
1394/12/13فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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

2448,2560042,4335,823101,5540012,61388,94155,04694,764149,81034,78614,8753,71848,256امام خميني1 11

2448,2560042,4335,823101,5540012,61388,94155,04694,764149,81034,78614,8753,71848,256 11 جمع :



1394/12/13گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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

اعالم ورود1394/12/13امواج درياGLOBE TANYAامام خميني1 1394/12/13

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

لنگرگاه1394/12/10گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني3 1394/12/15بنزين

لنگرگاه1394/12/11عمو دريا بندرGAS LINEامام خميني4 1394/12/12

لنگرگاه1394/12/11هوپاد درياABTIN1امام خميني5 1394/12/11کانتينر خالي

لنگرگاه1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني6 1394/12/12

پهلوگيري1394/11/29گذرگاه خليج فارس آبيARABAKHTAR 5امام خميني7 1394/12/13نفتا

پهلوگيري1394/12/06آبران جنوبTHE HOLYامام خميني8 1394/12/06ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/08دريا درخشLADY MARYامام خميني9 1394/12/12

پهلوگيري1394/12/09ستاره درياPACIFIC KNIGHTامام خميني10 1394/12/10رول آهن

پهلوگيري1394/12/12آبران جنوبTHE CREATORامام خميني11 1394/12/12کنجاله سويا

پهلوگيري1394/12/12آبران جنوبFLAG ZANNISامام خميني12 1394/12/13گندم آردسازي

پهلوگيري1394/12/13دريا سرعتM SPIRITامام خميني13 1394/12/13

پهلوگيري1394/12/13سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني14 1394/12/13

پهلوگيري1394/12/13سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني15 1394/12/13

خروج1394/12/05بارويالنجRISE FORTUNEامام خميني16 1394/12/13گازوئيل

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

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

خروج1394/12/10هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني19 1394/12/13کاالي کانتينري

خروج1394/12/11پاشا درياي شرقHEILAN AROMAامام خميني20 1394/12/13

خروج1394/12/11سوزان اطلس جنوبSAAR 4امام خميني21 1394/12/14کاالي کانتينري

خروج1394/12/12پاشا درياي شرقEVERRICH 1امام خميني22 1394/12/14متانول

خروج1394/12/12پيوند درياFAREEDAامام خميني23 1394/12/13کاالي کانتينري

خروج1394/12/13ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني24 1394/12/14کاالي کانتينري



1394/12/13گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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 KNIGHT1394/12/108,302000 01 تخليهسه امام خميني 162,267 رول آهن 1394/12/09 ستاره دريا

PACIFIC KNIGHT1394/12/10851000 01 تخليهسه امام خميني 262,267 کالف سيم 1394/12/09 ستاره دريا

PIRAMERD1394/12/093,78201400 03 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 332,798 نفت کوره 1394/12/07 گذرگاه خليج فارس آبي

LADY MARY1394/12/125,50803060 10 بارگيريسه امام خميني 434,259 اسلب استيل 1394/12/08 دريا درخش

ADMIRAL SANTOSH1394/12/134,40026000 12 بارگيريکانتينر امام خميني 54,400 کاالي کانتينري 1394/12/13 ستاره تدارک دريا

ADMIRAL SANTOSH1394/12/135604000 12 تخليهکانتينر امام خميني 6560 کاالي کانتينري 1394/12/13 ستاره تدارک دريا

FAREEDA *1394/12/132,70512500 12 بارگيريکانتينر امام خميني 72,705 کاالي کانتينري 1394/12/12 پيوند دريا

FAREEDA *1394/12/138386000 12 تخليهکانتينر امام خميني 8860 کاالي کانتينري 1394/12/12 پيوند دريا

FAREEDA *1394/12/13221000 12 تخليهکانتينر امام خميني 9860 کانتينر خالي 1394/12/12 پيوند دريا

AOM APHRODITE1394/12/0912,345000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1070,000 ذرت دامي 1394/12/08 آبران جنوب

HEILAN AROMA *1394/12/111,118000 23 تخليهدو امام خميني 113,332 آهن ناوداني 1394/12/11 پاشا درياي شرق

HEILAN AROMA *1394/12/116000 23 تخليهدو امام خميني 123,332 تجهيزات پروژه اي 1394/12/11 پاشا درياي شرق

THE CREATOR1394/12/1212,345000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1347,010 کنجاله سويا 1394/12/12 آبران جنوب

THE HOLY1394/12/066,046000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1467,100 ذرت دامي 1394/12/06 آبران جنوب

DUBRA1394/12/155,823000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1517,676 بنزين 1394/12/10 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1394/12/152,262000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 164,872 نفتا 1394/12/10 گذرگاه خليج فارس آبي

RISE FORTUNE *1394/12/1082,897000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1782,897 گازوئيل 1394/12/05 بارويالنج

149,8104954460جمع : 497,195



1394/12/13گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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

191533619426073000000000000 62267 PACIFIC KNIGHT011394/12/091394/12/10امام خميني

2000000032798378232108690001400 0 PIRAMERD031394/12/071394/12/09امام خميني

30000000342595508700427255003060 0 LADY MARY101394/12/081394/12/12امام خميني

45605600404000440044004400026026000 560 ADMIRAL SANTOSH121394/12/131394/12/13امام خميني

58608600707000270527052705012512500 860 FAREEDA *121394/12/121394/12/13امام خميني

612345669963004000000000000 70000 AOM APHRODITE141394/12/081394/12/09امام خميني

7112433320000000000000 3332 HEILAN AROMA *231394/12/111394/12/11امام خميني

8123451234534665000000000000 47010 THE CREATOR261394/12/121394/12/12امام خميني

960464198025120000000000000 67100 THE HOLY271394/12/061394/12/06امام خميني

105823582311853000048722262226226100000 17676 1394/12/101394/12/15لنگرگاه ميانيDUBRAامام خميني

11000000082897828978289700000 0 1394/12/051394/12/10ماهشهر* RISE FORTUNEامام خميني

0جمع : 446 385 385 30,555 131,376 101,554 161,931 0 0 110 110 100,715 168,090 48,256 268,805



1394/12/13تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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



1394/12/13وضعیت 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   3:34 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

86,67951,974138,653049,66149,6611,9181692,22714014امام خميني1 14000 2,3133,745,573

86,67951,974138,653049,66149,6611,9181692,22714014 140000جمع : 3,745,573 2,313



1394/12/13گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1394/12/13  02:50امام خميني1 0:15مسائل کارگري4553000:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1394/12/13  02:50امام خميني2 0:30بازکردن الشينگ کانتينر1051000:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليهستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1394/12/13  02:50امام خميني3 0:20جابجايي تجهيزات1051000:20کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1394/12/13  02:50امام خميني4 1:10بازکردن/ بستن درب انبارها1,5006001:10کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL SANTOSH1394/12/13  02:50امام خميني5 1:00قطع برق2,90020001:00کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1394/12/12  19:00امام خميني6 0:15مسائل کارگري7184800:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1394/12/12  19:00امام خميني7 0:30بازکردن الشينگ کانتينر1201200:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1394/12/12  19:00امام خميني8 1:35آماده نبودن اسناد و مدارک221001:35کانتينر خالي کانتينر



1394/12/13گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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

1264.3000امواج درياGLOBE TANYA1394/12/13  12:42PANAMAامام خميني1

آماده نبودن اسناد شناور1818.200شرکت ملي نفت کش ايرانNELMA1394/12/07  20:30PANAMAامام خميني2 6 گاز کاندنسيت

آماده نبودن اسناد شناور1837225480گذرگاه خليج فارس آبيDUBRA1394/12/10  01:40SIERRA LEONEامام خميني3 3 بنزين

بنا به درخواست نماينده شناور147.87600هوپاد درياABTIN11394/12/11  08:00IRANامام خميني4 2 کانتينر خالي

آماده نبودن اسناد شناور1705.500عمو دريا بندرGAS LINE1394/12/11  08:30PANAMAامام خميني5 2

بنا به درخواست نماينده شناور721.400سيزارکFOROTAN1394/12/12  06:15IRANامام خميني6 1



1394/12/13فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 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

10078221,420001452407,105104858,525امام خميني1 00002,3461,948 20,728-19,828 00

10078221,420001452407,105 104858,525جمع : 00002,3460 20,7280 00



1394/12/13فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1394/12/15   3:34 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/13گزارش 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   3:34 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


