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 «اجاره قرارداد»

    طرفین قرارداد  -1ماده 

آقای دکتر  یندگینمابا  411386459377و کداقتصادی  14003122805به شناسه ملی  دانشگاه عالمه طباطبائیموجر:  -1-1

: دانشگاه به آدرس تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه شهید همت، کدپستی توسعه و مدیریت منابعمعاون  محمدرضا ویژه

 .نامیده می شود دانشگاهدر این قرارداد که  44737525و    48390000و    44737510-19های  و شماره 1489684511

  به شماره تلفن              به کد پستی                            به آدرس               به شماره ملّی          مستاجر:  -1-2

 مورد اجاره -2ماده 
 17موتور جمعاً با هکتار واقع در مهرشهر کرج به همراه سه حلقه چاه  پنجاهتقریبی به مساحت زراعی مجموعاً زمین  طعهق چند -2-1

  .که برقی هستند  اینچ

قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد  آن ،اجاره را وقوف کامل از محل وقوع و حدود و مشخصاتمورد اجاره و مستاجر با رویت  -2-2

حق تغییر نوع  ،ه است. مورد اجاره صرفاً جهت محصوالت زراعی یکساله به مستاجر اجاره داده شده و مستاجر به هیچ عنواناجاره کرد

  . نداردرا  (راعی و کشاورزیزبه غیر از )تغییر کاربری از مورد اجاره  اربریک

 مدت اجاره -3ماده 
تحویل مستاجر شده  قرارداد اینهمزمان با امضاء عین مستاجره  .است 05/09/1398تا  05/09/1397تاریخ یک سال از مدت اجاره 

 است.

 بهااجاره -4ماده 
که در باشد میتومان ........................................ادل معریال  ....................................، به مبلغ 3سال مذکور در ماده  مدت یکبها برای  اجاره

به نام درآمدهای اختصاصی   98722920جهت واریز به شماره حساب  209در وجه بانک تجارت شعبه سپهبد قرنی کد قسط  شش

 .شودمتفرقه دانشگاه عالمه طباطبائی به موجر پرداخت می

 

ه بها در مواعد یاد شده اقدام الذکر به دانشگاه تحویل دهد تا جهت وصول اجارفقره چک با مبالغ فوق ششمستاجر مکلف است  تبصره:

ظهر هر فقره چک را باید یک نفر کارمند رسمی دولت به عنوان ضامن امضا نموده و مستاجر باید فیش حقوقی و کپی شناسنامه  گردد.

 و کارت ملی ضامن را تحویل دهد.
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 مورد اجارهتضمین قرارداد و تخلیه  -5ماده 
جبران بابت ضمانت تومان .................................................................ریال معادل...........................................مبلغیک فقره چک به باید مستاجر 

در اختیار ی صادر و ئطباطبامورد اجاره را در وجه دانشگاه عالمهتخلیه نیز تعهد پرداخت به موقع چک ها و خسارت احتمالی و 

درصورت تحقق  این چک در پایان مدت قرارداددانشگاه تحویل دهد.  واحد قراردادهایو رسید آن را به  قرارمالی دانشگاه  مورمدیریت ا

و وصول خواهد ضبط  ،عیناً به وی مسترد خواهد شد والّا به نفع دانشگاه ،تعهدات مستاجر، عدم تخلف از مفاد قرارداد و تحویل زمین

عتراض یا شکایت نسبت به ضبط و وصول چک را در تمامی مراجع اعم از اداری و قضایی از خود سلب و شد. مستاجر حق هرگونه ا

 .نمایدمیساقط 

 شروط -6ماده 
گونه وجه یا مالی به عنوان سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، حق دارند که هیچموجر و مستاجر اقرار و اذعان داشته و می -6-1

مدت قرارداد به  ق متصوره دیگر از سوی مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت نگردیده است و درصورت خاتمهریشه و نسق و سایر حقو

گونه ادعایی نسبت به حق ریشه و نسق ندارد و مکلف است زمین را از بذر و مستاجر هیچ،ابطال(  یا  فسخ و ،مدت  هر دلیلی )انقضای

 ای تحویل نماینده موجر نماید.لسهتخلیه و طی صورتج ،کلیه امکانات متعلق به خود

گردند. جبران کلیه خسارات وارده کارگر وی محسوب می ،باشندکه در اجرای این قرارداد در خدمت مستاجر می یکلیه اشخاص -6-2

 موجر و باشدمیتامین اجتماعی و سایر قوانین جاری کشور برعهده مستاجر کار و ومقررات نیز مسئولیت ناشی از قوانین به کارگران و

 ندارد.  مسئولیتی گونه،هیچ

گیرد و همچنین پرداخت مالیات و عوارض شهرداری زمین در مدت تعلق می ،پرداخت مالیات و کلیه عوارض قانونی که به قرارداد -6-3

 باشد. به عهده مستاجر می ،قرارداد اجاره

صورت مشارکت، نمایندگی، صلح حقوق، وکالت ا کالً به هیچ صورت حتی بهمساجر حق انتقال مورد اجاره را مشاعاً، مفروزاً، جزئاً ی -6-4

را وصول کند و  5موجر حق دارد چک مذکور در ماده  ،ندارد. در هر صورت با تخلف مستاجر اعم از حقیقی و حقوقی و غیره به دیگری

اض خود را در تمامی مراجع اعم از قضایی و نداشته و نخواهد داشت و حق شکایت یا اعتر ادعایی گونه اعتراض ومستاجر حق هیچ

 نماید.اداری از خود سلب و ساقط می

مستاجر به وضعیت مکانی و امکانات موجود در زمین مورد اجاره و همچنین اقدامات و عملیاتی که جهت کشت و زراعت در  -6-5

 خواهد داشت.گونه ادعایی نداشته و نهیچ،وقوف کامل دارد و در این خصوص  ،زمین الزم است

های آالت الزم ازقبیل تراکتور، گاوآهن، دیسک، کمباین و کود و کلیه هزینهفراهم ساختن بذر، کلیه عوامل، امکانات و ماشین -6-6

 موقع و به نحو مطلوبانجام بهای ناشی از نگهداری و پاشی و... همچنین کلیه هزینهسازی زمین ازقبیل سممربوط به زراعت و آماده

 برعهده مستاجر است. کاشت،داشت و برداشت

مطلق بوده و مستاجر متعهد به پرداخت آن است ولو اینکه در تمام یا قسمتی از مدت اجاره امکان  ،اجاره بهاحق موجر نسبت به  -6-7

 استفاده از عین مورد اجاره به هر دلیلی برای مستاجر فراهم نشود.
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    کلیهبرق و ، هزینهموتور تعمیرنگهداری از چاه آب، هزینه برداری و های بهرهکلیه هزینه-6-8

 باشد.های الزم برای آبیاری به عهده مستاجر میهزینه

 حفظ و نگهداری مورد اجاره و کلیه امکانات و تأسیسات متعلق به موجر در طول مدت استفاده به عهده مستاجر  -6-9

باشد و چنانچه تضمین هر دلیل و از طرف هر شخصی که باشد برعهده مستاجر می باشد. جبران کلیه خسارات وارده به اموال بهمی

 تواند جهت جبران کلیه خسارات به مستاجر مراجعه کند.موجر می،کفاف خسارات وارده را ننماید ، 5مذکور در ماده 

برداشت باشد یا نباشد، مورد اجاره را از مدت قرارداد اعم از اینکه زراعت آماده مکلف است بالفاصله پس از انقضای  مستاجر -6-10

مستاجر به  موجر،ساعت بعد از اخطار 48 ،ای به نماینده موجر تحویل نماید. درصورت تخلفتخلیه و آن را طی صورتجلسه ،اموال خود

 ،به نفع موجر 5اده مذکور در متضمین کلیه  ،است و در این صورت تومان میلیون یکمکلف به پرداخت  ،ازای هر روز تأخیر در تخلیه

 شود.ضبط و وصول می

نبوده و ممنوعیت  1337های مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب مستاجر معترف است که مشمول ممنوعیت -6-11

تضمین درصورت تخلف، کلیه  آینده نیز شامل حال او نخواهد شد و اگر هم بشود به طور آنی به موجر اطالع خواهد داد.مذکور در 

گردد و جبران خسارات وارده به موجر و اشخاص ثالث با مستاجر خواهد بود که از اموال و به نفع موجر برداشت می 5مذکور در ماده 

 گردد.تضمینات او استیفاء می

به و ری آبیا را  که احداث خواهد شد درخت کاری هکتار 15هکتار مشجر و  35  حدود ،منظم به طور مستاجر مکلف است  -6-12

 نماید. گهداریحفاظت و  ن از آنان نحو مطلوب

ای مورد اجاره را تحویل مستاجر مکلف است از تعدیات اشخاص ثالث به ملک جلوگیری کند و بعد از اینکه طی صورتجلسه -6-13

 شود.گرفت، ادعای تجاوز از اشخاص ثالث از ایشان پذیرفته نمی

که ایجاد  98-97هکتار و درخت هایی که در سال زراعی  35های قدیمی حدود )درخت زمین مشجرکلیه مستاجر مکلف است  -6-14

  .کندحفاظت  هاآبیاری و از آنهکتار(   15خواهد شد حدود 

در اراضی مورد اجاره،  زراعی 98-97طی سال  هکتار 15حدود خیابان کشی و کاشت نهال  ،یبا توجه به احداث دیوار پیرامون –6-15

 است با موجر همکاری الزم داشته و هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت. مستاجر مکلف
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 فسخ قرارداد -7ماده 

 چنانچه مستاجر در انجام تعهدات و وظایف خود مرتکب قصور و یا تقصیر شود یا آنها را انجام ندهد یا به طور ناقص و 

تواند ادامه قرارداد را به صرفه و صالح نداند، می ،ا موجر به هر دلیلیکیفیت انجام دهد و یا اجاره بها را در مواعد مقرر پرداخت نکند یبی

روزه فسخ نماید. در صورتی که فسخ قرارداد به دلیل تخلف مستاجر از اجرای تعهدات قانونی و قراردادی  15قرارداد را با اخطار قبلی 

پس از فسخ قرارداد به هر دلیلی، مورد اجاره را حداکثر شود. مستاجر مکلف است می ضبط ،5کلیه تضمین مذکور در ماده  ،خود باشد

مکلف به  ،هر روز تاخیر مستاجر در ازای ،ای تحویل نماینده موجر دهد. درصورت تخلفتخلیه و طی صورتجلسه ،ساعت 48ظرف مدت 

م از قضایی و اداری را نسبت حق هرگونه اعتراض یا شکایت در تمامی مراجع اع ،باشد. همچنین مستأجرتومان می یک میلیونپرداخت 

از خود سلب و ساقط  و نحوه وصول آن، میزان جریمه تأخیر ،فسخ، تأخیر در تخلیهدلیل فسخ،  اصل به تشخیص دانشگاه درخصوص

  نماید.می

 شیوۀ حل اختالف -8ماده 

موضوع ابتدا از طریق مذاکره حل  .. و. تفسیر و یا اجرای مفاد قرارداداعم از  موجر و مستأجراختالف بین  هرگونه در صورت بروز

عالمه طباطبائی ، دفتر حقوقی دانشگاه توافق حاصل نگرددظرف یک ماه از تاریخ برگزاری جلسه مصالحه  و چنانچهد خواهد ش

 االجراست.صادره قطعی و الزم و بدون صدور اجرائیه از سوی دادگاه نیز الزم نظرمرجع حل اختالف خواهد بود. 

  و هر چهار نسخه حکم واحد دارند.در تهران، در چهار نسخه تنظیم شده است در هشت ماده،  این قرارداد

 مستاجر:                                                                      طباطبائی                                                                                                                     موجر: دانشگاه عالمه

 مقام مجاز موجر: دکتر محمدرضا ویژه           

  سمت: معاون توسعه و مدیریت منابع دانشگاه

 

    

 


