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

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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

2531,6580030,91973980,724002,84677,87833,76578,617112,38252,1643,65317,06530,919امام خميني1 13

2531,6580030,91973980,724002,84677,87833,76578,617112,38252,1643,65317,06530,919 13 جمع :



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

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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

لنگرگاه1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني1 1394/12/11گاز کاندنسيت

لنگرگاه1394/12/10گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني2 1394/12/15بنزين

لنگرگاه1394/12/11عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني3 1394/12/12

لنگرگاه1394/12/11هوپاد درياABTIN1امام خميني4 1394/12/11کانتينر خالي

لنگرگاه1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني5 1394/12/12

پهلوگيري1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني6 1394/12/13نفتا

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني7 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/08دريا درخشLADY MARYامام خميني8 1394/12/12

پهلوگيري1394/12/09ستاره درياPACIFIC KNIGHTامام خميني9 1394/12/10رول آهن

پهلوگيري1394/12/12آبران جنوبTHE CREATORامام خميني10 1394/12/12کنجاله سويا

پهلوگيري1394/12/12آبران جنوبFLAG ZANNISامام خميني11 1394/12/13گندم آردسازي

خروج1394/11/27پارس پارينهSAFE SINOامام خميني12 1394/12/12گازوئيل

خروج1394/11/29هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني13 1394/12/12کاالي کانتينري

خروج1394/12/05بارويالنجRISE FORTUNEامام خميني14 1394/12/13گازوئيل

خروج1394/12/05سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني15 1394/12/12قير مايع

خروج1394/12/06آبران جنوبAMPHITRITEامام خميني16 1394/12/12

خروج1394/12/07گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني17 1394/12/14نفت کوره

خروج1394/12/08آبران جنوبAOM APHRODITEامام خميني18 1394/12/14

خروج1394/12/08پاشا درياي شرقHONG XUNامام خميني19 1394/12/12

خروج1394/12/10شرکت ملي نفتکش ايرانPERSIAامام خميني20 1394/12/12موگاس

خروج1394/12/10هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني21 1394/12/13کاالي کانتينري

خروج1394/12/11سوزان اطلس جنوبSAAR 4امام خميني22 1394/12/14کاالي کانتينري

خروج1394/12/11پاشا درياي شرقHEILAN AROMAامام خميني23 1394/12/13

خروج1394/12/12پيوند درياFAREEDAامام خميني24 1394/12/13کاالي کانتينري

خروج1394/12/12پاشا درياي شرقEVERRICH 1امام خميني25 1394/12/14متانول



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

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده 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

PACIFIC KNIGHT1394/12/108,203000 01 تخليهسه امام خميني 162,267 رول آهن 1394/12/09 ستاره دريا

PACIFIC KNIGHT1394/12/10981000 01 تخليهسه امام خميني 262,267 کالف سيم 1394/12/09 ستاره دريا

PIRAMERD1394/12/095,15901910 03 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 332,798 نفت کوره 1394/12/07 گذرگاه خليج فارس آبي

LADY MARY1394/12/121,4960820 10 بارگيريسه امام خميني 434,259 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

SAAR 41394/12/131,35012000 11 بارگيريکانتينر امام خميني 51,350 کاالي کانتينري 1394/12/11 سوزان اطلس جنوب

SAAR 41394/12/13402000 11 تخليهکانتينر امام خميني 640 کانتينر خالي 1394/12/11 سوزان اطلس جنوب

AOM APHRODITE1394/12/099,801000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 770,000 ذرت دامي 1394/12/08 آبران جنوب

AMPHITRITE *1394/12/063,958000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 886,469 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

HEILAN AROMA1394/12/111,447000 23 تخليهدو امام خميني 93,332 آهن ناوداني 1394/12/11 پاشا درياي شرق

HEILAN AROMA1394/12/11126000 23 تخليهدو امام خميني 103,332 تجهيزات پروژه اي 1394/12/11 پاشا درياي شرق

THE HOLY1394/12/066,363000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1167,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

ARABAKHTAR 51394/12/137390270 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 121,319 نفتا 1394/11/29 گذرگاه خليج فارس آبي

INFINITY 1 *1394/12/11807000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 131,807 قير مايع 1394/12/05 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

PERSIA *1394/12/105,100000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1416,600 گازوئيل 1394/12/10 شرکت ملي نفتکش ايران

PERSIA *1394/12/1011,500000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1516,600 موگاس 1394/12/10 شرکت ملي نفتکش ايران

SAFE SINO *1394/12/1042,257000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1642,257 گازوئيل 1394/11/27 پارس پارينه

EVERRICH 11394/12/1213,055000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1713,055 متانول 1394/12/12 پاشا درياي شرق

112,3821403000جمع : 514,852



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

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

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

191842704135226000000000000 62267 PACIFIC KNIGHT011394/12/091394/12/10امام خميني

20000000327985159283264472001910 0 PIRAMERD031394/12/071394/12/09امام خميني

340400202000135013501350012012000 40 SAAR 4081394/12/111394/12/13امام خميني

4000000034259149614963276300820 0 LADY MARY101394/12/081394/12/12امام خميني

598015465115349000000000000 70000 AOM APHRODITE141394/12/081394/12/09امام خميني

63958864690000000000000 86469 AMPHITRITE *161394/12/061394/12/06امام خميني

7157322081124000000000000 3332 HEILAN AROMA231394/12/111394/12/11امام خميني

863633593431166000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

9739131900027000000000 1319 ARABAKHTAR 5311394/11/291394/12/13امام خميني

1000000001807807180700000 0 INFINITY 1 *341394/12/051394/12/11امام خميني

11000000016600166001660000000 0 1394/12/101394/12/10ماهشهر* PERSIAامام خميني

12000000042257422574225700000 0 1394/11/271394/12/10ماهشهر* SAFE SINOامام خميني

13000000013055130551305500000 0 1394/12/121394/12/12منطقه ويژه EVERRICH 13امام خميني

0جمع : 273 120 120 37,235 104,891 80,724 142,126 0 27 20 20 82,865 207,662 31,658 290,527



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

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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



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

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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

77,07147,984125,055055,81755,8172,7116833,61227027امام خميني1 19100 -7,8333,755,229

77,07147,984125,055055,81755,8172,7116833,61227027 191000جمع : 3,755,229 -7,833



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

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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

تخليهپاشا درياي شرق23HEILAN AROMA1394/12/11  10:55امام خميني1 0:58عدم آمادگي خنکار3,200002:18آهن ناوداني

1:00تعطيل زود هنگام

0:20تخليه کانتينر

دو

تخليهسوزان اطلس جنوب11SAAR 41394/12/11  18:30امام خميني2 0:10مسائل کارگري402000:10کانتينر خالي کانتينر

تخليهسوزان اطلس جنوب11SAAR 41394/12/11  18:30امام خميني3 0:10بازکردن الشينگ کانتينر402000:10کانتينر خالي کانتينر

بارگيريسوزان اطلس جنوب11SAAR 41394/12/11  18:30امام خميني4 0:20جابجايي تجهيزات9009000:20کاالي کانتينري کانتينر



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

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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

آماده نبودن اسناد شناور1818.200شرکت ملي نفت کش ايرانNELMA1394/12/07  20:30PANAMAامام خميني1 5 گاز کاندنسيت

آماده نبودن اسناد شناور1837225480گذرگاه خليج فارس آبيDUBRA1394/12/10  01:40SIERRA LEONEامام خميني2 2 بنزين

بنا به درخواست نماينده شناور147.87600هوپاد درياABTIN11394/12/11  08:00IRANامام خميني3 1 کانتينر خالي

آماده نبودن اسناد شناور1705.500عمو دريا بندرGAS LINE1394/12/11  08:30PANAMAامام خميني4 1

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني5 0



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

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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

02000400030901,350201201,390امام خميني1 00002,3342,014 20,764-19,801 00

02000400030901,350 201201,390جمع : 00002,3340 20,7640 00



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

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



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

11شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/15   3:13 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


