
 
 

 
 

 اجاره نامه

 صادره از: .............................و شماره ملی:    ........................به شماره شناسنامه:  .....................فرزند: ……… ...……………  خانم/آقاموجر (1

 ........................به شماره تلفن: .................................................................................................ساکن:  ..........................متولد:  .....................

............. ........صادره از: .... ............................. شماره ملی:......................شماره شناسنامه:......به  ....................فرزند:.... .............................خانم/آقا. مستاجر: (2

 ........................... تلفن: ...................................................................................................................متولد:............. ساکن:.............

واقع درشهر ............................کارگاه متر مربع ازسالن................................. 1ومات وابسته و و ملز ........................................................................... مورد اجاره: (3

 باشد.می.....................................................................

     13...../....../...... تاریخ )به عدد( لغایت  .............................................................................................. و حروف: 13....../....../ ......از تاریخ )به عدد(   مدت اجاره: (4

 باشد. به مدت  یک سال  می   و حروف..............................................................................................

ریال(  000/000/3ریال )به عدد( و سی میلیون ریال )به حروف( برای تمام مدت مرقوم )از قرار ماهیانه مبلغ  000/000/33مبلغ:   مال االجاره: (5

به شماره حساب باشد. این مبلغ بابت هر دو مورد اجاره )دستگاه و مکان( می باشد. مبلغ فوق بوده،که مستاجر متعهد به پرداخت آن می

  ماهیانه واریز گردد. ..................................................

 شروط اجاره:

صورت ندارد.     1 ضاً ، جزئاً و یا کالً به هیچ  شاعاً یا مفرو ستاجرحق انتقال مورد اجاره را م ستاجر مکلف به رعایت موازین 2(م سالمی در مورد اجاره می    ( م ا

( مستاجر متعهد به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت    4.( مستاجر متعهد به جبران خسارات وارده به مورد اجاره می باشد   3 باشد. 

مسررتاجر مو ف به رعایت شررتونات و ضررواب  ( 5اجاره بوده و هیچگونه حق و حقوق قانونی و شرررعی در هیچ زمینه ای منتسرر  به مورد اجاره را ندارد.

طی، مختار به فسخ این قرارداد خواهد بود و مستاجر در این زمینه هیچ نوع ادعایی    مشخص شده برای کارگاه مورد اجاره می باشد و موجر در صورت تخ    

( الزم به ذکر اسررت با توجه به عدم مالکیت موجر بر مکان مورد اجاره، ایشرران حق واگ اری و اجاره 3نداشررته و ملزم به جبران خسررارت وارده می باشررد.

سوی مالک    شاغل فعلی از  شند.  مکان مورد اجاره را برای م ستاجر حق ا 7دارا می با شخص ثالث ( م شت و مکان و   یجاد رابطه کاری با هیچ  ی را نخواهددا

جهت استفاده شخص مستاجر به وی اجاره داده شده است و درصورت تخلف از این بند کلیه عواق  قانونی آن برعهده وی )مستاجر(خواهد      دستگاه صرفاً  

   موجر در موارد فوق، مستاجر مو ف به پرداخت کلیه خسارت وارده می باشد. بود  و در صورت وارد شدن هر گونه خسارت به

 ( مستاجر ملزم و متعهد به رعایت کلیه مقررات مربوط به مکان مورد اجاره مطابق با دستورالعمل ارائه گردیده توس  موجر می باشد.8

 ( مستاجر ملزم به رعایت موارد ایمنی در محل کار مورد اجاره می باشد.9

 این قرار داد در دو نسخه تنظیم و به امضاء طرفین و شهود رسید.

 

 :2نام و امضای شاهد        :                1نام و امضای شاهد           نام و امضای مستاجر:                        نام و امضای موجر:     


