
1395/02/05فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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

2726,0150026,015025,1740018,7736,40144,7886,40151,18945,86525,17430,18326,015امام خميني1 9

2726,0150026,015025,1740018,7736,40144,7886,40151,18945,86525,17430,18326,015 9 جمع :



1395/02/05گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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

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

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني11 1395/02/07

خروج1395/01/23آبران جنوبPINA CAFIEROامام خميني12 1395/02/05

خروج1395/01/27تجارت درياي آبيJUNIORامام خميني13 1395/02/06

خروج1395/01/29هوپاد درياABTIN 1امام خميني14 1395/02/05کاالي کانتينري

خروج1395/01/30تجارت درياي آبيPONTONIKSامام خميني15 1395/02/05

خروج1395/02/01آبران جنوبPANAMAX STRLINGامام خميني16 1395/02/08

خروج1395/02/02امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني17 1395/02/08مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/03اقيانوس گستر پهناورCHEM TRADERامام خميني18 1395/02/05متانول

خروج1395/02/03امواج طاليي کاسپينTULIPامام خميني19 1395/02/06تولوئن

خروج1395/02/03هوپاد درياDELICEامام خميني20 1395/02/11ام اي جي

خروج1395/02/03هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني21 1395/02/05کاالي کانتينري

خروج1395/02/04هوپاد درياYARANامام خميني22 1395/02/09کاالي کانتينري

خروج1395/02/04پارس پارينهZENITH STARامام خميني23 1395/02/07فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/04پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني24 1395/02/07هوي اند

خروج1395/02/05جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني25 1395/02/08متانول

خروج1395/02/05شرکت ملي نفتکش ايرانTOPAZISامام خميني26 1395/02/09

خروج1395/02/05پيوند درياFAREEDAامام خميني27 1395/02/06کاالي کانتينري



1395/02/05گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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

YARAN1395/02/054,84044600 13 تخليهکانتينر امام خميني 14,840 کاالي کانتينري 1395/02/04 هوپاد دريا

MYTRO1395/02/046,656000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 250,589 کنجاله سويا 1395/01/09 آبران جنوب

PINA CAFIERO *1395/01/271,820000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 360,500 گندم آردسازي 1395/01/23 آبران جنوب

JUNIOR1395/01/281,332000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 463,500 کنجاله سويا 1395/01/27 تجارت درياي آبي

PANAMAX STRLING1395/02/0111,367000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 566,000 ذرت دامي 1395/02/01 آبران جنوب

BASKAR1395/02/058,100000 30 بارگيريصادرات امام خميني 648,596 خاک کلينکر 1395/02/04 هوپاد دريا

CHANG HANG ZE HAI1395/02/0310,673000 32 بارگيريصادرات امام خميني 754,721 سنگ آهن 1395/02/02 پاشا درياي شرق

HAFID1395/02/093,468000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 847,634 نفت کوره 1395/01/31 گذرگاه خليج فارس آبي

ZENITH STAR1395/02/062,933000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 93,849 فورفورال اکستراکت 1395/02/04 پارس پارينه

51,18944600جمع : 400,229



1395/02/05گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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

14840484004464460062980062980000 4840 YARAN131395/02/041395/02/05امام خميني

26656987140718000000000000 50589 MYTRO141395/01/091395/02/04امام خميني

31820605000000000000000 60500 PINA CAFIERO *151395/01/231395/01/27امام خميني

41332635000000000000000 63500 JUNIOR261395/01/271395/01/28امام خميني

5113674186424136000000000000 66000 PANAMAX STRLING271395/02/011395/02/01امام خميني

600000004859681008100404960000 0 BASKAR301395/02/041395/02/05امام خميني

70000000547211067327600271210000 0 CHANG HANG ZE HAI321395/02/021395/02/03امام خميني

800000003849293329339160000 0 1395/02/041395/02/06لنگرگاه ميانيZENITH STARامام خميني

9000000047634346825644219900000 0 1395/01/311395/02/09منطقه ويژه HAFID3امام خميني

0جمع : 0 0 0 96,821 64,277 25,174 161,098 0 0 446 446 64,854 180,575 26,015 245,429



1395/02/05تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

5شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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

BASKAR1395/02/04امام خميني1 2:00پاس ورودي8,100006:00بارگيريخاک کلينکرهوپاد دريا00:20  301395/02/05

4:00عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات

BASKAR1395/02/04امام خميني2 2:00عدم آمادگي صاحب کاال8,100002:00بارگيريخاک کلينکرهوپاد دريا00:20  301395/02/05 صادرات



1395/02/05وضعیت 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   3:12 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

056,19856,198071,03971,0392,1571,2713,42811011امام خميني1 000 -14,8413,160,100

056,19856,198071,03971,0392,1571,2713,42811011 0000جمع : 3,160,100 -14,841



1395/02/05گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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

تخليههوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني1 0:15مسائل کارگري7805200:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني2 0:30بازکردن الشينگ کانتينر2,70027000:30کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني3 1:00بازکردن/ بستن درب انبارها3602401:50کاالي کانتينري

0:50بازکردن/ بستن درب انبارها

کانتينر

تخليههوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني4 0:20جابجايي تجهيزات1,00010000:20کاالي کانتينري کانتينر

تخليههوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني5 0:10خرابي گنتري کرين1,00010001:00کاالي کانتينري

0:20خرابي گنتري کرين

0:30خرابي ترانستينر

کانتينر



1395/02/05گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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 25

22513.15007هوپاد درياAMINA1395/01/29  02:36IRANامام خميني2 سويا



1395/02/05فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 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

00763704,8400000004464,840امام خميني1 00002,8091,938 21,491-20,260 00

00763704,84000000 04464,840جمع : 00002,8090 21,4910 00



1395/02/05فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:12 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/05گزارش 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   3:12 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


