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 تاریخ                                  قرارداد اجاره                                                                                          

 طرفين قرارداد  – 1ماده 
  سااكن                  متولد                  كد ملي                    صادره از                            فرزند به شماره شناسنامه                 موجرین/ موجر 1-1
                       تلفن                                                                

به                       متولد                                     به شماره شناسنامه                       فرزند                       وصایت / والیت / قيوميت / با وكالت 
 موجب
                    كد ملي                  صادره از                    ره شناسنامه به شما                      فرزند                              مستاجرین/مستاجر 1-2

 تلفن                                                        ساكن                    متولد 
به                       متولد                                     به شماره شناسنامه                       فرزند                       وصایت / والیت / قيوميت / با وكالت 
 موجب
 موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره  – 2ماده 

دارای پاک  ببتاي                                                 واقاع در                          یک باب/دستگاه/دانگ                          عبارتست از تمليک منافع
                  شماره
متر مربع دارای سند مالکيات باه شاماره                               به مساحت                           بخش                         اصلي                       فرعي از
                                    سریال
گااز باه صاورت    /آب/اتاا  واواب باا حات اساتفاده بار                       مشتمل بر                                      بنام                دفتر                    صفحه

 /اوتصاصي
متر مربع تلفن               به متراژ          انباری فرعي/متر مربع                  عي به متراژفر                      پاركينگ/كولر/غير روشن /شوفاژ روشن/اشتراكي
مستاجرین رسيده و مورد قبول قرار گرفته /و سایر لوازم و منصوبات و مشا عات مربوطه كه جهت استفاده به رویت مستاجر                       غير دایر به شماره/دایر
 .است
 مدت اجاره  – 3ه ماد

  . باشد مي13     /       /      الي 13     /        /        سال شمسي از تاریخ/ماه              مدت اجاره
 اجاره بها و نحوه پرداوت  – 4ماده 
آور هر ماه به مو جب قبض رسيد /ریال كه در اول                                         ریال،از قرار ماهيانه مبلغ                             ميزان اجاره بها جمعاً  1-4

 .پرداوت مي شود
                باناک              طاي کاک باه شاماره    /مساتاجرین بعناوان قارل الحسانه ن اداً     /ریاال از طارم مساتاجر                                       مبلغ 2-4

باه  13    /    /     در تااریخ                        شاعبه                      باناک                           طي کک شاماره /پرداوت شد و یا ن داً                  شعبه
 .ن مستاجره به مستاجر مسترد وواهد شدمعادل مبلغ پرداوتي به عنوان قرل الحسنه با ان ضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخليه عي. موجر پرداوت وواهد شد 

 تسليم مورد اجاره  – 5ماده 
 .مستاجرین تسليم كند / مورد اجاره را با تمام توابع و ملح ات و منضمات آن جهت استيفاء به مستاجر 13    /      /      موجر مکلف است در تاریخ

 شرایط و آبار قرارداد–  6ماده 
مستاجر مکلف است به نحاو متعاارم از ماورد اجااره اساتفاده      . استفاده نماید( مسکوني، تجاری، اداری)ور قرارداد رد اجاره بر وکم منظتواند از مو مستاجر نمي  1-6

 .نماید
  انت ال و واگذاری مورد اجاره راعکوه بر این مستاجر حت . مستاجر حت استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستي شخصاً از مورد اجاره استفاده كند  2-6

ساليم كارده   در صورت تخلف و انت ال به غير ،اعتبار اجاره منوط به تنفيذ مالک وواهد بوددر صورتيکه مستاجر مورد اجاره را به غير بدون اذن مالک ت.ندارد/به غيردارد
 .و ل وواهد بودباشد شخص متصرم در صورت عدم تنفيذ در برابر مالک در حدود م ررات قانوني مسئ

  والیت، وصایت،وكالت، قيوميت ،اجاره باا حات انت اال و از ایان قبيال       موجر باید مالک یا متصرم قانوني یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتيکه به عنوان 3-6
 .به احراز موضوع فو  است بایستي اسناد و مدار  مثبت حت انت ال را ضميمه كند و مشاوره موظف . اوتيار اجاره دادن داشته باشد

 صکح بخواهددر صورتي كه مستاجر از پرداوت اجاره بها بيش ازیکماه تاوير نماید،موجر ميتواند قرارداد را فسخ و تخليه مورد اجاره را از مراجع ذی  4-6 
ر موعد تخليه یا فسخ قبول پرداوتي را به مساتاجر اراهاه   فا ضکب شهری بر عهده مستاجر است و باید د/شارژ/تلفن/ گاز/بر / پرداوت هزنه های مصرفي آب 5-6

 .نماید
 .و همچنين افزایش احتمالي آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولين ساوتمان بر عهده مستاجر است (حت شارژ و غيره) پرداوت هزینه نگهداری آپارتمان  6-6
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اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،كولر ،آسانسور و شبکه آب و بر  و گاز باا  پرداوت هزینه تعميرات و هزینه های كلي از قبيل نصب و راه  7-6
 .مالک است و هزینه های جزهي مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و ميزان آن را عرم تعيين ميکند

 .بر عهده مستاجر ميباشد( تجاری،اداری)شهرداری با موجر است و ماليات بردرآمد و مشاغل ماليات مستغکت و تعميرات اساسي و عوارل 8-6
ریال به عنوان حت سر قفلي توسط                                                   ریال به حروم                                     در وصوص اماكن تجاری مبلغ9-6

                                                 . نگردیده است/ يم و پرداوت گردیده مستاجر به موجر تسل

در صاورت حادوخ وساارات    . مستاجر مکلف است در زمان تخليه ، مورد اجاره را به همان وضعي كه تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسيد دریافت نمایاد 11-6
 .به جبران وسارت وارده وواهد بودمتعهد   مستاجر. نسبت ب عين مستاجره 

 .سيد اقدام نمایدموجر ملزم است در زمان تخليه نهایي و با تسویه حساب بدهي های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرل الحسنه دریافتي از مستاجر، با اوذ ر  11-6 
اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجاام تعميارات الزم ندهاد مساتاجر     . ميباشد مستاجر از ملک  در صورتيکه موحر نسبت به پرداوت هزینه هایي كه موجب انتفاع12-6

 .ميتواند شخصاً نسبت به انجام تعميرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه كند 
قرارداد اجاره الحاقي با شرایط و تغييرات مورد توتفت بخش  در صورت تمدید. تمدید قرارداد اجاره ف ط با توافت طرفين قبل از ان ضاء مدت قرارداد ممکن است   13-6

 .ال ینفکي از قرارداد اجاره وواهد بود
مورد اجاره را راس و به موجر تسليم نماید ،کنانچه مستاجر   مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عين مستاجره را بدون هيچ عذر و بهانه ای تخليه 14-6

ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرم بعاد                آن به موجر وودداری نماید موظف است روزانه مبلغ ننماید و یا به هر دليلي از تسليمتخليه كامل تاریخ ان ضاء 

     .با مبلغ قرل الحسنه بک اشکال است ( اجرت المثل)از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر وسارت ناشي از تخليه 
متعهد وواهند بود مراتب تفاسخ را یک ماه قبل به طارم   به قاله قرارداد و تخليه مورد اجاره گردیدندکنانچه هر یک طرفين قبل از ان ضای مدت اجاره متمایل  15-6

تح ت اقاله مناوط باه توافات و تراضاي     بهای اضافي و بکعول به وی بپردازد، بدیهي است دیگر اطکع داده و به منظور جلب مواف ت وی جهت اقاله یک ماه اجاره 
 .كتبي طرفين قرارداد وواهد بود

جر و تنظيم قارارداد  هرگاه موجر در طول مدت این قرارداد مورد اجاره را به شخص بالثي به طور قطعي انت ال دهد مي بایستي قبکً مالک جدید را از وجود مستا 16-6
                  .كه مستاجر تا پایان مدت قرارداد بتواند از مورد اجاره كمافي السابت استيفای منافع نماید به نحویمستحضر و منافع مستاجر را محفوظ بدارد 

 7ماده 
 .كليه اوتيارات ولو اوتيار غبن به استثناء اوتيار تدليس از طرفين ساقط گردید

 8ماده 
 .وواهد بود 1376موجر و مستاجر مصوب سال این قرارداد در سایر موارد تابع م ررات قانون مدني و قانون روابط 

 9ماده 
 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهي مينماید 1376قانون روابط موجر و مستاجر سال  2به استنلد ماده 

 11ماده 
ه ای به عهده طرفين است كه همزمان با امضای این قرارداد بطور جداگان                              حت الزحمه مشاور امک  طبت تعرفه كميسيون نظارت شهرستان

 .در ميزان حت الزحمه نخواهد داشت   ریال پرداوت شده و رسيد دریافت نمایند،فسخ یا اقاله قرارداد تابيری                           مبلغ
 11ماده 

 .خه تنظيم و نسخه ای در اوتيار موجر و دیگر نسخه در وتيار مستاجر مي باشددر دو نس             ساعت 13   /      /     این قرارداد در تاریخ
 12ماده

 .موارد ح وقي این قرارداد مطابت با م ررات جاری است و تایيد مي شود
                 :توضيحات

 


