
1395/02/06فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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

3358,7750027,21831,557182,0620057,618124,44484,836156,001240,83761,04333,47825,23927,218امام خميني1 16

3358,7750027,21831,557182,0620057,618124,44484,836156,001240,83761,04333,47825,23927,218 16 جمع :



1395/02/06گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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

لنگرگاه1395/02/06ايليا درياي پارسEVERRICH 8امام خميني3 1395/02/06

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

پهلوگيري1395/01/31گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني5 1395/02/09

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

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني7 1395/02/03

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

پهلوگيري1395/02/03امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني9 1395/02/04

پهلوگيري1395/02/04هوپاد درياBASKARامام خميني10 1395/02/05

پهلوگيري1395/02/06دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني11 1395/02/09کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني12 1395/02/06

خروج1395/01/09آبران جنوبMYTROامام خميني13 1395/02/12

خروج1395/01/22تبسم امواج ساحلZEMASTANامام خميني14 1395/02/07

خروج1395/01/27تجارت درياي آبيJUNIORامام خميني15 1395/02/06

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

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

خروج1395/02/03امواج طاليي کاسپينTULIPامام خميني18 1395/02/06تولوئن

خروج1395/02/03هوپاد درياDELICEامام خميني19 1395/02/11ام اي جي

خروج1395/02/04هوپاد درياYARANامام خميني20 1395/02/09کاالي کانتينري

خروج1395/02/04پارس پارينهZENITH STARامام خميني21 1395/02/07فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/04پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني22 1395/02/07هوي اند

خروج1395/02/05جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني23 1395/02/08متانول

خروج1395/02/05شرکت ملي نفتکش ايرانTOPAZISامام خميني24 1395/02/09

خروج1395/02/05پيوند درياFAREEDAامام خميني25 1395/02/06کاالي کانتينري

خروج1395/02/06سيزارکJIN DAامام خميني26 1395/02/13پوسته اکسيد آهن

خروج1395/02/06سيزارکFOROTANامام خميني27 1395/02/06کاالي کانتينري



1395/02/06گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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

خروج1395/02/06پاشا درياي شرقKSL CHAOYANGامام خميني28 1395/02/08

خروج1395/02/06پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني29 1395/02/12روغن پايه

خروج1395/02/06سيمرغ طالئي آبهاي جنوبROYAL PRINCESSامام خميني30 1395/02/09قير مايع

خروج1395/02/06ايليا درياي پارسSTALINGRADامام خميني31 1395/02/10

خروج1395/02/06سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني32 1395/02/13مخزن فلزي خالي

خروج1395/02/06ملي نفتکش ايرانFORESTامام خميني33 1395/02/08نفتا



1395/02/06گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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

KSL CHAOYANG1395/02/062,8820200 09 تخليهيک امام خميني 19,884 رول آهن 1395/02/06 پاشا درياي شرق

ROYAL ARSENAL1395/02/092,577000 10 بارگيريدو امام خميني 237,722 اسلب استيل 1395/02/03 جاده نقره اي

FOROTAN *1395/02/064203800 11 بارگيريکانتينر امام خميني 3420 کاالي کانتينري 1395/02/06 سيزارک

FOROTAN *1395/02/061085400 11 تخليهکانتينر امام خميني 4108 کانتينر خالي 1395/02/06 سيزارک

FAREEDA *1395/02/062,48911300 12 بارگيريکانتينر امام خميني 52,489 کاالي کانتينري 1395/02/05 پيوند دريا

FAREEDA *1395/02/061851800 12 تخليهکانتينر امام خميني 6295 کاالي کانتينري 1395/02/05 پيوند دريا

FAREEDA *1395/02/061105000 12 تخليهکانتينر امام خميني 7295 کانتينر خالي 1395/02/05 پيوند دريا

YARAN1395/02/056,28841700 13 بارگيريکانتينر امام خميني 86,298 کاالي کانتينري 1395/02/04 هوپاد دريا

YARAN1395/02/0510500 13 بارگيريکانتينر امام خميني 96,298 کانتينر خالي 1395/02/04 هوپاد دريا

MYTRO1395/02/049,680000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1050,589 کنجاله سويا 1395/01/09 آبران جنوب

JIN DA1395/02/123,340000 19 تخليهيک امام خميني 116,570 رول آهن 1395/02/06 سيزارک

JIN DA1395/02/12300000 19 تخليهيک امام خميني 126,570 رول گالوانيزه 1395/02/06 سيزارک

PVT EAGLE1395/02/0624,045000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)19 امام خميني 1324,045 نفتا 1395/02/06 امواج دريا

PANAMAX STRLING1395/02/0110,613000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1466,000 ذرت دامي 1395/02/01 آبران جنوب

BASKAR1395/02/0513,188000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1548,596 خاک کلينکر 1395/02/04 هوپاد دريا

CHANG HANG ZE HAI1395/02/037,590000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1654,721 سنگ آهن 1395/02/02 پاشا درياي شرق

ZENITH STAR1395/02/06916000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 173,849 فورفورال اکستراکت 1395/02/04 پارس پارينه

TOPAZIS1395/02/0831,557000 رازي7 تخليهپتروشيمي رازي امام خميني 1831,557 گاز کاندنسيت 1395/02/05 شرکت ملي نفتکش ايران

PATMOS  WARRIOR1395/02/0485,000000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1985,000 مواد سوختي-انواع 1395/02/03 امواج دريا

DISTYA PUSHTI1395/02/0625,056000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2025,056 هوي اند 1395/02/04 پارس پارينه

HAFID1395/02/0914,483000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 2147,634 نفتا 1395/01/31 گذرگاه خليج فارس آبي

240,837695200جمع : 513,996



1395/02/06گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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

12882288270020020000000000 9884 KSL CHAOYANG091395/02/061395/02/06امام خميني

210810805454004204204200383800 108 FOROTAN *111395/02/061395/02/06امام خميني

32952950686800248924892489011311300 295 FAREEDA *121395/02/051395/02/06امام خميني

40484000000629862986298042242200 4840 YARAN131395/02/041395/02/05امام خميني

596801955131038000000000000 50589 MYTRO141395/01/091395/02/04امام خميني

6000000024045240452404500000 0 PVT EAGLE191395/02/061395/02/06امام خميني

700000003772225772577351450000 0 ROYAL ARSENAL211395/02/031395/02/09امام خميني

8106135247713523000000000000 66000 PANAMAX STRLING271395/02/011395/02/01امام خميني

90000000485961318821288273080000 0 BASKAR301395/02/041395/02/05امام خميني

10000000054721759035190195310000 0 CHANG HANG ZE HAI321395/02/021395/02/03امام خميني

1131557315570000000000000 31557 1395/02/051395/02/08لنگرگاه داخليTOPAZISامام خميني

1236403640293000003098700309870000 6570 1395/02/061395/02/12لنگرگاه ميانيJIN DAامام خميني

1300000003849916384900000 0 1395/02/041395/02/06لنگرگاه ميانيZENITH STARامام خميني

14000000085000850008500000000 0 1395/02/031395/02/04ماهشهرPATMOS  WARRIORامام خميني

15000000025056250562505600000 0 1395/02/041395/02/06منطقه ويژه DISTYA PUSHTI3امام خميني

16000000047634144834012775070000 0 1395/01/311395/02/09منطقه ويژه HAFID3امام خميني

0جمع : 0 573 573 120,478 246,339 182,062 366,817 0 20 122 122 54,493 115,350 58,775 169,843



1395/02/06تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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



1395/02/06وضعیت 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   3:18 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

148,58452,457201,041094,52194,5212,7501,1803,93050050امام خميني1 000 -42,0643,118,036

148,58452,457201,041094,52194,5212,7501,1803,93050050 0000جمع : 3,118,036 -42,064



1395/02/06گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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

بارگيريجاده نقره اي10ROYAL ARSENAL1395/02/03  21:00امام خميني1 3:15عدم آمادگي صاحب کاال37,722010:35اسلب استيل

6:20خرابي کرين شناور

1:00تعطيل زود هنگام

دو

تخليهسيزارک11FOROTAN1395/02/06  10:35امام خميني2 0:10مسائل کارگري1085400:10کانتينر خالي کانتينر

بارگيريسيزارک11FOROTAN1395/02/06  10:35امام خميني3 0:20بازکردن الشينگ کانتينر120800:20کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريسيزارک11FOROTAN1395/02/06  10:35امام خميني4 0:20جابجايي تجهيزات3003000:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1395/02/05  18:35امام خميني5 0:15مسائل کارگري1851800:15کاالي کانتينري کانتينر

تخليهپيوند دريا12FAREEDA1395/02/05  18:35امام خميني6 0:10بازکردن الشينگ کانتينر1105000:10کانتينر خالي کانتينر

بارگيريپيوند دريا12FAREEDA1395/02/05  18:35امام خميني7 0:50جابجايي تجهيزات2,0258100:50کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريپيوند دريا12FAREEDA1395/02/05  18:35امام خميني8 1:30خرابي گنتري کرين4643201:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريهوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني9 0:45بازکردن/ بستن درب انبارها2100:45کانتينر خالي کانتينر

بارگيريهوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني10 1:20خرابي گنتري کرين8401:20کانتينر خالي کانتينر

بارگيريهوپاد دريا13YARAN1395/02/04  19:25امام خميني11 0:20جابجايي تجهيزات5,71339400:20کاالي کانتينري کانتينر



1395/02/06گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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 26

22513.15008هوپاد درياAMINA1395/01/29  02:36IRANامام خميني2 سويا

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني3 0



1395/02/06فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 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

5054018403141124569,2071095869,610امام خميني1 00002,8931,826 21,473-20,479 00

5054018403141124569,207 1095869,610جمع : 00002,8930 21,4730 00



1395/02/06فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:18 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال
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