
1395/02/26فعالیت تخلیه و بارگیری در تاریخ :
واحد : تن

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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

4621,0970019,4471,650117,1040040,69276,41260,13978,062138,20156,75541,59456,11020,098امام خميني1 16

4621,0970019,4471,650117,1040040,69276,41260,13978,062138,20156,75541,59456,11020,098 16 جمع :



1395/02/26گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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

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

لنگرگاه1395/02/15آبران جنوبTINA IVامام خميني4 1395/03/03سويا - دانه روغني

پهلوگيري1394/12/23آهنگ درياZHENG ZHIامام خميني5 1394/12/23جو دامي

پهلوگيري1395/02/02پاشا درياي شرقCHANG HANG ZE HAIامام خميني6 1395/02/03

پهلوگيري1395/02/02هوپاد درياIRAN SHAHEDامام خميني7 1395/02/06کانتينر خالي

پهلوگيري1395/02/06امواج درياPVT EAGLEامام خميني8 1395/02/06

پهلوگيري1395/02/11رحيل درياROSALIA  D AMATOامام خميني9 1395/02/13شکر خام

پهلوگيري1395/02/14آبران جنوبMICHALIS Lامام خميني10 1395/03/04سويا

پهلوگيري1395/02/23پرنده درياي هرمزPANORMITIS.AVامام خميني11 1395/03/01

پهلوگيري1395/02/24آبران جنوبINCE ANADOLUامام خميني12 1395/02/30گندم آردسازي

پهلوگيري1395/02/25آبران جنوبLITOامام خميني13 1395/02/30سويا - دانه روغني

پهلوگيري1395/02/25ايليا درياي پارسKY VENUSامام خميني14 1395/02/30

خروج1395/01/29هوپاد درياAMINAامام خميني15 1395/02/26

خروج1395/02/15آبران جنوبSEAGUARDIANامام خميني16 1395/02/27

خروج1395/02/17آهنگ درياGOLDEN  DYNASTYامام خميني17 1395/03/01ام اي جي

خروج1395/02/18هوپاد درياBAHJATامام خميني18 1395/03/03خاک کلينکر

خروج1395/02/18آبران جنوبTHE FORGIVERامام خميني19 1395/02/28

خروج1395/02/18دريا وحدت جنوبGOLDEN VIRGINIAامام خميني20 1395/02/26فورفورال اکستراکت

خروج1395/02/18هوپاد درياPARISANامام خميني21 1395/02/30خاک کلينکر

خروج1395/02/19آبران جنوبCIHANامام خميني22 1395/02/30

خروج1395/02/19گذرگاه خليج فارس آبيHAFIDامام خميني23 1395/02/29نفت کوره

خروج1395/02/19بارويالنجSIGNAL PUMAامام خميني24 1395/02/27نفت کوره

خروج1395/02/20دريا سرعتARKامام خميني25 1395/02/26نفت کوره

خروج1395/02/20پاشا درياي شرقDATO LUCKYامام خميني26 1395/02/28سنگ آهن

خروج1395/02/21هفت درياKING FORTUNEامام خميني27 1395/02/28سنگ آهن



1395/02/26گزارش وضعیت شناورهای حاضر در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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

خروج1395/02/21سي بار و درياHEILAN STARامام خميني28 1395/03/02سنگ آهن

خروج1395/02/22امواج طاليي کاسپينSUNRISEامام خميني29 1395/03/03نفت کوره

خروج1395/02/22هوپاد درياYARANامام خميني30 1395/02/27کاالي کانتينري

خروج1395/02/23دريا درخشPRIYAامام خميني31 1395/02/28

خروج1395/02/24سيزارکFROTANامام خميني32 1395/02/26کاالي کانتينري

خروج1395/02/24پرنده درياي هرمزBAY PEARLامام خميني33 1395/02/28روغن پايه

خروج1395/02/24شرکت ملي نفتکش ايرانPERSIAامام خميني34 1395/02/28نفتا

خروج1395/02/24دريا سرعتBONITA QUEENامام خميني35 1395/02/29نفت کوره

خروج1395/02/25شرکت ملي نفتکش ايرانNELMAامام خميني36 1395/03/01نفت کوره

خروج1395/02/25جزيره دريا اروندRAMA Hامام خميني37 1395/02/31سيمان

خروج1395/02/25هوپاد درياBEHDADامام خميني38 1395/02/30شمش آهن

خروج1395/02/26ايليا درياي پارسANGEL NO2امام خميني39 1395/02/27بنزن

خروج1395/02/26ارفع اژدر خليج فارسROOKامام خميني40 1395/02/31

خروج1395/02/26خليج آبيZEMGALEامام خميني41 1395/02/29گازوئيل

خروج1395/02/26پرنده آرام اقيانوسيSHAYBAHامام خميني42 1395/02/29هوي اند

خروج1395/02/26ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني43 1395/02/27کاالي کانتينري

خروج1395/02/26ايليا درياي پارسGAS BEAUTY Iامام خميني44 1395/02/28گاز بوتان

خروج1395/02/26خليج آبيGEUM GANGامام خميني45 1395/02/31ام اي جي

خروج1395/02/26تجارت درياي آبيCHRINAامام خميني46 1395/03/01شمش آهن



1395/02/26گزارش وضعیت شناورهای فعال 1 در تاریخ :

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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

RAMA H1395/02/264030150 09 بارگيرييک امام خميني 17,414 سيمان 1395/02/25 جزيره دريا اروند

SEAGUARDIAN1395/02/162,479000 14 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 256,611 کنجاله سويا 1395/02/15 آبران جنوب

CIHAN1395/02/2511,175000 15 تخليهسايتهاي استيجاري امام خميني 359,846 ذرت دامي 1395/02/19 آبران جنوب

PANORMITIS.AV1395/03/013,56001620 19 بارگيريصادرات امام خميني 438,062 شمش آهن 1395/02/23 پرنده درياي هرمز

BEHDAD1395/02/266,38302900 22 بارگيريصادرات امام خميني 520,130 شمش آهن 1395/02/25 هوپاد دريا

THE FORGIVER1395/02/194,329000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 651,051 کنجاله سويا 1395/02/18 آبران جنوب

ROSALIA  D AMATO1395/02/13465000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 765,800 شکر خام 1395/02/11 رحيل دريا

KING FORTUNE1395/02/258,620000 29 بارگيريصادرات امام خميني 822,003 پوسته اکسيد آهن 1395/02/21 هفت دريا

DATO LUCKY1395/02/229,784000 30 بارگيريصادرات امام خميني 950,670 سنگ آهن 1395/02/20 پاشا درياي شرق

PARISAN1395/02/2411,942000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1049,022 خاک کلينکر 1395/02/18 هوپاد دريا

HAFID1395/02/275,607000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1130,722 نفت کوره 1395/02/19 گذرگاه خليج فارس آبي

HAFID1395/02/275,238000 33 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 1230,722 نفتا 1395/02/19 گذرگاه خليج فارس آبي

BAY PEARL1395/02/261,650000 34 تخليهترمينال نفتي امام خميني 133,001 روغن پايه 1395/02/24 پرنده درياي هرمز

ANGEL NO21395/02/266,757000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي1 امام خميني 146,757 بنزن 1395/02/26 ايليا درياي پارس

GAS BEAUTY I1395/02/2623,019000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1542,922 گاز بوتان 1395/02/26 ايليا درياي پارس

GAS BEAUTY I1395/02/2619,903000 بارگيريپتروشيمي بندر امام خميني (ره)پتروشيمي2 امام خميني 1642,922 گاز پروپان 1395/02/26 ايليا درياي پارس

PERSIA1395/02/2615,888000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1715,888 نفتا 1395/02/24 شرکت ملي نفتکش ايران

GEUM GANG1395/02/31999000 منطقه ويژه4 تخليهپتروشيمي منطقه ويژه امام خميني 18999 نرمال هگزان 1395/02/26 خليج آبي

138,20104670جمع : 594,542



1395/02/26گزارش وضعیت شناورهای فعال 2 در تاریخ :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار و عمليات تخليه و بارگيری

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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

100000003806235601120026862001620 0 PANORMITIS.AV011395/02/231395/03/01امام خميني

2000000030722108452426464580000 0 HAFID041395/02/191395/02/27امام خميني

300000007414403403701100150 0 RAMA H091395/02/251395/02/26امام خميني

4247955981630000000000000 56611 SEAGUARDIAN141395/02/151395/02/16امام خميني

5111752580434042000000000000 59846 CIHAN151395/02/191395/02/25امام خميني

60000000201306383638313747002900 0 BEHDAD221395/02/251395/02/26امام خميني

74329480303021000000000000 51051 THE FORGIVER261395/02/181395/02/19امام خميني

84654749618304000000000000 65800 ROSALIA  D AMATO271395/02/111395/02/13امام خميني

900000002200386201312088830000 0 KING FORTUNE291395/02/211395/02/25امام خميني

1000000005067097844172889420000 0 DATO LUCKY301395/02/201395/02/22امام خميني

110000000490221194223091259310000 0 PARISAN321395/02/181395/02/24امام خميني

12165016501351000018930018930000 3001 BAY PEARL341395/02/241395/02/26امام خميني

13000000067576757675700000 0 1395/02/261395/02/26پتروشيميANGEL NO21امام خميني

14000000042922429224292200000 0 1395/02/261395/02/26پتروشيميGAS BEAUTY I2امام خميني

159999990000099750099750000 999 1395/02/261395/02/31رازيGEUM GANG7امام خميني

16000000015888158881588800000 0 1395/02/241395/02/26ماهشهرPERSIAامام خميني

0جمع : 467 0 0 109,702 185,756 117,104 295,458 0 0 0 0 57,348 179,960 21,097 237,308



1395/02/26تحلیل علل توقف عملیات در تاریخ :

6شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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

CHRINA1395/02/26امام خميني1 2:00پاس ورودي4,949002:00بارگيريشمش آهنتجارت درياي آبي20:54  101395/02/26 صادرات

CHRINA1395/02/26امام خميني2 1:05عدم آمادگي صاحب کاال4,949004:00بارگيريشمش آهنتجارت درياي آبي20:54  101395/02/26

2:55عدم آمادگي صاحب کاال

صادرات

BEHDAD1395/02/25امام خميني3 1:00عدم آمادگي صاحب کاال6,383001:00بارگيريشمش آهنهوپاد دريا03:50  221395/02/26 صادرات



1395/02/26وضعیت حمل کاال به مبادی کشور در تاریخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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

75,51076,208151,718098,34998,3492,5142,5265,49239039امام خميني1 45200 -22,1412,640,786

75,51076,208151,718098,34998,3492,5142,5265,49239039 452000جمع : 2,640,786 -22,141



1395/02/26گزارش علل کندی عملیات در تاریخ :

8شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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



1395/02/26گزارش شناورهای انتظار نوبت در لنگرگاه تاریخ :

9شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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 46

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش05.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني2 20

در حال تخليه22513.900آبران جنوبTINA IV1395/02/15  23:20PANAMAامام خميني3 11 سويا - دانه روغني

منتظر تصميم بندر جهت پذيرش2245.300ايليا درياي پارسEVERRICH 81395/02/06  13:12PANAMAامام خميني4 20



1395/02/26فعالیت کانتینری در تاریخ :
TEU : واحد

10شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 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 00002,9391,955 21,423-20,841 00

0000000000 000جمع : 00002,9390 21,4230 00



1395/02/26فعالیت لنج ها در تاریخ :
واحد : تن

11شماره صفحه :

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

تهیه کننده :

1395/03/04   7:50 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم قلي زاده

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبکابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام کاال
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