
1395/02/04فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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

2935,7270035,727022,8800018,1034,77753,8304,77758,60741,01717,8709,27535,727امام خميني1 11

2935,7270035,727022,8800018,1034,77753,8304,77758,60741,01717,8709,27535,727 11 جمع :



1395/02/04گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني5 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني6 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/03امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني7 1395/02/04

پهلوگيري1395/02/03جاده نقره ايROYAL ARSENALامام خميني8 1395/02/09

پهلوگيري1395/02/04هوپاد درياBASKARامام خميني9 1395/02/05

خروج1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني10 1395/02/12

خروج1395/01/22دريا سرعتARKامام خميني11 1395/02/04نفت کوره

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني12 1395/02/07

خروج1395/01/23آبران جنوبPINA CAFIEROامام خميني13 1395/02/05

خروج1395/01/27تجارت درياي آبيJUNIORامام خميني14 1395/02/06

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

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

خروج1395/02/01فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني17 1395/02/04قير مايع

خروج1395/02/01آبران جنوبPANAMAX STRLINGامام خميني18 1395/02/08

خروج1395/02/02خدمات دريايي ستارهCHARELLE IIامام خميني19 1395/02/04

خروج1395/02/02امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني20 1395/02/08مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/02خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني21 1395/02/04دي پي جي

خروج1395/02/03ستاره تدارک درياADMIRAL SANTOSHامام خميني22 1395/02/04کاالي کانتينري

خروج1395/02/03اقيانوس گستر پهناورCHEM TRADERامام خميني23 1395/02/05متانول

خروج1395/02/03امواج طاليي کاسپينTULIPامام خميني24 1395/02/06تولوئن

خروج1395/02/03هوپاد درياDELICEامام خميني25 1395/02/11ام اي جي

خروج1395/02/03هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني26 1395/02/05کاالي کانتينري

خروج1395/02/04هوپاد درياYARANامام خميني27 1395/02/09کاالي کانتينري



1395/02/04گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 PM

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

خروج1395/02/04پارس پارينهZENITH STARامام خميني28 1395/02/07فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/04پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني29 1395/02/07هوي اند



1395/02/04گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 PM

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

ADMIRAL SANTOSH *1395/02/033,74125800 13 بارگيريکانتينر امام خميني 13,741 کاالي کانتينري 1395/02/03 ستاره تدارک دريا

MYTRO1395/02/043,215000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 250,589 کنجاله سويا 1395/01/09 آبران جنوب

PINA CAFIERO1395/01/277,571000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 360,500 گندم آردسازي 1395/01/23 آبران جنوب

PONTONIKS1395/01/307,680000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 ذرت دامي 1395/01/30 تجارت درياي آبي

CHARELLE II *1395/02/024920200 19 تخليهيک امام خميني 53,017 لوله آهني 1395/02/02 خدمات دريايي ستاره

JUNIOR1395/01/28167000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 663,500 کنجاله سويا 1395/01/27 تجارت درياي آبي

JUNIOR1395/01/285,482000 26 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 763,500 ذرت دامي 1395/01/27 تجارت درياي آبي

PANAMAX STRLING1395/02/0111,120000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 866,000 ذرت دامي 1395/02/01 آبران جنوب

CHANG HANG ZE HAI1395/02/039,352000 32 بارگيريصادرات امام خميني 954,721 سنگ آهن 1395/02/02 پاشا درياي شرق

HAFID1395/02/092,265000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1047,634 نفتا 1395/01/31 گذرگاه خليج فارس آبي

ASPHALT TEN *1395/02/042,512000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 112,512 قير مايع 1395/02/01 فانوس ساحل

TULIP1395/02/055,010000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 125,010 تولوئن 1395/02/03 امواج طاليي کاسپين

58,607258200جمع : 486,724



1395/02/04گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 PM

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

1075800000374137413741025825800 758 ADMIRAL SANTOSH *131395/02/031395/02/03امام خميني

23215321547374000000000000 50589 MYTRO141395/01/091395/02/04امام خميني

37571586801820000000000000 60500 PINA CAFIERO151395/01/231395/01/27امام خميني

47680660000000000000000 66000 PONTONIKS171395/01/301395/01/30امام خميني

5492301700020000000000 3017 CHARELLE II *191395/02/021395/02/02امام خميني

65649621681332000000000000 63500 JUNIOR261395/01/271395/01/28امام خميني

7111203049735503000000000000 66000 PANAMAX STRLING271395/02/011395/02/01امام خميني

8000000054721935216927377940000 0 CHANG HANG ZE HAI321395/02/021395/02/03امام خميني

9000000025122512251200000 0 ASPHALT TEN *341395/02/011395/02/04امام خميني

10000000050105010501000000 0 1395/02/031395/02/05لنگرگاه داخليTULIPامام خميني

11000000047634226522176254580000 0 1395/01/311395/02/09منطقه ويژه HAFID3امام خميني

0جمع : 0 258 258 63,252 50,366 22,880 113,618 0 20 0 0 86,029 224,335 35,727 310,364



1395/02/04تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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



1395/02/04وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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

5,01045,00250,012058,88758,8871,8493882,23738038امام خميني1 000 -13,8853,174,941

5,01045,00250,012058,88758,8871,8493882,23738038 0000جمع : 3,174,941 -13,885



1395/02/04گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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



1395/02/04گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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 24

22513.15006هوپاد درياAMINA1395/01/29  02:36IRANامام خميني2 سويا



1395/02/04فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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

000000002583,74102583,741امام خميني1 00002,7991,863 21,532-20,563 00

000000002583,741 02583,741جمع : 00002,7990 21,5320 00



1395/02/04فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/04گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:16 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


