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تحت ساعی ترابر آرشام در ارتباط با خدمات شرکت تعهدنامه این به موجب  ---------------------- شرکت ایناینجانب / 

 :به شرح ذیل متعهد گردیدم -----------------------شماره بوکينگ صادراتی 
 

خالی اطمينان  کانتينراز سالم بودن و مطلوب بودن وضعيت اینجانب  /شرکت اینسط تعيين شده توپایانه قبل از انتقال کانتينر از   – 1

پذیرفته شد اینگونه تلقی خواهد شد که کانتينر در وضعيت مناسب به  اینجانب  /این شرکتزمانی که کانتينر توسط  حاصل نماید و

س از آن نقص و اشکالی مشاهده چنانچه پگردیدم متعهد  تحویل گردیده است / اینجانب این شرکتبه  ساعی ترابر آرشامشرکت وسيله 

 .متادیه نمای ساعی ترابر آرشامشرکت تعمير و یا تميز نمودن و نظافت کانتينر را به  های هزینهشود، کلّيه 

را بعنوان ضمانت ينر مبالغ ذکر شده در نامه واگذاری کانتمتعهد گردیدم پایانه خارج شود، در صورتی که قرار باشد کانتينر خالی از  – 2

 ساعی ترابر آرشامتمامی خطوط کشتيرانی  که با و انبارداری متعلق به  توقفاعاده کانتينر در وضعيت سالم و تامين هزینه های هر گونه 

 . مپرداخت نمای ساعی ترابر آرشامشرکت به ا ر نتينرهای خالیپایانه کاو  همکاری دارند دریا

نسبت به تحویل  ، ساعی ترابر آرشامشرکت  دریافت نامه واگذاری کانتينر خالی از شرکتروز از تاریخ  3ظرف مدت متعهدگردیدم   – 3

ساعی ترابر شرکت  ،در صورت عدم وجود کانتينر خالی ،فوق زمان تعيين شده و پس از  اقدام نمایم از پایانه خالیکانتينر  و خارج کردن

 نخواهد داشت. / اینجانب  رکتاین شمسئوليتی جهت عرضه کانتينر به  آرشام

نسبت به پرداخت حق توقف  اینجانب /شرکتاینروزه از تاریخ خارج نمودن کانتينراز پایانه،  10پس از سپری شدن معافيت  – 4

 نمود. مخواهاقدام  ساعی ترابر آرشامشرکت  ،بوطه بهکانتينرها تا زمان تحویل اسناد صادراتی و دستور حمل مر

مورد استفاده  / اینجانب  این شرکتبنا به هر دليلی توسط  و قرار می گيرد / اینجانب این شرکتکانتينری در اختيار  در صورتی که – 5

پایانه به  ام  تحویل گرفته ساعی ترابر آرشامشرکت از پایانه  وضعيتی که کانتينر خالی را در همان / اینجانب قرار نگيرد، این شرکت

مسئول هزینه های جابه جایی / اینجانب  شرکتاین  در غير این صورت ،کرد اعاده خواهمترابر آرشام ساعی شرکت تعيين شده توسط 

 قطعی تلقی ميگردد. ساعی ترابر آرشامشرکت بوده و در این خصوص تشخيص کانتينر هزینه های نگهداری و نيز مخارج تعمير  ،کانتينر

کامل کليه بدهی های معوقه محموله و  تا زمان تسویهحق دارد  ابر آرشامساعی ترشرکت که م موافقت نمود اینجانب /این شرکت  

     را تحت کنترل خود داشته باشد. صادره بارنامه

ط به بسته بندی و سایر جزئيات کاالهای خطرناک و آتشزا را که اطالعات مربوو UNشماره  ، IMCO طبقه بندی  متعهد گردیدم  -6

تا ترتيب  ماعالم نمای ساعی ترابر آرشامشرکت دادن در کانتينر طبق فرم اظهاریه کاالهای خطرناک به  بارگيری می نماید قبل از قرار

 اخذ تائيدیه و مجوز الزم از خط کشتيرانی به عمل آید.

ب در را به صورت مرت ساعی ترابر آرشامشرکت و اینجانب  /صادراتی توافق شده بين این شرکت  هر گونه کاالیمتعهد گردیدم   – 7

 / اینجانب . این شرکتنمایمتحکيم وبه طور مناسب مهار و جهت حمل دریایی آماده و اقدامات ایمنی را نيز رعایت  ،کانتينر بارچينی

( که به درب کانتينر الصاق شده است CSC PLATEوزن ناخالص کاال از وزن مجاز مندرج در پالک کانتينر )همچنين متعهد گردیدم 

بوده و هزینه ها اعم اینجانب  /ورت قصور در هر یک از موارد این بند تعهدنامه، کلّيه مسئوليتها به عهده این شرکت تجاوز نکند و در ص

 عهده دار گردیدم.و توقف کانتينر را  از  جابجایی، تخليه و بارگيری و جرائم انتظامی اداره بندر و گمرک

تمامی خطوط در رابطه با بارگيری کاالی سنگ در کانتينر  ی ترابر آرشامساعشرکت  و مقررات ابالغ شده توسط روشمتعهد شدم  – 8

مات احتياطی و اکرد و از کليه مقررات و اقد را دقيقاً رعایت خواهمهمکاری دارند  ساعی ترابر آرشامشرکت کشتيرانی  که با شرکت 

مسئول کليه ، و در صورت قصور  طلع می باشم مهمکاری دارند  ساعی ترابر آرشام تمامی خطوط کشتيرانی  که با شرکتمراقبتی 

 بود. دری وکليه هزینه های مربوطه خواهم عواقب مربوطه از قبيل صدمه به محموله و کانتينر و کشتی یا سایر تاسيسات بن

که ها به ی بشاز بارگير استفاده نمایم واز بشکه های نو های مایع و مشتقات نفتی و شيميایی برای بسته بندی کاالمتعهد شدم  -9

  و مشمّای مناسب اقدام نمایمو قبل از شروع بارگيری نسبت به پوشاندن کف و دیواره های کانتينر با  خودداری کنم "صورت افقی جدا

 بازبينیتا نسبت به  در بندر عباس را مطلع نمایم ساعی ترابر آرشامشرکت نماینده  ،قبل از پلمب کردن درب کانتينر بارگيری شده

 عکسبرداری نماید.بارگيری شده نر اقدام نموده و از کانتينر کانتي

روز قبل از ورود کشتی به بندر عباس برنامه بارگيری محموله خود را در آن کشتی معين و به صورت کتبی به  2 حداقلنمودم تعهد  -10

              به را اطالعات مذکور  / اینجانب این شرکت ی کهو در صورت م در کشتی اقدام نمایمنسبت به رزرو فضای الز  ساعی ترابر آرشامشرکت 

وجود نخواهد داشت و در نتيجه  ساعی ترابر آرشامشرکت کشتی معين توسط  امکان بارگيری در اعالم ننمایمساعی ترابر آرشام شرکت 

  خواهد بود. این شرکتبندری و هزینه های توقف کانتينر بعهده  ، هزینه های  از آن و از جمله هزینه های انبار داری کليه عواقب ناشی

 محل امضاء و مهر فرستنده به همراه سمت



 ساعی ترابر آرشامشرکت کشتی به بندر عباس به تقریبی قبل از ورود روز  2تا  اسناد و مدارک گمرکی محموله خود را تعهد نمودم – 11

بعهده  اینجانب /این شرکتبارگيری محموله  تعهدی جهت قبول و پذیرش ترابر آرشامساعی شرکت  ، و در صورت قصور نمایم تسليم

 پرداخت کل کرایه حمل مربوطه و متعهد به  ماندن فضای بارگيری کشتی ذیربط و مسئول خالیاینجانب  / این شرکتنخواهد داشت و

 هستم .توقف کانتينر حق گمرکی و  ، هزینه  انبار داری هزینه های

)صاحب کاال، وزن کاال، تعداد بسته  شامل مشخصات دستور حمل خود را  دقيقاً و عيناً مطابق با مندرجات قيد شدههد نمودم تع – 12

در غير  نمایمارائه   ساعی ترابر آرشامشرکت و ...( در جواز و تالی صادراتی گمرک به شرکت  کاال، شماره کانتينر، شماره پلمب بندی، نوع

 اینجانب هيچگونه مسئوليتی نسبت به حمل کاالی این شرکت و صدور بارنامه به نام این شرکت  عی ترابر آرشامساشرکت ، اینصورت 

 نخواهد داشت. 

در دارد فرستنده کاال در دستور حمل این شرکت با فرستنده کاال مندرج در جواز گمرکی و تالی مربوطه مطابقت  اعالم ميدارم که – 13

و صدور بارنامه به نام این  / اینجانب هيچگونه مسئوليتی نسبت به حمل کاالی این شرکت ترابر آرشامساعی شرکت غير اینصورت 

 نخواهد داشت. ،اینجانب /  شرکت

 4به هزینه خود در هر متعهد می گردم  کاالی خطرناک در کانتينر  جهت بارگيریساعی ترابر آرشام شرکت در صورت موافقت  – 14

و در صورت عدم اقدام ، کانتينر  اقدام نمایم IMDGبر طبق ضابطه قانونی  مربوطه نصب برچسب کاالی خطرناکطرف کانتينر نسبت به 

 می باشد. / اینجانب این شرکتناشی از آن بعهده  و هزینه های عواقبکلّيه به کشتی مورد نظر بارگيری نخواهد شد و 

، تعداد بسته ها، وزن خالص ، پلمبو شماره کانتينر کانتينر اقدام نمایم  مبانجام تشریفات گمرکی نسبت به پلپس از تعهد نمودم   – 15

 .نمایماعالم  ساعی ترابر آرشامشرکت دستور حمل خود ، به  طی به صورت مجزا را و ناخالص هر کانتينر

و نمایم  دریافت  ترابر آرشامساعی شرکت روز از تاریخ حرکت کشتی از بندر عباس ، اصل بارنامه را از  10حداکثر متعهد شدم   – 16

به برداشت هزینه ها از محل  مجاز ساعی ترابر آرشام غير این صورت شرکت  در .متسویه نمایموضوع این تعهد نامه را  هزینه ها ی

هد حق اقامه دعوی و مطالبه هزینه ها را بر اساس تعهد نامه حاضر خواساعی ترابر آرشام شرکت  خواهد بود و همچنينتضمين ها 

 داشت. 

 .نمودم  قبولهمکاری دارند  ساعی ترابر آرشام تمامی خطوط کشتيرانی  که با شرکتهزینه های بندر مقصد را بر اساس تعرفه   – 17

  کتباًساعی ترابر آرشام شرکت هر گونه تغيير الزم در بارنامه را به  ،تاریخ حرکت کشتیساعت پيش از  24حداکثر متعهد شدم  -18

تمامی خطوط بر طبق تعرفه  اصالح مانيفست در بندر مقصد مسئول پرداخت جریمه / اینجانب این شرکت، در غير اینصورت  مابالغ نمای

 .خواهم بود  همکاری دارند ساعی ترابر آرشامشرکت کشتيرانی  که با 

اینجانب  /مل مورد قبول این شرکت افزایش احتمالی در کرایه حمل و سایر هزینه های اعالم شده توسط خط در زمان حهرگونه   - 19

 می باشد .

مورد پذیرش اینجانب / این شرکت  همکاری دارند ساعی ترابر آرشامکه با تمامی خطوط کشتيرانی  های شرایط مندرج در بارنامه  – 20

 می باشد.

اوراق عادی و  ،عقود اسالمی  ،از قبيل قراردادها  اسناد بهادار و تعهدآور ، تایيدیه ها، اوراق، پيام ها ، اعالميه ها ، موافقت هاکليه  – 21

/  شرکتمورد قبول این  وبه منزله اصل سند ارسال می گردد  ساعی ترابر آرشامشرکت برای  (Email)ای رایانامه ه توسطکه اداری 

 د.می باشب اینجان / و کليه مسئوليت ها و عواقب چه از نظر مالی یا حقوقی به عهده این شرکتمی باشد.  اینجانب

از طریق مراجع قضایی نسبت به استرداد کانتينرها  حق داردساعی ترابر آرشام شرکت ، فوق  در صورت عدم استرداد کانتينرهای -22

 اقدام کند یا قيمت روز استرداد کانتينرها را از این شرکت / اینجانب مطالبه کند. 

یا چک های سپرده  نسبت به وصول قيمت روز کانتينرهای امانی اقدام  همچنين حق دارد از محل چکساعی ترابر آرشام شرکت  -23

د و حق دارد کليه هزینه های بندری ، گمرکی و ننماید و همچنين حق دارد نسبت به جبران خسارت وارده به کانتينرهای امانی اقدام نمای

ساعی ترابر شرکت  ق هر گونه اعتراضی در خصوص اقداماتاین شرکت / اینجانب ح و دیگر هزینه ها را مطالبه نماید وحمل معوقه کرایه 

 را از خویش سلب و ساقط نمودم.آرشام 

، و در سربرگ این  30کوچه منصور ، پالک ،  مطهریواقع در تهران ، خيابان ساعی ترابر آرشام این تعهد نامه در محل شرکت  -24

   حوزه قضایی تهران اقامه و پيگيری خواهد شد.  شرکت / اینجانب تنظيم گردید لذا دعاوی مربوط به آن نيز در

 

 

امضاء کننده زیر ، بدینوسيله رضایت و موافقت کامل خود را در خصوص مراتب مذکور اعالم  -----------------   شرکتاین  / اینجانب

 تمام مواد این تعهد نامه متعهد و ملتزم گردیدم . نمودم و به 

 

 صادر گردیده است. (24( تا )1ز بند )صفحه و ا 2این توافق نامه در 

 

به همراه سمت محل امضاء و مهر فرستنده  


