
1395/02/24فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

3826,9580026,958089,9570025,18164,77652,13964,776116,915115,26024,10210,44826,958امام خميني1 16

3826,9580026,958089,9570025,18164,77652,13964,776116,915115,26024,10210,44826,958 16 جمع :



1395/02/24گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

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

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

لنگرگاه1395/02/18هوپاد درياBAHJATامام خميني4 1395/02/25ذغال سنگ

لنگرگاه1395/02/22هوپاد درياYARANامام خميني5 1395/02/24کاالي کانتينري

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني6 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني7 1395/02/18سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني8 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني9 1395/02/06کانتينر خالي

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

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

پهلوگيري1395/02/14پارسام گستر درياMAERSK MESSINAامام خميني12 1395/02/15

پهلوگيري1395/02/15آبران جنوبSEAGUARDIANامام خميني13 1395/02/16کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18آبران جنوبTHE FORGIVERامام خميني14 1395/02/19کنجاله سويا

پهلوگيري1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني15 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/19آبران جنوبCIHANامام خميني16 1395/02/25ذرت دامي

پهلوگيري1395/02/19گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني17 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/19بارويالنجSIGNAL PUMAامام خميني18 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/20دريا سرعتARKامام خميني19 1395/02/22

پهلوگيري1395/02/20پاشا درياي شرقDATO LUCKYامام خميني20 1395/02/22

پهلوگيري1395/02/21هفت درياKING FORTUNEامام خميني21 1395/02/25

پهلوگيري1395/02/23پرنده درياي هرمزPANORMITIS.AVامام خميني22 1395/02/24

پهلوگيري1395/02/23دريا درخشPRIYAامام خميني23 1395/02/25بنزين

خروج1395/02/13گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني24 1395/02/24نفتا

خروج1395/02/15تجارت درياي آبيMARIELENAامام خميني25 1395/02/25

خروج1395/02/18پاشا درياي شرقHONG LEOPARDامام خميني26 1395/02/24سنگ آهن

خروج1395/02/18شرکت ملي نفت ايرانRISE FORTUNEامام خميني27 1395/02/24نفت کوره



1395/02/24گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

خروج1395/02/18دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني28 1395/02/26فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/19ستاره بندر سفيدFATEH1امام خميني29 1395/02/25هيدروکربن-انواع

خروج1395/02/19سوزان اطلس جنوبBAHR KISH1امام خميني30 1395/02/24کاالي کانتينري

خروج1395/02/22امواج طاليي کاسپينSELENKAامام خميني31 1395/02/24متانول

خروج1395/02/22دريا وحدت جنوبAL SHROOGامام خميني32 1395/02/25روغن پايه

خروج1395/02/23خليج آبيSC DONGHAIامام خميني33 1395/02/25پارا زايلين - (پارا اکسيلن)

خروج1395/02/23رها سايه گستر خليج فارسTAHMEEL 2امام خميني34 1395/02/25گازوئيل

خروج1395/02/24شرکت ملي نفتکش ايرانIRAN FAZELامام خميني35 1395/02/25گازوئيل

خروج1395/02/24دريا درخشYM INCEPTIONامام خميني36 1395/02/25کاالي کانتينري

خروج1395/02/24نمايندگي کشتيراني ترنگ درياALI18امام خميني37 1395/02/25کاالي کانتينري

خروج1395/02/24سيزارکFROTANامام خميني38 1395/02/26کاالي کانتينري



1395/02/24گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

YM INCEPTION1395/02/248,58459200 13 بارگيريکانتينر امام خميني 18,584 کاالي کانتينري 1395/02/24 دريا درخش

YM INCEPTION1395/02/2490040000 13 تخليهکانتينر امام خميني 2900 کانتينر خالي 1395/02/24 دريا درخش

SEAGUARDIAN1395/02/166,220000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 356,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

MARIELENA1395/02/161,549000 15 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 466,000 سويا - دانه روغني 1395/02/15 تجارت درياي آبي

AMINA1395/02/185,333000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 565,878 سويا - دانه روغني 1395/01/29 هوپاد دريا

PANORMITIS.AV1395/02/242,1400970 19 بارگيريصادرات امام خميني 67,640 شمش آهن 1395/02/23 پرنده درياي هرمز

THE FORGIVER1395/02/196,050000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 751,051 کنجاله سويا 1395/02/18 آبران جنوب

ROSALIA  D AMATO1395/02/132,706000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 865,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

BAHJAT1395/02/254,200000 29 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 948,000 ذغال سنگ 1395/02/18 هوپاد دريا

DATO LUCKY1395/02/226,681000 30 بارگيريصادرات امام خميني 1031,944 سنگ آهن 1395/02/20 پاشا درياي شرق

HONG LEOPARD *1395/02/18562000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1120,481 سنگ آهن 1395/02/18 پاشا درياي شرق

PARISAN1395/02/242,037000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1211,149 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

HAFID1395/02/244,608000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1313,419 نفت کوره 1395/02/19 گذرگاه خليج فارس آبي

AL SHROOG1395/02/241,630000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,498 روغن پايه 1395/02/22 دريا وحدت جنوب

IRAN FAZEL1395/02/2420,271000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1520,271 گازوئيل 1395/02/24 شرکت ملي نفتکش ايران

TAHMEEL 21395/02/2438,267000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1638,267 گازوئيل 1395/02/23 رها سايه گستر خليج فارس

SC DONGHAI1395/02/245,177000 منطقه ويژه 3 بارگيريپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 175,177 پارا زايلين - (پارا اکسيلن) 1395/02/23 خليج آبي

116,915992970جمع : 513,670



1395/02/24گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

1900900040040000858485848584059259200 900 YM INCEPTION131395/02/241395/02/24امام خميني

26220488367775000000000000 56611 SEAGUARDIAN141395/02/151395/02/16امام خميني

31549660000000000000000 66000 MARIELENA151395/02/151395/02/16امام خميني

45333571868692000000000000 65878 AMINA161395/01/291395/02/18امام خميني

50000000764021402140550000970 0 PANORMITIS.AV191395/02/231395/02/24امام خميني

660503720113850000000000000 51051 THE FORGIVER261395/02/181395/02/19امام خميني

727064320322597000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

800000003194466812203699080000 0 DATO LUCKY301395/02/201395/02/22امام خميني

90000000204815622048100000 0 HONG LEOPARD *321395/02/181395/02/18امام خميني

100000000111492037203791120000 0 PARISAN321395/02/181395/02/24امام خميني

110000000134194608460888110000 0 HAFID331395/02/191395/02/24امام خميني

1200000002498163016308680000 0 AL SHROOG341395/02/221395/02/24امام خميني

134200480000000000000000 48000 1395/02/181395/02/25لنگرگاه ميانيBAHJATامام خميني

14000000020271202712027100000 0 1395/02/241395/02/24ماهشهرIRAN FAZELامام خميني

15000000038267382673826700000 0 1395/02/231395/02/24ماهشهرTAHMEEL 2امام خميني

16000000051775177517700000 0 1395/02/231395/02/24منطقه ويژه SC DONGHAI3امام خميني

0جمع : 97 592 592 34,199 125,231 89,957 159,430 0 0 400 400 52,914 301,326 26,958 354,240



1395/02/24تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

PANORMITIS.AV1395/02/23امام خميني1 2:00عدم آمادگي صاحب کاال2,140002:00بارگيريشمش آهنپرنده درياي هرمز01:45  191395/02/24 صادرات

HONG LEOPARD1395/02/18امام خميني2 2:00بازرسي درافت سروي562002:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق17:45  321395/02/18 صادرات

HONG LEOPARD1395/02/18امام خميني3 4:00جداسازي شناور از اسکله وانتقال562004:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق17:45  321395/02/18 صادرات

PARISAN1395/02/18امام خميني4 2:00پاس ورودي2,037002:00بارگيريخاک کلينکرهوپاد دريا19:05  321395/02/24 صادرات

PARISAN1395/02/18امام خميني5 2:00عدم آمادگي صاحب کاال2,037002:00بارگيريخاک کلينکرهوپاد دريا19:05  321395/02/24 صادرات



1395/02/24وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

65,85537,406103,2610139,362139,3624,6804605,2372470247امام خميني1 9700 -101,9562,727,633

65,85537,406103,2610139,362139,3624,6804605,2372470247 97000جمع : 2,727,633 -101,956



1395/02/24گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

بارگيريپاشا درياي شرق30DATO LUCKY1395/02/20  01:30امام خميني1 3:00درافت گيري نوبت اول6,681003:00سنگ آهن صادرات

تخليهدريا درخش13YM INCEPTION1395/02/24  06:10امام خميني2 0:10مسائل کارگري90040000:10کانتينر خالي کانتينر

تخليهدريا درخش13YM INCEPTION1395/02/24  06:10امام خميني3 0:30بازکردن الشينگ کانتينر90040000:30کانتينر خالي کانتينر

بارگيريدريا درخش13YM INCEPTION1395/02/24  06:10امام خميني4 8,58459200:15کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريدريا درخش13YM INCEPTION1395/02/24  06:10امام خميني5 0:30جابجايي تجهيزات8,58459200:30کاالي کانتينري کانتينر

بارگيريدريا درخش13YM INCEPTION1395/02/24  06:10امام خميني6 1:30بازکردن/ بستن درب انبارها8,58459201:30کاالي کانتينري کانتينر



1395/02/24گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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 44

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 18

2299.70010آبران جنوبMICHALIS L1395/02/14  01:11LIBERIAامام خميني3 سويا

منتظر دستور از کشتيراني19011.6500هوپاد درياBAHJAT1395/02/18  05:18IRANامام خميني4 6 ذغال سنگ

سوختگيري147.847.56704500هوپاد درياYARAN1395/02/22  15:00IRANامام خميني5 2 کاالي کانتينري



1395/02/24فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/02/26   3:20 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

0400009000005928,5844005929,484امام خميني1 00002,8821,983 21,456-21,086 00

0400009000005928,584 4005929,484جمع : 00002,8820 21,4560 00
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کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده
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