
1395/12/23فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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

3500000000000000000امام خميني1 0

3500000000000000000 0 جمع :



1395/12/23گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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

لنگرگاه1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني1 1394/12/24ذرت - انواع

لنگرگاه1395/01/01گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني2 1395/01/04

لنگرگاه1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني3 1395/01/02

لنگرگاه1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني4 1395/01/04کنجاله سويا

لنگرگاه1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني5 1395/01/05ذرت - انواع

لنگرگاه1395/01/07گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني6 1395/01/07اتيلن - انواع

لنگرگاه1395/01/07ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني7 1395/01/07کاالي کانتينري

پهلوگيري1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني8 1394/12/26

پهلوگيري1394/12/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني9 1395/01/06

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني10 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1394/12/24سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني11 1394/12/24کانتينر خالي

پهلوگيري1394/12/25دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني12 1395/01/02بنزين

پهلوگيري1394/12/26تبسم امواج ساحلSHAYESTEHامام خميني13 1395/01/05ورق آهن

پهلوگيري1394/12/27تجارت درياي آبيFU TONGامام خميني14 1394/12/28گندم آردسازي

پهلوگيري1394/12/29آبران جنوبLUCKY LUKEامام خميني15 1395/01/03سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/01/01ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني16 1395/01/02کاالي کانتينري

پهلوگيري1395/01/02گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني17 1395/01/05

پهلوگيري1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني18 1395/01/04

پهلوگيري1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني19 1395/01/04اسلب استيل

پهلوگيري1395/01/04تجارت درياي آبيSAFE SINOامام خميني20 1395/01/07

پهلوگيري1395/01/05پاشا درياي شرقALAEDامام خميني21 1395/01/05تجهيزات پروژه اي

پهلوگيري1395/01/05پاشا درياي شرقDA ZI YUNامام خميني22 1395/01/05

پهلوگيري1395/01/06هوپاد درياPARSHANامام خميني23 1395/01/06کود اوره

پهلوگيري1395/01/06هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني24 1395/01/07کاالي کانتينري

پهلوگيري1395/01/06تجارت درياي آبيSTAR LURAامام خميني25 1395/01/06سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/01/06آبران جنوبMELATI 6امام خميني26 1395/01/06روغن آفتابگردان

پهلوگيري1395/01/07دريا گشت ستارهTHE ABLEامام خميني27 1395/01/07سويا - دانه روغني



1395/12/23گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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

پهلوگيري1395/01/07اقيانوس گستر پهناورEVERRICH 1امام خميني28 1395/01/07

پهلوگيري1395/01/07ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني29 1395/01/08کاالي کانتينري

جدا شده1394/12/23رنگين کمان خاورميانهVANTGE CRESTامام خميني30 1395/01/08خاک فسفات

جدا شده1394/12/25آبران جنوبKMAX EMPERORامام خميني31 1395/01/07ذرت دامي

جدا شده1394/12/28کشتيراني گلSELIN Mامام خميني32 1395/01/08پودر آلومينيوم

جدا شده1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني33 1395/01/06جو دامي

جدا شده1395/01/05خليج آبيANGEL NO.1امام خميني34 1395/01/07

جدا شده1395/01/06امواج طاليي کاسپينALORSامام خميني35 1395/01/08



1395/12/23گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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



1395/12/23گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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



1395/12/23تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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



1395/12/23وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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

000000000000امام خميني1 000 03,222,531

000000000000 0000جمع : 3,222,531 0



1395/12/23گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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



1395/12/23گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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 پذيرش22912.8900آبران جنوبPIERA1394/12/24  11:00MALTAامام خميني1 364 ذرت - انواع

منتظر دستور از کشتيراني1836.200گذرگاه خليج فارس آبيDUBRA1395/01/01  21:15SIERRA LEONEامام خميني2 358

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2446.700دريا سرعتM SPIRIT1395/01/02  16:30PANAMAامام خميني3 357

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش22912.300آبران جنوبHELVETIA ONE1395/01/04  01:45LIBERIAامام خميني4 355 کنجاله سويا

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1891100آبران جنوبARYBBAS1395/01/05  23:00LIBERIAامام خميني5 354 ذرت - انواع

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش80.4200ستاره تدارک درياRONIKA1395/01/07  19:00IRANامام خميني6 352 کاالي کانتينري

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش1256.500گلف اجنسيNORGAS SONOMA1395/01/07  15:05SINGAPOREامام خميني7 352 اتيلن - انواع

در حال بارگيري1839.5813690رنگين کمان خاورميانهVANTGE CREST1394/12/23  16:10LIBERIAامام خميني8 365 خاک فسفات

در حال تخليه177900کشتيراني گلSELIN M1394/12/28  14:05MALTAامام خميني9 360 پودر آلومينيوم

در حال تخليه22913.500آبران جنوبKMAX EMPEROR1394/12/25  05:48CYPRUSامام خميني10 363 ذرت دامي

در حال تخليه2251100آبران جنوبOCEAN LIFE1394/12/29  19:25CYPRUSامام خميني11 359 جو دامي

در حال بارگيري1163.800خليج آبيANGEL NO.11395/01/05  14:25HONG KONGامام خميني12 354

در حال بارگيري1834.100امواج طاليي کاسپينALORS1395/01/06  11:40PANAMAامام خميني13 353



1395/12/23فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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 00002,4422,046 21,740-19,768 00

0000000000 000جمع : 00002,4420 21,7400 00



1395/12/23فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/12/23گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/08   11:49 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


