
                                                                            

 

 بنام خدا

 سایع ترابر آرشام توافق نامه

 

کت/جناب آقای/شکارخانم........................................ به   .................................... طبق صاحب کاال: شر
ی

نمایندگ

شماره.................................  خانه  شماره............................مورخ..............................دفتر                        وکالتنامه 

"یم بایستر در وکالتنامه قید گردیده )عبارت " اختیار پذیرش تعهدات و در صورت لزوم انعقاد قرارداد ج هت خروج کانتیتر

 باشد.(

خواهد   صورت  آدرس  ر  همی  به  ها  اعالم  و  ها  ابالغ  و کلیه  بوده   شبرگ  در  مندرج  نشانر  همان  صاحب کاال  *نشانر 

انر اعالم شود.  کت کشتت   گرفت.هرگونه تغیت  نشانر باید به شر

نامه توافق  کاتحویل......   :   موضوع  بارنامه ...دستگاه  موضوع  فوت،  چهل  کانتیتر  فوت........دستگاه  بیست  نتیتر 

مقصد................   به  کاال  حمل  بندر..............برای  سفر.............در  .................شماره  شماره.................کشتر

 توسط صاحب کاال. 

)های(موضوع این توافق نامه را از محوطه خارج نماید موارد زیر توسط صاحب  با توجه به اینکه صاحب کاال قصد دارد   کانتیتر

انر مورد توافق قرار گرفت:   کاال و کشتت 

انر موظف است پس از دریافت پروانه گمرگ از صاحب کاال و در ازای دریافت هزینه ها و وجوه موضوع بند -1 کت کشتت  شر

)ها(را تحویل صاحب کاال نماید. این قرارداد،پروانه ورود موقت و شن 9  اسنامه و کانتیتر

 و کیفری بر عهده  -2
ر
داد اعم از حقوق )ها(از زمان تحویل تا زمان استر صاحب  کلیه مسئولیت های مربوط به استفاده از کانتیتر

 کاال است. 

بارنامه هیچ گونه  -3 در ظهر  مندرج  ی  نقل کانتیتر و  بر حمل  مقررات حاکم  برابر  انر  کت کشتت  دخالتر در  شر و  مسئولیت 

کت  ندارد و صاحب کاال حق طرح دعوی علیه شر تعداد  مغایرت  ،مغایرت کاال و  )ها(،خرانی خصوص محموله داخل کانتت 

انر را در این خصوص از خود سلب یم نماید.   کشتت 

)ها(را ترصف و فقط به منظور حمل و تحویل کاالی مو -4 جود در بارنامه  صاحب کاال مجاز است به مدت دو هفته کانتیتر

با همان وضعیت مندرج در شناسنامه )ها(  را  )های(خایل  استفاده و سپس کانتت  ر شده  تعیی  به مقصد  محوطه به    دریانی 



)های( فوق ممنوع یم باشد.  عودتذکر شده در برگه ترخیصیه ترمینال  و رسید ترمینال را دریافت نمایید.حمل دریانی کانتیتر

 در قبال اشخاص ثالث با صاحب کاالست. کلیه مسئولیت مدنر و 
ر
 حقوق

ظرف  -5 است  موظف  کاال  ر   48صاحب  تعیی  محل  )ها(به  آن  تحویل  و  )های(خایل 
کانتیتر اعاده  از  پس  ساعت 

 را کتبا "مطلع نماید.در غت  این صورت کلیه مسئولیت ها و هزینه های ناشر از عدم اطالع به 
انر کت کشتت  شده)ترمینال(،شر

اض یا طرح دعوی را از  موقع به ویژه   ده حق هرگونه اعتر حق توقف کانتیتر تا زمان اطالع،به عهده صاحب کاال بوده،و نامتی

 خود سلب نمود. 

کرد)حق -6 دیر  هزینه  پرداخت  به  متعهد  کاال  ترمینال،صاحب  به  )های(سالم  کانتیتر تحویل  و  اعاده  از  پس 

انر حدا  )ها(برابر تعرفه مصوب انجمن کشتت 
 کتر ظرف مدت یک هفته از تاری    خ ابالغ صورتحساب یم باشد. توقف(کانتیتر

تحویل صاحب کاال یم -7 ییک  ر فت  فقدان خسارت  و  موجود  )های(با وضعیت ظاهری  مندرجات شناسنامه،کانتت  اساس  بر 

گرددو صاحب کاال در مدت ترصف مسئولیت حفظ و نگهداری آن)ها(را به عهده دارد و چنانچه هرگونه مغایرت در وضعیت  

ات را برابر استاندارد حمل و نقل دریانی مورد پذیرش   تعمت 
انر کت کشتت  )ها(مشاهده گردد،شر ییک در هنگام اعاده کانتیتر ر فت 

ات  تعمت  برآورد کارشناس  طبق  ات  تعمت  هزینه  پرداخت  به  موظف  صاحب کاال  و  داد  خواهد  انجام  انر  کت کشتت  شر

)ها(یم باشد.مسئولیت پرداخت هزینه دیرک )ها(با کانتیتر ر همانند دوره ترصف کانتیتر ات نت   در مدت تعمت 
رد تحویل کانتیتر

اض و ادعانی را در این خصوص از خود سلب نمود.  ده حق هرگونه اعتر  صاحب کاال است و نامتی

)های(خایل )به هر دلییل(در پایان مدت مجاز،در صورت گذشت حداکتر دو  -8 در صورت امتناع صاحب کاال از اعاده کانتیتر

دیرکرد)حق  هزینه  پرداخت  بر  عالوه  و  یم گردد  تلقر  متخلف  صاحب کاال  و  رفته  ر  بی  )ها(از  تحویل کانتیتر تاری    خ  از  ماه 

خواهد   تخلف  زمان  در  انر  کت کشتت  شر اعالیم  مبلغ  اساس  )ها(بر  ارزش کانتیتر پرداخت  به  متعهد  توقف(صاحب کاال 

انر محق است برای اعاده کانتیتر  کت کشتت  )های(موضوع این توافق نامه و اخذ هزینه دیرکرد،از طریق مراجع بود.درضمن شر

)ها(زمان پرداخت ارزش کانتیتر و تسویه حساب کامل   قضانی اقدام نماید.الزم به ذکر است زمان پایان محاسبه دیرکرد کانتیتر

اض و ادعانی را در این خصوص از خود سلب نمود.  ده حق هرگونه اعتر  یم باشدو نامتی

ر انجام تعهدات این توافق نامه مبلغ..............................ریال را به صورت نقدی/یک  صاحب ک-9 اال  به منظور تضمی 

انر  کت کشتت   تودیع فقره چک به شماره.........................به مبلغ...............................بانک.......................را نزد شر

انر میتواند خسارت وارده را   نمود.در صورت تخلف کت کشتت  صاحب کاال از هریک از تعهدات مندرج در این توافق نامه،شر

اض و ادعانی را در   ده حق هرگونه اعتر از محل مبلغ تودییع یا چک و یا چک های تضمیتر استیفاء نماید.صاحب کاال و نامتی

 و جزانی را از خود سلب نمودد. 
ر
 این خصوص اعم از حقوق

کت ن توافق نامه  در یک نسخهای-10 انر قرار   اصل روی شبرگ شر کت کشتت  ر در اختیار شر تنظیم و بعد از امضاء طرفی 

 گرفت. 

 



ط داوری و حل و فصل اختالفات :  •  شر

بارنامه بارنامه/  ا  یهادر صورت بروز هرگونه اختالف در خصوص  توافقنامه/ تعهدنامه/ قرارداد، موضوع به   نیموضوع 

 ت  داوران انجمن کشت  ئتیه  یداور 
ر از طرف  ک ی . هر  شود یم  ارجایع   ران یو خدمات وابسته ا  انر نفر داور    ک یحق دارند    ی دعو   ی 

 اتیصورت شداور )داور( )ثالث ه  نیدر ا  ند یرا انتخاب نما  یگر یشخص د  هر   ا یانجمن    یداوران مرکز داور   انیمستقل از م

ر انجمن انتخاب و تع  کلت  داوران، توسط دب   کل ت  و توسط دب  صیبه تشخ  یداور   اتیه  یاعضا  آن تمایم   ت  و در غ   گردد یم  یی 

 ت  انجمن کشت
ر الطرف  به عنوان داور مرضر   انر ر تع  ی  ر و داوران تع  گردند یم  یی  ر طرف  بول شده مورد ق  یی      ی 

ً
، حکما

ً
هستند که صلحا

 در مانحن فو ان
ً
ر الزم االجراست. مهلت داور   یو برا  داوران قطیع  اتیه  تیاکتر   ی. راند یاعالم نظر نما  هیصافا از    یطرفی 

را عند الزوم بدون    یدارند بنابر نظر خود مدت داور   ار یشداور حق و اخت  ا ی داوران، شش ماه است و داوران    قبویل  خی    تار 

ر به طرف  یحضور   لی به صورت تحو   یداور   می. ابالغ اوراق و تصمند ینما  د یبه دفعات تمد  اعالیم  ا ی ابالغ    ونههرگ   ندگان ینما  ا ی  ی 

ارائه آن با     یها، 
ر
اکتر   ،پست سفارشر   ا ینامه و    معرق و کارکنان    رانیداوران بعمل خواهد آمد. داوران مد  ت یبر اساس نظر 

 ت  انجمن کشت
ر ندارند و طرف  یو داور   ی در قبال را  تر یگونه مسئول  چیه  رانیو خدمات وابسته ا  انر اعم   هرگونه ادعان    ،یدعو   ی 

از اعضا  یفر یو ک  از مدنر  ر تع  دهند یها برائت ذم ممذکور سلب و اسقاط نموده و به آن   یرا  الزحمه داور و سا  یی   ر یحق 

  هت  و غ اعم از کارشناش  ها نهیهز 
ر
 جمن( خواهد بود. ان ی )مرکز داور  عهده به  د یآن را پرداخت نما د یکه با  و طرق

ط ط مستقیل  یداور   شر در    یت  ها، تاثآن   یاز تفاهم نامه / تعهدنامه / قرارداد بوده است فلذا انفساخ و ابطال و انقضا  شر

 خواهان مکلف است هم زمان با طرح دعو   یداور 
ً
 ت  به حساب انجمن کشت  یداور   نهینسبت به پرداخت هز   یندارد ضمنا

 انر

ر مطابق با آ  رانیو خدمات وابسته ا م قوه قضائ  استیمصوب ر   یالزحمه داور   قنامه ح  یی   ینها  د یاقدام نما  هیمحتر
ً
محکوم   تا

ر متحمله در حق محکوم له خواهد بود همچن  یهانه یعليه وفق مقررات موضوعه، موظف به پرداخت هز   نهیپرداخت هز   ی 

 در تعهد طرف انتخاب کننده یم
ً
ر و ن  باشد داور مستقل، راسا له   یداور   رشیپذ  ت  ر ط مفاد آئ  رشیپذ  یانجمن به متر ر بالشر نامه    ی 

 . باشد انجمن یم یمرکز داور 

 

 

انر                   کت کشتت   صاحب کاال و یا نماینده قانونر                                                         نماینده شر

 

 


