
1 

 

 به نام خدا

 

 اساسنامه مجتمع ناشران قم

 

کلیات 

 مستندات قانونی

اسفند  16پیشه و سکنای یک ساختمان مصوب های  این اساسنامه به استناد قانون تملک آپارتمانها و محل

خرداد  11و نیز مصوبات الحاقی  1359خرداد  17و  1353دی ماه  8و  1351بهمن  2و الحاقات و مصوبات  1343

هیئت وزیران و  1347اردیبهشت  8و همچنین در چارچوب آئین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمانها مصوب  1376

بینی نشده مشمول قانون مدنی و سایر قوانین  و در موارد پیش 1371فروردین  30اصالحات بعدی موضوعی مصوب 

ویض ، تنظیم شده و بنا بر تف معلممرتبط یا جایگزین آن، جهت اداره مجتمع ناشران قم، واقع در شهر قم، بلوار 

مبنی بر اصالح و تصویب اساسنامه به تصویب  30/4/1399اختیار مجمع عمومی مالکین در جلسه مجمع مورخ 

برداران، هیئت مدیره و بازرسان و کلیه کارکنان الزم  یب برای کلیه مالکین، مستاجرین، بهرهرسید و از تاریخ تصو

 االجرا گردید.

 اهداف

( حفاظت و حراست از منافع مادی و معنوی مالکین و مستاجرین و کلیه استفاده کنندگان و 1

 برداران. بهره

 . ( ارتقاء بیشتر جایگاه مجتمع ناشران2

 تعاریف

العاده  و مجمع فوق« مجمع»و مجمع عمومی مالکین مجتمع « مجتمع»اساسنامه مجتمع ناشران در این 

و مستاجرین و « هیئت مدیره»و هیئت مدیره مجتمع « العاده مجمع فوق»عمومی مالکین مجتمع 

خوانده میشوند. همچنین تمام بخشهای اداری و تجاری که به صورت « گان استفاده کننده»برداران  بهره

خوانده میشود و قسمتهایی که فاقد سند ثبتی مجزا بوده و به « واحد»برداری قرار میگیرد  ستقل مورد بهرهم

« مشترکات»واحد اختصاصی خاصی تعلق ندارد و به هر واحد نسبت به مساحت اختصاصی آن تعلق دارد 

صاحبان سند  بهین خواهد بود. همچنین مالک« نصف به عالوه یک»شود. تعریف اکثریت نیز  خوانده می

 گفته می شود .و ثبتی رسمی 
 

بازرسان -3هیئت مدیره  -2مالکان مجمع عمومی  -1از:  ارکان عبارتند 
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  فصل اول 

 انتشااارات، کتابفروشاای، لااوازم التحریاار،  : از مشااا ل مجاااز بااه فعالیاات در مجتمااع عبارتنااد  (1اده م  

هنری مرتبط با حوزه نشر، دفاتر فروش ملزومات چاپ نشر الکترونیک، صنف کامپیوتر، محصوالت فرهنگی و 

و نشر، دفاتر خدمات لیتوگرافی، دفاتر چاپخانه و صحافی، لوازم کمک آموزشی، دفاتر خدمات پیش از چاپ و 

صنایع دستی و گردشگری و هنری، موبایل، یغاتی و دفاتر طراحی و گرافیک، های آگهی تبل دفاتر فنی، کانون

ز وزارت ارشاد کلیه مشا لی که ا سسات فرهنگی و تحقیقاتی ومؤبیمه، مشا ل مهندسی ، طال، صرافی، دفاتر

 .مجوز فعالیت دارند

 اضافه کردن مشا ل از مجمع عمومی به هیئت مدیره تفویض شد. تبصره:

نت نیز به تعداد محدود طبق صالحدید  بانکها، دفاتر پست، دفاتر باربری و دفاتر پیک و کافی تبصره:

 مدیره و همچنین با شرط عدم مزاحمت برای مالکان، میتوانند در مجتمع فعالیت داشته باشند.هیئت 

مدیر توسط مالکان و مستاجران، ، مجتمع 1رعایت مشا ل تعریف شده در ماده عدم در صورت  تبصره:

پس از اخطار کتبی، نسبت به قطع خدمات و برق واحد مذکور تا تعیین تکلیف توسط هیئت  تواند اجرایی می

 مدیره اقدام نماید.

توانند در واحدی که در طبقه سوم  های مواد خوراکی نیز می شاپ، رستوران و یا فروشگاه کافیتبصره: 

 شاپ احداث شده فعالیت کنند. مجتمع تحت عنوان کافی

مجتمع شامل دو قسمت است. مالکیت قسامتهای اختصاصای و مالکیات قسامتهای     مالکیت در  (2ماده 

ها در صورتجلساه تفکیکای ارایاه شاده باه اداره ثبات و        مشترک که حدود و مشخصات و میزان این مالکیت

   شهرداری مشخص شده.

سار  استفاده از قسمتهای مشترک از جمله راهروها، سرویس پله، سارویس بهداشاتی، پاگردهاا،     (3ماده 

کس حق استفاده شخصی یا دخل  درب، دیوارهای مشترک، ورودی و  یره متعلق به کلیه مالکین بوده و هیچ

 و تصرف در آنها را ندارد.

و توافق جهت اجاره آنها برای تبلیغات یا  استفاده از فضاهای مشترک ساختمان تصمیم در موردتبصره:

باشد، که این  هیئت مدیره میو مراسم خاص در اختیار  استفاده موردی از قبیل ایام نمایشگاه و جشنواره

 به هیئت مدیره تفویض گردید. عمومیمجمع اختیار از طرف 
 باشد. های مشترکات به اندازه یک سهم می سهم هر یک از واحدهای تجاری و اداری از درآمدها و هزینه (4ماده 
اند و  وم و سوم تجاری واقع شدهدر مورد دو واحدهای بزرگ نمایشگاهی که در طبقات د ره:تبص

ها تعلق میگیرد. طبق  نهمتر مربع یک سهم از درآمدها و هزی 50شاپ، به ازاء هر  همچنین در مورد کافی

 واحد(. 7واحد( و طبقه سوم ) 5) 2طبقه  : معمصوبه مج

ه هماان  آیناد مبناای محاساب    در مورد واحدهایی که بعدها در اثر تجمیع چند واحد به وجود می تبصره:

 تعداد واحد اولیه قبل از اد ام خواهد بود.
 العاده دارند. ی را در مجمع یا مجمع فوقرأ هر یک از مالکین به ازاء در اختیار داشتن هر واحد، حق یک (5ماده 

گی تام االختیار خود را جهت حضور در جلسات مجمع، به توانند نمایند هر یک از مالکین می تبصره:

 یا به شخصی خارج از مجمع مالکین بدهند.سایر مالکین و 
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نماینده بایستی در بدو ورود به جلسه مجمع ضمن معرفی خود به هیئت رئیسه جلسه، مدارک  تبصره:

 گی خود را نیز ارایه نماید. دال بر نماینده

نشانی تمام مالکین برای ارسال دعوت نامه و اعالم تصمیمات، همان محل  اتصصایلی هن لا در     (6ماده 

 مجصمع است.

در مورد امالکی که دارای دو یا چند مالک است، احدی از مالکین به عنوان نماینده و الباقی به  (7ماده 

 ی نماینده مذکور معتبر است.گردند و تصمیمات تنها با رأ عنوان شریک به هیئت مدیره معرفی می

شاپ و یا سایر واحدهایی که مالکین اولیه  در مورد واحدهایی که تعدد مالک دارند )از قبیل کافی تبصره:

مجتمع در آن سهیم هستند( مطابق ماده هفتم قانون تملک آپارتمانها مالکین میبایستی یک نفر را به عنوان 

فی نمایند و جهت سایر رنماینده جهت حضور در جلسات مجمع و یا انجام تعهدات مندرج در اساسنامه مع

ی اکثریت شرکاء نسبت به تمامی معتبر خواهد بود مگر آنکه کمتر از ثلث شرکاء در جلسه حضور امور نیز رأ

 . داشته باشند که در اینصورت جلسه برای یک نوبت دیگر تجدید خواهد شد

استفاده بهتر از قسمتهای توانند تنها عملیاتی که برای  مطابق قوانین هر یک از مالکین می (8ماده 

دانند را در داخل واحدها انجام دهند و هیچ یک از مالکین حق ندارد بدون موافقت  اختصاصی خود مفید می

 مجمع تغییراتی را در سر در، در و یا نماهای خارجی قسمتهای اختصاصی انجام دهد.

ایید و نظارت کارشناسان فنی تغییرات در داخل واحدها میبایستی با اطالع هیئت مدیره و ت تبصره:

مستقر در مجتمع باشد و در صورت بروز هر گونه اختالف نظر بین مالکین و هیئت مدیره یا کارشناسان فنی 

  ساختمان، نظر کارشناس فنی مرضی الطرفین معتبر باشد.

ک گذاری شده و هر پارکینگ براساس ساند ثبتای باه یا     های موجود در مجتمع شماره پارکینگ (9ماده 

ها به  یر، یا استفاده  یر از پارکینگ  واحد خاص تعلق میگیرد، بنابراین استفاده عمومی یا واگذاری پارکینگ

 از این فضاها ممنوع است.

ها یا فضاهای  استفاده موردی جهت برگزاری نمایشگاه یا جمعه بازار یا مراسم خاص در پارکینگ تبصره:

 است. مجتمع با تصویب هیئت مدیره امکان پذیر

زمان بندی تردد و حضور مالکین، پرسانل و میهماناان آنهاا در قسامتهای اختصاصای، ورود و       (10ماده 

العملای اسات کاه هیئات      گان و همچنین نقل و انتقاالت کاال برابر باا دساتور   خروج مالکین و استفاده کننده

 نماید. ن میمدیره براساس عرف موجود در شهر و مالحضات امنیتی و مدیریتی مجتمع تدوی

هرگونه مزاحمت اجتماعی، درگیری و یا حرکات ناهنجار در مجتمع، عدم رعایت شئونات  (11ماده 

های بهداشتی، زیست محیطی، صوتی و یا تصویری از سوی مالکین و  اسالمی و یا ایجاد آلودگی

دفتر مجتمع یین تکلیف تا تعلذا باشد و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.  کنندگان ممنوع می استفاده

 تواند نسبت به قطع خدمات و قطع برق واحد مذکور تا تعیین تکلیف توسط هیئت مدیره اقدام نماید. می

سوزی و در صورت امکان حوادثی چاون   هیئت مدیره موظف است کلیه مجتمع را در برابر آتش (12ماده 

 4یماه نماوده و بودجاه آن را مطاابق مااده      ها، زلزله و سیل بصاورت سااالنه و بادون وقفاه ب     ترکیدگی لوله

 اساسنامه از مالکین دریافت نماید.
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 فصل دوم: نحوه استفاده از فضاهای مشترک 

 

دوم قانون تملک آپارتمانهاا، قسامتهای مشاترک عبارتناداز قسامتهایی کاه حاق        مطابق ماده  (13ماده 

استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا واحد خاص نباوده و باه کلیاه ماالکین باه نسابت قسامت        

سمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده اسات  اختصاصی آنها تعلق میگیرد و به طور کلی ق

 و در اسناد اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده.

گان حق قرار دادن هیچ شیئی را به هر منظور از جمله نمایش، تبلیغ و  مالکین و استفاده کننده (14ماده 

آوری آن اقادام   رایای میتواناد نسابت باه جماع     یا انبار در فضاهای مشترک نداشته و در صورت بروز مدیر اج

 نماید.

های کلی مشترک )تجدید تزئینات داخلی و خارجی،  تعیین و برآورد و پرداخت میزان هزینه (15ماده 

بازسازی و نوسازی کلی بخشهای مشترک و ...( با هیئت مدیره بوده و در صورت عدم پرداخت توسط مالکین 

یگری در واحد مورد نظر باشد، سهم مالک مذکور از محل اجاره یا مشارکت و در صورتیکه استفاده کننده د

 گردد. توسط استفاده کننده پرداخت می
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 فصل سوم: اختیارات و وظایف ارکان 

 الف( مجمع عمومی

 اختیارات و وظایف مجمع عمومی عبارتنداز: (16ماده 
 تصویب اساسنامه یا بازنگری آن -1
 العاده تعیین هیئت رئیسه مجمع عمومی و فوق -2
 انتخاب هیئت مدیره و بازرس -3
هاای ساالیانه و همچناین     اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور مجتمع و تصویب گزارش مربوط به هزینه -4

 برنامه بودجه ارائه شده توسط هیئت مدیره.
 ازرسان و لغو تصمیمات و رد گزارشات ایشان.عزل هیئت مدیره و ب -5
 بررسی گزارش بازرس. -6
 اتخاذ تصمیم در ایجاد اندوخته برای امور مربوط به حفظ و نگهداری و تعمیرات. -7
تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور انعقاد قرارداد برای اداره امور مجتمع بصورت مناقصاه خریاد    -8

در موارد ضروری و همچنین اجاره فضاهای مشاترک و فضااهای    هرک مناقصه و مزایدکاال و مزایده اموال و ت
 تی از طریق مزایده.اتبلیغ

ل قراردادهای خریداری کاال یا فروش اموال یا قراردادهای کلیه قراردادهای منعقده مجتمع از قبی تبصره:
 باشد. ناقصه امکان پذیر مینگهداری ساختمان یا اجاره فضاهای تبلیغاتی فقط از طریق مزایده یا م

ع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه و قوانین مربوط، در دساتور  اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضو -9
 جلسه قرار میگیرد.

خواهد ماه تا پایان مرداد  و نهایتاً می باشد سال 4عادی به صورت مع عمومیزمان تشکیل مج (17ماده 
 گردد. العاده برگزار می در صورت نیاز مجمع فوقبدیهی است گردد.  بود که با دعوت هیئت مدیره تعیین می

العاده با درخواست هیئت مدیره یا بازرسان و یا ربع )یاک چهاارم( ماالکین،     مجمع عمومی فوق (18ماده 
جهت بررسی مشکالت و یا تصویب پیشنهادات و یا رسایدگی باه عملکارد هیئات مادیره و یاا از دسات داد        

 گردد. عددی اعضای هیئت مدیره یا بازرسان با دعوت کتبی حداقل یک هفته پیش از برگزاری، تشکیل می
ات مجامع از بین مالکین حاضر در جلسه یک نفر به عنوان رئیس جلسه و یک جهت اداره جلس (19ماده 

 نفر به عنوان منشی و یک نفر به عنوان ناظر انتخاب خواهد شد.

 ب( هیئت مدیره

البدل این  علی نفر به عنوان عضو 1هیئت مدیره و نفر به عنوان  5جلسه مجمع عمومی  در (20ماده 
ر البدل انتخاب خواهد شد. توضیح اینکه ه زرس و یک نفر به عنوان بازرس علینفر به عنوان با 2هیئت و 

 بازرسان چهار سال از زمان انتخاب خواهد بود. وهیئت مدیره  ءدوره مسئولیت اعضا
نه کسب مجمع مالکین بوده و دارای پروانه نشر یا پروا ءنامزدان هیئت مدیره میبایستی از اعضا تبصره:

طور هر شخصی خارج از این مجمع  مجمع مالکین و همین ءانتشارات یا کتابفروشی باشند. تمامی اعضا
 تواند نامزد بازرسی باشد. می
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سااعت قبال از برگازاری مجماع      48تمامی نامزدهای هیئت مدیره و بازرسی میبایستی حاداقل   تبصره:
 نسبت به پر کردن فرم درخواست نامزدی و ارایه مدارک هویتی خود اقدام نمایند.

شخصی را که مدیر انتشارات آنان است را با وکالت محضری تام  توانند صرفاً سسات حقوقی میمؤ تبصره:
عنوان عضو مجمع مالکین و همچنین نامزد هیئت مدیره معرفی نمایند. بدیهی است با عزل االختیار به 

شخص از سمت مدیریت انتشارات یا فسخ وکالت وی، عضویت وی در مجمع مالکین و یا هیئت مدیره ملغی 
 گردد. شده و عضو علی البدل جایگزین وی می

سات برای اعضا هیئت مدیره با تصویب مجمع عضویت در هیئت مدیره افتخاری است اما حق جل تبصره:
بینی  عمومی بالمانع است. همچنین در صورتی که هیئت مدیره موفق به کسب درآمد بیش از مقدار پیش

شده در بودجه سالیانه شد به طوری که این امر منجر به کاهش حق شارژ پرداختی واحدها مصوب در 
 گیرد. فه درآمد به عنوان پاداش به اعضاء هیئت مدیره تعلق میبودجه سالیانه گردید، بیست درصد از این اضا

در صورتی که فعالیت بازرس بدون دریافت حقوق و به صورت افتخاری باشد، بازرس نیز در مورد  تبصره:
 مشروحه تبصره قبل سهیم است.

ضاروری   برای عضویت در جلسات مجمع حضور نصف به عالوه یک مالکین یا نمایندگان ایشان (21ماده 
است و در صورت عدم حضور یا نرسیدن به حد نصاب قانونی، دعوت برای برگزاری جلسه در پاانزده روز بعاد   
تکرار خواهد شد و در این جلسه تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین قانونی و قابل اجارا باوده و بارای تماام     

   مالکین الزامی است.
در جلسات مجمع میبایستی مدارکی دال بر مالکیات یاا    مالکین یا نمایندگان آنها جهت حضور (22ماده 

و لیست حضاور  نمایندگی خود را به هیئت رئیسه مجمع ارائه داده و توسط نماینده دفتر مجتمع تأیید شوند 
 و  یاب را امضاء نمایند.

کلیه مصوبات مجامع و هیئت مدیره طی صورتجلسات درج و میبایست به همراه اسناد و  (23ماده 
مرتبط با مدیریت ساختمان، توسط هیئت مدیره در دفتر مجتمع ثبت، ضبط و نگهداری شود. به  مدارک

 مجتمعدفتر نهمین منظور هیئت مدیره مجاز خواهد بود در صورت نیاز با تصویب مجمع واحدی را به عنوا
 به نحو مقتضی تجهیز و راه اندازی نماید.

یاک از اعضااء هیئات مادیره، عضاو      یبات طاوالنی هار    در صورت استعفا، فوت، عزل، حجر و   (24ماده 
البدل، تعیین عضو جدید تا مجماع عماومی    د شد و در صورت عدم وجود عضو علیالبدل جایگزین خواه علی
 العاده است. فوق

رئیس هیئت مدیره موظف است به هر یک از اعضای هیئت مدیره که سه جلسه پیاپی  یبت  یر  تبصره:
اشد اخطار کتبی بدهد و در صوت  یبت در چهارمین جلسه پیاپی، موظف به عزل سات داشته بلموجه در ج

ای پیاپی  یر موجه هر یک از اعضاء برای بار دوم تکرار شد، هیئت  باشد. چنانچه  یبت سه جلسه وی می
 مدیره موظف است بدون هیچ گونه اخطاری وی را از عضویت عزل نماید.

 ( وظایف هیئت مدیره25ماده 

تعیین یک نفر از اعضاء به عنوان رئیس و یک نفر نایب رئایس و یاک نفار منشای، بالفاصاله پاس از        -1
 انتخاب هیئت مدیره.
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نفر( رسمیت یافته و تصمیمات متخذه نیز با اکثریت  3جلسات هیئت مدیره با اکثریت )حداقل  تبصره:
 آراء معتبر خواهد بود.

و در صاورت نیااز تشاکیل جلساات      یکباار  یاک مااه  حداقل هار  تشکیل منظم جلسات هیئت مدیره  -2
 العاده. فوق
 اجرای مصوبات مجامع مالکان. -3
 نحوی که در راستای منافع مالکین باشد.ه اتخاذ تصمیم نسبت به مدیریت منابع مالی مجتمع ب -4
 های انجام شده در مجتمع. تصویب میزان شارژ و همچنین تعیین سهم مالکین از هزینه -5
و همچنین انشاعابات و اشاتراکات    برقو  خدماتتصمیم در مورد وصول مطالبات معوقه و قطع  اتخاذ -6

 مالکین بدهکار به مجتمع.
برداران و پاسخگویی  نامه و پیگیری صدور اجرائیه و طرح شکایت نسبت به مالکین و بهرهارسال اظهار -7

 به دعاوی آنان
تاسیسات مکانیکی، حرارتی، برودتی، برقی، ابنیه و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه حفظ و نگهداری  -8

 نظافت و حراست مجتمع
 ایجاد صندوق اندوخته احتیاطی و مصرف آن طبق قوانین -9

رسیدگی و اقدام نسبت به ایجاد سازش و یا اخذ توافق طرفین به عنوان داور در مورد دعاوی و  -10
خواست کتبی آنان و به شرط آنکه دعاوی در حیطه امور برداران به در اختالف مالکین با یکدیگر یا با بهره

 مجتمع و بررسی آن در صالحیت هیئت مدیره باشد.
تنظیم و تصویب شرح وظایف کارگران، نگهبانان، شرکتهای طرف قرارداد و ... با رعایت مصالح  -11

 های اجرایی. مجتمع و مالکین و رعایت مقررات و آیین نامه
 زنامه و گزارش مالی مدیر اجرایی.رسی و تصویب ترابر -12
وصول درآمدهای کسب های پرداخت شده و میزان و محل  تهیه گزارش میزان و محل خرج هزینه -13

 قرائت آن در مجمع.شده و ارائه و 
ها و همچنین میزان و محل کسب  تهیه برنامه بودجه پیشنهادی براساس تعیین نوع و میزان هزینه -14

 به مجمع. درآمدها و ارائه آن
استفاده از کلیه امکانات مجتمع بر طبق ضوابط اساسنامه جهت کسب درآمد برای مجتمع و کاهش  -15

شارژ پرداختی مالکین و تعیین سهم هر یک از امکانات موجود از قبیل حق شارژ، تبلیغات، اجاره فضاهای 
 و ... در درآمدزایی. ءمشا

ها، صورت  کلیه گزارشات مالی، قراردادها، صورتحساب همکاری کامل با بازرس، جهت دسترسی به -16
 ها و مناقصات و ... ها و درآمدها، مصوبات هیئت مدیره، اسناد برگزاری مزایده هزینه
 بررسی قراردادهای منعقده بین مدیر عامل و اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از عقد قرارداد. -17
 ازرس دیگر عوامل و کارکنان.تعیین میزان حقوق و مزایای مدیر اجرایی، ب -18
 العاده. پیشنهاد تغییرات در مفاد اساسنامه مجتمع به مجمع عمومی فوق -19
 انتخاب و به کارگیری مدیر اجرایی کارآمد و نظارت بر عملکرد ایشان. -20
،  یبت  یرمجاز، عدم کفایت و یا سایر عواملی که مدیر اجرایی ء اتخاذ تصمیمات در صورت استعفا -21

 قادر به انجام وظیفه نباشد، تا انتخاب مدیر اجرایی جدید.
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 اتخاذ تصمیم راجع به تعداد کارکنان و نحوه و شرایط استخدام آنان. -22
در صورت عزل مدیر اجرایی به هر یک از دالیل فوق، هیئت مدیره موظف است ظرف یک هفته  تبصره:

شخصی خارج از اعضاء را بعنوان جانشین موقت مدیر تشکیل جلسه داده و یکی از اعضاء را با حفظ سمت یا 
 اجرایی برای یک ماه معرفی نماید.

مسئولیت مدیر یک ماهه  یر قابل تمدید و انتخاب مدیر موقت دیگری نیز برای یک دوره یک  تبصره:
 ماهه دیگر نیز  یرممکن میباشد.

 سج( بازر

 از: وظایف بازرس عبارتند (26ماده 
 هیئت مدیره و نحوه ارائه خدمات به مالکین. نظارت بر عملکرد -1
های  عادی، نسبت به نحوه اداره امور مجتمع، فعالیت ارائه گزارش کتبی و قرائت آن در مجمع عمومی -2

 صورت گرفته و یا در دست اقدام.
 های اجرایی. نامه نظارت بر حسن اجرای مصوبات، اساسنامه و آئین -3
 اجرایی و دیگر کارکنان و گزارش تخلفات احتمالی به هیئت مدیره.نظارت بر عملکرد مدیر  -4
 بررسی گزارشات مالی مدیر اجرایی یا هیئت مدیره و تایید یا رد آنها. -5
 ت قانونی و کتبی به هیئت مدیره.اارائه تذکر -6
 بینی نشده. سایر وظایف قانونی بازرسان که در این اساسنامه پیش -7

بازرسان حق دخالت در امور اجرایی را ندارند و نباید با اظهارت یا عملکرد خود مانع فعالیت  تبصره:
 هیئت مدیره یا مدیر اجرایی گردند.

 ( اختیارات بازرس27ماده 

 یهیئت مدیره بدون حق رأ شرکت در جلسات -1
هیئت مدیره، اسناد  ها و درآمدها، مصوبات دسترسی به کلیه اسناد مالی، قراردادها، صورت هزینه -2

 ها و  یره. مناقصات و مزایده
 العاده. درخواست مجمع عمومی فوق -3
 بینی نشده. سایر اختیارات قانونی بازرسان که در این اساسنامه پیش -4
 گردد. حقوق ماهیانه بازرس توسط هیئت مدیره در طرح بودجه پیشنهادی مشخص می -5

 مدیر اجرایی -

بایستی شخصی به  یر از اعضاء مجمع مالکین، هیئت مدیره، بازرس و یا علی مدیر اجرایی می (28ماده 
های آنها باشد. همچین سابقه کار مفید و مؤثر به تشخیص هیئت مدیره جهت اداره مجتمع داشته  البدل
 باشد.

مدیر اجرایی نباید اشتغال به شغل دیگری داشته باشد، همچنین نبایستی پروانه یا مجوز کسب  تبصره:
 مشا ل مجاز به فعالیت در مجتمع را داشته باشد.
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 ( وظایف مدیر اجرایی29ماده 

 الف( وظایف

ها و همچنین وظایف محوله از سوی هیئت  نامه یق مصوبات هیئت مدیره، آئینپیگیری و اجراء دق -1
 مدیره.
قضایی و ها و سایر مراجع  گاهگی هیئت مدیره در مقابل اشخاص حقیقی و حقوقی و دادنمایند -2
 قضایی. یر

 وصول حق شارژ و یا مطالبات معوقه از مالکین. -3
 های جاری مجتمع به هیئت مدیره. پیشنهاد هزینه -4
 ارائه گزارش عملکرد و تراز مالی ماهیانه به هیئت مدیره. -5
 پیگیری و انعقاد قراردادهای الزم برای اداره مجتمع پس از تصویب هیئت مدیره. -6
 میر و نگهداری تاسیسات و ابنیه و کلیه اموال مجتمع.حفاظت، تع -7
 اخذ مفاصا حسابهای قانونی سالیانه از اداره دارایی، شهرداری، سازمان تامین اجتماعی و... -8
 نظارت بر عملکرد کارکنان و شرکتهای طرف قرارداد در مجتمع. -9

 همکاری کامل با بازرس. -10
 های مجتمع. نامه اساسنامه و آئینآگاه نمودن مالکین جدید از  -11
 های مجتمع. نامه آگاه نمودن مستاجرین از آئین -12
 استخدام یا عزل کارکنان در چهارچوب مصوبات هیئت مدیره. -13
خ یا پایان قرارداد اجاره مستاجرین، ملزم به اخذ مفاصا حساب مالی از کلیه مالکین هنگام فس (30ماده

ت توافق تخلیه با استفاده کننده بدون اخذ مفاصا حساب و تاییدیه آن، مالک مدیر اجرایی بوده و در صور
 های معوق واحد یا خسارت وارد به مجتمع خواهد بود. مزبور ملزم به پرداخت بدهی

کلیه مالکین ضرورت دارد هنگام فروش واحد خود، اقدام به دریافت مفاصا حساب از هیئت  (31ماده 
یی نمایند، مالکین جدید واحدها نیز میبایستی قبل از تسویه نهایی با فروشنده مدیره مجتمع یا مدیر اجرا

اسناد مالکیت خود را به هیئت مدیره ارائه  تاییدیه مفاصا حساب را از هیئت مدیره دریافت نمایند و سریعاً
کلیه تسویه حساب مالک قبلی با مجتمع، مالک جدید ملزم به پرداخت عدم دهند. بدیهی است در صورت 

 ها و مطالبات مجتمع نسبت به واحد مزبور خواهد بود. بدهی
مدیر اجرایی ملزم است مانع از خروج کاال و اموال موجود در واحدهایی که مالکین یا مستاجرین  تبصره:

 آنها به مجتمع بدهکار هستند شود.
بنی بر آگاهی و رعایت ای م مدیر اجرایی موظف است از کلیه مالکین و مستاجرین فرم تعهد نامهتبصره:

های مترتب بر آن اخذ نماید و مالکین و مستاجرین ملزم به امضاء تعهدنامه فوق  نامه مفاد اساسنامه و آئین
 باشد. می

اند، هیئت مدیره فقط  تا زمانی که مالکین جدید اسناد مالکیت خود را به هیئت مدیره ارائه نداده تبصره:
 عنوان عضو مجمع مالکین شناخته میشود. پاسخگوی مالک قبلی بوده و وی به
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 فصل چهارم: امور مالی 

 

 باشد. سال مالی مجتمع از اول فروردین ماه هر سال تا پایان همان سال می (32ماده 

 باشد. در مورد سال اول شروع سال مالی زمان تصویب اساسنامه می تبصره:

هیئت مدیره مجتمع با توجه به مفاد اساسنامه و براساس طرح پیشنهادی بودجه سالیانه هزینه  (33ماده 

 نماید. ماهیانه شارژ هر واحد را برای همان سال اعالم می

شارژ تعیین  در صورت عدم تایید شود و ت میشارژ هر واحد براساس مصوبه هیئت مدیره دریاف تبصره:

 .در مجمع مالک خواهد بودتوسط مجمع مالکان ، شارژ تعیین شده شده 

مالکین کلیه واحدهای مجتمع اعم از واحدهای فعال یا خالی میبایستی شارژ خود را در مهلت  (34ماده 

 مقرر پرداخت نموده و رسید دریافت نمایند.

هر یک از واحدها اعم از واحدهای فعال یا واحدهای خالی شارژ خود را  چنانچه مالکین (35ماده 

پرداخت ننمایند موقتاً برق واحد قطع خواهد شد و دفتر مجتمع موظف است ظرف ده روز اظهارنامه رسمی 

با ها و الحاقات آن  تواند طبق ماده دهم قانون تملک آپارتمانها و کلیه تبصره ارسال نماید. و هیئت مدیره می

وی برخورد قانونی نماید و در اولین اقدام ارائه خدمات از قبیل آب، گاز، برق، سرمایش و گرمایش و ... را به 

آن واحد متوقف نماید و در صورتی که مالک همچنان از تسویه بدهی خود امتناع نمود، هیئت مدیره 

 جرائیه نماید.تواند از طریق مراجع ذیصالح بر طبق اظهارنامه ابالغ شده صدور ا می

چه امتناع مالک از پرداخت بدهی منجر به مطابق تبصره یک ماده ده قانون تملک آپارتمانها چنان تبصره:

طرح موضوع در محاکم قضایی گردد و مالک محکوم به پرداخت بدهی خود گردد، عالوه بر آن مالک به 

 گردد. پرداخت جریمه معادل دو برابر بدهی به نفع کلیه مجموعه محکوم می

های بانکی به نام مجتمع ناشران نگهداری  کلیه وجوه و درآمدهای مجتمع در حساب یا حساب (36ماده 

ثابت رئیس هیئت مدیره توام با یکی از دو امضاء نائب رئیس و یکی  ءشود و برداشت از آن حساب با امضا می

 از اعضای هیئت مدیره امکان پذیر است.

 انتخاب بانک یا بانکهای عامل مجتمع با تصویب هیئت مدیره است. تبصره:

گونه حک و اصالحی با اکثریت آراء هیئت پانزده نفره  صفحه بدون هیچ 10ماده و  36این اساسنامه در 

نسبت به تنظیم و تصویب آن تفویض اختیار یافتند،  1392/ 10/ 16که در سومین مجمع عمومی مورخ 

ید و پایین تمامی صفحات دو نسخه از آن با حکم واحد به امضاء اکثریت هیئت تصویب تنظیم و تصویب گرد

اصالح بعدی متن این اساسنامه  هکننده این اساسنامه جهت اجراء قطعی تمامی توافقات رسید و هر گون

ا بعنوان الحاقیه تنها با اکثریت رای مالکینی که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را دار

هستند ممکن خواهد شد و هیئت مدیره مکلف است ضمن حفظ و نگهداری نسخه اصلی این اساسنامه، متن 

 این اساسنامه را به شکل شایسته تکثیر و در اختیار تمامی مالکین قرار دهد.


