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  پیوست:

 اعضای محترم هیات علمی سهامدار صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد

 با سالم و احترام

های در های صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد و فعالیتدر راستای اطالع رسانی در مورد دارایی

 شود.به اختصار به اطالع سهامدران محترم رسانده میموارد زیر دست اقدام صندوق 

مسكونی مجتمع  ،دو واحد آپارتمان واقع در بلوار جمهوری، گذاری سهامداران صندوق( از محل سرمایه1

خریداری و تحویل گرفته شده است.  متر مربع  175 و 327 هایمساحتبه سیكاس پارك )پیشگامان( 

 است.ریال  62.000.000های مذکور روز هر متر مربع آپارتمانکارشناسی قیمت 

در شرکت سهامی ریال  12.600.000.000 مبلغ گذاری سهامداران صندوق، تا کنون ( از محل سرمایه2

گذاری جهت پرداخت بخشی از هزینه گذاری شده است. این سرمایهسرمایه (IT)خاص برج فناوری اطالعات 

به  یزمینفناوری برج اولیه هزینه شده است. جهت ساخت طرح تهیه در راستای الزم خرید زمین، و اقدامات 

اساس اقدامات انجام و برخریداری شده ه تفت شهر کوثر در جادمتر مربع واقع در ابتدای باغ 10000مساحت 

صندوق اعضای در حال حاضر طبقه در این زمین احداث شود.  8استان در  ICTساختمان شده قرار است 

 باشد.ا میرا دار IT برجسهام شرکت سهامی خاص از کل درصد  ٪63دانشگاه  هیئت علمی

به مبلغ سرمایه را  ،حال شدهصندوق اعضای هیئت علمی از محل سود سهام و مطالبات ( 3

شده است. همچنین ها ثبت سرمایه در اداره ثبت شرکت . اینافزایش داده استریال  15.179.800.000

 ت.در حال انجام اسریال  20.024.800.000مبلغ افزایش سرمایه از مبلغ مذکور به اقدام الزم در راستای 

های اقتصادی مورد نظر، براساس تصمیم هیئت در راستای افزایش سرمایه صندوق و امكان انجام فعالیت

با توانند های خرید حق تقدم سهام اقدام الزم بعمل آمده است. سهامداران محترم میمدیره با ارسال فرم

 12اقدام مقتضی در راستای خرید نقدی ویا قسطی )حداکثر  ،تاریخ اعالم شدهتا های وکالت تكمیل فرم

سهامداران باید وکالت داده شده را به دفتر دانشكده تحویل نمایند و هر قسط( حق تقدم را بعمل آورند. 

همچنین در آینده نزدیک اقدام ها را یكجا به دبیرخانه مرکزی دانشگاه ارسال نمایند. دانشكده تمام وکالت

جهت اطالع )ستای عضویت اعضای هیات علمی متقاضی غیر عضو وتشكیل جلسه مجمع عمومی الزم در را

 بعمل خواهد آمد. (رسانی بیشتر

از لینک زیر قابل  دانشگاه یعلم اتیه یگزارش مختصر فعالیت های انجام شده در صندوق رفاه اعضا

 دریافت است.

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

 

 با تشكر

 صندوق رفاه اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد


