
 ا تخلیه، بارگیری، انبارش کاال و کانتینر از شناوره

 

 ؟ چه تعریفی دارد "سایر رویه ها ". ۱

 .عبارتست از رویه های گمرکی به غیر از واردات، صادرات، ترانزیت، کابوتاژ و ترانشیپ

  
۲ . TEU؟ به چه معناست 

TEU دستگاه  تعداد  شمارش  واحد(BOX  کانتینر است. هر کانتینر)فوت معادل یک  ۲۰ TEU  است. )هر دستگاه

 ( گردد  می محاسبه TEU فوتی معادل دو۴۰کانتینر 

  
 ؟ دارد تعریفی چه GROSS TONNAGE (GT)) -. ظرفیت ناخالص کشتی۳

عبارتست از حجم تمام فضاهای بدنه و عرشه کشتی اعم از انبارهای کاال، کلیه مخازن مربوط به سوخت و آب 

سافرین و خدمه و فضاهای باالی عرشه که قابلیت بارگیری بر روی و غیره،موتورخانه، فضاهای موردنیاز برای م 

 .آنها وجود دارد 

متر مکعب برابر با یک تن ظرفیت غیرخالص می باشد   ۲,۸۳فوت مکعب یا    ۱۰۰این ظرفیت حجمی است و هر  

 ( )براساس ثبت بنادر

  
 ؟ . عملکرد بندر چه تعریفی دارد۴

و بارگیری شده )غیرنفتی( در دوره زمانی گزارش بر مدت زمان   عبارتست از حاصل تقسیم میزان تناژ تخلیه

 ( )روز( صرف شده )جمع زمان سرویس و زمان انتظار

  
 ؟. متوسط زمان سرویس چه تعریفی دارد ۵

عبارتست از حاصل تقسیم زمان سرویس شناورهای غیرنفتی )باالی هزار تن( پایان عملیاتی بر فروند شناور  

 ( )واحد: روز

  
 ؟ ط زمان انتظار چه تعریفی دارد. متوس۶

فروند شناور   بر  عملیاتی  پایان  تن(  هزار  )باالی  غیرنفتی  انتظار شناورهای  زمان  تقسیم  از حاصل  عبارتست 

 ( )واحد: روز

  
 ؟ . متوسط فروند روزانه چه تعریفی دارد۷

دوره زمانی )واحد: روز/  عبارتست از حاصل تقسیم فروند شناورهای غیرنفتی )باالی هزار تن( پایان عملیاتی بر  

 ( فروند 

  
 ؟ . شناورهای باالی هزار تن چه تعریفی دارند۸

 . باشد می  تن  هزار با مساوی یا بزرگتر آنان GT عبارت است از شناورهایی که



  
 ؟. بارگیری چه تعریفی دارد ۹

بارگذاری توسط هر نوع وسیله به شناور را بارگیری می گویند. اجزاء بارگیری عبارتست از صادرات، بارگیری  

 پترانزیت،بارگیری کابوتاژ و بارگیری ترانشی

  
 ؟ . تخلیه چه تعریفی دارد۱۰

تخلیه   واردات،  از  عبارتست  تخلیه  اجزاء  گویند.  تخلیه  را  وسیله  نوع  هر  توسط  شناور  نوع  هر  از  باربرداری 

 . ترانزیت،تخلیه کابوتاژ و تخلیه ترانشیپ
 


