ﻣﻘررات ﺷرﮐت ﻣﺳﮑن اﺳﭘو )ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﮐوﭼﮏ ﺗراس دار(
اﯾن ﻣﻘررات ﺟﮭت ﺗﺄﻣﯾن رﻓﺎه و آراﻣش ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن وﺿﻊ ﺷده اﻧد .ﮐﻠﯾﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑﺎﯾد ﺑﺎ داﺷﺗن رﻓﺗﺎری درﺳت ،ﺑﻘﯾﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را ﻣورد
ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب اﯾن اﻣر ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن آﻧﮭﺎ ﻧﯾز ﻣﻘررات ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن را رﻋﺎﯾت ﮐﻧﻧد.
اﻋﻼم ﺗﻐﯾﯾر آدرس
درﺑﺎره ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺣل ﺳﮑوﻧت و ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردن از ﯾﮏ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﺑﮫ اداره ﺛﺑت اﺣﻮال ) (maistraattiو ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ
ﺑﺧش وﯾژه ﺧدﻣﺎت و ﺳروﯾس دھﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اطﻼع دھﯾد.
ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﺣت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺷﺗرک
درب ﺑﯾروﻧﯽ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﺗﺣت اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﮐﻧﯾن ،در ﺳﺎﻋت  7ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  9ﺷب ﻗﻔل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .در رﻓت و آﻣد از طرﯾﻖ درب ھﺎی
ﺑﯾروﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دوﺑﺎره ﻗﻔل ﺷوﻧد .رﻓت و آﻣد از طرﯾﻖ ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺑدون ﺳر و ﺻدا ﺑوده و
ﺗوﻗف ﺑﯽ ﻣورد و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در اﯾن ﻣﮑﺎن ھﺎ ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد .راھﮭﺎی ﻣﺧﺻوص ﻋﺑور و ﻣرور در ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎت و در
ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﺎﯾد ﺗﻣﯾز و ﺑﺎز ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷوﻧد .ﺑﮫ دﻟﯾل رﻋﺎﯾت ﻧﮑﺎت اﯾﻣﻧﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﺗش ﺳوزی ،وﺳﺎﯾل اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﯽ ﺗوان
ﻓﻘط در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﮭت ﻧﮕﮭداری آﻧﮭﺎ ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده اﻧد ،ﻗرار داد .ﻗرار دادن ﮐﺎﻟﺳﮑﮫ ﮐودﮐﺎن و دوﭼرﺧﮫ ،در راه ﭘﻠﮫ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﻗرار
دادن ﻣوﺗور ﮔﺎزی و دﯾﮕر وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﻧﺻب ﺗﺎﺑﻠو و آﮔﮭﯽ ھﺎی ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ
ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﻧﺻب آﻧﺗن ﻧﯾز ﻓﻘط ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی اراﺋﮫ ﺷده از ﺟﺎﻧب ﺷرﮐت ﻣﺳﮑن اﺳﭘو ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧﺑﺎﯾد ﻓرش ﭘﺎدری در
ﺟﻠوی درب ﺑﯾروﻧﯽ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻗرار داده ﺷود.
اﺗﺎق ھﺎی رﺧﺗﺷوﯾﯽ
اﺳﺗﻔﺎده از اﺗﺎق رﺧﺗﺷوﯾﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻘررات وﯾژه ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .اﺗﺎق رﺧﺗﺷوﯾﯽ را ﺑﺎﯾد ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻣﯾز ﮐرد و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﻠﯾد
ﻣﺧﺻوص ﻗطﻊ و وﺻل ﺟرﯾﺎن ﺑرق وﺳﺎﯾل ﺑرﻗﯽ ﻧﯾز ﺑﺎﯾد ﺧﺎﻣوش ﺷود .ﺷﺳﺗن ﻗﺎﻟﯽ و ﻓرش در اﺗﺎق رﺧﺗﺷوﯾﯽ ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد
رﺧت ھﺎی ﺷﺳﺗﮫ ﺷده ﺧود را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺧﺷﮏ ﺷدن آﻧﮭﺎ از اﺗﺎق ﺧﺷﮏ ﮐن ﺟﻣﻊ آوری و ﺧﺎرج ﮐﻧﯾد .ﻓﯾﻠﺗر ﻣﺧﺻوص ﺟذب ﭘرز
اﻟﺑﺳﮫ ﻣﺎﺷﯾن ﻟﺑﺎس ﺧﺷﮏ ﮐن ،ﺑﺎﯾد ھﻣواره ﺑﻌد از اﺳﺗﻔﺎده ﺗﻣﯾز ﺷود.
دﻓﻊ زﺑﺎﻟﮫ
زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ روزﻣره و زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی دﯾﮕر ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھﺎی داده ﺷده درﺑﺎره ﻧﺣوه ﺟداﺳﺎزی زﺑﺎﻟﮫ ھﺎ ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺷده و ﺑﮫ داﺧل
ﺳطل ھﺎی زﺑﺎﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷوﻧد .دور رﯾﺧﺗن زﺑﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﻏﯾر از زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ روزﻣره )ﻣﺛ ً
ﻼ وﺳﺎﯾل ﭼوﺑﯽ و ﻣﺑﻠﻣﺎن( ﺑر ﻋﮭده ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﺑﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ھﻣﭼون اﻧواع ﺑﺎﺗری ھﺎ ،ﻗوطﯽ ھﺎی رﻧﮓ و ﺟﻌﺑﮫ ھﺎی دارو ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣراﮐزی ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظت از ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ھﻠﺳﯾﻧﮑﯽ ) (HSYﺑﻌﻧوان ﻣراﮐز ﺑﺎزﯾﺎﻓت زﺑﺎﻟﮫ ﺗﻌﯾن ﺷده اﻧد ،ﺑرده ﺷوﻧد.
ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھﺎی اﺗوﻣﺑﯾل
ﭘﺎرک ﮐردن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﻓﻘط در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده و ﻣﺷﺧص ﺷده اﻧد ،ﻣﺟﺎز اﺳت .ﭘﺎرک ﮐردن وﺳﺎﯾل
ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻓﻘط در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ رزرو ﺷده ﺷﺧﺻﯽ و ﭘﺎرک ﮐردن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ،ﻓﻘط در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھﺎی در ﻧظر
ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑرای ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﻣﺟﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .زﻣﺎن ﭘﺎرک ﮐردن در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھﺎی وﯾژه ﻣﮭﻣﺎﻧﺎن ﺑﺎﯾد ﮐوﺗﺎه ﻣدت ﺑﺎﺷد .ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ھﺎ ﻓﻘط ﺑرای
اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎی ﺷﺧﺻﯽ و ﻣوﺗور ﺳﯾﮑﻠت ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد .روﺷن ﮐردن وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﺑﮫ
اﺟﺑﺎر و ﺑﺎ اﺳﺗﺎرت زدن ھﺎی ﻣداوم ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﮔذاﺷﺗن اﺗوﻣﺑﯾل ھﺎی اوراق ﺷده و ﯾﺎ ﻗطﻌﺎت اﺗوﻣﺑﯾل در ﭘﺎرﮐﯾﻧﮓ ،ﺑرای ﺻﺎﺣب
اﺗوﻣﺑﯾل ﻣﺧﺎرج اﺟﺑﺎری را در ﭘﯽ دارد ﮐﮫ اﯾن ﻣﺧﺎرج ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺗﻘﺎل و دور اﻧداﺧﺗن آن  /و ﯾﺎ زﯾﺎن ھﺎی وارد ﺷده در اﺛر آن ﺑﮫ ﻣﺣﯾط
زﯾﺳت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺳﯾم ھﺎی ﺑرق اﺗوﻣﺑﯾل را ﺑﺎﯾد ﺑﻧﺎ ﺑدﻻﯾل اﯾﻣﻧﯽ ھﻣواره ﭘس از اﺳﺗﻔﺎده ،از ﭘرﯾز ﺑرﻗدرآورده و درب ﺟﻌﺑﮫ ﺣﺎوی ﭘرﯾز ﺑرق
را ﻧﯾز ﻗﻔل ﮐرد .اﺷﺗﺑﺎھﺎت ﻣﮑرر در ﻧﺣوه ﭘﺎرک وﺳﺎﯾل ﻧﻘﻠﯾﮫ ﻣوﺗوری ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺳﺦ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ﺷود. (KKO: 1997:85) .
)ﺗوﺿﯾﺣﺎت ﻣﺗرﺟم (KKO: 1997:85)* .ﯾﮑﯽ از ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی دﻋوی ﺣﻘوﻗﯽ ﻣﺎﺑﯾن ﻣوﺟر و ﻣﺳﺗﺄﺟر در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﻗواﻧﯾن  FINLEXذﮐر ﺷده اﺳت(.
واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ
رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣزاﺣﻣت ﺑرای ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺷود ،ﻣﻣﻧوع اﺳت .در ﺳﺎﻋت  7ﺻﺑﺢ ﺗﺎ  10ﺷب ﺑﺎﯾد ﺳﻌﯽ در ﺣﻔظ ﺳﮑوت و آراﻣش
ﺷﺑﺎﻧﮫ ھﻣﺳﺎﯾﮫ ھﺎ ﺷود .در رﺳﯾدﮔﯽ و ﻣراﻗﺑت از واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑﺎﯾد دﻗت ﺷود .درﺑﺎره ﻧﺷت آب و ﯾﺎ دﯾﮕر ﻋﯾوب و ﺧراﺑﯽ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
در واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ و ﯾﺎ در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی ﻋﻣوﻣﯽ و ﻣﺷﺗرک ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺳروﯾس و ﺗﻌﻣﯾرات
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اطﻼع داده ﺷود .ﻧﺑﺎﯾد زﺑﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻧﺳداد و ﯾﺎ اﯾﺟﺎد ﺧراﺑﯽ و ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯾﺷوﻧد ﺑﮫ داﺧل ﺗواﻟت و ﯾﺎ دﯾﮕر ﺳوراخ ھﺎی
ﻓﺎﺿﻼب رﯾﺧﺗﮫ ﺷوﻧد.
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ﺣﯾﺎط ھﺎی واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ
ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣوظب ﺑﮫ ﺗﻣﯾز ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط ﻣرﺑوط ﺑﮫ واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑوده و ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻓﺿﺎی ﺳﺑز و ﺑرف روﺑﯽ آن
رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧﻧد) .ﺑﮫ ﺷروط و ﺑﻧدھﺎی اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( .ﻏذا دادن ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت طﺑﯾﻌت وﺣش اﮐﯾداً ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻧرده زدن و ﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺗن ﮐﻠﺑﮫ ﻣﺧﺻوص ﺑﺎزی ﮐودﮐﺎن ،ﺑدون ﮐﺳب اﺟﺎزه از ﺻﺎﺣب ﻣﻠﮏ ﻣﻣﻧوع اﺳت .در ﻣﻌرض ﺟرﯾﺎن ھوا ﻗرار دادن ﻟﺑﺎس ھﺎ و
ﺧﺷﮏ ﮐردن رﺧت ھﺎی ﮐوﭼﮏ در ﺣﯾﺎط واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﻣﺟﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﮔردﮔﯾری و ﺗﮑﺎﻧدن ﻗﺎﻟﯽ ھﺎ و رﺧﺗﺧواب ﻓﻘط در ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی
ﺗﻌﺑﯾﮫ ﺷده ﺟﮭت اﯾﻧﮑﺎر ﻣﺟﺎز ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ
ﺗﮑﺎﻧدن ﻗﺎﻟﯽ ھﺎ و رﺧﺗﺧواب در ﺑﺎﻟﮑن ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﺗﮑﺎﻧدن و ﮔردﮔﯾری ،ﻓﻘط در ﻣﮑﺎن ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑدﯾن ﻣﻧظور در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده اﻧد ﻣﺟﺎز
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﺧﺷﮏ ﮐردن و ﻗرار دادن ﻟﺑﺎس ھﺎ در ﻣﻌرض ﺟرﯾﺎن ھوا ،ﻓﻘط ﺑر روی طﻧﺎﺑﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﯾر ﻧرده ھﺎی ﺑﺎﻟﮑن ﻗرار دارﻧد ﻣﺟﺎز
اﺳت .ﺷﺳﺗن ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ ﺑﺎ آب روان ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﮐﺑﺎب درﺳت ﮐردن و ﮔرﯾل ﮐردن ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﻏذا درﺳت ﮐردن در ﺑﺎﻟﮑن اﮐﯾداً ﻣﻣﻧوع
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻏذا دادن ﺑﮫ ﺣﯾواﻧﺎت طﺑﯾﻌت وﺣش در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ و در ﻣﺣوطﮫ ﺣﯾﺎط ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﺟﺎز ﻧﯾﺳت.
ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ
در ﺑﯾرون از واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ھﻣواره ﺑﺎﯾد ﺗوﺳط وﺳﺎﯾﻠﯽ ﭼون ﻗﻼده ﺑﺳﺗﮫ ﺷده ﺑﺎﺷﻧد و آﻧﮭﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑرای ﺑﻘﯾﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣزاﺣﻣت اﯾﺟﺎد ﮐﻧﻧد .راه ﺑردن ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﻣﺣوطﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن اﮐﯾداً ﻣﻣﻧوع ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻣدﻓوع ﺣﯾواﻧﺎت ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺎﯾد ﺟﻣﻊ
آوری ﺷده و ﺑﮫ داﺧل ﺳطل زﺑﺎﻟﮫ اﻧﺗﻘﺎل داده ﺷود.
ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در داﺧل واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ و در داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن
ﮐﻠﯾﮫ واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ
اﮔر ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر در ﻗرارداد اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ﻣﻧﻊ ﺷده ﺑﺎﺷد ،در اﯾﻧﺻورت ﻧﺑﺎﯾد در داﺧل واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾده ﺷود .ھزﯾﻧﮫ ھﺎی
ﺗﻌﻣﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﺳﺎرت ﺑﮫ ﺑﺎر آﻣده در اﺛر ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ﺟزو ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﺧراﺑﯽ ھﺎی ﻧرﻣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن و در اﺛر زﻧدﮔﯽ در
واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ اﯾﺟﺎد ﻣﯽ ﺷوﻧد ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯽ آﯾﻧد .ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻌﻣﯾرات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر ﺑر ﻋﮭده ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن واﺣدھﺎی
ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺑوده و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب ﯾﺎ ﻗﺑض ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود .ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎوی ﻣﻘررات ﻣﻧﻊ ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در ﻣورد
ﺗﻣﺎﻣﯽ واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻋﻘد ﺷد ،ﺳﭘس ﻣﻘررات ﻣﻧﻊ ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ و دﯾﮕر ﻣﮑﺎﻧﮭﺎی داﺧل ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻧﯾز ﺑﮫ اﺟرا
در ﻣﯽ آﯾﻧد .در اﯾن ﺑﺎره ﺟداﮔﺎﻧﮫ درﺑﺎره ﺷروع اﺟرای اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﻣﻘررات ،ﺑﮫ ﺳﺎﮐﻧﯾن اطﻼع داده ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و ﺑﻧﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘس از ﻣورﺧﮫ  01/2010ﻣورد ﺗﻌﻣﯾرات اﺳﺎﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد
ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن در داﺧل واﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ و ﻣﮑﺎن ھﺎی داﺧل ﺑﻧﺎ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﻣﻣﻧوع اﺳت .ﭘرداﺧت ﮐﻠﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻌﻣﯾرات
ﺧﺳﺎرت ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر ﺑر ﻋﮭده ﺧود ﺳﺎﮐﻧﯾن ﺑوده و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب )ﻗﺑض( ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎ و ﺑﻧﺎھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﮐﺎر ﺳﺎﺧت و ﺳﺎز آﻧﮭﺎ ﺑﻌد از ﻣورﺧﮫ  01/2010ﺑﮫ اﺗﻣﺎم رﺳﯾده اﺳت
ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر ﻋﻼوه ﺑر داﺧل و اﺣدھﺎی ﻣﺳﮑوﻧﯽ ،در داﺧل ﺑﺎﻟﮑن ھﺎ و ﮐل ﻣﺣوطﮫ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ ﺟز ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده
ﺟﮭت ﺳﯾﮕﺎر ﮐﺷﯾدن ،ﻣﻣﻧوع ﻣﯾﺑﺎﺷد .ﭘرداﺧت ﮐﻠﯾﮫ ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺗﻌﻣﯾرات ﺧﺳﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺷﯾدن ﺳﯾﮕﺎر ﺑر ﻋﮭده ﺳﺎﮐﻧﯾن ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و ﺑرای
آﻧﮭﺎ ﺻورﺗﺣﺳﺎب )ﻗﺑض( ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷود.
ﻧﻘض ﻣﻘررات
ﻧﻘض ﻣﻘررات ﻣﻣﮑن اﺳت ﺳﺎﮐﻧﯾن را ﻣوظف ﺑﮫ ﭘرداﺧت ھزﯾﻧﮫ ﺧﺳﺎرات وارد ﮐرده و  /ﯾﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻓﺳﺦ اﺟﺎره ﻧﺎﻣﮫ ﺷود.
ﻣﺗن ﺣﺎوی ﻣﻘررات ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑﮫ  12زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺗرﺟﻣﮫ ﺧواھد ﺷد.
ﺑﮫ وﺑﺳﺎﯾت  www.espoonasunnot.fiﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﮐﭘﯽ ﻣﺗن ﻣذﮐور را در ﺧواﺳت ﮐﻧﯾد.
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