
1395/02/17فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

3414,9630014,963024,0030017,4836,52032,4466,52038,96626,63910,58512,28214,963امام خميني1 8

3414,9630014,963024,0030017,4836,52032,4466,52038,96626,63910,58512,28214,963 8 جمع :



1395/02/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

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

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني2 1395/02/06

لنگرگاه1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني3 1395/02/14سويا

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني4 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني5 1395/02/18سويا - دانه روغني

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

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني7 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني8 1395/02/09کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني9 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/10ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني10 1395/02/10کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني11 1395/02/13شکر خام

پهلوگيري1395/02/13آهنگ درياAMETHYSTامام خميني12 1395/02/15

پهلوگيري1395/02/13گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني13 1395/02/18بنزين

پهلوگيري1395/02/14پارسام گستر درياMAERSK MESSINAامام خميني14 1395/02/15

پهلوگيري1395/02/15پاشا درياي شرقHOPE STARامام خميني15 1395/02/16

پهلوگيري1395/02/15تجارت درياي آبيMARIELENAامام خميني16 1395/02/16سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/02/15آبران جنوبSEAGUARDIANامام خميني17 1395/02/16کنجاله سويا

خروج1395/02/03امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني18 1395/02/17مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/08هوپاد درياARTARIAامام خميني19 1395/02/17

خروج1395/02/09گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني20 1395/02/19نفت کوره

خروج1395/02/09امواج درياALESSANDRA BOTTGLERIامام خميني21 1395/02/19نفتا

خروج1395/02/09رنگين کمان اطلس اوشانOCEAN  GLORYامام خميني22 1395/02/20شمش آهن

خروج1395/02/10سيمرغ طالئي آبهاي جنوبNORBANO 1امام خميني23 1395/02/18دي پي جي

خروج1395/02/10رها سايه گستر خليج فارسQ.T. ONEامام خميني24 1395/02/17مواد شيميايي - انواع

خروج1395/02/11خورزنگيSOGAND 1امام خميني25 1395/02/18خاک کائولين

خروج1395/02/12سيزارکHEILAN CRUISERامام خميني26 1395/02/19

خروج1395/02/12اقيانوس گستر پهناورGENIEامام خميني27 1395/02/17نفت کوره



1395/02/17گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

خروج1395/02/14عمو دريا بندرGAS CATامام خميني28 1395/02/17آمونياک

خروج1395/02/15دريا وحدت جنوبSOFIAامام خميني29 1395/02/19روغن پايه

خروج1395/02/16آهنگ درياCHAM PEACEامام خميني30 1395/02/18ام اي جي

خروج1395/02/16ايليا درياي پارسPV OIL VENUSامام خميني31 1395/02/17دي پي جي

خروج1395/02/16ايران آبراهGAS COURAGEامام خميني32 1395/02/19گاز پروپان

خروج1395/02/17پيوند درياFAREEDAامام خميني33 1395/02/18کاالي کانتينري

خروج1395/02/17فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني34 1395/02/20قير مايع



1395/02/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

PIRAMERD1395/02/164,03501490 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 145,344 نفت کوره 1395/02/09 گذرگاه خليج فارس آبي

FAREEDA1395/02/173002000 11 تخليهکانتينر امام خميني 2321 کاالي کانتينري 1395/02/17 پيوند دريا

SEAGUARDIAN1395/02/161,892000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 356,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

MARIELENA1395/02/165,985000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

AMETHYST1395/02/159,38304270 22 بارگيريصادرات امام خميني 534,920 شمش آهن 1395/02/13 آهنگ دريا

HEILAN CRUISER1395/02/126,786000 25 تخليهسه امام خميني 629,300 ورق آهن 1395/02/12 سيزارک

HOPE STAR1395/02/168,100000 30 بارگيريصادرات امام خميني 721,600 پوسته اکسيد آهن 1395/02/15 پاشا درياي شرق

SOFIA1395/02/192,485000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 84,365 روغن پايه 1395/02/15 دريا وحدت جنوب

38,966205760جمع : 258,461



1395/02/17گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

10000000453444035438041540001490 0 PIRAMERD041395/02/091395/02/16امام خميني

23003002120200023450023450000 321 FAREEDA111395/02/171395/02/17امام خميني

31892199254619000000000000 56611 SEAGUARDIAN141395/02/151395/02/16امام خميني

459851153954461000000000000 66000 MARIELENA151395/02/151395/02/16امام خميني

500000003492093831747817442004270 0 AMETHYST221395/02/131395/02/15امام خميني

66786259233377000000000000 29300 HEILAN CRUISER251395/02/121395/02/12امام خميني

700000002160081008100135000000 0 HOPE STAR301395/02/151395/02/16امام خميني

8000000043652485298513800000 0 1395/02/151395/02/19لنگرگاه ميانيSOFIAامام خميني

0جمع : 576 0 0 36,207 72,367 24,003 108,574 0 0 20 20 112,478 39,754 14,963 152,232



1395/02/17تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

SOGAND 11395/02/11امام خميني1 23:58سوختگيري25024:00بارگيريخاک معدني - انواعخورزنگي21:00  321395/02/12 صادرات



1395/02/17وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

13,41827,24540,663037,22437,2241,2445732,393000امام خميني1 57600 -9,9793,018,030

13,41827,24540,663037,22437,2241,2445732,393000 576000جمع : 3,018,030 -9,979



1395/02/17گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

تخليهپيوند دريا11FAREEDA1395/02/17  13:50امام خميني1 0:15مسائل کارگري3002000:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا11FAREEDA1395/02/17  13:50امام خميني2 1:59بدي آب و هوا13608:00کانتينر خالي

6:01بدي آب و هوا

کانتينر



1395/02/17گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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 تصميم بندر جهت پذيرش1082.400آهنگ درياUNIONN HAREVST1395/01/11  08:00PANAMAامام خميني1 37

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 11

2299.7003آبران جنوبMICHALIS L1395/02/14  01:11LIBERIAامام خميني3 سويا



1395/02/17فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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

0020030000000020300امام خميني1 00002,9691,842 21,259-20,519 00

0020030000000 020300جمع : 00002,9690 21,2590 00



1395/02/17فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/17گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/21   8:41 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


