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به نام خدا

اساسنامه مجتمع مسکونی دهکده
فصل یکم -کلیات
ماده  -1نام مجتمع
نام مجتمع «مجتمع مسکونی دهکده» است که از این پسس در ایسن اساسسنامه مجتمسع نامیسده میشسود.
مجتمع ،مکانی مسکونی ،غیرتجاری ،غیرانتفاعی و غیر سیاسی است و ملزم به رعایت قانون اساسی و همه
قوانین جاری حاکم بر جمهوری اسالمی ایران است.
ماده  -2تشکیل مجتمع
در اجرای قانون تملک آپارتمانها مصوب اسفند ماه  1343و آییننامه اجرائی آن مصسوب اردیبهشست مساه
 1347مجتمع در محدوده مشخص شده در ماده  4این اساسنامه تشکیل میگردد.
ماده  -3موضوع فعالیت و اهداف مجتمع
موضوع فعالیت مجتمع ،اداره مجتمع به منظور تأمین رفاه و آسایش مالکان و ساکنان و با اهداف زیر است:
 -1-3حفظ ،نگهداری و تعمیر تاسیسات مجتمع از جمله تاسیسات و شبکه آبرسانی کشاورزی
 -2-3تامین نیروی انسانی مورد نیاز و تجهیزات الزم برای تامین امنیت مجتمسع و سساکنان و نگهسداری از
بناهای ساخته شده درمحدوده مجتمع
 -3-3انجام هر نوع اقدام الزم برای ایجساد و نگهسداری فضسای سسبز و گسسترش آن و نگهسداری از اشسجار
محوطههای عمومی و خیابانها
 -4-3انجام نظافست محوطسههای عمسومی و خیابانهسای داخسل مجتمسع و جمسعآوری پسسماند گیساهی و
سرشاخهها
 -5-3پیگیری در تأمین روشنایی معابر عمومی و نگهداری از لولههای آب
 -6-3اقدام الزم برای ایجاد و توسعه فضاهای ورزشی ،فرهنگی ،رفاهی و خدماتی
 -7-3انجام اقدامات الزم برای حفظ و نگهداری مشاعات عام مجتمع
 -8-3ایجاد سیستم های مکانیزه و دستی مورد نیاز جهت اداره امور مجتمع شامل سیستمهای مالی ،حفظ
و نگهداری اطالعات مربوط به ویالها و آپارتمانها و مالکان آنها
 -9-3تدوین و تنظیم آییننامههای الزم به منظور اداره امور مختلف مجتمع
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ماده  -4مشخصات مجتمع
مجتمع شسامل اراضسی واقسع در محسدوده تعیسین شسده در صسورتمجلس تفکیکسی شسماره  2325مسور
 1352/9/28اداره ثبت اسناد و امالک کرج از اراضی سرحدآباد با مساحت یکصد هکتار است که دارای یک
خیابان اصلی شمال به جنوب و هیجده خیابان شرقی غربی و حصسار پیرامسون و برخسوردار از تاسیسسات و
امکانات مربوط میباشد.
ماده  -5اعضای مجتمع
اعضای مجتمع عبارتند از :همه مالکان واحدهای مسکونی ،تجاری ،صسنفی و همچنسین مالکسانِ زمینهسای
واقع در محدوده ماده  4این اساسنامه.
تبصره :مالکیت یا سکونت یا اشتغال به کار در محدوده مجتمع ،به منزله پسذیرش مفساد ایسن اساسسنامه و
قبول همه تصمیمها و مصوبههای ارکان آن است.
ماده  -6نشانی مجتمع و دفتر مرکزی
استان البرز ،فردیس ،بلوار بهاران غربی ،خیابان دهکده ،مجتمع مسکونی دهکده ،خیابان گلنار شرقی پالک
 38کدپستی3178843896 :
ماده  -7مدت فعالیت مجتمع
مدت فعالیت مجتمع نامحدود است.

فصل دوم -ارکان مجتمع
ماده  -8ارکان مجتمع
ارکان مجتمع عبارتند از  -1مجامع عمومی  -2هیئت مدیره  -3بازرس

بخش اول -مجامع عمومی
ماده  -9مجامع عمومی و انواع آن
مجامع عمومی از گردهمایی اعضای مجتمع تشکیل میشود و عبارتند از :مجمع عمسومی عسادی سساالنه ،و
مجمع عمومی فوقالعاده و مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده تصمیمهای گرفته شده متخذه در مجامع
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عمومی نباید مغایر با قوانین جاری و مفاد مندرج در این اساسنامه باشد و اجرای مصوبههای مجامع عمومی
برای همه اعضای مجتمع اعم از موافق و مخالف و غایب در مجمع عمومی ،الزام آور است.
تبصره :مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوقالعاده در موارد الزم می توانند همزمان برگزار شود.
ماده  -10نحوه دعوت مجامع عمومی
مجامع عمومی در موقع زیر تشکیل میگردد:
 -1-10بنابر اعالم هیئت مدیره
 -2-10بنابر درخواست بازرس
 -3-10بنابر درخواست نمایندگان خیابانها در موارد الزم
 -4-10بنابر درخواست تعداد حد اقل پنجاه نفر از مالکان مجتمع
تبصره :چنانچه درخواست تشکیل مجمع عمومی بنابر درخواست بازرس یا نمایندگان خیابانها و یا پنجاه
نفر از مالکان باشد هیئت مدیره موظف است حداکثر تا پانزده روز از تساریخ درخواسست نسسبت بسه دعسوت
تشکیل مجمع عمومی اقدام نماید .در صورت خودداری هیئت مدیره از تشکیل مجمع در مدت پانزده روز،
درخواستکنندگان با رعایت همه ضوابط مربوط رأساً میتوانند نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند و
برای این امر الزم است آنان در آگهی دعوت مجمع عمومی ،به عدم پذیرش درخواست آنان توسسط هیئست
مدیره تصریح نمایند.
ماده  -11شرایط الزم برای حضور در مجامع عمومی
هر یک از مالکان ،وکیل یا قائم مقام قانونی ،همسر ،پدر ،مادر و فرزندان مالسک بسا ارائسه بسرش شناسسایی و
معرفینامه میتوانند در جلسههای مجامع حضور یابند.
تبصره  :1در صورت تعدد مالکیت واحد مسکونی ،مالکان آن واحد میتوانند تنها یک نفر نماینده از طسرف
خود جهت حضور در مجمع عمومی معرفی نمایند.
تبصره  :2در صورتی که مالک شخص حقوقی باشد نماینده آن با ارائه معرفینامه معتبر میتواند در جلسه
مجمع حضور یابد.
تبصره  :3تعداد سه نفر از اعضای هیئت مدیره مالکان آپارتمانهای مستقر در جنوب مجتمع ،حق حضسور
در مجامع عمومی را خواهند داشت.
تبصره  :4هر یک از مالکان ویالها ،حداکثر میتواند وکالت دو نفر از مالکان دیگر را در جلسسههای مجمسع
عهدهدار باشد.
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ماده  -12آگهی دعوت مجمع عمومی
هیئت مدیره موظف است ،دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی را برای مالکان بفرستد و در دعوتنامه تساریخ،
ساعت ،محل تشکیل جلسه و دستور جلسه مجمع را قید نماید .هیئت مدیره میتواند آگهی دعوت تشکیل
مجامع را در تابلوی اعالنات مجتمع الصاق یا از طریق درج در سایت مجتمع ،پارچهنویسی و نصب در انظار
عمومی اعالم نماید.
تبصره  :دستور جلسه هر مجمع در آگهی دعوت مجمع عمومی قیسد میگسردد و مطسالبی کسه در دسستور
جلسه قید نشده باشد قابل طرح در مجمع نمیباشد.
ماده  -13مجوز ورود به جلسه مجامع عمومی
همه مالکان یا قائم مقام قانونی آنان با احراز هویت ،مجاز به حضور در جلسه مجمع عمومی میباشند و بسه
هنگام ورود به جلسه نام ،نام خانوادگی و نشانی خود را در دفتری که به ایسن منظسور تهیسه شسده ،ثبست و
امضاء مینمایند و صورت اسامی ثبت شده در آن دفتر ،در اختیار هیئت رئیسه مجمع قرار گرفته و باید به
تایید و امضای آنان نیز برسد.
ماده  -14هیئت رئیسه مجمع عمومی
در مجامع عمومی عادی یا فوقالعاده به منظور اداره امور جلسه ،از بین اعضای حاضر در جلسه ،یک نفر به
عنوان رئیس جلسه و دو نفر به عنوان ناظر و یک نفر به عنوان منشی با اکثریت نسبی آراء حاضر در جلسه
انتخاب میگردند.
ماده  -15رسمیت جلسههای مجامع عمومی
مجامع عمومی اعم از عادی یا عادی به طور فوقالعاده با حضور نصف باضافه یک اعضای مجتمع ،رسسمیت
خواهد داشت .درصورت عدم حصول حد نصاب باال در جلسه اول ،بار دوم برای  15روز بعد تشکیل خواهسد
شد و در آگهی نوبت دوم باید نتیجه جلسه اول قید گردد .هرگاه در این جلسسه هسم اکثریست الزم حاصسل
نگردد ،در اجرای تبصره ماده  8آییننامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها ،جلسه برای  15روز بعد تجدید و
تصمیمهای جلسه اخیر با تصویب بیشترین آراء حاضر معتبر خواهد بود.
ماده  -16طریق رأیگیری در مجامع عمومی
در مجامع عمومی رأیگیری به صورت قیام و قعود یا بلند کردن دست به عمل میآید ،مگر در مسوارد زیسر
که باید به صورت کتبی و با اخذ برگه رأی صورتگیرد.
الف) انتخاب اعضای هیئت مدیره اصلی و علیالبدل و بازرس اصلی و علیالبدل
ب) هر نوع مصوبه که بار مالی دارد
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تبصره :در مواردی که رأیگیری با برگه کتبی باید انجام شود هیئست مسدیره موظسف اسست امکانسات الزم
(برگه رأی مناسب ،صندوق رأی و سایر لوازم مربوط) را فراهم نماید.
ماده -17اعتبار تصمیمها در مجامع عمومی
در مجامع عمومی عادی ،تصمیمها همواره با اکثریت نصف باضافه یک آراء حاضر در جلسه رسسمی ،معتبسر
خواهد بود مگر در مورد انتخاب اعضای هیئت مدیره ،بازرس و خزانهدار که اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
تبصره :در مجامع عمومی فوقالعاده تصمیمها همواره با اکثریست دو سسوم آراء حاضسر در جلسسه رسسمی،
معتبر است.
ماده  -18اعالم تنفس
هرگاه در مجمع عمومی نسبت بسه تمسام موضسوعهای منسدرج در دسستور جلسسه ،تصسمیم گرفتسه نشسود،
هیئترئیسه مجمع با تصویب حاضران در جلسه می تواند اعالم تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید
بیش از  15روز باشد تعیین کند .تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهسی مجسدد نیسست و در جلسسه بعسد،
مجمع با همان هیئت رئیسه و یا هیئت رئیسه جدید رسمیت خواهد داشت.
تبصره :چنانچه تعداد حاضران در جلسه بعد از اعالم تنفس ،کمتر از تعداد شرکت کنندگان در جلسه قبل
باشد ،مصوبههای این جلسه با آراء نصف باضافه یک تعداد شرکت کنندگان در جلسه قبسل ،معتبسر خواهسد
بود .در غیر این صورت جلسه برای یک نوبت دیگر تجدید میگردد و این جلسه با هر تعداد شسرکتکننده
رسمیت خواهد داشت و مصوبههای آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
ماده  -19صورتجلسه مجمع عمومی
خالصه مذاکرات و همچنین مصوبههای مجمع عمومی به موجب صورتجلسه ،توسط رئسیس مجمسع و دو
نفر ناظر و منشی جلسه ،امضاء خواهد شد .آن صورتجلسه که متضسمن تعسداد افسراد حاضسر در مجمسع و
شمارش آراء مأخوذه و سایر مدارک مربوط است به رئیس هیئت مدیره تحویل میگردد تسا رونوشست آن را
حداکثر در مدت ده روز به آگاهی همه ساکنان و مالکان برساند و نسخه اصسل صورتجلسسه را در پرونسده
مربوط ،ثبت و در سوابق نگهداری نماید.
تبصره :اجرای مصوبههای مجامع عمومی برابر ماده  6قانون تملک آپارتمانها و ماده  13آییننامه اجرایسی
آن ،برای همه مالکان و ساکنان و افراد غایب و مخالف الزام آور است.
ماده  -20وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی ساالنه
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:
 -1-20انتخاب اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره ،خزانه دار و بازرس و یا عزل آنها
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 -2-20رسیدگی و تصویب صورتهای مالی و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره و بازرس مجتمع
تبصره  :1تصویب صورتهای مالی باید پس از استماع گزارش بازرس به عمل آید در غیر این صورت باطل
و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
تبصره  :2تصویب صورتهای مالی هر سال مالی از طرف مجمع عمومی عادی سساالنه بسرای هیئست مسدیره
بمنزله مفاصاحساب همان سال خواهد بود .
 -3-20رسیدگی به سایر گزارشهای کارشناسی که از سوی هیئت مدیره یا بازرس ،به مجمع ارائه میشود
 -4-20رسیدگی و تصویب بودجه پیشنهادی سال پیشرو از طرف هیئت مدیره
 -5-20تصمیمگیری درباره ایجاد اندوختههای ضروری
 -6-20تصمیمگیری درباره پروژههای عمرانی ،و در صورت لزوم اقدامات حقوقی یا کیفری از طریق وکیسل
انجمن و یا موارد دیگر که جمع هزینه آنها بیش از پانزده درصد بودجه مصوب هر سسال مجتمسع ،از محسل
شارژ و سایر درآمدها باشد
 -7-20در صورت لزوم ،تعیین حق حضور شرکت در نشستها برای اعضای هیئت مدیره
 -8-20تصمیمگیری درباره هر موضوع مهم دیگر که از اختیارات هیئت مدیره نباشد و یسا هیئست مسدیره
اتخاذ تصمیم در آن مورد را از مجمع عمومی بخواهد
 -9-20تصمیمگیری درباره پیشنهادهای هیئت مدیره راجع به شیوه اداره مجتمع و خطمشی آن در آینده
ماده  -21وظایف مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده در همه موارد ضروری و فوری از جمله انتخاب کسری اعضای هیئت
مدیره و بازرس ،عزل آنها و تصمیمگیری درباره پروژههای عمرانی ،تشکیل میگردد.
ماده  -22وظایف مجمع عمومی فوقالعاده
وظایف مجمع عمومی فوقالعاده موارد زیر است:
 -1اصالح و تغییر اساسنامه
 -2تصمیمگیری درباره پایان فعالیت مجتمع
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بخش دوم -هیئت مدیره
ماده  -23هیئت مدیره
هیئت مدیره ،متشکل از  5نفر عضو اصلی و  2نفر عضو علیالبدل میباشد که از بسین اعضسای مجتمسع در
مجمع عمومی عادی ،برای مدت دو سال و حداکثر برای دو دوره متوالی انتخاب میشوند و عضویت بیش از
چهار سال پس از یک یا چند دوره فطرت ،مستلزم کسب آراء دو سوم حاضران در مجمسع عمسومی خواهسد
بود .یک نفر از اعضای هیئت مدیره ،با انتخاب مجمع عمومی ،بسه سسمت خزانسهدار و یسک نفسر بسه عنسوان
خزانهدار علیالبدل تعیین خواهد شد.
ماده  -24شرایط عضویت در هیئت مدیره
شرایط داوطلبان عضویت در هیئت مدیره به شرح زیر است:
 -1-24مالک و ساکن در مجتمع باشد.
 -2-24همسر ،پدر ،مادر یا فرزندان مالک نیز در صورت سکونت در مجتمع با موافقت کتبی مالک میتواند
داوطلب عضویت در هیئت مدیره گردد.
 -3-24دارای پیشینه کارهای اجرائی و مدیریتی باشد.
 -4-24ترجیحاً حد اقل هفت روز قبل از تشکیل مجمع عمومی آمسادگی خسود را کتبساً بسه دفتسر مجتمسع
تسلیم و رسید دریافت نماید.
 -5-24داوطلب باید مشخصات کامل شناسنامهای خود و نشانی محل سکونت ،سوابق تحصیلی ،تجربسی و
مدیریتی خود را در برش درخواست عضویت اعالم و مدارک مربوط را پیوست نماید.
 -6-24شخصی که قبالً پیش از انقضای مدت بوسیله مجامع عمومی عزل شده باشد در آینسده نمیتوانسد
برای عضویت در هیئت مدیره یا بازرس و خزانهدار داوطلب گردد.
 -7-24هیئت مدیره مجتمع ،موظف است پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی ،اسامی ،مشخصات کامل
و سوابق تجربی ،مدیریتی و تحصیلی داوطلبانی را که آمادگی خود را بسرای عضسویت در هیئست مسدیره یسا
بازرس اعالم نمودهاند به آگاهی مالکان و ساکنان مجتمع برساند.
ماده  -25شرایط جایگزینی هیئت مدیره
در صورتی که به علت استعفاء یا فوت یا عزل ،هر یک از اعضای هیئت مدیره از عضویت هیئت مدیره خارج
گردد ،برای جایگزینی عضو خارج شده ،باید از اعضای علیالبدل به ترتیب اولویت آرائی که داشتهاند دعوت
به عملآید.
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تبصره  :1در صورتی که تعداد اعضای هیئت مدیره اصلی و علیالبدل که جایگزین عضو اصلی شدهاند از 3
نفر کاهش یابد هیئت مدیره موظف است در مدت  15روز برای تکمیل هیئست مسدیره نسسبت بسه تشسکیل
مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده و انجام انتخابات ،اقدام نماید.
تبصره  :2هر گاه هیئت مدیره از دعوت مجمع عمومی برای تکمیل اعضای هیئت مدیره خسودداری کنسد،
بازرس مجتمع مکلف است حد اکثر در مدت  15روز نسسبت بسه دعسوت مجمسع عمسومی عسادی بسه طسور
فوقالعاده برای انتخاب اعضای هیئت مدیره اقدام کند.
ماده  -26تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و نحوه تشکیل جلسههای آن
هیئت مدیره در اولین جلسه بعد از انتخاب که حد اکثر ظرف یک هفته تشکیل خواهد شسد ،از بسین خسود
یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایبرئیس تعیین و انتخاب مینماید .مدت زمسان ریاسست
رئیس و نایبرئیس محدود به مدت زمان عضویت آنان در هیئت مدیره خواهد بود.
نحوه تشکیل هیئت مدیره به شرح زیر است:
 -1-26اداره امور جلسات هیئت مدیره با رئیس و در غیاب او ،با نایبرئیس هیئت مدیره خواهد بود.
 -2-26هر یک از اعضای هیئت مدیره که سه جلسه متوالی و یا شش جلسه متناوب بسدون عسذر موجسه از
شرکت در جلسات ،غیبت نماید معزول شناخته میشود.
 -3-26جلسات هیئت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضای هیئت مدیره رسمیت دارد و تصسمیمهسای
هیئت مدیره با موافقت حد اقل سه عضو هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
 -4-26هیئت مدیره ،برای هر یک از جلسات ،صورتجلسهای تنظیم میکند که باید به امضای اعضای حاضر
در جلسه برسد و اسامی اعضای حاضر و غایب و خالصه مذاکرات و تساریخ تشسکیل جلسسه و تصسمیمهسای
گرفتهشده و نظرات اعضاء باید در صورتجلسه ذکر گردد.
ماده  -27انتقال مسئولیت از هیئت مدیره پیشین به هیئت مدیره جدید
هیئت مدیره جدید ،موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ انتخاب ،با تنظسیم صورتجلسسه تحویسل و
تحول ،که به امضای هیئت مدیره پیشین و جدید میرسد همه مدارک و سوابق کاری و اسناد حسابداری و
دفاتر قانونی و مکاتبهها و همچنین اموال منقول و غیرمنقول مجتمع را تحویل گیرد .هیئت مدیره پیشسین
نیز متقابالً مکلف است همه اسناد و مدارک به ویژه اسناد حسابداری ،مدارک مالی ،دفاتر ،چکهسا و اسسناد
دریافتنی و همچنین دسته چکها اعم از استفاده شده و استفاده نشده و اموال منقول و غیر منقول مجتمع
را به هیئت مدیره جدید تحویل نماید و در صورت استنکاف یا تعلل در آن ،عمل مستنکف در حکم خیانت
در امانت خواهد بود.
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تبصره :تا زمان افتتاح حساب به نام هیئت مدیره جدید در بانکها و اتمام تحویسل و تحسول موضسوع ایسن
ماده که مدت آن حداکثر پانزده روز پس از تشکیل مجمع عمومی مربوط به انتخاب هیئست مسدیره جدیسد
است ،هیئت مدیره پیشین همچنان در حدود وظایف ،مسئول انجام امور مجتمع خواهد بود.
ماده  -28وظایف و اختیارات هیئت مدیره
وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
 -1-28اداره همه امور مجتمع با توجه به موارد مندرج در ماده  3این اساسسنامه بسا رعایست قسانون تملسک
آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن
 -2-28دعوت مجامع عمومی اعم از عادی و عادی به طور فوقالعاده و مجمع عمومی فوقالعاده
-3-28اجرای مصوبههای مجامع عمومی یاد شده در ردیف 2-28
 -4-28پیشنهاد اصالح اساسنامه در صورت لزوم ،به مجمع عمومی فوقالعاده
 -5-28تهیه و تنظیم صورتهای مالی مجتمع و ارائه آن به مجامع عمومی
 -6-28تنظیم برنامه و بودجه ساالنه جهت اداره امور مجتمع و ارائه و طرح آن در مجمسع عمسومی عسادی
ساالنه جهت تصمیمگیری
 -7-28ارائه گزارش هیئت مدیره راجع به اقدامهای انجام شده ،به مجمع عمومی عادی
 -8-28تهیه گزارش عملکرد و اقدامهای انجام شده هر شش ماه یکبار و اعالم آن بسه بسازرس و همچنسین
اعالم آن به مالکان از طریق انعکاس در سایت مجتمع
 -9-28اخذ بیمه مسئولیت به منظور پرداخت دیه نگهبانان و سایر کارکنان راجع به انجام وظایف محوله
 -10-28استقرار سیستم و نظام کنترل مالی ،اعم از مکانیزه و یا دستی برای اداره امور مجتمع
 -11-28اعمال سیستم الزم برای حفظ و نگهداری داراییها و مشساعات عسام مجتمسع و تسدوین و اجسرای
ضوابط ساخت و ساز
 -12-28تدوین و تصویب آییننامهها و مقررات الزم برای اداره امور مجتمع در اجرای ماده  3اساسنامه
 -13-28به کارگیری افراد مورد نیاز اداری ،مالی و خدماتی و تعیین حقوق و دسستمزد آنسان و در صسورت
لزوم قطع همکاری با آنان
 -14-28تعیین مدیر اجرایی مجتمع خارج از اعضای هیئت مدیره ،از بسین مالکسان و سساکنان مجتمسع یسا
خارج از آن ،همچنین تعیین حقوق و دستمزد مدیر اجرایی مجتمع و در صورت لزوم قطع همکاری با او
تبصره :به موجب ماده  19آییننامسه اجرایسی قسانون تملسک آپارتمانهسا «مسدیران ،امسین مالکسان بسوده و
نمیتوانند فردی دیگر را به جای خود انتخاب نماینسد» .بنسابراین بکسارگیری مسدیر اجرایسی مجتمسع رافسع
مسئولیت هیئت مدیره به عنوان امین مالکان نخواهد بود.
 -15-28تعیین مسئولیت و اختیارات و شرح وظایف مدیر اجرایی
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 -16-28افتتاح حسابهای مشترک الزم ،در بانکهای داخل مجتمع یا خارج از آن بسا نسام همسه اعضسای
هیئت مدیره ،به منظور واریز شارژ ماهانه و سایر دریافتها و همچنین برداشت از آن برای انجام هزینههای
مجتمع
تبصره :هیئت مدیره مکلف است قبل از شروع به کار ،با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسسمی بسا تنظسیم
اقرارنامه رسمی ضمن اعالم شماره حساب یا حسابهای مشترک ،صریحاً اقرار و اعالم کند که همسه وجسوه
موجود در حسابهای مشترک اعالم شده ،در حال و آینده همگی امانی و متعلق به اعضای مجتمع است و
خود یا قائممقام قانونی آنان در حال و آینده ،هیچ حق و ادعایی نسبت به آن ندارند.
 -17-28ارسال صورتحساب شارژ ماهانه و بهای سایر خدمات ،به هر یک از مالکان و ساکنان در هر ماه و
ثبت مبالغ دریافتی در حساب آنان
 -18-28اقدام الزم برای وصول شارژ از هر یک از مالکان
 -19-28انعقاد هر نوع قرار داد ،تغییر ،تبدیل و فسخ آن راجع به موضوع فعالیت و اهداف مجتمع به شرح
مندرج در ماده  3اساسنامه
 -20-28اقامه دعوی و دفاع از دعاوی مربوط به شارژ یا انصراف از آن در مراجع مختلف قضایی و شسورای
حل اختالف رأساً یا از طریق انتخاب وکیل دادگستری با ذکر حق توکیل به غیر ولو به دفعات
 -21-28هیئت مدیره در انجام وظایف خود امین مالکان بوده و در اقدامها و تصسمیمهسای خسود در قبسال
مالکان مجتمع ،مسئولیت تضامنی دارند.
 -22-28هیئت مدیره باید حداکثر ظرف یکماه از تاریخ انتخاب ،نسبت به تشکیل کارگروههسای تخصصسی
مختلف مانند حقوقی ،ساختمانی و معماری ،آبیاری ،کشاورزی و فضای سبز ،امور فنی ،مالی ،امور فرهنگی،
هنری و ورزشی و ...اقدامهای الزم به عمل آورد.
 -23-28هیئت مدیره و مدیر اجرایی باید قبل از امضای هرگونه قرارداد حقوقی ،نظر کارگروه حقوقی را به
صورت مکتوب اخذ نماید.
ماده  -29صاحبان امضای مجاز
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مجتمع ،از جمله چک ،سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت خزانهدار و امضای دو
نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود.
شیوه مکاتبات و شخص یا اشخاصی که حق امضای مکاتبات را دارند ،توسط هیئت مدیره و برابر قانون
تملک آپارتمانها و آییننامه اجرایی آن تعیین خواهد شد.
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ماده  -30خزانهدار
خزانهدار مجتمع ،از بین داوطلبان عضویت در هیئت مدیره توسسط مجمسع عمسومی جهست تصسدی سسمت
خزانهداری انتخاب میگردد و خزانهدار علیالبدل نیز توسط مجمع عمومی انتخاب میشسود تسا در صسورت
فوت ،استعفاء یا سلب صالحیت و عزل ،در غیاب خزانهدار عهده دار انجام وظایف خزانهداری گردد.
تبصره :داوطلسب احسراز سسمت خزانسهداری بایسد دارای سسوابق تحصسیلی و تجربسی الزم در امسور مسالی و
حسابداری باشد
ماده  -31وظایف خزانهدار
وظایف خزانهدار مجتمع از قرار زیر است:
 -1-31تهیه و تنظیم بودجه ساالنه مجتمع با مشارکت هیئت مسدیره ،جهست طسرح و تصسویب در مجمسع
عمومی
 -2-31پیگیری تنظیم و تهیه بموقع صورتهای مالی ساالنه و میاندورهای و ارائه آن به منظور تصویب به
هیئت مدیره و سپس تسلیم آن به بازرس مجتمع
 -3-31نظارت بر استقرار سیستم های مالی مناسب ،از جمله تهیه و تنظیم اسناد حسابداری ،دریافتهسا و
پرداختها و ثبت آنها در دفاتر مجتمع و نهایتأ نظارت بر شیوه بایگانی و نگاهداری اسناد حسابداری اعم از
اسناد سال جاری یا سنوات گذشته از نظر دسترسی سریع و کامل به آنها.
 -4-31بررسی اسناد و مدارک مربوط به دریافتها و پرداختها و اسناد تعهد آور و سایر اسناد حسابداری
و تأیید صحت آنها
 -5-31خزانهدار موظف است در پایان هر سال مالی نسبت به تنظیم گزارش مقایسسهای بودجسه مصسوب و
صورتهای مالی اقدام و انحرافات بودجه را جهت طرح در مجمع ارائه نماید.
ماده  -32مدیر اجرایی مجتمع
مدیر اجرایی مجتمع که برابر با بند  14از ماده  28اساسنامه انتخاب میگسردد ،بایسد از سسوابق تحصسیلی،
تجربی و مدیریتی الزم برخوردار و فاقد پیشینه کیفری باشد.
تبصره :مدت فعالیت مدیر اجرایی مجتمع برابر با مدت قرارداد با هیئت مدیره است که در هر حال بیش از
مدت دوره هیئت مدیره نخواهد بود و ادامه فعالیت او در دوره بعد ،منوط به موافقت و تنظیم قرارداد دیگر
با هیئت مدیره جدید است.
ماده  -33وظایف و اختیارات مدیر اجرایی مجتمع
وظایف و اختیارات مدیر اجرایی مجتمع توسط هیئت مدیره به موجب قسرارداد تعیسین خواهسد شسد کسه از
جمله میتواند شامل موارد زیر باشد:
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 -1-33اجرای مصوبههای هیئت مدیره
 -2-33استخدام و یا قطع همکاری با کارکنان مجتمع با تصویب و تایید هیئت مدیره
 -3-33پیشنهاد میزان حقوق و مزایای کارکنان مجتمع ،به هیئت مدیره و کسب تایید و اجرای آن
 -4-33رسیدگی و پاسخگویی به اعتراضها و شکایتهای مالکان و ساکنان در رابطسه بسا مسسائل مختلسف
مجتمع
 -5-33مدیر اجرایی مکلف است نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی که از مشاعات عام مجتمسع اسستفاده
انحصاری میکنند اقدام الزم معمول و برای رفع آن اقدام عاجل به عمل آورد.
 -6-33مدیر اجرایی موظف است بنابر دعوت هیئت مدیره در جلسههای هیئت مدیره شرکت نماید.
ماده  -34نمایندگی قانونی مجتمع
مدیر اجرایی بعد از اعطای نمایندگی توسط هیئت مدیره ،در حدود قسانون تملسک آپارتمانهسا و آییننامسه
اجرایی آن نماینده قانونی مجتمع خواهد بود.

بخش سوم -بازرس
ماده  -35بازرس مجتمع
مجامع عمومی از بین مالکان داوطلب احراز سمت بازرس ،یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به
عنوان بازرس علیالبدل برای مدت دو سال انتخاب مینماید.
تبصره :داوطلبان احراز سمت بازرسی باید دارای سوابق کاری و تحصیلی در امور مالی باشند.
ماده  -36اختیارات و وظایف بازرس
اختیارات و وظایف بازرس امور زیر است:
 -1-36رسیدگی به صورتهای مالی ،گزارش عملکرد هیئت مدیره و بودجه ساالنه مجتمع ،که در پایان هر
سال توسط هیئت مدیره ،جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه میشود و اظهارنظر دربساره صسحت ایسن گونسه
گزارشها و اطالعاتی که اعضای هیئت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار میدهند.
اظهار نظر بازرس در مورد گزارشهای هیئت مسدیره بسه مجسامع عمسومی و همچنسین در مسورد نتسایج
رسیدگی به آنها باید طی گزارشی جامع و مکتوب به مجمع عمومی مجتمع تسلیم شسود .گسزارش بسازرس
باید الاقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی در دفتر مجتمع آماده رؤیت اعضسای مجتمسع باشسد.
تصمیمهایی که بدون گزارش بازرس درباره تصویب صورتهای مالی مجتمع از طرف مجمع عمومی گرفته
شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
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 -2-36نظارت بر اجرای صحیح مفاد و مقررات مندرج در اساسنامه مجتمع
 -3-36بازرس میتواند در هر زمان هر گونه رسسیدگی و بازرسسی الزم را انجسام داده و اسسناد و مسدارک و
اطالعات مورد نیاز را از مدیریت مجتمع مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد .هیئت مدیره مکلف اسست
همه اطالعات مورد نیاز بازرس و از جمله دفاتر ،گزارشهای سیستمهای مکانیزه و دستی ،اسناد حسابداری
و سایر اسناد و مدارک مورد نیاز بازرس را برای رسیدگی در اختیار او قرار دهد.
 -4-36بازرس میتواند در صورت لزوم ،در جلسههای هیئت مدیره شرکت کند و نظرهای خود را نسبت به
مسائل جاری ابراز نماید .نظرهای بازرس باید در صورتجلسههای هیئست مسدیره درج شسده و بسه امضسای
اشخاص حاضر در جلسه و از جمله بازرس برسد.
 -5-36چنانچه بازرس ،اقدامها و کارهای انجام شده توسط هیئت مدیره یا مدیر اجرایی را مغایر با موازین
قانونی ،اساسنامه یا مغایر با مصوبههای مجامع عمومی تشخیص دهد ،باید بسدون مداخلسه در امسور جساری،
جهت رفع اشکال و مغایرت ،مراتب را کتباً به هیئت مدیره و مدیر اجرایی اعالم کند .چنانچه اصالحات الزم
براساس نظرهای بازرس توسط هیئت مدیره انجام شود ،موضوع منتفی تلقی میگردد ،در غیر این صسورت
بازرس میتواند جهت طرح موضوع و رسیدگی ،رأساً نسبت به دعوت مجمععمومی عادی به طور فوقالعاده
اقدام نماید.
 -6-36بازرس در ارتباط با انجام وظایف خود ،در صورت لزوم میتوانسد جهست حسابرسسی و رسسیدگی بسه
صورتهای مالی و رسیدگی به گزارش عملکرد هیئست مسدیره ،بسا هزینسه مجتمسع از خسدمات حسابرسسی
کارشناسان رسمی دادگستری یا موسسههای حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسسمی ،اسستفاده کنسد .در
این صورت الزم است گزارش حسابرسی همراه با گزارش بازرس در مجمع عمومی قرائت گردد.

فصل سوم -حسابهای مجتمع
ماده  -37حسابهای مجتمع
همه وجوهی که مالکان و ساکنان مجتمع بابت هزینههای مشترک یا هزینههای عمرانی و یا با هسر عنسوان
دیگر پرداخت میکنند باید به حسابهای مشترک هیئت مدیره که برای این امسور در بانسک افتتساح شسده
واریز گردد.
تبصره  :1وجوهی که مالکسان و سساکنان بابست اندوختسه پرداخست مینماینسد بایسد بسه حسساب مشسترک
جداگانهای که مخصوص آن در بانک افتتاح میگردد واریز شود و تنها هزینههای مربوط بسه آن موضسوع از
آن حساب قابل برداشت خواهد بود و برداشت از آن حساب بابت هسیچ هزینسه دیگسر ،قابسل قبسول و تاییسد
نخواهد بود.
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تبصره  :2افتتاح حساب در بانک با امضای همه اعضای هیئت مدیره مجتمع است و حق برداشت وجه نیز
با امضای ثابت خزانهدار مجتمع و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مجتمع میسر است.
ماده  -38صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره
هیئت مدیره باید در پایان هر سال مالی ،نسبت به تهیه و تنظیم صورتهای مالی همان سسال و همچنسین
گزارش عملکرد هیئت مدیره و گزارش بودجه سال مالی آتی اقدام نماید .گزارشهای یادشده در این مساده
باید حداقل  20روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی ساالنه در اختیسار بسازرس گذاشسته شسود تسا پسس از
رسیدگی به همراه گزارش بازرس به مجمع عمومی ارائه گردد .
 -1-38هیئت مدیره ملکف است صورتهای مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره را حداقل ده روز قبسل از
تشکیل مجمع عمومی در دفتر مجتمع در دسترس مالکان قرار دهد .هر یک از مالکسان میتواننسد در ایسن
فاصله به دفتر مجتمع مراجعه و گزارشهای مذکور را مطالعه و بررسی نمایند.
 -2-38صورتهای مالی و گزارشها ،حداکثر در مدت دو ماه بعد از انقضای سال مالی ،باید برای رسیدگی
و تصویب ،آماده ارائه و طرح در مجمع عمومی عادی ساالنه باشد.
 -3-38در تهیه صورتهای مالی ،باید استانداردهای پذیرفته شده در حسابداری رعایت گردد.
 -4-38سال مالی مجتمع از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه است.
ماده  -39منابع مالی مجتمع برای تامین هزینههای آن
منابع مالی مجتمع برای تامین هزینههای موضوع ماده  3اساسنامه عبارت اسست از وجسوهی کسه مالکسان و
ساکنان مجتمع تحت عناوین شارژ ماهانه یا تامین هزینه پروژههای عمرانی به صورت علیالحساب و امسانی
در اختیار هیئت مدیره قرار میدهند و در صورت توقف فعالیت مجتمع ،این گونه وجوه و سایر داراییهسای
مجتمع پس از کسر مطالبات قطعی اشخاص باید به مالکان و ساکنان مجتمع مسترد گردد.
 -1-39مازاد یا کسری دریافتی نسبت به هزینهها باید در پایان هر چهار مساه یکبسار مشسخص گسردد و بسه
بستانکاری یا بدهکاری حساب مالکان و ساکنان منظور گردد.
 -2-39مبنای محاسبه دریافت وجوه از مالکان و ساکنان اعم از شارژ ماهانه یا هزینههای عمرانی ،مجمسوع
متراژ عرصه و اعیان هر ویال میباشد و در مورد آپارتمانهای داخل مجتمع ،قدرالسهم هر آپارتمان از عرصه
بعالوه مساحت هر آپارتمان خواهد بود.
 -3-39هیئت مدیره اختیار دارد جهت انجام پروژههای عمرانی و سایر هزینههای غیسر مسستمر ضسروری و
اضطراری با انجام استعالم یا منافصه از طریق درج آگهی ،حداکثر در مدت یک سال معادل  5درصد بودجه
مصوب ساالنه را رأساً ،با رعایت تشریفات مربوط انجام دهد و هزینسههای تسا  15درصسد بودجسه را بایسد در
جلسه نمایندگان خیابانها مطرح و با تصویب و تایید نمایندگان ،با رعایت تشریفات مربسوط انجسام دهسد و
هزینههای بیش از  15درصد بودجه ساالنه پس از طرح و تایید مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود.
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فصل چهارم -نمایندگان خیابانها
ماده  -40نمایندگان خیابانها
نمایندگان خیابانها به عنوان اشخاص مورد اعتماد ساکنان خیابانها و آپارتمانهای جنوب مجتمع ،بازوی
یاری دهنده هیئت مدیره بوده و با هدف همکاری و یاری کردن هیئت مدیره به شرح زیر انتخاب میگردد:
 -1-40از هر خیابان یک نفر به عنوان نماینده اصلی و یک نفر به عنوان نماینده علیالبدل از بین مالکان و
ساکنان عالقمند با رأی کتبی بیشترینِ مالکان و ساکنان آن خیابان ،انتخاب میشوند و بسه هیئست مسدیره
معرفی میگردند.
 -2-40آپارتمانهای جنوب مجتمع مسکونی دهکده سه نفر از اعضسای هیئست مسدیره خسود را بسه عنسوان
نماینده آپارتمانها انتخاب و معرفی مینمایند .با احتساب نمایندگان هیجسده خیابسان مجتمسع و سسه نفسر
نمایندگان آپارتمانهای جنوب مجتمع ،تعداد نمایندگان جمعاً  21نفر میگردد .جلسه با حضسور حسداقل
دوازده نفر از نمایندگان رسمیت خواهد داشت و مصوبهها با دو سوم آرای نمایندگان حاضر قابسل پیگیسری
خواهد بود .مدیر اجرایی مجتمع به عنوان نماینده هیئت مدیره به منظور تشریح و توجیه اقدامهای انجسام
شده ،در جلسه نمایندگان خیابانها حضور خواهد یافت.
 -3-40هیئت مدیره مجتمع در صورت ضرورت میتواند به منظور حل مسائل و مشکالت و تصسمیمگیری،
با دعوت از نمایندگان خیابانها اقدام به تشکیل جلسه مشترک نماید.
 -4-40مصوبههای جلسههای مشترک هیئت مدیره و نمایندگان خیابانها بسا حضسور و مشسارکت حسداقل
دوازده نفر از نمایندگان خیابانها و آپارتمانهای جنوبی رسمیت خواهد داشت و مصوبههای آن با دو سوم
آراء نمایندگان خیابانها در جلسه مذکور قابل اجرا میباشد.
ماده  -41وظایف و اختیارات نمایندگان خیابانها
وظایف و اختیارات نمایندگان خیابانها از قرار زیر است:
 -1-41اعالم نظر و پیشنهاد راجع به همه مسائل و موضوعهای مندرج در ماده  3اساسنامه
 -2-41دریافت نظرهای مالکان و ساکنان خیابانها راجع به شیوه اداره مجتمع و ارائه آن به هیئت مدیره و
پیگیری آن
 -3-41نحوه اداره نشستهای نمایندگان خیابانها و تنظیم صورتجلسهها ،بر اساس دستورالعملی خواهد
بود که به تصویب اولین جلسه نمایندگان خیابانها میرسد.
 -4-41تصویب اجرای پروژههای پیشنهادی هیئت مدیره ،که هزینه آن حداکثر تا  15درصد بودجه مصوب
مجمع عمومی باشد با رعایت تشریفات مربوط
 -5-41اعالم نظر و پیشنهاد در مورد تعیین اعضای کارگروههای تخصصی
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فصل پنجم -مقررات عمومی
ماده  -42ضوابط ساخت و ساز در مجتمع
هرگونه ساخت و ساز در محدوده مجتمع بایسد برابسر صورتجلسسه مسور  1379/12/1اسستانداری تهسران،
موضوع کمیسیون ماده  5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ،و نیسز برابسر بسا آییننامسه
دفتر مهندسی ساختمان مجتمع باشد ،و برای این منظور انجام اقدامهای زیر الزامی است:
 -1-42هر قطعه زمین برابر نقشه تفکیکی جامع مجتمع ،مخصوص ساخت یسک واحسد مسسکونی اسست و
ساخت بنا باید در یک طبقه (فلت) یا در دو طبقه (دوبلکس) باشد و هر قطعه تنها باید دارای یک انشسعاب
آب کشاورزی و یک انشعاب آب آشامیدنی باشد .میزان زیربنا حد اکثر  %30مساحت کل زمین هسر قطعسه
میباشد که تنها باید در بخش شمالی هر قطعه ساخته شود و ساخت هرگونه بنسا در بخسش جنسوبی یسا در
غرب و شرق زمین ،حتی ایجاد اطاق سرایداری ممنوع است.
 -2-42مالکان قبل از هر گونه عملیات ساختمانی اعم از نوسازی ،بازسازی ،محوطه سازی ،تعمیسر و غیسره
ملزم هستند درخواست خود را همراه با طرح مورد نظر ،کتباً به دفتر مجتمع ارائه نمایند .درخواست و طرح
مالک جهت بررسی و مطابقت طرح با ضوابط ساخت و سساز مجتمسع و تکمیسل فرمهسای تعهسد ،بسه دفتسر
مهندسی ساختمان مجتمع ارسال میگردد.
چنانچه طرح ،مورد تأیید دفتر مهندسی ساختمان قرار گیرد به شرح زیر اقدام میشود:
 1-2-42مالکان ملزم هستند مباشر (در صسورت وجسود) و پیمانکساران خسود را کتبساً بسه دفتسر مهندسسی
ساختمان معرفی نمایند.
 2-2-42فرمهای تعهدنامه و رعایت ضوابط ساخت و ساز در دهکده به مالسک و پیمانکسار بسه مالسک ارائسه
میشود.
 3-2-42مالک و پیمانکار سازنده ،فرمهای تعهدنامه دریافتی مربوط را تکمیل و امضاء مینمایند.
 4-2-42امضای آنان در فرم تعهدنامهها باید به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسسانده شسود و بسه دفتسر
مهندسی ساختمان تحویل گردد.
 5-2-42نهایتاً بر اساس مدارک ارائه شده ،مالک در صورت دریافت تأییدیه دفتر مهندسی ساختمان ،آن را
همراه با تصویر طرح درخواست شده ،به شهرداری ارائه و پروانه ساخت خود را دریافت مینماید.
 6-2-42مالک پس از ارائه پروانه ساخت و یک نسخه از تصویر آن به دفتر مهندسسی سساختمان مجتمسع،
مجوز شروع عملیات ساخت و ساز را از هیئت مدیره مجتمع دریافت مینماید.
 7-2-42در صورت صدور مجوز شروع عملیات ساختمانی ،کنترل بر تطابق عملیات ساختمانی با نقشههای
معماری تأیید شده ،در همه مراحل بر عهده نماینده معرفی شده از سوی دفتر مهندسی ساختمان مجتمع
خواهد بود .نماینده یاد شده حق دارد از بدو شروع عملیات ساختمانی تا اتمام آن ،در محل عملیات حضور
یابد و بر تطابق عملیات ساختمانی با مجوزهای صادره کنترل داشته باشد.
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 8-2-42نماینده دفتر مهندسی ساختمان موظف است ،در صورت مشاهده هر گونه تخلف ،مراتب را با قید
فوریت همزمان به مدیر اجرایی مجتمع و دفتر مهندسی ساختمان اعالم نماید.
 9-2-42مدیر اجرایی مجتمع موظف است در اسرع وقت با هر روش ممکن از ادامه عملیات سساختمانی و
ورود مصالح و عوامل کار به داخل مجتمع ،تا رفع مورد تخلف و تأییسد مجسدد دفتسر مهندسسی سساختمان
مجتمع ،جلوگیری نماید.
 -3-42ساخت و بازسازی هر گونه سازه اعسم از آالچیسق ،آبنمسا ،گلخانسه ،پارکینس ،،اسستخر ،جکسوزی و
متعلقات آن و غیره ...با هماهنگی شهرداری و هیئت مدیره و مانند سسایر ضسوابط سساخت بنسا نیازمنسد بسه
گرفتن تأییدیه از دفتر مهندسی ساختمان مجتمع میباشد .در صورت عدم رعایت موارد باال ،مدیر اجرایسی
مجتمع مکلف است با هر روش ممکن از عملیات فاقد تأییدیه دفتر مهندسی ساختمان ،جلوگیری نماید.
 -4-42مجتمع مکانی مسکونی است و ساخت هر نوع بنا با کاربری اداری یا تجاری یا خدماتی در هر قطعه
زمین مسکونی آن و تغییر کاربری محل از مسکونی به اداری یا تجاری یا خسدماتی مطلقساً ممنسوع اسست و
مدیر اجرایی مجتمع مکلف است در صورت تخلف با هر روش ممکن از اجرای آن جلوگیری نماید.
 -5-42هرگونه تغییر در محل استقرار درهای ورودی هر قطعه زمسین و جابسهجایی محسل درهسای ورودی
ممنوع است.
 -6-42حمل و ورود مصالح ساختمانی تنها با کسب مجوز از دفتر مجتمع امکانپذیر است و این اقدام باید
در روزها یا ساعتهای تعیین شده از سوی مدیر اجرایی صورت گیرد.
 -7-42نخاله و پسماند ساختمانی منازل که به خارج از محوطه ویالها منتقل میشود باید حسداکثر ظسرف
مدت مقرر از سوی مدیر اجرایی ،توسط مالک یا عوامل اجرایی او به خارج از مجتمع منتقل گردد .در غیسر
اینصورت با دستور مدیر اجرایی مجتمع ،عوامل اجرایی مجتمع رأساً نسسبت بسه انتقسال نخالسه و پسسماند
ساختمانی به خارج از مجتمع اقدام نموده و هزینه آن به اضافه پانزده درصد هزینسه باالسسری بسه حسساب
دیون مالک منظور و مطالبه خواهد شد.
تبصره :بدیهی است رعایت بندهای  9-2-42و  3-42تا  7-42مذکور در باال ،برای حفظ حقوق عمسومی
اعضای مجتمع ضروری است و اقدامهای اجرایی مجتمع در این موارد برای حفظ حقوق آنان است بنابراین
مالکان در این موارد حق اعتراض و شکایت از مدیریت مجتمع را از خود اسقاط کردهاند.
 -43ضوابط مربوط به مشاعات عام
همه تاسیسات و ساختمانهای مجتمع ،رستوران ،پارک ،محلهای تفریحی از قبیل پارک بسازی کودکسان،
استخر عمومی واقع در پارک کودک ،زمینها و مکانهای ورزشی ،وسایل و تاسیسسات ورزشسی مسستقر در
پارک ،جزو مشاعات عام و فضاهای همگانی بوده و در اختیار اعضای مجتمع میباشد .بنابراین بههیچ وجسه
قابل فروش و واگذاری اعم از عین یا منافع ،نبوده و هیچیک از مالکان و ساکنان حق استفاده اختصاصی در
آنها را ندارند .همچنین در صورت ایراد هرگونه خسارت به این اماکن ،در صورتی کسه خسسارتها عمسدی
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نباشد ،شخص خسارت زننده باید با هزینه خود نسبت به برطرف سساختن خسسارتها و آثسار آن در اسسرع
وقت اقدام نماید ،در غیر این صورت و نیز در صورت عمدی بودن خسارتها ،مدیر اجرایی مجتمع میتواند
علیه وی از طریق انجمن مالکان متناسباً طرح دعوی نماید.
 -44ضوابط مربوط به انتقال مالکیت و حمل اثاثیه
ضوابط انتقال مالکیت و حمل اثاثیه از قرار زیر است:
 -1-44همه مالکانی که قصد انتقال عین یا منافع ملک خود را به عنسوان فسروش یسا اجساره داشسته باشسند
موظفند قبل از انتقال ،از دفتر مجتمع مفاصا حسساب ملسک خسود را (هزینسههای مشسترک مسستمر و غیسر
مستمر  ،هزینه پروژههای عمرانی و هزینه آبرسانی ) دریافت نمایند و نسخهای از آن را در اختیار خریدار یا
مستاجر قرار دهند .همین طور باید منتقلٌالیه را به صورت کتبی به هیئت مدیره مجتمع معرفی نمایند تسا
مراتب در پرونده ملک مزبور در دفتر خدمات مجتمع ثبت گردد.
 -2-44همه خریداران یا اجارهکنندگان واحدهای مسسکونی و غیسر مسسکونی موظفنسد در آغساز اقامست یسا
اشتغال خود در مجتمع ،اساسسنامه و سسایر مقسررات مربسوط بسه مجتمسع را مطالعسه کسرده و بسا وظسایف و
مسئولیتهای خود و مقررات مربوط به اقامت در مجتمع آشنا شده و آنها را رعایت کنند.
هیئت مدیره مجتمع نیز موظف است این امور را از طرق مختلف مانند تهیه بروشور و انعکاس در وبگاه
مجتمع با نشانی «  » shahrakekhaneh.comبه آگاهی مالکان و ساکنان برساند و تعهد الزم را از خریسدار
یا مستأجر اخذ نماید.
 -3-44مالکان و مستأجران  ،مسئول و پاسخگوی رفتار اشخاص منتسب به خود هسستند و چنانچسه آنسان
مشکلی اعم از مالی یا اخالقی و یا عدم رعایت ضوابط مجتمع ایجاد نمایند ،هیئت مدیره مجتمع مراتسب را
حسب مورد به مالک یا مستأجر اعالم مینماید و آنان مکلفند ظسرف یسک هفتسه نسسبت بسه حسل و فصسل
مشکل ،به نحوی که مورد تایید مدیر اجرایی مجتمع باشد ،اقدام نمایند در غیر این صورت پاسخگو و رافع
مشکالت ایجاد شده خواهند بود.
 -4-44ورود یا خروج هرگونه اثاثیه منوط به دریافت مجوز کتبی از دفتر مجتمع است .چون این اقدام بسه
منظور تأمین آسایش و امنیت ساکنان و رعایت ضوابط نگهبانی است ،بنابراین ساکنان در این مسوارد ملسزم
به دریافت مجوز کتبی از دفتر مجتمع و رعایت ساعتهای تعیین شده توسط هیئت مدیره میباشند.
 -45ضوابط مربوط به تردد وسایط نقلیه در داخل مجتمع
همه رانندگان موظفند عالوه بر رعایت مقررات و قوانین رانندگی کشور ،در داخل مجتمسع مقسررات زیسر را
رعایت نمایند:
 -1-45تعلیم رانندگی در داخل مجتمع ممنوع است.
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 -2-45حداکثر سرعت مجاز رانندگی در داخل مجتمع که از سوی هیئست مسدیره تعیسین و عالئسم آن در
محلهای مربوط نصب میشود رعایت نمایند.
 -3-45هیچیک از مالکان یا ساکنان مجتمع مجاز به پارک وسایط نقلیه سنگین از قبیل تریلسی ،کسامیون،
مینیبوس ،اتوبوس و همچنین ماشینآالت کشاورزی و راهسازی ،قایق و کاروان و مشابه آنها در خیابانهسا
نمیباشند.
 -4-45رفتوآمد با وسایط نقلیه موتوری و موتورسسیکلت دارای صسدای غیرعسادی و ناهنجسار در محوطسه
مجتمع ممنوع است .در صورت عدم رعایت ،مسئوالن اجرایی مجتمع مکلف به جلوگیری از آن میباشند.
 -5-45هیئت مدیره میتواند جهت کنترل رفتوآمد وسایط نقلیه موتوری به داخل مجتمع ،استفاده از آرم
یا کارت تردد را الزامی نماید.
 -6-45اطالعات مربوط به همه وانتبارها ،کامیونهسای بساری و کامیونهسای کسانتینردار کسه بسرای حمسل
مصالح ،کاالها یا اثاثیه به داخل مجتمع وارد یا از آن خارج میشوند در دفتر نگهبسانی درب ورودی ثبست و
کارت شناسایی راننده نگهداری خواهد شد .این گونه اطالعات شامل شماره و تاریخ صدور مجوز حمل ،نوع
وسیله نقلیه ،شماره وسیله نقلیه ،نام راننده و ساعت ورود و خروج میباشد .نگهبانی مجتمع هنگام خسروج،
پس از کنترل و بازرسی ،کارت شناسایی را رد و اجازه خروج میدهد.
ماده  -46مقررات متفرقه
همه مالکان و ساکنان مجتمع موظفند ضوابط زیست محیطی و خدماتی زیر را رعایت نمایند:
 -1-46حمل اسلحه ،تیر اندازی و شکار پرندگان در داخل مجتمع ممنوع است.
 -2-46زنبورداری از گونه صنعتی و نگاهداری دام و طیور در محل مجتمع ممنوع است.
 -3-46تخلیه کود مورد نیاز باغچهها در معابر عمومی ممنوع است.
 -4-46به منظور تأمین رفاه و آسایش شهروندان خصوصاً اشخاص سالمند ،ایجاد سر و صسدا و اسستفاده از
استخر منازل از ساعت  1تا  4بعد از ظهر و از ساعت  10شب به بعد ممنوع است.
 -5-46ساکنان نباید کارگران و کارکنانی را که قبأل در استخدام مدیریت مجتمع بودهاند و به علت تخلسف
برکنار شدهاند و اسامی آنان نیز به نحو مقتضی اعالم شده است ،به کارگیرند.
 -6-46ساکنان بدون موافقت مدیر اجرایی مجتمع مجاز به استفاده از خدمات کارکنان و کارگرانی کسه در
استخدام مدیریت هستند و اسامی آنها نیز به طور مستمر برای آگاهی ساکنان اعالم میشود ،نمیباشند.
 -7-46مالکان و ساکنان که از خدمات باغبانان و کارگران شخصی به طور مستمر استفاده میکنند ،مکلفند
پیش از شروع همکاری آنان ،مشخصات آنها را به مدیر اجرایی مجتمع اعالم کرده و مسدارک الزم را جهست
صدور کارت تردد در اختیار دفتر مجتمع قرار دهند .همچنین اصلح است قبسل از بسه کسارگیری باغبانسان و
کارگران به لحاظ رعایت امنیت ،وضعیت آنها را از دفتر مجتمع استعالم نمایند.
 -8-46رفتوآمد پرسنل اماکن تجاری و منسوبان آنها در داخل مجتمع ،مشروط به گرفتن مجوز یا صدور
کارت تردد است.
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 -9-46در اجرای بندهای  5و  6و  8ماده  ،46مدیر اجرایی مکلف است به طرق مقتضی از ورود این گونسه
افراد به داخل مجتمع جلوگیری نماید.
تبصره :بدیهی است رعایت مفاد مندرج در بند  9-46برای حفظ حقوق عمومی اعضسای مجتمسع ضسروری
است و اقدامهای مدیر اجرایی مجتمع در این موارد برای حفظ حقوق آنان است ،بنسابراین مالکسان در ایسن
موارد حق اعتراض و شکایت از هیئت مدیره و عوامل اجرایی آن را از خود اسقاط کردهاند.
 -10-46همه صاحبان و کارکنان واحدهای تجاری و صنفی داخل مجتمع ،اعم از پاساژ مسجد و مغازههای
اطراف میدان و مغازههای داخل پاساژ آپارتمانهای جنوب مجتمع ،مکلف به رعایت مقررات و ضوابط کسب
و کار هستند و ملزمند به تذکرهای مسئوالن اجرائی مجتمع توجه نماینسد ،همچنسین در مقابسل مسدیریت
مجتمع مسئول رفتار و عملکرد کارکنان خود هستند.
 -11-46نگهبانان در ورودی مجتمع موظفند هنگام مراجعه میهمانان با رعایت احترام و پس از تمساس بسا
میزبان و موافقت او ،میهمانان را به منزل میزبان راهنمایی کنند.
 -12-46پخش هر گونه آگهی تبلیغاتی و تراکت تجاری و اطالعیه تنها باید از طریق دفتر خدمات صسورت
گیرد.

فصل ششم -سایر موارد
ماده  -47موضوعهای پیش بینی نشده
موضوعهایی که در اساسنامه حاضر پیش بینی نشده ،مشمول مقررات قانون تملک آپارتمانها مصسوّب 16
اسفند ماه  1343و آئین نامه اجرائی آن مصوب اردیبهشت ماه  1347و همچنین سسایر قسوانین و مقسررات
جاری کشور و یا تصمیمهای مجامع عمومی مجتمع خواهد بود.
این اساسنامه که دارای شش فصل و چهل و هفت ماده و بیست و شش تبصره است در تاریخ-------
به تصویب مجمع عمومی مجتمع مسکونی دهکده رسیده است.
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