
1395/01/05فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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

3552,7220052,722056,8720044,58812,28497,31012,284109,59422,07525,28515,92852,722امام خميني1 11

3552,7220052,722056,8720044,58812,28497,31012,284109,59422,07525,28515,92852,722 11 جمع :



1395/01/05گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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

پهلوگيري1395/01/05آبران جنوبARYBBASامام خميني7 1395/01/19ذرت دامي

خروج1394/01/01فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني8 1395/01/05قير مايع

خروج1394/01/16جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني9 1395/01/19متانول

خروج1394/12/21امواج درياGREEN WARRIORامام خميني10 1395/01/08مواد سوختي-انواع

خروج1394/12/23رنگين کمان خاورميانهVANTGE CRESTامام خميني11 1395/01/08خاک کلينکر

خروج1394/12/24سوزان اطلس جنوبsar 4امام خميني12 1395/01/15

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

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

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

خروج1394/12/28کشتيراني گلSELIN Mامام خميني16 1395/01/08

خروج1394/12/29سيمرغ طالئي آبهاي جنوبGP ASPHALT 2امام خميني17 1395/01/05قير مايع

خروج1394/12/29اقيانوس آبيPETER Sامام خميني18 1395/01/17

خروج1394/12/29آبران جنوبLUCKY LUKEامام خميني19 1395/01/08

خروج1395/01/01دريا درخشPACIFIC LAGOONامام خميني20 1395/01/05نفت کوره

خروج1395/01/01امواج طاليي کاسپينGOLDEN PACIFICامام خميني21 1395/01/05متانول

خروج1395/01/01گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني22 1395/01/12نفتا

خروج1395/01/02گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني23 1395/01/13نفت کوره

خروج1395/01/02دريا سرعتM SPIRITامام خميني24 1395/01/17گازوئيل

خروج1395/01/03بارويالنجAYRTON IIامام خميني25 1395/01/17

خروج1395/01/03سوزان اطلس جنوبDANIAL DARYANAVARDامام خميني26 1395/01/14

خروج1395/01/03عمو دريا بندرGAS CATامام خميني27 1395/01/06آمونياک



1395/01/05گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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

خروج1395/01/04تجارت درياي آبيSAFE SINOامام خميني28 1395/01/10پنتان پالس

خروج1395/01/04دريا سرعتMENAامام خميني29 1395/01/06گازوئيل

خروج1395/01/04شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني30 1395/01/06موگاس

خروج1395/01/05شرکت ملي نفتکش ايرانFORESTامام خميني31 1395/01/07گازوئيل

خروج1395/01/05خليج آبيANGEL NO.1امام خميني32 1395/01/07تولوئن

خروج1395/01/05پاشا درياي شرقALAEDامام خميني33 1395/01/08

خروج1395/01/05پاشا درياي شرقDA ZI YUNامام خميني34 1395/01/08پوسته اکسيد آهن

خروج1395/01/05نمايندگي کشتيراني ترنگ درياALI18امام خميني35 1395/01/06



1395/01/05گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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 M1394/12/284,745000 06 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 130,512 پودر آلومينيوم 1394/12/28 کشتيراني گل

ALI181395/01/0520634600 13 تخليهکانتينر امام خميني 2206 کانتينر خالي نمايندگي کشتيراني ترنگ دريا1395/01/05

KMAX EMPEROR1394/12/2811,086000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 380,986 ذرت دامي 1394/12/25 آبران جنوب

OCEAN LIFE1395/01/076,352000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 456,863 گندم آردسازي 1394/12/29 آبران جنوب

FU TONG1394/12/2810,583000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 565,385 گندم آردسازي 1394/12/27 تجارت درياي آبي

DANIAL DARYANAVARD1395/01/041,799000 24 تخليهدو امام خميني 62,509 اسلب استيل 1395/01/03 سوزان اطلس جنوب

LUCKY LUKE1395/01/0312,845000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 760,599 سويا - دانه روغني 1394/12/29 آبران جنوب

LUCKY LUKE1395/01/035,106000 27 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 860,599 سويا - دانه روغني 1394/12/29 آبران جنوب

VANTGE CREST1395/01/0313,001000 30 بارگيريصادرات امام خميني 946,369 خاک کلينکر 1394/12/23 رنگين کمان خاورميانه

HAFID1395/01/0912,284000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1046,355 نفت کوره 1395/01/02 گذرگاه خليج فارس آبي

SAFE SINO1395/01/0713,087000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1135,054 رفرميت - اکتان افزا 1395/01/04 تجارت درياي آبي

GAS CAT1395/01/0518,500000 رازي7 بارگيريپتروشيمي رازي امام خميني 1218,500 آمونياک 1395/01/03 عمو دريا بندر

109,59434600جمع : 503,937



1395/01/05گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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

10000000463551228412284340710000 0 HAFID041395/01/021395/01/09امام خميني

24745235956917000000000000 30512 SELIN M061394/12/281394/12/28امام خميني

320620603463460000000000 206 ALI18131395/01/051395/01/05امام خميني

4110866919311793000000000000 80986 KMAX EMPEROR151394/12/251394/12/28امام خميني

5105834830117084000000000000 65385 FU TONG171394/12/271394/12/28امام خميني

6179925090000000000000 2509 DANIAL DARYANAVARD241395/01/031395/01/04امام خميني

7179513405026549000000000000 60599 LUCKY LUKE271394/12/291395/01/03امام خميني

803500000000463691300129834165350000 35000 VANTGE CREST301394/12/231395/01/03امام خميني

90000000350541308713087219670000 0 1395/01/041395/01/07پتروشيميSAFE SINO1امام خميني

10000000018500185001850000000 0 1395/01/031395/01/05رازيGAS CAT7امام خميني

1163521812538738000000000000 56863 1394/12/291395/01/07لنگرگاه ميانيOCEAN LIFEامام خميني

0جمع : 0 0 0 72,573 73,705 56,872 146,278 0 0 346 346 101,081 230,979 52,722 332,060



1395/01/05تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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

DA ZI YUN1395/01/05امام خميني1 2:00پاس ورودي10,060004:00بارگيريپوسته اکسيد آهنپاشا درياي شرق20:30  321395/01/05

1:59عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات



1395/01/05وضعیت 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   9:48 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

31,58768,650100,237047,36047,3609717131,68415015امام خميني1 000 21,2903,258,236

31,58768,650100,237047,36047,3609717131,68415015 0000جمع : 3,258,236 21,290



1395/01/05گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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

تخليهسوزان اطلس جنوب24DANIAL DARYANAVARD1395/01/03  22:20امام خميني1 0:35خرابي کرين ساحلي2,509000:35اسلب استيل دو



1395/01/05گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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 5 جو دامي



1395/01/05فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 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

3031600206000003460206امام خميني1 00002,5051,922 22,357-20,501 00

303160020600000 3460206جمع : 00002,5050 22,3570 00



1395/01/05فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/01/23   9:48 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/01/05گزارش 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   9:48 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


