
1394/12/09فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

2970,2070070,207057,1510053,2563,895123,4633,895127,35872,41730,80833,37970,207امام خميني1 13

2970,2070070,207057,1510053,2563,895123,4633,895127,35872,41730,80833,37970,207 13 جمع :



1394/12/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

لنگرگاه1394/12/05شرکت ملي نفت ايرانPAGASامام خميني1 1394/12/05

لنگرگاه1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني2 1394/12/11گاز کاندنسيت

لنگرگاه1394/12/08دريا درخشLADY MARYامام خميني3 1394/12/08

پهلوگيري1394/11/27پارس پارينهSAFE SINOامام خميني4 1394/12/10

پهلوگيري1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني5 1394/12/08نفتا

پهلوگيري1394/11/29هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني6 1394/12/10کاالي کانتينري

پهلوگيري1394/12/05بارويالنجRISE FORTUNEامام خميني7 1394/12/10

پهلوگيري1394/12/05سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني8 1394/12/11

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني9 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبAMPHITRITEامام خميني10 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/07گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني11 1394/12/09

پهلوگيري1394/12/08پاشا درياي شرقHONG XUNامام خميني12 1394/12/08رول آهن

پهلوگيري1394/12/08آبران جنوبAOM APHRODITEامام خميني13 1394/12/09ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/09ستاره درياPACIFIC KNIGHTامام خميني14 1394/12/10رول آهن

خروج1394/11/07آهنگ درياCAPTAIN J. NEOFOTISTOSامام خميني15 1394/12/10

خروج1394/11/13هوپاد درياGOLSANامام خميني16 1394/12/09

خروج1394/11/26سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني17 1394/12/09کاالي کانتينري

خروج1394/11/27آبران جنوبTHE OPENERامام خميني18 1394/12/10

خروج1394/12/01آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني19 1394/12/11

خروج1394/12/04پاشا درياي شرقHONG MASTERامام خميني20 1394/12/09

خروج1394/12/05خليج آبي فارسMINOAN GRACEامام خميني21 1394/12/10سنگ آهن

خروج1394/12/06دريا وحدتFAREAST SUNNYامام خميني22 1394/12/11خاک کلينکر

خروج1394/12/06امواج درياCARPE DIEM 2امام خميني23 1394/12/10هوي اند

خروج1394/12/07دريا سرعتMELORامام خميني24 1394/12/10گازوئيل

خروج1394/12/07هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني25 1394/12/09کاالي کانتينري

خروج1394/12/08شرکت ملي نفتکش ايرانFORESTامام خميني26 1394/12/10گازوئيل

خروج1394/12/08آهنگ درياSC ZHUHAIامام خميني27 1394/12/11ام اي جي



1394/12/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

خروج1394/12/08سيمرغ طالئي آبهاي جنوبASBONG 1امام خميني28 1394/12/11فورفورال اکستراکت

خروج1394/12/09ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني29 1394/12/10کاالي کانتينري



1394/12/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

PIRAMERD1394/12/092,0270750 03 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 123,167 نفت کوره 1394/12/07 گذرگاه خليج فارس آبي

HONG XUN1394/12/089,2670200 09 تخليهيک امام خميني 232,405 رول آهن 1394/12/08 پاشا درياي شرق

HONG XUN1394/12/087520200 09 تخليهيک امام خميني 332,405 رول گالوانيزه 1394/12/08 پاشا درياي شرق

HONG MASTER *1394/12/052450100 10 تخليهيک امام خميني 412,835 رول گالوانيزه 1394/12/04 پاشا درياي شرق

AOM APHRODITE1394/12/0911,558000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 570,000 ذرت دامي 1394/12/08 آبران جنوب

KAPETAN TRADER II1394/12/058,094000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 661,000 جو دامي 1394/12/01 آبران جنوب

AMPHITRITE1394/12/0616,779000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 786,469 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

THE OPENER1394/11/295,904000 18 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 843,999 سويا - دانه روغني 1394/11/27 آبران جنوب

CAPTAIN J. NEOFOTISTOS1394/12/0210,686000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 966,000 ذرت دامي 1394/11/07 آهنگ دريا

THE HOLY1394/12/066,922000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1067,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

FAREAST SUNNY1394/12/0711,700000 29 بارگيريصادرات امام خميني 1132,763 خاک کلينکر 1394/12/06 دريا وحدت

MINOAN GRACE1394/12/0617,240000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1253,259 سنگ آهن 1394/12/05 خليج آبي فارس

ASBONG 11394/12/11940000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 133,626 فورفورال اکستراکت 1394/12/08 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

PIRAMERD1394/12/09928000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1423,167 نفت کوره 1394/12/07 گذرگاه خليج فارس آبي

CARPE DIEM 21394/12/0924,316000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1524,316 هوي اند 1394/12/06 امواج دريا

127,35801250جمع : 632,511



1394/12/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 PM

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

1000000023167295517886528100750 0 PIRAMERD031394/12/071394/12/09امام خميني

21001910019223860040000000000 32405 HONG XUN091394/12/081394/12/08امام خميني

32451283500010000000000 12835 HONG MASTER *101394/12/041394/12/05امام خميني

4115581155858442000000000000 70000 AOM APHRODITE141394/12/081394/12/09امام خميني

58094553175683000000000000 61000 KAPETAN TRADER II151394/12/011394/12/05امام خميني

6167795577230697000000000000 86469 AMPHITRITE161394/12/061394/12/06امام خميني

7590443086913000000000000 43999 THE OPENER181394/11/271394/11/29امام خميني

810686613244676000000000000 66000 CAPTAIN J. NEOFOTISTOS261394/11/071394/12/02امام خميني

969221580051300000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

10000000032763117002370090630000 0 FAREAST SUNNY291394/12/061394/12/07امام خميني

11000000053259172405104522140000 0 MINOAN GRACE321394/12/051394/12/06امام خميني

120000000362694094026860000 0 1394/12/081394/12/11لنگرگاه ميانيASBONG 1امام خميني

13000000024316243162431600000 0 1394/12/061394/12/09منطقه ويژه CARPE DIEM 23امام خميني

0جمع : 75 0 0 19,244 117,887 57,151 137,131 0 50 0 0 174,097 265,711 70,207 439,808



1394/12/09تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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



1394/12/09وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

26,343103,586129,9290103,225103,2253,3251,5724,97250050امام خميني1 7500 3613,748,180

26,343103,586129,9290103,225103,2253,3251,5724,97250050 75000جمع : 3,748,180 361



1394/12/09گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

بارگيريدريا وحدت29FAREAST SUNNY1394/12/06  20:00امام خميني1 4:00احتمال بارندگي6,000004:00خاک کلينکر صادرات

بارگيريخليج آبي فارس32MINOAN GRACE1394/12/05  17:00امام خميني2 4:00احتمال بارندگي13,500004:00سنگ آهن صادرات



1394/12/09گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش183500شرکت ملي نفت ايرانPAGAS1394/12/05  10:42PANAMAامام خميني1 4

آماده نبودن اسناد شناور1818.200شرکت ملي نفت کش ايرانNELMA1394/12/07  20:30PANAMAامام خميني2 2 گاز کاندنسيت

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1903.5500دريا درخشLADY MARY1394/12/08  08:08PANAMAامام خميني3 1



1394/12/09فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 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

0000000000000امام خميني1 00002,3602,051 20,721-19,855 00

0000000000 000جمع : 00002,3600 20,7210 00



1394/12/09فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/09گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/12   12:30 PM

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


