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 -9قبل از رسمیت یافتن جلسه ،به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره اعضاء سواالت و نظرات خود را در خصوص
مزایده ،شارژ وجریمه آن ،نحوه اطالع رسانی و ارتباط با اعضاء و آلودگی صوتی مجتمع از سمت جاده بیان
نمودند.
 -2گزارشی از دریافتی ها ،بدهی ها وهزینه های انجام شده در مجتمع توسط آقای دکتر مهرانی ارائه گردید.
 -8گزارشی در خصوص وام بانکی توسط آقای دکتر سلماسی زاده ارائه گردید.
 -4آقای جعفری مشاور حقوقی وزارت علوم ،گزارش حقوقی در خصوص شکایت پیمانکار ،پیگیریهای انجام
شده ،وضعیت فعلی پروژه و  ...ارائه نمودند.
-5در خصوص نحوه برخورد و تعامل با شاکی خصوصی دو راه پیشنهاد شد :مصالحه و پیگیری از طریق
مجاری قانونی
موافقین و مخالفین نظرات خود را بیان نموده و پیشنهاد شد که گزارش وضعیت پروژه ،اقدامات انجام شده و
راه حل مشکل بوجود آمده جهت اطالع وزیر محترم علوم ،تحقیقات و فناوری تهیه گردد و همه حاضرین
جلسه آنرا امضاء نمایند .چون دستور مستقیم و مساعد ایشان می تواند در دعوای حقوقی پیش آمدهنقش
مثبتی داشته باشد.
* نامه فوق الذکر تهیه شد و به امضاء حاضرین رسید.
 -6گروه حسابرسی وزارت علوم گزارشی در این خصوص ارائه نمودند.
پیشنهاد شد رئوس صورت حسابها به اعضاء محترم پروژه اطالع رسانی گردد.
 -7جناب آقای دکتر نظرپور ریاست محترم ستاد رفاهی وزارت علوم گزارشی از وضعیت
ارائه نمودند و اعضاء حاضر در جلسه از زحمات ایشان قدر دانی کردند.
 -3در خواست مجوز استفاده اشتراکی در سال توسط چند عنصر دانشگاه صنعتی شریف از یکی از
واحدهای متعلق به آن دانشگاه مطرح و با آن مخالفت شد.
 -1گزارش نحوه تعیین شارژ واحدها ،تعداد واحدهایی که شارژ خود را پرداخت نکرده اند ،نحوه محاسبه
و میزان جریمه دیرکرد پرداخت شارژ توسط آقای دکتر فراهانی ارائه شد.
 -91با پیشنهاد اعضاء مقرر گردید جریمه دیر کرد برای اعضایی که تا پایان روز  21اسفند  31کلیه شارژ
های معوقه خود را پرداخت نمایند بخشوده شوند.
بدیهی است در صورت عدم پرداخت تا آن تاریخ  ،کلیه جرایم و شارژ باید پرداخت گردد.

