
1395/02/02فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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

2548,0820048,0820102,955002,900100,05550,982100,055151,03720,7757,9997,15648,082امام خميني1 13

2548,0820048,0820102,955002,900100,05550,982100,055151,03720,7757,9997,15648,082 13 جمع :



1395/02/02گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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

لنگرگاه1395/01/11آهنگ درياUNIONN HAREVSTامام خميني1 1395/01/11

لنگرگاه1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني2 1395/01/29سويا

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

پهلوگيري1395/01/31گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني4 1395/02/09

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني5 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني6 1395/02/03

خروج1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني7 1395/02/12

خروج1395/01/18آبران جنوبVITA  FUTUREامام خميني8 1395/02/03

خروج1395/01/22دريا سرعتARKامام خميني9 1395/02/04نفت کوره

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني10 1395/02/07

خروج1395/01/23آبران جنوبPINA CAFIEROامام خميني11 1395/02/05

خروج1395/01/27تجارت درياي آبيJUNIORامام خميني12 1395/02/06

خروج1395/01/29گلBOLERAامام خميني13 1395/02/02شمش آهن

خروج1395/01/29خط آبي بيتاGREEN BELTامام خميني14 1395/02/03روغن پايه

خروج1395/01/29هوپاد درياABTIN 1امام خميني15 1395/02/05کاالي کانتينري

خروج1395/01/30تجارت درياي آبيPONTONIKSامام خميني16 1395/02/05

خروج1395/01/30سيزارکCHANG HANG ZE HAIامام خميني17 1395/02/02

خروج1395/01/31آبران جنوبNJORD CLEARامام خميني18 1395/02/03

خروج1395/02/01فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني19 1395/02/04قير مايع

خروج1395/02/01آبران جنوبPANAMAX STRLINGامام خميني20 1395/02/08

خروج1395/02/01ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني21 1395/02/02کاالي کانتينري

خروج1395/02/01امواج طاليي کاسپينTAHMEEL 2امام خميني22 1395/02/02گازوئيل

خروج1395/02/02امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني23 1395/02/08مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/02خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني24 1395/02/04دي پي جي

خروج1395/02/02خدمات دريايي ستارهCHARELLE IIامام خميني25 1395/02/04



1395/02/02گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده شناور در این تاریخ خارج شده است = *3شماره صفحه :

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

کامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسکلهبندرردیف نام کاالنام ترمینال

PINA CAFIERO1395/01/272,128000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 160,500 گندم آردسازي 1395/01/23 آبران جنوب

VITA  FUTURE1395/01/272,682000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 271,005 دانه روغني کلزا 1395/01/18 آبران جنوب

VITA  FUTURE1395/01/271,132000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 371,005 ذرت دامي 1395/01/18 آبران جنوب

PONTONIKS1395/01/3013,295000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 ذرت دامي 1395/01/30 تجارت درياي آبي

CHARELLE II1395/02/029740140 19 تخليهيک امام خميني 53,017 لوله آهني 1395/02/02 خدمات دريايي ستاره

NJORD CLEAR1395/01/314,122000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 615,000 روغن آفتابگردان 1395/01/31 آبران جنوب

CHANG HANG ZE HAI *1395/01/30635000 23 تخليهدو امام خميني 76,544 تيرآهن 1395/01/30 سيزارک

JUNIOR1395/01/287,000000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 863,500 کنجاله سويا 1395/01/27 تجارت درياي آبي

JUNIOR1395/01/28809000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 963,500 ذرت دامي 1395/01/27 تجارت درياي آبي

PANAMAX STRLING1395/02/018,040000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1066,000 ذرت دامي 1395/02/01 آبران جنوب

BOLERA *1395/01/292,90001310 29 بارگيريصادرات امام خميني 1122,995 شمش آهن 1395/01/29 گل

HAFID1395/02/095,899000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1247,634 نفت کوره 1395/01/31 گذرگاه خليج فارس آبي

GREEN BELT1395/02/012,100000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 133,999 روغن پايه 1395/01/29 خط آبي بيتا

ARK1395/02/0284,606000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1484,606 نفت کوره 1395/01/22 دريا سرعت

PV OIL VENUS1395/02/047,450000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 157,450 دي پي جي 1395/02/02 خط آبي بيتا

143,77201450جمع : 652,755



1395/02/02گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

منبع گزارش :

شناور در این تاریخ خارج شده است = *4شماره 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

121284012920371000000000000 60500 PINA CAFIERO151395/01/231395/01/27امام خميني

23814710050000000000000 71005 VITA  FUTURE161395/01/181395/01/27امام خميني

3205604573220268000000000000 66000 PONTONIKS171395/01/301395/01/30امام خميني

497497420430014000000000 3017 CHARELLE II191395/02/021395/02/02امام خميني

54122150000000000000000 15000 NJORD CLEAR211395/01/311395/01/31امام خميني

663565440000000000000 6544 CHANG HANG ZE HAI *231395/01/301395/01/30امام خميني

778094948314017000000000000 63500 JUNIOR261395/01/271395/01/28امام خميني

88040804057960000000000000 66000 PANAMAX STRLING271395/02/011395/02/01امام خميني

90000000229952900229950001310 0 BOLERA *291395/01/291395/01/29امام خميني

10000000039992100210018990000 0 GREEN BELT341395/01/291395/02/01امام خميني

11000000074507450745000000 0 1395/02/021395/02/04لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

12000000084606846068460600000 0 1395/01/221395/02/02ماهشهرARKامام خميني

13000000047634589915896317380000 0 1395/01/311395/02/09منطقه ويژه HAFID3امام خميني

0جمع : 131 0 0 33,637 133,047 102,955 166,684 0 14 0 0 114,659 236,907 48,082 351,566



1395/02/02تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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

CHANG HANG ZE HAI1395/01/30امام خميني1 0:25بارز نبودن کاال6,544000:25تخليهتيرآهنسيزارک04:45  231395/01/30 دو



1395/02/02وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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

94,95655,238150,194028,77428,7741,0103001,441000امام خميني1 13100 26,4643,178,280

94,95655,238150,194028,77428,7741,0103001,441000 131000جمع : 3,178,280 26,464



1395/02/02گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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



1395/02/02گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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 پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 22

22513.15004هوپاد درياAMINA1395/01/29  02:36IRANامام خميني2 سويا



1395/02/02فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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 00002,6931,859 21,468-20,492 00

0000000000 000جمع : 00002,6930 21,4680 00



1395/02/02فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/02گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

11شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:11 PM

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


