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 گزارش هيات مديره مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج

 به

 01/3/0331 مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ

 

مالكان مؤسسه  يازدهمدوره هيئت مديره  اساسنامه مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج، 82ماده  01بر اساس بند 

تقديم مالكان و نمايندگان محترم   0931 ماليگزارش عملكرد و فعاليت اين مؤسسه را طي سال شهرك كوي نارنج، 

 . كندمي  آنان

 : گزارش اقدامات انجام شده -الف

ها و در اداره ثبت شركت 01طي شماره  00/2/0918مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج در تاريخ  -0

 موضوع فعاليت آن رسيده است. مؤسسه غيرانتفاعي وثبت آباد به هاي تجاري شهرستان عباسمالكيت

 :ازعبارت است 

نگهداري از مشاعات و اداره امور داخلي شهرك و حفظ حقوق و منافع مشترك مالكان و احداث و »

 «هاي مشاعيتوسعه و حفظ اماكن عمومي و قسمت تكميل و تعمير و

 .انددار بودهنتخاب و اداره امور شهرك را عهدهدوره هيئت مديره ا 01كنون از زمان تاسيس تا

نفر  01 مدير مالي، نفر و شامل مدير شهرك، 01جمعا  0931در پايان سال مؤسسه  انساني ثابتنيروي  -8

در  در ايام نوروز و نگهبان ) حسب مورد از نيروهاي موقت .نفر باغبان و كارگر بوده است 1نگهبان و 

 8نسبت به سال قبل نيروي انساني شهرك نيز استفاده شده است.تابستان به منظور آبياري و مسئول استخر( 

 نفر كاهش داشته است.

  1،191شارژ زمين، ريال ميليون  0،021شامل  وميليون ريال  5،511 مبلغ 0931سال مصوب جاري بودجه  -9

 بوده است. ( احداث و بازسازي) ميليون ريال از محل همياري  821 ميليون ريال شارژ ويال و

ميليون ريال كمتر از رقم پيش بيني شده  818 شد كهميليون ريال  5،892هزينه هاي جاري مؤسسه مبلغ  -1

ضمن آن كه در آمد نشان دهنده دقت در هزينه ها و پيش بيني آن است.  ودرصد كمتر(  5نزديک به بود ) 

در صد اين  51 درصد (. 5/05)  بودجه پيش بيني شده استاز بيشتر ميليون ريال  115مبلغ هاي مؤسسه 

ه سود سپرده بانكي است و مابقي آن از محل همياري احداث و بازسازي و فروش نارنج مبلغ مربوط ب

  است.

و سود  خسارت هاي ديركرد، ، بدهي هاي معوق مالكان0931بابت شارژ سال  0931مجموع وصولي سال  -5

 ميليون ريال است. 1،118بالغ بر  سپرده بانكي



. مطالبات مؤسسه از مالكان ياد شده مورد كاهش يافت 51فهرست مالكان بدهكار به  0931در پايان سال  -6

ريال ) معادل  9،180نفر از مالكين كه جمع بدهي آن ها بالغ بر   01از  ميليون ريال است. 2،012بالغ بر 

 2تعداد مورد باقيمانده  11در كل بدهي ( است آدرسي در دست نيست. تا تاريخ تهيه اين گزارش از  15

 مورد تسويه حساب كرده اند.

 مهم ترين اقدامات انجام شده: -7

  از فناوري تابلوي اصلي برق شهرك كه وضعيت بسيار نامناسبي داشت تعويض شد. در تابلوي جديد

بيشتر تابلو هاي داخل شهرك به طور اساسي روز و بهترين تجهيزات استفاده شده است. عالوه برآن 

 آميزي شدند. ساير تابلو ها نيز در سال جاري تعمير اساسي خواهند شد.تعمير، بازسازي و رنگ 

  تصويب مجمع محترم در سال گذشته، بررسي هاي كارشناسي براي ايمن تر شدن ديوار شرقي پس از

شهرك انجام شد. هيئت مديره از بين طرح ها و پيشنهاد هايي كه دريافت كرد، تعميرات ديوار فعلي و 

 ي آن را تصويب و اجرا نمود.اجراي حفاظ بر رو

  .هماهنگي با هيئت مديره در سال گذشته نيز تعامل و همكاري خوبي با شهرداري سلمانشهر داشت

از و رعايت دقيق آئين نامه ساخت و ساز در شهرك،  هيئت مديره در صدور پروانه هاي ساختماني

قطعه  081بيش از ض نوسازي اين همكاري است. در سال گذشته نيز پرداخت عوارمهم جمله موارد 

در دو مرحله ميليون ريال تخفيف  081اخذ بيش از مذاكره و از زمين ها و ويال هاي شهرك پس از 

تخفيف هاي دريافت شده به حساب  يكجا پرداخت و تسويه حساب انجام شد.مذاكره با شهرداري 

 بستانكاري مالكان گذاشته شد.

  نيز از اوالويت هاي كاري بود. عالوه بر  0931 در سالنگهداري و توسعه فصاي سبز و درختان

ده ها اصله درخت و مقدار زيادي گياهان مختلف رسيدگي اصولي به درختان و فضاي سبز شهرك، 

 در شهرك كاشته شد.

  صورت گرفته است. در سال در سال هاي اخير كنترل سالمت آب شهرك از ديگر اقداماتي است كه

از آب شهرك در چند نقطه انجام و يكي از همسايگان محترم، نمونه برداري همكاري نيز با  0931

  سالمت آن مورد تاييد فرار گرفت. ،پس از آزمايش

  با مراجعه به سازمان تامين اجتماعي و پي گيري هاي انجام شده، مفاصا حساب بيمه مؤسسه تا سال

  در سال جاري انجام خواهد شد. 0931دريافت مفاصا حساب سال  دريافت شد. 0939

 مه تكاليف قانوني خود را از و بايد ه مؤسسه مالكان شهرك كوي نارنج، مؤسسه اي ثبت شده است

كاركنان حقوق فهرست جمله گرفتن دفاتر پلمپ شده، تنظم و تحويل اظهار نامه مالياتي، ارسال ماهانه 

 0939، در غير اين صورت مشمول جريمه خواهد شد. در سال دهد را انجام پرداخت ماليات متعلقهو 



 0938تا سال از زمان تاسيس پرونده مالياتي مؤسسه  ،مالياتي طوالني با مسئولينو پس از مذاكرات 

مذكور به موقع انجام شد.  تكاليف قانونيهمه  0931و از سال  بسته و مفاصاحساب دريافت شد

ريال بدون پرداخت ماليات و جريمه  0939شت امسال مفاصا حساب مالياتي سال خوشبختانه در اريبه

    دريافت شد.

 
 پيشنهادهاي هيئت مديره -ب

 موارد زير اتخاذ تصميم نمايند: در از مجمع عمومي محترم تقاضا دارد هيئت مديره با تاكيد

 تصويب بودجه الزم براي نگهداري و تعميرات اساسي شبكه برق -

 بودجه الزم براي افزايش ارتفاع و ايمن سازي ديوار شرقيتصويب  -

 

 اعضاي هيئت مديره –با احترام 

 محمد صفايي داود موسايي   

 و مدير عامل هيئت مديره عضو رئيس هيئت مديره   

 

 فريدون تابش فرد منصور ذوالمجدينمحمد  داريوش سبحه 

 عضو هيئت مديره خزانه دارعضو هيئت مديره و  هيئت مديره  نايب رئيس       
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