
 نگ یقرارداد اجاره نامه پارک 

 قرارداد   نطرفی   –  1  ماده

................... متولد .........         یل ....................... فرزند ................. به شماره شناسنامه ..................... صادره از ....................... کد م  نیموجر/ موجر.1.1

       . .................... ساکن ................................................... تلفن

 ................ ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد ..............  به موجب  تی/ وصا  تی/ وال  تیومیوکالت / ق  با

................... متولد .........         یه ..................... صادره از ....................... کد مل....................... فرزند ................. به شماره شناسنام  نیمستاجر/مستاجر .1.2

       . .................... ساکن ................................................... تلفن

 ............... ..................... فرزند .................. به شماره شناسنامه .................. متولد .............  به موجب   تی/ وصا  تی/ وال  تیومیوکالت / ق  با

.............   از طرف شرکت    خیه تارشماره ..............  ب  یبا نامه رسم  یشرکت   .........................   به شماره ثبت   ................   که سمت و  ندهینما  ای

   .است  وست یاجاره نامه پ  نیشده و به ا  دییتا

 

 اجاره   مورد  مشخصات  و  قرارداد  موضوع   –  2  ماده

                    بخش     ی از                  اصل  یفرع                 یاز  شماره پالک ثبت  نگیقرارداد عبارت است از اجاره تعداد           واحد پارک  موضوع

  دیمستأجر رس  تیبطور کامل به رؤ  ناًیمتر مربع واقع در                                                                       که ع                  یربنایبه ز

 .مورد اجاره کامالً مطلع شده است  تیو وضع  تیفیک  ت،یو از کم

 

 اجاره   مدت   –  3  ماده

 .است  یشمس  یهجر                      خ یشروع آن از                و خاتمه آن به تار  خیاجاره برابر است با :           ماه/سال که تار  مدت

 

 پرداخت   نحوه  و  بها  اجاره   –  4  ماده

که در اول/آخر هر ماه به مو    الی مبلغ                                         ر  انهیاز قرار ماه  ال،یاجاره بها جمعاً                             ر   زانیم  4-1

نزد بانک                              به شماره حساب/کارت                                             به نام                 ایشود    یپرداخت م  دیجب قبض رس

                                                                    یتعداد      فقره چک به شماره ها  یدر صورت گرفتن چک( که ط  ایخواهد شد. )    زیوار

  .داده شده است  لیعهده بانک              به موجر تحو

چک به شماره             بانک                  یبعنوان قرض الحسنه نقداً/ط  نیاز طرف مستاجر/مستاجر  الیر                       مبلغ                 4-2

/    /          خ یتارچک شماره                          بانک                     شعبه                       در    ینقداً/ط  ایشعبه                  پرداخت شد و  

 نیع  هیفسخ آن همزمان با تخل  ایبه عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و    یبه موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداخت13

 .مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد

 



 مورد اجاره   متسلی   –  5  ماده

 میتسل  نیبه مستاجر/ مستاجر  فاء یمورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت است  13/      /            خیمکلف است در تار  موجر

 .کند

 

 و آثار قرارداد   طشرای  –  6  ماده

به اجاره واگذار شده                                       نیاستفاده به عنوان محل استقرار  تعداد           خودرو سبک/سنگ  یمورد اجاره برا 6-1

 .تواند از مورد اجاره بر خالف منظور قرارداد استفاده کند  یعنوان نم  چیاست. مستاجر به ه

 .دارد  /رنداردیکالً را به غ  ایجزاً    ایو انتقال مورد اجاره مشاعاً , مفروزاً ,    یمستأجر حق واگذار  6-2

حق    ،یبه عنوان سرقفل  یمال  ایوجه    چگونهیدارند که ه  یاز موجر و مستاجر خصوصا اقرار و اظهار داشته و م  کیعموما و هر    نیطرف -6-3

در خصوص    ییمستاجر هر گونه ادعا  نیاست بنابرا  دهی و پرداخت نگرد  میمستاجر به موجر تسل  یآن از سو  ریتجارت و نظا  ای  شیکسب و پ

 .دینما  یرا از خود اسقاط م  نآ  ریو نظا  یسرقفل

ماه پس از سر    کی  خیاجاره تا تار  یدر صورت عدم وصول چک ها  ای  دی نما  ریتاخ  کماهیاز    شیکه مستاجر از پرداخت اجاره بها ب  یدر صورت 6-4

 .صالح بخواهد  یمورد اجاره را از مراجع ذ   ه یقرارداد را فسخ و تخل  تواندیموجر م  د،یرس

مدت قرارداد به    ی)در صورت وجود( مربوط به مورد اجاره در ط  یو تلفن اختصاص  یآب , برق , گاز شهر   یمصرف  یها  نهیپرداخت هز 6-5

 . عهده مستأجر است 

  لیو سالم تحو  حیگرفته بطور صح  لیو سالم تحو  حیصح  ثیکه از هر ح  یمورد اجاره به همان وضع  هیمستأجر متعهد است در زمان تخل 6-6

 . باشد   یصورت مسئول خسارات وارده م  نیا  ری. در غ  دینما  افتیدر  دیموجر داده و رس

و کسر    ییموارد جز  میو تنظ  ریباشد و تعم  یاست به عهده موجر م  ساتیتأس  ایمورد اجاره که مربوط به اصل بنا    یو اساس  یکل  راتیتعم 6-۷

 . باشد  یو در به عهده مستأجر م  شهیلوازم و شکستن ش

  راتیکه موجب انتفاع  مستاجر از ملک است،.اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعم  ییها  نهیموجر نسبت به پرداخت هز  کهیدر صورت 6-۸

 .مربوطه را با موجر محاسبه کند  یها  نهیمربوطه اقدام و هز  راتیتواند شخصاً نسبت به انجام تعم  یالزم ندهد مستاجر م

ماه    کیبه فسخ قرارداد باشد عالوه بر انجام تعهدات قرارداد حاضر موظف به پرداخت    لیستأجر متماچنانچه قبل از انقضاء مدت اجاره، م 6-۹

 . خواهد بود  یاجاره بها اضاف

را از وجود مستأجر و قرارداد اجاره    دیقبالً مالک جد  دیبفروشد، با  یهرگاه موجر در طول مدت قرارداد اجاره ملک خود را به شخص 6-1۰

منافع    یفا یمستأجره است  نیمدت قرارداد از ع  انیبتواند تا پا  یکه مستأجر متصرف  ینافع مستأجر را در نظر نگهدارد به نحومنعقده مطلع و م

 .دینما

را مطلع سازند و در صورت عدم    گریکدیاجاره نامه    دیتمد  ای  ه یموجر و مستأجر متعهد خواهند بود که دوماه قبل از انقضاء نسبت به تخل 6-11

اقدام    دیمستأجر جد  یده  سی تواند نسبت به سرو  یگردد و موجر م  یم  یتلق  کنیاجاره نامه  در انقضاء مدت فسخ شده و کان لم    نیتوافق ا

 .انجام دهد  االزم ر



از مستاجر، با    یافتیاسترداد قرض الحسنه درزمان اجاره ،نسبت به    یها  یحساب بده  هیو با تسو  یینها  هیموجر ملزم است در زمان تخل  6-12 

 .دی اقدام نما  دیاخذ رس

،چنانچه    دینما  میو به موجر تسل   هیتخل  یعذر و بهانه ا   چیمستاجره را بدون ه  نیمستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، ع 6-13

موظف است روزانه    دی نما  یآن به موجر خوددار  می از تسل  یلیبه هر دل  ایو    دیکامل ننما  هیانقضاء قرارداد تخل  خیمستاجر مورد اجاره را راس تار

با   هیتخل  ری از تاخ  یتصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اجرت المثل ناش  امیبه عنوان اجرت المثل ا  الیمبلغ                       ر 

 .مبلغ قرض الحسنه بال اشکال است

 .باشدیبردرآمد و مشاغل بر عهده مستاجر م  اتی با موجر است و مال  یمستغالت و عوارض شهردار   اتی مال 6-14

 .خواهد کرد  جادیموجر ا  یرا برا  ه یقرارداد اجاره حق فسخ و تخل  نیاز مفاد و شروط ا  کیتخلف مستأجر از هر 6-15

 

 ارات ی اسقاط خ  -۷  ماده

 .دیساقط گرد  نیاز طرف  سیتدل  اریغبن به استثناء اخت  اریولو اخت  اراتیاخت  هیکل

 

 مقررات ناظر   -۸  ماده

 .خواهد بود  13۷6و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال    یموارد تابع مقررات قانون مدن  ریقرارداد در سا  نیا

 

 قرارداد   قینسخ و تصد  -۹  ماده

شده است و به امضا    میماده و دو نسخه برابر تنظ  ۹کامل موجر و مستاجر نسبت به مفاد و شروط آن در    تیقرارداد با علم و اطالع و رضا  نیا

 .و امضا شده است  قیو توسط دو شاهد تصد   دهیرس  نیطرف

 

 و امضاء و اثر انگشت شاهد نخست   یامضاء و اثر انگشت موجر                                                  نام و نام خانوادگ                        

 

 و امضاء و اثر انگشت شاهد دوم   یامضاء و اثر انگشت مستاجر                                               نام و نام خانوادگ                        


