
  قرارداد
  )اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی(

  
داراي شناسـنامه  ................. فرزنـد آقـاي   ......................... آقاي /خانم): موجر(طرف اول قرارداد

  .............................. ........متولـد  ............................................. صـادره از  .................................. شماره 
  .....................................: ........................................................................................................................ساکن

داراي شناسـنامه  ................. فرزند آقاي . ........................آقاي /خانم): مستاجر(طرف دوم قرارداد
  ...................................... متولـد  ............................................. صـادره از  .................................. شماره 
  ................................................................................................: .............................................................ساکن

شش دانگ یکدستگاه آپارتمان طبق اول مشاع از یکباب ساختمان مسکونی احداثی : موضوع قرارداد
  ..............متر مربع جزء پالك ............. در یک قطعه زمین به مساحت 

فرعی از اصـلی مرقـوم واقـع در    ................ اصلی مفروض و انتزاعی از پالك .............. عی از فر
تهران و از مورد ثبت سند مالکیـت شـماره    .................... ثبتی  .................... بخش  .................... اراضی 

.................... به شماره چاپی  .................... جلد  .................... صفحه  ... .................مورخ  .................... 
صادره به نام موجر با حق استافده از مشاعات طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، به انضـمام  

و از گـاز  .................... به شماره اشـتراك    و از آب مشترك.................... برق اختصاصی به شماره پرونده 
و بـه انضـمام یـک رشـته تلفـن اختصاصـی بـه شـماره          .................... شهري مشترك به شماره شناسـایی   

و منصوبه هاي در آن که مستاجر مورد اجاره را رویت کرده و با وقوف از محل وقوع، حدود و .................... 
قبول و اقرار به تصرف کرده است و حسب االقرار مورد اجاره جهت سکونت مستاجر با افراد مشخصات آن، 

نفر به اجـاره داده شـده اسـت    .................... عائله تحت تکفل درجه اول وي و همسرش و جمعا به تعداد  
  . اردوالغیر و مستاجر به هیچ عنوانی حق تغییر نوع استفاده مزبور را از مورد اجاره ند

مـاه یکهـزا و سیصـد و    .................... سال کامل شمسی از تاریخ اول : ....................مدت قرارداد
  . شمسی که با قرار مستاجر از آغاز مدت استیفاي منافع کرده است.................... 

) ریال.................... بقرار ماهی مبلغ (ریال براي تمام مدت مرقوم ....................مبلغ  : مبلغ قرارداد
که مستاجر متعهد است مال االجاره ماهانه را در آغاز هر ماه به صورت نقدي به موجر بپردازد و عدم تادیه هر 

  . روز از سررسید موجب فسخ بقیه مدت براي موجر خواهد بود 10قسط از مال االجاره ظرف مدت 



  :روطش
مالیات مستغالتی و تعمیرات کلی به عهده موجر و تعمرات جزیی و رنگ آمیـزي و نقاشـی مـورد    

  . اجاره جهت استفاده بهتر به عهده مستاجر است
مستاجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعا یا مفروزا، جزئا و یا کال بهیچ صورت حتی بصور نمایندگی، 

 . صلح و وکالت و غیره را ندارد

 . جر مکلف به رعایت موازین اسالمی در مورد اجاره می باشدمستا

مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به عین مستاجره و جبران کسر و انکسار درب و پنجره ها و 
 . شیشه، قفل و دستگیره ها و سایر متعلقات مورد اجاره می باشد

ذ رسید کتبی بعد از انقضاي مدت مـی  مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر با اخ
 . باشد

از تاریخ فسخ یا انقضاي مدت مستاجر متعهد به پرداخت اجرت المثل معادل اجـرت المسـمی بـه    
 . موجر با اخذ رسید کتبی می باشد

مستاجر می تواند اجاره بها اعم از مال االجـاره یـا اجـرت المثـل را بـه حسـاب جـاري شـماره          
واریز نموده و نسخه از فیش آنرا به موجر .................... شعبه  .................... موجر نزد بانک   ....................

 . تسلیم نماید

چنانچه بعد از انقضاي مدت یا بعد از فسخ، مستاجر مورد اجاره را سالما تخلیـه نمـوده و بخواهـد    
ورزد مسـتاجر حـق دارد بـا ارائـه مفاصـاي      تحویل موجر دهد لیکن موجر از تحویل گرفتن آن خـودداري  

 . حسابهاي برق و آب و گاز و تلفن جهت تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، به دادگاه صالحه رجوع نمایند

عدم تادیه بدهی هاي ناشی از مصارف آب و برق و گاز و تلفن منصوبه در مورد اجاره که به عهـده  
بود و در عین حال موجر با ارائه قبوض مثبته حق وصول آن را  مستاجر است موجب فسخ براي موجر خواهد

 . از مستاجر دارد

  . تخلف مستاجر از هر یک از مفاد و شروط این سند موجب خیار فسخ از طر موجر خواهد بود -10
  ).در این قسمت اگر شروطی دیگر باشد تنظیم خواهد شد: (سایر شروط
  . م واحد است تنظیم و بین طرفین مبادله گردیدنسخه در حک 2نسخه که هر  2این سند در 

  
  

  محل امضاي مستاجر          محل امضاي موجر 
  
 


