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 مجتمع حاکم برمقررات  ۷ماده 
 

 نحوه رفتار در مجتمع ۱بند 
 

تساھل برای سکونت در مجتمع در حالیکھ طرفین با ھم تفاھم دارند بھ نفع ھمھ ساکنان مجتمع و ھمچنین بھ نفع موجر است. احترام متقابل و 
 رسیدن بھ این منظور ھمانقدر مھم است کھ رعایت مقررات حاکم بر مجتمع اھمیت دارد.

 
 امنیت مجتمع ۲بند 

 
درھای زیرزمین و حیاط را ببندند. اگر کسی دیرتر از این ساعت از مجتمع خارج و یا وارد آن  ۰۰:۲۲ ساکنان طبقھ ھمکف باید از ساعت

 دد.شود باید دوباره درھا را ببن
 ھا بستھ نگھ داشتھ شوند. پلھ باید در طول روز باز و شب ھای راه در صورت نیاز پنجره

 
 سوزی خطر آتش ۳بند 

 
اجازه ندارید مواد  نشانی تماس بگیرند. ھستند با آتشسوزی در مجتمع یا در ھمسایگی ھر یک از مستأجران موظف  در صورت وقوع آتش

آب، ھوا یا خاک را  منفجره یا موادی را کھ بر اساس ماھیت، ساختار یا اندازه خود مستعد آسیب رساندن بھ افراد ھستند یا بھ صورت دیرپای
 ، داخل محل استیجار یا محوطھ بیاورید.شوند نمایند یا اینکھ باعث تغییرات منفی روی آنھا می آلوده می

 
 سازی نفت یا گازوییل مقررات اداری باید رعایت شوند. خاکستر مشتعل نباید در سطل زبالھ خالی شود. در صورت ذخیره

 
 تمیز کردن مجتمع، تمیز نگھ داشتن، مراقبت و نظم ۴بند 

 
. شان ھستند یمستأجران مسئول انجام اقدامات الزم برای تھویھ مناسب و کافی و تمیز کردن منزل و نیز راھروی نورگیر منتھی بھ انبار

ھای مخصوص خشک کردن لباس، ورودی  ھای آن، اتاق پلھ، راھروھا، درھا و پنجره مستأجران باید بھ نوبت و بر اساس الزامات حاکم راه
وسط ردیف رو در اینجا نصف فاصلھ تا خانھ کناری و یا  رو را تمیز کنند. منظور از محدوده پیاده گذرھا و نیز پیاده عالوه آب مجتمع و حیاط بھ

ھای بعدی از ھر طرف است. نھ تنھا معابری کھ جلو و پشت مجتمع ھستند، بلکھ آنھایی کھ در راستای دیوار لچکی قرار دارند یا تمامی  خانھ
بندان پس از پارو کردن معابر و  درصورت باریدن برف و یخ. شوند ای کھ متعلق بھ مجتمع است، شامل این محدوده می معابر جلوی محوطھ

موجر وسایل پارو و ھمچنین مواد مخصوص پاشیدن در معابر را در اختیار قرار . پاشیده شوند -غیر از نمک  -روھا، باید مواد مناسب  پیاده
پلھ زیرزمین و نیز فضاھای  مستأجران طبقھ ھمکف باید راھروی زیرزمین، راه. پلھ باید بھ صورت ھفتگی انجام شود تمیز کردن راه. دھد نمی

ھای زیرشیروانی ھستند (در  گذرھا را تمیز نگھ دارند. سایر مستأجران مسئول تمیز نگھ داشتن فضای زیرشیروانی و پلھ ک و تمامی آبمشتر
کردن محوطھ زیرزمین سھیم  اگر مجتمع فضای زیرشیروانی نداشت، ھمھ مستأجران باید در تمیز. را نیز مطالعھ نمایید) ۵ھمین راستا بند 

 زیرزمینپلھ راه نداشتھ باشد، مستأجران طبقھ اول مسئول تمیز کردن محوطھ  وشگاھی در طبقھ ھمکف واقع باشد کھ بھ انبار و راهاگر فر باشند.
 ھستند.

 
ھای زبالھ استفاده نماید.  طبق مقررات از سطل ھستندتمیز کردن تأسیسات زبالھ بر عھده مستأجران است. ھر یک از مستأجران موظف 

ھا را در کنار خیابان قرار  بھ نوبت در روزھای مخصوص خالی کردن سطل زبالھ توسط شرکت مدیریت زبالھ مربوطھ، سطل مستأجران باید
 د.ندھ

ھای زبالھ و نیز فضای سبز اطراف را تمیز کنند. موجر این  ھای سطل ھای زبالھ و دیواره ھمھ مستأجران باید بھ نوبت محل قرار گرفتن سطل
 کردن ھمھ مستأجران برنامھ تمیزکاری تنظیم نماید. حق را دارد با سھیم



 
۱  

 
 کابین آسانسور باید توسط مستأجران تمیز شود.

 
کھ در طول غیبت وی کار تمیزکاری طبق  اگر مستأجری در سفر است یا بھ دالیل دیگر حضور ندارد، باید پیش از آن طوری ھماھنگ کند

 مقررات انجام شود.
وظایف مربوط بھ زمستان را بھ شرکتی تخصصی دارد، کلیھ کارھای تمیزکاری و نیز  موجر این حق را برای خود محفوظ می

 ھای ناشی از آن را بین مستأجران تقسیم کند. بسپارد و ھزینھ
 

مخصوص شستن ھای مخصوص خشک کردن لباس، فضاھای  شوند، اتاق نباید از فضاھایی کھ بھ صورت مشترک استفاده می
 لباس، ورودی زیرزمین و مجتمع برای گذاشتن اقالم خانگی، پارک کردن دوچرخھ و غیره استفاده کرد.

 

 ھا، استفاده از فضای شستشوی لباس و خشک کردن آن شستن و خشک کردن لباس ۵بند 
 

فضای . مجاز است ۰۰:۱۹ ات ۰۰:۱۵ و ۰۰:۱۳ تا ۰۰:۷ھای ساکنان مجتمع، در روزھای کاری بین ساعات  فقط شستن لباس
برای استفاده در اختیار مستأجران قرار  نوبتشستشوی لباس و فضای زیرشیروانی یا اتاق مخصوص خشک کردن لباس، بھ 

ھا نباید  لباس. کند در صورت نیاز موجر برای این کار قوانینی وضع می. تواند تعیین کند ترتیب استفاده را موجر خود می. گیرد می
 منازل خشک شوند.داخل 

ھا باید در فضای  ھای مخصوص خشک کردن استفاده کنید. برای خشک کردن لباس در بالکن، لباس لطفاً برای این کار از اتاق
کن  کن، اتاق خشک پس از استفاده از فضای مخصوص شستشوی لباس، ماشین لباسشویی، ماشین خشک. ھا آویزان شوند پایین نرده
ھای زیرزمین و زیرشیروانی باید ھمیشھ مشخص باشد و در ھوای  جای پنجره. باید تمیز شوند ھا این اتاق ھای منتھی بھ و ورودی

 ھا بستھ شوند. توفانی یا بارانی و نیز شب
 

 پیشگیری از آسیب ۶بند 
 

بھ  ھا کشی و لولھ لولھخود از سیستم زدگی ھر یک از مستأجران باید در راستای منافع  زدگی یا وجود خطر یخ درصورت بروز یخ
شیر رادیاتورھای تجھیزات گرمایشی نباید بستھ شوند. این ، زدگی ھمچنین در صورت وجود خطر یخ. اندازه کافی محافظت نماید

ھای جاسازی شده در درزھای دیوار یخ  در غیر این صورت لولھ. کند ھای خواب صدق می مورد بھ طور خاص در مورد اتاق
برای تمیز کردن . ھای خانگی و آشپزخانھ نباید در توالت یا چاه فاضالب ریختھ شوند گیری از انسداد لولھ، زبالھزنند. برای جلو می

باید توسط مستأجر  ھای ناشی از رفتار نادرست آسیبھزینھ  استفاده کرد.از اسیدھا یا بازھای خورنده نباید سرویس بھداشتی 
 پرداخت شود.

 

 آسیب ببیند و مستأجر مسئول شناختھ شود. یده شود، زیرا بدین واسطھ ممکن است کفموکت نباید بھ کف اتاق چسب
د ندیدگی قرار خواھ واسطھ رطوبت در معرض آسیب مستأجر باید آگاه باشد کھ اجازه ندارد وسایلی را در زیرزمین انبار کند کھ بھ

 گرفت.
 

 سکوت در مجتمع ۷بند 
 

صدای موسیقی، رادیو و تلویزیون نباید باعث . ایجاد سروصدای آزاردھنده خودداری نماییدلطفاً در مجتمع و در محوطھ بیرون از 
 اختالل در آرامش سایر ساکنان مجتمع شود.

عالوه بر این، مقررات معمول محلی چنان کھ متداول است، در . در ھر شرایطی بلندی صدا باید در حد فضای سکونت خودتان باشد
توان از ایجاد سروصدا جلوگیری کرد (تکاندن  در مواردی کھ برای انجام کار در خانھ، حیاط یا باغچھ نمیکند.  اینجا نیز صدق می

 و ۰۰:۱۳ تا  ۰۰:۸ زنی و امثال آن)، باید این کارھا را روزھای دوشنبھ تا جمعھ بین ساعات فرش و گلیم، جارو کشیدن، چمن
اگر طبق مقررات اداری ساعات دیگری برای انجام این  انجام داد: ۰۰:۱۹ تا ۹ :۰۰ ھا از ساعت و نیز شنبھ ۰۰:۱۹ تا ۰۰:۱۵

کارھا مشخص شده باشد، باید از آن ساعات پیروی کرد. کباب کردن در بالکن، تراس و محوطھ بیرونی مجاز نیست. در صورت 
 اھد کرد.گیری خو بروز اختالف نظر بین ساکنان مجتمع یا ھمسایگان درباره ملک اجاره شده، موجر تصمیم

 
 محوطھ بیرونی، زمین بازی و فضای سبز ۸ بند



 
 

  
 
 
 

ھا و نظرات  رو موجر از طرح نمایانگر تصویر کلی مجتمع مسکونی است. از اینباشد، مرتب اگر محوطھ بیرونی 
 د.کن مستأجران درباره مشارکت در مراقبت، نگھداری و زیباسازی فضای بیرونی استقبال می

 
کودکان و نوجوانان . روندکھ محیط زندگی و تجھیزات کثیف نشوند و از بین نشود، توجھ داشتھ باشند  از ھمھ افراد درخواست می

در . والدین باید نسبت بھ وظیفھ خود مبنی بر نظارت بر فرزندانشان آگاه باشند. باید بھ طور خاص در این خصوص توجیھ شوند
در خصوص خسارات ناشی از استفاده از تأسیسات و . رسانی فوری دارد موجر درخواست اطالعموارد خطر یا بروز آسیب، 

 گیرد. را برعھده می انگاری سھلتجھیزات معیوب، موجر صرفاً مسئولیت 
 

دادن بھ  ھا نیز در محدوده مسکونی باید ھمیشھ قالده داشتھ باشند. باید از غذا حیوانات خانگی باید دور از زمین بازی باشند. سگ
 ھا اجتناب شود. کبوترھا و گربھ

 
در شستن خودرو صرفاً باید . تعویض روغن و تعمیر دوچرخھ در محوطھ مسکونی و نیز خیابان، میادین و حیاط گاراژ ممنوع است

رک شده وسایل نقلیھ غیرمجاز و نیز کاروان پا اند، انجام شود. ھای مخصوص کھ بعضاً برای این کار در نظر گرفتھ شده محل
 شوند. ھزینھ این کار بر عھده شما خواھد بود. کش می توسط موجر یدک

 
 از -ی شده بھ خصوص غیر از زمان رشد کار مورد استفاده قرار گیرد. محوطھ چمن دقتفضای سبز و زمین بازی باید با توجھ و 

 ارند.در آن زمان فقط بھ صورت محدود دوام د. مراقبت داردنیاز بھ  -پاییز تا بھار 
 

در صورتی کھ مستأجر تمایل بھ کاشت درخت، درختچھ و گیاھان بادوام و نیز کاشت گل داشتھ باشد، موجر بھ وی مشاوره 
اگر الزم باشد کھ گیاه . اگر کاشت نامناسب باشد، ممکن است الزم باشد کھ گیاه کاشتھ شده برداشتھ شود. دھد تخصصی می

کارد،  اگر مستأجر گیاھی می. شود کارھای باغبانی آسیب ببیند، ھیچ غرامتی پرداخت نمیبرداشتھ شود یا گیاه در طول انجام 
 بعدھا خود باید از آن مراقبت کند.

 
ھمھ ساکنان مجتمع، ھمچنین کسانی کھ خانھ را . این مقررات مجتمع مسکونی بخشی از قرارداد اجاره منعقد شده با مستأجر ھستند

 ظف بھ رعایت این قوانین ھستند.کنند، مو از مستأجر اجاره می



 
 

 
 

 دار کودکان قوانین مجتمع مسکونی دوست
 

 سر و صدای کودکان .1
 

فقط در موارد استثنا باید با رفتاری مھربان از کودکان خواھش . سر و صدای کودکان بخشی از زندگی و موسیقی آینده است
 کرد کھ رعایت کنند.

 
 نظر کودکان .2

 
 موارد اختالف نظر باید نظر کودکان پرسیده و لحاظ شود.در 

 
 کالسکھ کودک .3

 
 پلھ قرار دارد. توان کالسکھ را در راه اگر ممکن باشد، می

 
 زمین بازی .4

 
زمین . حضور داشتھ باشند، زمین بازی تنھا جایی نیست کھ کودکان اجازه دارند. کنند در محوطھ بیرون بازی می اشتیاقکودکان با 

 طبیعتاً استفاده از زمین بازی برای دوستان ھم مجاز است.. معابر و دیگر فضاھای باز "جای بازی" کودکان ھستندچمن، 
 

 فضای باز .5
 

 اجازه دارید در زمین چمن و حیاط برای کودکان چادر بزنید و استخر پالستیکی برپا کنید و پتو پھن نمایید.
 

 بازی آب .6
 

 توانید از اتاق لباسشویی آب بردارید. برای دوش گرفتن در باغ و سایر موارد میبازی یا  برای پر کردن استخر، آب
 

 حیوانات خانگی. ۷
 

اسھ تھدیدکننده مھای  ھا نیست. مدفوع سگ روی چمن و معابر و نیز مدفوع گربھ در گودال فضای سبز، محل دستشویی سگ
 سالمتی کودکان است.

 
 بازی توپ .8

 
 مجاز است. ، در ھر حالترسانند نمیھا و تنھ درختان  بھ بوتھ آسیبیبازی با توپی نرم کھ  توپ

 
 ھای بازی کودکان ماشین .9

 
ھای خود (مثل بیبی کار، سھ چرخھ و غیره) و برای راندن روروک و اسکیت از فضای  توانند برای راندن ماشین کودکان می

 آسفالت موجود استفاده کنند.
 

 کنند رانندگان خودرو مالحظھ می .10
 

رو و حیاط پارک کنند. در تمام فضای سکونت  دارندگان وسایل نقلیھ باید مراعات کودکان را بکنند و اجاره ندارند در پیاده
 قانون سرعت مناسب برای گام برداشتن حاکم است. ،مستأجران
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