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واقفین  و  خیرین  از  تجلیل  جشنواره  دومین 
دانشگاه تهران با حضور معاون وزیر علوم و رئیس 
دانشگاه  علوم، سرپرست  وزارت  خیرین  کمیته 
گذاری  وسرمایه  توسعه  سازمان  رئیس  تهران، 
خیرین  و  واقفین  از  نفر   100 حدود  و  دانشگاه 
دانشگاه همزمان با 80 سالگی دانشگاه تهران ششم 
اسفند 1393در تاالر عالمه امینی دانشگاه برگزار 

شد.
سرپرست  آبادی  احمد  نیلی  محمود  دکتر 
دانشگاه تهران در این مراسم، در سخنانی خیرین و 
نیکوکاران آموزش عالی را از ارکان مهم دانشگاه 

شمرد و گفت: دانشگاه تهران طی 80 سال فعالیت 
نشان داده چگونه کمک های خیرین می تواند در 
جهت گیری صحیح دانشگاه و خدمات بهتر موثر 

باشد.
سرپرست دانشگاه تهران گفت: علیرغم اینکه 
سنت وقف از اسالم به همه جای دنیا انتشار یافته ما 
به این سنت کمتر عمل کرده  ایم و باید در این زمینه 

پیشتاز باشیم.
در  خیّرین  گفت:  ابادی  احمد  نیلی  دکتر 
مدارس نسبت به دانشگاه ها کار بیشتری انجام داده 
اند و مهم تر آن است که معلم مدرسه در دانشگاه 

دومین جشنواره تجلیل
 از خیرین و واقفین دانشگاه تهران 

برگزار شد

کمک های خیرین می تواند 
در جهت گیری صحیح 
دانشگاه و خدمات بهتر 

موثر باشد.
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خوب تربیت شود.
وی همچنین اظهار امیدواری کرد روزی برسد 
از حد  زیادتر  دانشگاه  به  که کمک های خیّرین 

توان دانشگاه برای هزینه آن ها باشد.
سرپرست دانشگاه تهران همچنین در اهمیت 
سده های  خالف  بر  گفت:  دانش  و  علم  توسعه 
منابع زیرزمینی سرمایه  نیروی کار و  گذشته که 
که  آنچه  و  سرمایه  امروز  می شد،  محسوب 
قدرت یک کشور را می سازد علم و دانش است. 
می توانیم دانشگاه را به عنوان منشاء اصلی تولید علم 
بدانیم. هرکشور  قدرت  اصلی  پشتوانه  دانش،   و 

وی میزان تحقق توسعه فعالیت های دانش بنیان را 
که در سیاست های کالن کشور نیز تعریف شده 

است مرهون فارغ التحصیالن دانشگاه دانست. 
دکتر نیلی احمد آبادی پیشینه دانشگاه تهران 
را به 163 سال پیش یعنی زمان تأسیس دارالفنون 
ارتباط داد ولی بیشترین اثر بخشی و تاثیر آن را در 
80 سال اخیر دانست که در هیأتی جدید به فعالیت 

پرداخته است.
در  را  تهران  دانشگاه  پررنگ  نقش  وی 
تقاضای  میزان  عامل  کشور  مختلف  صحنه های 
باال برای ورود به این دانشگاه دانست و گفت: اگر 
خواستار توسعه هستیم و می خواهیم مسائل ناشی از 
فقر را شاهد نباشیم و در آینده هزینه های گزافی را 
برای عدم حضور دانش در جامعه پرداخت نکنیم، 
 باید به فکر پیشگیری باشیم و سرمایه گذاری کنیم.

سرپرست دانشگاه تهران در بخش دیگری از سخنان 
خود تعامل میان دانشگاه و جامعه، برکت پول های 
خیرین و تأثیر آن ها در تحوالت دانشجویی را از 
دانشگاه  راه  در  وقف  کار  بخشی های  اثر  جمله 
دانست و گفت: دانشگاه تهران به خیّرین و وقف 
کنندگان، نه به دالیل مالی، بلکه فرهنگی نیازمند 
این تعامالت را گسترده  است و ما وظیفه داریم 

بکنیم.
بزرگترین  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  وی 
و  است  دانشگاه  یافته  توسعه  کشورهای  پشتوانه 
ها  دانشگاه  به  زیادی  موقوفات  کشورها  آن  در 
درصد   30 الی   25 دانشگاه ها  و  می گیرد  تعلق 

امروز سرمایه و آنچه 
که قدرت یک کشور را 
می سازد علم و دانش 

است.

دانشگاه تهران به خّیرین 
و وقف کنندگان، نه به 

دالیل مالی، بلکه فرهنگی 
نیازمند است و ما وظیفه 
داریم این تعامالت را 

گسترده بکنیم.
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 امور مالی خود را از طریق هدیه تأمین می کنند.
دکتر ساداتی نژاد دبیر دومین جشنواره تجلیل از 
تهران و رئیس سازمان  خیرین و واقفین دانشگاه 
توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه نیز در این مراسم 
با تجلیل از اقدام خیرین و واقفین دانشگاه تهران 
گفت: خیرین و واقفین دانشگاه از ما جلو هستند 
و این کار را در کمک به تأسیس مجمع خیرین 
دانشکده کارآفرینی نشان دادند و این یعنی ما در 
مسیر درست حرکت نموده ایم و خیرین و واقفین 
کشور تکیه گاه قابل اعتمادی برای پیشرفت علم و 
فناوری هستند، هدف ما این است که سال 94 تندتر 

خواهیم دوید تا بتوانیم به خیّرینمان برسیم. 
دبیر جشنواره در بخش دیگری از سخنان خود 
خطاب به خیرین گفت: دانشگاه مال شماست و به 
شما تعلق دارد ما دستان شما را می فشاریم و از شما 
دعوت می کنیم برای آبادانی بیشتر و برای سرعت 
و رشد پرشتاب در عرصه علمی دانشگاه تهران، چرا 
که رفاه اجتماعی، اقتدار ملی و ثروت ملی، همه 
از دل دانشگاه بیرون می آید. اگر آینده خوبی را 

رفاه اجتماعی، اقتدار ملی 
و ثروت ملی، همه از دل 

دانشگاه بیرون می آید
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برای کشور می خواهیم، می دانیم دانشگاه آن را 
می سازد. 

همراهان  امروز  گفت:  نژاد  ساداتی  ادامه  در 
نفر  از 200  بیش  به  دانشگاه  و جاودانه ی  عاشق 
رسیده اند و ما می خواهیم آن را هزار برابر کنیم 
یعنی 200 هزار همراه و همیار پشتیبان داشته باشیم. 
ما در آغاز راهیم و راه هم ما را می خواند پس با هم 

می رویم با خیّرینمان. 
همچنین در این مراسم دو تن از خیرین و واقفین 
سخنرانی کردند. دکتر عباس مصلی نژاد مدیرعامل 
بنیاد فرهنگی مصلی نژاد و عضو هیأت امناء و هیأت 
مــــدیره بنیاد دانشگاه که از خیرین دانشـگاه نیز 
می باشد ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان و ابراز 
خرسندی از حضور در این مراسم گفت: طبیعتاً همه 
ما از انجام کار خیر تعریفی داریم ولی برای انجام 
عمل خیری که با عمل آگاهانه نیز همراه باشد، باید 
تعریف متفاوتی داشته باشیم. یک مثال خدمت شما 
می زنم، ما وقتی با اتومبیل سرچهارراه ایستاده ایم 
یکسری بچه ها آمده و گل میخواهند بفروشند، 
روزنامه یا چیزهای دیگر، ما شیشه اتومبیل را پایین 
یک  دادن  با  که  است  این  تصورمان  و  کشیده 
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اسکناس به این بچه و این فروشنده و گرفتن یک 
شاخه گل یک کار خیر انجام می دهیم، آیا واقعاً 
این کار خیر آگاهانه است؟ من اینجا خدمت شما 
عرض می کنم که نیست، چرا؟ چون این کودک 
را تشویق کردیم که به این بیکاری پنهان ادامه بدهد. 
سئوال من یا سئوال شما این است که ما چرا گرد هم 

می آییم و می خواهیم چه چیزی را پی بگیریم؟ به 
دنبال این هستیم که عمل خیر آگاهانه را در جامعه 
تسریع ببخشیم. وقتی که ما عضو یک بنیادی می 
شویم به نام بنیاد دانشگاه تهران، و دانشگاه تهران 
مرکز نخبه پروری ایران است، پس هر حرکتی در 
دانشگاه تهران نشان از یک عمل آگاهانه است. ما 
بایستی این را به صورت یک فرهنگ به جامعه القاء 
بکنیم. که حامیان دانشگاه هر ریالی را که به دانشگاه 
تهران اهداء می کنند مطمئن باشند که آن یک ریال 
به صورت آگاهانه به گونه ای که آنها متوقع هستند 
یا به گونه ای که آنها انتظار دارند، در دانشگاه تهران 

هزینه می شود. 
صنعتی  گروه  مدیرعامل  فضلی  مهدی  دکتر 
باشند  می  تهران  دانشگاه  خیرین  از  که  گلرنگ 
ضمن ابراز خوشحالی از حضور در جمع خیرین 
و نیکوکاران دانشگاه گفت: اگر بتوانیم صنعت و 
دانشگاه را به هم نزدیک تر کنیم و بتوانیم همراهی 
بین صنعت و دانشگاه را داشته باشیم قطعاً می توانیم 
باشیم.  داشته  رو  پیش  را  بهتری  وضعیت  خیلی 
همچنین اگر بتوانیم دانش را با تجربه تلفیق کرده 
و همین طور بتوانیم تجربه را با دانش های به روز 
تلفیق کنیم می توانیم از کلیه منابع مان خیلی بهتر 
استفاده کنیم ولی این یک درک متقابلی را می 
خواهد که این درک متقابل را می دانم شما عزیزان 
می توانید در آن خیلی موثر باشید که بتوانیم انشاا... 
با این همکاری که بین صنعت و دانشگاه ایجاد می 
نتایج را برای ملت عزیزمان داشته  بیشترین  کنیم 

باشیم. 
درپایان مراسم از کتاب “دهش “ که نام خیرین 
تأسیس  ابتدای  از  تهران  دانشگاه  فرهنگی  آثار 
دانشگاه تاکنون در آن ثبت شده و تمبر 80 سال 
حمایت ماندگار رونمایی شده و در ادامه با حضور 
دکتر امید معاون وزیر علوم به خیرین حاضر لوح و 

تندیس اهدا شد. 
پس هر حرکتی در 

دانشگاه تهران نشان از 
یک عمل آگاهانه است
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در مراسمی که سی ام اردیبهشت 1394 با حضور 
دکترمحمود نیلی احمد آبادی، سرپرست دانشگاه 
و اعضای هیأت رئیسه، جمعی از رؤسای پردیس ها 
و دانشکده ها و مدیران و مسئوالن دانشگاه همچنین 
تعدادی از خیرین در تاالر امیر کبیر برگزار شد، 
دکتر علی محقر به عنوان معاون دانشگاه و رئیس 
تهران  دانشگاه  گذاری  سرمایه  و  توسعه  سازمان 
معرفی و از زحمات دکتر سید جواد ساداتی نژاد 
رئیس سابق این سازمان قدردانی شد.  در این مراسم 
دکتر نیلی احمد آبادی ضمن تبریک به مناسبت فرا 
رسیدن اعیاد شعبانیه گفت: طرح ساماندهی دانشگاه 
بسیار ویژه ای داشته و نقش مهمی  تهران اهمیت 
در توسعه شهر تهران دارد و نمی توان منکر تأثیر 
حضور فیزیکی دانشگاه تهران در تحول و توسعه 
فرهنگی اجتماعی و سیاسی تهران شد به همین دلیل 
این طرح قطعا به انجام خواهد رسید و قابل بازگشت 
نیست و نیز دولت آمادگی های خود را برای به پیش 
بردن این طرح ملی اعالم کرده است لذا امیدواریم 
طی چند سال آینده شاهد پیشرفت چشمگیری در 

انجام این طرح باشیم. 
سرپرست دانشگاه تهران عملکرد سازمان توسعه 

و سرمایه گذاری را مثبت خواند و گفت: سازمان 
توسعه و سرمایه گذاری این فرهنگ را در دانشگاه 
تهران به وجود آورده است که دانشگاه ها می توانند 
در جهت افزایش منابع مالی خود و تأمین آن از منابع 
مختلف حرکت کنند و تنها متکی به کمک های 
دولت نباشند که این خود شاخص توسعه یافتگی 
است. خوشبختانه دانشگاه تهران در این مسیر موفق 
تأثیرگذاری  الگوی  و می تواند  است  عمل کرده 
باشد یعنی دانشگاهی که تاکنون بر این تفکر بوده 
که نیاز های مالی اش را از طریق دولت تأمین می کند 
نشان داده که در کنار وظایف دولت، خود دانشگاه 
نیز باید تعاملش را با جامعه گسترش بدهد و تنها 
راه برون رفت از وضعیت کسری منابع مالی وجود 
چنین سازمان هایی است که مهمتر از درآمد بتوانند 
منابع مالی در دانشگاه را مدیریت و سازمان دهی 
نژاد گزارشی  ساداتی  دکتر  مراسم  این  در  کنند. 
از فعالیت های انجام شده در دوره مسئولیت خود 
ارائه کرد و دکتر محقر عضو هیأت علمی دانشکده 
مدیریت  در سخنانی به برنامه های آینده این سازمان 
با هدف تعالی دانش و پژوهش در دانشگاه تهران 

اشاره کرد. 

مراسم تودیع و معارفه معاون دانشگاه و 
رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری



نشریه خیرین و واقفین دانشگاه تهران
شماره پنجم / خرداد ماه 1394

8

رونمایی جلد نخست کتاب 
»دهش« با عنوان اهداء کنندگان 

آثار فرهنگی

و  از خیرین  تجلیل  دومین جشنواره  پایان  در 
واقفین دانشگاه تهران با حضور آقایان دکتر نیلی 
سرپرست دانشگاه تهران، دکتر امید معاون اداری 
فناوری، دکتر  و  تحقیقات  مالی وزارت علوم،  و 
ساداتی نژاد رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری 
و دبیر جشنواره و آقای دکتر مصلی نژاد مدیرعامل 
و  امناء  هیأت  عضو  و  نژاد  مصلی  فرهنگی  بنیاد 
هیأت مدیره بنیاد دانشگاه تهران رونمایی از کتاب 
"دهش" )آثار فرهنگی اهدایی از طرف خیّرین به 

دانشگاه تهران( برگزار شد.
باید یاد آور شد که دانشگاه تهران به عنوان نماد 
آموزش عالی کشور و مهد علم و فرزانگی تاکنون 
در تمامی عرصه های علوم وفنون و ارتقای فرهنگی 
جامعه تالش و کوشش نموده است. در گذر زمان 
عده ای از اصحاب خیر و احسان، بخشی از اموال 
به  بشری  دانش  اعتالء  برای  را  دارایی خویش  و 
دانشگاه تهران بخشیده اند. بر این اساس دانشگاه 
تهران به منظور ارج نهادن به امر مقدس وقف و نیز 
تجلیل از مقام شامخ خیرین و واقفین اقدام به تهیه 
این کتاب نموده که در دو بخش آماده شده است.

اهدائی  اقالم  و  کنندگان  اهداء  اول:  بخش   
اهداء  دوم:  بخش  و  کافی(  اطالعات  )واجد 
کنندگان و اقالم اهدائی که )فاقد اطالعات کافی( 
از کارشناسان و محققان  میباشند توسط گروهی 
تحت نظارت معاونت امور خیّرین و موقوفات و 

بنیاد دانشگاه تهران تهیه و تدوین گردید.
در ضمن از خوانندگان این کتاب درخواست 
از  کتاب  این  اطالعات  که  در صورتی  می شود 
نظر محتوایی اشکالی دارد و یا اطالعات تکمیلی 
دارند به دبیرخانه دائمی جشنواره تجلیل از خیّرین 

و واقفین دانشگاه اطالع داده شود تا اصالح گردد.
شماره تماس 88960380 دفتر دبیرخانه دائمی 

جشنواره تجلیل از خیّرین و واقفین  
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تمبر یادبود دومین جشنواره 
تجلیل از خیرین و واقفین 

دانشگاه تهران با عنوان هشتاد 
سال حمایت ماندگار رونمایی 

شد. 

و  از خیرین  تجلیل  دومین جشنواره  پایان  در 
با حضور  واقفین دانشگاه تهران،  تمبر یاد بودی 
نیلی رئیس محترم دانشگاه تهران -  آقایان دکتر 
دکتر امید معاون محترم اداری مالی و مدیریت منابع 
وزارت علوم - دکتر ساداتی نژاد معاون دانشگاه 
و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه 
تهران- دکتر مصلی نژاد از خیرین دانشگاه و عضو 
تهران  دانشگاه  بنیاد  مدیره  هیأت  و  امناء  هیأت 

رونمایی گردید.
در ادامه مراسم، چند نفر از حاضران پیشنهاد 
خرید تمبر یادبود را مطرح نمودند که در نهایت 
دکتر مصلی نژاد با مبلغ 301 میلیون تومان آن را 
خریداری نموده و این مبلغ طی یک فقره چک در 
تاریخ 16/ 12/ 93  و در محل دفتر ریاست محترم 

دانشگاه به بنیاد دانشگاه تهران اهداء گردید.

رونمایی 
تمبر دومین 
جشنواره 

خیرین و واقفین 
دانشگاه تهران

هشتاد سال
حمایت ماندگار
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کارآفرینان گنجینه های 
این کشور و بهترین الگو 
برای یادگیری جوانان و 

نسل جدید هستند
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دومین جشنواره رهبران کارآفرین و کارآفرینان 
عالقه  و  دانشگاهیان  کارآفرینان،  حضور  با  خیّر 
مندان به کارآفرینی، سوم اسفند سال 93 در تاالر 
عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد. در مراسم 
افتتاحیه این جشنواره، دکتر زالی رئیس دانشکده 
کارآفرینی و دبیر علمی جشنواره، از آقای دکتر 
رئیسه  هیات  و  تهران  دانشگاه  سرپرست  نیلی، 
دانشگاه و همه عزیزانی که در برگزاری این رویداد 
مهم، دانشکده را یاری نمودند، تشکر کرد و نتایج 
به دست آمده از جشنواره را بسیار پر خیّر و برکت 
جشنواره،  دستاورد  مهمترین  گفت:  وی  دانست. 
شناسایی و معرفی کارآفرینان ارجمندی است که 
گنجینه های این کشور و بهترین الگو برای یادگیری 
جوانان و نسل جدید ما هستند. رهبران کارآفرین، 
به عنوان امید ملت ایران در تنگناهای اقتصادی و 
بزرگان صنعت خود هستند و در صنعت خود نیز هم 
پیشگامند و هم پیشتاز. این بزرگواران مظهر عشق 
و اراده هستند. اشتیاق به کار، اشتیاق کارآفرینانه، 
اشتیاق به وطن و اشتیاق به خدمت و خیر رسانی 
است  کارآفرین  رهبران  مشترک  ویژگی های  از 
با  مصاحبه  و  اطالعات  تدوین  مراحل  در  ما  که 

گزارش دومین جشنواره تجلیل از رهبـــــران کــارآفــرین و کارآفـرینان خّیر

این عزیزان، به عینه آن را مشاهده کردیم. اعتقاد 
بیل  از  باالتر  اگر  ما  کارآفرینان  که  داریم  راسخ 
گیتس و استیو جابز  نباشند، کمتر نیستند. دانشکده 
کارآفرینی افتخار داردکه از تجربیات و اندیشه های 
این بزرگواران، برای تولید دانش بومی در حوزه 

کارآفرینی، استفاده نماید.
در ادامه ی مراسم مهندس شافعی، رئیس اتاق 
به عنوان رئیس  ایران،  معادن  بازرگانی، صنایع و 
جشنواره در بخش کارآفرینان اقتصادی، حرکت 
نویدی  را  کارآفرینی  دانشکده  ارزشمند  بسیار 
برای شکوفایی کارآفرینی در کشور دانست و از 
کارآفرینان بزرگی یاد کرد که نام نیک شان همواره 
اتاق  رییس  بود.  خواهد  ماندگار  ایران  تاریخ  در 
بازرگانی با اشاره به این که در حال حاضر عالوه 
بر سازمان های مسئول، نهادهای مردمی و موسسات 
نیکوکارانه هم در صحنه فعالیت کارآفرینانه حضور 
پیدا کرده اند، خاطرنشان کرد: امیدواریم این خالء 
بزرگ در عرصه اقتصادی، با این حرکت سازنده، 
این  بیان  با  بزند. شافعی  رقم  را  متفاوتی  آینده ی 
کارآفرینان  اجتماعی  مسئولیت های  به  توجه  که 
ادامه داد: کسانی در  بسیار مهمی است،  موضوع 

اشتیاق به کار، اشتیاق 
کارآفرینانه، اشتیاق 
به وطن و اشتیاق به 
خدمت و خیر رسانی 

از ویژگی های مشترک 
رهبران کارآفرین است
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صحنه کارآفرینی ماندگار می شوند که به مسئولیت 
اجتماعی خود توجه کنند. کارآفرینی نقطه اوج 
نیکوکارانه،  فعالیت  برای  مناسب  انتخاب  یک 

توانمندسازی جامعه و توسعه ی اقتصادی است.
از  درصد   60 از  بیش  کرد،  تصریح  شافعی 
کارآفرینان، بدون وجود سرمایه اقتصادی اولیه نظیر 
ارث، از هیچ شروع کرده اند. این الگوها امیدی 
در  می توان  می دهد  نشان  که  است  جوانان  برای 
این جامعه هم به موفقیت های بزرگی دست یافت. 
دانشکده  که  کرد  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
را  اقتصادی  فعاالن  با  خود  ارتباط  کارآفرینی 

افزایش دهد تا زمینه مناسبی برای حرکت جوانان 
در عرصه اقتصادی فراهم شود. سپس تندیس و لوح 
تقدیر جشنواره، به رهبران کارآفرین در دو بخش 

اجتماعی و اقتصادی اهداء شد. 
رهبران اجتماعی: 

مهندس عطاردیان، مهندس محمدمهدی فنایی، 
مهندس کاظم قلم چی، حاج اکبر ابراهیمی، حاج 

آقا نیری، دکتر محمدرضا امیرحسن خانی
رهبران اقتصادی: 

احمد  مهندس  نژاد،  هاشمی  صدر  مهندس 
صادقیان، مهندس رضا حمیدی، دکتر محمدرضا 
تقی گنجی، مهندس سیدجالل عجایبی، مهندس 
کمال فتحی بیطرف، مهندس بنفشه صدیق، مهندس 
ماهرخ فالحی، جلیل  دیانی، مهندس  محمدرضا 
یوسف پور)تواضع(، دکتر حسین محتاج اهلل، هایده 

شیرزادی، محمود فرد قاسمی، لعیا رویایی. 
بنیاد  معرفی  مراسم  جشنواره،  دوم  بخش   در 
برای  دانشکده کارآفرینی و همیاری کارآفرینانه 
به  دانشکده کارآفرینی،  احداث ساختمان جدید 
عنوان اولین گام اساسی این بنیاد برگزار شد. در 

کارآفرینی نقطه اوج 
یک انتخاب مناسب 

برای فعالیت نیکوکارانه، 
توانمندسازی جامعه و 
توسعه ی اقتصادی است

06 درصد از کارآفرینان، 
بدون وجود سرمایه 

اقتصادی اولیه نظیر ارث، 
از هیچ شروع کرده اند
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آغاز این مراسم، دکتر محسن رضایی از استادان 
نظام،  تشخیص مصلحت  دبیر مجمع  و  دانشکده 
اقتدار و ثروت را دو بال پرواز به قله های موفقیت 
پایداری  به برکت خون شهدا و  افزود:  دانست و 
ملّت بال اقتدار ما قویست. باید برای قوی شدن بال 
ثروت، کارآفرینی را توسعه دهیم. وی بزرگترین 
هنرکارآفرینان را عبور از موانع موجود در کشور 
توانمندی  و  موفقیت  کرد،  تاکید  و  دانست 
کارآفرینان ایرانی، با توجه به شرایط سخت و مسیر 
ناهمواری که داریم باالتر از موفقیت کارآفرینانی 
همه  که  است  استیوجابز  و  گیتس  بیل  چون 
امکانات برای پیشرفت را داشته اند. وی همچنین 
تصریح نمود، علی رغم کارهای بسیار بزرگی که 
کارآفرینان ما انجام داده اند و هزاران بار شایسته 
تجلیل هستند، اما دانش کارآفرینی در کشور بسیار 
جدید و ناشناخته است. در راستای توسعه دانش 
کارآفرینی در کشور، دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران به عنوان اولین مرکز علمی- پژوهشی در ایران 

و خاورمیانه، مسئولیت بزرگی را بر دوش گرفته 
است و لذا دولت، مجلس، قوه قضاییه و مجمع در 
کنار کارآفرینان باید به این دانشکده کمک کنند. 
دکتر محسن رضایی افزود: خوشبختانه اخیراً قرار 
با کمک خیّرین  است ساختمان جدید دانشکده 
بزرگی همچون آقای دکتر حافظی و کارآفرینان 
دارم  توان  در  هرچه  هم  بنده  احداث شود.  خیّر، 
کمک خواهم کرد. انشاءا... این حرکت ها باعث 

رفع موانع کارآفرینی در کشور شود.
همیاری  مراسم  اولین  در  است  ذکر  به  الزم 
دانشکده  ساختمان  احداث  برای  کارآفرینانه 
کارآفرینی، که بسیار پر انرژی و با شکوه برگزار 
شد، حدود 19 میلیارد تومان از سوی کارآفرینان 
خیّر اعالم همیاری شد. برآورد نهایی برای هزینه 

این پروژه ماندگار 40 میلیارد تومان است.

حدود 91 میلیارد تومان 
از سوی کارآفرینان خّیر  

برای ساخت دانشکده 
کارآفرینی اعالم همیاری 

شد
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با توکل به خداوند منان و الهام از سیره انبیای بزرگ الهی و ائمه معصومین علیهم السالم و با انگیزه 
ی، تجلي بخشیدن به مباني واالي انسان دوستی و در راستای بهره گیري از توانمندي هاي مادي و معنوي 
خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیرساخت های دانشگاه تهران، 
با همت جمعی از خیّرین گرانقدر و دانش آموختگان نیکخواه دانشگاه تهران به منظور حمایت از اهداف 
و مأموریت های ملی، منطقه ای، بین المللی دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی، »بنیاد دانشگاه تهران« 
در تاریخ 93/2/30 با اهداف ذیل و با حضور اعضای هیأت موسس در دفتر ریاست دانشگاه راه اندازی شد.

مهمترین اهداف بنیاد دانشگاه تهران:
اشاعه و گسترش فرهنگ اسالمی وقف و باقیات صالحات در جامعه و به رهگیری از این فرهنگ در 1. 

راستای توسعه کمی و کیفی و اعتالی دانشگاه تهران.
ارائه مشاوره و بسترسازي جهت تسهیل در امر سرمایه گذاري بهینه ی خیّرین محترم در دانشگاه تهران. 2. 
شناسایي، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران. 3. 
نظارت بر ُحسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن. 4. 
برنامه ریزی و سازمان دهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز 5. 

فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی.
حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق تقویت صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه و 6. 

یا از سایر طرق قانونی.
حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسالمی در دانشگاه.	. 
پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده  ازدواج های دانشجویی در دانشگاه. 8. 
حمایت از طرح های پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه و کمک به تجهیز آزمایشگاه ها 9. 

و مراکز تحقیقاتی دانشگاه. 
10. حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین برای تأسیس شرکت های 

دانش بنیان.
در حال حاضر ساختمان اصلی بنیاد در دست بازسازی و مرمت بوده و بنیاداند به صورت موقت در 	•

ساختمان دیگری مستقر بوده و مشغول به فعالیت می باشد.

بنیــــــاد  دانشـــگاه تـهـران شروع 
به فعالیت کرد

تقدیر و حمایت همه جانبه 
از خیرین، واقفین و حامیان 

دانشگاه

حمایت از دانشجویان بی 
بضاعت و ازدواج های 

دانشجویی
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راه اندازی کتابخانه دیجیتالی بوذرجمهر 
در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

در راستای اهداف علمی و فرهنگی دانشگاه تهران و به منظور اعتالی فعالیت های علمی، پژوهشی و 
توسعه دانش بشری در جمهوری اسالمی ایران، توافق نامه ای فیمابین بنیاد دانشگاه تهران و گروه صنعتی 
بوذرجمهر با هدف تأسیس کتابخانه دیجیتالی بوذرجمهر در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران به امضاء رسید.

براساس این  توافق نامه، گروه صنعتی بوذرجمهر متعهد شد هزینه های مربوط به ایجاد بسترهای سخت 
افزاری و نرم افزاری کتابخانه دیجیتال، خرید کتب و نشریات دیجیتال داخلی و خارجی را به منظور استفاده 
محققان تأمین نماید که در سال اول)1394( تا مبلغ 5 میلیارد ریال و در سالهای بعد تا 3 میلیارد ریال به صورت 

سالیانه پرداخت نماید.
همچنین در کنار راه اندازی این کتابخانه، هزینه های اولیه بورس دانشجویی بوذرجمهر و نیزهزینه های 

اولیه راه اندازی جایزه علمی بوذرجمهر را نیز تأمین نماید.
الزم به یادآوری است که در گام نخست کتابخانه دیجیتال راه اندازی شده  و در گام های بعدی بورس 

و جایزه علمی بوذرجمهر، راه اندازی خواهد شد. 

برگزاری دومین ضیافت افطار خیرین و واقفین
دومین ضیافت افطار خیرین و واقفین دانشگاه تهران در تاریخ 94/4/2 مصادف با 6 ماه مبارک رمضان 
با حضور خیرین و واقفین، رئیس دانشگاه و جمعی از مدیران و چهره های ماندگار دانشگاه تهران در محل 

باشگاه کارکنان دانشگاه برگزار خواهد شد.

اخبار خیرین



نشریه خیرین و واقفین دانشگاه تهران
شماره پنجم / خرداد ماه 1394

16

  با حضور جمعی از مسئوالن، اساتید، کارکنان 
و مدیرعامل بنیاد دانشگاه تهران روز دوشنبه سوم 
خرداد ماه جلسه تقدیر از مهندس کاظم قلم چي 
شهیدي  دکتر  تاالر  در  تهران  دانشگاه  خیرین  از 

دانشکده ادبیات برگزار شد . 
ارزشمند  خدمت  پاس  به  که  مراسم  این  در 
مهندس قلم چي در راه اندازی سیستم اینترنت بي 
کریمي  دکتر  شد،  برگزار  ادبیات  دانشکده  سیم 
خوش- ضمن  ادبیات  دانشکده  رئیس  دوستان 

آمدگویی به حاضران، با تاکید بر جایگاه واالي 
علوم انساني در تاریخ تمدن بشر، از علوم انساني به 
عنوان نیاز معنوي انسان در همه  ی اعصار نام برد و 
بر فرهنگ سازي در این حوزه تاکید نموده و اذعان 
داشتند علوم انساني به واسطه  ی ذات کتابخانه اي و 
پژوهشي خود ، همواره از کمترین امکانات مادي 
برخوردار بوده و سرمایه گذاري و حمایت در این 
حوزه بسیار ارزشمند است. رئیس دانشکده ادبیات 
ضمن تقدیر از نگاه درست مهندس قلم چي به این 
حوزه، از ایشان به واسطه این خدمت بزرگ تشکر 
و قدرداني کرده و تأکید کردند که برقراري سیستم 
اینترنت بي سیم، آن هم با رعایت شرایط استاندارد، 
این  امکانات  به روز نمودن  بلند در جهت  گامي 
دانشکده که قطب اصلي علوم انساني در کشــور 

مي باشد، به شمار مي  رود. 

تقدیر از مهندس 
قلم چی خّیر 
دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی و 
راه اندازی مجمع 
خیرین دانشکده 
ادبیات

علوم انسانی به عنوان نیاز 
معنـــوی انســان در 

همه ی اعصار
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در پایان مراسم دکتر طهماسبي معاون اجرایي 
دانشکده، با تشکر مجدد از حضور حاضران، این 
جلسه را مقدمه اي در جهت تاسیس مجمع خیرین 
حامی دانشکده ادبیات و علوم انساني دانستند، که 
به منظور بهره مندي از حمایت  هاي مادي و معنوي 
خیرین و واقفین نیک اندیش، راه  اندازی خواهد 

شد . 
در پایان جلسه با انتخاب آقایان دکتر تجلیل، 
دکتر  طهماسبي،  دکتر  دوستان،  کریمي  دکتر 
ساداتي نژاد، دکتر امین مقدسي، دکتر صفت گل، 
بابایي، دکتر وثوقي، مهندس غالمي،  دکتر حاج 
مهندس جعفري و خانم دکتر جاللیانس به عنوان 
اعضا هیأت موسس مجمع خیرین دانشکده ادبیات 

و علوم انساني پایان یافت. 
 

چي  قلم  کاظم  مهندس  مراسم،  ادامه  ی  در 
ضمن تشکر از تشکیل جلسه، نقش افراد در اعالم 
ظرفیت همیاري به خیرین و واقفین را مهم قلمداد 
کردن  پیدا  و  مشکالت،  شناسایي  ایشان  نمودند. 
راهکارراازویژگي هاي افراددل سوزدرهرحوزه اي  
با سعه  ی صدر و  می تواند  ادامه  برشمردند،که در 
پشتکار از خیر اندیشي افراد توانمند براي بر طرف 
کردن مشکالت استفـــــــاده کنند. جناب آقای 
قلم چي با بیان نمونه هاي عیني، استفاده از قابلیت ها 
و خدمات نیک اندیشان را کاري ظریف و در عین 
حال سهل برشمردند. رئیس بنیاد قلم چي، از اعضاي 
هیات رئیسه دانشکده به عنوان افــــــرادي دل سوز 
در حوزه  ی علوم انساني یاد کردند که توانسته اند با 
برقراري ارتباط صحیح و به جا از توانایی های نهفته 

در اقدامات خیر و نیک بهره  برند.   
در ادامه  ی مراسم، دکتر ساداتي نژاد مدیر عامل 
برگزاري جلسه  از  تشکر  با  تهران   دانشگاه  بنیاد 
مذکور، از اعالم نیاز به عنوان  اولین گام در استفاده 
از ظرفیت هاي مردمي نام بردند. ایشان ضمن تاکید 
بستر فرهنگي کشور،  انساني در  بر جایگاه علوم 
شناسایي درست مشکالت را در زمان طالیي و ایمان 
به نیک اندیشي افراد خیر را از عناصر تاثیرگذار در 

استفاده از خدمات خیرین و واقفین برشمرد. 
هاي  چهره  از  تجلیل  جلیل  دکتر  ادامه  در   
ماندگار دانشکده ادبیات و استاد بازنشسته زبان و 
ادبیات فارسي مقوله وقف را عنصر مهرباني مشترک 
در همه ملل دانستند و تاکید کردند، در ایران عزیز 
به واسطه  ی داشتن فرهنگ اسالمي این تفکر زیبا، 
غني تر و وسیع تر به چشم مي  خورد و با گذر زمان 
رو به گسترش است. ایشان در یک عمل نیکوکارانه 
اعالم نمودند در اولین قدم کتابخانه شخصي خود را 

وقف دانشکده ادبیات و علوم انساني خواهم نمود.

دکتر تجلیل:
در اولین قدم کتابخانه 
شخصي خود را وقف 

دانشکده ادبیات و علوم 
انساني خواهم نمود
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اجرای صلح نامه 
دکتر سیدحسین فردوس و سرکار خانم 
دکتر عادله فردوس )کاظمی فرد(

در اجرای صلحنامه شماره 1	9	6 مورخ 92/5/29 
مرحوم دکتر سیدحسین فردوس و همسر ایشان مرحومه 
دکتر عادله فردوس )کاظمی فرد( اقداماتی بشرح ذیل 

انجام شده است.
در  واقع  آپارتمان  دستگاه  در خصوص یک   -1
برداری  لیست  آن  در  موجود  لوازم  و  اثاثیه  تهران، 
دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  نیز  آپارتمان  و 
ارزیابی و فرم آگهی مزایده جهت تبدیل باحسن آن 

تکمیل تا پس از تأیید نسبت به انتشار آن اقدام گردد.
2- در مورد یک دستگاه آپارتمان واقع در جزیره 
کیش، تحویل و تحول اثاثیه و لوازم منزل موجود در آن 
در دست اقدام است، بعد از این مرحله نسبت به ارزیابی 
به وسیله کارشناس رسمی داگستری اقدام و از طریق 
انتشار آگهی مزایده جهت تبدیل باحسن آن نیز اقدام 

خواهد شد.
آن  امانات  صندوق  نمودن  باز  خصوص  در   -3

مرحومان نزد بانک ملی مکاتبات و اقدامات الزم از طریق اداره کل امور مالیاتی غرب تهران و بانک ملی 
به عمل آمده و همچنین نمایندگان محترم از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری )مدظله العالی(- اداره کل 
امور مالی- اداره کل حراست- اداره کل حقوقی و سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران معرفی تا 
ضمن هماهنگی های الزم جهت گشودن صندوق امانات مربوط اقدام و پس از فروش محتویات آن نسبت 

به اجرای نیات خداپسندانه مصالحین اقدام خواهد شد. 
4- الزم به ذکر است این زوج خیر در سال 1392 مبلغ 250 میلیون تومان به منظور اهداء جایزه فردوس به 
دانشجویان نخبه و خانم دکتر فردوس نیز قبل از فوت مبلغ 400 میلیون تومان برای ساخت خوابگاه دخترانه به 
دانشگاه تهران اهداء نمودند. همچنین مطابق صلح نامه تنظیمی مقرر است پس از فروش آپارتمان های مورد 
اشاره و اثاثیه و لوازم منزل به عالوه وجوه صندوق اعانات این مبالغ به حساب تعیین شده در بانک واریز گردد 

تا از محل این حساب نسبت به راه اندازی بورس دکتر فردوس اقدام شود.   



نشریه خیرین و واقفین دانشگاه تهران
شماره پنجم / خرداد ماه 1394

19

با توجه به پیگیری های مستمر و در نهایت طرح 
دانشگاه  موقوفات  از  تعدادی  مورد  در  موضوع، 
ذیل  بشرح  موقوفات  ساماندهی  کمیته  در  تهران 
قرار گرفته  پیگیری  تحت  و  تصمیم گیری شده 

است.
و  مسائل شرعی  به  توجه  با  موقوفات  از  تعدادی 
به  دادگستری  رسمی  کارشناس  توسط  قانونی 
آگهی  فرم  و  شده  ارزیابی  باحسن  تبدیل  منظور 
مزایده 4 فقره ازموقوفات بشرح ذیل تهیه تا پس از 

تصویب منتشر و اقدام به فروش گردد.
در  واقع  کسروی  عطیه  مرحومه  ی:  موقوفه   -1
خیابان دماوند که به صورت یکباب خانه دو طبقه 

قدیمی میباشد.
2- موقوفه ی: مرحومه میرزا بیگم غریب زاده واقع 
در حوالی میدان دکتر فاطمی که به صورت یکباب 

خانه دو طبقه می باشد.
3- موقوفه ی: مرحومه منصوره کاظمی واقع در 
خیابان گاندی که به صورت یک دستگاه آپارتمان 

مخروبه واقع در طبقه اول می باشد.

گزارش عملکرد
 کــمــیــتــه مــوقــوفــات
 سـازمـان تـوسـعـه و سرمایه گذاری

فردوس  سیدحسین  دکتر  مرحوم  ی:  موقوفه   -4
که  فردوس  عادله  دکتر  مرحومه  ایشان  همسر  و 
یک  که  است  آپارتمان  دستگاه  دو  ششدانگ 
دستگاه از آپارتمان واقع در شهرک اکباتان توسط 
کارشناس ارزیابی و جزء فرم مزایده فوق می باشد 
و یک دستگاه آپارتمان دیگر در جزیره کیش که 
ارزیابی آن جهت تبدیل باحسن درحال پیگیری 

است.
همچنین اخذ مجوز شرعی به منظور تبدیل باحسن 
)موقوفه  تهران  دانشگاه  موقوفات  فقره   2 نمودن 
ی مرحوم رضا فرد قاسمی و موقوفه ی مرحومه 
فاطمه خیرالهی( در حال پیگری است تا از محل 
فروش حاصل از تبدیل باحسن آنها اقدام به ساخت 
ساختمان های مورد نیاز دانشگاه مطابق متن وصیت 

نامه شود. 
موضوع موقوفه ی مرحومه ایراندخت صاحب جمع 
)مفخم( واقع در خیابان الله زارنو که به صورت نیمه 
مخروبه و دارای تعدادی واحد تجاری نیز در دست 

بررسی می باشد.
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امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارت کل امور مالیاتی

 6/202338 شماره  نامه  ارسال  ضمن  احتراما، 
مورخ 1393/11/1 معاون محترم اداری و مالی و 
مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در خصوص دریافت فهرست کمکهای دریافتی 
دانشگاهها در اجرای بند 2 ضوابط اجرایی موضوع 
ماده 2	1 قانون مالیاتهای مستقیم، بدینوسیله اعالم 

میدارد.
در  مذکور صد  اجرایی  2 ضوابط  بند  مطابق 
صد وجوهی که توسط مودیان مالیاتی به منظور 
مصرف در امور مشروحه زیر به حسابهای خاصی 
که در تهران از طرف وزارت یا سازمان ذیربط و 
در استانها از طرف ادارات کل یا سازمانهای مربوط 
و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی توسط 
روسای آنها افتتاح میگردد واریز میشود از درآمد 
منبع  از  و  پرداخت  مالیات عملکرد سال  مشمول 
مالیاتی که مودی انتخاب خواهد کرد کسر خواهد 

شد. برداشت از حسابهای فوق با امضاء مشترک 
باالترین مقام مسئول دستگاه و ذیحساب مربوط 
صورت میپذیرد و دستگاه دریافت کننده مکلف 
است صورت کمکهای دریافتی خود در هر سال را 
حداکثر تا آخر تیرماه سال بعد در تهران به سازمان 
امور مالیاتی کشور و در استانها به اداره کل امور 

مالیاتی استان تسلیم نماید.
موارد مصرف وجوه واریزی یاد شده عبارتند 
دسته  آن  تکمیل  یا  و  احداث  تجهیز،  تعمیر،  از: 
و  عالی  آموزش  مراکز  ها،  دانشگاه  مدارس،  از 
مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاههای تربیتی 
و آسایشگاه ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه ها و 
مراکز فرهنگی و هنری که بودجه آنها به وسیله 

دولت تأمین میشود.
با عنایت به مراتب فوق در مواردی که در اجرای 
این بند دانشگاههای دولتی که دارای ردیف بودجه 
مصوب میباشند، صورت کمکهای دریافتی را به 
ادارات امور مالیاتی ارسال مینمایند، ادارات امور 
مالیاتی مکلف به اخذ آن بوده و ضرورتی به تأیید 
لیست توسط ذیحساب وزارت علوم، تحقیقات و 

فناوری نمیباشد.
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