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موقوفات دانشگاه تهران
از دیرباز در میان ایرانیان مسلمان سنت انجام كار خیر و نیكوكاری، سنتی حسنه شناخته شده و مردمان برای 
تحقق بخشیدن به آن از یكدیگر سبقت می گیرند. فلسفه وجودی علم و علم آموزی چیزی جز گره گشایی از كار 
انسان ها و كاهش درد و رنج آنان نیست و خیرین و واقفین دانشگاه تهران در زمره این گره گشایان و مصداق این 

حدیث شریف پیامبر)ص( هستند كه بهترین انسان ها سودمندترین براي مردم به شمار می آیند. 
دانشگاه تهران نه تنها مهد نخبگان و فرهیختگان علمی است، بلكه مهد واقفین علم دوست و شریفی است كه 
در طول سالیان متمادی، بسیاری از امالک و مستغالت و اراضی خود را به دانشگاه تهران اهدا نموده اند. بسیاری از 
مكان های آموزشی و پژوهشی دانشگاه تهران امروز پویایی و حركت خود را مدیون لطف بی دریغ واقفان ایام دور 
و نزدیک دانشگاه است و دانشگاه تهران نیز باید حفظ و حراست از این مجموعه های نفیس را سرلوحه ی كار خود 

قرار دهد.
در حال حاضر تعدادی از موقوفات دانشگاه به دالیل مختلف قانونی، حقوقی و شرایط مندرج در وصیت نامه  
سالهاست كه بالتكلیف مانده و بعضی از ساختمان های موقوفه در معرض آسیب دیدگی قرار گرفته است. لذا به 
موجب مصوبه مورخ 1393/2/1 هیأت رئیسه محترم دانشگاه مقرر شد اداره و رسیدگی به امور موقوفات دانشگاه در 

سازمان توسعه و سرمایه گذاری متمركز شود.
سازمان توسعه و سرمایه گذاری با كمک تعدادی از كارشناسان خبره در حوزه موقوفات پس از بررسی اسناد و 
مدارک موجود در بانک اطالعات اموال غیرمنقول )وقف و صلح(، تاكنون نسبت به تشكیل 24 پرونده از موقوفات 
دانشگاه اقدام و همچنین از این موقوفات بازدید و از وضعیت موجود عكسبرداری نموده است و پیشنهاد تشكیل 
كمیته سیاست گذاری موقوفات به منظور تصویب در هیات رئیسه محترم دانشگاه ارسال شده است. امید است با 

تشكیل این كمیته هر چه زودتر شاهد ساماندهی و به بار نشستن موقوفات دانشگاه تهران باشیم.
سردبیر
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477 مرحوم ناصر عطائی

بانک اطالعاتی جامع اموال غیر منقول دانشگاه تهران 642

179 مرحومه بانو فاطمه زاهدی

033مرحوم دكترمحسن مقدم

بانک اطالعاتی جامع اموال غیر منقول دانشگاه تهران 010

013مرحوم دكترمحسن مقدم

بانک اطالعاتی جامع اموال غیر منقول دانشگاه تهران 460

بانک اطالعاتی جامع اموال غیر منقول دانشگاه تهران 018

473 مرحوم ناصر عطائی

269 مرحوم دكترمحمود افشار
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ضیافت افطار خیرین و واقفین دانشگاه تهران 18 تیر 
در باغ نگارستان با حضور سرپرست، هیئت رئیسه، رئیس 
سازمان توسعه و سرمایه گذاري، برخی از رؤسای دانشكده ها 

و جمعی از خیرین و واقفین دانشگاه برگزار شد. 
دكتر نیلی، سرپرست دانشگاه تهران، با حضور در این 
ضیافت با تاكید بر اهمیت حضور خیرین در حوزه دانشگاه 
گفت: این افتخار دانشگاه تهران است كه بزرگانی همچون 
خیّرین و واقفین بخشی از دارایی خود را به دانشگاه تهران 
اهدا می كنند و باعث می شوند دانشگاه تهران به عنوان نماد 
آموزش عالی كشور و بزرگترین دانشگاه ایران بتواند یكی 
از وظایف اصلی خود را كه همانا تولید علم و فن آوری 
با  وي  دهد.  انجام  است  متخصص  نیروهای  تربیت  و 
طرح این سوال كه تفاوت و علت اصلی توسعه یافتگی 
شاخص های  در كشورهای مختلف چیست؟ پاسخ داد:" 

ضیافت افطار خیریــن و واقفین 
دانشگاه با حضور 
سرپرست دانشگاه

مختلفی ذكر می شود، ولی مهمترین شاخص دانشگاه های 
رابطه  افزود:  آبادي  احمد  نیلي  دكتر  آن كشورها هستند. 
تنگاتنگی بین توسعه یافتگی و دانشگاه ها وجود دارد و نكته  
جالب این است كه دانشگاه های توسعه یافته تر و پیشرفته تر 
دانشگاه هایی هستند كه از كمک خیرین و واقفین بهره  بیشتر 
برده اند. وي با اشاره به آمار دانشگاه های آمریكا ادامه داد: 
حدوداً 25 درصد منابع مالی دانشگاه های بزرگ آمریكا از 
كمک خیّرین و واقفین و البته بخش دیگر از سرمایه گذاری 
تامین می شود. وي دلیل تاثیر وقف و كار خیر در كشورهاي 
غربي را نیت خیرخواهانه آنها و پشتوانه  علمی در دانشگاه ها 
دانست. سرپرست دانشگاه درباره تغییر نگرش در وقف از 
اموری مثل مدرسه سازی به سمت دانشگاه ها گفت: "اگر ما 
می خواهیم فقر را در كشور ریشه كن كنیم و توسعه  پایدار 
ایجاد كنیم،  بخش عمده اي از آن توسط دانشگاه ها صورت 
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سرپرست دانشگاه تهران:ٌ دانشگاه 
تهران خود را موظف می داند تا تمام 

دستورالعمل ها و مواردی را که واقفین 
و خیرین ذکر کرده اند و همه  اموری 

که آنها درخواست کرده اند عملی شود 
و طبق خواسته آنها با جزئیات اجرا   شود

می گیرد و وقف و كار خیر در دانشگاه ها می تواند اثر چند 
برابری بر دانشجویان ما داشته باشد و آن وقت ما شاهد 
توسعه  بیش از پیش و روزافزون امر وقف در دانشگاه ها 

خواهیم بود".
سرپرست دانشگاه تهران در پایان تأكید كرد: دانشگاه 
و  دستورالعمل ها  تمام  تا  می داند  موظف  را  خود  تهران 
مواردی را كه واقفین و خیرین ذكر كرده اند و همه  اموری 
كه آنها درخواست كرده اند عملی كرده و طبق خواسته آنها 

با جزئیات اجرا   كند. 
و  سازمان  رئیس  نژاد،  ساداتی  دكتر  ضیافت  این  در 
توسعه و سرمایه گذاری، نیز ضمن تقدیر از خیرین، حضور 
یک خیر در دانشگاه را كمک به رشد و توسعه علم و فناوری 
توصیف كرد و افزود: این عمل یكی از بهترین مسیرهایی 
است كه خیرین برای انفاق مال خود انتخاب می كنند. وي 
حضور خیرین را در دانشگاه ها موجب رشد و توسعه علم 
و فناوری و ایجاد قدرت در كشور دانست. دكتر ساداتي 
نژاد با اشاره به آمار وقف در دانشگاه تهران گفت: "ما در 
دانشگاه تهران چیزی حدود 11 میلیون متر مربع عرصه 
ویالیی داریم كه از این مقدار تقریبا 2 میلیون متر مربع را 
خیرین و واقفین اهدا كرده اند. چیزی حدود 20درصد كه 
110 هزار متر مربع آن را خوابگاه های دانشجویی تشكیل 
وي اهدای كتاب، اسناد، آثار، تابلوهای نقاشی،  می دهد." 
و  به صندوق قرض الحسنه  نقدی  آثار هنری، كمک های 
اخیراً صندوق سرمایه گذاری نیكوكاری دانشگاه تهران را از 
مجموعه فعالیت های خیرین در دانشگاه تهران عنوان كرد. 
رئیس سازمان  توسعه و سرمایه گذاری، خیّرین شناسایي 
شده در دانشگاه تهران را 200 نفر عنوان و اظهار امیدواری 
كرد: در طول سال های آینده بتوان این تعداد را به سه برابر  
افزایش داد. وي با اشاره به راه اندازي صندوق سرمایه گذاری 
نیكوكاری دانشگاه تهران و پذیره نویسی آن افزود:". ما برای 
ثبت اولیه در سازمان بورس اوراق بهادار به 500 میلیون 
تومان نیاز داشتیم كه توسط خیرین تامین شد. تالش ما 
این است كه در سال 93 با كمک شما خیرین فعالیت های 
آن را توسعه دهیم". وي افزود: "در ابتدای سال 93 یكی از 
فعالیت هایی كه در بخش خیرین در دانشگاه تهران انجام شد 

تاسیس بنیاد دانشگاه تهران بود. 
رئیس سازمان  توسعه و سرمایه گذاری اظهار امیدواري 
كرد كه هیئت مدیره این صندوق بتواند در جلب حمایت های 

خیرین و دعوت آنها به دانشگاه تهران موفق باشد."
دكتر ساداتي نژاد در پایان از برگزاري دومین جشنواره  
تجلیل از خیرین و واقفین با عنوان تجلیل از خیرین فرهنگی 

دکتر ساداتی نژاد حضور خیرین 
در دانشگاه ها را موجب رشد و توسعه 
علم و فناوری و ایجاد قدرت در کشور 

دانست
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و اهداكنندگان آثار فرهنگی، هنری همچون كتب خطی- 
نسخ سنگی، تابلوهای نفیس و ... در اسفند ماه سال 93 خبر 
داد و اظهار امیدواري كرد بر تعداد اعضای خانواده خیرین 

افزوده شود. 
سخنران دیگر این مراسم مهندس سیدعباس موسوی ره 
پیما، واقف دانشكده فني فومن، بود. وي با اشاره به اینكه 
دانش آموخته دانشكده فنی دانشگاه تهران و عاشق دانشكده 
فنی هستند ادامه داد: "51 سال است در كار صنعت كشور 
و در خدمت دانشكده فنی هستم و اندوخته  52 سال كارم 
را در طبق اخالص در خدمت دانشكده  فنی دانشگاه تهران 
گذاشته ام و از این بابت بسیار خوشحالم." وي با اشاره به 
اینكه باید قبول كنیم كه ما چیزی را با خودمان نمی بریم 
و آنچه داریم باید اینجا بگذاریم تاكید كرد: "چقدر خوب 
است كه وقف را با دستان خودمان انجام دهیم و انتظار 
نداشته باشیم ورثه كاری بكنند." وي از كساني كه در جلسه 
دارند  را  سطحی  هر  در  كمک  امكان  و  داشتند  حضور 

خواست كمک كنند. 

مهندس سید عباس موسوی 
رهپیما: 51 سال است در کار 

صنعت کشور و در خدمت دانشکده 
فنی هستم و اندوخته  52 سال کارم 

را در طبق اخالص در خدمت 
دانشکده  فنی دانشگاه تهران 

گذاشته ام و از این بابت بسیار 
خوشحالم
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 رئیس بنیاد علمی و آموزشی قلم 
چی با اشاره به اینکه در حال حاضر 
عضو هیئت مدیره مجمع خیرین 
مدرسه ساز  تهران و عضو هیئت 

مدیره جامعه خیرین مدرسه ساز  
کشور هستند تاکید کرد: "هیچ کدام 
با کاري که در دانشگاه انجام دادم 

)ساختن چند کتابخانه در دانشگاه ها( 
قابل مقایسه نیست

 سخنران دیگر این مراسم  مهندس كاظم قلم چی بود. 
وي سه هدف براي وقف بنیاد علمی و آموزشی قلم چی 
ذكر كرد و هدف اصلي را گسترش دانش و آموزش با سه 
رویكرد اساسی ساختن مدارس، كتابخانه ها و سوم بورسیه 
كردن دانش آموزان عنوان كرد. رئیس بنیاد علمی و آموزشی 
قلم چی با اشاره به اینكه در حال حاضر عضو هیئت مدیره 
مجمع خیرین مدرسه ساز  تهران و عضو هیئت مدیره جامعه 
خیرین مدرسه ساز  كشور هستند تاكید كرد: "هیچ كدام با 
كاري كه در دانشگاه انجام دادم )ساختن چند كتابخانه در 

دانشگاه ها( قابل مقایسه نیست." 
 وي براي افزایش وقف در حوزه دانشگاه پیشنهاد كرد 
كه از جوانان و چهره های شاخص دانشگاهی كه نفوذ كالم 
دارند و از كارهای روابط عمومی، خبری، سایت و نشریه 

براي تاثیر گذاري استفاده شود. 
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جلسه معارفه دانشجویان جدید دانشكده كارآفرینی با 
حضور اعضای هیئت رئیسه دانشكده، مدیران گروه های 
آموزشی و با حضور مهندس محمود فرد قاسمی، مدیرعامل 
دانشكده  خیّر  كارآفرینان  از  و  ایران  در  شركت كوفرد 
كارآفرینی دانشگاه تهران، و دكتر عادله فردوس،  واقف و 
خیر نیک اندیش دانشگاه تهران، 6 مهر ماه 93  به عنوان 

میهمانان ویژه در آمفی تئاتر دانشكده برگزار شد. 
دكتر محمدرضا زالی، رئیس دانشكده، در آغاز مراسم، 
اظهار امیدواری كرد: دانشجویان كارآفرینی با الگوگیری از 
كارآفرینان موفق ایرانی راه آنان را ادامه دهند و در آینده ای 
نزدیک تعدادی از دانشجویان امروز به عنوان كارآفرینان 

موفق فردا معرفی شوند.
دانشكده  تأسیس  پیشینه  از  گزارشی  ارائه  با  وی 
كارآفرینی در سال 1386، حضور موفق تعدادی از دانش 
كار  و  صاحب  كسب  دكتری  دانشجویان  و  آموختگان 
دانشكده در عرصه های ملی و بین المللی را از موفقیت های 
دانشكده دانست كه توانسته اند به خوبی از استراتژی های 
كسب و كار و الگوهای علمی بازاریابی و سایر آموزش های 
ارائه شده توسط استادان بهره مند شوند. اعضای هیئت رئیسه 
دانشكده نیز در ادامه جلسه توصیه هایی برای كسب موفقیت 

و پیشرفت دانشجویان جدید ارائه كردند. 
در ادامه مهندس محمود فرد قاسمی با ابراز خوشحالي از 
حضور در جمع دانشجویان و استادان دانشكده كارآفرینی و 
با اشاره به فعالیت های كارآفرینی 65 ساله خانواده كارآفرین 
فرد قاسمی از دانشجویان جدید خواست تا در حد امكان 
به دنبال كسب و كاری بروند كه عالقه زیادي به آن دارند. 
وی تاكید كرد: با دانش فنی كه شما كسب می كنید می توانید 
شركت های موفقی را به ویژه در حوزه IT راه اندازی كنید. 
میهمان ویژه دیگر جلسه معارفه، دكتر عادله فردوس 
بود كه با ابراز مسرت و خوشحالی خود از حضور در جمع 
دانشجویان به بیان زندگی نامه خود و همسرش، مرحوم دكتر 
امیرحسین فردوس،  پرداخت و اظهار داشت: من و همسرم 

دانشجوی دانشگاه تهران بودیم. 
و پس از سال ها زندگي در آمریكا به خاطر عالقه فراوانی 
كه به ایران و دانشگاه تهران داشتیم، به عنوان خاستگاه ما و 
جایی كه چشم  ما به جهان باز شد، طی توافقنامه ای همه 

اموال و دارایی  خود را وقف این دانشگاه كردیم. 
پیشرفت های  ایران  اینكه  از  خوشحالی  ابراز  با  وي، 
زیادی به ویژه در عرصه های علمی و دانشگاهی كرده است، 
حضور دختران دانشجو در دانشگاه ها و موفقیت زنان ایرانی 
در عرصه های مختلف را چشمگیر و خشنود كننده دانست و 
تأكید كرد: آینده ایران با درخشش جوانان و به ویژه دختران 

تحصیلكرده و صاحب  كسب و كار بسیار روشن است. 
در پایان این جلسه با شكوه و به یادماندنی، ضمن تجلیل 
از فعاالن انجمن علمی، دانشجویی مدال یاد بود دانشكده 
كارآفرینی از سوی رئیس دانشكده به مهندس فرد  قاسمی و 

دكتر فردوس اهداء شد.
در بخش دوم برنامه ها دانشجویان هر گروه با مدیران 

گروه های آموزشی به گفت و گو پرداختند.
در پایان مراسم مهندس محمود فرد قاسمی و خانم 
دكتر فردوس از پروژه احداث ساختمان جدید دانشكده 

كارآفریني بازدید كردند.

با حضور واقفین و خیرین 
دانشگاه
دانشجویان جدید با دانشكده 
كارآفریني آشنا شدند

اخبــار
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نخستین جلسه كمیته بانوان خیر دانشگاه تهران با حضور 
دكتر ساداتی نژاد، رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری 
دانشگاه،  دكتر عادله فردوس، دكتر پریچهر شاهسوند و دكتر 
آزاده جاللیانس از خیرین دانشگاه تهران و ناصر غالمی، 
معاون امور خیرین و موقوفات سازمان توسعه، و همچنین 
صفر رضایی اصل، مدیر امور خیرین و موقوفات سازمان، 

در دفتر ریاست سازمان برگزار شد.
نقش  درباره  نژاد  ساداتی  دكتر  ابتدا  جلسه،  این  در 
محوری زنان ایرانی در امور خیر و نیكوكارانه سخن گفت و 
تأكید كرد: در بسیاری از مواقع این زنان هستند كه مردان را 
به سمت اعمال نیكوكارانه و خیرخواهانه هدایت می نمایند 

و متأسفانه در اغلب موارد نقش خانم ها كمرنگ تر دیده 
می شود. وي افزود: ما حدود 25 واقف در دانشگاه داریم كه 
تعداد هشت نفر از این واقفین را خانم ها تشكیل می دهند. 
دكتر ساداتی نژاد ضمن ابراز خرسندی از حضور بانوان خیر 
و نیكوكار در دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزشی عالی 
كشور تأكید كرد: هدف از تشكیل و راه اندازی این كمیته 

توسعه علم و دانش در دانشگاه تهران است. 
رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تصریح 
كرد: ما سعی داریم و هدف ما این است كه ظرف سه سال 

آینده حداقل 500 خانم خیّر عضو این كمیته شوند. 
دكتر شاهسوند نیز ضمن تأیید سخنان دكتر ساداتی 
نژاد بر ایجاد و اشاعه فرهنگ دگر دوستی و جمع دوستی 
در حوزه خیرین تأكید كرد. وي  افزود: می توان با كمک 

كمیته بانوان خیر 
دانشگاه تهران تشكیل 
شد

و حمایت خیرین از دانشجویان و ایجاد بسترهای كاری 
مناسب برای این دانشجویان از مهاجرت این جوانان مستعد 
به خارج از كشور جلوگیری كرد. وي، با اشاره به اینكه بر 
اساس آمار و اطالعات منتشر شده برای تربیت هر دانشجو 
میلیون ها تومان هزینه می شود، تصریح كرد: بهتر است با 
حمایت از این جوانان از توانایی آنان در داخل كشور استفاده 

نماییم. 
دكتر جاللیانس نیز توجه به عالئق خیّرین و واقفین 
را  بسیار مهم ارزیابي كرد و افزود: نباید اعمال نیكوكارانه 
و خیرخواهانه خیرین و واقفین را شاخص بندی كرده و 
جهت بدهیم. هر فرد خیّری در هر زمینه ای كه عالقه مند 
باشد می تواند به دانشجویان و رشد و توسعه علم و دانش 
كمک نماید. وي  درباره فرهنگ سازی در زمینة انجام كار 
خیر و نیكوكارانه پیشنهاد داد كه از خود دانشجویان در این 

فرهنگ سازی استفاده شود.
حوزة  در  كه  كرد  پیشنهاد  نیز  فردوس  عادله  دكتر 
فرهنگ سازی امور خیرخواهانه و براي كمک و حمایت 
از دانشجویان كم درآمد و مستعد می توان از حمایت های 

خیرین ایرانی ساكن سایر كشورها نیز استفاده نمود. 
در پایان این نشست مقرر شد این كمیته ذیل بنیاد دانشگاه 
تهران و با عنوان »كمیته بانوان خیّر دانشگاه« شروع به كار 
كند و برای جلسات آینده از افراد عالقه مند به همكاری و 

فعالیت در این حوزه دعوت شود. 
شایان ذكر است افراد شركت كننده در این جلسه به 

نوعی هستة اولیه این كمیته هستند.
همچنین جلسه دوم كمیته بانوان خیّر دانشگاه تهران نیز 
7 آبان در دفتر رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری با 
حضور دكتر عادله فردوس، مهربانو دكتر افشار، دكتر آزاده 
جاللیانس، فاطمه زكی، گیتی فتحی جاللی و طلعت هراتی 
تشكیل شد. در طول زمان برگزاری جلسه اعضا هر كدام 
درباره شیوه های جذب خیرین و تامین منابع مالی اظهار نظر 
كردند. در این نشست دكتر جاللیانس به عنوان دبیر جلسه 
انتخاب و مقرر شد جلسات این كمیته هر دو هفته یكبار 
در دفتر سازمان برگزار شود. از اهم مصوبات این جلسه 
می توان به برگزاری نشستی مختص خانم های خیر دانشگاه 
در اواخر دی ماه سال جاری در یكی از تاالرهای دانشگاه 
اشاره كرد. الزم به ذكر است در خالل این نشست سركار 
خانم مهربانو دكتر افشار ضمن ابراز خرسندی از حضور 
در این كمیته متعهد شد مبلغ 30 میلیون تومان به صندوق 
سرمایه گذاری نیكوكاری دانشگاه تهران اهدا نمایند، تا برای 
اهداف صندوق و كمک به دانشجویان كم درآمد استفاده 

شود. 
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آیین آغاز به كار دانشگاه ها و مراكز علمی و آموزشی 
كشور با حضور رئیس جمهوری، سرپرست وزارت علوم، 
آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزیر  فناوری،  و  تحقیقات 
پزشكی، معاونان رئیس جمهوری، سرپرست دانشگاه تهران، 
رئیس دانشگاه علوم پزشكی تهران، رئیس نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه، اعضای شورای عالی انقالب 
فرهنگی و جمعی از نمایندگان مجلس، استادان، خیرین و 
واقفین دانشگاه و دانشجویان 15 مهر در تاالر عالمه امینی 

دانشگاه تهران برگزار شد. 
رئیس جمهوری دانشگاه تهران را حلقه وصل مراكز 
علمی و علوم جدید و كهن دانست و گفت: دانشگاه تهران 
به عنوان مظهر تلفیق علوم جدید و كهن و اولین مركز مهم 

برای رشد و توسعه علم در ایران است.

حضـــــــــــــــور خــیــریــــــن و واقفـــیــن دانشــگاه تهران 
در مراســــــــــــــــــــم آغـــــــــــاز ســـــال تــحصیــــلی
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حضـــــــــــــــور خــیــریــــــن و واقفـــیــن دانشــگاه تهران 
در مراســــــــــــــــــــم آغـــــــــــاز ســـــال تــحصیــــلی

دكتر نیلی احمد آبادی نیز در سخناني دغدغه اصلی 
ذینفعان  نیاز  تأمین  یعنی؛  كیفیت،  به  توجه  را  دانشگاه ها 
به بهترین وجه و تولید علم هدفمند و تجاری سازی آن 

دانست.
از خیرین و واقفین دانشگاه  شایان ذكر است برخي 
نیز میهمان این مراسم بودند. در حاشیه این نشست دكتر 
عادله فردوس، از خیرین دانشگاه،  ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در این مراسم، گفت: من حدود 50 سال در ایران 
نبودم و این نخستین بار است كه می بینم رئیس جمهور 
یک كشور در شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه ها حضور 
دارند. این مراسم برای بنده بسیار جالب بود و از دیدن این 
شور و نشاط و همدلی در میان رؤسای جامعه و دانشجویان 
بسیار خوشحال و سرافراز شدم. امیدوارم در سال های آتی 

نیز بتوانم در این مراسم شركت كنم. 

در پایان این مراسم به نفرات برتر گروه های آزمایشی در 
كنكور سال 1393 لوح سپاس و جوایزی اهداء شد. 
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بنیاد حامیان دانشكده كارآفریني پایه گذار  
نهضت دانشگاه سازي

اولین  عنوان  به  تهران  دانشگاه  كارآفریني  دانشكده 
 )MENA( دانشكده كارآفریني در خاورمیانه، شمال افریقا
رئیسه  هیأت  تصویب  با   1386 سال  در  اسالم  جهان  و 
دانشگاه تهران و با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و 
با حمایت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تأسیس شد. 

هیأت  عضو  از 30  بیش  تاسیس،  تازه  دانشكده  این 
علمي، 16 عضو هیأت علمي وابسته از دانشگاه هاي ایراني 
كارشناسي  مقطع  در  دانشجو    800 و  هزار  خارجي،  و 
ارشد )حضوري و مجازي( و 90 دانشجو در مقطع دكتري 
اهداف  توسعه  براي  دانشكده  در حال حاضر  این  دارد. 
خود در سطح ملي، منطقه اي و بین المللي و حضور موثر 
كارآفریني  فرهنگ  توسعه  و  ترویج  آموزش،  عرصه  در 
در كشور و  نیز پرورش دانشجویان كارآفرین و   تاسیس 

شركت هاي دانش بنیان و كسب و كارهاي جدید توسط 
در  كافي  كارگاهي  و  آموزشي  فضاي  آموختگان   دانش 
اختیار ندارد. خوشبختانه، اخیرا پیرو مصوبه هیأت رئیسه 
دانشگاه، زمیني به مساحت  2 هزار و 600 متر براي احداث 
ساختمان این مدرسه كارآفریني اختصاص یافت و مراسم 
كلنگ زني احداث ساختمان دانشكده، در 15 بهمن سال 
1392 با حضور ریاست محترم وقت دانشگاه جناب آقاي 
دكتر رهبر، جناب آقاي دكتر محسن رضائي، دبیر محترم 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، جناب آقاي دكتر ربیعي، 
وزیر محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي، و با حضور بیش 
از 150 نفر از كارآفرینان، اعضاي هیأت علمي دانشگاه و 

دانشجویان، برگزار شد.
به منظور استفاده بهینه از این فرصت ارزشمندي كه 
دانشگاه تهران در اختیار دانشكده كارآفریني قرار داده است، 
هیات رئیسه دانشكده در تالش است تا با الگوگیري از 
برخي دانشكده هاي موفق كارآفریني در جهان و با كمک 
معاونت توسعه و سرمایه گذاري دانشگاه، مجمع خیرین و 
واقفین دانشگاه، مجمع خیرین مدرسه ساز، مجمع خیرین 
سالمت، جامعه یاوري و مشاركت گسترده رهبران كارآفرین 
كارآفریني  دانشكده  اولین  ساختمان  خیر،  كارآفرینان  و 
در ایران و خاورمیانه را به شیوه اي كارآفرینانه و با تكیه 
و   اقتصادي  بنگاه هاي  مالي  كمک هاي  و  حمایت ها  بر 
ایران  نیک اندیش  خیّرین  و  كارآفرینان  مستقیم  مشاركت 
اسالمي بنانهند. در همین راستا از مهر ماه سال 1393 با 
استقبال واقفین خیراندیش و كارآفرینان خیّر، تالش براي 
تاسیس"بنیاد حامیان دانشكده كارآفریني" آغاز شده است 
و انشاءا... قرار است همزمان با دومین جشنواره تجلیل از 
رهبران كارآفرین و كارآفرینان خیر در سوم اسفند ماه سال 

جاري، موجودیت این بنیاد دانشگاهي اعالم رسمي شود.
 الزم به ذكر است در حال حاضر نقشه ساختمان در 
هزینه  و  مربع طراحي  متر  هزار  طبقه 2  هر  طبقه،  شش 

احداث آن30 میلیارد تومان برآورد شده است.
عزیزاني  در خدمت  دارد  افتخار  كارآفریني  دانشكده 
باشد كه دل در گرو توسعه و آباداني ایران اسالمي دارند و 
كارآفریني را موتور محركه اقتصاد و شاه كلید حل مسائل 
اقتصادي و اجتماعي كشور به ویژه اشتغال جوانان مستعد 
با  ساختمان   این  احداث  امیدواریم  مي دانند.  عزیز  ایران 
حمایت و كمک انجمن ها،  موسسات و كارآفرینان و خیّرین 
كشور، الگوي مناسبي براي اولین دانشكده كارآفریني كشور، 
نهضت دانشگاه سازي با رویكرد دانشگاه كارآفرین مانند 
نهضت مدرسه سازي و مسجد سازي و احداث بیمارستان 

در كشور آغاز شود.

جلسه اي با هدف جلب مشاركت مالی برای احداث 
دكتر  حضور  با  كارآفرینی  دانشكده  جدید  ساختمان 
محمدرضا زالی، رئیس دانشكده كارآفرینی، دكتر بابک ضیاء، 
مشاور بین الملل رئیس دانشكده، دكتر سیدرضا حجازی، 
معاون پژوهشی، و دكتر رضا زعفریان، عضو هیئت رئیسه 
دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران، و مهندس منصور خلیلی 

عراقی،  بنیانگذار شركت صنعتی بوتان، برگزار شد. 
روند  تشریح  درباره  زالی  دكتر  از  سخنانی  با  جلسه 
شكل گیری دانشكده كارآفرینی، رسالت و ماموریت اصلی 
این دانشكده ، تربیت و آموزش كارآفرینان موفق برای آینده 

كشور، آغاز شد.
در ادامه مهندس خلیلی عراقی، فارغ التحصیل دانشكده 
فنی دانشگاه تهران، كارآفرین ایرانی و موسس شركت بوتان 
نیز به بیان تاریخچه شركت بوتان و موفقیت های این شركت 

پرداخت.
براي  تهران  دانشگاه  با  همكاری  برای  وي  پایان  در 
احداث ساختمان جدید دانشكده كارآفرینی، قول همكاری 
و مساعدت داد و مقرر شد در راستای جذب كمک های 
خیرین، ارتباط همه جانبه و گسترده ای با اتاق های بازرگانی 

و دانشكده كارآفرینی شكل گیرد.

بنیانگذار شركت صنعتی بوتان 
در دانشكده  كارآفرینی
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واقف نیكوكار 4 میلیارد  ریال
به دانشگاه  تهران اهدا كرد

بنیاد قلم چی اهداء كرد: 
 سیستم اینترنت بی سیم به 

دانشكده ادبیات و علوم انسانی
سیستم اینترنت بیسیم دانشكده ادبیات و علوم انسانی 

توسط مدیر عامل بنیاد قلم چي  تجهیز و راه اندازی شد.
بر اساس تفاهم نامه اي بین دكتر كریمي دوستان، رئیس 
دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، و مهندس 
كاظم قلم چي،  مدیر عامل بنیاد آموزش قلم چی،  با پرداخت 
هزینه راه اندازی و خرید تجهیزات سیستم بیسیم دانشكده 

ادبیات موافقت شد.
در پي این توافق با پرداخت هزینه اي بالغ بر 1/5 میلیارد 
ریال توسط بنیاد آموزش قلم چی به شركت ارائه كننده 
این خدمت مهر ماه سال 1393 ساختمان شماره 1 دانشكده 
ادبیات و و علوم انسانی به سامانة اینترنت بی سیم  تجهیز شد.

سرپرست  احمدآبادی،  نیلي  حضور  با  كه  جلسه ای  در 
و  توسعه  سازمان  رئیس  نژاد،  ساداتي  دكتر  دانشگاه، 
سرمایه گذاری، و واقف، دكتر عادله فردوس، همسر مرحوم 
دكتر امیرحسین فردوس از خیرین دانشگاه، برگزار شد،  بر 
اساس تفاهم نامه ای كه به امضای دو طرف رسید، دكتر 
خوابگاه  ساخت  منظور  به  ریال  میلیارد  مبلغ 4  فردوس 
دخترانه دانشجویی به دانشگاه تهران اهدا كرد . الزم به ذكر 
است وی و همسر مرحومشان در سال گذشته نیز اموال 
خود شامل یک دستگاه آپارتمان به مساحت 145 متر در 
تهران و یک دستگاه آپارتمان در كیش با تمامی اثاثیه موجود 
و مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال به دانشگاه اهدا كرده 

بودند.

یک باب منزل مسكونی و 70 تابلوی نفیس 
هدیه بانو دكتر افشار به لغت نامه دهخدا 

اندیش مرحوم دكتر  افشار دختر خیّر نیک  مهربانو دكتر 
محمود افشار با حضور در دفترخانه رسمی 378 تهران سهم 
االرث خود از مرحوم برادرشان قباد دكتر افشار كه شامل 
یک دستگاه آپارتمان و 70 تابلوی نفیس و لوازم منزل متوفی 
است، به موسسه لغت نامه دهخدا )دانشگاه تهران( اهدا كرد.

مهربانو دكتر افشار 300 میلیون ریال به 
دانشگاه تهران اهدا كرد

مهربانو دكتر افشار )از بانوان خیّر دانشگاه( با حضور در دفتر 
معاونت امور خیرین و موقوفات سازمان توسعه، چكی با 
مبلغ 30 میلیون تومان به صندوق سرمایه گذاری نیكوكاری 
دانشگاه تهران اهداء كرد تا این مبلغ به منظور كمک به 

دانشجویان كم درآمد اختصاص داده شود. 

اخبار اهدائی
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رضا فرد قاسمي درسال 1298 ه- ش در تهران دیده 
به جهان گشود. وي از همان ابتداي سال هاي جواني با 
همت و تالش فراوان در كسب وكار و تجارت كوشا 
بود و ابتكار عمل و خالقیت خاصي در این زمینه داشت 
و با بنیان نهادن واحدهاي تجاري، فرصت هاي شغلي 
بسیاري براي هم وطنان خویش ایجاد كرد. مرحوم حاج 
رضا فرد قاسمي فردي مهربان در محیط كار و خانواده 
بود. در امور خیریه و كمک به دیگران همواره پیشقدم 
بود. او كه در زمان خود تحصیالت عالیه داشت، به 
توسعه و نشر علم و دانش اهمیت بسیاري مي داد و در 

این راه از هیچ كمک و حمایتي دریغ نمي كرد.
خیریه  امور  در  ایشان  وحمایت هاي  كمک ها  از 

مي توان به این موارد اشاره كرد:
1- وقف و مساعدت مالي براي ساخت دانشگاه در 

زمیني واقع در منطقه 21 شهر تهران به دانشگاه تهران.
2- اهداء زمین براي ساخت كتابخانه جابر انصاري 
واقع در خیابان شریعتي سه راه طالقاني جنب سینما 

صحرا.
3-كمک هاي مالي براي تكمیل  پروژه سالمندان 

كهریزک.
بیمارستاني در مشهد. مالي در ساخت  4-كمک 

رضا فرد قاسمی

)مخصوص بیماري هاي خاص(.
5- تهیه لباس و كمک به خانواده هاي بي بضاعت 

در ایام نوروز.
6- كمک هاي مالي به خانواد ه هاي بي بضاعت در 

فصل زمستان با اهداي كوپن زغال در ایام قدیم.
مرحوم حاج رضا فرد قاسمي فرزنداني را تربیت 
كرد كه ادامه دهنده راه ایشان هستند  و در همه حال، 
همانند پدر خویش، خداوند را بر حال خود ناظر و 
حاضر مي بینند و در هر فرصتي، دلسوزانه به امور خیریه 
وكمک به مستمندان اهتمام خد پسندانه  دارند. مرحوم 
حاج رضا فرد قاسمی رحمت ا... در شانزدهم آبان ماه 
1374 دارفاني را وداع گفت و در آرامگاه خانوادگي 
واقع در قطعه 74 بهشت زهرا به خاک سپرده شد و 
ادامه اعمال خیر و خداپسندانه آن مرحوم توسط فرزندان 
برومندشان در دست اقدام است. روحش شاد، راهش 

مستدام و نام نیک شان در جریده ایام ماندگار باد.

با واقفین
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مرحوم حسن آزاد فرزند میرزا حسن درسال 1284 ه. 
ش در خانواده مذهبي وفرهنگي در شهر رشت دیده به 
جهان گشود. قبل از تولد وی، پدر دارفاني را وداع گفت. 
اتمام  از  پس  داد.  ازدست  را  مادرخود  نیز  سالگي  در 7 
تحصیالت متوسطه به استخدام آموزش وپرورش گیالن، 
كه درآن موقع اداره معارف گیالن خوانده مي شد، درآمد 
و در مدرسه عسجدي كه بنیانگذار آن میرزا محمد تقي 
به تدریس و  از فرهیختگان زمان خود بود  خان یحیائي 
تربیت جوانان پرداخت. وی مردي متدین، خیّر، عالقه مند 
به خدمت به محرومان و مستمندان و یتیمان بود و موقوفه 

ایشان نیز در راستاي تحقق این خدمت رساني بوده است.
پدر مرحوم حسن آزاد نیز از فرهیختگان زمان خود بود. 
تحصیالت خود را در رشته موسیقي نظامي در كشور روسیه 
تزاري به پایان رساند. پس از بازگشت به گیالن نخستین 
مدرسه نظامي گیالن موسوم به مدرسه مظفریه را تأسیس 
كرد. وی از افراد خیر و خوشنام بود و همواره كمک به 
مردم و نیازمندان را سرلوحه كارخود داشت. وی در سالي 
كه وبا در بیشتر نقاط ایران شیوع داشت و اكثراً از ترس وبا 
شهر و دیار خود را ترک می كردند، وی كمر همت را بست 

و به یاري بیماران شتافت و براي آنان غذا و دارو تهیه كرد 
و در نهایت بر اثر همین وظیفه شناسي و خدمت رساني به 

همنوعان خویش، جان خود را ازدست داد.
عموي مرحوم حسن آزاد )میرزا محمد علي خان آزاد( 
نیز از همگامان و همسنگران مرحوم میرزا كوچک خان 
جنگلي بوده كه در جریان مبارزات گسترده علیه روسیة 
تزاري در حین حمله به كنسولگري انگلیس جان خود را 

نثار تحقق آرمان خواهي ملي و مذهبي نمود.
مرحوم آزاد نیز پیرو راه پدر و جد بزرگوارش بود و 
برای اعتال و توسعه دانش كشور منزل مسكونی خود را 
به ذكر  به دانشگاه تهران اهداء كرد. الزم  لوازم  با تمامی 
است همسر مرحوم حسن آزاد نیز نقش بسیار مهمی در 
این عمل خیرخواهانه همسر خود داشت. روحش شاد و 

یادش جاودان.

مرحوم حسن آزاد
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وزارت امور اقتصادی و 
دارایی- وزارت كشور- وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری
 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور- 

بانک مركزی جمهوری اسالمی ایران
 هیئت وزیران در جلسه 1393/1/6 به پیشنهاد معاونت 
برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند 
كل  سال 1393  بودجه  قانون  واحده  ماده   )20( تبصره  )ح( 
كشور، آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب 

كرد:
آیین نامه اجرایی بند )ح( تبصره )20( قانون بودجه سال 

1393 كل كشور
 ماده 1- اصطالحات مندرج در این آیین نامه در معانی 

مشروح زیر به كار می روند:
دارایی های سرمایه ای  تملک  الف- طرح ها: طرح های   

قانون و واقفین
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مندرج در پیوست شماره )1( قانون بودجه سال 1393 كل 
استانی  سرمایه ای  دارایی های  تملک  طرح های  و  كشور 

مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.
در  مندرج  اجرایی  دستگاه های  اجرایی:  دستگاه  ب-   
مصوب  طرح های  اجرایی  دستگاه های  و  یادشده  پیوست 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها.
 ج- خیرین: اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی كه 
با استفاده از منابع غیردولتی، اقدام به كمک مالی، تأمین عرصه 
و اعیان، احداث، توسعه، تكمیل و تجهیز طرح ها و تحویل و 

اهدای آنها به دستگاه اجرایی می نمایند.
 د- بانک عامل: بانكها یا مؤسسات اعتباری كه به موجب 
ایران  اسالمی  مركزی جمهوری  بانک  با مجوز  یا  و  قانون 

تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک هستند.
 ماده 2- دستگاه اجرایی در جهت آگاهی خیرین و 
جمع آوری پیشنهادهای آنان و تصمیم گیری در خصوص 
استفاده از ساز و كار این آیین نامه تا پایان تیرماه 1393 از 
طریق جراید كثیراالنتشار، پایگاه های اطالع رسانی و نهادهای 
مربوط به خیرین، مشخصات آن دسته از طرح های خود را كه 
امكان مشاركت خیرین در آنها وجود دارد، اطالع رسانی نماید.

 تبصره- دستگاه اجرایی باید در معرفی طرح های خود، 
مشخصات آنها شامل عنوان و حجم عملیات، مكان اجراء و 

اعتبار مورد نیاز برای اجرا را اعالم نماید.
 ماده 3- در صورتی كه خیرین متقاضی برخورداری از 
منابع دستگاه اجرایی برای سود و كارمزد تسهیالت اعطایی 
به صورت  را  تقاضای خود  جهت اجرای طرح ها هستند، 
كتبی به دستگاه اجرایی مربوط اعالم نمایند و دستگاه اجرایی 
موظف است ظرف بیست روز نسبت به بررسی پیشنهادها و 

اعالم نتیجه اقدام نماید.
پیشنهادهای  است  موظف  اجرایی  دستگاه   -4 ماده   
پذیرفته شده را با هماهنگی خیرین به بانک عامل معرفی 

نماید.
 ماده 5- بازپرداخت تسهیالت اعطایی توسط خیرین 

تضمین می شود.
 ماده 6- سود و كارمزد تسهیالت اعطایی با استفاده از 
تمام یا بخشی از اعتبارات طرح ها توسط دستگاه اجرایی قابل 

پرداخت است.
 تبصره- بازپرداخت سود و كارمزد تسهیالت اعطایی 
بر اساس قرارداد بین دستگاه اجرایی، بانک عامل و خیرین، 
در سال 1393 از محل اعتبارات طرح ها صورت می گیرد و 
برای سال های آینده، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور موظف است حكم و اعتبار الزم را با اعالم 
پیش بینی  بودجه سنواتی  لوایح  اجرایی ذیربط در  دستگاه 

نماید.
 ماده 7- بانک عامل، تسهیالت اعطایی را متناسب با 
تأیید پیشرفت طرح ها توسط باالترین مقام و ذی حساب 

دستگاه اجرایی به پیمانكاران آنها پرداخت می نماید.
 ماده 8- دستگاه اجرایی موظف است تسهیالت اعطایی 
درج  ذیربط  طرح  موافقتنامه  در  منابع«  »سایر  عنوان  به  را 
نماید. تسهیالت دریافتی در صورتحساب اعتبارات تملک 
منابع  دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی در قالب سایر 

اعمال حساب می شود.
 ماده 9- دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و 
دستگاه های مشمول بند )ب( ماده )20( قانون برنامه پنجم 
توسعه جمهوری اسالمی ایران مجازند، پروژه های مصوب را 
بر اساس توافق  نامه دستگاه و خیرین با استفاده از مشاركت 
آنها تكمیل نمایند. در این توافقنامه باید برآورد مبلغ مورد 
نیاز كه به وسیله خیرین تأمین می شود، تعیین و بازه زمانی 
اجرای تعهد ذكر شود. نامگذاری پروژه های تكمیل شده با 
توافق مؤسسات مذكور و خیرین مطابق مقررات مربوط انجام 
می شود. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور 
در اجرای بند )ج( ماده )20( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ایران موظف است نسبت به حذف پروژه هایی كه از 
محل منابع ملی شروع و به شرح فوق توسط خیرین تكمیل 
می گردند، از تعهدات موافقتنامه های ملی اقدام و مبلغ آورده 
خیرین را از محل اعتبار طرح های محذوف، حسب مورد 
به اعتبارات ردیف های »كمک به تكمیل فضاهای آموزشی 
از  آنها  اعتبار  درصد  پنجاه  حداقل  كه  آموزشی  كمک  و 
سایر منابع تأمین شده باشد« و »كمک به تكمیل فضاهای 
پژوهشی كه حداقل پنجاه درصد اعتبار آنها از سایر منابع 
تأمین شده باشد« متمركز در اختیار وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری جهت تكمیل سایر پروژه های نیمه تمام اضافه نماید.
 ماده 10- دستگاه اجرایی موظف است تا پایان سال مالی 
اجرای قوانین بودجه سنواتی، گزارش عملكرد مصارف موضوع 
این آیین نامه را به تفكیک طرح های ملی یا استانی حسب 
مورد به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و 

استانداری ها ارایه نماید.
 

معاون اول رئیس جمهور- اسحاق جهانگیری
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سرمایه گذاری واقفین
در حوزه دانشگاه ها 

مشمول مالیات نمی شود
طي  شهریور 1393  دارایي 8  و  اقتصاد  امور  وزارت 

نامه اي به وزارت علوم  اعالم كرد: صد در صد وجوهي كه 
توسط  ماموران مالیاتي به منظور مصرف در امور مشخص 
شده به حساب هاي خاصي كه در تهران از طرف وزارت 
یا  كل  ادارات  طرف  از  استان ها  در  و  ذیربط  سازمان  یا 
سازمان هاي مربوط و در مورد دانشگاه ها و مراكز آموزش 
عالي توسط روساي آن ها افتتاح مي گردد واریز مي شود 
از درآمد مشمول مالیات عملكرد سال پرداخت و از منبع 

مالیاتي كه مودي انتخاب خواهد كرد كسر خواهد شد. 
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