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 مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج

 آيين نامه احداث، بازسازي و تعميرات ويال

 

 مقدمه:

 به منظور ايجاد رويه اي يكسان، مشخص و تعريف شده در احداث ويال و يا بازسازي ويالهاي موجود و هر 
، 12-28نوع فعاليت ساختماني اعم از احداث، بازسازي، تعميرات كلي و جزئي در شهرك كوي نارنج و به استناد مواد 

 مجمع عمومي فوق العاده مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج و 8/3/1390 اساسنامه مصوب 40 و تبصره ذيل ماده 40-9
 هيئت مديره مؤسسه تصويب و 29/1/1392آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب اين آيين نامه تهيه و در جلسه مورخ 

اجراي آن براي مالكان، پيمانكاران و مسئوالن شهرك الزامي است و از تاريخ تصويب، ساير دستورالعمل ها، مقررات و 
  آيين نامه ها در اين خصوص لغو مي شود.
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 فصل يكم - تعاريف 

 تعاريف كلمات و عبارت هايي كه در اين آيين نامه استفاده شده، به شرح زير است: 
 : ايجاد هر گونه بناي جديداحداث

 : هر نوع تغيير و تعمير كلي ساختمان بازسازي
: شخص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد با مالك يا مالكان شهرك براي احداث، بازسازي، پيمانكار

 محوطه سازي و يا هر نوع فعاليت ديگر در شهرك  
: اصالح هر قسمت از ويال يا ساختمان در شهرك كوي نارنج كه معيوب شده باشد، بدون تغيير در تعميرات

 شكل و ماهيت آن
 : ويال يا ساختمان در شهرك كوي نارنجساختمان

: هر نوع فعاليت ساختماني در شهرك كوي نارنج اعم از احداث، بازسازي، تعميرات كلي و ساخت و ساز
 جزئي

 : شهرك كوي نارنج واقع در سلمانشهر، سي سرا، ده نارنج بندبن شهرك
 كميته اي است كه به نيابت از هيئت مديره بر ساخت و سازهاي شهرك نظارت مي كند، و كميته ساختمان:

اعضاي آن عبارتند از مديرعامل، به اتفاق دو نفر از اعضاي هيئت مديره. دست كم يك نفر از اعضاي اين كميته 
بايد داراي تخصص معماري يا مهندسي ساختمان باشد و چنانچه در بين اعضاي هيئت مديره اين تخصص وجود 

 نداشته باشد، از بين مالكان و يا وابستگان درجه اول آنان فردي براي عضويت در كميته انتخاب مي شود. 
يا حقوقي كه در شهرك براي پيمانكار كار مي كند. مانند معمار، بنا، آهنگر، كارگر  شخص حقيقيكارگر: 

 ساده، پيمانكار فرعي، و ...
 : دارنده قانوني ويال يا زمين در شهرك بر اساس اسناد معتبر و قانوني مالك

 : محيطي كه استفاده از آن به مالك اختصاص دارد محيط اختصاصي
 ، اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان عباس آباد 10: مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج به شماره ثبتمؤسسه

 : نقشه هاي معماري، سازه و اجرايي براي احداث يا بازسازي ويال در شهرك نقشه
 : هيئت مديره مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج هيئت مديره
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 فصل دوم - نقشه ساختمان 

 اقدامات الزم براي تهيه نقشه ساختمان:
مالك و پيمانكار قبل از تهيه نقشه و شروع هرگونه ساخت و ساز در شهرك، رعايت كامل آيين نامه - 1ماده 

حاضر و شروط مندرج در مجوز مربوطه را با حضور در دفتر خانه اسناد رسمي و امضاي تمام صفحات آن متعهد 
 مي شوند.

  در تهيه نقشه ساختمان رعايت موارد زير الزامي است: -2ماده 
  كاربري ساختمان احداثي صرفا مسكوني باشد. -2-1
 در هر زمين فقط يك واحد مسكوني مي توان ساخت و احداث بيش از يك ساختمان يا تبديل -2-2

 ساختمان موجود به دو واحد مسكوني ممنوع است. 
  اتومبيل در محوطه اختصاصي 2 پيش بيني دست كم محل پارك -2-3
 ساختمان احداثي در هيچ قست نمي تواند شامل دو ساختمان مجزا از هم باشد. به طور مثال ايجاد -2-4

 موتورخانه و انبار با فاصله از ساختمان اصلي و نظاير آن 
 شيب طبيعي جنوب به شمال در پروفيل طولي محوطه سازي رعايت شود به طوري كه اختالف -2-5

 سطح محوطه از محوطه ساختمان هاي مجاور شرقي و غربي به وجود نيايد.
  فاصله ساختمان از حد شمالي و جنوبي زمين دست كم شش متر باشد. -2-6
 متر از طرفين شرق و غرب از بنا تا مرز زمين مجاور در طبقات همكف 5/2 رعايت حداقل فاصله -2-7

 و اول 
 5/8 رعايت حداكثر ارتفاع ساختمان از تراز كف خيابان مربوطه تا بلندترين نقطه سقف حداكثر -2-8

 متر 
  در زمين هاي دو بر، ميانگين تراز دو بر مبناي تعيين ارتفاع بنا خواهد بود. -1تبصره 
 حداكثر ارتفاع 227 تا 217 در زمين هاي واقع در جنوب استخر، شامل قطعات شماره -2تبصره 

  متر به طوري كه هيچ پنجره آن مشرف به استخر نباشد.5/4
 احداث هر نوع نرده و يا ديوار در مرز زمين با زمين مجاور و يا حد خيابان و نيز ايجاد پرچين هاي -2-9

  سانتي متر ممنوع است. 80با ارتفاع بيش از 
) در هر طبقه حداكثر در 7-2 و 6-2 احداث ساختمان پس از رعايت فاصله از مجاورين (بندهاي -2-10

  درصد مساحت زمين مجاز است. 30
  در طراحي ساختمان بايد حالت وياليي در نظر گرفته شود (در پالن و نماها) -2-11
 ساختمان احداثي بايد حداكثر در دو طبقه و فقط يك واحد مسكوني باشد. ايجاد بيش از دو -2-12

 سقف روي هم ممنوع است. احداث خر پشته و زيرزمين نيز مجاز نمي باشد. 
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 چون شهرك داراي استخر شنا مي باشد، مالك متعهد مي شود از احداث استخر در هر قسمت از -2-13

 زمين يا ساختمان خودداري كند. 

 

 فصل سوم - دريافت مجوز

مالك و پيمانكار قبل از تهيه نقشه و شروع هرگونه ساخت و ساز در شهرك، رعايت كامل آيين نامه - 3ماده 
حاضر و شروط مندرج در مجوز مربوطه را با حضور در دفتر خانه اسناد رسمي و امضاي تمام صفحات آن متعهد 

 مي شوند.

مالك، پيمانكار منتخب خود را براي ساخت و ساز با نام و نشاني داده شده در ذيل اين آيين نامه - 4ماده 
 معرفي و الزام وي را به رعايت كامل اين آيين نامه و ساير مقررات شهرك تعهد مي كند. 

 نقشه هاي تهيه شده بايد به تاييد كميته ساختمان برسد. بديهي است نقشه هاي تاييد شده توسط كميته –5ماده 
 ساختمان براي دريافت مجوز از شهرداري مالك عمل خواهند بود.

 ماه است. تمديد مدت پس 24 ماه و براي نوسازي 12 مدت اعتبار مجوز صادر شده براي بازسازي بنا -6ماده 
 از تاييد كميته ساختمان و پرداخت هزينه هاي تعيين شده امكان پذير است.

 مجوز صادر شده توسط كميته ساختمان به تنهايي براي شروع عمليات ساختماني در شهرك كافي –7ماده 
 نيست و مالك يا نماينده قانوني وي بايستي پروانه ساخت از شهرداري نيز دريافت كنند. 

 
 فصل چهارم - عمليات ساختماني 

 الف- ساعات كار مجاز:

 ساعت كار مجاز به استثناي پانزدهم خرداد لغايت پايان شهريور هر سال، در طي هفته از شنبه لغايت -8ماده 
 است. روزهاي تعطيل رسمي و در مدت مستثني شده، روزهاي پنج شنبه نيز به منظور 17 تا 7پنج شنبه از ساعت 

 رعايت حال و تامين آسايش ساكنان شهرك، عمليات ساختماني ممنوع است.

  فروردين سال بعد، عمليات ساختماني در شهرك ممنوع است.20 اسفند لغايت 25هر سال از تاريخ - 9ماده 

 اين فصل، روزهاي 9 و 8مديريت شهرك مي تواند با اعالم قبلي عالوه بر تعطيالت مندرج در مواد - 10ماده 
 ديگري مانند روزهاي بين دو تعطيلي نزديك به هم را تعطيل اعالم نمايد.
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 تردد كارگران و حمل و جابه جايي مصالح ساختماني در شهرك در تمام مدتي كه عمليات -11ماده 
 ساختماني ممنوع اعالم شده است غير مجاز مي باشد.

 صبح 7 تا 17حضور كارگران ساختماني در ايامي كه تعطيل اعالم شده است و همچنين از ساعت - 12ماده 
 روز بعد در شهرك ممنوع است و به هيچ وجه كارگران مجاز به اقامت شبانه در شهرك نيستند.

 صبح روز بعد كارگر يا كارگراني در شهرك مانده 7 تا 17 چنانچه در ايام تعطيل و يا بين ساعت -13ماده 
باشند، نگهبانان شهرك مجاز هستند به محض مطلع شدن آنان را از شهرك اخراج كرده و موضوع را 

صورتجلسه و گزارش نمايند و از ورود دوباره آنان به شهرك در روزهاي بعد نيز جلوگيري نمايند. پيمانكار 
 پاسخگوي هر گونه اتفاق يا خسارتي است كه به علت ماندن شبانه كارگران در شهرك رخ داده باشد.

پيمانكار تعهد مي نمايد پس از اتمام ساعت كار تعيين شده، هيچ فردي از كارگران وي در شهرك - 14ماده 
 نخواهند ماند.

 
  حمل و نقل و نگهداري مصالح و ابزار كار:–ب

 تن 20حمل مصالح ساختماني بايد با تريلر يا كاميون هاي مناسب و مجموع وزن وسيله با بار كمتر از - 15ماده 
صورت گيرد. در غير اين صورت از ورود وسيله نقليه با بيش از ظرفيت ياد شده به داخل شهرك جلوگيري 

خواهد شد. تردد وسايل حامل مصالح ساختماني در روزهايي كه بر اساس اين آيين نامه تعطيل اعالم شده است 
 ممنوع است.

 خسارات وارده از سوي كاميون، تريلر و يا هر گونه وسيله نقليه ديگر كه براي پيمانكار فعاليت دارند -16ماده 
و يا از طرف او وارد شهرك شده اند و هر گونه خسارت يا خسارات وارده از سوي كارگران پيمانكار به عهده 

 اقدام 32پيمانكار است و در صورتي كه پيمانكار بالفاصله نسبت به رفع آن خسارت اقدام ننمايد برابر ماده 
 خواهد شد.

 در مدت ساخت و ساز چنانچه از طرف پيمانكار خساراتي به شهرك وارد شود كه ناشي از حمل –17 ماده
نادرست مصالح ساختماني باشد، از قبيل آسيب هايي به جداول و آسفالت خيابان ها، تيرهاي برق و روشنايي، 

تابلوهاي توزيع برق، شبكه آب، اشجار، درختان و فضاي سبز در هر نقطه از شهرك اعم از محيط هاي 
اختصاصي مالكان و يا قسمت هاي مشاع، پيمانكار متعهد به جبران خسارات وارده مي باشد. تعيين ميزان 

خسارت به تشخيص هيئت مديره مؤسسه با دعوت از مالك و پيمانكار بدون حق راي آنان انجام خواهد شد. تا 
 جبران خسارات وارده از ادامه كار پيمانكار جلوگيري خواهد شد.
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 رعايت نظافت محوطه در موقع حمل و نقل مصالح و لوازم و همچنين رعايت بهداشت و نظافت از -18ماده 
 طرف كارگران پيمانكار الزامي است.

 مسئوليت خودداري از ريختن نخاله هاي ساختماني و مصالح وارده و ساير اشيا در زمين هاي مجاور  -19ماده 
  اقدام خواهد شد.32محل احداث ساختمان به عهده پيمانكار است و در صورت عدم توجه طبق ماده 

 انبار كردن مصالح و لوازم ساختماني و يا تهيه بلوك بايد فقط در زمين محل احداث ساختمان انجام -20ماده 
گيرد . در صورت عدم رعايت، مدير شهرك مجاز است دستور خارج كردن آنها را از شهرك صادر كند و 

 پيمانكار موظف به پرداخت هزينه حمل و همچنين خسارت وارده است.

 مسئوليت حفظ و نگهداري مصالح، لوازم، ابزار و ماشين آالت پيمانكار به عهده خود او است و -21ماده 
 مديريت شهرك هيچ گونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.

 
  اجرا و نظارت–ج

 مسئوليت پياده  كردن نقشه روي زمين و استقرار ساختمان بر روي آن و صحت انجام آن به عهده -22ماده 
مالك و پيمانكار است. پيمانكار موظف است در پياده كردن نقشه و اجراي ضوابط و مقررات و مشخصات 

ساختمان نهايت دقت را به عمل آورد و چنانچه مشكلي در اجراي آن دارد، مراتب را بالفاصله به اطالع ناظر و يا 
مالك ساختمان برساند و تغييرات احتمالي را به تاييد كميته ساختمان برساند، در غير اين صورت اگر به علت 

بي توجهي پيمانكار به مقررات و ضوابط و مشخصات ساختماني، تخريب و يا بازسازي الزم شود، مخارج، 
 خسارات و عواقب ديگر آن به عهده پيمانكار است.

 چنانچه در حين اجرا، در نقشه اوليه تغييراتي در نظر گرفته شود، الزم است قبل از اجرا، تغييرات به -23ماده 
تاييد كميته ساختمان برسد به طوري كه ساختمان پس از پايان كار كامال با نقشه هاي تاييد شده مطابقت داشته 

 باشد.

عالوه بر مالك و پيمانكار، مهندس طراح و ناظر ساختمان نيز متعهد به نظارت براجراي دقيق - 24ماده 
 ساختمان برطبق ضوابط موسسه و همچنين نقشه هاي تاييد شده توسط كميته ساختمان هستند.

 با توجه به آن كه در هر زمان امكان وجود چند كار پيمانكاري مختلف در شهرك وجود دارد، -25ماده 
پيمانكاران متعهد مي شوند نهايت همكاري را نسبت به يكديگر، مالكان و پرسنل شهرك داشته باشند و باعث 

 مزاحمت يكديگر نشوند و تصرفي در اموال، مصالح و ابزار و ماشين آالت يكديگر نداشته باشند.
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 ساخت يك يا چند دستگاه ساختمان در شهرك، هيچ گونه حقي در خصوص تجديد قراردادهاي -26ماده 
ساختماني و يا انحصار در قراردادهاي ساخت و ساز در شهرك، به پيمانكار نمي دهد. پيمانكار فقط در موضوع 

 پيمان با مالك يا كارفرماي خود مسئوليت و اختيار داشته و هيچ گونه حق ديگري در شهرك و مؤسسه ندارد.

 مالك متعهد است، چنانچه به هر دليل ميزان تخريب بناي قديمي به منظور تعميرات و يا بازسازي، از -27ماده 
 درصد بيشتر شد، مبلغ همياري احداث بنا را به طور كامل پرداخت كند، در غير اين صورت از ادامه كار 20

 پيمانكار وي جلوگيري مي شود. تعيين درصد تخريب شده به عهده كميته ساختمان است.

 مالك موظف است با درخواست برقراري انشعاب موقت، آب و برق مورد نياز در زمان ساخت و –28ماده 
ساز را تامين نمايد. هر گونه استفاده از آب و برق همسايگان، شهرك و يا تابلوهاي برق نصب شده در شهرك 
ممنوع است و جرم تلقي مي شود و در صورت مشاهده عالوه بر آن كه از ادامه كار پيمانكار جلوگيري خواهد 

شد، خاطي مورد پيگرد قانوني نيز قرار خواهد گرفت. همچنين پيمانكار نمي تواند از تجهيزاتي مانند دستگاه هاي 
 جوشكاري با هسته آهني كه نوسانات شديد در شبكه برق ايجاد مي كنند، استفاده كند.

 برقراري انشعاب آب، گاز، برق و تلفن بايستي با هماهنگي مديريت شهرك انجام شود. اقدام خود –29ماده 
سرانه براي برقراري انشعاب آب، برق و گاز و هر گونه دست كاري تاسيسات شهرك موجب پيگرد قانوني و 
جلوگيري از ادامه فعاليت ساختماني خواهد شد. بديهي است پيمانكار و مالك مكلف به جبران خسارت هاي 

 احتمالي خواهند بود.

 حفاظت از درختان از اهميت ويژه اي برخوردار است. چنانچه به علت تخليه مصالح يا نخاله هاي -30ماده 
ساختماني در زير درختان و يا سهل انگاري و بي مباالتي كارگران، درختان آسيب ببينند و يا از بين بروند، به ازاء 

% شارژ ساليانه بابت جبران خسارت و جايگزيني 200% تا 50هر اصله درخت برابر نظر هيئت مديره مؤسسه بين 
 هر اصله درخت از پيمانكار دريافت خواهد شد و پيمانكار ملزم به پرداخت خسارت تعيين شده است.

: درختان جنگلي محيط اختصاصي محل احداث ساختمان در صورت تاييد كميته ساختمان از اين تبصره
 قاعده مستثني هستند. 

 به منظور جلوگيري از منظر نازيبا در زمان احداث ساختمان، مالك و پيمانكار متعهد هستند از -31ماده 
 پوشش مناسب و مورد تاييد كميته ساختمان در مجاور منظر استفاده كنند.

 

 - ساير مقررات 5فصل 

 درصد مبلغ همياري را به حساب 50 به منظور حسن اجراي مقررات اين آيين نامه، پيمانكار معادل -32ماده 
موسسه واريز و رسيد آن را همراه با سفته به مبلع معادل دو برابر مبلغ همياري ويال كه ظهر آن را مالك به عنوان 

تضمين پرداخت، امضا كرده است، در وجه مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج به خزانه دار مؤسسه تحويل 
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خواهد داد. پس از اتمام كار پيمانكار، در صورت رعايت كامل شرايط مندرج در اين آيين نامه سفته و مبلغ 
پرداخت شده به پيمانكار مسترد خواهد شد. بديهي است چنانچه پيمانكار نسبت به توديع خسارت هاي احتمالي 

 خودداري كند، هيئت مديره اختيار دارد جبران خسارت هاي وارده را از محل مذكور تامين كند. 

 رعايت اين آيين نامه عينا براي تعميرات و بازسازي و هر گونه تردد كارگران در شهرك نيز -33ماده 
 الزم االجرا است.

 رعايت مقررات عمومي عبور و مرور و تردد وسايل نقليه در شهرك از طرف پيمانكار وكارگران -34ماده 
 وي الزامي است و در صورت رعايت نكردن از ورود خودروي آنان به داخل شهرك جلوگيري خواهد شد.

 تاسيسات عمومي شهرك از قبيل استخر شنا و زمين هاي ورزشي متعلق به مالكان شهرك است و -35ماده 
 استفاده از اين تاسيسات براي پيمانكار و كارگران وي ممنوع است.

  پيمانكار بايد كارگران خود را ملزم به پيروي از مديريت و نگهبانان شهرك كند.-36ماده 

 رعايت ادب و نزاكت از طرف پيمانكار و كاركنان وي الزامي است. مخصوصا خودداري از ايجاد -37ماده 
 هر گونه مزاحمت و ناراحتي براي ساكنان شهرك را پيمانكار تعهد مي كند.

 پيمانكار متعهد مي شود كه پس از اتمام كار ساختمان، محوطه اطراف محل احداث ساختمان، معابر -38ماده 
و زمين هاي مجاور آن را تميز و مصالح و نخاله هاي ساختماني اضافه را خارج كند. در صورت عدم توجه برابر 

  اقدام خواهد شد.32ماده 

 مسئوليت حضور، اخالق و رفتار شايسته كارگران به عهده پيمانكار است و بنابر ضرورت حفظ -39ماده 
امنيت در شهرك، كارگران بايستي عمدتا در محل احداث ساختمان مشغول به كار باشند. بديهي است در 

 صورت حضور بي دليل كارگران در ساير نقاط شهرك، مسئوليت پاسخگويي با پيمانكار است.

 چنانچه پيمانكار از انجام يك يا چند مورد از مواد اين آيين نامه امتناع ورزد، براي بار اول به او اخطار -40ماده 
داده خواهد شد و چنانچه مجددا تخلفي انجام دهد، و يا در رفع تخلف قبلي فورا اقدام نكند، كارگاه او تعطيل و 

اجازه آوردن مصالح، ابزار كار و ماشين آالت و ورود كارگران به داخل شهرك به او داده نخواهد شد و 
 پيمانكار حق ادعاي هيچ گونه خسارتي به هيچ نحوي از انحاء را نخواهد داشت. 

 چنانچه پيمانكار از مقررات شهرك تخطي كند و از جبران خسارت خودداري كند و يا از عهده آن -41ماده 
 اين آيين نامه انجام خواهد شد و پيمانكار حق 32برنيايد، جبران خسارت از محل تضمين مندرج در ماده 

 هيچ گونه اعتراضي در اين مورد نخواهد داشت.



9 
 

 چنانچه پيمانكار و تضمين وي جبران خسارت وارده را نكند، مالك متعهد و تعديه كننده خسارت -42ماده 
 مي باشد.

 در هنگام كار رعايت اصول ايمني، به شدت مورد تاكيد است و توصيه مي شود پيمانكار ضمن -43ماده 
توجيه كامل كارگران خود در رعايت اصول ايمني و استفاده از كفش، كاله و ساير تجهيزات ايمني، كپسول 

 اطفاي حريق، و جعبه كمك هاي اوليه نيز در كارگاه ساختماني خود داشته باشد.

 مواردي كه در اين آيين نامه قيد و يا تصريح نشده تابع اساسنامه مؤسسه، استانداردها و نظام نامه -44ماده 
 ساختمان، و ساير قوانين موضوعه كشور است.


