تاريخ ثبت قرارداد:
شملره ثبت قرارداد:

سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور

شناسه صنفی مشاور امالك:

اجاره نامه

شماره سريال هولوگرام:
ماده  : 1طرفين قرارداد
موجر/موجرين
نامخانوادگی

نام

به موجب:

نام پدر

نام:

ش.شناسنامه/ش.كارت
اقامت

محل صدور

نامخانوادگی:

كد ملی/ش.گذرنامه

فرزند:

تلفن

سريال شناسنامه:

ش.ش:

آدرس

متولد:

موجر/موجرين
نامخانوادگی

نام

به موجب:

نام پدر

نام:

ش.شناسنامه/ش.كارت
اقامت

محل صدور

نامخانوادگی:

كد ملی/ش.گذرنامه

فرزند:

تلفن

سريال شناسنامه:

ش.ش:

آدرس

متولد:

مستأجر/مستأجرين
نامخانوادگی

نام

به موجب:

نام پدر

نام:

ش.شناسنامه/ش.كارت
اقامت

محل صدور

نامخانوادگی:

كد ملی/ش.گذرنامه

فرزند:

تلفن

سريال شناسنامه:

ش.ش:

آدرس

متولد:

مستأجر/مستأجرين
نامخانوادگی

نام

به موجب:

نام پدر

نام:

ش.شناسنامه/ش.كارت
اقامت

محل صدور

نامخانوادگی:

كد ملی/ش.گذرنامه

فرزند:

تلفن

سريال شناسنامه:

ش.ش:

آدرس

متولد:

ماده  : 2موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجاره
عبارت است از تمليک منافع استيجاری ( ................سهم) دانگ يک  .....................واقع در  ..................پالك  ..........................طبقه  ..................واحد  ...........كدپستی  .....................دارای
پالك ثبتی به شماره  .......................فرعی از پالك ثبتی به شماره  ................اصلی واقع در بخش ثبتی  ............................سمت  ...................به مساحت  .....................متر مربع دارای سند
مالکيت به شماره سريال  ....................صفحه  ...............دفتر  ...............شماره ثبت ملک  .............مفروز و مجزی از  .....................مشتمل بر  .....................اتاق خواب با حق استفاده آب

اشتراكی□ اختصاصی□ /برق اشتراكی□ اختصاصی□ /گاز اشتراكی□

اختصاصی و قطعه پاركينگ به شماره  .................و قطعه انباری به شماره  ...................و متراژ  .......................مترمربع

تعداد خط  ...................تلفن داير به شماره  .............و ساير منصوبات و مشاعات مربوطه كه جهت استفاده برای سکونت ،محل كار ،به رويت  ................مستاجر رسيده است.

ماده  : 3مدت اجاره
 -3-1مدت اجاره روز  /ماه  /سال شمسی از تاريخ  13.............../...................../....................الی  13..................../................................./......................میباشد.
 -3-2تاريخ عقد قرارداد  13.............../...................../....................و تاريخ تحويل ملک  13.............../...................../....................میباشد.

ماده  :4اجاره بها و نحوه پرداخت

 -4-1ميزان اجاره بها از قرار ماهيانه مبلغ ..............ريال،كه جمعاً .....................ريال در اول/آخر هرماه نقداً با اخذ رسيد□ /طی چکهای□

شماره  ....................الی  ......................به تاريخ

 13.........../........../..........الی  13.........../............/...........بانک ...............شعبه  ..................تحويل موجر گرديد.

 4-2مبلغ  ..................ريال (به حروف ..................تومان) از طرف مستاجر /مستاجرين به عنوان قرض الحسنه نقداً □

 /طی چک به شماره ...............بانک .............شعبه .................به تاريخ

 13......../......../........به موجر پرداخت خواهد شد .معادل مبلغ پرداختی (قرض الحسنه ) با انقضاء مدت اجاره و يا فسخ آن همزمان با تخليه عين مستاجره به مستاجر مستردد خواهد شد.
موجر/موجرين
نامو نامخانوادگی شهود
شاهد :1
شاهد :2

نام و نامخانوادگی كارشناس حقوقی

مستأجر/مستأجرين
با احراز هويت طرفين قرارداد و مدارك و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهی اينجانب رسيد.

مهر و امضاء مشاور امالك

 1از 3

تاريخ ثبت قرارداد:

سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور

شملره ثبت قرارداد:
شناسه صنفی مشاور امالك:

اجاره نامه

شماره سريال هولوگرام:
ماده  : 5شرايط تسليم عين مستاجره
 5-1موجر مکلف است در تاريخ  13................/................./............مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات آن جهت استيفاء به مستاجر تسليم كند.

 5-2عين مستاجره جهت ( مسکونی □ ،اداری □ ،تجاری □

□

 ،كارگاهی ) به  .........................................نفر اجاره داده شده است.

ماده  : 6آثار قرارداد

 6-1مستاجر نمیتواند از مورد اجاره بر خالف منظور قرارداد مسکونی□ ،تجاری □ ،اداری □ ،كارگاهی □

استفاده نمايد و بر خالف متعارف استفاده نمايد.

 6-2مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد (حق انتقال به غير را ندارد) و در صورت تخلف و انتقال مورد اجاره به غير مسئول كليه خسارات وارد در حدود مقررات قانونی
خواهد بود.

 6-3پرداخت هزينههای مصرفی آب □ ،برق □ ،گاز □ ،تلفن □ ،شارژ □

هزينههای نگهداری ساختمان فاضالب شهری و غيره بر عهده مستاجر است و بايد در موعد تخليه ،فسخ و يا اقاله

قبوض پرداختی را به موجر ارائه نمايد.

 6-4پرداخت هزينه تعميرات و هزينههای كلی از قبيل نصب و راه اندازی به منظور بهرهبرداری از دستگاه تهويه □ شوفاژ □ كولر □ آسانسور □ شبکه آب □ برق □ و گاز □

به عهده

مالک است و هزينههای جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزينهها و ميزان آن را عرف تعيين میكند.

 6-5ماليات مستغالت □ تعميرات اساسی □ عوارض شهرداری □ و ماليات بر مستغالت اجاره □ بر عهده موجر است ،عوارض كسب و پيشه شهرداری □
اداره دارائی □ حق بيمه كارگران تامين اجتماعی □

ماليات بردرآمد (تجاری و اداری)

بر عهده مستاجر است.

 6-6در مورد اماكن تجاری– اداری مبلغ قرض الحسنه پرداختی توسط مستاجر ،هيچگونه حقی به عنوان سرقفلی يا حق كسب و پيشه برای مستاجر ايجاد نمیكند و مستاجر حق هيچگونه
ادعايی نسبت به سرقفلی و حق كسب و پيشه نداشته و متعهد به تخليه بی قيد و شرط مورد اجاره در پايان قرارداد میباشد.
 6-7مستاجر مکلف است در زمان تخليه ،مورد اجاره را به همان وضعی كه تحويل گرفته به موجر تحويل داده و رسيد دريافت نمايد و در صورت حدوث خسارت نسبت به مورد اجاره ،مستاجر
متعهد به جبران خسارات وارده خواهد بود.
 6-8چنانچه مستاجر مورد اجاره را رأس تاريخ انقضاء اين قرارداد تخليه كامل ننمايد و يا به هر دليل از تسليم آن خودداری نمايد موظف است روزانه مبلغ  ...............................ريال بعنوان
اجرت المثل ايام تصرف بعد از انقضاء قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر اين مبلغ با مبلغ قرض الحسنه بالاشکال است .در هر حال پرداخت اين مبلغ دليل و مانعی برای پيگيری قضايی جهت
تخليه مورد اجاره از طرف موجر نمیباشد و مشاور امالك در اين خصوص مسئوليتی ندارد.

موجر/موجرين

نام و نامخانوادگی شهود

نام و نامخانوادگی كارشناس حقوقی

مستأجر/مستأجرين

با احراز هويت طرفين قرارداد و مدارك و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهی اينجانب رسيد.

شاهد :1

شاهد :2

مهر و امضاء مشاور امالك

 2از 3

تاريخ ثبت قرارداد:

سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور

شملره ثبت قرارداد:
شناسه صنفی مشاور امالك:

اجاره نامه

شماره سريال هولوگرام:
 6-9موجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره عين مورد اجاره را تحويل و كل مبلغ قرض الحسنه را به مستاجر پرداخت نمايد در غير اينصورت به ازای هرروز تاخير در پرداخت اين
مبلغ موظف است روزانه مبلغ ..............................ريال به مستاجر پرداخت كند ضمناً پرداخت اين مبلغ خسارت تاخير دليل و مانعی برای پيگيری قضايی جهت مطالبه مبلغ كامل
قرضالحسنه از طرف مستاجر نمیباشد.
 6-10كليه خيارات ولو خيار غبن به استثنای تدليس از طرفين ساقط گرديد.
 6-11اين قرارداد در ساير موارد تايع قانونی مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر  1376خواهد بود.
 6-12اين قرارداد در صورت فقدان مهر و امضاء مشاور امالك فاقد اعتبار است.
 6-13مستاجر در تمام مدت اجاره ملزم به رعايت شئونات اخالقی و اسالمی بوده و حق استفاده از مورد اجاره جهت منافع شركتهای هرمی نداشته و نخواهد داشت.
 6-14چنانچه موجر يا مستاجر قبل از انقضای قرارداد بخواهند نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايند ،در صورت وجود حق فسخ برای هر يک از طرفين از طريق اظهارنامه رسمی به طرف
مقابل با ذكر دليل اعالم فسخ به عمل میآيد .معذلک فسخ كد رهگيری منوط به تنفيذ فسخ از طريق مراجع صالح قضايی خواهد بود و چنانچه طرفين بخواهند نسبت به اقاله قرارداد اقدام
نمايند ،با اطالع طرف متقاضی به طرف ديگر يک ماه قبل از تنظيم صورتجلسه اقاله و پرداخت اجاره يک ماه از كل اجاره از سوی متقاضی به عنوان ضرر و زيان وارده ،امکان اقاله قرارداد
فراهم است .بديهی است در اين فرض كد رهگيری از طريق اقرار نامه متعاملين به انحالل قرارداد ،اقاله خواهد شد.
 6-15طرفين پس از احراز هويت يکديگر ،اصل سند و كليه اوراق مربوطه به رويت و قبولی طرفين قرارداد رسيده و با امضاء رونوشت (فتوكپی) اوراق مزبور به اين امر اقرار نمودهاند.

ماده  :7فايل متعاملين
 7-1كليه اشخاص حقيقی و حقوقی ملزم بوده حق الزحمه مشاور امالك را طبق تعرفه كميسيون نظارت بر شهرستان مربوطه  ...........................به طور جداگانه مبلغ ...............................
ريال از طرف فروشنده /موجر با لحاظ نمودن ماليات بر ارزش افزوده سال انعقاد قرارداد و مبلغ  ...................................ريال از طرف خريدار /مستاجر با لحاظ نمودن ماليات بر ارزش
افزوده سال انعقاد قرارداد به مشاور امالك همزمان با امضای قرارداد پرداخت كنند و پس از آن اقدام به اخذ كد رهگيری شود.
 7-2ضمناً ماليات برارزش افزوده  %9از طرفين خواهد شد كه اين بند شامل مناطق آزاد تجاری نمیگردد.
 7-3متعاملين بايد به اين نکته توجه نمايد كه مشاور امالك ملزم به وارد نمودن شماره تلفن همراه صحيح متعامل است لذا در صورتی كه مشاور امالك تلفن همراه صحيح طرف قرارداد را
وارد نکرده است مرتکب تخلف صنفی شده است زيرا تمام اطالعات مربوط به قرارداد و تغييرات احتمالی آتی آن از طريق شماره همراه وارد شده اطالع رسانی خواهد شد.
 7-4نحوه ثبت نام در سرويس پيامکی سامانه امالك ارسال عدد  1به شماره  110203000میباشد.
 7-5نحوه استعالم كد رهگيری ،ارسال كد ملی و كد رهگيری قرارداد در قالب (كد ملی طرف قرارداد#كد رهگيری قرارداد) به شماره  110203001میباشد( .توجه شود كه حتما عدد
اول كد ملی و عدد دوم كد رهگيری قرارداد باشد)

توضيحات:

موجر/موجرين
نام و نامخانوادگی شهود

نام و نامخانوادگی كارشناس حقوق

مستأجر/مستأجرين
با احراز هويت طرفين قرارداد و مدارك و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين قرارداد به تائيد و گواهی اينجانب رسيد.

شاهد :1
شاهد :2

مهر و امضاء مشاور امالك

 3از 3

