
1395/02/19فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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

4060,2510059,88436725,7250019,2216,50479,1056,87185,97670,19717,39318,12460,251امام خميني1 12

4060,2510059,88436725,7250019,2216,50479,1056,87185,97670,19717,39318,12460,251 12 جمع :



1395/02/19گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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

لنگرگاه1395/02/18پارس پارينهZENITH STARامام خميني4 1395/02/18

لنگرگاه1395/02/18دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني5 1395/02/18

لنگرگاه1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني6 1395/02/18

لنگرگاه1395/02/19آبران جنوبCIHANامام خميني7 1395/02/19ذرت - انواع

لنگرگاه1395/02/19ستاره بندر سفيدFATEH1امام خميني8 1395/02/19

لنگرگاه1395/02/19گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني9 1395/02/21

لنگرگاه1395/02/19بارويالنجSIGNAL PUMAامام خميني10 1395/02/19

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني11 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني12 1395/02/18سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني13 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني14 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني15 1395/02/09کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني16 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/10ستاره تدارک درياADMIRAL GLORYامام خميني17 1395/02/10کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني18 1395/02/13شکر خام

پهلوگيري1395/02/13آهنگ درياAMETHYSTامام خميني19 1395/02/15

پهلوگيري1395/02/13گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني20 1395/02/18بنزين

پهلوگيري1395/02/14پارسام گستر درياMAERSK MESSINAامام خميني21 1395/02/15

پهلوگيري1395/02/15پاشا درياي شرقHOPE STARامام خميني22 1395/02/16

پهلوگيري1395/02/15تجارت درياي آبيMARIELENAامام خميني23 1395/02/16سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/02/15آبران جنوبSEAGUARDIANامام خميني24 1395/02/16کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18هوپاد درياBAHJATامام خميني25 1395/02/18ذغال سنگ

پهلوگيري1395/02/18امواج درياGREEN WARRIORامام خميني26 1395/02/18

پهلوگيري1395/02/18پاشا درياي شرقHONG LEOPARDامام خميني27 1395/02/18



1395/02/19گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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

پهلوگيري1395/02/18آبران جنوبTHE FORGIVERامام خميني28 1395/02/19کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18ارفع اژدر خليج فارسAUDACIOUSامام خميني29 1395/02/19ام دي اف - تخته

پهلوگيري1395/02/18شرکت ملي نفت ايرانRISE FORTUNEامام خميني30 1395/02/20

پهلوگيري1395/02/19خدمات دريايي پارسPVT DOLPHINامام خميني31 1395/02/19گاز کاندنسيت

پهلوگيري1395/02/19سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني32 1395/02/20

خروج1395/02/09گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني33 1395/02/19نفت کوره

خروج1395/02/09امواج درياALESSANDRA BOTTGLERIامام خميني34 1395/02/19نفتا

خروج1395/02/09رنگين کمان اطلس اوشانOCEAN  GLORYامام خميني35 1395/02/20شمش آهن

خروج1395/02/12سيزارکHEILAN CRUISERامام خميني36 1395/02/19

خروج1395/02/15دريا وحدت جنوبSOFIAامام خميني37 1395/02/19روغن پايه

خروج1395/02/16ايران آبراهGAS COURAGEامام خميني38 1395/02/19گاز پروپان

خروج1395/02/17فانوس ساحلASPHALT TENامام خميني39 1395/02/20قير مايع

خروج1395/02/19پاشا درياي شرقHEILAN STARامام خميني40 1395/02/21



1395/02/19گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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

SEAGUARDIAN1395/02/167,748000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 156,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

MARIELENA1395/02/1611,936000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 266,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

AMINA1395/02/1810,836000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 365,878 سويا - دانه روغني 1395/01/29 هوپاد دريا

HEILAN STAR1395/02/199,3360220 19 تخليهيک امام خميني 417,583 رول آهن 1395/02/19 پاشا درياي شرق

AMETHYST1395/02/158,33203800 22 بارگيريصادرات امام خميني 538,056 شمش آهن 1395/02/13 آهنگ دريا

AUDACIOUS1395/02/194,448000 23 تخليهدو امام خميني 68,031 ام دي اف - تخته 1395/02/18 ارفع اژدر خليج فارس

THE FORGIVER1395/02/196,150000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 751,051 کنجاله سويا 1395/02/18 آبران جنوب

BAHJAT1395/02/189,430000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 848,000 ذغال سنگ 1395/02/18 هوپاد دريا

HOPE STAR1395/02/166,900000 30 بارگيريصادرات امام خميني 921,600 پوسته اکسيد آهن 1395/02/15 پاشا درياي شرق

HONG LEOPARD1395/02/183,989000 32 بارگيريصادرات امام خميني 105,065 سنگ آهن 1395/02/18 پاشا درياي شرق

DUBRA1395/02/18367000 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 1125,059 بنزين 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

DUBRA1395/02/183,974000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 123,974 نفتا 1395/02/13 گذرگاه خليج فارس آبي

ASPHALT TEN1395/02/192,530000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 132,530 قير مايع 1395/02/17 فانوس ساحل

85,97604020جمع : 409,438



1395/02/19گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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

177481788438727000000000000 56611 SEAGUARDIAN141395/02/151395/02/16امام خميني

2119363366832332000000000000 66000 MARIELENA151395/02/151395/02/16امام خميني

3108362137144507000000000000 65878 AMINA161395/01/291395/02/18امام خميني

49336933682470022000000000 17583 HEILAN STAR191395/02/191395/02/19امام خميني

50000000380568332349203136003800 0 AMETHYST221395/02/131395/02/15امام خميني

6444844483583000000000000 8031 AUDACIOUS231395/02/181395/02/19امام خميني

76150615044901000000000000 51051 THE FORGIVER261395/02/181395/02/19امام خميني

894301130036700000000000000 48000 BAHJAT291395/02/181395/02/18امام خميني

900000002160069002160000000 0 HOPE STAR301395/02/151395/02/16امام خميني

10000000050653989506500000 0 HONG LEOPARD321395/02/181395/02/18امام خميني

11367154559604000039743974397400000 25059 DUBRA331395/02/131395/02/18امام خميني

12000000025302530253000000 0 ASPHALT TEN341395/02/171395/02/19امام خميني

0جمع : 380 0 0 3,136 68,089 25,725 71,225 0 22 0 0 218,601 119,612 60,251 338,213



1395/02/19تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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



1395/02/19وضعیت 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   8:43 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

8,33278,37586,707087,59087,5903,3997174,496707امام خميني1 38000 -9,2153,004,898

8,33278,37586,707087,59087,5903,3997174,496707 380000جمع : 3,004,898 -9,215



1395/02/19گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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

تخليهارفع اژدر خليج فارس23AUDACIOUS1395/02/18  23:50امام خميني1 1:20تعطيل زود هنگام8,031003:10ام دي اف - تخته

0:20بارز نبودن کاال

0:30شرايط جوي

1:00عدم آمادگي خنکار

دو



1395/02/19گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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 39

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

2299.7005آبران جنوبMICHALIS L1395/02/14  01:11LIBERIAامام خميني3 سويا

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش113.331.200پارس پارينهZENITH STAR1395/02/18  15:50PANAMAامام خميني4 1

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش861.200دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIA1395/02/18  18:10PANAMAامام خميني5 1

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش189.994.500هوپاد درياPARISAN1395/02/18  20:43IRANامام خميني6 1

22911.65000آبران جنوبCIHAN1395/02/19  03:00MARSHALL ISLANDSامام خميني7 ذرت - انواع

81.972.4000ستاره بندر سفيدFATEH11395/02/19  06:20SAINT KITTS AND NEVISامام خميني8

منتظر دستور از کشتيراني1826.400گذرگاه خليج فارس آبيHAFID1395/02/19  07:45PANAMAامام خميني9 0

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش243.86.200بارويالنجSIGNAL PUMA1395/02/19  15:00MALTAامام خميني10 0



1395/02/19فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 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

0000000000000امام خميني1 00002,9371,752 21,234-20,344 00

0000000000 000جمع : 00002,9370 21,2340 00



1395/02/19فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/21   8:43 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال



1395/02/19گزارش 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   8:43 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


