
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

ترین مسائل زندگی شهری است و فراهم بودن آن موجب برطرف شدن بخش عمده ای از مشکالت ساکنان اینگونه جوامع تأمین مسکن یکی از اساسی

 برای یگرید امکان تعاونی شکل غیر در عمدتاً که افرادی برایهای تعاونی مسکن با هدف تأمین مسکن جهت اعضاء که بطورغالب شرکت. خواهد شد

 نمودند. دو تعاونی مسکن کارمندان و هیات علمی فعالیت می سابق بر این در دانشگاه صنعتی اصفهان،باشند. می  فعالیت حال در ندارند شدن دار خانه

ست نهایتا به جهت جلوگیری از اتالف وقت بیشتر و از ده است. دالیلی عملی نگردیدبنا به  ان و هیات علمی،مندهای قبلی کارتعاونیاحیای انه متاسف

اسیس شده ت رییس محترم دانشگاه صنعتی اصفهانبا حمایت  تعاونی جدید مسکن دانشگاهیان صنعتی اصفهان های مناسب ساخت و ساز،رفتن فرصت

ت به صورتشکیل شده است. در این جلسه اساس نامه تعاونی تصویب و هیات مدیره  ۱4/4/۱444در تاریخ تعاونی مسکن جدید  اولین مجمع عمومی .است

 .تعاونی در حال انجام استثبت  نهایی مراحل در حال حاضر .اندتخاب شدهنبه مدت دو سال اترکیبی از اعضای هیات علمی و کارمندان 

اقیات صرفا از باب ب و اندقبول مسئولیت نمودهداشتی بدون هیچ چشم منتخب اطمینان الزم را به همکاران دانشگاه می دهند که هیئت مدیرهاعضای 

نسجام او  نهضت همگانی به نیاز توفیق در این مهم، بی شک اند.اعالم آمادگی نمودهصالحات و انجام وظیفه و ادای دین نسبت به سایر همکاران محترم 

طعاً ق، هر کس برای تحقق این قدمی بردارد، استمهمترین دغدغه بسیاری از همکاران مسکن جاییکه که در حال حاضر ن. از آداردهمکاران گرامی 

 .خواهد داشت الهیپاداشی 

 .است کم ینههز و اصفهان صنعتی دانشگاه کارکنان شئونات به متناسب و کیفیت با مسکونی واحدهای احداث مسکن تعاونی رکتش اصلی هدف

 و علمی رمایهس اصفهان صنعتی دانشگاه در خوشبختانه .گیرد قرار کار سرلوحه فنی و علمی تفکر که کند می ایجاب راه این در موجود هایمحدودیت

 مسیر در سورانهج و آگاهانه بتوانیم امیدواریم، بسیار روی این از .یافت دست افزوده ارزش حداکثر به آن از گرفتن کمک اب توان می که دارد وجود فنی

 شفافیت با ات برسد حداقل به اعضا و تعاونی مدیره هیات بین فاصله ارتباطی نالهایاک ایجاد با که ،کرد خواهیم سعی راه این در .کنیم حرکت اهداف

 د.باشن داشته کامل اطالع و آگاهی تامورا تمامی از محترم اعضای کامل

ناب جبرگزار شده است. در این جلسه  2/5/۱444فهان، جناب آقای دکتر ابطحی در تاریخ صمحترم دانشگاه صنعتی ااولین جلسه با رییس  در این راستا

ها، اعالم نمودند که دانشگاه آماده هرگونه مساعدت امکانپذیر جهت در اختیار قراردادن دکتر ابطحی ضمن اعالم آمادگی جهت تداوم حمایتآقای 

 اخت و ساز است.زمین مناسب به تعاونی جهت س

 

های آتی هیات مدیره برای تامین زمین فعالیتانجام خواهد شد. با اتمام مراحل قانونی ثبت تعاونی، به زودی اطالع رسانی جهت تکمیل اعضای تعاونی 

 در سه زمینه زیر متمرکز خواهد بود:

 با سند اعیانجهت ساخت واحدهای مسکونی  های داخل دانشگاهاستفاده از زمین -۱

 تحت تملک دانشگاه و قابل واگذاری یا فروش به شرکت تعاونی جهت احداث مسکناستفاده از زمینهای  -2

 های دارای ارزش افزوده در مناطقی مانند شهر اصفهان، خمینی شهر، بهارستان و یا شاهین شهرخرید زمین -3

 

یشان آمده ا مستمر هایپیگیریهای همه جانبه رییس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان و همچنین حمایت و از زحمات بی دریغدر پایان مجددا الزم است، 

 .تقدیر و تشکر نماییمدر راستای تأمین مسکن و گرفتن زمین برای شرکت تعاونی مسکن کارکنان 

 

                  با تشکر                    

گاهیان صنعتی اصفهاندانش مسکن ینهیات مدیره تعاو  


