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 بسمه تعالی

 

کت یه به این شرخذ ترخیصخود تایپ و پس از مهر و امضاء در هنگام ا روی سربرگ شرکتچنانچه قصد خروج کانتینر از محوطه بندر را دارید متن ذیل را 

 ارائه فرمایید.

 

به لحاظ همكاری با صاحب   (خاتمه یافته استCYمقصد ) در مقصد نهایی کاال در بندر  کشتیرانیشرکت بر اساس مندرجات بارنامه حمل تعهد  نظر به اینكه

 دمتعه پس این از که کاال صاحب سوی از نمایندگی به یا خود طرف از که ………………………………کاال و بنا به درخواست شرکت/آقای/خانم 

ه مه شماربارنا به مربوط کانتینری محموله دارد قصد( تعهدنامه این کننده امضاء یعنی)شود می نامیده

تخلیه گردیده است را از محوطه ترمینال کانتینری  …….………………بندر  در که ……………………………………………

 یای خروشاندر آبی ستاره شرکت به را زیر موارد( ها)کانتینر موقت واگذاری و کانتینر ترخیصیه صدور قبال در نماید خارج..…………………بندر

 ( تعهد و تقبل نمود :..…)نمایندگی خط کشتیرانی 

 آبی ستارهکت پس ازتحویل فتوکپی پروانه گمرکی کاال توسط صاحب کاال )متعهد( به شر ریای خروشاند آبی ستارهپروانه ورود موقت توسط شرکت    - 1 

 صادر خواهد شد .  دریای خروشان

ینترچنج( با انتینرهای خالی را همراه با ورقه مبادله)ا( پس از دریافت ترخیصیه و اخذ پروانه ورود موقت ، کزرو 15متعهد باید در اسرع وقت )حداکثر  1-1 

 را ربوطهم رسید و دهدا عودت (خاورمیانه ن پارتا)دپوی پارسی عباسدر بندر  کشتیرانیهمان وضعیت مندرج در ورقه مذکور به محوطه کانتینری شرکت 

حق  کانتینرها و پرداخت نامه کلیه تعهدات خود را از جمله عودت سالماز تاریخ این تعهد  روز 15در هر صورت متعهد مكلف است ظرف مدت  دارد دریافت

دریای  ستاره آبیرکت شبه نفع این تعهد نامه  6قانون مدنی کل مبلغ وجه و التزام موضوع بند  230توقف ایفا نماید در غیر این صورت بر طبق ماده 

  وصول خواهد شد. خروشان

ویل رسید مربوطه به دفتر  نسبت به تح 1-1ینر)های( خالی در مهلت مقرر به محل تعیین شده در بند ویل کانتمتعهد بال فاصله پس از عودت و تح -2 

ت تا اس ماینده او )متعهد( مكلفحب کاال یا نینصورت صا. اقدام و رسید تحویل مدارك را دریافت نماید. در غیر ا....................................در بندر... کشتیرانیشرکت 

 ریای خروشاند آبی ستاره م  شرکتزمان انجام تكالیف مذکور عالوه بر هزینه حق توقف کانتینر)های( خالی سایر جرائم متعلق به کانتینر را برطبق نظر و اعال

خود  یر قضاوتی ازغوتی و ز قضابه این شرکت پرداخت نماید. و در این خصوص حق هرگونه اعتراض و یا طرح هر گونه ادعا و دعوایی رانزد هر مرجعی اعم ا

نزله مدد باشند به مه متعبارنا سلب نموده .  عدم رعایت مفاد این بند حتی در خصوص یك دستگاه کانتینر موضوع بارنامه در صورتیكه کانتینرهای موضوع

این  6زام   موضوع بند ن مدنی کل مبلغ وجه التقانو 230تحقق تخلف است و عالوه بر اینكه متعهد مكلف به پرداخت موارد مذکور است ، بر طبق ماده 

 .وصول خواهد شد دریای خروشان آبی ستارهتعهدنامه به نفع شرکت 

ب مورد از ی شود، صورتحساب حسحق توقف متعلقه برابر تعرفه خط کشتیرانی حداکثر یك هفته پس از دریافت صورتحساب توسط متعهد پرداخت م -2-1

 ارسال می شود. 6ح بند طریق ایمیل و یا فكس به شر

 اد تعهد نامهخلف از مفتدر صورت عدم پرداخت حق توقف در ظرف مدت یك هفته از طرف متعهد و یا ماذون از طرف وی این عدم پرداخت به منزله تبصره:  

اگذار شده مشخصا چك( واسناد تجاری )نسبت به کل مبلغ سپرده چنانچه بصورت نقدی باشد و یا مبلغ  دریای خروشان آبی ستارهحاضر بوده لذا شرکت  ی

سبت به وصول سب مورد نمیتواند ح دریای خروشان آبی ستارهتوسط متعهد به عنوان وجه التزام مقطوع )خسارت تاخیر در انجام تعهد( محق بوده و شرکت 

)متعهد این  حب کاالنماید و عالوه بر این صا کل مبلغ سپرده راسا و یا وصول کل مبلغ چك به عنوان وجه التزام از طریق بانك محال علیه اقدام

رداخت حق توقف مطابق این تعهدنامه نسبت به پ 2تعهدنامه(مكلف است  نسبت به پرداخت حق توقف تا تاریخ عودت و تحویل کانتینر)ها(به کیفیت بند 

در خصوص پرداخت  باشد صاحبان امضاء شخص حقوقی نیزقانون تجارت چنانچه صاحب کاال شخص حقوقی  403تعرفه مربوطه اقدام نماید و مطابق ماده 

ز هرنظر و اایی را هزینه های مذکور دارای  مسئولیت تضامنی با شخص حقوقی می باشند و صاحب کاال و متعهدین احتمالی حق هرگونه اعتراض و ادع

 هرجهت از خود سلب و ساقط نمودند . 
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بت به حبس و ادی و معنوی خود نسمموجب این تعهدنامه شرکت کشتیرانی ستاره آبی دریای خروشان محق خواهد بود تا در جهت استیفای حقوق  به -2-2

ه ینداشته و کل چ مرجعیعدم آزاد سازی کلیه محموالت این شرکت اقدام نمایند و این شرکت در قبال حق حبس از سوی کشتیرانی هیچگونه اعتراضی در هی

 اختیارات خویش را ساقط می نماید.

ه کانتینر مطابق بو ورود خسارت  )tallyبرگه تالی)ر صورت مشاهده هر گونه مغایرت در وضعیت فیزیكی کانتینر)های( برگشتی با موارد ثبت شده در د -3 

 جوه سپرده شدهکاال)متعهد( و و لی توسط صاحبهای تحویوجه چك یا چك دریای خروشان آبی ستاره، شرکت  دریای خروشان آبی ستارهشرکت  تشخیص

ا درج  در چك یز وجوه منادر صورتیكه میزان خسارت وارده به کانتینر بیش ان وجه التزام( وصول خواهد نمود. کاال)متعهد( به صورت کامل)به عنو صاحب

 .شدمی با  ها یا وجوه سپرده شده باشد صاحب کاال متعهد به جبران خسارت مازاد واردهچك

و در صورتیكه مدت   عودت نماید 1-1تعهد مكلف است که کانتینر)های( موضوع بارنامه را به صورت سالم به محوطه کانتینری معین شده در بند م -3-1 

سب مورد کل وجوه ست و حبطول بینجامد تخلف از تعهد محقق ا (روز 15برگشت سالم کانتینر)ها( به ترمینال مذکور بیش از حد متعارف )حداکثر به مدت 

قانون مدنی  230ع  ماده این تعهدنامه به عنوان وجه التزام موضو 6نقدی متعهد در مواردی که سپرده نقدی اخذ شده است و یا کل مبلغ چك موضوع بند 

 لذا ف کافیستقق تخلا جهت تحوصول می گردد و در صورتیكه کانتینرهای موضوع بارنامه متعدد باشند عدم اقدام نسبت به عودت حتی یكی از کانتینره

 ستاره نیست و شرکت ی خروشانستاره آبی دریااثبات اینكه متعهد قسمتی از تعهدات خود را انجام داده است نافی استحقاق کل مبلغ وجه التزام برای شرکت 

ی )متعهد این کاال یا نماینده و  احباین تعهدنامه است.عالوه بر موارد فوق ص 6مستحق دریافت کل مبلغ چك موضوع بند  دریای خروشان آبی

فه خط انتینرها بر اساس تعراین تعهدنامه نسبت به پرداخت حق توقف ک 2تعهدنامه(مكلف است که تا روز عودت و تحویل کانتینرها به کیفیت مذکور در بند 

لتزام د مبلغ وجه اعدد باشننتینر در صورتیكه کانتینرها متاز پرداخت بموقع حق توقف حتی نسبت به یك دستگاه کا تخلف کشتیرانی اقدام نماید و درصورت

هد در انجام تع خسارت تاخیر وصول می گردد، بدیهی است که مبلغ وجه التزام به عنوان دریای خروشان آبی ستارهاین تعهدنامه به نفع  شرکت  6موضوع بند 

ت بند نرها به کیفیا کانتییو بطور مقطوع است و مانع از پرداخت حق توقف نیست و متعهد مكلف به پرداخت حق توقف تا زمان عودت و تحویل سالم کانتینر 

هده صاحب کور نیز بر عاست. بدیهی است هرگونه جریمه گمرکی ناشی از عدم تحویل کانتینرهای مذخروشان دریای  آبی ستارهاین تعهدنامه  به شرکت  2

مسائل و  ت امور گمرکیمشكال شریفات و یاکاال خواهد بود و با توجه به اینكه متعهد بایستی تمامی مقررات گمرکی را رعایت نماید لذا متعهد نمی تواند ت

ز خود خصوص ا ر اینددعایی را ااین تعهدنامه قرار دهد و صاحب کاال )متعهد( هرگونه  مستند و مجوز تخلفات را گونه ادعای دیگریمربوط به تحریم و یا هر

 سلب و ساقط نمود. 

ط پیمانكار شتیرانی توسک سئولیت متعهد )استفاده کننده کانتینر(،ایشان موظف و مكلف است از جابجایی کانتینر به ترمینال طرف قرارداد خطباتوجه به م -4 

مرتبط از  می هزینه هایینكه تماتحویل داده در غیراینصورت عالوه بر ا  کشترانییا عوامل خود اطمینان حاصل نماید و مدارك مرتبط به این امر را به شرکت 

تعهدنامه در خصوص  6وجه التزام مطابق بند  این تعهدنامه در خصوص وصول 2-1جمله حق توقف و انبارداری و سالمت کانتینرها برعهده وی بوده ، بند

 صاحب کاال )متعهد( اجرا می گردد. 

ه ع بارنامهای موضوکانتینردریای خروشان  آبی ستارهاحب کاال یا امضاء کننده این تعهدنامه متعهد میگردد به هیچ عنوان بدون هماهنگی با  شرکت ص -5 

 تعهدنامه اجرا می گردد.  7اید.در غیراینصورت متخلف محسوب و مفاد بند ننم ژترانشیپ / کاپوتا /فوق را ترانزیت دریائی

روز از تاریخ صدور صورتحساب  15ا یروز از تاریخ تخلیه و  90د و یا ظرف نبه هر یك از تعهدات مندرج در این تعهد نامه عمل ننمایو وکیل چنانچه متعهد  -6

د نننمای ددیون خوداخت دام به پرتلفن, فاکس,  ایمیل و پیام کوتاه اق کیل  و یا اعالن مراتب  از طریق و و اخطار به هر یك از آدرسهای متعهد ارسالو یا 

وذه تضمینات ماخ وو غیر نقدی  سپرده های نقدیهر یك از از محل  اعم از اینكه مربوط به این تعهدنامه و یا تعهدنامه های دیگر باشد شرکت کلیه مطالبات 

لب و بطه از خود سا در این راربا امضای ذیل این تعهدنامه حق هرگونه ایراد و اعتراضی نامبردگان قابل وصول و تسویه میباشد و   نانمتعهد و  وکیل آاز 

 اسقاط نمودند.

 …………… بانك بعهده ………… مورخ …………………عهدنامه چك شماره صاحب کاالیا نماینده او و یا امضاء کننده این ت -7 

که از نظر وصول چك ذینفع و اصیل تلقی می  دریای خروشان آبی ستارهت شرک وجه در را ریال …………………بمبلغ ……………شعبه

تخلفی از طرف صاحب  قرار داد تا چنانچه دریای خروشان آبی ستارهقانون مدنی صادر و در اختیار شرکت  230گردد بعنوان وجه التزام موضوع ماده 

داشت ه نفع خود بربکل مبلغ چك مذکور را  دریای خروشان آبی ستارهرخ دهد شرکت  دریای خروشان آبی هستارکاال)متعهد(مطابق نظر و تشخیص شرکت 

نیز  رده های نقدیکانتینرها( نیست و مفاد این بند در خصوص سپ استرداد سالم-نماید که این امر)وصول چك( بدل از اصل تعهد متعهد  پرداخت حق توقف

الزم االجرا  وزم االتباع ال خروشان دریای آبی ستارهمرور زمان به نفع( شرکت  اقساطکلیه مندرجات و مفاد این تعهدنامه را با  مجرا است. لذا متعهد بدینوسیله

 می داند و حق هرگونه ادعایی از صادرکننده چك سلب و ساقط گردید. 

عهدات تعهد و یا ت ز انجاماجام امری است مالك و معیار تشخیص تخلف تبصره : در هریك از موارد مذکور در این تعهدنامه که صاحب کاال)متعهد( مكلف ان 

  یا ……………….........……بوده که حسب مورد از طریق فكس  ستاره آبی دریای خروشانتوسط صاحب کاال )متعهد( نظر کتبی شرکت 
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لذا نظر به  گردد می اعالم نماینده او)متعهد( / یا کاال صاحب به …………………………………………………………………ایمیل

شماره  اشتباه بودن سال و یاو آدرس ایمیل توسط صاحب کاال)متعهد( اعالم شده است طرح هرگونه ادعایی مبنی بر عدم اصالح و یا عدم اراینكه شماره فكس 

 د سلب و ساقطن از متعهبه نامه های ارسالی این شرکت تحت هر عنواو هم چنین عدم ارسال پاسخ از سوی صاحب کاال)متعهد(  فكس و آدرس ایمیل اعالمی

 و متعهد هرگونه ادعایی را در خصوص این موضوع از خود سلب و ساقط نمود .  گردید

 .* میباشد معمولی کانتینرهای برابر سه یخچالی کانتینرهای و برابر دو مخصوص کانتینرهای توقف حق*

 

 اشخاص حقیقی اشخاص حقوقی

 :شماره ملی اسه ملی:شن

 شماره تلفن ثابت: :شماره ثبت

 شماره تماس همراه: :کد اقتصادی جدید

 :کد پستی کد پستی:

 :آدرس شماره تلفن ثابت:

  شماره تماس همراه:

  :آدرس

 و معتبر عندالزوم ضاییق اوراق ابالغ جهت و باشد می شرکت این/اینجانب قانونی و صحیح آدرس,  فوق آدرس که دارد می اعالم شرکت این/اینجانب ضمنا

 این/اینجانب قانونی امتاق محل,  آدرس همان اینصورت غیر در.  نماید اعالم کتبا را جدید آدرس,  آدرس تغییر صورت در میشود ملزم و باشد می منحصر

 .شود می تلقی شرکت

 ده است.گردی یمتنظ ، تبصره 2 و بند 11 در تجارت قانون 403 ماده و مدنی قانون 1304,1301,230,221,10  مواد مفاد رعایت با تعهدنامه این

 .است کاال صاحب عهده بر فریکی و حقوقی از اعم استرداد زمان تا تحویل زمان از( ها)کانتینر از استفاده به مربوط های مسئولیت کلیه -8

 داخل محموله صوصخ در دخالتی و مسئولیت گونه هیچ بارنامه رظه در مندرج کانتینری نقل و حمل بر حاکم مقررات برابر کشتیرانی شرکت -9

 نماید. می سلب ودخ از خصوص این در را کشتیرانی شرکت علیه دعوی طرح حق کاال صاحب و ندارد تعداد مغایرت و کاال ،خرابی،مغایرت(ها)کانتینر

 رزد.و اجتناب برگشتی مبادی از موقت ورود پروانه دارای(های) مجددکانتینر بارگیری از بایستی می متعهد -10

ه مراجع قضایی ب خواهان سوی از مراتب...  و توافق مورد مفاد تفسیر لزوم ،تعهد ایفاء عدم ،اختالف هرگونه بروز صورتدر  -11

 .باشد می االجرا الزم طرفین برای صادره نظر و رای .گردد می ارجاع تهرانشهر 

 خالی کانتینرهای BSL ) شرکت نماینده ( مبدا دفتر و( کاال فرستندهSHIPPER (  توسط گرفته صورت اولیه توافق به :توجه

وطه بندرعباس، اسکله شهید رجائی، پشت اسکن جدید، محبه آدرس :  بندرعباس در پارسیان پارت خاورمیانه دپوی به باید

 .گردد تحویل  07633524820شماره تلفن پارسیان پارت خاورمیانهکانتینری 

 . گردد می لحاظ بندرعباس دپو به خالی کانتینر عودت از پس توقف حق پایان ریختا توجه: 

 گواهی را مرقومه مندرجات صحت و نموده قبول و مطالعه را فوق تعهدنامه مفاد تمام — — — — — — — — — — شرکت/  اینجانب

 .نماید می

 مهر و امضا متعهد

 

 

               



 مورخ: 

  شماره:

 

 تعرفه حق توقف کانتینر های ویژه دو برابر و یخچالی سه برابر می باشد . تذکر مهم : الزم به ذکر است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهر و امضا متعهد

40’ CNTR 

USD 

20’ CNTR 

USD 

TIMESCALES OF IMPORT 

& EXPORT 

FREE FREE FIRST 10 DAYS 

10 5 11-20 DAYS 

14 7 21-30 DAYS 

20 10 31-40 DAYS 

30 15 AFTER 41 DAYS 


