
1395/02/07فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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

3427,1020027,102041,9750027,35514,62054,45714,62069,07763,98728,43431,92627,102امام خميني1 10

3427,1020027,102041,9750027,35514,62054,45714,62069,07763,98728,43431,92627,102 10 جمع :



1395/02/07گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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

پهلوگيري1395/02/03امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني8 1395/02/04

پهلوگيري1395/02/03جاده نقره ايROYAL ARSENALامام خميني9 1395/02/09

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

خروج1395/02/01آبران جنوبPANAMAX STRLINGامام خميني15 1395/02/08

خروج1395/02/02امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني16 1395/02/08مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/03هوپاد درياDELICEامام خميني17 1395/02/11ام اي جي

خروج1395/02/04هوپاد درياYARANامام خميني18 1395/02/09کاالي کانتينري

خروج1395/02/04پارس پارينهZENITH STARامام خميني19 1395/02/07فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/04پارس پارينهDISTYA PUSHTIامام خميني20 1395/02/07هوي اند

خروج1395/02/05جاده نقره ايUNION  FORTUNامام خميني21 1395/02/08متانول

خروج1395/02/05شرکت ملي نفتکش ايرانTOPAZISامام خميني22 1395/02/09

خروج1395/02/06ايليا درياي پارسSTALINGRADامام خميني23 1395/02/10

خروج1395/02/06سوزان اطلس جنوبBAHR KISH 1امام خميني24 1395/02/13مخزن فلزي خالي

خروج1395/02/06ملي نفتکش ايرانFORESTامام خميني25 1395/02/08نفتا

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

خروج1395/02/06پاشا درياي شرقKSL CHAOYANGامام خميني27 1395/02/08



1395/02/07گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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

خروج1395/02/06پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني28 1395/02/12روغن پايه

خروج1395/02/06سيمرغ طالئي آبهاي جنوبROYAL PRINCESSامام خميني29 1395/02/09قير مايع

خروج1395/02/07سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني30 1395/02/11قير مايع

خروج1395/02/07امواج درياEUROSTRENGTHامام خميني31 1395/02/11مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/07امواج درياSOVEREIGNامام خميني32 1395/02/09مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/07ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني33 1395/02/09موگاس

خروج1395/02/07ستاره تدارک درياJamejam 5امام خميني34 1395/02/08کاالي کانتينري



1395/02/07گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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

BAHR KISH 11395/02/12300040 06 بارگيريصادرات امام خميني 1300 مخزن فلزي خالي 1395/02/06 سوزان اطلس جنوب

KSL CHAOYANG1395/02/066,6770200 09 تخليهيک امام خميني 29,884 رول آهن 1395/02/06 پاشا درياي شرق

ROYAL ARSENAL1395/02/095,347000 10 بارگيريدو امام خميني 337,722 اسلب استيل 1395/02/03 جاده نقره اي

MYTRO1395/02/048,380000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 450,589 کنجاله سويا 1395/01/09 آبران جنوب

JIN DA1395/02/121,0430180 19 تخليهيک امام خميني 56,570 رول آهن 1395/02/06 سيزارک

JIN DA1395/02/126340180 19 تخليهيک امام خميني 66,570 رول گالوانيزه 1395/02/06 سيزارک

PANAMAX STRLING1395/02/0110,368000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 766,000 ذرت دامي 1395/02/01 آبران جنوب

BASKAR1395/02/058,772000 30 بارگيريصادرات امام خميني 848,596 خاک کلينکر 1395/02/04 هوپاد دريا

CHANG HANG ZE HAI1395/02/0311,365000 32 بارگيريصادرات امام خميني 954,721 سنگ آهن 1395/02/02 پاشا درياي شرق

OCEAN GARNET1395/02/092,950000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 105,930 روغن پايه 1395/02/06 پارس پارينه

UNION  FORTUN1395/02/071,571000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1113,241 اسيد استيک 1395/02/05 جاده نقره اي

UNION  FORTUN1395/02/0711,670000 منطقه ويژه4 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 1213,241 متانول 1395/02/05 جاده نقره اي

69,0770600جمع : 313,364



1395/02/07گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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

1000000030030030000040 0 BAHR KISH 1051395/02/061395/02/12امام خميني

2667795593250020000000000 9884 KSL CHAOYANG091395/02/061395/02/06امام خميني

383802793122658000000000000 50589 MYTRO141395/01/091395/02/04امام خميني

400000003772253477924297980000 0 ROYAL ARSENAL211395/02/031395/02/09امام خميني

510368628453155000000000000 66000 PANAMAX STRLING271395/02/011395/02/01امام خميني

6000000048596877230060185360000 0 BASKAR301395/02/041395/02/05امام خميني

7000000054721113654655581660000 0 CHANG HANG ZE HAI321395/02/021395/02/03امام خميني

8167753171253003603098700309870000 6570 1395/02/061395/02/12لنگرگاه ميانيJIN DAامام خميني

9000000059302950295029800000 0 1395/02/061395/02/09لنگرگاه ميانيOCEAN GARNETامام خميني

10000000013241132411324100000 0 1395/02/051395/02/07منطقه ويژهUNION  FORTUN4امام خميني

0جمع : 4 0 0 90,467 101,030 41,975 191,497 0 56 0 0 27,391 105,652 27,102 133,043



1395/02/07تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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

BAHR KISH 11395/02/06امام خميني1 3:00جزر و مد300003:00بارگيريمخزن فلزي خاليسوزان اطلس جنوب18:10  061395/02/12 صادرات



1395/02/07وضعیت 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   3:21 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

13,54159,02872,569092,42192,4213,1671,3314,50230030امام خميني1 400 -33,3933,084,643

13,54159,02872,569092,42192,4213,1671,3314,50230030 4000جمع : 3,084,643 -33,393



1395/02/07گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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 1:23عدم آمادگي صاحب کاال37,722004:41اسلب استيل

0:30خرابي کرين شناور

1:20تعطيل زود هنگام

1:03عدم آمادگي خنکار

0:25عدم آمادگي شناور

دو

بارگيريسوزان اطلس جنوب06BAHR KISH 11395/02/06  14:30امام خميني2 3:59جزر و مد300004:00مخزن فلزي خالي صادرات



1395/02/07گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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 27

22513.15009هوپاد درياAMINA1395/01/29  02:36IRANامام خميني2 سويا

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني3 1



1395/02/07فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 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 00002,9031,846 21,361-20,394 00

0000000000 000جمع : 00002,9030 21,3610 00



1395/02/07فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/14   3:21 PM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/07گزارش 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   3:21 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


