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 آشنایی با فعالیت های صندوق رفاه 

 اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد
 

 

 

 

 79اردیبهشت 
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ق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد با هدف برنامه صندو

ریزی واقدام الزم برای نیاز های علمی ومعیشتی رفاهی تفریحی 

گردشگری ورزشی وسایر نیاز های اعضای هیات علمی که 

موجب ارتقای منزلت وبهبود شرایط اقتصادی اجتماعی آنان 

 گردد ومشارکت با اشخاص حقیقی وحقوقی با سرمایه مشترک

از طریق تاسیس شرکت ها در بخشهای مختلف ارائه خدمات 

مشاوره ای وپژوهشی آموزشی مالی اقتصادی فنی ومدیریتی 

مورخ  14745/23تاسیس شماره  مختلف طی آگهی

 بصورت موسسه تاسیس گردید . 32/90/5234

صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد با حضور دانشگاه 

علمی بعنوان موسسین صندوق با  نفر اعضای هیات  0یزد و

 ریالی فعالیت خود راآغاز نموده است . 5909990999سرمایه 
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صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد به موجب 

 51/92/5233صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

ریال به  5909990999سرمایه صندوق را از مبلغ 

 59د سهامداران از ریال افزایش یافت وتعدا 3025000270144

 نفر از اعضای هیات علمی ودانشگاه یزد رسانید .302نفر به 

صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد به موجب جلسه 

مورخ  752هئت مدیره صندوق ثبت شده به شماره 

وبه موجب تفویض اختیار مجمع عمومی فوق  97/90/5202

با حضور کلیه اعضای  37/92/5202العاده نوبت دوم مورخ 

ریال به  3025000270144هیئت مدیره ازمبلغ 

محل سود شرکا افزایش یافت . الزم ریال از  51057003990999
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است به اطالع رسانیده شود درتعداد سهامداران هیچگونه تغییری 

 نیافته است .

 یزد  : دانشگاه علمی هیات اعضای رفاه دارایی صندوق

واحد آپارتمان در مجتمع سیکاس پارک واقع در بلوار  3

 انتهای کوچه مولوی با مشخصات ذیل می باشد  –جمهوری 

مترمربع به ارزش کل واحد  به میزان   571به مساحت  352 واحد

مترمربع  237به مساحت  313ریال واحد  59031909990999

 ریال  50023909990999به ارزش کل واحد به میزان 

از سهام شرکت برج فناوری اطالعات  یزد به ارزش % 22دارای 

 یریال ضمنا اطالعات تکمیلی  دارای 53009909990999دفتری 

 صندوق رفاه اعضای هیات علمی به پیوست تقدیم می گردد .
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 ملیاتیصندوق رفاه اعضای هیات علمی در نظر دارد بمنظور ع

نسبت به افزایش سرمایه از  نمودن برنامه های سودآور

 ریال  39099909990999ریال به میزان  51057003990999

 از پس. باشد می صندوق سهامداران با سهام تقدم ازمحل  حق

واگذار  را به  اعضای جدید   تقدم خرید سهام  حق آن

 خواهدگردید .

ضمنا به اطالع می رساند دفتر صندوق رفاه اعضای هیات علمی 

دانشگاه  همه روزه به استثنا ء روزهای تعطیل تا پایان اردیبهشت  

الی  55029ماه آماده پاسخگویی وثبت نام از متقاضیان از ساعت 

رس : سایت اصلی دانشگاه یزد  طبقه فوقانی میباشد  آد 54

 مدیریت امور عمومی ساختمان آمفی تاتر 

    25322310تلفن  تماس    :       
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پروژه سیکاس پارک به صورت سه بلوک مثلثی شکل طراحی 

گردیده است که تا هم اکنون در هیچ کجای استان و شاید 

است  اجرا در نیامدهکشور0 چنین طرحی با این ابعاد و کیفیت به 

زیرا در بلوکهای مثلثی شکل چیدمان آهن آالت و فندانسیون 

درصد سنگین تر از سایر ساختمانها می باشد.  21تا  29آن تقریبا 

سیکاس پارک از نظر استحکام و مقاومت در برابر زلزله0 بنا بر 

ریشتری0  7گفته طراحان و کارشناسان0 پس از یک زلزله 

زنده و مانند قبل از حادثه بدون هیچ آسیبی قابل ساختمانی کامال 

ریشتر0 ساختمان  53سکونت خواهد بود و تا زلزله ای به قدرت 

 تخریب نخواهد شد و خطر ریزش آوار را نخواهد داشت.
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این سازه اولین سازه اسکلت فلزی پیچ و مهره ای مسکونی با 

. دسقف دال بتنی با این حجم و ظرفیت در استان یزد می باش

زیربنای هرکدام از سه بلوک مثلثی شکل به هزار متر میرسد که 

در حدود پنج  سطحیمتری زمین پروژه0 3999به متراژ  با توجه

هزار متر فضای باز قابل تبدیل شدن به فضای سبز وجود دارد و 

این بیش از دو و نیم برابر استانداردهای الزم در این خصوص 

 431می باشد. در کنار این فضای سبز0 مسیر سالمت به مسافت 

متر نیز درنظر گرفته شده است. بجز اینها پارکینگ مهمان0 

از و سایر امکانات الزم نیز برای این آالچیق0 دستگاه خودپرد

فضا درنظر گرفته شده است. در این مجتمع خودرو ساکنین 

بدون ورود به محوطه مجتمع0 مستقیما از درب ورودی به سمت 
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که بصورت فضایی یکپارچه و بهم پیوسته  -5پارکینگ در طبقه 

 در زیر سه بلوک قرار دارد هدایت می شود.

واحد آن  2واحد می باشد که  53 طبقه و 3هربلوک دارای 

متری می باشد که  229تا  299واحد مابقی  53متری و  539

واحد مسکونی را تشکیل می دهند و حتی المقدور  14جمعا 

سعی شده است حتی برای واحدهای کوچک نیز یک تا دو بالکن 

 در نظر گرفته شود.
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متری وجود  09در طبقه همکف یا پیلوت در هر بلوک یک البی 

متر همراه با  592دارد و یک حوضخانه سنتی به مساحت 

آشپزخانه سرد و گرم و فضایی جهت باربیکیو وجود دارد که 

قابلیت برگزاری مهمانی0 جشن تولد و ... را داراست. این محل 

دارای سقف کششی با نورپردازی بسیار زیباست که تداعی 

 رد همچنین. اشدب می شب آسمان در ستارگان درخشش  کننده

لف جهت هریک مخت کاربری با اجتماعات سالن یک بلوک هر

متری آن جهت  511در نظر گرفته شده است که سالن 

متری آن جهت  570متری آن سالن تفریحات و  501اجتماعات0 

سالن برگزاری جشن در نظر گرفته شده است. همچنین سه سالن 

متری نیز در این سه بلوک پیش بینی شده است که  71کوچک 
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ه اکنین مجتمع و بمیتوان از آن بعنوان محل نگهداری کودکان س

 نوعی مهدکودک استفاده نمود.

از دیگر امکانات جانبی مجتمع میتوان به استخر0 سونا0 جکوزی 

و زمین ورزش اشاره نمود همچنین بر روی استخر و در محوطه 

متر جهت  229باز مجتمع نیز یک زمین بازی به مساحت 

 ورزشهای جانبی و یک واحد نگهبانی ایجاد گردیده است.

وان با اطمینان گفت در ساخت این مجتمع از بهترین امکانات0 میت

مصالح و ابزار موجود استفاده شده است.کلیه واحدها مجهز به 

 Buildingیا  "BMS"باشند. می BMSسیستم 

management system  که در فارسی آن را

مدیریت هوشمند ساختمان ترجمه کرده اند به مجموعه سخت 

ایی اطالق میشود که به منظورمانیتورینگ افزارها ونرم افزاره
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وکنترل یکپارچه قسمتهای مهم وحیاتی درساختمان نصب 

میشوند. وظیفه این مجموعه، پایش مداوم بخش های مختلف 

ساختمان و اعمال فرامین به آنها به نحویست که عملکرد اجزاء 

مختلف ساختمان متعادل با یکدیگر و درشرایط بهینه و با هدف 

صارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی فقط به کاهش م

میتواند در  BMSفضاهای در حین بهره برداری باشد. سیستم 

برگیرنده تمام سرویسهای الکتریکی0 مکانیکی و حفاظتی 

ساختمان شامل گرمایش، سرمایش، تهویه مطبوع، آسانسور، برق 

اضطراری، کنترل روشنایی، دوربین مدار بسته، کنترل تردد، 

م و اطفای حریق و ... باشد. ضمن اینکه سیستم اطفای حریق0 اعال

در محل پروژه مورد تایید کارشناسان سازمان آتش نشانی نیز 

 قرار گرفته و اجرایی گردیده است.
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در بحث تاسیسات حرارتی و برودتی0 جهت سیستم گرمایشی 

پروژه0 با آنکه میتوانستیم از چهار عدد دیگ فوالدی معمولی 

نماییم اما به جهت جلوگیری از اتالف انرژی و کاهش  استفاده

آلودگی هوا0 شش عدد دیگ کندانس از آلمان خریداری 

 درحد هوای آلودگی و  %03گردید که دارای بازدهی باالی 

. نیست آب بخار جز چیزی تقریبا آن خروجی و است صفر

 به هزینه اب و براحتی حالیکه در نیز سرمایشی سیستم در همچنین

راتب کمتر میتوانستیم از سه عدد چیلر آب خنک استفاده م

نمائیم اما با توجه به بحران آب در کشور و نیاز مبرم به صرفه 

جویی در این زمینه و همچنین بهره وری از حداکثر انرژی 

مصرفی0 از شش عدد چیلر هواخنک استفاده نموده ایم که این 

گری 0 یکی پس از دیچیلرها نیز به ترتیب و بنا به افزایش نیاز
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زیر بار رفته و شروع بکار می نماید. در داخل واحدها نیز فن 

کوئلهای کاستی سقفی که به دلیل هزینه باالتر کمتر مورد 

استفاده قرار میگیرد0 نصب گردیده تا حداکثر بهره وری وجود 

داشته باشد. همچنین تمامی پنجره ها دوجداره بوده و بلوکهای 

خت واحدها از جنس سیلیس می باشد که با بکار رفته در سا

سیمانکاری کامل پوشیده شده است و عالوه بر داشتن مقاومت 

 باال0 عایق صدا و حرارت نیز می باشد.

پروژه سیکاس پارک پیشگامان0 از مبحث انرژی های پاک و 

بهره برداری از انرژی خورشیدی نیز حداکثر استفاده را نموده 

ری اولیه دراین بخش نیز بسیار هزینه است. هرچند سرمایه گذا

بر می باشد اما در دراز مدت این سرمایه گذاری قطعا سودآور 

خواهدبود0 همانگونه که در تامین آب گرم مصرفی ساختمان 
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در مدت نه ماه از سال این سیستم مفید بوده تا آنجا که میتوان 

سیستم گرمایشی مجتمع را در این مدت از مدار خارج نمود. 

لکتورهای صفحه تخت0 به تعداد هفتاد عدد بر روی بام مجتمع ک

 تعبیه شده و به تولید انرژی خورشیدی می پردازند.

از دیگر خصوصیات این پروژه بحث سیستم سپتیک می باشد که 

در آن فاضالب سبک به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، 

م عالوه تشناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد. در این سیس

بر وارد نشدن حجم قابل مالحظه ای از فاضالب به سیستم 

فاضالب شهری0 از هدر رفت مقادیر زیادی آب که به مصارف 

غیرآشامیدنی میرسد نیز مانند آبیاری فضای سبز و یا شستشوی 

محوطه و کارواش جلوگیری می شود. نکته قابل توجه اینکه 

ه که استفاده گردیددراین پروژه از جدیدترین سیستم سپتیک 
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فاقد هرگونه بوی نامطبوع و یا آلودگی دیگریست. همچنین با 

طرح سوال و راهنمایی مراجع محترم با اتصال و اضافه نمودن 

مقدار الزم آب کر به خروجی این سیستم میتوان از پاک بودن 

شرعی این آب نیز اطمینان داشت و حتی مازاد این آب را جهت 

 یر از ساکنین مجتمع نیز واگذار نمود.مصارف کشاورزی به غ
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به  50/53/5202شرکت برج فناوری اطالعات یزد در تاریخ 

، با سرمایه ده میلیارد ریال  به منظور ایجاد  51213شماره ثبت 

مرکزی برای تجمیع دفاتر شرکت ها و موسسات داخلی و 

خارجی فناوری اطالعات و ارائه سرویسهای متمرکز به آنان در 

اداره ثبت شرکتهای استان یزد به ثبت رسید و از خرداد ماه سال 

ا آغاز نموده است. در ابتدای به طور رسمی فعالیت خود ر 5204

ریال به  59099909990999سرمایه شرکت از  5202سال 

 ریال در حال افزایش می باشد. 19099909990999
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 موضوع فعالیت شرکت برج فناوری اطالعات و ارتباطات یزد :

ایجاد مرکزی برای تجمیع دفاتر شرکت ها و موسسات داخلی 

 رویس های متمرکز به آنانو خارجی فناوری اطالعات و ارائه س

ایجاد دیتا سنتر و سایر زیرساخت ها و تجمیع ظرفیت های حوزه 

پژوهش، مشاوره، تولید، خرید، فروش، توسعه فناوری اطالعات 

کاربرد سخت افزارها و نرم افزارها و شبکه، ایجاد آزمایشگاههای 

، مشاوره و امنیت اطالعات، توسعه فیبر ICTو  ITفنی ومهندسی 

ایجاد نمونه هایی  ی و محتوای دیجیتال، و خدمات مرتبط با آنهانور

از آموزش های مجازی، بهداشت مجازی، توریسم مجازی، تجارت 

الکترونیک، دولت الکترونیک، دانشگاه مجازی و تشویق به استفاده 

شناسایی و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری در زمینه های  از آنها

 در داخل و خارج کشور به منظور ارتقایمرتبط با فناوری اطالعات 
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توان فنی و مهندسی و بازارسازی و بازاریابی، صادرات و واردات 

 و هم افزایی شرکت های حوزه فناوری اطالعات کشورمشارکت و 

 سرمایه گذاری در پروژه های فناوری اطالعات و ارتباطات
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 ترکیب سهامداران و درصد سهام:

                        %  22       صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد  

                                     % 52     صندوق پژوهش وفناوری استان یزد                

                             % 5301           سازمان نظام صنفی رایانه ای استان یزد      

                                                   % 55                                       رکت تعاونی یزد تکفا                          ش

                             % 901                  اتحادیه صنف رایانه ای استان یزد      

 : و ارتباطات یزد چشم انداز برج فناوری اطالعات

خورشیدی  5494برج فناوری اطالعات و ارتباطات یزد در افق 

بعنوان  برند برتر ملی، مطرح بین المللی در ارائه زیر ساخت و 

 .می باشد ICTخدمات متمایز حوزه 
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