
1395/02/09فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 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

3539,6970039,697081,7660012,87068,89652,56768,896121,46328,21716,6726,58533,857امام خميني1 13

3539,6970039,697081,7660012,87068,89652,56768,896121,46328,21716,6726,58533,857 13 جمع :



1395/02/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

لنگرگاه1395/02/09رنگين کمان اطلس اوشانOCEAN  GLORYامام خميني3 1395/02/15

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

پهلوگيري1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني5 1395/02/18سويا

پهلوگيري1395/01/31گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني6 1395/02/09

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

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني8 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني9 1395/02/09کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني10 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/09امواج درياALESSANDRA BOTTGLERIامام خميني11 1395/02/09

پهلوگيري1395/02/09گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني12 1395/02/16

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

خروج1395/02/03امواج درياPATMOS  WARRIORامام خميني14 1395/02/17مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/03هوپاد درياDELICEامام خميني15 1395/02/11ام اي جي

خروج1395/02/03جاده نقره ايROYAL ARSENALامام خميني16 1395/02/16اسلب استيل

خروج1395/02/04هوپاد درياBASKARامام خميني17 1395/02/16خاک کلينکر

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

خروج1395/02/05شرکت ملي نفتکش ايرانTOPAZISامام خميني19 1395/02/09

خروج1395/02/06سيزارکJIN DAامام خميني20 1395/02/13پوسته اکسيد آهن

خروج1395/02/06پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني21 1395/02/12روغن پايه

خروج1395/02/06سيمرغ طالئي آبهاي جنوبROYAL PRINCESSامام خميني22 1395/02/09قير مايع

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

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

خروج1395/02/07ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني25 1395/02/09موگاس

خروج1395/02/07امواج درياEUROSTRENGTHامام خميني26 1395/02/11مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/07امواج درياSOVEREIGNامام خميني27 1395/02/09مواد سوختي-انواع



1395/02/09گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

وضعیت شناورتاریخ ورودنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام کاالی اصلی نام شناور بندر ردیف

خروج1395/02/07سيمرغ طالئي آبهاي جنوبINFINITY 1امام خميني28 1395/02/11قير مايع

خروج1395/02/08سيمرغ طالئي آبهاي جنوبPV OIL JUPITERامام خميني29 1395/02/15فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/08پاشا درياي شرقSHUN FUامام خميني30 1395/02/12

خروج1395/02/08هوپاد درياARTARIAامام خميني31 1395/02/17

خروج1395/02/08تجارت درياي آبيTAI PROFITامام خميني32 1395/02/13

خروج1395/02/08ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني33 1395/02/09کاالي کانتينري

خروج1395/02/09ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني34 1395/02/12مواد سوختي-انواع

خروج1395/02/09ارفع اژدر خليج فارسAARGAUامام خميني35 1395/02/11



1395/02/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 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

YM INCEPTION1395/02/093,31620800 12 بارگيريکانتينر امام خميني 13,316 کاالي کانتينري 1395/02/06 دريا درخش

YM INCEPTION1395/02/0980040000 12 تخليهکانتينر امام خميني 2800 کانتينر خالي 1395/02/06 دريا درخش

MYTRO1395/02/046,752000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 350,589 کنجاله سويا 1395/01/09 آبران جنوب

TAI PROFIT1395/02/0817,512000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 461,602 ذرت دامي 1395/02/08 تجارت درياي آبي

SHUN FU1395/02/081,4740180 19 تخليهيک امام خميني 56,904 رول آهن 1395/02/08 پاشا درياي شرق

SHUN FU1395/02/086530180 19 تخليهيک امام خميني 66,904 لوله آهني 1395/02/08 پاشا درياي شرق

ROYAL ARSENAL1395/02/096,335000 21 بارگيريدو امام خميني 739,592 اسلب استيل 1395/02/03 جاده نقره اي

AARGAU1395/02/096900100 22 تخليهيک امام خميني 83,397 ام دي اف - تخته 1395/02/09 ارفع اژدر خليج فارس

ARTARIA1395/02/085,976000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 940,639 کک - ذغال 1395/02/08 هوپاد دريا

CHANG HANG ZE HAI1395/02/033,219000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1054,721 سنگ آهن 1395/02/02 پاشا درياي شرق

PIRAMERD1395/02/162,934000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1139,769 نفت کوره 1395/02/09 گذرگاه خليج فارس آبي

OCEAN GARNET1395/02/09868000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 125,930 روغن پايه 1395/02/06 پارس پارينه

STALINGRAD1395/02/095,840000 تخليهپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 135,840 پارا زايلين - (پارا اکسيلن) 1395/02/06 ايليا درياي پارس

NAVARINO *1395/02/075,094000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 145,094 موگاس 1395/02/07 ملي نفتکش ايران

SOVEREIGN *1395/02/0760,000000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1560,000 مواد سوختي-انواع 1395/02/07 امواج دريا

121,463608460جمع : 385,097



1395/02/09گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

100000003976929342934368350000 0 PIRAMERD041395/02/091395/02/16امام خميني

2800800040040000331633163316020820800 800 YM INCEPTION121395/02/061395/02/09امام خميني

36752414529137000000000000 50589 MYTRO141395/01/091395/02/04امام خميني

4175123029531307000000000000 61602 TAI PROFIT151395/02/081395/02/08امام خميني

52127247844260036000000000 6904 SHUN FU191395/02/081395/02/08امام خميني

6000000039592633521602179900000 0 ROYAL ARSENAL211395/02/031395/02/09امام خميني

769069027070010000000000 3397 AARGAU221395/02/091395/02/09امام خميني

85976703333606000000000000 40639 ARTARIA291395/02/081395/02/08امام خميني

900000005472132195472100000 0 CHANG HANG ZE HAI321395/02/021395/02/03امام خميني

10584058400000000000000 5840 1395/02/061395/02/09پتروشيميSTALINGRAD2امام خميني

1100000005930868593000000 0 1395/02/061395/02/09لنگرگاه ميانيOCEAN GARNETامام خميني

12000000050945094509400000 0 1395/02/071395/02/07ماهشهر* NAVARINOامام خميني

13000000060000600006000000000 0 1395/02/071395/02/07ماهشهر* SOVEREIGNامام خميني

0جمع : 0 208 208 54,825 153,597 81,766 208,422 0 46 400 400 81,183 88,588 39,697 169,771



1395/02/09تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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 23:59عدم آمادگي صاحب کاال300024:00بارگيريمخزن فلزي خاليسوزان اطلس جنوب18:10  061395/02/12 صادرات

BASKAR1395/02/04امام خميني2 23:59عدم آمادگي صاحب کاال8,475024:00بارگيريخاک کلينکرهوپاد دريا00:20  301395/02/05 صادرات



1395/02/09وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

65,09440,442105,536044,88944,8891,3912991,690000امام خميني1 000 -4,4473,025,677

65,09440,442105,536044,88944,8891,3912991,690000 0000جمع : 3,025,677 -4,447



1395/02/09گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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 اي21ROYAL ARSENAL1395/02/03  21:00امام خميني1 1:55خرابي کرين شناور37,722003:55اسلب استيل

1:00تعطيل زود هنگام

0:30عدم آمادگي شناور

0:30جابجايي شناور

دو



1395/02/09گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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 29

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 3

1904000رنگين کمان اطلس اوشانOCEAN  GLORY1395/02/09  22:50TURKEYامام خميني3



1395/02/09فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

0400008000002083,3164002084,116امام خميني1 00002,9181,859 21,437-20,467 00

0400008000002083,316 4002084,116جمع : 00002,9180 21,4370 00



1395/02/09فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/09گزارش شناورهایی که به لنگرگاه خواهند رسید از تاریخ :

12شماره صفحه :

سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيریمنبع گزارش :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/18   7:51 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ کلمحموله اصلی

کاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


