
  
  

  
  
  ن قراردادیطرف:  1ماده  

 ...........................صادره از ........................................... به شماره شناسنامه .............................. فرزند ......................................................  موجرین /موجر -1-1     
................................................................................................... ساکن ............................ متولد ................................................ ..کدملی  .............. ........................تلفن ..

  ..........................بموجب ....................... متولد ........................ به شماره شناسنامه ......... .............فرزند .................................. وصایت /والیت/قیمومت/با وکالت
........................... صادره از ........................................... به شماره شناسنامه .............................. فرزند .. .................................................... ینمستأجر /مستأجر -2-1     

...................................... تلفن ................................................................................. ....................ساکن ............................ متولد .................................................. کدملی 
  ..........................بموجب ....................... متولد .... ....................به شماره شناسنامه ...................... فرزند .................................. وصایت /والیت/قیمومت/با وکالت

  موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره : 2ماده 
 ........................................................................................واقع در ... ........................................... باب یک/ دستگاه /  دانگ...... ..................تملیک منافع عبارتست از      

ره سند مالکیت بشما يدارامتر مربع ... ................................مساحت به ........... ......خش ب ................. یاصل... ............از  یفرع..... .........شماره  یپالك ثبت يرادا
 /آب /  رقبا حق استفاده باتاق خواب ................ مشتمل بر .................................................... بنام ............. دفتر ............. صفحه .............................................. سریال 

 .........................    فرعی  انباري /مترمربع ...................... فرعی به متراژ ......................... پارکینگ  /کولر/ روشنغیر /روشن شوفاژ /یاشتراک /یاختصاصبصورت گاز 
به رویت جهت استفاده لوازم و منصوبات و مشاعات مربوطه که  و سایر ..........................................غیر دایر به شماره  /ریتلفن دا/ ع متر مرب ......................به متراژ 
  .گرفته است قرار ین رسیده و مورد قبول مستأجر/  مستأجر

  مدت اجاره :  3ماده 
  .باشد  یم  13/    /         یال 13/    /    از تاریخ      یسال شمس/ ماه ......................................................... مدت اجاره      

   اجاره بها و نحوه پرداخت :  4ماده 
آخر هر ماه به موجب قبض / ریال که در اول .............................................. از قرار ماهیانه مبلغ ریال ، ................................................ جمعاً میزان اجاره بها  -1-4     

  .شود  یرداخت مرسید پ
..............................  چــک به شمـــاره  یط/ ین بعنوان قرض الحسنه نقداً مستأجر/  مستأجرریال از طرف ............................................................ مبلــغ  -2-4     

 .....................................بانک ..............................  چـــک به شمـــاره  یط/ پرداخـــت شـــد و یا نقداً ................................ .....شعبه ....................................... بانک 
به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و یا فسخ آن  یادل مبلغ پرداختمع. به موجر پرداخت خواهد شد  13/    /        در تاریخ ...................................... شعبه 

  . مسترد خواهد شد  مستأجره به مستأجرهمزمان با تخلیه عین 
  مورد اجاره  میتسل:  5ماده 
  .ین تسلیم کند مستأجر/  جرمستأمورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استیفاء به  13/    /    موجر مکلف است در تاریخ          

  قرارداد شرایط و آثار :  6ماده 
مکلف است به نحو متعارف از مورد اجـاره   مستأجر. استفاده نماید )  ي، ادار ي، تجار یمسکون( تواند از مورد اجاره بر خالف منظور قرارداد  ینم مستأجر -1-6     

  .استفاده نماید 
مورد  يحق انتقال و واگذار مستأجرعالوه بر این . رد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند حق استفاده از مو مستأجر -2-6     

ر بدون اذن مالک یه غکه مستأجر مورد اجاره را بیذ مالک خواهد بود در صورتیر ، اعتبار اجاره منوط به تنفیدر صورت تخلف و انتقال به غ. ندارد / دارد اجاره را به غیر 
   .مسئول خواهد بود  یذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیتسل

نتقال و از این ومت ، اجاره با حق امموجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادي مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان والیت ، وصایت ، وکالت ، قی -3-6     
  .اجاره دادن داشته باشد ، بایستی اسناد و مدارك مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاور موظف به احراز موضوع فوق است ار یاختقبیل 
  . اجاره را از مراجع ذیصالح بخواهد از پرداخت اجاره بها بیش از یک ماه تاخیر نماید ، موجر می تواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد  مستأجردر صورتیکه  -4-6     
است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به  مستأجرفاضالب شهري بر عهده / شارژ / تلفن / گاز / برق / پرداخت هزینه هاي مصرفی آب  -5-6     

  .موجر ارائه نماید 
ن ساختمان بر عهده مستأجر است یا مسئولیمصوب مسئول  يآن بر مبنا یش احتمالین افزایو همچن) رهیحق شارژ و غ(آپارتمان  ينه نگهداریپرداخت هز -6-6     

 .  

  وزارت بازرگانی
  مجمع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی

 اتحادیه صنف مشاورین امالك

دفتر .................... ن قرارداد در صفحه یخالصه ا
.................... به شماره .......... ثبت مشاور ، جلد 

 ثبت شده است   13    /    /     خ یدر تار

  .........................ال  یشماره سر
  ...................مشاور امالك شماره 

  ............................... یحوزه ثبت

  قوه قضائیه 
  سازمان ثبت اسناد و امالك کشور 

  ـران اداره کل امـور اسنـاد و سردفت
 



شبکه آب ، برق  پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه هاي کلی از قبیل نصب و راه اندازي به منظور بهره برداري از دستگاه تهویه ، شوفاژ ، کولر ، آسانسور و -7-6     
   .است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین می کند  مستأجراست و هزینه هاي جزیی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده  و گاز به عهده مالک

  . می باشد مستأجربر عهده ) تجاري ، اداري ( مالیات مستغالت و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداري با موجر است و مالیات بر درآمد و مشاغل  -8-6     
بعنوان حق سرقفلی  ریال... .........................................................................به حروف ریال ............................................. در خصوص اماکن تجاري مبلغ  -9-6     

  .نگردیده است / به موجرتسلیم و پرداخت گردید  مستأجرتوسط 
در صـورت حـدوث   . نماید  مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت مستأجر -10-6     

  .متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود  مستأجره ، مستأجربت به عین خسارات نس
، با اخذ رسید اقدام  مستأجربا تسویه حساب بدهیهاي زمان اجاره ، نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و -11-6     

  .نماید 
  نیز اجـازه انجـام تعمیـرات الزم     مستأجراز ملک می باشد ، اقدام نکند و به  مستأجرنسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع موجر در صورتیکه  -12-6     

  .می تواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه هاي مربوطه را با موجر محاسبه کند  مستأجر،  دهدن
 رات موردییط و تغیبا شرا ید قرارداد اجاره الحاقیتمددر صورت . ن قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است یطرف ید قرارداد اجاره فقط با توافق کتبیتمد -13-6     

  .خواهد بود از قرارداد اجاره  ینفکیتوافق بخش ال
مورد  مستأجرد ، چنانچه یم نمایه و به موجر تسلیتخل يچگونه عذر و بهانه ایه را بدون همستأجرن یمکلف است به محض اتمام مدت اجاره ، ع مستأجر -14-6     

ریال ... ...............................................آن به موجر خودداري نماید موظف است روزانه مبلغ  تسلیمننماید و یا به هر دلیلی از رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل اجاره را 
  . با مبلغ قرض الحسنه بال اشکال است ) اجرت المثل ( تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تاخیر تخلیه  ام یا بعنوان اجرت المثل

   7ماده 
  . کلیه خیارات ولو خیار غبن به استثناء خیار تدلیس از طرفین ساقط گردید      

   8ماده 
  .خواهد بود  1376مصوب سال  مستأجرسایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و این قرارداد در      

  9ماده 
  .شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی می نمایند  1376صوب سال م مستأجرقانون روابط موجر و  2باستناد ماده      

   10ماده 
به طور جداگانه به عهده طرفین است که همزمان با امضاء ..................................................... مشاور امالك طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان حق الزحمه      

  .فسخ یا اقاله قرارداد تأثیري در میزان حق الزحمه نخواهد داشت . ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند .......................................... اد مبلغ این قرارد
  11ماده 
 .................. .............................................................به نشانی .. ...............................در دفتر مشاور امالك .................. ساعت  13/    /    این قرارداد در تاریخ          

 رمسـتأج ممهور به مهر مشاور و نسخه اول و دوم را به مـوجر و   مشاور امالك مکلف است نسخ قرارداد را. در سه نسخه بین طرفین تنظیم ، امضاء و مبادله گردید 
  . تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه داراي اعتبار واحد است

  12ماده 
                      .       د حقوقی مفاد این قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تایید می شود رموا     

................................................. ...........................................................................................................................................................................توضیحات 
.............................................................................................................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................................................................................................  
    نام و نام خانوادگی کارشناس حقوقی

  
  
  
  
  
  
 

  ینام و نام خانوادگ
 موجـر

  ینام و نام خانوادگ
 مستأجـر

  ینام و نام خانوادگ
  1شاهد 
  
  

 2شاهد 

با احراز هویت متعاملین و مدارك و اسناد مورد 
ر این مبایعه نامه به معامله تمام مراتب مندرج د

  .د یتائید و گواهی اینجانب رس
  مهر و امضاء مشاور امالك


