
1395/04/18فعاليت تخليه و بارگيري در تاريخ :
واحد : تن

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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

1841,9250041,76016535,4460018,44617,00060,20617,16577,37110,31014,1733,73041,760امام خميني1 10

1841,9250041,76016535,4460018,44617,00060,20617,16577,37110,31014,1733,73041,760 10 جمع :



1395/04/18وضعيت شناورهاي حاضر در تاريخ :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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

پهلوگيري1395/04/18دريا وحدت جنوبABDULRAZAQامام خميني10 1395/04/2034

پهلوگيري1395/04/18هوپاد درياIRAN HORMUZ 25امام خميني11 1395/04/1913کاالي کانتينري

پهلوگيري1395/04/18هوپاد درياDARYABARامام خميني12 1395/04/1914ذرت دامي

خروج1395/04/09آبران جنوبW SKYامام خميني13 1395/04/2027

خروج1395/04/12جاده نقره ايPATRIOTامام خميني14 1395/04/2129اسلب استيل

خروج1395/04/14تجارت درياي آبيRED JACKETامام خميني15 1395/04/1901

خروج1395/04/17جنوب دريا بندرFAREEDAامام خميني16 1395/04/1811کاالي کانتينري

خروج1395/04/18هوپاد درياTABAN 1امام خميني17 1395/04/2013کاالي کانتينري

خروج1395/04/18شرکت ملي نفتکش ايرانPERSIAامام خميني18 ماهشهر1395/04/20گازوئيل



1395/04/18وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك نمايندگي در تاريخ :

سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

3شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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 JACKET1395/04/183,903000 01 تخليهسه امام خميني 117,078 ورق آهن 1395/04/14 تجارت درياي آبي

ZEALAND ARIANE1395/04/184,27301780 09 بارگيريصادرات امام خميني 217,600 سيمان پرتلند - خاکستري 1395/04/14 سيزارک

PATRIOT1395/04/198,27403950 10 بارگيريسه امام خميني 347,644 اسلب استيل 1395/04/12 جاده نقره اي

FAREEDA *1395/04/181,6058100 11 بارگيريکانتينر امام خميني 41,607 کاالي کانتينري 1395/04/17 جنوب دريا بندر

FAREEDA *1395/04/183952900 11 تخليهکانتينر امام خميني 5395 کاالي کانتينري 1395/04/17 جنوب دريا بندر

FAREEDA *1395/04/182100 11 بارگيريکانتينر امام خميني 61,607 کانتينر خالي 1395/04/17 جنوب دريا بندر

TABAN 11395/04/184,29229600 13 بارگيريکانتينر امام خميني 74,292 کاالي کانتينري 1395/04/18 هوپاد دريا

TABAN 11395/04/185,44045800 13 تخليهکانتينر امام خميني 85,440 کاالي کانتينري 1395/04/18 هوپاد دريا

ARTAVAND1395/04/1513,412000 16 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 960,900 گندم آردسازي 1395/04/14 هوپاد دريا

THE ABLE1395/04/149,013000 26 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1054,350 کنجاله سويا 1395/04/14 آبران جنوب

W SKY1395/04/109,597000 27 تخليهسايتهاي اختصاصي امام خميني 1170,000 کنجاله سويا 1395/04/09 آبران جنوب

PV OIL VENUS1395/04/19165060 33 تخليهترمينال نفتي امام خميني 125,674 بنزين 1395/04/12 خط آبي بيتا

PERSIA1395/04/1817,000000 ماهشهر بارگيريماهشهر امام خميني 1317,000 گازوئيل 1395/04/18 شرکت ملي نفتکش ايران

77,3718655790جمع : 303,587

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



1395/04/18وضعيت شناورهاي فعال به تفكيك عمليات در تاريخ :

سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

4شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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

13903170780000000000000 17078 RED JACKET011395/04/141395/04/18امام خميني

20000000176004273427313327001780 0 ZEALAND ARIANE091395/04/141395/04/18امام خميني

339539502929001607160716070828200 395 FAREEDA *111395/04/171395/04/18امام خميني

454405440045845800429242924292029629600 5440 TABAN 1131395/04/181395/04/18امام خميني

5134123893121969000000000000 60900 ARTAVAND161395/04/141395/04/15امام خميني

690133360920741000000000000 54350 THE ABLE261395/04/141395/04/14امام خميني

795975954910451000000000000 70000 W SKY271395/04/091395/04/10امام خميني

80000000476448274379269718003950 0 PATRIOT291395/04/121395/04/19امام خميني

916519123762006000000000 5674 1395/04/121395/04/19لنگرگاه ميانيPV OIL VENUSامام خميني

10000000017000170001700000000 0 1395/04/181395/04/18ماهشهرPERSIAامام خميني

0جمع : 573 378 378 23,045 65,098 35,446 88,143 0 6 487 487 56,923 156,914 41,925 213,837

شناور در اين تاريخ خارج شده است* =



سامانه آمار عمليات

5

منبع گزارش :

شماره صفحه :

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

1395/04/18شناورهاي حاضر و فعال به صورت تجميعي در تاريخ :

تاريخ تهيه گزارش :

تهيه کننده :

1395/04/21   11:47 AM سامانه آمار عمليات منبع گزارش :

5شماره صفحه :

بندر

GRT

TEU

بارگيري تخليه

تناژ فعال

فروند

نوع شناور رديف

حاضر

GRT فروند

25,8355,899865 12,657

0

6

2

0

0

10

000 0

35,92512,5470 203,735

16517,0000 18,780

000 0

000 0

41,92535,446865 235,172

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

امام خميني

3

0

8

7

0

0

18

14,334

0

289,941

120,278

0

0

424,553

1

کانتينري

جنرال کارگو

فله بر

تانكر

مسافري

ساير

جمع

جمع کل :

25,8355,899865 12,657

0000 0

635,92512,5470 203,735

216517,0000 18,780

0000 0

0000 0

1041,92535,446865 235,172

3

0

8

7

0

0

18

14,334

0

289,941

120,278

0

0

424,553



1395/04/18علل توقف عمليات شناورها در تاريخ :

6شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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



1395/04/18وضعيت حمل کاال به مبادي کشور در تاريخ :
واحد : تن

7شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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

21,27345,49066,763024,48324,4838091431,13635035امام خميني1 17800 21,0072,079,518

21,27345,49066,763024,48324,4838091431,13635035 178000جمع : 2,079,518 21,007



1395/04/18شناورهاي انتظار نوبت در لنگرگاه در تاريخ :

8شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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 )(

2299.80044آبران 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 6 بنزين

در حال بارگيري1163.600خط آبي بيتاANGEL NO.11395/04/15  23:35HONG KONGامام خميني3 3



1395/04/18فعاليت کانتينري در تاريخ :
TEU : واحد

9شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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

001932945,83510413365,899186411,734امام خميني1 00002,9941,866 20,867-21,767 00

001932945,83510413365,899 186411,734جمع : 00002,9940 20,8670 00



1395/04/18فعاليت لنج ها در تاريخ :
واحد : تن

10شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 AM

کاربر ارشد بندر امام خميني - خانم دادرسي

جمعسایر رویه هاترانزیتمرجوعیترانشیبكابوتاژصادراتوارداتبندرردیف نام كاال



1395/04/18شناورهايي که به لنگرگاه خواهند رسيد از تاريخ :

11شماره صفحه :

تاریخ تهیه گزارش :سامانه آمار عملياتمنبع گزارش :

تهیه كننده :

1395/04/21   11:47 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


