
 صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزداعضای محترم هیات علمی عضو و غیر عضو 

 شود.رسانده می عزیر به اطالبرداری موارد با سالم و احترام جهت اطالع و بهره

صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه  1396خرداد  27 مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ بر اساس مصوبه( 1

ازمبلغ هیئت مدیره صندوق اقدام مقتضی در راستای افزایش سرمایه صندوق  1396آذر  7و مصوبه مورخ  یزد

 بعمل آمده است.ریال  15.179.800.000ریال به  2.319.937.544

صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه  1396خرداد  27 مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ( بر اساس مصوبه2

های سودآور مقرر شده است اقدام مقتضی منظور عملیاتی نمودن برنامهو مصوبه اخیر هیئت مدیره صندوق و به یزد

و  سهام حق تقدمفروش ریال ازمحل  20.000.000.000ریال به  15.179.800.000جهت افزایش سرمایه صندوق از 

 پذیرش سهامداران جدید واجد شرایط بعمل آید.

 شرح زیر است.به یزد دانشگاه علمی هیات اعضای رفاه صندوق هایدارایی( 3

 :انتهای کوچه مولوی با مشخصات ذیل –واحد آپارتمان در مجتمع سیکاس پارک واقع در بلوار جمهوری  الف( دو

  ریال  10.850.000.000کل واحد  به میزان  کارشناسی ارزش  امترمربع ب 175به مساحت  213واحد 

  ریال  19.620.000.000کل واحد به میزان کارشناسی ارزش  امترمربع ب 327به مساحت  252واحد 

 ریال  18.900.000.000از سهام شرکت برج فناوری اطالعات یزد به ارزش دفتری  % 63ب( 

، براساس 1396الزم به ذکر است با توجه به جمع حقوق صاحبان سهام و تعداد سهام صادره تا پایان اسفند 

 در صورتی کهریال است.  355487برابر با  1396برآورد کارشناسی شده، ارزش هر سهام در پایان اسفند 

 پرداخت نمایند. خرید هر سهم ریال را برای 100000سهامداران محترم برای خرید حق تقدم سهام، باید مبلغ 

توانند اند، می( براساس مصوبه هیئت مدیره صندوق، سهامدارانی که تاکنون موفق به خرید حق تقدم سهام خود نشده4

توانند حق تقدم سهام اقدام الزم در این رابطه را بعمل آورند. همچنین سهامداران می 1396تیر ماه  31حداکثر تا تاریخ 

 گر اعضای هیات علمی دانشگاه یزد با شرایطی که در ادامه ذکر شده است، واگذار نمایند.خود را به دی

 10حداقل توانند با خرید نقدی ( براساس مصوبه هیئت مدیره صندوق، اعضای محترم هیات علمی غیر عضو صندوق می5

به رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد شوند. وجه خرید سهام باید  صندوق عضو ،ریال 355487سهم به ارزش هر سهم 

واریز و با همراه  بانک تجارت شعبه دانشگاه یزد بنام صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد 2007947685حساب 

درس و تلفن آبه دفتر صندوق مراجعه نمایند. جهت عضویت در صندوق داشتن فیش واریزی وتصویر دو طرف کارت ملی 

 دفتر صندوق در انتهای این اطالعیه ذکر شده است.



را بصورت توانند حق تقدم سهام دیگر اعضای سهامدار پس از عضویت در صندوق، میغیر عضو ( اعضای هیات علمی 6

رای شود باز سهامداران محترم درخواست می ریال برای هر سهم خریداری نمایند. 100000حداقل  با قیمتتوافقی و 

اطالع از روند خرید حق تقدم سهام به آدرس ذکر شده در انتهای این اطالعیه مراجعه نمایند و یا اینکه با شماره تلفن داده 

رسد همانطور که در بندهای قبلی ذکر شد، قیمت هر سهم که از محل حق تقدم سهام به فروش می شده تماس بگیرید.

ریال  355487برابر با  1396است. درصورتیکه براساس برآورد کارشناسی، ارزش هر سهم در پایان اسفند ریال  100000

 توانند بر روی یک قیمت مشخص توافق نمایند.خریدار و فروشنده می براین اساساست. 

 2007947685( افرادی که خواهان خرید حق تقدم سهام دیگر اعضاء می باشند، باید کل مبلغ حق تقدم را نقدا به حساب 7

واریز وفیش مربوط را به صندوق رفاه  شعبه دانشگاه یزد به نام صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزدبانک تجارت 

 تحویل نمایند.

( پس از انقضای زمان داده شده در این اطالعیه، براساس تصمیم هیئت مدیره اقدام الزم جهت فروش حق تقدم سهام 8

 خریداری نشده بعمل خواهد آمد.

توانند درخواست خود را بصورت مکتوب به دفتر صندوق تحویل علمی متقاضی فروش و یا خرید سهام، می ( اعضای هیات9

نمایند تا به کمک صندوق خریدار و فروشنده به یکدیگر معرفی شوند و در صورت تمایل براساس ضوابط اقدام مقتضی در 

همانطور شود. توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین می این رابطه را بعمل آورند. در این گونه موارد قیمت هر سهم بصورت

است. درصورتیکه ریال  100000رسد که در بندهای قبلی ذکر شد، قیمت هر سهم که از محل حق تقدم سهام به فروش می

خریدار و  براین اساسریال است.  355487برابر با  1396براساس برآورد کارشناسی، ارزش هر سهم در پایان اسفند 

 توانند بر روی یک قیمت مشخص توافق نمایند.فروشنده می

                                های صندوق از طریق لینک زیر در دسترس است.صندوق، اسامی اعضای هیات علمی عضوصندوق و اطالعیه ( اساسنامه10

https://www.yazd.ac.ir/university/links/welfare 

تا پایان تیرماه آماده  12تا  10چهارشنبه از ساعت دوشنبه و رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه  یزد روزهای دفتر صندوق 

 شرح زیر است.. آدرس دفتر صندوق و تلفن تماس بهباشدپاسخگویی وثبت نام از متقاضیان می

تلفن   -ب مسجد دانشگاه( )جنطبقه فوقانی مدیریت امور عمومی  -ساختمان آمفی تاتر  - آدرس : سایت اصلی دانشگاه یزد

 09133596981تلفن آقای معیری مدیر عامل صندوق:    31233859تماس   

 

 با تشکر

 هیئت مدیره صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد

 1397تیر ماه  2


