
1395/01/03فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

3546,8510046,8510110,840004,855105,98551,706105,985157,6913,56310,16446,90046,851امام خميني1 14

3546,8510046,8510110,840004,855105,98551,706105,985157,6913,56310,16446,90046,851 14 جمع :



1395/01/03گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

لنگرگاه1394/12/29آبران جنوبOCEAN LIFEامام خميني1 1395/01/07جو دامي

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

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

پهلوگيري1394/12/24آبران جنوبPIERAامام خميني4 1395/01/17کنجاله سويا

پهلوگيري1395/01/01ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني5 1395/01/02کانتينر خالي

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

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني7 1395/01/19متانول

خروج1394/12/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني8 1395/01/08مواد سوختي-انواع

خروج1394/12/22آبران جنوبTHE GUIDEامام خميني9 1395/01/03

خروج1394/12/23رنگين کمان خاورميانهVANTGE CRESTامام خميني10 1395/01/08خاک کلينکر

خروج1394/12/24سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني11 1395/01/15

خروج1394/12/25دريا وحدت جنوبFIONAامام خميني12 1395/01/03روغن پايه

خروج1394/12/25آبران جنوبKMAX EMPERORامام خميني13 1395/01/07

خروج1394/12/26گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني14 1395/01/04

خروج1394/12/26دريا گشت ستارهTHE MERCIFULامام خميني15 1395/01/03

خروج1394/12/26تبسم امواج ساحلSHAYESTEHامام خميني16 1395/01/17

خروج1394/12/27پاشا درياي شرقHONG QINGامام خميني17 1395/01/04

خروج1394/12/27تجارت درياي آبيFU TONGامام خميني18 1395/01/08

خروج1394/12/28کشتيراني گلSELIN Mامام خميني19 1395/01/08

خروج1394/12/29آبران جنوبLUCKY LUKEامام خميني20 1395/01/08

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني21 1395/01/17

خروج1394/12/29سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGP ASPHALT 2امام خميني22 1395/01/05قير مايع

خروج1395/01/01امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني23 1395/01/05متانول

خروج1395/01/01پارس پارينهZENITH STARامام خميني24 1395/01/04روغن پايه

خروج1395/01/01گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني25 1395/01/12نفتا

خروج1395/01/01دريا درخشPACIFIC LAGOONامام خميني26 1395/01/05نفت کوره

خروج1395/01/01پاشا درياي شرقKSL ANYANGامام خميني27 1395/01/03



1395/01/03گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

خروج1395/01/02گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني28 1395/01/13نفت کوره

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني29 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/02ايليا درياي پارسEVERRICH 2امام خميني30 1395/01/03دي پي جي

خروج1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني31 1395/01/14

خروج1395/01/03عمو دريا بندرGAS CATامام خميني32 1395/01/06آمونياک

خروج1395/01/03هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني33 1395/01/04کاالي کانتينري

خروج1395/01/03هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني34 1395/01/04

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني35 1395/01/17



1395/01/03گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

SELIN M1394/12/283,950000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 130,512 پودر آلومينيوم 1394/12/28 کشتيراني گل

SHAYAN 11395/01/038257300 12 تخليهکانتينر امام خميني 21,845 کاالي کانتينري 1395/01/03 هوپاد دريا

SHAYAN 11395/01/031,02051000 12 تخليهکانتينر امام خميني 31,845 کانتينر خالي 1395/01/03 هوپاد دريا

KMAX EMPEROR1394/12/2813,472000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 480,986 ذرت دامي 1394/12/25 آبران جنوب

OCEAN LIFE1395/01/075,938000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 556,863 گندم آردسازي 1394/12/29 آبران جنوب

FU TONG1394/12/2812,530000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 665,385 گندم آردسازي 1394/12/27 تجارت درياي آبي

HONG QING1394/12/286940160 23 تخليهيک امام خميني 715,326 رول آهن 1394/12/27 پاشا درياي شرق

HONG QING1394/12/281,4060320 23 تخليهيک امام خميني 815,326 لوله آهني 1394/12/27 پاشا درياي شرق

KSL ANYANG *1395/01/0133000 24 تخليهدو امام خميني 91,707 تجهيزات پروژه اي 1395/01/01 پاشا درياي شرق

KSL ANYANG *1395/01/01105000 24 تخليهدو امام خميني 101,707 لوله آهني 1395/01/01 پاشا درياي شرق

KSL ANYANG *1395/01/01194000 24 تخليهدو امام خميني 111,707 ورق آهن 1395/01/01 پاشا درياي شرق

THE GUIDE *1394/12/263,761000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1264,664 ذرت دامي 1394/12/22 آبران جنوب

THE MERCIFUL *1394/12/262,923000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1368,257 ذرت دامي 1394/12/26 دريا گشت ستاره

VANTGE CREST1395/01/034,855000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1446,369 خاک کلينکر 1394/12/23 رنگين کمان خاورميانه

ZENITH STAR1395/01/032,566000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 154,116 روغن پايه 1395/01/01 پارس پارينه

ASPHALT II1395/01/042,743000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 162,743 قير مايع 1394/01/01 فانوس ساحل

PACIFIC LAGOON1395/01/0386,787000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1786,787 نفت کوره 1395/01/01 دريا درخش

GOLDEN PACIFIC1395/01/0313,889000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1813,889 متانول 1395/01/01 امواج طاليي کاسپين

157,691583480جمع : 560,034



1395/01/03گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

139501460015912000000000000 30512 SELIN M061394/12/281394/12/28امام خميني

21845184505835830049000049000000 1845 SHAYAN 1121395/01/031395/01/03امام خميني

3134724423536751000000000000 80986 KMAX EMPEROR151394/12/251394/12/28امام خميني

4125302594839437000000000000 65385 FU TONG171394/12/271394/12/28امام خميني

52100145168100048000000000 15326 HONG QING231394/12/271394/12/28امام خميني

633217070000000000000 1707 KSL ANYANG *241395/01/011395/01/01امام خميني

73761646640000000000000 64664 THE GUIDE *261394/12/221394/12/26امام خميني

82923682570000000000000 68257 THE MERCIFUL *271394/12/261394/12/26امام خميني

9035000000004636948554855415140000 35000 VANTGE CREST301394/12/231395/01/03امام خميني

10000000041162566256615500000 0 ZENITH STAR331395/01/011395/01/03امام خميني

11000000027432743274300000 0 1394/01/011395/01/04لنگرگاه ميانيASPHALT IIامام خميني

125938659450269000000000000 56863 1394/12/291395/01/07لنگرگاه ميانيOCEAN LIFEامام خميني

13000000086787867878678700000 0 1395/01/011395/01/03ماهشهرPACIFIC LAGOONامام خميني

14000000013889138891388900000 0 1395/01/011395/01/03منطقه ويژه GOLDEN PACIFIC3امام خميني

0جمع : 0 0 0 47,964 110,840 110,840 158,804 0 48 583 583 143,179 277,366 46,851 420,545



1395/01/03تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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



1395/01/03وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

100,67693,751194,427013,72713,7271911,6581,849000امام خميني1 000 80,0243,192,040

100,67693,751194,427013,72713,7271911,6581,849000 0000جمع : 3,192,040 80,024



1395/01/03گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

بارگيريرنگين کمان خاورميانه30VANTGE CREST1394/12/23  16:10امام خميني1 2:00پاس ورودي4,855002:00خاک کلينکر پتروشيمي رازي

بارگيريرنگين کمان خاورميانه30VANTGE CREST1394/12/23  16:10امام خميني2 2:00عدم آمادگي صاحب کاال4,855002:00خاک کلينکر پتروشيمي رازي

تخليهپاشا درياي شرق24KSL ANYANG1395/01/01  14:00امام خميني3 0:15عدم آمادگي خنکار194000:15ورق آهن دو

تخليههوپاد دريا12SHAYAN 11395/01/03  08:50امام خميني4 0:15مسائل کارگري2851900:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا12SHAYAN 11395/01/03  08:50امام خميني5 1:00بازکردن الشينگ کانتينر5405401:00کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا12SHAYAN 11395/01/03  08:50امام خميني6 0:20خرابي گنتري کرين1,02051000:20کانتينر خالي کانتينر



1395/01/03گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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 دستور از کشتيراني2251100آبران جنوبOCEAN LIFE1394/12/29  19:25CYPRUSامام خميني1 3 جو دامي



1395/01/03فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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

051019541,84500000510731,845امام خميني1 00002,4751,973 22,240-20,441 00

051019541,84500000 510731,845جمع : 00002,4750 22,2400 00



1395/01/03فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/03گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/23   9:42 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


