
1395/04/17فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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

1521,8960021,89606,296006,296028,192028,1922,6896,2966321,896امام خميني1 5

1521,8960021,89606,296006,296028,192028,1922,6896,2966321,896 5 جمع :



1395/04/17وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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

خروج1395/04/09آبران جنوبW SKYامام خميني10 1395/04/2027

خروج1395/04/12جاده نقره ايPATRIOTامام خميني11 1395/04/2129اسلب استيل

خروج1395/04/14تجارت درياي آبيRED JACKETامام خميني12 1395/04/1901

خروج1395/04/16فانوس ساحلASPHALT IIامام خميني13 1395/04/1734قير مايع

خروج1395/04/16شرکت ملي نفتکش ايرانNAVARINOامام خميني14 ماهشهر1395/04/17نفتا

خروج1395/04/17جنوب دريا بندرFAREEDAامام خميني15 1395/04/1811کاالي کانتينري



1395/04/17وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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 JACKET1395/04/182,077000 01 تخليهسه امام خميني 117,078 ورق آهن 1395/04/14 تجارت درياي آبي

PATRIOT1395/04/196,296000 10 بارگيريسه امام خميني 247,644 اسلب استيل 1395/04/12 جاده نقره اي

ARTAVAND1395/04/158,596000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 360,900 گندم آردسازي 1395/04/14 هوپاد دريا

THE ABLE1395/04/148,319000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 454,350 کنجاله سويا 1395/04/14 آبران جنوب

W SKY1395/04/102,904000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 570,000 کنجاله سويا 1395/04/09 آبران جنوب

28,192000جمع : 249,972

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/17وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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

12077131753903000000000000 17078 RED JACKET011395/04/141395/04/18امام خميني

285962551935381000000000000 60900 ARTAVAND161395/04/141395/04/15امام خميني

383192459629754000000000000 54350 THE ABLE261395/04/141395/04/14امام خميني

429044995220048000000000000 70000 W SKY271395/04/091395/04/10امام خميني

5000000047644629629652179920000 0 PATRIOT291395/04/121395/04/19امام خميني

0جمع : 0 0 0 17,992 29,652 6,296 47,644 0 0 0 0 89,086 113,242 21,896 202,328

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/17شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/21   11:38 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

0000 0

0

5

0

0

0

5

000 0

21,8966,2960 188,190

000 0

000 0

000 0

21,8966,2960 188,190

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

1

0

7

7

0

0

15

2,700

0

248,715

115,364

0

0

366,779

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

0000 0

0000 0

521,8966,2960 188,190

0000 0

0000 0

0000 0

521,8966,2960 188,190

1

0

7

7

0

0

15

2,700

0

248,715

115,364

0

0

366,779



1395/04/17علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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



1395/04/17وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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

021,95921,95908,9858,985983101505امام خميني1 000 12,9742,058,511

021,95921,95908,9858,985983101505 0000جمع : 2,058,511 12,974



1395/04/17شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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 )(

2299.80043آبران 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 5 بنزين

در حال بارگيري1163.600خط آبي بيتاANGEL NO.11395/04/15  23:35HONG KONGامام خميني3 2



1395/04/17فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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 00002,9951,714 20,861-21,746 00

0000000000 000جمع : 00002,9950 20,8610 00



1395/04/17فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/17شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:38 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


