
 یو رسم یهای عاد نامه اسخ اجارهفتقرارداد اقاله و  

و  .............. به شماره...................  مورخ ینامه عاد اجاره یقراردادهااصحاب 

 یدر دفترخانره اسرناد رسرم    یمر یتنظ ...........به شرماره   ینامه رسم اجاره

 سخحضور به هم رسانده و در خصوص تفا ..................خ مور..............  شماره

 .اند توافق نموده نیمذکور چن یو اقاله قراردادها

خصرات  شبه شررح م  یو رسم یاجاره عاد یمورد قراردادها تیتمام (الف

 ملیرک ع تفمنرا  یماه شمس ۳مدت اجاره در خصوص  یباال نسبت به الباق

و منرافع و حقروق    یمعنرو مرالی و   لحاع تمام حقروق  با مستأجرشده به 

با جمیع توابع و منضرمات شررعیه و عرفیره و     تصور قابل یو احتمال ینیع

الرذکر اقالره    هر نوع حقوقی ناشی از قراردادهای اجاره برا مشخصرات فروق   

برای اجراره   ...................به تاریخ  ...................گردید و همبنین تعهد آقای 

 نیز با توافق طرفین اقاله و تفاسخ گردید. ...به شرکت  ماهه زدهیسمجدد 

اقاله شرده   استیجاری ی در خصوص قراردادپرداخت الحسنه قرضمبلغ  (ب

تمامرا  برر عهرده بانرک      ................... هرای  فقره چک به شرماره ........... طی 

 ..................معرادل   الیر ر ..............به مبلغ  ا مجموع................  مورخ ............

 لیهمزمان با امضا تحو سند نیا امضاکنندگانقرارداد و  اصحابتومان به 

طری   الحسرنه  قررض و مبلرغ   چره  رهر  افرت یدرها اقرار بره   داده شده و آن

 .اند نموده مذکور های چک

و منافع منفصله از زمان عقد اجاره  گونه نماآت هیچ مستأجربا اقرار  .4 (ج

 یحادث نشده و در صرورت وجرود احتمرال   مستأجره  نیتا زمان اقاله در ع

 .موجر است آن متعلق به
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ننمروده   یاعالم نمود که پس از عقد در مورد معامله تصررفات  مستأجر .3 

 نیر در ا یگونره اسرتحقاق   هریچ  نیابنرابر  ؛آن شود متیق ادیکه موجب ازد

 مورد ندارد.

اقاله اسرقاط   نیاز طرف فاحش هرچندغبن  اریخ خصوصا  اراتیخ کافه. 3 

 .است دهیگرد

کننرد کره کرل مبلرغ      اعرالم و اقررار مری    ......... و آقرای  ............شرکت  .4

پرداخت  ...............ب( این قرارداد از سوی آقای )به شرح بند  الحسنه قرض

گونه ادعا یا اعتراضی تحت هیچ عنوان در هیچ مرجرع   و نسبت به آن هیچ

کره   ...............و  ....................آقایان  گردد میقضایی ندارند و در ضمن اعالم 

در زمران   ..............از سروی شررکت    الحسنه قرضبه نوعی در تسلیم مبلغ 

ادعرایی در خصروص مبلرغ     انرد  داشته ریانعقاد عقد اجاره اقاله شده همکا

نداشته و ندارند و در صورت وجود هر نروع ادعرا یرا دعروایی      الحسنه قرض

صورت تضامنی  ( به............و آقای ...ها )شرکت  تحت هر عنوان از سوی آن

 مس ول پاسخگویی خواهند بود.

  


