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 انام خد به

 دههکد ینمجتمع مسکو اساسنامه

 کلیات -یکم فصل

 نام مجتمع -1 ادهم

. شسودیم دهیسع نامتمسمجاساسسنامه  نیسدر ا پسس نیه از ااست ک« دههکد یونسکمجتمع م»نام مجتمع  

 همهو  یقانون اساس  تیعاو ملزم به راست  یاسیس ریو غ یرانتفاعیغ ،یتجارریغ ،یمسکون مکانیع، متمج

 است.  نرایا یاسالم یم بر جمهوراکح یجار نیقوان

 مجتمع  لیتشک -2 ادهم

مساه  شستبهیدارب مصسون آ یرائاج نامهنییآ و 1343وب اسفند ماه مصها نتماارآپ تملکقانون  یاجرا در

 . گرددیم لیاساسنامه تشک نیا 4ده در ماده خص شمحدوده مش مع درجتم 1347

 جتمعداف مو اه تیفعالوضوع م -3 دهام

 : ستا ریز فاهدا باو  مالکان و ساکنان شیرفاه و آسا نیمنظور تأمجتمع به ره مادا ،مجتمع تیفعال موضوع 

  یزرکشاو یرسانه آبکشبو  ساتیه تاسجمل ازع مجتم ساتیاست ریو تعم یارحفظ، نگهد -3-1

از  ینگهسدارمسع و سساکنان و جتم تیامن نیتام یاالزم بر زاتیو تجه ازیمورد ن یانسان یروین نیتام -3-2

 درمحدوده مجتمع  شده ساخته یبناها

ر جااشس از یدارو نگهسسسترش آن سسبز و گ یفضسا یرگهسدان و داجسیا یابرالزم  اقدام هر نوعانجام  -3-3

  هاابانیخو  یعموم یهاوطهمح

و  یاهیسد گمانپسس یرآوعع و جمستمسداخسل مج یهساابانیو خ یعمسوم یهانظافست محوطسهجام نا -3-4

 ها سرشاخه

 آب  یهالولهاز  یهدارنگو  یمعمو رابمع ییروشنا أمینتپیگیری در  -3-5

 یو خدمات یرفاه ،یفرهنگ ،یورزش یاهاعه فضتوسو  جادیا یراب مزال اقدام -3-6

 جتمع مت عام مشاعا یارگهدن ظ وحف یالزم براقدامات انجام ا -3-7

، حفظ یمال یهاستمیس لماشع امور مجتم جهت اداره ازیمورد ن دستیو  زهیمکان یها ستمیس جادیا -3-8

 اآنه انلکها و ماانتمپارآ وا هالیبوط به واطالعات مر یو نگهدار

 امور مختلف مجتمع  به منظور ادارهالزم  یهانامهنییآ مینظت و نیوتد -3-9
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 مشخصات مجتمع  -4 هماد

مسور   2325 ارهمشس یکسیمجلس تفکدر صسورتواقسع در محسدوده تعیسین شسده  یاراضس شسامل تمعجم

 کی یهکتار است که دارا کصدید با مساحت دآباحرس یضاراز ا کرج کت اسناد و امالاداره ثب 28/9/1352

و  سساتیدار از تاسورخسربو  رامسونیپ ارصسحو  یغرب یشرق ابانیخ هدجیهبه جنوب و ال شم یاصل ابانیخ

 .باشدیامکانات مربوط م

 مجتمع  یاعضا -5 ادهم

 یهسانیزم کسانِلام نیمچنسه و یصسنف ،یراجت ،یمسکون یهان واحدمالکا همهاز: تند عبار مجتمع یاعضا

  .اساسنامه نیا 4واقع در محدوده ماده 

اساسسنامه و  نیسمفساد ا رشیذله پسزمن محدوده مجتمع، به اشتغال به کار در ایت نسکو ای تیمالک :هصرتب

 ارکان آن است.  هایهو مصوب هامیقبول همه تصم

 یزدفتر مرک مع ومجت ینشان -6  ادهم

پالک  یگلنار شرق ابانیدهکده، خ نیجتمع مسکوم دهکده، ابانیخ ،یبرغان اربهبلوار  س،یز، فردبرال اناست

 3178843896 :یپستکد  38

 مجتمع  تیمدت فعال -7 دهام

  .ستامحدود امع نمجت تیفعال مدت

 ارکان مجتمع -دوم فصل

 ن مجتمع ارکا -8 ادهم

  رسباز -3 هریمد ئتیه -2ی عمومع اممج -1  زعبارتند امجتمع  ارکان

 ومیعم امعجم -بخش اول

 و انواع آن  یمجامع عموم -9 ماده

سساالنه، و  یعساد یعمسوم مجمع: عبارتند ازو  شودیم لیتشک مجتمع یضااع ییاماز گرده یعموم مجامع

در مجامع  ذهتخم های گرفته شدهمیمتص هادعلاقفو وربه ط یعاد یومعم جمعم ه والعادوقف یعموم مجمع
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 یمجامع عموم هایهمصوب یاو اجراساسنامه باشد  نیج در ادرد منو مفا یجار نیوانبا ق ریمغا دینبا یعموم

 ، الزام آور است.عمومی در مجمع بیو مخالف و غا افقعم از مومجتمع ا یاعضا همه یبرا

 .برگزار شود زمانهم نندمی توادر موارد الزم ه ادالعطور فوقی به و عاد یعاد یعموم عاممج: رهتبص

  یمجامع عموم وتدعوه نح  -10 ادهم

 :ددرگیم لیکشت ریز عموقدر  یمعمو مجامع

 رهیمد ئتیبنابر اعالم ه -10-1

 سدرخواست بازرابر بن -10-2

 زمدر موارد ال هاابانیخ ندگانینما تواسرخد بنابر -10-3

 نفر از مالکان مجتمع  جاهاقل پن عداد حدتست بنابر درخوا -10-4

 هاجنپ ایو  اهنابایخ ندگانیانم ای بازرس درخواستر اببن یمعمو مجمع لی: چنانچه درخواست تشکتبصره

درخواسست نسسبت بسه دعسوت  خیتسار زز ارو هثر تا پانزدکموظف است حدا رهیمد ئتیشد هاکان باز مالر نف

در مدت پانزده روز،  معمج لیاز تشک رهیمد ئتیه یودداردر صورت خ .دیااقدام نم یعموم مجمع لیتشک

د و م کنناقدا یومعم عمجمعوت د به تبنس ندتوانیم أساًمربوط رضوابط  همه تیرعاا ب گانکننددرخواست

 ئستیدرخواست آنان توسسط ه پذیرشبه عدم  ،یعموم عممج توعد یدر آگه اننآامر الزم است  نیا یبرا

 .ندینما حیرتص رهیمد

  یحضور در مجامع عموم یالزم برا طیشرا -11 هدام

 و ییاائسه بسرش شناسسرابسا  مالسک رزندانفو در ما ،پدر، سرهم ،یام قانونقائم مق ای لیکو، انمالکهر یک از 

 . ندبایحضور مجامع  هایهسدر جل توانندیم نامهرفیعم

طسرف ز ا هدنیامن رفن کی تنهانند توامیحد ن واآمالکان  ،ینمسکو واحد تیدر صورت تعدد مالک :1 تبصره

 . ندیانم یفمعر یعموم مجمعجهت حضور در خود 

 هدر جلس تواندیم معتبر هنامیمعرفآن با ارائه  ندهیباشد نما یقوقکه مالک شخص ح ی: در صورت2 هتبصر

 . ابدیور مجمع حض

 روضسح قح مع،وب مجتر جنمستقر د یهاانمالکان آپارتم رهیمد ئتیه یضانفر از اع : تعداد سه3 صرهبت

 را خواهند داشت. یعموم جامعدر م

مسع مج هایسسهجل را در گریو نفر از مالکان دلت دوکا تواندیحداکثر م الها،یواز مالکان  کیهر : 4 تبصره

  .ددار باشهدهع



 دهکده ساسنامه مجتمع مسکونیا

6 

  یمعمو عمجدعوت م یآگه -12 هدام

 خ،یتسارمه انتوعد رد و بفرستدلکان ام یرارا ب یوممع مجمع لینامه تشکموظف است، دعوت هریمد ئتیه

 لیدعوت تشک یآگه تواندیم رهیمد ئتی. هدینما دیرا ق مجمعه لسر ججلسه و دستو لیساعت، محل تشک

 نظاردر ا و نصب یسینومجتمع، پارچه تیدرج در سااز طریق  ایمجتمع الصاق  ناتاعال یتابلو مجامع را در

 . دیام نماعال یعموم

کسه در دسستور  یطسالبم و گسرددیم دیسق یمعمو دعوت مجمع یسه هر مجمع در آگهر جلدستو:  هصربت

  .شدبایع نمنشده باشد قابل طرح در مجم دیجلسه ق

 یومعم معجاه مجلسه ب مجوز ورود -13 دهام

ه بس و دنشابیم یمومع عدر جلسه مجمضور ح ز بهمجا ت،یز هوآنان با احرا یقانون مقام قائم این مالکامه ه

ثبست و  ،شسده هیسمنظسور ته ه ایسنکه ب یردر دفت خود را یو نشان یادگنام خانو ،م ورود به جلسه ناماگهن

به  دیته و بامجمع قرار گرف سهیئر ئتیه اریاخت ، دررتفدآن ثبت شده در  یاسامو صورت  ندینمایامضاء م

 د.رسب زیآنان ن یو امضا دییتا

  یمومع عمجم سهیرئ ئتیه -14 هماد

نفر به  کیسه، حاضر در جل یاعضا نیسه، از بر جلر اداره اموظومنبه العاده فوق ای یعاد یمعمومع جام در

در جلسه  ضرآراء حا ینسب تیثربا اک یمنشوان به عن فرن کیه عنوان ناظر و بنفر و دو  جلسه سیعنوان رئ

 . ددنگریانتخاب م

  یع عموممجام هایهجلس تیسمر -15 ماده

 تیرسسم ،مجتمع یاعضا کیباضافه  صفن ضورالعاده با حفوقعادی به طور  ای یدعا از عما یمموع عماجم

 اهسدخو لید تشکعبوز ر 15 یبار دوم برا ل،او در جلسه د نصاب باالصورت عدم حصول حخواهد داشت. در

 لصسحا الزم تیسهسم اکثرسسه جل نیدر ادد. هرگاه گر دیجلسه اول ق جهینت دیبانوبت دوم  یگهدر آ شد و

و  دیتجدروز بعد  15 یجلسه برا ،هاانقانون تملک آپارتم ییرااج امهننییآ 8ماده  تبصره یجرادر ا ،ددرنگ

 . خواهد بودر معتب رضاآراء ح بیشترین بیبا تصو ریاخجلسه  هایمیتصم

  یمدر مجامع عمو گیرییرأ قیطر -16 هماد

 ریسمگر در مسوارد ز ،دیآیم لمع هت بن دسدرک بلند ای دقعوو  امیق صورتبه  یریگیرأ یمجامع عموم در

 . ردیگصورت یرأ برگهو با اخذ  یبه صورت کتب دیبا که

  البدلیو عل یلصس ارزو با البدلیو عل یاصل هریمد ئتیه یاعضا ( انتخابالف

 دارد  یکه بار مال هبصوم نوع ره (ب
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الزم ت نساکاام تاسس فظسمو رهیمسد تئسیود هام شانج دیبا یکتب برگهبا  گیرییرأکه  ی: در مواردرهتبص

 .دیمالوازم مربوط( را فراهم ن ریاس و ، صندوق رأیاسبمن یرأ ه)برگ

  یومدر مجامع عم هامیاعتبار تصم -17ادهم

معتبسر  ،یمآراء حاضر در جلسه رسس کیاضافه نصف ب تیاکثر بااره همو هامیتصم ،یادع یومعم عمجام در

بود.  داهخو یکاف ینسب تیرکثا کهر ادهنازو خبازرس  ره،یمد ئتیه یامورد انتخاب اعض رخواهد بود مگر د

 ،یرسسم جلسسهر حاضسر دسسوم آراء و د تیسهمواره با اکثر هامیتصم العادهفوق یدر مجامع عموم: صرهتب

  .است معتبر

  تنفسم اعال -18 ماده

، نشسود گرفتسه تصسمیم ،هسسلنسدرج در دسستور جم هایتمسام موضسوعنسبت بسه  یدر مجمع عموم هرگاه

 دیجلسه بعد را که نبا خیالم تنفس نموده و تاراعد نتوا یجلسه م در انحاضر بیمجمع با تصو سهیرئئتیه

 ،بعسد هر جلسسد و سستین مجسدد یهسآگ وت وحتاج به دعم هجلس دیتمد .دکن نییتع شدبا روز 15از  شیب

 . تداشخواهد  تیرسم دیجد سهیرئ ئتیه ای و سهیرئ ئتیبا همان همجمع 

بل جلسه قدر کمتر از تعداد شرکت کنندگان لسه بعد از اعالم تنفس، ج در انانچه تعداد حاضر: چنبصرهت

اهسد خومعتبسر  ،جلسه قبسل کنندگان در رکتشداد ک تعیه ضافراء نصف باسه با آاین جل هایهمصوب ،شدبا

کننده با  هر تعداد شسرکت سهجل نو ای گرددیم دیتجد گرینوبت د کی یجلسه برا ین صورتود. در غیر اب

 .راء معتبر خواهد بودهای آن با اکثریت آوبهو مص اشتد هدخواسمیت ر

  یممجمع عمو جلسهصورت -19 ادهم

دو ع و مجمس سیط رئسوست ،جلسهبه موجب صورت یع عموممجم هایهمصوبن همچنیخالصه مذاکرات و 

و  ر مجمسعر داد افسراد حاضستضسمن تعسدم کهجلسه صورتآن امضاء خواهد شد.  ،جلسه یمنشو  اظرنفر ن

 راآن  رونوشست تسا گرددیم لیتحو رهیمد ئتیه سیئره ت باس بوطمر کرادم ریاو س ء مأخوذهآرا مارشش

ه در پرونسدجلسسه را صورت لصسه انسخ و ندبرسان اکنان و مالکاس همه آگاهی هروز بدر مدت ده  ثرداکح

 . دینما یمربوط، ثبت و در سوابق نگهدار

 یسیاجرا نامهنییآ 13 هدماو  هامانارتپآ کملت نانوق 6ماده  برابر یوممجامع عم هایهمصوب یاجرا: رهتبص

 ست. الزام آور لف ااخم و بیان و افراد غاو ساکن مالکان همه ی، براآن

 هالنسا یعاد یعموم معمج اراتیختا و فیظاو -20 ادهم

 :تاس زیرشرح ه ب یعاد یممجمع عمو اراتیو اخت فیوظا

 عزل آنها ای و رس، خزانه دار و بازرهیمد ئتیالبدل هیو عل اصلی یاعضا انتخاب -20-1
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 مجتمع ازرسب و هریمد تئیهزارش به گ یدگیو رس یمال یهاصورت بیو تصو یدگرسی -20-2

باطل  رتصو نیا ریغ در دیآ عمله ب رسباز پس از استماع گزارش دیبا یمال یهاصورت بتصوی: 1 تبصره

 .قط خواهد بودسا عتباردرجه ا و از

 رهیمسد ئستیه یسساالنه بسرا یعاد یاز طرف مجمع عموم یسال مال هر یمال یصورتها بیتصو :2تبصره 

 خواهد بود .نزله مفاصاحساب همان سال بم

 

 شودیبه مجمع ارائه م، زرسبا ای رهیمد ئتیه یز سوکه ا یکارشناس ایهشرگزا ریبه سا یگدیرس -20-3

 رهیمد ئتیاز طرف ه روسال پیش یشنهادیبودجه پ بیوو تص یگدیسر -20-4

 یرضرو یهااندوخته جادیا بارهدرگیری میمتص -20-5

از طریق وکیسل  یرفیک ای یحقوق قداماتاو در صورت لزوم  ،ینعمرا یهاژهپرو رهبادرگیری میتصم -20-6

از محسل  ،مجتمسع جه مصوب هر سسالودب درصد پانزدهاز  شیآنها ب نهیع هزجم که گرید اردمو ایو  انجمن

 باشد هامدسایر درآ و شارژ

 رهیمد ئتیه یاعضا یبرا هاستشن رت دشرکحق حضور  نییتعدر صورت لزوم،  -20-7

 رهیمسد ئستیه ایس شد ونبا رهیمد ئتیه یاراتاز اختکه  گریم دمهضوع ر موه رهبادرگیری میتصم  -20-8

 بخواهد یموجمع عمم زارا  موردآن در  میماتخاذ تص

 هدینآر د آن یمشو خط مجتمع اداره وهیش راجع به رهیمد ئتیه یشنهادهایپ رهبادرگیری میتصم -20-9

 ده اعلاقوف ورط هب یعاد یمجمع عموم فیوظا -21 ادهم

 ئتیه یاعضا یسرخاب کله انتجمز ا یو فور یرد ضروموار همه درالعاده قور فوبه ط یعاد یمجمع عموم

 . گرددیم لیتشک ،یانرعم یهاپروژه رهبادرگیری میتصمو ل آنها س، عزرباز و رهیمد

 العادهفوق یع عمومجمم فیوظا -22 ادهم

 ت:اس زیرد راموده العاایف مجمع عمومی فوقوظ

 نامهاساس رییتغ الح واص -1

 مجتمع تیفعال انیاپ رهبادرگیری میتصم -2
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 دیرهئت مهی -دومخش ب

  رهیمد ئتیه -23 دهام

 در مسعجتم یاعضسا نیاز بسکه باشد می البدلیضو علنفر ع 2و  ینفر عضو اصل 5ز متشکل ا ره،یمد ئتیه

عضویت بیش از  و شوندیانتخاب م یوالره متدو دو یراب رکثحدامدت دو سال و  یبرا ،یعاد یمجمع عموم

خواهسد مسومی عجمسع حاضران در م و سومدآراء مستلزم کسب  ،فطرتدوره  یا چند پس از یکچهار سال 

 بسه عنسواننفسر  کیس ور داخزانسهبسه سسمت  ،یانتخاب مجمع عموم اب ،هریمد ئتیه یاعضا نفر از کیبود. 

 د.خواهد ش نییتع البدلیدار علخزانه

  رهیمد ئتیدر ه تیعضو طیشرا -24 دهام

 ت:سار یز شرح به رهیمد ئتیدر ه تیوضع نابلطواد طیاشر

  .دباش معن در مجتساکلک و ام -24-1

 دتوانیم مالک یت کتبفقبا موادر صورت سکونت در مجتمع  زینمالک  زندانفرمادر یا  ،پدرهمسر،  -24-2

 د.گرد هریمد ئتیهدر  تیداوطلب عضو

 د.باش یتیریو مد یاجرائ هایکار پیشینه یاراد -24-3

 مجتمسع تسره دفبسکتبساً را  ودآمسادگی خس یممجمع عمو لیتشکروز قبل از  هفتحد اقل حاً ترجی -24-4

 . دینما افتیدر دیو رس میسلت

و  یتجربس ،یلیق تحصنت، سوابمحل سکو ینشان خود و یامشخصات کامل شناسنامه دیداوطلب با -24-5

 . دینما وستیاعالم و مدارک مربوط را پ تیواست عضوخرد برش خود را در یتیریمد

 توانسدینم نسدهیآ د دره باششد زلع یمع عمومجام لهیسوبت دم یاضقان زا شیالً پکه قب یشخص -24-6 

 گردد.داوطلب  داربازرس و خزانه ای رهیمد ئتیدر ه تیعضو یابر

 مشخصات کامل ،یاسام ،یعموم معمج لیبل از تشکروز ق پنجموظف است  ،مجتمع رهیمد ئتیه -24-7

 یسا هریدمس تئسیه در تیعضسو را بسرایکه آمادگی خود  ار یداوطلبان یلیو تحص یتیریمد ،یسوابق تجرب و

  .اندجتمع برسان مساکن الکان وم آگاهیبه اند ودهم نماعال رسزاب

 رهیمد ئتیه ینیگزیجا طیشرا -25 هادم

خارج  رهیمد ئتیه تیاز عضو رهیمد ئتیه یاز اعضا کیعزل، هر  ایفوت  ایکه به علت استعفاء  یصورت در

د دعوت انداشته هک یئارآ تیلووا بیبه ترت لالبدیعل یاز اعضا دیبا شده، عضو خارج ینیگزیاج یگردد، برا

 . دیآلبه عم
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 3د از انشده یعضو اصل نیگزیکه جا البدلیو عل یاصل رهیمد ئتیه یاعضاعداد ت که ی: در صورت1 تبصره

هیئست مسدیره نسسبت بسه تشسکیل تکمیل برای روز  15موظف است در مدت  رهیمد ئتیه ابدینفر کاهش 

  .دیامن مااقد ،تخاباتنانجام ا وده العاوقبه طور ف یعاد یمجمع عموم

کنسد،  یخسوددار رهیمد ئتیه یاعضا لیمتک یبرا یاز دعوت مجمع عموم رهیمد ئتیاه ه: هر گ2 هرصتب

بسه طسور  یعساد یروز نسسبت بسه دعسوت مجمسع عمسوم 15در مدت  اکثرحد مکلف است بازرس مجتمع 

 ند. اقدام ک  رهیمد تئیه یعضاانتخاب ا یالعاده برافوق

 نآ هایهجلس لیکشت هوحن و هریمد ئتیه یاعضا متس نییتع -26 هادم

خسود  نیاز بس شسد،تشکیل خواهد  حد اکثر ظرف یک هفتهکه  باز انتخا جلسه بعد نیدر اول رهیمد ئتیه

 تسسای. مدت زمسان ردینمایو انتخاب م نییتع سیرئبینفر را به عنوان نا کیو  سینفر را به عنوان رئ کی

 بود.  اهدخو رهیمد ئتیدر ه انآن تیمحدود به مدت زمان عضو سیئربیو نا سیرئ

 ست:زیر ا حرش  هب هیرمد تئنحوه تشکیل هی

 خواهد بود.  رهیمد ئتیه سیرئبینا با او، ابیو در غ سیرئ اب رهیمد ئتیاره امور جلسات هدا -26-1

ز ا جلسه متناوب بسدون عسذر موجسه شش ایو  یسه متوالجل سهکه  رهیمد ئتیه یاز اعضا کیهر  -26-2

  .دوشیممعزول شناخته  دینما بتیلسات، غشرکت در ج

 هسایمیدارد و تصسم تیرسم رهیمد ئتیه یحضور حداقل سه نفر از اعضاا ب رهیمد ئتیجلسات ه -26-3

 معتبر خواهد بود.  رهیمد ئتیبا موافقت حد اقل سه عضو ه رهیمد ئتیه

حاضر  یاعضا یضاام به دیکه با کندیم میظتن یااز جلسات، صورتجلسه کیهر  یبرا ره،یمد تئیه -26-4

 هسایمیتصسمجلسسه و  لیتشسک خیو خالصه مذاکرات و تسار بیغا حاضر و یاعضا یامسا و دسرب هدر جلس

 در صورتجلسه ذکر گردد.  دیو نظرات اعضاء با شدهگرفته

  دیدج رهیدم تئیبه ه شینیپ هریمد ئتیاز ه تیئولانتقال مس -27اده م

و  لیسجلسسه تحوتروص میظسنت اب ،بانتخا خیز از تاررو است ظرف مدت پانزده فوظم د،یجد رهیمد ئتیه

و  یو اسناد حسابدار یمدارک و سوابق کار همه رسدمی دیجدو  پیشین رهیمد ئتیه یه به امضاکول، تح

 پیشسین رهیمد ئتی. هردیگ لیحوت را منقول مجتمعریغ اموال منقول و نیچنو هم هاهو مکاتب یقانون اتردف

ناد هسا و اسس، چکاتردف ،یلمدارک ما ،یسابداراسناد ح هژیو هب کرادم و اسناد همه استمتقابالً مکلف  زین

 جتمعول ممنق ریمنقول و غ ها اعم از استفاده شده و استفاده نشده و اموالدسته چک نینو همچ یافتنیدر

 انتیخحکم  عمل مستنکف در ،آنتعلل در  ایاستنکاف  تورص درو  یدویل نماتح دیجد رهیمد ئتیبه ه را

 .بود دهاوخ تنادر ام
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 نیسو تحسول موضسوع ا لیستمام تحوها و ابانکر د دیدج رهیمد ئتیه نام ب بهزمان افتتاح حسا ات: صرهبت

 دیسدج رهیمسد ئستینتخاب همربوط به ا یومع عممجم لیپس از تشک پانزده روزماده که مدت آن حداکثر 

 .ودب دخواه جتمعام امور ممسئول انجظایف، د وودح در همچنان پیشین رهیمد تئیه ت،اس

 رهیمد ئتیه اراتیو اخت فیوظا -28 دهام

 است:  ریز به شرح رهیمد ئتیه اراتیو اخت فیوظا

ون تملسک ناقس بسا رعایستاساسسنامه  نیا 3اده در م مندرج اردمو با توجه بهمجتمع  امور همهاداره  -28-1

 نامه اجرایی آنو آیینا همانرتاپآ

 العادهو مجمع عمومی فوقالعاده به طور فوق یو عاد یاعم از عاد یومعمدعوت مجامع  -28-2

 2-28یاد شده در ردیف  ومیع عممجام یهاهاجرای مصوب-28-3

 ادهلعافوق یبه مجمع عموم ،اساسنامه در صورت لزوم حالصا داهنشیپ -28-4

 به مجامع عمومیه آن ارائ و معی مالی مجتهاصورت تهیه و تنظیم -28-5

 یعساد یمسومجهت اداره امور مجتمع و ارائه و طرح آن در مجمسع ع ساالنه جهودبرنامه و ب میظنت -28-6

 گیریتصمیم جهت نهساال

  یادع یانجام شده، به مجمع عموم هایاقدام راجع به رهیمد ئتیش هگزار ارائه -28-7

همچنسین و  بسازرس هآن بسو اعالم  کباریماه  ششانجام شده هر  هایکرد و اقدامملع شرزاگ هیته -28-8

   مجتمع تیانعکاس در سا قیاز طربه مالکان  اعالم آن

 محوله فیم وظاانجا به راجع یر کارکنانو سا ناننگهبا هیخت در پردابه منظو تیولمسئ مهخذ بیا -28-9

  مور مجتمعااره ی ادبرامکانیزه و یا دستی اعم از  ،یمال لرنتک و نظام متسیس رارقاست -28-10

تسدوین و اجسرای  ومجتمسع عسام  مشساعاتو  هادارایی یگهدارن وظ حف یبرا الزم عمال سیستما -28-11

 ت و سازط ساخضواب

 هامنساسا 3 هدما یدر اجرا ررات الزم برای اداره امور مجتمعو مق اهمهنانییآ یبصوو ت نیتدو -28-12

رت وصس در ونسان زد آحقوق و دسستم نییتع و یخدمات و یمال ،یاردا زایافراد مورد ن یریگبه کار -28-13

 با آنان  یارقطع همکلزوم 

 ایسمجتمسع  و سساکنانمالکسان  نیاز بس ،رهیمد ئتیه یاز اعضا جخار مجتمع ییاجرا ریدم نییتع -28-14

 او اب یصورت لزوم قطع همکارو در  مجتمع ییاجرا ریمد دزتمسد و وققح نییتع نیهمچن ،ز آنخارج ا

 و ن بسودهمالکسا نیامس ران،یمسد»هسا نک آپارتماملست نونقسا یسیرااج نامسهنییآ 19به موجب ماده  :هتبصر

 مجتمسع رافسع یسیاجرا ریمسد بکسارگیری نبنسابرای. «نسدیخود انتخاب نما یجاه با ر رگید یفرد توانندینم

 د بود. نخواهلکان ام نیما اننوع هب رهیمد ئتیه تیمسئول

  ییاجرا ریمد فیو شرح وظا اراتیو اخت تیمسئول نییتع -28-15



 دهکده ساسنامه مجتمع مسکونیا

12 

 یاعضسا همسهام نس بسا آن از خارج ایتمع مج لخاد یاهنکاب ردمشترک الزم،  یهاابتتاح حسفا -28-16

ی هانهیانجام هز یاز آن برا برداشت ینهمچن و هاافتیدر سایرشارژ ماهانه و  زیوار ورنظبه م ره،یمد ئتیه

 جتمعم

 میبسا تنظس یسسماد رسنافاتر از د یکیبا مراجعه به  ،قبل از شروع به کارت اس کلفم رهیمد ئتیه :تبصره

وجسوه  همسهد که اقرار و اعالم کن حاًیصرک، رمشت یهابساح ای باسح رهماش مضمن اعال ینامه رسمراراق

است و مجتمع  یاعضا هلق بمتعو  یامان یهمگ ندهیمشترک اعالم شده، در حال و آ یهاموجود در حساب

 ند.دارن نت به آنسب ییادعحق و ا چیه نده،یآنان در حال و آ یمقام قانونائمق اید خو

اه و هر م ان درکناز مالکان و سا کیمات، به هر خد ریسا یو بها هناهام ژارش حسابتروصارسال  -28-17

 در حساب آنان  یافتیت مبالغ درثب

  نالکااز م کیر از ه ژشاروصول  برای اقدام الزم -28-18

به شرح مجتمع و اهداف  تیوع فعالموض راجع بهخ آن فسو  لیتبد ر،ییانعقاد هر نوع قرار داد، تغ -28-19

 ه سناماسا 3 هدامر د جردنم

قضایی و شسورای  در مراجع مختلف آنف از انصرا ای به شارژ مربوط یو دفاع از دعاو یاقامه دعو -28-20

  به دفعاتولو  ریبه غ لیکحق توکر ذ با یدادگستر لیانتخاب وک  یا از طریقرأساً حل اختالف

 قبسال در خسود هسایمیتصسم و اهبوده و در اقدام مالکان نیمخود ا فیاظو ماجنا در هریمد ئتیه -28-21

 دارند.  یتضامن تیمالکان مجتمع، مسئول

 یصصستخ یاهسکارگروه لیخاب، نسبت به تشکانت خیاز تار کماهیاکثر ظرف حد باید رهیمد ئتیه -28-22

 ،یامور فرهنگ ،یمال ،یسبز، امور فن یافض و یزراوشک ،یاریآب ،و معماری یساختمان ،یقمانند حقو مختلف

 ل آورد. الزم به عم هایدام. اقو.. یشورزو  یهنر

ه ب را وقیحق ارگروهک نظر ،یحقوق هرگونه قرارداد یقبل از امضارایی باید اج ریو مد رهیمد ئتیه -28-23

 .دینما ذاخب کتوم صورت

 مجاز  یصاحبان امضا -29 ادهم

دو  یدار و امضاثابت خزانه یاو اوراق بهادار با امض ، سفتهاوراق و اسناد تعهدآور مجتمع، از جمله چک هیکل

  .دوب دهاومعتبر خ رهیمد ئتیه ینفر از اعضا

قانون ره و برابر  توسط هیئت مدیرا دارند،  تباتکام یکه حق امضا یخاصاش ایص مکاتبات و شخ شیوه

 . شدخواهد  نییتع نامه اجرایی آنها و آیینتملک آپارتمان
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 دار خزانه -30 ادهم

سسمت  یجهست تصسد یتوسسط مجمسع عمسوم رهیمد ئتیدر ه تیداوطلبان عضو نیب از ،مجتمع دارخزانه

ورت صس درتسا  ودشسیانتخاب م یعموم جمعط مسوت زین بدللایلع دارهخزان و گرددیانتخاب م یدارخزانه

 گردد.  یدارخزانه فیوظا دار عهده دار انجامخزانه ابیو عزل، در غ تیصالح لبس ایفاء فوت، استع

و  یالزم در امسور مسال یو تجربس یلیسسوابق تحصس یاراد دیسبا یداروطلسب احسراز سسمت خزانسه: داتبصره

  دشاب یحسابدار

  رداهخزان فیوظا -31 هدام

 است: ریار زاز قردار مجتمع خزانه فیاظو

در مجمسع  بیطسرح و تصسوجهست  ره،یمسد ئتیبودجه ساالنه مجتمع با مشارکت ه مینظو ت هیهت -31-1

  یعموم

 هب بیو ارائه آن به منظور تصو یادورهانیساالنه و م یمال یهاموقع صورتب هیو ته میتنظ یریگیپ -31-2

 بازرس مجتمع به آن میسلپس تو س رهیدم ئتیه

و  اهسافتیدر ،یاسناد حسابدار میو تنظ هی، از جمله تهاسبمن یمال یها ستمیقرار ساست رت برنظا -31-3

اعم از  یاسناد حسابدار یو نگاهدار یگانیبا وهیت بر شنظار تأیجتمع و نهاها و ثبت آنها در دفاتر مپرداخت

 .اامل به آنهک و عیسر یر دسترساز نظ تهشذگ توانس ای یاسناد سال جار

 یحسابدار اسناد ریها و اسناد تعهد آور و ساو پرداخت هاافتیروط به دناد و مدارک مرباس  یبررس -31-4

 صحت آنها  دییو تأ

بودجسه مصسوب و  یاسسهیگزارش مقا مینسبت به تنظ یهر سال مال انیدار موظف است در پازانهخ -31-5

 .دیماائه نجهت طرح در مجمع ار راه دجبو تانحرافادام و اق یلام یاهصورت

 مجتمع  ییاجرا ریمد -32 ادهم

 ،یلیاز سسوابق تحصس دیسباردد، گساساسنامه انتخاب می 28از ماده  14بند که برابر با مجتمع  ییاجرا ریمد

 باشد.  یفریک نهپیشیالزم برخوردار و فاقد  یتیریو مد یربتج

از  شیر هر حال باست که د رهیمد ئتیا هاد بمدت قراردبا ابر مجتمع بر ییاجرا ریمد تی: مدت فعالتبصره

 گریرارداد دق میفقت و تنظر دوره بعد، منوط به موااو د تیامه فعالد بود و ادنخواه رهیمد ئتیدوره هت مد

 است. دیجد رهیدم ئتیبا ه

 مجتمع  ییاجرا ریمد اراتیو اخت فیوظا -33 ماده

از کسه  تعیسین خواهسد شسدتوسط هیئت مدیره به موجب قسرارداد مع مجت ییااجر ریمد اراتیو اخت فیوظا

 باشد: زیر موارد تواند شاملجمله می
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  رهیدم ئتیه هایهمصوب یاجرا -33-1

  رهیمد ئتیه دییو تا بیمع با تصوتبا کارکنان مج یهمکار قطع ایستخدام و ا -33-2

 آن  یو اجرا دییو کسب تا رهیمد تئیکارکنان مجتمع، به ه یایحقوق و مزا زانیم شنهادیپ -33-3

سسائل مختلسف بطسه بسا مان در رامالکان و ساکن هایتیو شکا هاتراضعبه ا ییو پاسخگو یدگیرس -33-4

 معتمج

ع اسستفاده مجتمسعام که از مشاعات  یحقوق ای یقیص حقلف است نسبت به اشخامک ییاجرا ریمد -33-5

 ع آن اقدام عاجل به عمل آورد. رف یاقدام الزم معمول و برا کنندیم یانحصار

 .دیت نماشرک رهیدم ئتیه هایهر جلسد رهیمد ئتیبنابر دعوت ه موظف است ییاجرا ریمد -33-6

 عمجتم یقانون یندگیمان -34 هادم

 نامسهنییهسا و آقسانون تملسک آپارتماندر حدود  ره،یمد ئتیتوسط ه یندگینما یابعد از اعط اجرایی ریمد

  د. خواهد بو مجتمع یقانون ندهیآن نما ییاجرا

  بازرس -ومس خشب

 بازرس مجتمع  -35 ادهم

نفر را به  کی و یان بازرس اصلنوه عفر را بن کی ،سمت بازرس زوطلب احراالکان دام نیب از یعموم مجامع

 . دینمایب مانتخامدت دو سال  یبرا البدلیزرس علاعنوان ب

 . باشند یمال ورامدر  یلیصو تح یسوابق کار یرااد دیبا یراز سمت بازرساحطلبان و: داتبصره

 بازرس فیو وظا اراتیاخت -36 هادم

 است:  ریامور ز بازرس فیو وظا اتاریاخت

هر  انیپا مع، که درو بودجه ساالنه مجت رهیمد ئتیه در، گزارش عملکیمال یهابه صورت یگدیسر -36-1

گونسه  نیست احظر دربساره صسرنهاو اظ شودیم هیته یه مجمع عموم، جهت ارائه برهیدم ئتیه سال توسط

 .دهندیقرار م یمجامع عموم اریاخت در رهیمد ئتیه یه اعضاک یالعاتاطو  هاگزارش

 جیاورد نتسدر مس نیو همچنس یعمسومبسه مجسامع  رهیمسد ئتیه هایرشارس در مورد گززانظر ب اظهار

گسزارش بسازرس ود. شس میمجتمع تسل یمومع معبه مجو مکتوب جامع  یگزارش یط دیآنها بابه  یدگیرس

 باشسد.ؤیت اعضسای مجتمسع رده آماع مجتم دفتردر  یدعا یومعممجمع  لیکالاقل ده روز قبل از تش دیبا

 گرفته یجمع عموممجتمع از طرف م یمال یهاصورت بیودرباره تص سبازر ه بدون گزارشک هاییمیتصم

 اقط خواهد بود.س اعتبارجه شود از در
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 ساسنامه مجتمعج در او مقررات مندرمفاد  حیحص یاجرا ظارت برن -36-2

د و مسدارک و داده و اسسنارا انجسام  زمال یو بازرسس یدگیرسسونه هر گهر زمان  در تواندیبازرس م -36-3

 اسستمکلف  هریمد تئیهقرار دهد.  یدگیسو مورد ر مجتمع مطالبه کرده تیریرا از مد زایطالعات مورد نا

 یحسابدار اسناد ،دستیو  زهیانمک یهاستمیس یهامله دفاتر، گزارشج از وبازرس  زایت مورد ناطالعا همه

 .دار دهاو قر اریدر اخت یدگیرس یرس را براباز ازید نموراسناد و مدارک  ریو سا

خود را نسبت به  هاینظر و کت کندشر رهیمد ئتیهی هاهجلسلزوم، در در صورت  تواندیبازرس م -36-4

 یاه و بسه امضسدرج شسد رهیمسد ئستیههای هجلسصورت در دیس بابازر هاینظر. دیامن ازربا یمسائل جار

 مله بازرس برسد.ز جا حاضر در جلسه و شخاصا

موازین  با ریرا مغا ییاجرا ریمد ای رهیمد تئیانجام شده توسط ه رهایکاو ها ، اقدامزرسچنانچه با -36-5

 ،یجسار امسور خلسه دربسدون مدا دیبادهد،  صیختش یجامع عموممهای همصوببا  ریمغا اینامه اساس ،قانونی

زم حات الاصال چهاناعالم کند. چن ییجراا ریو مد رهیمد ئتیه اً بهکتبمراتب را  رت،یل و مغاشکاجهت رفع ا

صسورت  نیا ریدر غ ،گرددیم یتلق یانجام شود، موضوع منتف رهیمد ئتیبازرس توسط ه هایاساس نظربر

 العادهفوق به طور یعاد یعمومبه دعوت مجمعنسبت  رأساً ،یدگیو رس وعوضجهت طرح م دانوتیمازرس ب

 . دینما اقدام

بسه  یدگیو رسس یرسسبجهست حسا دانستویلزوم مر صورت خود، د فیوظابا انجام ر ارتباط بازرس د -36-6

 یحسابرسساز خسدمات مجتمسع  نسهیبسا هزره، یمسد ئستیه به گزارش عملکرد یدگیو رس یمال یهاصورت

اده کنسد. در فتاسس ،یجامعه حسابداران رسسمعضو  یحسابرس هایهموسس ای یدادگستر یان رسمسشناکار

 دد. گر ائتقر یر مجمع عمومد رسازب گزارش با همراه یبرسگزارش حساورت الزم است ص نیا

 جتمعم یاهحساب -سوم فصل

 ع مجتم یهاحساب -37 ادهم

هسر عنسوان  اب ایو  یرانعم یهانهیهز ایمشترک  یهانهیبت هزمع باو ساکنان مجتکه مالکان  یوجوه همه

 هشسد احتستک افنسبا امسور در نیا یرابکه  رهیمد تئیه مشترک یهابه حساب دیبا دنکنیپرداخت م گرید

 گردد.  زیوار

رک بسه حسساب مشست دیسبا نسدینمایت مختسه پرداخسو سساکنان بابست اندو انلکسکه ما ی: وجوه1 تبصره

وضسوع از م مربوط بسه آن یهانهیهز تنهاشود و  زیوار دگردیافتتاح مکه مخصوص آن در بانک  یاجداگانه

 دییسقابسل قبسول و تا ،گسرید هنسیهز چیهساز آن حساب بابت  و برداشت خواهد بودبرداشت  قابلآن حساب 

 بود.  خواهدن
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 زیت وجه نو حق برداشع است مجتم رهیمد ئتیه یاعضا ههم یاا امضتتاح حساب در بانک ب: اف2 تبصره

 ست.ا سریمو مهر مجتمع  رهیمد ئتیه یمجتمع و دو نفر از اعضادار بت خزانهثا یبا امضا

  رهیمد ئتیکرد هگزارش عملو  یمال یهاتصور -38 ادهم

 ینو همچنس همان سسال یمال یهاصورتتنظیم تهیه و نسبت به  ،یمال هر سال در پایان دیبا رهیمد ئتیه

مساده  در این یادشده هایگزارشاقدام نماید. آتی  یمالگزارش بودجه سال  و هیئت مدیره عملکرد گزارش

ز اشسته شسود تسا پسس اگذ بسازرس اریسدر اخت ساالنه یعاد یمومجمع عم خیقبل از تار روز 20 حداقل دیبا

 ارائه گردد . یبه مجمع عموم اه گزارش بازرسمره به یدگیرس

حداقل ده روز قبسل از  را رهیمد ئتیکرد هعملگزارش و  یمال یهاصورته ملکف است هیئت مدیر -38-1

 نیسا در تواننسدیم مالکسان زا کی هر .هددمالکان قرار در دسترس در دفتر مجتمع  یمجمع عموم لیتشک

 . ندینما یمذکور را مطالعه و بررس هایرشو گزا همراجعه دفتر مجتمع ه بفاصل

 یدگیرس یبرا دیبا ،یلاسال م یماه بعد از انقضا دوثر در مدت ، حداکهاگزارش و یمال یهاصورت -38-2

 باشد. النه سا یعاد یو طرح در مجمع عمومده ارائه آما ب،یو تصو

 گردد.  تیرعا یبدارشده در حسا رفتهیپذ یاستانداردها دی، بایلما یهاصورت هیدر ته -38-3

 فند ماه است. اس انیماه تا پا نیفرورد یمجتمع از ابتدا یسال مال -38-4

  ی آنهانهیهز نیتام برایمجتمع  یلمامنابع  -39 ادهم

کسان و ه مالکس یهامه عبارت اسست از وجسواساسن 3ماده  ی موضوعهانهیهز نیتام برایجتمع م یمال بعمنا

 یو امسان سابلحایصورت عله ب یعمران یاهپروژه نهیهز نیتام ایرژ ماهانه شا نیع تحت عناوجتمساکنان م

 یهساییدارا ریاوجوه و س نهگو نی، امجتمع تیورت توقف فعالص و در دهندیقرار م رهیمد ئتیه اریختدر ا

  جتمع مسترد گردد.ن ماکناسبه مالکان و  دیص بااشخا یطعلبات قکسر مطاز ع پس امجتم

و بسه گسردد مشسخص  کبساریه مسا هر چهار انیدر پا دیاب هانهینسبت به هز یافتیدر یکسر ایمازاد  -39-1

 . ظور گرددن و ساکنان مناکب مالحسا یبدهکار ای یبستانکار

جمسوع م ،یرانمع یهانهیهز ایهانه شارژ ما اعم ازساکنان و الکان از م وجوه افتیبه درمحاس یبنام -39-2

پارتمان از عرصه آالسهم هر قدر ،ل مجتمعاخد یهاو در مورد آپارتمان باشدیم الیهر و انیاع ومتراژ عرصه 

 خواهد بود.   ناپارتمبعالوه مساحت هر آ

و  یمسستمر ضسرور ریسغ یهانهیهز ریو سا ینراعم یهاروژهرد جهت انجام پدا اریاخت رهیمد ئتیه -39-3

جه درصد بود 5ادل معل در مدت یک ساداکثر ح ،یدرج آگه قیرمنافصه از ط ایم ام استعالبا انج یراراضط

د در یسبارا دجسه درصسد بو 15تسا  یهانسهیهد و هزمربوط انجام د فاتیشرت تیبا رعا ،اًرأس ساالنه را صوبم

و  دهسدم جسامربسوط ان فاتیتشر تیابا رع ،ندگانینما دییاو ت بیمطرح و با تصو هاابانیخ انندگینما هجلس

 هد بود. قابل اجرا خوا یومممجمع ع دییرح و تاط ازد بودجه ساالنه پس درص 15از  شیب یهانهیهز
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 هاابانیخ انندگینما -ارمچه صلف

  هاابانیخ ندگانینما -40 ماده

 یبازو، عجتمجنوب م یهاآپارتمان و هاابانیاد ساکنان ختمد اعورعنوان اشخاص م به هاابانیخ نندگاینما

 گردد:یتخاب مان ریبه شرح ز رهیدم ئتیکردن ه یاریو  یرکابوده و با هدف هم رهیمد ئتینده هده یاری

مالکان و  نیاز ب البدلیعل ندهینفر به عنوان نما کیو  یلصا ندهینفر به عنوان نما کی ناابیاز هر خ -40-1

 رهیمسد ئستیهه بسو  شوندمی تخابان ابان،یخ آننان اکمالکان و س ینِبیشتر یکتب یرأ با قمندالان عکنسا

 . دگردنیم یمعرف

را بسه عنسوان  دوخس رهیدمس ئستیه یسه نفر از اعضسا دهکده یمسکونجنوب مجتمع  یهامانآپارت -40-2

نفسر سسه  و مجتمسع ابسانیخ جسدهیه ندگانیساب نماحتابا . دنینمایم یب و معرفها انتخاآپارتمان ندهینما

اقل حسدحضسور سه با  . جلدگردینفر م 21جمعاً  دگاننیمانتعداد  ،تمعجنوب مج یهامانآپارت ندگانینما

 یریسگیپ بسلقا حاضر ندگانینما یو سوم آرابا دها همصوبخواهد داشت و  تیسمر ندگانینفر از نما دوازده

م انجسا یاهماقدا هیو توج حیمنظور تشربه  رهیمد ئتیه دهنیمامجتمع به عنوان ن ییااجر ریخواهد بود. مد

 . افتیحضور خواهد  هاابانیخ دگاننینماجلسه شده، در 

 ،یریگتصسمیممسائل و مشکالت و حل  منظوربه  دناتویم ترورمجتمع در صورت ض رهیمد ئتیه -40-3

 . دیجلسه مشترک نما لیتشک اقدام به هانباایخ اندگنیاز نماا دعوت ب

کت حسداقل مشساربسا حضسور و  هابانایخ ندگانیانمو  هریمد ئتیمشترک ه هایهلسج هایهمصوب -40-4

با دو سوم های آن هصوبمداشت و  دخواه تیرسم یجنوب یهاو آپارتمان هاابانیخ ناندگیانفر از نم دوازده

 .شدبایم رال اجابق در جلسه مذکور اهابانیخ انندگیآراء نما

  هاابانیخ انندگیانم اراتیو اخت فیوظا -41 ادهم

 است: ریزاز قرار  هاابانیخ ندگانینما تراایو اخت فیوظا

 اسنامه اس 3ه ادمج در رمند هایموضوعمسائل و  همهراجع به  داشنهیو پ نظر عالما -41-1

و  رهیمد ئتیه بهآن  اداره مجتمع و ارائه شیوهبه ع راج هاناباین و ساکنان خامالک هایظرن افتیدر -41-2

 آن  یریگیپ

خواهد  یالعملاس دستوربر اس، هاهجلسصورت مینظو ت هاابانیخ ندگانینما ایهتنشساداره نحوه  -41-3

 . رسدیم هاابانیخ ندگانینما ولین جلسها بیبه تصود که بو

ب صودرصد بودجه م 15ر تا آن حداکث نهیکه هز ،رهیمد ئتیه یشنهادیپ یهاوژهپر یرااج بیتصو -41-4

 بوطمر فاتیرتش تیرعا باشد با یعموم معمج

  یتخصص یهاوهکارگر یاعضا نییتعورد در م شنهادیاعالم نظر و پ -41-5
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 یمومع اتمقرر -پنجم فصل

 در مجتمع زاس وساخت  ضوابط -42 ادهم

تهسران،  یاسستاندار 1/12/1379جلسسه مسور  رتصو بسربرا دیسده مجتمع بادر محدو اخت و سازسهرگونه 

 نامسهنییبسا آ برابسر زیسو ن ران،یا یو معمار یشهرساز یعال یوراش سیتأسقانون  5ماده  ونیسیمک عوضوم

 : است یالزام ریز هایمم اقدامنظور انجا نیا یبرا تمان مجتمع باشد، وساخ یسهنددفتر م

سست و ا یکونواحسد مسس کیس ساختصوص ، مخمعجتم عجام یکیبرابر نقشه تفک نیطعه زمقهر  -42-1

 انشسعاب کی یداراباید  تنهاطعه هر ققه )دوبلکس( باشد و طب در دو ایلت( بقه )فط کیدر  دیبنا با ساخت

ر قطعسه هس نیکل زم تمساح %30حد اکثر  ابنریز زانیباشد. م یدنیشامآب آ انشعاب کیو  یورزآب کشا

در  ایس یجنسوب بخسشدر ا ه بنسگونهر ساختو  اخته شودسقطعه هر  یشمالش بخ در دیبا تنهاکه  باشدیم

 ت. ممنوع اس یداریسرا طاقا جادیا یحت ن،یزم رقش غرب و

 رهیسو غ ریستعم ،یازسمحوطه  ،یبازساز ،یسازم از نواع یمانساخت اتیلنه عممالکان قبل از هر گو -42-2

و طرح  سترخوا. دندیجتمع ارائه نمافتر مظر، کتباً به دن وردح مطرخود را همراه با  خواستدر هستند ملزم

تسر بسه دفتعهسد،  یهسافرم لیسو تکم سساز مجتمسعخت و ا ضوابط ساقت طرح بابمطو  یهت بررسمالک ج

  .گرددیارسال م تمعن مجساختما یمهندس

 : شودیمم قداا ریزبه شرح  ردیقرار گتمان ساخ یدفتر مهندس دییرح، مورد تأط هچچنان

 یندسسا کتبساً بسه دفتسر مهر ودخس مانکسارانیورت وجسود( و پصس )در هستند مباشر کان ملزممال 42-2-1

 . ندیانم یمعرفساختمان 

بسه مالسک ارائسه  کسارنمایپالسک و م بهر دهکده ز دو ساضوابط ساخت  تیعار و مهناتعهد یهافرم 42-2-2

 .شودیم

 .ندینمایمضاء و ام لیا تکممربوط ر یافتیمه درتعهدنا یاهفرمه، ندساز مانکاریلک و پما 42-2-3

فتسر بسه د رسسانده شسود و یر اسناد رسمدفاتاز  یکی دییبه تأ دیباها ر فرم تعهدنامهد انآن یامضا 42-2-4

 گردد.  لیحوان تساختم یمهندس

ساختمان، آن را  یدسمهنتر دف هیدییتأ افتیت درر صورد لکر اساس مدارک ارائه شده، ماب تاًینها 42-2-5

 .  دینمایم افتیاخت خود را درس نهارائه و پروا ی، به شهرداردهشت طرح درخواس ریتصو با راههم

 ع،ن مجتمسسساختما یمهندسستر به دفآن  ریسخه از تصون کیپس از ارائه پروانه ساخت و الک م 42-2-6

 .دیمانیم تافیمجتمع در رهیدم ئتیاز هرا ساخت و ساز  اتیوز شروع عملجم

 یهابا نقشه یمانختسا اتیکنترل بر تطابق عمل ،یاناختمس اتیشروع عمل ر مجوزدر صورت صدو 42-2-7

تمان مجتمع ساخ یسهنددفتر م یشده از سو یمعرف ندهینمامراحل بر عهده  همه، در شده دییتأ یعمارم

ر حضو اتی، در محل عملآنام اتما ت یساختمان اتیعملع بدو شروز شده حق دارد ا ادی ندهیمان .دبوخواهد 

 داشته باشد. ل ترکنصادره  یبا مجوزها یاختمانس اتیلو بر تطابق عم ابدی
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 دیق اباتب را مرده هر گونه تخلف، اهساختمان موظف است، در صورت مش یدسمهن دفتر دهنینما 42-2-8

 . دیساختمان اعالم نما یر مهندسمجتمع و دفت ییاجرا ریبه مد انزمهم تیفور

و  یمانختسسا اتیر روش ممکن از ادامه عمله ت بادر اسرع وق موظف است مجتمع ییاجرا ریمد 42-2-9

مان سساخت یمجسدد دفتسر مهندسس دییستمع، تا رفع مورد تخلف و تأل مجاخار به دعوامل ک وورود مصالح 

 . دینما یریجتمع، جلوگم

و  یجکسوزاسستخر،  نس،،یه، پارکانسخگلا، مسنآب ق،یساعسم از آالچ نه سازهگوهر  یبازسازو  ساخت -42-3

بسه  زمنسدایبنسا ن سساختابط وضس ریو مانند سسا رهیمد تئیو ه یشهردار ی.. با هماهنگ.هریغ تعلقات آن وم

 یسیاجرا ریمد ،باال درموا تیرعار صورت عدم . دشدبایساختمان مجتمع م یدساز دفتر مهن هیدییتأ گرفتن

  .دیانم یرین، جلوگساختما یدفتر مهندس هیدییتأد قفا اتیلهر روش ممکن از عم بالف است کمجتمع م

در هر قطعه  یخدمات ای یتجار ای یادار یا کاربرهر نوع بنا ب ساخت و ستا یمسکون یمجتمع مکان -42-4

منسوع اسست و طلقساً مم یخسدمات ای یتجار ای یداربه ا یسکونم از محل یرکارب رییتغ وآن  یکونمس نیزم

  .دینما یریآن جلوگ یاجراز کن الف با هر روش ممرت تخمکلف است در صو مجتمع ییاراج ریدم

 یورود یادرهس محسل ییجاهو جابس نیهر قطعه زمس یودور یهال استقرار درمح در رییهرگونه تغ -42-5

 ت. اسممنوع 

 دیبام اقدا نیااست و  ریپذامکان جتمعفتر مبا کسب مجوز از د تنها یتمانخاح سد مصالحمل و ورو -42-6

 . ردیصورت گ ییااجر ریمد یاز سو تعیین شده هایتعسا ایدر روزها 

اکثر ظسرف حسد دیبا ودشیمنتقل م الهایمحوطه واز  جخار منازل که به یانختمنخاله و پسماند سا -42-7

 ریسغ رددد. رگمجتمع منتقل رج از به خا او ییعوامل اجرا ایمالک توسط  ،ییرااج ریمد یاز سو قررت ممد

سسماند نتقسال نخالسه و په ابس بتسسمجتمع رأساً ن ییاجرا ملعوا مجتمع، ییاجرا ریر مدصورت با دستونیا

حسساب بسه  یباالسسر هنسیهز رصداضافه پانزده د آن به هنیاقدام نموده و هز جتمعماز به خارج  یختمانسا

  شد.ظور و  مطالبه خواهد الک منم ونید

 یحقوق عمسومظ حف یباال، برامذکور در  7-42تا  3-42و  9-2-42 یابنده تیاست رعا یهید: برهتبص 

 بنابراینحفظ حقوق آنان است  یابرد ارمو نیمجتمع در ا ییاجرا هایاست و اقدام یرروض مجتمع یاعضا

 . اندع را از خود اسقاط کردهمتمج تیریمداز  تیق اعتراض و شکاح دموار نین در امالکا

 عام تابط مربوط به مشاعاضو -43

کودکسان،  یپارک بساز لیقب از یحیتفر یها، محلرکمجتمع، رستوران، پا هایو ساختمان ساتیاست همه

مسستقر در  یورزشس اتسسیو تاس لیوسا ،یورزش یهاکانو م هانیکودک، زمک ارع در پواق یاستخر عموم

 هیچ وجسهبه بنابراین .باشدیمجتمع م یاعضا رایوده و در اختب مگانیه یفضاها و عام اتو مشاعجز ،پارک

در  یاصحق استفاده اختصاکنان از مالکان و س کیچیه و نبودهفع، نام ای نیاعم از ع یو واگذار روشقابل ف

 یدمسع هاتخسسار هکس یصورت در ،اماکن نیا ه خسارت بههرگون رادیر صورت اد نیند. همچننداررا  هاآن
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در اسسرع آثسار آن  و هاتخسسار تنخاسس رفطرخود نسبت به ب نهیزبا ه دیباخسارت زننده  نباشد، شخص

 ندتوایمجتمع م ییاجرا ریمد ،هاتبودن خسار یت عمددر صور زیصورت و ن نیا ریر غد د،یوقت اقدام نما

 .دیمان یمتناسباً طرح دعواز طریق انجمن مالکان  یو هیلع

 هیاثثامل و ح تیمربوط به انتقال مالکضوابط  -44

 :است ریاز قرار ز هیحمل اثاث و تیانتقال مالک طضواب

د باشسن ه داشستهاجسار ایسعنسوان فسروش ه ب د راولک خمنافع م ای نیانتقال عکه قصد  ینمالکا همه -44-1

 ریسر و غشسترک مسستمم یهانسهیمفاصا حسساب ملسک خسود را )هزجتمع تر مبل از انتقال، از دفموظفند ق

 ای داریرخ اریاختر د را نآ از یاو نسخه ندیمان افتیدر ( یآبرسان نهیهز و ینعمرا یاهژهپرو هنیمستمر ، هز

ا تس ندینما یجتمع معرفم رهیمد ئتیبه ه یت کتبرا به صور هیالقلٌنتم دیبا طور نیستاجر قرار دهند. همم

 گردد. جتمع ثبت مات مدر خر پرونده ملک مزبور در دفتاتب دمر

 ایست مساز اقاغسموظفنسد در آ یمسسکون ریسو غ ینمسسکو یان واحدهانندگکاجاره ای ندارایرخ همه -44-2

و  فیظسابسا و کسرده و بسه مجتمسع را مطالعسهط بسوات مررمقسر ریجتمع، اساسسنامه و سساخود در م اشتغال

 کنند.  تیرا رعاآنها  ده وبه اقامت در مجتمع آشنا شمربوط رات قرخود و م یهاتیولمسئ

 وبگاهر د عکاسنابروشور و  هینند تهمختلف ما امور را از طرق نیا وظف استم زینمجتمع  رهیمد ئتیه

یسدار خر الزم را ازتعهد ساند و مالکان و ساکنان بر یاهآگه ب«  shahrakekhaneh.com»  یمع با نشانمجت

 .دیاذ نماخیا مستأجر 

نسان نچسه آو چنا دسستنخود ه تار اشخاص منتسب بهرف یاسخگوول و پئمس مالکان و مستأجران ، -44-3

ا راتسب مجتمع مر رهیمد ئتیه ،ندینما جادیمجتمع اط باضو تیاعدم رع ایو  یاخالق ای یمال اعم از یمشکل

حسل و فصسل  هسسبت بستسه نهف کیسان مکلفند ظسرف و آن دینمایم مجر اعالمستأ ایرد به مالک موب حس

و رافع صورت پاسخگو  نیا ریغ در ندیانم اقدام مجتمع باشد، ییاجرا ریمد دییورد تامکه  یمشکل، به نحو

   .دد بونهشده خوا جادیکالت امش

بسه اقدام  نیا چون مع است.از دفتر مجت یز کتبجوم افتیربه دمنوط  هیهرگونه اثاث جخرو ایرود و -44-4

م مسوارد ملسز نین در اساکنا بنابرایناست،  یبانضوابط نگه تیساکنان و رعا تیامنو  شیآسا نیمنظور تأم

 .باشندیم هریدم ئتیه شده توسط نییتع هایتعسا تیرعا از دفتر مجتمع و یکتب مجوز تفایربه د

 در داخل مجتمع هیقلن طیاوس ترددوابط مربوط به ض -45

را  ریسرات زمقسرع کشور، در داخل مجتمس یانندگر نیمقررات و قوان تیوه بر رعان موظفند عالندگارانهمه 

 :ندیانم تیرعا

 خل مجتمع ممنوع است.دا رد یگرانند میتعل -45-1
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 ردن آ و عالئسم نیسیتع رهیمسد تئسیه یتمع که از سوجم لاخر دد یسرعت مجاز رانندگ اکثرحد -45-2

 .ندینما تیرعاشود یم مربوط نصب یهامحل

 ون،یکسام ،یلسیتر لیاز قب نیسنگ هیقلن طین مجتمع مجاز به پارک وسانااکس ایاز مالکان  کیچیه -45-3

 هساابانیها در خنآ هابمش و و کاروان قیقا ،یازو راهس یزآالت کشاورنیماش نیهمچنو  سبواتو بوس،ینیم

 .باشندیمن

ه حوطسو ناهنجسار در م یرعسادیغ یصسدا یدارا کلتیسسورو موت یرموتو هینقل طیاسا وب مدآورفت -45-4

 . باشندیم نز آا یریگمجتمع مکلف به جلو ییوالن اجرامسئ ت،یعدم رعات تمع ممنوع است. در صورمج

 رمآ مع، استفاده ازبه داخل مجت یموتور هیقلن طیاوس آمدوفترجهت کنترل  تواندیم رهیمد ئتیه -45-5

 .دیانم یلزامتردد را ا تکار ای

حمسل  یاکسه بسر اردنریکسانت یاهسونیو کام یبسار یاهسونی، کامبارهاوانت همهعات مربوط به اطال -45-6

 و تثبس یدوردرب و یدفتر نگهبساندر  شوندیاز آن خارج م ایجتمع وارد مل اخدبه  هیاثاث ای، کاالها مصالح

ر مجوز حمل، نوع صدو خیتار واره شامل شم ونه اطالعاتگ نیا. شدد خواه یده نگهداررانن ییکارت شناسا

 ج،وخسر مگامجتمع هن ینگهبان. باشدیوج مرود و خره و ساعت وندنام ران ه،ینقل لهیه وسشمار ،هینقل لهیوس

 .هددیم رد و اجازه خروجرا  ییاساکارت شن ،یاز کنترل و بازرس سپ

 فرقهمقررات مت -46 ادهم

 :ندینما تیرا رعا ریز یو خدمات یطیمح ستیضوابط ز جتمع موظفندمنان اکس و مالکان همه

 است. مجتمع ممنوع در داخل پرندگانشکار و  یانداز ریلحه، تل اسحم -46-1

 ل مجتمع ممنوع است.در مح وریدام و ط یو نگاهدار یصنعت ز گونها یردارزنبو -46-2

 وع است.نمم یومعمر ها در معاباغچهب ازیکود مورد ن هیخلت -46-3

ه از سستفادو اسر و صسدا  ادجیا ،اص سالمندخصوصاً اشخ شهروندان شیسارفاه و آ نیتأم به منظور -46-4

 به بعد ممنوع است. بش 10 عتساز بعد از ظهر و ا 4تا  1ز ساعت منازل ا استخر

لت تخلسف عبه  د وانهودمجتمع ب تیریقبأل در استخدام مده کرا  یناکارگران و کارکن دیاکنان نباس -46-5

 .رندیکارگبه  شده است، اعالم یبه نحو مقتض زین نآنا یو اسام اندبرکنار شده

کسه در  یکارکنان و کارگران اتخدمز ا دهمع مجاز به استفامجت ییاجرا ریمد افقتمو بدون انساکن -46-6

 .ندباشینم ،شودیم معالا ساکنان آگاهی یبه طور مستمر برا زینها نآ یهستند و اسام تیریستخدام مدا

لفند مک کنند،یمفاده ر استه طور مستمب یصارگران شخکه از خدمات باغبانان و کان و ساکنان الکم -46-7

ک الزم را جهست ده و مسدارمجتمع اعالم کر ییاجرا ریمد ها با رنهآآنان، مشخصات  یاراز شروع همک شیپ

باغبانسان و  یریاز بسه کسارگ است قبسل حاصل نینمچه د.تمع قرار دهندفتر مج اریدر اخت ددرارت تک رصدو

 .ندیااستعالم نمجتمع ها را از دفتر مآن تیوضع ت،ینام تیکارگران به لحاظ رعا

صدور  ایمجوز  رفتنگا در داخل مجتمع، مشروط به هنن آمنسوبا و ینل اماکن تجارپرس آمدوفتر -46-8

 ت.سا رددکارت ت
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گونسه  نیورود ا از یقتضطرق مبه مکلف است  ییاراج ری، مد46ه ادم 8 و 6و  5 یبندها یدر اجرا -46-9

  .دینما یریداخل مجتمع جلوگافراد به 

 یمجتمسع ضسرور یااعضس یعمومقوق ح حفظ یبرا 9-46درج در بند مفاد من تیاست رعا یهیبد :بصرهت

 نیسمالکسان در ا ینرااببنس حفظ حقوق آنان است، یارد براوم نیر امجتمع د ییااجر ریمد هایاست و اقدام

 د. نادهآن را از خود اسقاط کر ییو عوامل اجرا رهیمد ئتیهاز  تیو شکا راضق اعتحارد وم

 یهاژ مسجد و مغازهاسپا اعم ازخل مجتمع، دا یو صنف یتجار یحدهانان واو کارک صاحبان همه -46-10

کسب  طضوابمقررات و  تیرعا بهف لکجنوب مجتمع، م یهاناپارتمآ اژداخل پاس یهاازهو مغ دانیاطراف م

 تیریدر مقابسل مسد نیمچنسه نسد،ینمامجتمع توجه  یاجرائ نمسئوال هایربه تذک ندزمر هستند و ملکا و

 ستند.ن خود هناعملکرد کارک سئول رفتار ومع ممجت

 بساس پس از تمسا و احترام تیابا رع نناهمایم گام مراجعهموظفند هنمجتمع  ینگهبانان در ورود -46-11

 کنند.  ییراهنما انزبیبه منزل مرا  همانانیم او،و موافقت  زبانیم

ت صسورفتر خدمات د قیاز طر دیبا تنها هیو اطالع یکت تجارترا و یاتغیبلت یپخش هر گونه آگه -46-12

 . ردیگ

 موارد ریسا -ششم صلف

 هنشد ینیب شیپ هایموضوع -47 ماده

 16ب ها مصسوّتمانپارلک آمون تقان ، مشمول مقرراتدهشن ینیب شیمه حاضر پناسر اساد که هاییموضوع

و مقسررات  نینقسوا ریسسا نیو همچن 1347اه م هشتبیردآن مصوب ا ینامه اجرائ نیآئو  1343اسفند ماه 

 مجتمع خواهد بود. یومممع عمجا هایمیصمت ایو کشور  یارج

            -------خیتار دراست  هصرتب ششو بیست و ه دما چهل و هفتل و فص شش ایرداکه امه اساسن نیا

  است. دهیده رسدهک یمجتمع مسکون یعموم جمعم بیبه تصو

 

 

 


