
 فرينگ آپارتهان نشینی ٍ يهسایٌ داری

 

 نشینی آپارتهان فرينگ تعریف

باید  آنبٌ نجهَعٌ قَاعد ٍ آداب نَرد نیاز برای سکَنت در خانٌ يای آپارتهانی را کٌ تهانی ساکنان 
 رٍابط ٍ زندگی فرينگ آپارتهان نشینی نی گَیند . این آداب ٍ قَاعد بٌ نرٍر ، رعایت کنند ،

در این .  را تحت تاجیر قرار نی ديد ٍ بًبَد نی بخشدساکن در یک آپارتهان  يهسایگان اجتهاعی
جهعیت ٍ افزایش ٍسعت شًريا ٍ بٌ تبع آن  لیل رشد رٍزافزٍنزنینٌ کشَر نا ایران نیز بٌ د

نشکلی  لَگیری از برٍز يرگَنٌ اختالف ٍبرای جنشینی ، نیازنند آن است تا نردم گسترش آپارتهان 
داشتٌ  يهسایٌ داریٍ  آپارتهان نشینی فرينگ درک کانل ٍ جانعی از اطالعات ٍ ن زنینٌ ،در ای
 . باشند

 

 پخش ، تلَیزیَن بیش از اندازى بلند صدای ،با صدای بلند  صحبت نَاردی از جهلٌ ؛ بٌ عنَان نحال
را نی تَان جز نَاردی  … ٍ رٍز شبانٌ از ساعت ير در تعهیرات پر سرٍصدا ، بلند صدای با نَسیقی

برشهرد کٌ در خانٌ يای بزرگ ٍ ٍیالیی شخصی )کٌ در زنان يای قدیو بیش تر خانٌ يا از این نَع 
نی  ٍلی يهین نَارد ) اگر در ير ساعت از شبانٌ رٍز باشند ( ؛بَدند( نشکلی بٌ ٍجَد نهی آٍرند 

، زنینٌ ساز برٍز نشکل ٍ  دخانٌ يای آپارتهانی کٌ چندین خانَادى ساکن اش يستن تَانند در
 اختالفات بزرگ ٍ بیش از اندازى شَند .

دانست . نعهَال دلیل این انر را نی تَان ساختار آپارتهان يا ٍ تفاٍتی کٌ با خانٌ يای ٍیالیی دارند 
در آپارتهان يا ، فضايا فشردى تر است ، دیَاريا ضخانت کافی ندارند ، ٍاحديا رٍی یکدیگر قرار 

دیگر يهسایٌ يا  اذیت.. . يهین انر باعخ نی گردد تا سرٍصدايا بٌ راحتی ننتقل ٍ باعخ دارند ٍ .
 .   شَددر آن آپارتهان 

 

 ٍ تضادش با فرينگ آپارتهان نشینی اختیاری چاردیَاری جهلٌ

این جهالت ٍ باٍريا بٌ  .نتاسفانٌ برخی جهالت ٍ باٍريای غلط يستند در ير فرينگی ٍجَد دارند 
نرٍر زنان نٌ تنًا باید ننسَخ گردند ، بلکٌ اصرار ٍ پافشاری بر آن زنینٌ ساز برٍز نشکالت نی گردد 

 ایرانیان بین در ) چاردیَاری اختیاری ( ، جهلٌ ای است کٌ از گذشتٌ يای دٍر جهلٌ . بٌ عنَان نحال
شخصی ٍ  زندگی در دخالت قصد دیگران نندنی ک احساس افراد کٌ ینَاقع در ٍ است رٍاج داشتٌ



ٍلی با یک دیدگاى ننصفانٌ باید بگَییو ، .  گیرد نی قرار استفادى نَرد ، دارند را يا آن خانَادگی
دیگر ،  نسائل از بسیاری در «اختیاری دیَاری چًار » ی جهلٌ آپارتهانی زندگی انرٍزى با گسترش

 زندگی باالیی ٍاحد سقف زیر در ٍ پایینی ٍاحد سقف رٍی بر شها زیرا ؛کاربرد ٍ نفًَنی ندارد 
ير رفتار پرسرٍصدا ٍ غیر نسئَالنٌ ای ، آسیب ٍ نزاحهت برای آن ٍاحديا بٌ شهار نی  ٍ کنید نی

 رٍد . 

 باعخ در بین ٍاحديای آپارتهان يا ٍاقع شدى اند ٍ ضخانت زیادی يو ندارند ، نشترکی کٌ دیَار
 ٍ سر در این بین گايا نشکل .در بین ساکنین آپارتهان نی گردد  نشترک حقَقی ٍ حق ایجاد

 بسیاری از ساکنان آپارتهان يا کٌ است نشینی آپارتهان نشکالت ترین بزرگ  از یکی نزاحو صدايای
 . يستند آن درگیر

برای حل نسائل ٍ اختالفات احتهالی در بین ساکنین آپارتهان يا ، سعی کردى ایو برخی از نًهترین 
سائل ٍ نَارد نَجَد در فرينگ آپارتهان نشینی کٌ در عرف جانعٌ ٍجَد دارد ٍ رعایت آنًا کهک ن

 زیادی در راستای جلَگیری از برٍز اختالفات نی نهاید را برای شها عزیزان تشریح کنیو .

 

 آپارتهان نشینی بٌ قَانین احترام

 يهفکری با ٍ نجتهع ندیر تَسط نعهَال قَانین ير آپارتهانی دارای نجهَعٌ قَانینی نی باشد . این
 یتهان در این قَانین گفت قاطعیت با تَان نهی بر این اساس . شَد نی تصَیب ساکنان سایر

بٌ عنَان نحال نگًداری از حیَانات خانگی ، عهلی نیست کٌ در تهانی .  باید رعایت شَد يا آپارتهان
يهٌ شان  ساکنین یک آپارتهان نَارد انکان دارد ، در برخی زیرا آپارتهان يا باالجبار نهنَع باشد .

 . بٌ تَافق رسیدى باشند  نَضَع این سر بر ٍ باشند خانگی حیَانات ایدار

تَافق کردى باشند کٌ يیچ گَنٌ حیَان خانگی ای را  آپارتهانیساکنین نهکن است ، برعکس آن 
 قَانین از اقدام بٌ سکَنت از قبل ،. بٌ يهین علت تاکید نی شَد  کنندنباید درٍن نجتهع نگًداری 

از سکَنت در آن خَدداری نهایید . ٍ در صَرت نخالفت با قَانین آن آپارتهان  شَید نطلع نجتهع
 ٍلی اگر ساکن شدید ، نَظف بٌ رعایت قَانین تصَیب شدى نی باشید .

را در نجهَعٌ ) الزم بٌ ذکر است قانَنی نلزم بٌ رعایت تَسط ساکنین است کٌ ندیر نجتهع آن 
 قَانین آن نجتهع درج نهَدى ٍ بٌ اطالع کلیٌ ساکنین آن نجتهع رساندى باشد (

 

 را جدی بگیرید شارژ پرداخت



از نًهترین نَارد فرينگ آپارتهان نشینی ، پرداخت بٌ نَقع شارژ ٍاحد نی باشد . اگر جز ساکنین 
یک آپارتهان نی باشید ، پرداخت شارژ نايیانٌ تان را جدی بگیرید ٍ آن را سرٍقت بپردازید . 

بر  شینین آپارتهان نشکالت ترین رایج را نی تَان جز آن نهَدن پرداخت دیرنشکل پرداخت شارژ یا 
 شَد نی پرداخت نجتهع یک ساکنان تَسط نايیانٌ بصَرت کٌ است ای يزینٌ شارژ ی يزینٌ. شهرد 

ناى بٌ  ٍ شدى نشخص کلی تَافق یک اساس بر تَسط ندیر ساختهان ٍ يزینٌ این نیزان اصَال .
) يزینٌ ی قسهت يای  جًت انجام برخی يزینٌ يای نشترک نجتهع ندیر بٌ ناى ، تَسط ساکنین

نظیر ؛ رٍشنایی راى پلٌ  نجتهع عهَنی این نبلغ اصَال صرف يزینٌ يای.  شَد نی پرداخت نشاع (
 سرٍیس نانند عهَنی تعهیرات ی يزینٌ ، ساختهان کلی نظافت يا ، رايرٍيا ، پارکینگ ٍ ...

 ... نی گردد . ٍ ، حقَق سرایدار عهَنی فضايای آنیزی رنگ ، آسانسَر

 

 ينگام رفت ٍ آند سرٍصدای زیادی ایجاد نکنید

آپارتهان نشینی جز انَری است کٌ ، کَچکترین نسائل در آن گايا دارای ايهیت نی باشد . یکی از 
د . در این این نَارد نَاقعی است کٌ از در ٍرٍدی ساختهان تا در ٍرٍدی ٍاحد خَد در تردد يستی

  . دیشَنارضایتی يهسایگان نکنید تا نَجب ن ایجاد ییسرٍصدانسیر سعی کنید حداالنکان 

کٌ زنان  شب پایانی ساعات ٍ زٍد  صبح خصَص بٌ ، بپريیزید پاکَبیدن از يا  پلٌ  راى در ينگام تردد
تَصیٌ نی شَد درٍن ننزل بٌ يیچ عنَان از کفش استفادى . استراحت ساکنین بٌ شهار نی رٍد 

. نکنید ) زیرا سرٍصدای زیادی ایجاد نی کند ، بخصَص در خانٌ يایی کٌ کف پَش چَبی دارند ( 
صحبت بلند اگر نکررا تکرار گردد نی  ٍ خندى.  کنید نکالهٌ ٍ گفتگَ آيستٌ صدایی با رايرٍيا در

را آيستٌ ٍ آرام باز کنید ٍ  دريا. س از انجام آن خَدداری کنید ( پ تَاند نَعی نزاحهت تلقی شَد )
 .  ببندید پست سرتان

 

 نحَى نگًداری ٍ جا بٌ جایی زبالٌ يایتان را در آپارتهان جدی بگیرید

ساعت خرٍج زبالٌ يا را در خاطر داشتٌ باشید ٍ سعی کنید حداالنکان در يهان ساعت زبالٌ يا را 
را   زبالٌ ی کیسٌ ج زبالٌ دقت کنید در  ٍجهع آٍری اش قرار ديید . ينگام خر خارج نهَدى ٍ در نحل

يهچنین از سَراخ نبَدن کیسٌ زبالٌ نطهئن شَید ، زیرا چکٌ کردن ٍ ریختن  ٍنحکو ببندید 
نقداری از آن در رايرٍيا یا راى پلٌ يا نَجب آلَدگی آن نحیط ٍ بٌ طبع آن آزردگی دیگر ساکنین 

 زبالٌ آن در سطل ظرفیت از  بیش اگر.  نکنید پر گنجایشش حد از  بیش را زبالٌ تان  سطل. نی گردد 
 . شَد حرکت غیرقابل حتی یا کنند گیر آن در يا زبالٌ یا شَد ٍاژگَن کار این با است نهکن ، بریزید



 

 بٌ فکر درآندزایی از انباری نباشید

( نی  دارای انباری ) در قسهت پارکینگ آنگايی اتفاق نی افتد ، در آپارتهان يایی کٌ ير ٍاحد 
ادى ای نهی کنند ٍ در ٍاقع آن قسهت خالی است . در باشد . برخی از ساکنین از انباری خَد استف

این نَاقع برخی از ساکنین فکر نی کنند با اجارى ی انباری خَد بٌ برخی افراد غریبٌ خارج از 
خَد ، درآندی کسب کنند . ٍلی باید گفت این کار  ساختهان ، نی تَانند از این قسهت بالاستفادى

درستی نیست ٍ در اکحر نَارد ) بٌ علت ٍرٍد شخص غریبٌ ( نَجب نارضایتی ٍ آزار سایر ساکنین 
 نی باشد ٍ برای رعایت فرينگ آپارتهان نشینی باید از انجام این عهل خَدداری نهَد .

 

  شخصی ٍسایل از نراقبت ٍ نشینی آپارتهان فرينگ

شاید برای شها يو اتفاق افتادى باشد کٌ ساکن آپارتهانی نی باشید ٍ در این بین يهسایٌ تان بدٍن 
در نظر گرفتن رعایت حال شها ٍسیلٌ شخصی خَد نظیر جاکفشی یا ... را در فضای نشترک قرار نی 

ٍ جز کسانی  ديد . در این ينگام قطعا شها دچار نارضایتی نی شَید . پس این انر را جدی بگیرید .
  نباشید کٌ خَدخَاى بَدى ٍ ضایع نهَدن حقَق دیگران برایشان ايهیتی ندارد .

 ی فاصلٌ زیرا ؛ دارد بیشتری ايهیت ٍاحدی چند يای نجتهع برای خصَص بٌ رعایت این نسئلٌ
 سد نَجب نشترک فضای در شخصی ی ٍسیلٌ يرگَنٌ دادن قرار ٍ بَدى کونسبتا  یکدیگر با ٍاحديا
 ٍ پارکینگ ی نحَطٌ ، يا پلٌ ، رايرٍيا ، يا پنجرى بیرٍنی نهايای هانندي فضايایی . شد خَايد نعبر
 . باشند داشتٌ تَجٌ يا آن بٌ باید افراد کٌ يستند عهَنی فضايای جهلٌ از نجتهع اصلی درب

 

 ٍسایل خطرناک را بٌ ساختهان ٍارد ٍ یا نگًداری نکنید

ساکنین آپارتهان يا در ٍاحد یا انباری خَد ٍسایل خطرناکی را گايی شايد آن يستیو کٌ برخی 
 بنزین بشکٌ ٍ یا در انباری خَد ، گاز کپسَل نگًداری نی کنند . برای نحال برخی افراد در ننزل خَد

این ٍسایل بٌ طَر ذاتی خطرناک ٍ آسیب زا بٌ شهار نی . نی کنند  نگًداری نبادا رٍز برای را ... ٍ
انکان برٍز حادجٌ ٍجَد دارد . قدیو يا کٌ خانٌ يا دارای حیاط يای بزرگ بَدند خطر رٍند ٍ ير آن 

 این گَنٌ ٍسایل بٌ نراتب کهتر بٌ شهار نی رفت . 



دارد بسیار  ٍلی نگًداری از اینگَنٌ ٍسایل در آپارتهان يا بٌ علت ساختار فشردى ٍ نتراکهی کٌ
خطرناک بٌ شهار نی رٍد . پس سعی کنید بٌ طَر جدی از يرگَنٌ حفظ ٍ نگًداری این گَنٌ ٍسایل 

  در آپارتهان نحل سکَنت تان خَدداری نهایید .

 

 ) نشترک ( دقت کافی داشتٌ باشید . عهَنی انَال حفظ در

رٍند ٍ تهانی ساکنین از آن  در ساختهان يا برخی ٍسیلٌ يا جز انَال نشترک ساختهان بٌ شهار نی
يا استفادى نهَدى ٍ از ننافع آن ننتفع نی گردند . ) يهانند آسانسَر ، در ٍرٍدی نجتهع ، النپ راى 

 افراد تهام شَد خراب اگر ٍ است ساکنین يهٌ بٌ نتعلق پلٌ يا ٍ رايرٍيا ، آیفَن ٍ ... ( این انَال
ٍارد نشَد آنًا آسیبی  سعی کنید طَری استفادى کنید کٌ بٌ بنابراین.  شَند نی نحرٍم آن از نجتهع

 .  نکنید استفادى سنگین ٍسایل نقل ٍ حهل ٍ کشی اجاث  ٍسیلٌ عنَان بٌ آسانسَر از . بٌ عنَان نحال ؛

 

 ؟ چرا باید بٌ فرينگ آپارتهان نشینی تَجٌ کنیو

با رشد برق آسای جهعیت ٍ گسترش شًريا ، انسانًا بٌ ناچار باید برخی انَر نانند آپارتهان نشینی 
را بپذیرند ٍ خَد را با آن ٍفق ديند . در این زنینٌ اگر افراد آگايی ٍ شناخت کانلی از حق ٍ حقَق 

داشتٌ باشند  ٍ يهچنین نسئَلیت يایشان ) کٌ اصطالحا يهان فرينگ آپارتهان نشینی نی باشد (
 عهدى، خیلی زٍد نی تَانند بدٍن يرگَنٌ نشکل ٍ اختالفی ساکن آپارتهان شَند . باید بپذیریو 

 در سنتی زندگی ذينیت يهان با يا خانَادى برخی کٌ شد آغاز زنانی نشینی آپارتهان نشکالت ترین
گ آپارتهان نشینی شدند ٍ يیچ شناختی از فرين آپارتهان در زندگی ٍارد ، دار حیاط يای خانٌ

 نداشتٌ اند .

 آسایش سلب نانند نشکالتی دیگران ٍ خَد برای آٍرند نی رٍی آپارتهان در زندگی بٌ ٍقتی بنابراین
 نقابل يا کفش گذاشتن يایشان ، تلَیزیَن ٍ رادیَ صدای کردن زیاد ، کردن صحبت بلند با نردم
 برگزاری ، ریزد نی يا پلٌ رٍی آن يای شیرابٌ کٌ حالی در سطل بدٍن زبالٌ حهل ، يا پلٌ پاگرد

 برای. پس باید بپذیریو  دانند نی عادی را کاريا این ٍ کنند نی ایجاد …ٍ صدا ٍ سر پر يای نًهانی
یاد گرفتٌ ٍ آن  را يا نکان این در زندگی فرينگ است الزم قبل از ير چیزی ، نشینی آپارتهان زندگی

 .يا را رعایت کنیو .

 

 فرينگ آپارتهان نشینی ؛ انری نًو ٍ ضرٍری آنَزش 



 عدم ، ساکنان برخی سَی از نشینی آپارتهان نقررات ٍ نقَانی در اکحر نَاقع دلیل اصلی عدم رعایت
 حقَق ٍ خَد ٍظایف حدٍد با آشنایی عدم ٍ نشینی آپارتهان نقررات ٍ قَانین با آنًا آشنایی

 در اکحر نَاقع نشینی آپارتهان قَانین ضهانت اجرايای دیگر سَیی ازنی باشد .  يهسایٌ يایشان
 اساس بر نشینی آپارتهان فرينگ رعایت عدم علت بٌ کسی اتفاق نی افتد کهتر ٍ نیست جدی
 . است گرفتٌ قرار بازخَاست نَرد قانَن

 آگاى برای ٍ بخصَص ندیران ير آپارتهانی نی تَانند نسکَنی يای نجتهع ندیرى يیات اعضای
 نیان نشترک يای نشست بٌ صَرت نايیانٌ جهعی سکَنت قَانین از يا آپارتهان ساکنان سازی
 ٍ نشینی آپارتهان قَانین بیشتر يرچٌ رعایت برای را يهسایگان ٍ نهَدى برگزار ساختهان ايالی
 اجتهاعی ٍ خدناتی يای دستگاى سایر نقش بین این در انا ، کنند تَجیٌ يهسایگان سایر حقَق
 . شَد گرفتٌ نادیدى نباید يا شًرداری نانند شًر

در جًت  شان شًرٍندان آگايی نیزان باال بردن در جًت در ير شًری نی تَانند يا شًرداری
عالٍى  ٍ نهایند تَزیع تًیٌ ٍ آنَزشی يای برٍشَر ، نشینی آپارتهان فرينگ ٍ قَانین چارچَب يا ٍ

برگزار نهَدى ٍ نردم را  .ٍ ... فرينگسرايا دربا حضَر کارشناسان این حَزى  يایی نشست بر آن
 تشَیق بٌ حضَر در آن نهایند .

 

 نتیجٌ گیری

حقَق يهسایٌ ٍ يهسایٌ داری بسیار نًو است ٍ قَانینی کٌ ساکنین یک ساختهان تًیٌ نی کنند 
باید رعایت شَد. این قَانین در جًت راحتی ٍ آسایش يهسایگان ٍضع نی گردد ٍ در تالش است 

فرينگ آپارتهان نشینی را بًبَد بخشد. با تَجٌ بٌ نَارد باال باید گفت يهسایگان در جایگاى یک تا 
عضَ خانَادى ای يستند کٌ باید نراقب رفتار ٍ گفتار خَد در قبال سایر اعضا باشند. این اصَل بیان 

 شدى بٌ يهبستگی يهسایگان بسیار کهک نی کند.

 

 

 

 

 



 پیشنًاد

انین تصَیب شدى را با نرم افزار ندیریت ساختهان يَنتیک در اختیار ندیر ساختهان نی تَاند قَ
يهٌ ساکنین قرار ديد. با این نرم افزار ساکنین بٌ سادگی از قَانین ٍ اعالنات ساختهان نطلع شدى ٍ 

 کنند.نی در جًت رعایت آن تالش 
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