
1394/12/08فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

3235,7140035,714033,5670019,50014,06755,21414,06769,2817,79733,56727,65935,714امام خميني1 9

3235,7140035,714033,5670019,50014,06755,21414,06769,2817,79733,56727,65935,714 9 جمع :



1394/12/08گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

لنگرگاه1394/11/27پارس پارينهSAFE SINOامام خميني1 1394/11/27

لنگرگاه1394/11/29هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني2 1394/11/30کاالي کانتينري

لنگرگاه1394/12/05بارويالنجRISE FORTUNEامام خميني3 1394/12/05

لنگرگاه1394/12/05سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني4 1394/12/05

لنگرگاه1394/12/05شرکت ملي نفت ايرانPAGASامام خميني5 1394/12/05

لنگرگاه1394/12/08دريا درخشLADY MARYامام خميني6 1394/12/08

پهلوگيري1394/11/07آهنگ درياCAPTAIN J. NEOFOTISTOSامام خميني7 1394/12/02ذرت دامي

پهلوگيري1394/11/27آبران جنوبTHE OPENERامام خميني8 1394/11/29سويا - دانه روغني

پهلوگيري1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني9 1394/12/08

پهلوگيري1394/12/01آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني10 1394/12/05جو دامي

پهلوگيري1394/12/05خليج آبي فارسMINOAN GRACEامام خميني11 1394/12/06پودر آهن

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبAMPHITRITEامام خميني12 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني13 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/06امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني14 1394/12/09

پهلوگيري1394/12/06دريا وحدتFAREAST SUNNYامام خميني15 1394/12/07

پهلوگيري1394/12/07دريا سرعتMELORامام خميني16 1394/12/08

پهلوگيري1394/12/07گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني17 1394/12/09

پهلوگيري1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني18 1394/12/08گاز کاندنسيت

پهلوگيري1394/12/08سيمرغ طالئي آبهاي جنوبASBONG 1امام خميني19 1394/12/09

پهلوگيري1394/12/08آبران جنوبAOM APHRODITEامام خميني20 1394/12/09ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/08آهنگ درياSC ZHUHAIامام خميني21 1394/12/08

پهلوگيري1394/12/08پاشا درياي شرقHONG XUNامام خميني22 1394/12/08رول آهن

پهلوگيري1394/12/08شرکت ملي نفتکش ايرانFORESTامام خميني23 1394/12/08

خروج1394/11/13هوپاد درياGOLSANامام خميني24 1394/12/09

خروج1394/11/23سيزارکFOROTANامام خميني25 1394/12/08رول آهن

خروج1394/11/26سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني26 1394/12/09کاالي کانتينري

خروج1394/12/03خليج آبيANAFI WARRIORامام خميني27 1394/12/08نفت کوره



1394/12/08گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

خروج1394/12/04پاشا درياي شرقHONG MASTERامام خميني28 1394/12/09

خروج1394/12/04سي بار و درياHONG SOURCEامام خميني29 1394/12/08سنگ آهن

خروج1394/12/06سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني30 1394/12/08کاالي کانتينري

خروج1394/12/06جاده نقره ايCHEM MASTERامام خميني31 1394/12/08متانول

خروج1394/12/07هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني32 1394/12/09کاالي کانتينري



1394/12/08گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

HONG MASTER1394/12/051,5230400 10 تخليهيک امام خميني 112,835 رول گالوانيزه 1394/12/04 پاشا درياي شرق

KAPETAN TRADER II1394/12/059,382000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 261,000 جو دامي 1394/12/01 آبران جنوب

AMPHITRITE1394/12/066,015000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 386,469 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

THE OPENER1394/11/293,005000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 443,999 سويا - دانه روغني 1394/11/27 آبران جنوب

CAPTAIN J. NEOFOTISTOS1394/12/025,980000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 566,000 ذرت دامي 1394/11/07 آهنگ دريا

THE HOLY1394/12/063,794000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 667,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

FAREAST SUNNY1394/12/076,000000 29 بارگيريصادرات امام خميني 723,700 خاک کلينکر 1394/12/06 دريا وحدت

MINOAN GRACE1394/12/0613,500000 32 بارگيريصادرات امام خميني 851,045 سنگ آهن 1394/12/05 خليج آبي فارس

PIRAMERD1394/12/0914,067000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 917,886 نفت کوره 1394/12/07 گذرگاه خليج فارس آبي

63,2660400جمع : 430,034



1394/12/08گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

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

1000000017886140671493129550000 0 PIRAMERD031394/12/071394/12/09امام خميني

21523125902450040000000000 12835 HONG MASTER101394/12/041394/12/05امام خميني

393824722313777000000000000 61000 KAPETAN TRADER II151394/12/011394/12/05امام خميني

4120303899347476000000000000 86469 AMPHITRITE161394/12/061394/12/06امام خميني

53005371826817000000000000 43999 THE OPENER181394/11/271394/11/29امام خميني

659805063815362000000000000 66000 CAPTAIN J. NEOFOTISTOS261394/11/071394/12/02امام خميني

73794887858222000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

8000000023700600012000117000000 0 FAREAST SUNNY291394/12/061394/12/07امام خميني

90000000510451350033805172400000 0 MINOAN GRACE321394/12/051394/12/06امام خميني

0جمع : 0 0 0 31,895 60,736 33,567 92,631 0 40 0 0 141,899 195,504 35,714 337,403



1394/12/08تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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



1394/12/08وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

063,37363,373041,36441,3643821,2741,65623023امام خميني1 000 22,0093,816,064

063,37363,373041,36441,3643821,2741,65623023 0000جمع : 3,816,064 22,009



1394/12/08گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

بارگيريسي بار و دريا30HONG SOURCE1394/12/04  21:35امام خميني1 2:00پاس ورودي8,791002:00سنگ آهن صادرات

بارگيريسي بار و دريا30HONG SOURCE1394/12/04  21:35امام خميني2 1:45جداسازي شناور از اسکله وانتقال8,791001:45سنگ آهن صادرات



1394/12/08گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش182.5600پارس پارينهSAFE SINO1394/11/27  11:00PANAMAامام خميني1 11

در حال عمليات تخليه و بارگيري1485.600هوپاد درياSHAYAN 11394/11/29  11:40IRANامام خميني2 9 کاالي کانتينري

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش243600بارويالنجRISE FORTUNE1394/12/05  09:48BARBADOSامام خميني3 3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش183500شرکت ملي نفت ايرانPAGAS1394/12/05  10:42PANAMAامام خميني4 3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش84600سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 11394/12/05  19:20PANAMAامام خميني5 3

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1903.5500دريا درخشLADY MARY1394/12/08  08:08PANAMAامام خميني6 0



1394/12/08فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

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

0000000000000امام خميني1 00002,3702,052 20,750-19,949 00

0000000000 000جمع : 00002,3700 20,7500 00



1394/12/08فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/08گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/10   10:38 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ کلمحموله اصلی

کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


