امام خميني

51001871148553000000000000 71701 GIORGIS141394/11/051394/11/27امام خميني

6142412344337557000000000000 61000 KAPETAN TRADER II151394/12/011394/12/05امام خميني

7103081030876161000000000000 86469 AMPHITRITE161394/12/061394/12/06امام خميني

855642841115588000000000000 43999 THE OPENER181394/11/271394/11/29امام خميني

9497219275575000000000000 19850 MEHMET A211394/12/031394/12/03امام خميني

10315069962110097000000000 7207 HELIAN RISING231394/12/041394/12/04امام خميني

11133243334432656000000000000 66000 CAPTAIN J. NEOFOTISTOS261394/11/071394/12/02امام خميني

12375698780000000000000 69878 NIKI LAND *271394/11/071394/11/26امام خميني

135084508462016000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

14000000034791150002600087910000 0 HONG SOURCE301394/12/041394/12/05امام خميني

1500000003380584338433253720000 0 MINOAN GRACE321394/12/051394/12/06امام خميني

0جمع : 40 647 447 34,215 46,496 31,171 80,711 0 172 771 771 229,930 284,482 78,902 514,412



1394/12/06تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

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



1394/12/06وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

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

092,93792,937054,79854,7981,1177941,91110010امام خميني1 000 38,1393,772,385

092,93792,937054,79854,7981,1177941,91110010 0000جمع : 3,772,385 38,139



1394/12/06گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

بندر
کندی عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام کاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسکله

نوع

عملیات

کل مدت

زمان کندی
ترمینال ردیف

بارگيريخليج آبي فارس32MINOAN GRACE1394/12/05  17:00امام خميني1 3:00عدم آمادگي صاحب کاال8,433003:00سنگ آهن صادرات

بارگيريستاره تدارک دريا11RONIKA1394/12/05  21:40امام خميني2 0:10مسائل کارگري6502600:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا11RONIKA1394/12/05  21:40امام خميني3 0:35جابجايي تجهيزات1,74112000:35کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا12TABAN 11394/12/05  10:45امام خميني4 1:50بازکردن/ بستن درب انبارها3152101:50کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريهوپاد دريا12TABAN 11394/12/05  10:45امام خميني5 0:40خرابي گنتري کرين6,69946200:40کاالي کانتينري کانتينر



1394/12/06گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

تناژ TEUنام کاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

کشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
کاالی

متر))متر))
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

بنا به درخواست نماينده شناور168.58.500هوپاد درياGOLSAN1394/11/13  15:00IRANامام خميني1 23 ام دي اف - تخته

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش182.5600پارس پارينهSAFE SINO1394/11/27  11:00PANAMAامام خميني2 9

در حال عمليات تخليه و بارگيري1485.600هوپاد درياSHAYAN 11394/11/29  11:40IRANامام خميني3 7 کاالي کانتينري

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش764.500گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 51394/11/29  12:00IRANامام خميني4 7

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش243600بارويالنجRISE FORTUNE1394/12/05  09:48BARBADOSامام خميني5 1

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش183500شرکت ملي نفت ايرانPAGAS1394/12/05  10:42PANAMAامام خميني6 1

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش84600سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 11394/12/05  19:20PANAMAامام خميني7 1



1394/12/06فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/09   3:51 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

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

0901675147,82530623827,097931,12514,922امام خميني1 00002,3702,199 20,814-19,815 00

0901675147,82530623827,097 931,12514,922جمع : 00002,3700 20,8140 00
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کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


