
1395/04/14فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي 1شماره صفحه :

تخلیهكل شناورحاضر
بندر

نفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسكله

حمل كاال به بندر ازحمل كاال از بندر بهجمع تخلیه و بارگیریبارگیری

دریادروازهدریادروازهكلنفتیغیر نفتینفتیغیر نفتیلنجلنگرگاهاسكله فروند
ردیف

تعداد شناور

فعال

2513,4970013,22527224,2350019,5094,72632,7344,99837,73253,13222,12011,81713,225امام خميني1 9

2513,4970013,22527224,2350019,5094,72632,7344,99837,73253,13222,12011,81713,225 9 جمع :



1395/04/14وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

2شماره صفحه :

وضعیت شناورنمایندگی تاریخ آخرین وضعیتنام كاالی اصلی نام شناور بندر مكان آخرين پهلوگيريتاریخ ورودردیف

لنگرگاه1395/03/05آبران جنوبKAPETAN TRADER IIامام خميني1 لنگرگاه خارجي1395/03/05سويا - دانه روغني

لنگرگاه1395/04/12خط آبي بيتاPV OIL VENUSامام خميني2 لنگرگاه مياني1395/04/19بنزين

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني3 1395/04/2004

پهلوگيري1395/04/09گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني4 1395/04/1933بنزين

پهلوگيري1395/04/14آبران جنوبTHE ABLEامام خميني5 1395/04/1426کنجاله سويا

پهلوگيري1395/04/14سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني6 1395/04/1809

پهلوگيري1395/04/14هوپاد درياARTAVANDامام خميني7 1395/04/1516گندم آردسازي

خروج1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني8 لنگرگاه مياني1395/04/15فورفورال اکستراکت

خروج1395/04/02تجارت درياي آبيSINO ENERGY 8امام خميني9 لنگرگاه مياني1395/04/16دي پي جي

خروج1395/04/03تجارت درياي آبيTABUKامام خميني10 لنگرگاه مياني1395/04/16پنتان پالس

خروج1395/04/03آبران جنوبCHRYSANTHI Sامام خميني11 1395/04/1417

خروج1395/04/05هوپاد درياARDAVANامام خميني12 رازي1395/04/146

خروج1395/04/09امواج درياFEN HAI33امام خميني13 1395/04/1521

خروج1395/04/09امواج درياMANUELA BOTTIGLIERIامام خميني14 لنگرگاه مياني1395/04/16هوي اند

خروج1395/04/09آبران جنوبW SKYامام خميني15 1395/04/2027

خروج1395/04/11دريا سرعتMELORامام خميني16 ماهشهر1395/04/15نفت کوره

خروج1395/04/11ستاره تدارک درياRONIKAامام خميني17 1395/04/1411کاالي کانتينري

خروج1395/04/11ستاره تدارک درياJAME JAM 5امام خميني18 1395/04/1411کاالي کانتينري

خروج1395/04/12پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني19 1395/04/1634روغن پايه

خروج1395/04/12جاده نقره ايPATRIOTامام خميني20 1395/04/2129اسلب استيل

خروج1395/04/13پاشا درياي شرقKING SUCCESSامام خميني21 1395/04/1532سنگ آهن

خروج1395/04/13امواج درياKEROS WARRIORامام خميني22 ماهشهر1395/04/15نفت کوره

خروج1395/04/13هوپاد درياAREZOOامام خميني23 1395/04/1413

خروج1395/04/13عمو دريا بندرGAS CATامام خميني24 رازي1395/04/157آمونياک

خروج1395/04/14تجارت درياي آبيRED JACKETامام خميني25 1395/04/1901



1395/04/14وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژنمایندگینام شناور
تاریخ آخرین

پهلوگیری
تاریخ ورود

واگن
TEU

تناژ

كامیونورودی/خروجی

تعداد نوع عملیات

تخلیه/بارگیری
نام اسكلهبندرردیف نام كاالنام ترمینال

PIRAMERD1395/04/202,1150880 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 142,185 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

PATRIOT1395/04/197,394000 10 بارگيريسه امام خميني 247,644 اسلب استيل 1395/04/12 جاده نقره اي

CHRYSANTHI S *1395/04/06775000 17 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 355,000 گندم آردسازي 1395/04/03 آبران جنوب

FEN HAI331395/04/104,183000 21 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 424,000 روغن پالم - نخل 1395/04/09 امواج دريا

THE ABLE1395/04/142,249000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 554,350 کنجاله سويا 1395/04/14 آبران جنوب

W SKY1395/04/106,018000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 670,000 کنجاله سويا 1395/04/09 آبران جنوب

KING SUCCESS1395/04/1412,115000 32 بارگيريصادرات امام خميني 721,752 سنگ آهن 1395/04/13 پاشا درياي شرق

PV OIL VENUS1395/04/192720110 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 85,674 بنزين 1395/04/12 خط آبي بيتا

OCEAN GARNET1395/04/132,611000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 94,907 روغن پايه 1395/04/12 پارس پارينه

37,7320990جمع : 325,512

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/14وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

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

كامیون

تخلیه-روزانه

تعداد

واگنكامیون

بارگیری روزانه

واگن

تاریخ

آخرین

پهلوگیری

تاریخ ورودنام اسكلهنام شناوربندر

تناژ

ورودی

1000000042185211540297188800880 0 PIRAMERD041395/03/251395/04/20امام خميني

2775550000000000000000 55000 CHRYSANTHI S *171395/04/031395/04/06امام خميني

34183240000000000000000 24000 FEN HAI33211395/04/091395/04/10امام خميني

42249224952101000000000000 54350 THE ABLE261395/04/141395/04/14امام خميني

560183266237338000000000000 70000 W SKY271395/04/091395/04/10امام خميني

600000004764473947394402500000 0 PATRIOT291395/04/121395/04/19امام خميني

7000000021752121151211596370000 0 KING SUCCESS321395/04/131395/04/14امام خميني

8000000049072611315017570000 0 OCEAN GARNET341395/04/121395/04/13امام خميني

9272115045240011000000000 5674 1395/04/121395/04/19لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

0جمع : 88 0 0 53,532 62,956 24,235 116,488 0 11 0 0 93,963 115,061 13,497 209,024

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/14شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/21   11:02 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

1

4

4

0

0

9

012,1150 17,101

9,0427,3940 162,955

4,4554,7260 59,194

000 0

000 0

13,49724,2350 239,250

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

0

3

9

12

0

1

25

0

35,058

323,782

317,586

0

768

677,194

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

1012,1150 17,101

49,0427,3940 162,955

44,4554,7260 59,194

0000 0

0000 0

913,49724,2350 239,250

0

3

9

12

0

1

25

0

35,058

323,782

317,586

0

768

677,194



1395/04/14علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر
توقف عملیات

مدت زمان علت
TEU تناژنام كاال نمایندگیتاریخ ورود نام شناور نام اسكله

نوع

عملیات

كل مدت

زمان توقف

تاریخ آخرین

پهلوگیری
ترمینال ردیف

KING SUCCESS1395/04/13امام خميني1 3:00پاس ورودي12,115003:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق03:20  321395/04/14 صادرات



1395/04/14وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

بندر

وضعیت حمل كاال از بندروضعیت حمل كاال به بندر

كلبه انباریكسره

تعداد كامیون

كلاز انباریكسره

یكسره
جمعبه انباراز انبار

تعداد واگن

یكسره
جمعبه انباراز انبار

خروجورودخروجورود

ردیف
موجودی كاال

در پایان
فعالیت

تغییر
رسوب
روزانه

2,11525,04227,157075,25275,2522,3995213,01961061امام خميني1 8800 -50,2102,059,322

2,11525,04227,157075,25275,2522,3995213,01961061 88000جمع : 2,059,322 -50,210



1395/04/14شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

تناژ TEUنام كاالی اصلینمایندگی
خطرناک

آبخور طول

كشتی ملیت تاریخ ورود نام شناور
كاالی

متر
علت انتظار نوبتردیف انتظار-روز بندر

)( متر )(

2299.80040آبران جنوبKAPETAN TRADER II1395/03/05  21:30PHILIPPINESامام خميني1 سويا - دانه روغني

منتظر دستور از کشتيراني1157.200خط آبي بيتاPV OIL VENUS1395/04/12  05:00VIETNAMامام خميني2 2 بنزين



1395/04/14فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 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

0000000000000امام خميني1 00003,0261,716 20,890-21,708 00

0000000000 000جمع : 00003,0260 20,8900 00



1395/04/14فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/14شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:02 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

نام نمایندگینام شناور
ساعت احتمالی

ورود
تابعیتبندر مبداTEUتناژ كلمحموله اصلی

كاالی خطرناک

دارد

تاریخ احتمال

ورود
بندر ردیف


