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اقدامات لزم
اجاره نامه و اجاره : 3فیش شماره 

Farsiفارسی - 

اجاره نامه
 و یک مستاجر برای اجارهی یحل سکونت.)که موجر نیز خوانده میشود(یست  بین یک مالک قرارداد
. )قانون تغییر کردهاست( ، اجاره نامهی کتبی اجباریست 2007/04/25از تاریخ 

در این اجاره نامه موارد زیر باید ذکر شود :
. آدرس منزل مورد اجاره                ۱
. بهای اجاره۲
. نام و آدرس  مالک/اجاره دهنده  و امضای او٣
. نام و امضای مستاجر۴
. تاریخ شروع اجاره۵

)که برای همه  را »ضمیمهای استاندارد«علوه، مالک باید 
  به اجاره نامه اضافه کند که در آن مواد اصلی قانونی در مورد اجاره و استانداردهای به یک شکل است(

بهداشتی منطقه شرح داده شده باشد.
)حداقل وسایل رفاهی و بهداشتی که مسکن شما بر طبق قوانین مسکن هر منطقه باید دارا باشد(

مدت اجاره نامه
 : حداکثر دو قرارداد در یک دورهی سه ساله.یا کوتاه مدت●

 )بعنوان مثال: شما در ابتدا یک قرارداد یک ساله دارید و سپس یک قرارداد دو ساله. یا در ابتدا یک قرارداد یک ساله
  ساله۹دارید و سپس یک قرارداد یک سالهی دیگر. پس از این دو قرارداد، قرارداد شما خودبخود به قرارداد بلند مدت 

تبدیل خواهد شد.(
 مالک موظف است که اجاره ساله.۹یا بلند مدت،●

نامه را به ثبت برساند.
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فسخ اجاره نامه
.قرارداد پیش از موعد لغویعنی 

مالک و مستاجر همیشه میتوانند  بین خود بصورت »دوستانه« به توافق برسند. 
)= توافقی که مورد قبول هر دو طرف باشد(.

فسخ قرارداد بوسیلهی مستاجر
برای اجاره نامهی نه ماهه  ●

 و شما موظفید که موارد زیر راهمیشه باید از سه ماه زودتر خبر داددر هر لحظه )امکانپذیر است(، ولی 
ماه غرامت.۱ماه غرامت, سال سوم : ۲ ماه غرامت, سال دوم : ٣ بپردازید : سال اول : 

برای اجاره نامهی کوتاه مدت  ●
 مگر اینکه در اجاره نامه قید شده باشد و یا بصورت توافقی.نمیتوان پیش از موعد فسخ کرداین قرارداد را 

 تامین شود :سه راهوثیقه میتواند از 
 را در بانک بلوکه میکنید )در حساب بانکی قرار میدهید( : در این حالت میزان وثیقهکل مبلغ شما ●

  باشد.)بدون شارژ( دو ماه اجاره بهانمیتواند بیش از 
  و)در صورتیکه اجاره نامه یکساله  باشد( شما قادر نیستید کل مبلغ را یکجا پرداخت کنید : درطول یکسال ●

   مبلغ ثابتی را بهبصورت ماهانه )در صورتیکه اجاره نامه سه ساله یا بیشتر باشد(یا حداکثر در طول سه سال 
 خواهد بود.)بدون شارژ( سه ماه اجاره بهابانک پرداخت میکنید. در این حالت، وثیقه معادل 

 : مرکز کمکهای اجتماعی با بانک قراردادی میبندد. بانکاز طریق مرکز کمکهای اجتماعی شما ●
  خواهد داد. مالک نمیداند که مرکز کمکهای اجتماعیسه ماه اجارهبه مالک، ضمانت بانکی معادل 

در مورد وثیقهی شما وارد عمل شدهاست..
و اگر مالک از شما تقاضای پول نقد بصورت دست بدست کند؟   

 رسیدی که توسط خود اواین عمل رایج ولی غیر قانونی است. اگر مجبور به این کار شدیم، باید از مالک 
 عبارت »برای وثیقهی اجارهیباشد و در آن تاریخ  را تقاضا کرد. این رسید باید دارای امضا شده

 شما حق دارید که بوسیلهی نامهی سفارشی از مالک تقاضا کنید که این پول را در بانک در حسابی ذکر شده باشد. مسکن«
بلوکه کند. اگر او اینکار را نکند، موظف است که هنگامی که شما محل را تخلیه میکنید، بهرهی پول را نیز به شما بپردازد. 

فسخ قرارداد بوسیلهی مالک 
 برای اجاره نامهی نه ماهه●

 ماه مهلت( : ۶) =  اطلع دهدشش ماه زودتر بوسیلهی نامه       باید 
)هر سه سال یکبار( برای بازسازی )در هر لحظه(,              برای استفادهی شخصی 

 برای اجاره نامهی کوتاه مدت  ●
  مگر اینکه در اجاره نامه قید شده باشد و یا بصورتنمیتوان پیش از موعد فسخ کرداین قرارداد را 

توافقی. 
ضمانت مربوط به اجاره

  به بار آوردید،خسارتی نیز گفته میشود.  به این منظور است که اگر شما در محل سکونت  »وثیقه«که به آن 
 مالک از این مبلغ استفاده کند. مالک همچنین میتواند در صورتیکه شما اجاره بها را پرداخت نکنید، یا

  نپردازید، از محل وثیقه آنرا جبران کند. در)آب، گاز، برق و ...(فاکتورهای خود را که او بجای شما دریافت کرده 
 .پس میگیرد در هنگام ترک محل مستاجر مبلغ وثیقه و سود آنراصورتی که هیچ مشکلی بوجود نیاید، 

 به نام مالک و مستاجر قرار گیرد.در حساب بلوکه شدهای در بانکمبلغ ضمانت )گارانتی(  باید 

 اجاره بها مبلغی است که توسط مالک درخواست میشود. این مبلغ آزادانه تعیین میشود اجاره بها :
  نمیتواند تغییر کند.  توجه : اجاره بها میتواند یکبار در سال و در تاریخ سالگرد قرارداد، مطابق باولی

.  )مطابق دستورالعملی که توسط قانون پیش بینی شدهاست( افزایش یابد )= شاخص رشد هزینهها(هزینهی زندگی 
 علوه بر اجاره بها شما باید موارد زیر را نیز پرداخت نمایید :  بهای مصارف شخصی هزینهها )شارژ( :

هزینههای خدماتخودتان را : آب، گاز، برق. ,  
 شامل :  هزینهی نگهداری و مصرف برق مشترک، آسانسور و غیره. ,  هزینههای مصرفی وقتی که مالک

آنرا به شرکت مربوطه پرداخت میکند )بصورت میزان پیش بینی شده و یا مقاطعه(
 شما دقیقا میزانی را که مصرف میکنید، = مبلغی که هر ساله تعیین و باز بینی میشود؛ پیش پرداخت ماهیانه

 = مبلغی ثابت.مقاطعهمیپردازید.   
 )ترکهای مورد اجاره است وضعیت محل سکونتدقیق شرح  شرح وضعیت محل سکونت :

 یامضا، به تاریخ که با قید دیوارها، لکههای رطوبت، وضع چهارچوبها، سرویس بهداشتی، تاسیسات برقی و غیره(
 مالک و مستاجر میرسد. شما نسخهای از آنرا دریافت میکنید که باید با دقت از آن نگهداری کنید. شرح

 است. باید تمام ریزهکاریها در آن بطور دقیق قید شود.اجباریوضع محل سکونت 
تمام نقصها و خرابیهایی را که میبینید در آن ذکر کنید ؛ به این وسیله،  مالک نمیتواند آنها را در آینده به شما نسبت دهد.

 )=نامهی سفارشی کنید پیش اعلم باید از همیشه

 حتی برای اعلم اینکه میخواهید محل را تخلیه کنید(
 مدت قرارداد اجاره نامه هستید.پایان در اگر

  دسامبر به پایان٣۱مثال: قرارداد شما در 
 میرسد، صاحبخانه باید نامهی اعلم تخلیهی شما

  سپتامبر دریافت کرده باشد.٣۰را حداکثر در


