
1395/01/04فعالیت 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

3452,8340052,834066,3240016,87849,44669,71249,446119,1585,45718,42815,95752,834امام خميني1 13

3452,8340052,834066,3240016,87849,44669,71249,446119,1585,45718,42815,95752,834 13 جمع :



1395/01/04گزارش 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

پهلوگيري1395/01/04آبران جنوبHELVETIA ONEامام خميني6 1395/01/14کنجاله سويا

خروج1394/01/01فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني7 1395/01/05قير مايع

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني8 1395/01/19متانول

خروج1394/12/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني9 1395/01/08مواد سوختي-انواع

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

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

خروج1394/12/25آبران جنوبKMAX EMPERORامام خميني12 1395/01/07

خروج1394/12/26گلف اجنسيNORGAS SONOMAامام خميني13 1395/01/04

خروج1394/12/26تبسم امواج ساحلSHAYESTEHامام خميني14 1395/01/17

خروج1394/12/27تجارت درياي آبيFU TONGامام خميني15 1395/01/08

خروج1394/12/27پاشا درياي شرقHONG QINGامام خميني16 1395/01/04

خروج1394/12/28کشتيراني گلSELIN Mامام خميني17 1395/01/08

خروج1394/12/29آبران جنوبLUCKY LUKEامام خميني18 1395/01/08

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني19 1395/01/17

خروج1394/12/29سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGP ASPHALT 2امام خميني20 1395/01/05قير مايع

خروج1395/01/01پارس پارينهZENITH STARامام خميني21 1395/01/04روغن پايه

خروج1395/01/01امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني22 1395/01/05متانول

خروج1395/01/01گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني23 1395/01/12نفتا

خروج1395/01/01دريا درخشPACIFIC LAGOONامام خميني24 1395/01/05نفت کوره

خروج1395/01/02گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني25 1395/01/13نفت کوره

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني26 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني27 1395/01/14



1395/01/04گزارش 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

خروج1395/01/03عمو دريا بندرGAS CATامام خميني28 1395/01/06آمونياک

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني29 1395/01/17

خروج1395/01/03هوپاد درياSHAYAN 1امام خميني30 1395/01/04کاالي کانتينري

خروج1395/01/03هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني31 1395/01/04

خروج1395/01/04شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني32 1395/01/06موگاس

خروج1395/01/04تجارت درياي آبيSAFE SINOامام خميني33 1395/01/10پنتان پالس

خروج1395/01/04دريا سرعتMENAامام خميني34 1395/01/06گازوئيل



1395/01/04گزارش 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 M1394/12/284,250000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 130,512 پودر آلومينيوم 1394/12/28 کشتيراني گل

SHAYAN 1 *1395/01/034,90030100 12 بارگيريکانتينر امام خميني 24,900 کاالي کانتينري 1395/01/03 هوپاد دريا

IRAN HORMUZ 25 *1395/01/041447200 13 تخليهکانتينر امام خميني 3144 کانتينر خالي 1395/01/03 هوپاد دريا

KMAX EMPEROR1394/12/2813,872000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 480,986 ذرت دامي 1394/12/25 آبران جنوب

OCEAN LIFE1395/01/075,179000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 556,863 گندم آردسازي 1394/12/29 آبران جنوب

FU TONG1394/12/2811,770000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 665,385 گندم آردسازي 1394/12/27 تجارت درياي آبي

HONG QING *1394/12/288100240 23 تخليهيک امام خميني 715,326 لوله آهني 1394/12/27 پاشا درياي شرق

DANIAL DARYANAVARD1395/01/04710000 24 تخليهدو امام خميني 82,509 اسلب استيل 1395/01/03 سوزان اطلس جنوب

LUCKY LUKE1395/01/0310,099000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 960,599 سويا - دانه روغني 1394/12/29 آبران جنوب

LUCKY LUKE1395/01/036,000000 27 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 1060,599 سويا - دانه روغني 1394/12/29 آبران جنوب

VANTGE CREST1395/01/0311,978000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1146,369 خاک کلينکر 1394/12/23 رنگين کمان خاورميانه

ZENITH STAR *1395/01/031,550000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 124,116 روغن پايه 1395/01/01 پارس پارينه

MENA1395/01/0438,247000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1338,247 گازوئيل 1395/01/04 دريا سرعت

NAVARINO1395/01/049,649000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 149,649 موگاس 1395/01/04 شرکت ملي نفتکش ايران

119,158373240جمع : 476,204



1395/01/04گزارش 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

142501885011662000000000000 30512 SELIN M061394/12/281394/12/28امام خميني

20184500000490049004900030130100 1845 SHAYAN 1 *121395/01/031395/01/03امام خميني

3144144072720000000000 144 IRAN HORMUZ 25 *131395/01/031395/01/04امام خميني

4138725810722879000000000000 80986 KMAX EMPEROR151394/12/251394/12/28امام خميني

5117703771827667000000000000 65385 FU TONG171394/12/271394/12/28امام خميني

68101532600024000000000 15326 HONG QING *231394/12/271394/12/28امام خميني

77107101799000000000000 2509 DANIAL DARYANAVARD241395/01/031395/01/04امام خميني

8160991609944500000000000000 60599 LUCKY LUKE271394/12/291395/01/03امام خميني

903500000000463691197816833295360000 35000 VANTGE CREST301394/12/231395/01/03امام خميني

10000000041161550411600000 0 ZENITH STAR *331395/01/011395/01/03امام خميني

1151791177345090000000000000 56863 1394/12/291395/01/07لنگرگاه ميانيOCEAN LIFEامام خميني

12000000038247382473824700000 0 1395/01/041395/01/04ماهشهرMENAامام خميني

13000000096499649964900000 0 1395/01/041395/01/04ماهشهرNAVARINOامام خميني

0جمع : 0 301 301 29,536 73,745 66,324 103,281 0 24 72 72 153,597 195,572 52,834 349,169



1395/01/04تحلیل 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



1395/01/04وضعیت 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

47,89668,791116,687023,88523,8852426730911011امام خميني1 000 44,9063,236,946

47,89668,791116,687023,88523,8852426730911011 0000جمع : 3,236,946 44,906



1395/01/04گزارش 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 2:00درافت گيري نوبت اول11,978002:00خاک کلينکر پتروشيمي رازي

تخليهسوزان اطلس جنوب24DANIAL DARYANAVARD1395/01/03  22:20امام خميني2 2:40آماده نبودن تجهيزات ساحلي2,509002:40اسلب استيل دو

تخليههوپاد دريا13IRAN HORMUZ 251395/01/03  21:35امام خميني3 0:15مسائل کارگري1447200:15کانتينر خالي کانتينر

تخليههوپاد دريا13IRAN HORMUZ 251395/01/03  21:35امام خميني4 0:30بازکردن الشينگ کانتينر1447200:30کانتينر خالي کانتينر

تخليههوپاد دريا13IRAN HORMUZ 251395/01/03  21:35امام خميني5 2:30خرابي گنتري کرين1447202:30کانتينر خالي کانتينر



1395/01/04گزارش 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 4 جو دامي



1395/01/04فعالیت 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

0720014400512504,900723015,044امام خميني1 00002,4751,922 22,225-20,533 00

0720014400512504,900 723015,044جمع : 00002,4750 22,2250 00



1395/01/04فعالیت 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



1395/01/04گزارش 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


