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 حقيقي الت دهياري به شركت تعاوني و اشخاصآ ماشيناجاره د قراردا

  
 

. . . . . . . . . . . نمايندگي از دهياري به ... .............................دهيار روستاي ... ............................... خانم/داد بين آقاياين قرار
به عنوان مستأجر ............ ......................هاي  مدير عامل شركت تعاوني دهياري.........................  خانم/عنوان موجر و آقايبه 

 . شود دستگاه خودرو با مشخصات و مقررات زير منعقد مي... ......براي استفاده استيجاري از 

 خودرو مورد اجارهنام و مشخصات : 1ماده 
 .......................و شماره موتور  ..........................و شماره شاسي ............................  انتظاميبا شماره ..................... خودرو  .1

 .......................و شماره موتور ......... .................و شماره شاسي ............................ با شماره انتظامي ..................... خودرو  .2

 .......................و شماره موتور .......................... و شماره شاسي ............................ با شماره انتظامي ..................... خودرو  .3

 .......................و شماره موتور .......................... و شماره شاسي ................. ...........با شماره انتظامي ..................... خودرو  .4

 :1تبصره
................ .............................................................................................................ابزارها، لوازم و ملحقات جانبي خودروها شامل 

 .در هنگام مبادله قرارداد به مستأجر تحويل شدند..................................................................................................................... 

 .شود ويل مستاجر ميتح( پيوست قرارداد)بر اساس صورتجلسه تحويل و تحول تنظيمي ( ها)خودرو : 2تبصره 

 مدت قرارداد: 2ماده 
ماه اعتبار دارد و پس از آن در صورت تمديد نشدن /سال....... به مدت ......... .............تا ......... ...........اين قرار داد از تاريخ 

  .منقضي و فاقد اعتبار خواهد بود

 مبلغ اجاره:  3ماده 
 .شود مبلغ اجاره در پايان هر ماه پرداخت مي. آالت به شرح زير استمبلغ اجاره براي هريك از ماشين 

 .ريال................................. به مبلغ ماهيانه ............................ با شماره انتظامي ..................... خودرو  .1

 .ريال................................. به مبلغ ماهيانه .......... ..................با شماره انتظامي ..................... خودرو  .2

 .ريال................................. به مبلغ ماهيانه ............................ با شماره انتظامي ..................... خودرو  .3

 .ريال................................. به مبلغ ماهيانه ............................ با شماره انتظامي ..................... خودرو  .4

 شرايط قرارداد: 4ماده 
اين از آن مطابق با مقررات  استفاده و نگهداري بهمستاجر موظف است و نزد مستاجر امانت مورد اجاره ( هاي)خودرو  .1

 . است دهاي مربوطرقرارداد و استاندا

هر گونه . به دهياري تحويل شودوفق صورتجلسه تحويل و تحول تنظيمي قرارداد، خودرو مورد اجاره بايد عيناً در پايان  .2
محاسبه و از مستأجر دريافت يا از ضمانت سپرده شده مستأجر نزد خسارات وارده به خودرو پس از ارزيابي كارشناسي 

 .شود موجر كسر مي

به  ،درهيچ شرايطيبرداري از آن را  بهرهو حق انتقال  كندرد اجاره استفاده موخودرو مستاجر موظف است مباشرتا از   .3
  .غير ندارد

و موجر هيچ . ه استاي استفاده از عين مستاجرداراي مجوزهاي الزم از مراجع قانوني بركه  كند ميمستاجر اقرار  .4
 .هاي قانوني در استفاده از مورد اجاره ندارد تعهدي نسبت به ممنوعيت
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بر تکليفي  است و موجرعهده مستاجر ه براهنمايي و رانندگي بعد از عقد قرارداد اجاره كليه جرايم تخلفات  پرداخت .5
دريافت و از راهنمايي و رانندگي  خودرو خالفيدر هنگام عقد و فسخ قرارداد يك نسخه گواهي . نخواهد داشتعهده 

 . شود پس از پرداخت پيوست قرارداد مي

هزينه تعميرات خودرو مورد اجاره بر عهده مستأجر است و در صورت عدم تعمير به موقع خودرو كه منجر به افزايش  .6
هر گونه تغيير در . موظف به پرداخت هزينه تعميرات و خسارات بر اساس ارزيابي كارشناسي استمستأجر خسارت شود، 

 .پذير است مکانمشخصات خودرو و لوازم جانبي آن در صورت موافقت موجر ا

براي آنها اجاره داده در قوانين و مقررات جاري هاي تعريف شده  مورد اجاره براي استفاده در فعاليت( يها)خودرو  .7
 . شود شوند و تخلف از آن موجب فسخ يکطره قرارداد اجاره مي مي

ال شود مستاجر مکلف به هاي غير متعارف و غير قانوني كه منجر به از دست رفتن عين م در صورت انجام فعاليت .8
 .پرداخت بهاي مورد اجاره به موجر خواهد بود

 .باشد تامين هزينه انجام امور بيمه شخص ثالث خودرو و عوارض ساليانه خودرو بر عهده موجر مي .9

كليه اختالفات ناشي از اجراي قرارداد حاضر و يا مربوط به آن، خواه در خالل مدت اجراي قرارداد و خواه پس از خاتمه  .11
 . الطرفين حل و فصل خواهد شد آن، صرفاً از طريق ارجاع امر به داوري يك نفر داور مرضي

ر بوده و بدين ترتيب راي صادره توسط مشاراليه داور مذكور در حل و فصل اختالفات از حق صلح و سازش برخوردا: 1تبصره 
 .االجرا خواهد بود براي طرفين اختالف از هر حيث غير قابل اعتراض و الزم

كه آغاز آن از زمان انعکاس تقاضاي داوري و پاسخ طرف مقابل و )رسيدگي جز در خصوص مدت داوري در داور : 2تبصره 
هاي عمومي و انقالب در امور  مقررات و تشريفات خاص قانون آيين دادرسي دادگاهتابع ( باشد الطرفين مي انتخاب داور مرضي

 .باشد مين مدني
 . شود راي داور توسط وي به نشاني طرفين در اين قرارداد ابالغ مي: 3تبصره 

 .موجر تعهدي نسبت به خسارات و حوادث ناشي از استفاده از خودرو مورد اجاره توسط مستأجر ندارد .11

معادل ( ها)معادل قيمت كارشناسي شده خودرو خود در اين قرارداد  تتعهدااجراي راي تضمين مستاجر ب .12
تواند  ميموجر . دهد مي وي صادر و تحويل موجردر وجه ( ها به پيوست تصاوير سفته)سفته  ريال ..................................

و مستاجر حق  كندخسارات مورد ادعاي خود را از محل به اجرا گذاشتن چك فوق الذكر از طريق مراجع قانوني جبران 
 .اعتراض ندارد

 .است.......................... تنظيم شده و تابع قانون ................ قانون ....... اين قرارداد بر اساس ماده  .13

بين طرفين ............... تاريخ  تنظيم و پس از مطالعه و امضاء دربا اعتبار يکسان نسخه  دوماده و  .......اين قرارداد در  .14
  .شدمبادله 

 
 :موجرنام و نام خانوادگي 

 ممهور به مهر دهياريو اثر انگشت امضاء 

 

 :مستاجرنام و نام خانوادگي 
 :ها شركت تعاوني دهياري، ممهور به مهر امضاء و اثر انگشت
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