
1394/12/24فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

3428,6430028,643060,1960041,30718,88969,95018,88988,839143,65426,0219,63628,643امام خميني1 15

3428,6430028,643060,1960041,30718,88969,95018,88988,839143,65426,0219,63628,643 15 جمع :



1394/12/24گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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 1395/01/12ذرت دامي

پهلوگيري1394/12/12سيزارکFOROTANامام خميني2 1394/12/26

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني3 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1394/12/24سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني4 1394/12/24کانتينر خالي

خروج1392/09/24شرکت ملي نفتکش ايرانFORESTامام خميني5 1394/12/29گازوئيل

خروج1394/01/01فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني6 1395/01/05قير مايع

خروج1394/12/07شرکت ملي نفت کش ايرانNELMAامام خميني7 1395/01/02نفت کوره

خروج1394/12/16اقيانوس گستر پهناورHAFIDامام خميني8 1394/12/25نفت کوره

خروج1394/12/16دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني9 1394/12/25فورفورال اکستراکت

خروج1394/12/17شرکت ملي نفت ايرانPAGASامام خميني10 1394/12/27

خروج1394/12/17رنگين کمان اطلس اوشانOCEN FREEDOMامام خميني11 1394/12/25شمش آهن

خروج1394/12/18آبران جنوبINCE PACIFICامام خميني12 1394/12/26

خروج1394/12/18بارويالنجMARGARITAامام خميني13 1394/12/25

خروج1394/12/19تجارت درياي آبيAQUARIUSامام خميني14 1394/12/25رافينت

خروج1394/12/19سيزارکNASCO PEARLامام خميني15 1394/12/25

خروج1394/12/20پرنده درياي هرمزLOYALTYامام خميني16 1394/12/24شمش آهن

خروج1394/12/20دريا وحدت جنوبAL SHROOGامام خميني17 1394/12/24روغن پايه

خروج1394/12/20امواج درياFENG HAI 32امام خميني18 1394/12/27

خروج1394/12/21دريا پارسSC DALIANامام خميني19 1394/12/25کاستيک سودا

خروج1394/12/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني20 1395/01/08مواد سوختي-انواع

خروج1394/12/21پارس پارينهBONITA QUEENامام خميني21 1394/12/25نفت کوره

خروج1394/12/21سي بار و درياMANDARIN TRADERامام خميني22 1394/12/27سنگ آهن

خروج1394/12/22هوپاد درياPARISANامام خميني23 1394/12/27خاک کلينکر

خروج1394/12/22سيمرغ طالئي آبهاي جنوبSIMRANامام خميني24 1394/12/24قير مايع

خروج1394/12/22آبران جنوبTHE GUIDEامام خميني25 1395/01/03

خروج1394/12/22دريا پارسGAS COURAGEامام خميني26 1394/12/29گاز پروپان

خروج1394/12/23گلف اجنسيSEA ELEGANTامام خميني27 1394/12/27کاستيک سودا



1394/12/24گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

خروج1394/12/23جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني28 1394/12/25متانول

خروج1394/12/23رنگين کمان خاورميانهVANTGE CRESTامام خميني29 1395/01/08خاک کلينکر

خروج1394/12/23ستاره تدارک درياADMIRAL GRACEامام خميني30 1394/12/24کاالي کانتينري

خروج1394/12/23ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني31 1394/12/24کاالي کانتينري

خروج1394/12/23خليج آبيEUROSTRENGTHامام خميني32 1394/12/28نفت کوره

خروج1394/12/24جاده نقره ايCHEM MASTERامام خميني33 1394/12/27متانول

خروج1394/12/24سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني34 1394/12/25قير مايع



1394/12/24گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

HAFID1394/12/212,0890770 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 141,929 نفت کوره 1394/12/16 اقيانوس گستر پهناور

sar 41394/12/2424012000 11 تخليهکانتينر امام خميني 2240 کانتينر خالي 1394/12/24 سوزان اطلس جنوب

ADMIRAL GLORY                 *1394/12/232,90020000 12 بارگيريکانتينر امام خميني 33,625 کاالي کانتينري 1394/12/23 ستاره تدارک دريا

ZHENG ZHI1394/12/2317,162000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 458,670 جو دامي 1394/12/23 آهنگ دريا

LOYALTY *1394/12/206210280 20 بارگيريصادرات امام خميني 519,950 شمش آهن 1394/12/20 پرنده درياي هرمز

FENG HAI 321394/12/204,029000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 626,000 روغن پالم - نخل 1394/12/20 امواج دريا

NASCO PEARL1394/12/201,359000 23 تخليهدو امام خميني 727,753 رول آهن 1394/12/19 سيزارک

NASCO PEARL1394/12/20726000 23 تخليهدو امام خميني 827,753 رول گالوانيزه 1394/12/19 سيزارک

OCEN FREEDOM1394/12/172,83601290 23 بارگيريصادرات امام خميني 953,932 شمش آهن 1394/12/17 رنگين کمان اطلس اوشان

INCE PACIFIC1394/12/18939000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1043,001 جو دامي 1394/12/18 آبران جنوب

INCE PACIFIC1394/12/184,188000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1143,001 گندم آردسازي 1394/12/18 آبران جنوب

PARISAN1394/12/2212,030000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1248,842 خاک کلينکر 1394/12/22 هوپاد دريا

MANDARIN TRADER1394/12/227,860000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1355,153 سنگ آهن 1394/12/21 سي بار و دريا

GOLDEN VIRGINIA1394/12/242,179000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,179 فورفورال اکستراکت 1394/12/16 دريا وحدت جنوب

SIMRAN *1394/12/241,052000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 151,052 قير مايع 1394/12/22 سيمرغ طالئي آبهاي جنوب

SEA ELEGANT1394/12/2415,060000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1615,060 کاستيک سودا 1394/12/23 گلف اجنسي

UNION  FORTUN1394/12/2413,569000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1713,569 متانول 1394/12/23 جاده نقره اي

88,8393202340جمع : 481,709



1394/12/24گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

1000000041929208941929000770 0 HAFID041394/12/161394/12/21امام خميني

224024001201200000000000 240 sar 4111394/12/241394/12/24امام خميني

3080000000362529003625020022900 800 ADMIRAL GLORY                 *121394/12/231394/12/23امام خميني

4171622675231918000000000000 58670 ZHENG ZHI151394/12/231394/12/23امام خميني

500000001995062119950000280 0 LOYALTY *201394/12/201394/12/20امام خميني

64029173508650000000000000 26000 FENG HAI 32211394/12/201394/12/20امام خميني

7208527539214000000000000 27753 NASCO PEARL231394/12/191394/12/20امام خميني

80000000539322836539320001290 0 OCEN FREEDOM231394/12/171394/12/17امام خميني

95127397293272000000000000 43001 INCE PACIFIC271394/12/181394/12/18امام خميني

100000000488421203022600262420000 0 PARISAN301394/12/221394/12/22امام خميني

11000000055153786023500316530000 0 MANDARIN TRADER321394/12/211394/12/22امام خميني

12000000021792179217900000 0 GOLDEN VIRGINIA331394/12/161394/12/24امام خميني

13000000010521052105200000 0 SIMRAN *341394/12/221394/12/24امام خميني

14000000015060150601506000000 0 1394/12/231394/12/24منطقه ويژه SEA ELEGANT3امام خميني

15000000013569135691356900000 0 1394/12/231394/12/24منطقه ويژهUNION  FORTUN4امام خميني

0جمع : 234 229 200 57,895 197,396 60,196 255,291 0 0 120 120 44,054 112,410 28,643 156,464



1394/12/24تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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



1394/12/24وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

34,17538,27972,4540169,675169,6756,0464206,70069069امام خميني1 23400 -131,3963,184,511

34,17538,27972,4540169,675169,6756,0464206,70069069 234000جمع : 3,184,511 -131,396



1394/12/24گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

تخليهسيزارک23NASCO PEARL1394/12/19  20:10امام خميني1 1:00عدم آمادگي خنکار8,866002:20رول گالوانيزه

1:20تعطيل زود هنگام

دو

بارگيريپرنده درياي هرمز20LOYALTY1394/12/20  08:36امام خميني2 2:00بازرسي درافت سروي621002:00شمش آهن صادرات

بارگيريپرنده درياي هرمز20LOYALTY1394/12/20  08:36امام خميني3 9:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال621009:00شمش آهن صادرات

بارگيريرنگين کمان اطلس اوشان23OCEN FREEDOM1394/12/17  15:55امام خميني4 2:00بازرسي درافت سروي2,836002:00شمش آهن صادرات

بارگيريرنگين کمان اطلس اوشان23OCEN FREEDOM1394/12/17  15:55امام خميني5 9:59جداسازي شناور از اسکله وانتقال2,836012:00شمش آهن

2:01جداسازي شناور از اسکله وانتقال

صادرات

بارگيريهوپاد دريا30PARISAN1394/12/22  00:35امام خميني6 1:00خرابي کرين12,030001:00خاک کلينکر صادرات

تخليهسوزان اطلس جنوب11sar 41394/12/24  10:10امام خميني7 0:15مسائل کارگري24012000:15کانتينر خالي کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1394/12/23  14:00امام خميني8 1:30مسائل کارگري2,90020001:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريستاره تدارک دريا12ADMIRAL GLORY1394/12/23  14:00امام خميني9 1:00بازکردن/ بستن درب انبارها2,90020000:30کاالي کانتينري کانتينر



1394/12/24گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

در حال تخليه22912.8900آبران جنوبPIERA1394/12/24  11:00MALTAامام خميني1 0 ذرت دامي



1394/12/24فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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

0120002400002002,9001202003,140امام خميني1 00002,4592,004 21,722-19,853 00

0120002400002002,900 1202003,140جمع : 00002,4590 21,7220 00



1394/12/24فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1394/12/24گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/14   11:35 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


