
1395/04/15فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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

2329,5730028,97659723,6680020,8022,86649,7783,46353,24121,80922,5591,44028,976امام خميني1 10

2329,5730028,97659723,6680020,8022,86649,7783,46353,24121,80922,5591,44028,976 10 جمع :



1395/04/15وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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

لنگرگاه1395/04/15خط آبي بيتاANGEL NO.1امام خميني3 لنگرگاه داخلي1395/04/17

پهلوگيري1395/03/25گذرگاه خليج فارس آبيPIRAMERDامام خميني4 1395/04/2004

پهلوگيري1395/04/09گذرگاه خليج فارس آبيDUBRAامام خميني5 1395/04/1933بنزين

پهلوگيري1395/04/14آبران جنوبTHE ABLEامام خميني6 1395/04/1426کنجاله سويا

پهلوگيري1395/04/14سيزارکZEALAND ARIANEامام خميني7 1395/04/1809

پهلوگيري1395/04/14هوپاد درياARTAVANDامام خميني8 1395/04/1516گندم آردسازي

پهلوگيري1395/04/15ايليا درياي پارسOCEAN GASامام خميني9 پتروشيمي1395/04/202

خروج1395/03/28پارس پارينهNU SHI NALINIامام خميني10 لنگرگاه مياني1395/04/15فورفورال اکستراکت

خروج1395/04/02تجارت درياي آبيSINO ENERGY 8امام خميني11 لنگرگاه مياني1395/04/16دي پي جي

خروج1395/04/03تجارت درياي آبيTABUKامام خميني12 لنگرگاه مياني1395/04/16پنتان پالس

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

خروج1395/04/12پارس پارينهOCEAN GARNETامام خميني17 1395/04/1634روغن پايه

خروج1395/04/12جاده نقره ايPATRIOTامام خميني18 1395/04/2129اسلب استيل

خروج1395/04/13پاشا درياي شرقKING SUCCESSامام خميني19 1395/04/1532سنگ آهن

خروج1395/04/13امواج درياKEROS WARRIORامام خميني20 ماهشهر1395/04/15نفت کوره

خروج1395/04/13عمو دريا بندرGAS CATامام خميني21 رازي1395/04/157آمونياک

خروج1395/04/14تجارت درياي آبيRED JACKETامام خميني22 1395/04/1901

خروج1395/04/15ستاره تدارک درياSEPEHR PAYAMامام خميني23 1395/04/1613کاالي کانتينري



1395/04/15وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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

RED JACKET1395/04/185,062000 01 تخليهسه امام خميني 117,078 ورق آهن 1395/04/14 تجارت درياي آبي

PIRAMERD1395/04/201,1090410 04 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 242,185 نفت کوره 1395/03/25 گذرگاه خليج فارس آبي

PATRIOT1395/04/198,164000 10 بارگيريسه امام خميني 347,644 اسلب استيل 1395/04/12 جاده نقره اي

SEPEHR PAYAM1395/04/152,97018600 13 بارگيريکانتينر امام خميني 43,001 کاالي کانتينري 1395/04/15 ستاره تدارک دريا

SEPEHR PAYAM1395/04/152702600 13 تخليهکانتينر امام خميني 5270 کاالي کانتينري 1395/04/15 ستاره تدارک دريا

SEPEHR PAYAM1395/04/15311400 13 بارگيريکانتينر امام خميني 63,001 کانتينر خالي 1395/04/15 ستاره تدارک دريا

ARTAVAND1395/04/157,354000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 760,900 گندم آردسازي 1395/04/14 هوپاد دريا

THE ABLE1395/04/149,019000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 854,350 کنجاله سويا 1395/04/14 آبران جنوب

W SKY1395/04/107,271000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 970,000 کنجاله سويا 1395/04/09 آبران جنوب

KING SUCCESS *1395/04/149,637000 32 بارگيريصادرات امام خميني 1021,752 سنگ آهن 1395/04/13 پاشا درياي شرق

PV OIL VENUS1395/04/195970220 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 115,674 بنزين 1395/04/12 خط آبي بيتا

OCEAN GARNET1395/04/131,757000 34 بارگيريترمينال نفتي امام خميني 124,907 روغن پايه 1395/04/12 پارس پارينه

53,241226630جمع : 330,762

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/15وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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

15062506212016000000000000 17078 RED JACKET011395/04/141395/04/18امام خميني

200000004218511094140677900410 0 PIRAMERD041395/03/251395/04/20امام خميني

32702700262600300130013001020020000 270 SEPEHR PAYAM131395/04/151395/04/15امام خميني

47354735453546000000000000 60900 ARTAVAND161395/04/141395/04/15امام خميني

590191126843082000000000000 54350 THE ABLE261395/04/141395/04/14امام خميني

672713993330067000000000000 70000 W SKY271395/04/091395/04/10امام خميني

7000000047644816415558320860000 0 PATRIOT291395/04/121395/04/19امام خميني

800000002175296372175200000 0 KING SUCCESS *321395/04/131395/04/14امام خميني

9000000049071757490700000 0 OCEAN GARNET341395/04/121395/04/13امام خميني

10597174739270022000000000 5674 1395/04/121395/04/19لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

0جمع : 41 200 200 32,865 86,624 23,668 119,489 0 22 26 26 142,638 65,634 29,573 208,272

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/15شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/21   11:14 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

12703,001226 2,899

1

5

3

0

0

10

09,6370 17,101

28,7068,1640 188,190

5972,8660 40,743

000 0

000 0

29,57323,668226 248,933

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

1

7

14

0

0

23

2,899

17,101

248,715

369,741

0

0

638,456

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

12703,001226 2,899

109,6370 17,101

528,7068,1640 188,190

35972,8660 40,743

0000 0

0000 0

1029,57323,668226 248,933

1

1

7

14

0

0

23

2,899

17,101

248,715

369,741

0

0

638,456



1395/04/15علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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 2:00بازرسي درافت سروي9,637004:00بارگيريسنگ آهنپاشا درياي شرق03:20  321395/04/14

2:59جداسازي شناور از اسکله وانتقال

صادرات



1395/04/15وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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

1,10930,41631,525044,36844,368923581,04454054امام خميني1 4100 -13,9522,045,370

1,10930,41631,525044,36844,368923581,04454054 41000جمع : 2,045,370 -13,952



1395/04/15شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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 )(

2299.80041آبران 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 3 بنزين

در حال بارگيري1163.600خط آبي بيتاANGEL NO.11395/04/15  23:35HONG KONGامام خميني3 0



1395/04/15فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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

00224270140261603,001142123,271امام خميني1 00002,9951,714 20,861-21,746 00

00224270140261603,001 142123,271جمع : 00002,9950 20,8610 00



1395/04/15فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/15شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:14 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


