
 

 
 

 

 
 

 مواردیهنگام اجاره کردن یک خانه به چه 
 – کنمباید توجه 

 
 اجاره نامه محتوای یک

 
 
 
 

 



 
 

 پیشگفتار:
 
 

،خوانندگان عزیز  
 

 یا نقل مکان به  و یا در حال بستن قرارداد  آیا شما در جستجوی آپارتمان
هستید؟ برای خودتان آپارتمان یک  

 
.  تهیه شده فولدا که توسط دفتر همپیوندی شهرستان      در این بروشور،

خصوص مفاد        در  های مفیدی به شما اطالعات و راهنمایی  است، 
تا شما بدانید هنگام اجاره یک        داده میشود ،     اجاره نامهموجود در

 درحین یک قرارداد اجاره ای    و   به چه مواردی توجه کنید   آپارتمان
. چه رفتاری داشته باشید         

میتوانید انتظار       و آنچه که از صاحب خانه شما  همچنین حق و حقوق
داده خواهد شد.   توضیحشما  رایب در این بروشور   داشته باشید،   

 
  برایتان نقل مکان موفقیت آمیزی را آرزو داریم.

 
 
 

 دفتر همپیوندی شما
 

 شهرستان فولدا

 



    اجاره نامه چیست ۱

 
را تعیین مالک و    مستأجر بین وظایفو حق و حقوق        اجاره نامه

تنظیم میگردد. موجرمیکند و توسط       

و  یبه دقت بررس     به این علت هنگام بستن اجاره نامه محتوای آن باید
    فهمیده شود. 

 

مفاد اجاره نامه  ۲  

اطالعات مستأجرین  ۲.۱  
  

میکنند، باید در اجاره نامه  نهمه اشخاصی که به آپارتمان نقل مکاساسا ا
که اجاره         محسوب میشوند     مستأجر فقط اشخاصی   ذکر شوند. 

تمامی حقوق و تعهدات اجاره  ،به این ترتیب نامه را امضاء کرده باشند. 
  د.ردآنها میگ شاملنامه 

 

 
 

آپارتمان توصیف  ۲.۲  

 

 لطفا    در اینجا عمدتا اندازه آپارتمان و همچنین تعداد اتاقها درج میشود.

مهم بررسی وسایل ذکر شده این اطالعات را بادقت بررسی کنید.  صحت

 ،آشپز خانه کابینت  مانند   هستند آپارتمان اجاره ئی ازجزدر قرارداد که 

    میباشند موجودآنجا  کامال این وسایل که آیا     ،مبلمان و غیره است 

بدون نقص هستند. آیا  اینکه  و  

 

 

توجه: افراد دیگر   فقط با اجازه کتبی از قبل داده شده    توسط مالک 

.اجازه نقل مکان به آپارتمان را دارند  
 



و نقصان آن را  و کمبود   وسایل غیر موجود را در قرارداد خط بزنید   

د. نماییدر اجاره نامه ذکر    

 

و برق و هزینه های جانبی یش، گرمابها اجاره  ۲.۳  

 

 اجاره بها:

 

به مالک    مبلغی است که ماهیانه برای سکونت در آپارتمان بها اجاره

به حساب    باید تا روز سوم همان ماه      پرداخت میگردد. اجاره ماه  

 مالک ریخته شود.

 

)جوبسنتر شهر فولدا( یا    کمکهای اجتماعی دوماگر از مزایای قانون 

بهره     )اداره سوسیال شهر یا شهرستان فولدا(        ۴قانون سوسیال 

از اداره مسؤولتان در مورد میزان      قبل از وضع قرارداد  میگیرید،

ا ه و همر اطالعات کسب نمایید   سرد(اجاره  )   انهیمناسب اجاره ماه

هزینه های جانبی  از تفکیک شده)    پر شدهاجاره  گواهی فرم  با یک

( یک اجازه نامه کتبی هم دریافت نمایید. یشگرما و  

 

 گرمایش - و هزینه های جانبی: 

 

هم در    هزبنه های جانبیهزینه های شوفاژ و  ،در کنار اجاره ماهیانه

میتواند جداگانه  یشهزینه گرما در برخی موارد  اجاره نامه قید میشود.

   شما  در این صورت  به شرکت های ارائه دهنده قابل پرداخت باشد.

 
 
 

 

 



           
 کیو  دیریخود تماس بگمنتخب  یبا ارائه دهنده انرژملزم هستید،    

.دیامضا کنبا آنها قرارداد را   

 

 نرخو      پرداخت شیپ نیب   ،جانبی یها نهیو هز شیگرما در زمینه

  وجود دارد.زیتما  واحد

 

 موجرتوسط مستاجر به        انه یماه     است که یمبلغپرداخت  شیپ

هزینه های و  شیگرما سالیانه  حساب و با صورت    شود یپرداخت م

.شود یمجانبی تصویه   

 

 ۱۲ماه  ۳۱تا حداکثر   روز    انهیسال    جانبی،و  شیگرماهزینه های 

 یها نهیهزدر این مورد        شود. یه مموجر محاسببعد توسط  سال 

.میشود سهیمقااز قبل انجام شده  یشده با پرداخت ها مصرف  

 

شتر،  هزینه های اضافه توسط مستاجر پرداخت در صورت مصرف بی

میشود. اگر مصرف کمتر باشد،    مبلغ اعتبار توسط موجر به مستاجر 

 بازپرداخت میشود. 

 

.دیشو یرا متحمل مخودتان  یمصرف یها نهیشما فقط هز نیبنابرا  

 

 موجر تعیین میشود.  این مبلغ سالیانهتوسط  واحد مبلغی است که  نرخ

تعیین شده واحد  نرخ    کهدر اینجا باید توجه شود      .نمیشود محاسبه

 شیگرما یهاهزینه  یراهنما      توان  یم سهیمقا  رای. بمناسب باشد

.گرفت ا در نظرهسن ر هزینه های جانبی استان و



کاهش      که مصرف واقعیپیش بیاید نرخ واحد ممکن است  مورد در
از مقدار   به طوری که بیشتر  .کاسته نمیشودنرخ واحد  از ، ولیمییابد

هزینه پرداخت میشود. ،مصرف  

 
که مصرف شما بیشتر از      هم میتواند صورت بگیرد، عملعکس این 

 میزان پرداختتان یاشد.
 

در صورت استفاده از    و مصرف آب،  یشگرما   در زمینه هزینه های
مزایای  پول سوسیال،   بیکاری دوم،)مزایای  ،      امد پایهمزایای در

اعمال میشوند.  مشخصی معیارهای خاص کمکهای اجتماعی و غیره(  
یا اداره کمکهای     لطفا در این زمینه با مرکز کاریابی شهرداری فولدا

 اجتماعی مربوطه تماس حاصل فرمایید. 

 
 برق

 

تفاوت وجود دارد.  شبرق گرمای   و برق ساختمان  ،برق خانگیمابین   

 
استفاده میشود، مانند      خانه  که داخل خود      برقی استبرق خانگی 

برق خانگی را معموال مستاجر خودش     یخچال و غیره.    تلوزیون، 
برق  نام اداره ثبت    از شرکتهای انتخابی ارائه دهنده برق تهیه میکند.

در صورت استفاده از مزایای قانون      .نمیشودانجام      توسط موجر
در مبلغ        کمکهای اجتماعی دوم خدمات و هزینه ها ی برق خانگی

 تعیین شده دریافتی موجود میباشد. 
 

محاسبه سالیانه     توسط شرکت ارائه دهنده برق     هزینه های برق هم
 میشود.

 

 
 
 

 

 



 
، ساختمان مشترک مکان های     در      است که یبرق   برق عمومی

 هزینه هایمعموال درهزینه آن  به عنوان مثال در پله ها تجمع می یابد.

.است گنجانده شده جانبی  

 

 گرمایش:

 

 توسط نفت یا گاز انجام    گرمایش آپارتمان      در برخی از خانوارها،

 ذخیره سازی  از طریق بخاری های  بلکه به عنوان مثال   نمی شود، 

گرمای شما را از برق خانگی  ، یا بخاری مادون قرمز. این منابع شب

.ندنتامین می ک  

 

یا مصرف برق      و     برای اینکه قادر به تقسیم میزان مصرف گرما

یک  نصباقدام به  میباید امکان موجرتان د، در صورتیخانوارتان باش

  .نمایدمجزا کنتور 

 

مصرف گرما، برق و آب خود توجه  اساسا می توان گفت که شما باید به

 را االیی    در غیر این صورت باید  پرداخت اضافی ب    داشته باشید،

و همچنین  هوا     به گرمایش و تهویه    بنابراین  انتظار داشته باشید. 

د.توجه کنی خود مصرف انرژی  

 

به مرکز شما همچنین می توانید        مشکل، بروز هر گونه در صورت
مراجعه نمایید. از آنجا  کاریتاس فولدا انرژی در  مشاوره صرفه جویی

برای شما موجود   صرفه جویی در انرژی لیست چک تهیه یکامکان 
         میباشد. 



 

ودیعه )پول پیش یا سپرده( ۲.۴  

 

نزد     قرارداد اجارهزمان شروع درمبلغی است که  )پول پیش(ودیعه  

 قبالدر  موجر تضمینی است    برای .    این مبلغ موجر گذاشته میشود

   .خسارات اجاره

اجاره و یا    در برابر خسارت به آپارتمان اجاره شده،   به عنوان مثال،

آپارتمان ، اگر پس از پایان قرارداد    .هزینه های جانبی پرداخت نشده

 پرداخت نشدههزینه های جانبی  تحویل داده شود وشرایط ایده آل  تحت

کامل  به صورت مناسب     ودیعه پس از طی یک مهلت  ،نداشته باشد

  .پرداخت خواهد شدمستاجر  آن بهبه عالوه بهره 

 

به  ،    هنگام تحویل و خروج از آپارتمان    در صورت وجود خسارت 

مالک می تواند     ،به صورت اجاره بها پرداخت نشده      عنوان مثال

نزد خود  بازپرداخت بدهی های معوقه برای   را از سپرده  یبخش های

 نگه دارد. 

 

، ماهیت و روش بها سرد باشد اجاره ماه سه میتواند حداکثرسپرده مبلغ 

باشد.شده درج باید در اجاره نامه و میزان آن  پرداخت  

 

. هستند       سهام تعاونی دخریخواستار    نبرخی از تعاونی های مسک

سهمی  بلکه   ، پیش پرداخت به صورت سپرده گذاشته نمیشودبنابراین 

کسب میشود.در تعاونی مسکن  



 
.اگر سوالی دارید، لطفا با مالک خود تماس بگیرید  

 

مدت اجاره نامه ۲.۵  

 

می تواند  نامه   توافق یا یک و مشخص زمان  یک مدت  در اجاره نامه

 طرفهر دو  ،   موجرهم مستاجر و هم که در طی آن         تعیین شود

اجاره  مورد   دربا این حال     د.کنن می اجتناب    از لغو قرارداد   

  موجر در صورتی میتواند قرارداد را لغو کندبدون محدودیت زمانی، 

    برای ختم قرارداد    استفاده شخصی     مثل ،دلیل قانونی یک که

   را قرارداد یکمستاجرین با این حال همیشه می توانند    . داشته باشد

.داننسه ماهه به پایان برسیک مهلت  طی با بدون ممنوعیت  

 

 

)کپک(         نوسازی / تعمیرات  ۲.۶  

 

طبق   اجاره داده شده را  مورد   ،در طول دوره اجارهاست ملزم موجر

 موجراین حال،    . بادهددر شرایط مناسب برای استفاده قرارقرارداد و 

یک   از طریق     راجزئی   اتتعمیر  هزینه های مقداری از می تواند

به   محدود،  . این مقرراتبگذاردمستاجرعهده به  در قرارداد  توافقنامه

، برقپریز   یا  کرکرهخرابی ، آبشیر   چکه کردنسر دوش،  رابی  خ

 عهده رمیزان مبلغ هزینه ای که ب    . میشودپنجره  و در، قفل کلید برق



یورو در    سال برای کل  ۲۰۰تا  ۱۵۰میتواند حداکثر  میباشد،مستاجر
  تعمیرات جزئی باشد.

 

امکان این وجود  ،مدت اجاره در طول  خسارت در صورت بوجود آمدن

و با بستن قرارداد  بیمه  بررسی قبلی توسط یک شرکتپس از دارد که

به طور کامل توسط  ای یتا حد   هزینه خسارت وارده    مسکن،   بیمه

.شود شرکت بیمه پرداخت  

 

برای  مشاوره      به شما توصیه   میشود.   مسکن مهیب بستن   نیبنابرا

یتوانید به مرکز      مصرف کنندگان        فولدا  مراجعه نمایید.مشما   

    

 تعمیرات زیبایی / نوسازی قبل و بعد از نقل مکان
 

 قابل اجرا    هم میشوند    ییبایز اتریتعم مربوط به ی کهمقررات همه

 د،یکرد بازسازی نشده نقل مکانآپارتمان  کیاگر شما به        . ستندین

 یفقط م موجر            آن هم نیستید.  به بازسازی کامل  مجبور     

هنگام تخلیه  را خسارت فرسودگی و جبران  درخواست   دتوان

 کامل یبازساز رهزینهاگ وجود، نیبا ا   .داشته باشد از شما   آپارتمان

     به عهده مستاجر      اجاره نامهدر    یک آپارتمان بازسازی نشده 

میباشد.  بی اعتبار   ماده نیا یتمام قید شده باشد،  

 

را      ینوساز یکارها یبرا   معادل یمبلغ مال     مستاجر    اگر اما  

آپارتمان به یک     اوکه  محسوب میشودمثل آن     ،ستکرده ا افتیدر  

بازسازی شده   اگر آپارتمان     . کرده استنقل مکان     بازسازی شده   

تخلیه  تعمیرات الزم موظف است هنگاممستاجر  ،باشدتحویل داده شده   



 را با هزینه خودش انجام دهد. 
 

پیدا و نقص ها را خسارات   و را بررسی کنندآپارتمان   دیبا نیمستاجر

.دنماین اضافهو در اجاره نامه  کرده  

 

 کپک

 

است.  بیآس از بین بردن    مسئول  موجر د،کپک زدگی ایجاد شو اگر

را      وظیفه دارند    چند بار هوای داخل خانهمستاجران   حال  نیبا ا

به طور  دقیقه      ۱۰تا  ۵ به مدت    دیبا   پنجره ها       تهویه کنند. 

پایین آورده  هوا شوفاژها باید در حین  تهویه درجه     باز شوند، کامل

.شوند  

 ه طوری کهب   پنجره ها دارد، یساز قیبه عا یبستگ هوا هیتهو میزان

 یچوب یپنجره هاز ا شتریب      ،شده قیعا یپنجره های با یآپارتمان ها

و  شیدر مورد گرما دیبار موج      . به تهویه هوا احتیاج دارند یمیقد

  مطلع سازد. صحیح، شما را به درستی هیتهو

 

 

ساختمانمقررات  ۲.۷  

 

 یستیهمز   و   شود یمساختمان همه ساکنان  شامل   ساختمانمقررات 

 ،مربوطه اش    کند. با حقوق و تعهدات یم میتنظ  ها را یهمه هم اتاق

باعث احترام  و کند یم ساختمان ایجاد    را درنظم خاص  یک    

 برای نمونه .میشود      گریکدی ساختمان بههمه ساکنان     گذاشتن 

 موارد زیر را  شامل میشود،

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ساعت آسایش:        که در هر اجاره نامه بصورت جداگانه تعیین 

 ستمیمانند س    یکیالکتر زاتیتمام تجه صدای زمان، نی. در ادشو می

اندازه ای که فقط داخل اطاق شنیده شوند،  به  ونیزیو تلو یقیموس یها

 ه میجشن گرفت       ژهیو دادیرو کی یاگر برا   .پایین آورده میشوند

  اطالع رسانی شود.به موقع   دیبا  نیمستاجر یتمام  به شود،

 

نظافت: به منظور تمیزنگه داشته شدن   ساختمان و زمین ملک برای 

در کند.  یم ریزی طرح    نظافت    برنامه کیموجر ،همه مستاجرین

 نیتمام مستاجر    ،با یک شرکت نظافت    قرارداد وجودصورت عدم 

توانند  یمستاجران م این طرح   در   کنند. را دنبالبرنامه  نیا     دیبا

راهروها، پله ها،  نظافت به عنوان مثال        ی،نوبت نظافتبه وظف م

و یا برف پارو کنند.شوند  هامانند آن رو مقابل خانه و ادهیپ اط،یح  

 

جداسازی زباله: برای جداسازی زباله در آلمان       مقررات بسیار 

یا أصال ، ریخته شوداشتباه  سطل داخلزباله    وجود دارد. اگر    جدی

باقی زباله های داخل  سطل ها   ای      وتوسط شهرداری برده نمیشود 

دفع  یها نهیهز        اتفاق نیا در صورت     .ریخته میشوند     مانده

شود. یبه مستاجرها منتقل م   و  ابدی یم شیافزا     زباله  



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

مکانهای مشترک: این شامل بخش هایی از ملک است         که همه 

 ریز  ،ییشامل اتاق لباسشو نیا     از آن استفاده کنند. میتوانند نیمستاجر

مقررات   . میشود و غیره و راه پله، راهرو و آسانسور چهباغ ،یروانیش

 ای کالسکه  ایآکه به عنوان مثال     ، مشخص میکند ساختمان    

 یها سهیکفش، ک    اجازه قرار گرفتن در راهرو را دارند. دوچرخه

عالوه  .نگهداری نمیشوند در پله ها و راهرو  ی نوشابهزباله و جعبه ها

زیر و  یی، اتاق لباسشوچهاستفاده از باغ یممکن است برا  نیبر ا

      مستاجرین که       شود نییتعمشخصی   مقررات   شیروانی 

میباشند.         آن  رعایت کردن به موظف 

 ی. باترهستند جداگانه          ها شهیو ش سنگینله های باز    ها، یباطر

بزرگ  یزباله ها   . تحویل داد یکیالکتر یتوان در مغازه ها یها را م

اما       ،د نشو یم یجمع آور یقبل اطالع زپس ا ای   تا دو بار در سال 

د. نمنتقل شو   زباله های خانگی افتیمرکز باز   ند به نتوا یم    نیهمچن

 مخازنداخل  برطبق رنگشان تقسیم میشوند که هر کدام خالی های شهیش

 د.وش از قبل برداشته می  آنها  درب     و ریخته میشوندخود مخصوص 

استفاده  یآماده برا   ینقاط مرکز یا در   هر محلدر  بایتقر این مخازن  

.هستند  



 

   اطالعات عمومی  ۳

 
 قراردادهایی     ،فروخته شونداجاره شده  یخانه ها ایآپارتمان ها  اگر

میباشند.مستاجران معتبر  یبرا     بسته شده اند       یقبلمالک که با   

 

آن به    یو نگهدار ریتعم نهیهز    ،ردر صورت موجود بودن آسانسو

که در طبقه همکف    یکسان حتی    ، بودخواهد مستاجران عهده کلیه 

 ارائه تلویزیون اگر کابل  کنند. یو از آن استفاده نم    کنند یم یزندگ

 زین نیتوسط مستاجران پرداخت شود؛ ا دیبا زین  آن نهیهز   ،شده باشد

.                                            استآن  تفادهصرف نظر از اس  

 

 دیبا     نکات مبهم ید، تمامبسته شواجاره نامه  نکهیقبل از ا ن،یبنابرا

، ربوطهم یبا انجمن ها دیتوان یم     د،یدار ید. اگر مشکلنروشن شو

متخصص در قانون اجاره نامه تماس  یوکال ایسازمان ها اتحادیه ها، 

        .                                                                دیریبگ



 

:مشارکتی یهمکار مراجع  
 

„Kaufhaus mit Herz“ 

Sozialkaufhaus der AWO 

 

Am Aschenbergplatz 14-16 

36039 Fulda 

 

 ساعت های کاری: 

 

بعد از ظهر ۱صبح تا  ۱۰                    جمعه – دوشنبه  

عصر ۶بعد از ظهر تا  ۳                                         

 

caritasverband für die Regionen 

(مناطق یبرا تاسیکار انجمن)  

Fulda und Geisa e. V. 

 

 ( یدر مصرف انرژ ییجو صرفه ) Energiesparcheck 

 

Wilhrlmstraße 8 und 10 

36037 Fulda 

  ۰۶۶۱-۲۴۲۸۳۶۶تلفن: 

 

Grümel Möbelmarkt und Elektrogeräterecycling 

زم الکتریکی( او بازیافت لو گرومربازار مبلمان )  

 

Steubenallee 6 

36041 Fulda 

 

  ساعت های کاری:

 

ظهر ۱۲:۳۰صبح  الی   ۹                     جمعه – دوشنبه  

                       عصر    ۵بعد از ظهر الی   ۱:۳۰  
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