ربای رفزندان رسزمینم

«توسعه آموزش ،پژوهش و کارآفرینی»
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آشنایی با بنیاد نیکوکاری یلی
دور چون بــا عاشــــقان افتد ،تسلســل بایدش...
در شــرایطی که امور خیریه و فعالیتهای نیکوکارانه با پشتوانه
ملی و مذهبی ایرانیان جایگاه قابل قبول و امیدوار کنندهای داشته و
دارد ،بسیاری از فعاالن این عرصه نیز آینده ای روشن را پیش بینی
می کنند .ایران زمین که برای رسیدن به تعالی و رشد اجتماعی در
عرصه شهروندی ،دوران گذار خود را تجربه میکند ،در این فضای
انســانی نیز دلگرم به حضور صدهاهزار جوان عالقه مند و داوطلب
و میلیونها فرد نیکوکار اســت که بدون چشمداشت ،تشنه کمک و
دستگیری از هموطنان خود هســتند .بدون تردید توجه به اقشار
آســیب پذیر نیازمند توجه ویژهای اســت .در  ۱۳آبان سال ۱۳۸۶
هجری شمسی پیکره اصلی «بنیاد نیکوکاری جمیلی» در راستای
گســترش احسان و نیکوکاری ،مساعدت از دانش آموزان مستعد و
اشاعه تفکر بخشش به رسم شکر ذات الیزال الهی و اندیشه خدمت
به هم نوعان شــکل گرفت و تا به امروز ،به همت اعضای این بنیاد
در کنار دانش آموزان و دانشجویان و خانوادههای نیازمند ،همچنان
دسترنج مهر و نیکی خود را در مزرعه احسان ،دست در دست هم
به انجام می رساند .شــاید روزنه عشقی که در پیکره این بنیاد جوانه

میزند و جز به محک عشــق نمی توان بر آن قــدر و اندازه ای متصور
بود ،اندک باشــد اما بی شک تنها عشق است که از آغاز تا انتها بیکران
اســت و همواره تکثیر می گردد و چون ریشه در نور خداوندی دارد ،در
هر تاریکی آفتابی می آفریند .این است رمز احسان ،که بنیاد نیکوکاری
جمیلی سینه به سینه و نسل به نسل با دستانی پرمهر فرزندانش بیشتر
و پربارتر می شود.الگوی رفتاری بنیاد بر پایه احترام به ارزشهای واالی
انسانی و توجه به موضوع مهم توانمندیهای تحصیلی و علمی در جهت
کاســتن از رنجها و ناهمواریهایی که در مســیر فراگیری علم سد راه
فرزندان عزیز این مرزو بوم قرار دارد ،اســتوار است .در تمام این مدت،
نبود کوچکترین فعالیت تبلیغاتی و عملکرد مالی مستقل از هر ارگان یا
نهاد دولتی و غیردولتی خود نشــان از این دارد که با حس همسویی و
همدلی کریمانه ،بیش از پیش در این مسیر همت ورزیده ایم .از این رو
با عنایت به رضایت خداوند متعال آنچه را که در توانمان بوده در طبق
اخالص گذارده ایم تا با بهره گیری از هدایتهای ارزشمند خیرین بزرگ
این کشــور بتوانیم در مسیر بهبود و ارتقای سطح فرهنگی و معیشتی
مددجویــان عزیز و خانوادههای محترم آنــان گامهای مثبتی برداریم.
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« ربای رفزندان رسزمینم»

آرزواهیم باران خواهد شد ....

خدایــا ،در ایــن لحظــه خــود را در معرض
توجهت قــرارداده
نســیم
ِ
جانبخــش لطــف و ّ
باران جود و احســانت هســتم و
ام ،خواهــان
ِ
امیــ ِد بهترین چیــزى را که نزد توســت دارم.
آفریننده مهر ،آن زمان که انســان را سرشت،
محبــت را در قلبش نوشــت و ُمهر کرد راز قلب
انســان را؛ قلبی که می تپد بــرای قلبی دیگر،
قلبــی که به درد مــی آید از رنــج قلبی دیگر.
این اســت راز آفرینش انســانی که سخاوتش،
به ســخاوت آســمان طعنه خواهد زد و تقسیم
لبخندش ،گره از چین پیشانیها خواهد گشود.
انسانی که برای استجابت آرزوهای انسانی دیگر،
باران خواهد شــد تا سرزمین ترک خورده یأس،
رنگ شــادمانی و شــکوفایی به خود گیرد .افتخار ماست که در این
برهه از زمان با اتّکال به حضرت باریتعالی و با عزمی راســخ و استوار

توانســته ایم به کسانی که مشتاق تحصیل اند اما
به دلیل مشــکالت امکان ادامه تحصیل برایشان
فراهم نیست ،یاری رســانیم و جوانان مستعد را
تحت پوشــش قرار دهیم .اینکه دانش آموزان و
دانشــجویان شــادمانه تر فرآیند تحصیل را طی
نموده و والدین آنها دغدغه کمتری داشته باشند،
خود توفیق بزرگی اســت که لذتــی باالتر از آن
را نمی شناســم و همه را مرهون نیک اندیشــی
همراهــان بنیاد می دانم .بیشــک موفقیتهای
فرزندان ســرزمینم در عرصههای علم و فناوری
آرزوی هر ایرانی اســت و من هم از اینکه «بنیاد
نیکوکاری جمیلی» سهم اندکی در پیشرفت علم
در کشور عزیزمان داشته و دارد ،خداوند را شاکرم.

ابراهیــم جمیلی – رئیس هیئت امنای بنیــاد نیکوکاری جمیلی

رد آستاهن چهارده سالگی

رشد اجتماعی دلگرم به حضور
سیزده ســال پیش با
صدها هزار عالقمند و داوطلب
خود گفتیــم ،راهی که
و میلیونها نفر نیکوکار بوده و
میرویم دشوار است ،صبر
هســت که بدون چشم داشت،
می خواهد ،دل بزرگ می
تشــنه کمک و دســتگیری از
خواهد ،عشق به انسانها
هموطنــان خود هســتند .بی
و سایه خدا را می طلبد و
شک توجه به اقشار آسیب پذیر
در نهایت از خود گذشتن
جامعه نیازمنــد توجه ویژهای
و از خــود عبــور کردن.
است ،بهخصوص فرزندان این
هنــوز هــم میگوییــم
مرز و بــوم که آینده ســازان
پیمودن ایــن راه ،هموار
فردای کشور هســتند .از این
نیســت ،امــا نتیجه آن
رو ،در  13آبان سال  1386به
بــزرگ و ایــن حضــور
همت اعضای این بنیاد و دست
شیرین است و دلچسب.
در دســت هم ،با دسترنج مهر
چــه انســانهایی که
و نیکی در مزرعه احســان ،به
بــه دلگرمــی و همدلی
دلهای بزرگشــان قدوم ما را در این مســیر ،اســتوار تر نمودند یاری دانش آموزان ،دانشجویان و خانوادههای نیازمند شتافته است و
و در کنــار مــا و این نیــت خیر ،صبــر و امید را تجربــه کردند .بر این اساس مأموریتهای خود را به شرح ذیل تدوین نموده است:
معتقدیم :ایران زمین در تمام عرصهها برای رســیدن به تعالی و
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جم
اهدافبنیادنیکوکاری یلی

 1انفاق ،احســان و اقدام به خیرات و مبرات با ات ّکال به خداوند سبحان و
به جهت تقرب به ذات اقدس باریتعالی
 2رسیدگی به امور ایتام نیازمند بهویژه دانشآموزان و دانشجویان از
مراحل ابتدائی تا سطوح عالی دانشگاهی بدون چشمداشت به کمکهای
دولتی و غیردولتی
 3تأمین تمام یا بخشی از هزینههای تحصیلی ،معیشتی ،بهداشتی،
درمانی و ورزشی محصلین با استعداد نیازمند ،بی سرپرست و بدسرپرست
 4برگزاری دورههای فرهنگی و آموزشی یا تأمین هزینههای مورد نیاز
جامعههدفبهمنظوربرخورداریازدورههایآموزشیتجدیدی،تقویتیوغیره.
 5برگزاری اردوهای زیارتی ،سیاحتی ،تفریحی و ورزشی جامعه هدف
بهجهت تشویق آنان
 6کمک به اشــتغال و کاریابی جامعه هدف به منظور توانمندسازی
نهایی آنان
 7انجام هرگونه کمک مالی و فرهنگی در خصوص سایر افراد
و خانوادههای نیازمند که جزء جامعه هدف نمیباشــند (با تایید
اکثریت نسبی اعضا هیئت امنا بالمانع است).
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پیکره اصلی ســاختار مدیریت انســانی بنیاد شامل دو بخش هیئت امنا موسس و هیئت مدیره می باشد که ریاست هیئت امنا برعهده خیر بزرگوار جناب آقای مهندس
ابراهیم جمیلی می باشــد .اعضای هیئت مدیره شــامل  5عضو اصلی و  2بازرس می باشــند و کلیه فعالیتهای مالی و حقوقی بنیاد زیر نظر گروهی از بازرســین مورد
تاییــد ســازمان بازرســی کل کشــور صــورت مــی گیرد.
رئیس هیئت امنا  :آقای ابراهیم جمیلی

رئیس هیئت مدیره  :خانم لیال جمیلی

نائب رئیس هیئت مدیره  :آقای رضا جمیلی

خزانه دار  :آقای غالمحسین جمیلی

عضو هیئت مدیره  :خانم شادی جمیلی

مدیرعامل  :آقای زین العابدین شاهمرادی

عضو هیئت مدیره  :آقای علی اکبری

این بنیاد همچنین برای دانشجویان و دانش آموزان مستعد طرح وام شرافتی را نیز اجرا میکند تا جوانان با اعتماد به نفس و شرافتمندانه تحصیل کرده و بعد
از ورود به بازار کار ،هروقت که توان داشتند ،دریافتهای خود را به بنیاد عودت دهند تا بنیاد هم بتواند افراد بیشتری را تحت پوشش قرار داده و این روح کمک به
همنوع را سینه به سینه انتقال دهد و زنده نگه دارد .همچنین در حال حاضر بنیاد نیکوکاری جمیلی با انعقاد تفاهم نامه با بیش از  25مرکز و موسسه دولتی و خصوصی
فعالیت گسترده ای را در زمینه تحقق بهتر و واالتر اهداف خود پیش می برد و تمام تالش خود را در جهت تشویق سایر نهادها اعم از دولتی و خصوصی و خیرین
محترم برای تمرکز در بخش نیکوکاری بهکار گرفته است .باشد که این مسئولیت و حرکت عظیم را بیش از پیش مقدس شمرده و ثمره نیک آنرا به تماشا نشینیم.

ماموریتاهی بنیاد
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هدف ما توانمندسازی مددجویان جهت بهبود کیفیت زندگی و استقالل آموزشی آنهاست و با
ایجاد امید و حمایت از افراد مددجو ،همواره به یاد داریم که مورد اعتماد حامیان و مردم عزیز خود
هستیم و همچنین معتقدیم که تمامی کمکها باید در کمال صداقت و امانتداری به انجام رسد.

عملکرد مالی
برابر ماده  27اساسنامه بنیاد نیکوکاری جمیلی:

« بودجه بنیاد نیکوکاری جمیلی از طریق جمعآوری هدایا ،اعانات ،قبول وصیت و وقف اعضای محترم
هیئت امنای این بنیاد و سایر فعالیتهایی که جهت منابع مالی بنیاد ضرورت دارد انجام می شود و مشارکت
مالی سایر افراد خیر که به نوعی از مزایای بنیاد نیکوکاری جمیلی منتفع گردیده و اکنون خود به نوعی
قادر به کمک به همنوعان خود هستند با تصویب اکثریت نسبی اعضای هیئت مدیره بالمانع خواهد بود» .
تمامی هزینهها و بودجه مورد نیاز این بنیاد منحصرا ً و به طور کامل توسط هیئت امنا تامین میگردد که برای
تضمینواستمرارهمیشگیاینمسیرپرخیروبرکت،مقادیریازسهامشرکتهایگروهصنعتیومعدنیزریناز
سوی هیئت امنا در اختیار بنیاد نیکوکاری جمیلی قرار داده شدهاست ،که بنیاد از منافع آن بهرهمند میگردد.

عملکرد حمایتی
• اعطــای جوایــز و اعتبــار پژوهشــی ویــژه (گرنــت) بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی بــه برگزیــدگان
ســه دوره جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان
• انعقــاد  7قــرار داد همــکاری جهــت حمایــت از پروژههــای پژوهشــی کاربــردی و تولیــدی در
زمینــه مقابلــه بــا ویــروس کرونــا (کوویــد )19بــا دانشــگاه شــهید بهشــتی
• اهــدا مــواد ضدعفونــی کننــده و ماســکهای بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی بــه مراکــز و
ســازمانهای مختلــف بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا
• بورســیه تحصیلــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان مســتعد و متقاضــی از مقطــع ابتدایــی تــا
دکتــری در برخــی دانشــگاه هــا از جملــه (تهــران ،شــهید بهشــتی ،خوارزمــی ،آزاد و علــوم
پزشــکی زنجــان)
• انعقــاد تفاهمنامــه همــکاری بــا دانشــگاه هــای تــراز اول کشــور (تهــران ،صنعتــی شــریف،
شــهید بهشــتی ،خوارزمــی ،زنجــان) و پــارک هــای علــم و فنــاوری دانشــگاه هــای مذکــور،
صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور و بنیــاد علمــی آموزشــی قلــم چــی
• کمــک بــه بهســازی خوابــگاه هــای فرســوده دانشــگاه هــای مختلــف کشــور ،کمــک بــه پویــش
تأمیــن نیــاز هــای ضــروری خوابــگاه هــای دانشــجویی دانشــگاه تهــران ،تأمیــن هزینــه خوابــگاه
صــد دانشــجوی دانشــگاه زنجــان
• بازســازی و تعمیــرات اساســی ســرویس هــای بهداشــتی و آبخــوری  41بــاب مدرســه از
روســتاهای محــروم شهرســتان ایجــرود
• مشارکت در احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی
• بازسازی موزه جانورشناسی پردیس علوم دانشگاه تهران
• تعمیر و تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران
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• تقبل کمک هزینه تغذیه دانشجویان برخی دانشگاه ها (تهران ،شریف ،شهید بهشتی و
امیرکبیر ،زنجان)
• پرداخت کمک هزینه اجرایی بنیاد حامیان دانشگاه های (تهران ،صنعتی شریف ،فنی و حرفه
ای)  ،بنیاد حامیان علم و فناوری
• کمک به صندوق اندوخته نیکوکاری دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف
• کمک به سازمان نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور
• کمک به بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و مرکز جامع بیماران اعصاب و روان
• تأمین هزینه برگزاری مراسم تجلیل از چهارمین گردهمایی سراسری خیرین آموزش عالی
کشور و مراسم اعتکاف مسجد دانشگاه تهران
• اهدای ( 56دستگاه کانکس) به مادران باردار زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب و کمک به سیل
زدگان شهرهای (گلستان ،لرستان ،فارس و خوزستان)
• پرداخت مقرری و کمک هزینه (پوشاک و ارزاق) به افراد تحت پوشش بنیاد نیکوکاری جمیلی
در بهزیستی ،کمیته امداد ،آموزش و پرورش کودکان استثنایی ،فرمانداری ایجرود ،زنجانرود و
مددجویان جامعه نیکوکاری ابرار
• کمک به بنیاد تعاون و ستاد دیه استان زنجان جهت آزادسازی زندانیان
• کمک به حسینیه اعظم زنجان ،انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ،موسسه آموزشی
رعد و خانه سالمندان هفت باغ مهربانی

رکوان را شکست می دهیم...

ســامتی آرزوی هر انســانی اســت اما بیماری و درد جز جدایی
ناپذیر زندگی هستند .همزمان با شیوع
بیماری کووید  ،19استفاده از توانمندی
و ظرفیت هــای علمی جهانــی برای
تشخیص ،مقابله و مبارزه با این بیماری
و بیان ظلم مضاعف بر مردم کشورمان با
توجه به تحریم ها در دستور کار دانشگاه
ها ،مراکز پژوهشــی ،جامعــه خیرین،
مراکز تحقیقات و فنــاوری قرار گرفت.
ازآنجاییکه فرهنگ سازی و حمایت
همدالنه مهم ترین وظیفه سازمان های
مردم نهاد در مقابله با کروناســت ،بنیاد
نیکوکاری جمیلی نیز از ابتدای شــیوع
همه گیر ایــن ویروس تمام تالش خود
را معطــوف به اطالع رســانی ،حمایت
و اقدامــات موثر پژوهشــی در زمینه با
پیشگیری و مبارزه با این بیماری نمود.
در همیــن راســتا ،با هــدف حمایت

از ظرفیــت های علمی و فناورانه و حمایت از پروژه های پژوهشــی-
کاربردی مقابله با کووید  ،19در مراسمی
که دوشــنبه  18فروردیــن ماه 1399
در محل دانشگاه شهید بهشتی منعقد
گردید ،تفاهم نامه همکاری میان بنیاد
نیکوکاری جمیلی و دانشــگاه شــهید
بهشتی به امضا رسید .از دیگر اقدامات
بنیاد می توان به موارد زیر اشاره نمود:
تهیــه محلــول ضدعفونی کننده
دست و سطوح با باالترین استانداردهای
تولید و مــورد تایید وزارت بهداشــت
توزیع رایگان دســتکش ،ماسک و
مایع ضدعفونی کننده به بیمارســتان
ها ،دانشــگاه ها و سایر مراکز بهداشتی
انعــکاس توصیــه هــای وزارت
بهداشــت و درمــان در ســایت و ،
وب ســایت و کانــال هــای مرتبــط
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ایجاد انگیزه در میان جوانان کشور در خلق ایدههای نو میتواند تحولی شگرف بوجود آورد .بنیاد نیکوکاری جمیلی با هدف
رونق بخشی به فضای ابتکار و کسب و کار ،ایجاد انگیزه در جوانان خالق ،تکمیل چرخه نوآوری و تبدیل تولیدات فکری به
ثروت ،اقدام به برگزاری جشنواره اندیشمندان و دانشمندان کشور در حوزههای مختلف علوم پایه در سطح ملی نمودهاست.
این جشنواره تنها جشنوارهای است که به همت بخش خصوصی در حال برگزاری است .فرصتی نو برای دیده شدن جوانانی خالق که به
همت بنیاد نیکوکاری جمیلی در راستای مسئولیت اجتماعی برای حمایت از جوانان این مرز و بوم و خلق ثروت از ارزش برگزار میگردد.

جشنواره اول:

در نخستین دوره جشنواره اندیشمندان و
دانشمندان جوان ،پس از اعالم فراخوان
عمومی ،خوشبختانه این جشنواره با استقبال
بسیار خوبی از طرف جوانان و ایدهپردازان
کشور روبرو شد .از مجموع  420ایده ثبت
شده در سامانه جشنواره ،تعداد  319ایده
مورد پذیرش قرار گرفت که در نهایت
برای پشتیبانی و توانمندسازی ایدههای
منتخب عالوه بر جوایز نقدی و تقدیر از
برگزیدگان ،به برگزیدگان نهایی ،اعتبار
پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی تعلق گرفت.

جشنواره دوم:
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با توجه به برگزاری موفقیتآمیز نخستین جشنواره ،رشد و
رضایتمندی برگزیدگان ،نگاه هدفمند و آینده محور بانیان
جشنواره در توسعه رویکردها و حمایت موثرتر از استعدادهای
ملی و سرمایههای جوان کشور ،دومین دوره این جشنواره نیز
با تمرکز بر حمایت از حوزههای کارآفرینی ،نوآوری و فناوری
جوانان آغاز به کار نمود .از میان  637ایده دریافتی 39 ،ایده
برگزیده مرحله داوری علمی با حضور در دوره سه روزه
استارتاپ ویکند ،مهارتهای الزم جهت تیمسازی و تجاریسازی
ایدههای خود را فراگرفتند .در نهایت  6تیم برگزیده نهایی
از اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی همراه با امتیاز
استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بهرهمند شدند.

جشنواره سوم:

سومین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان با رویکرد جدید
ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر فناوری ،نوآوری و تبدیل داراییهای
فکری به ثروت با مشارکت ایده پردازان بهصورت فردی ،تیمهای
ایدهپرداز ،شرکتهای نوپا و شرکتهای استارتاپی فعالیت خود را آغاز
نمود .در این دوره از جشنواره از میان  283ایده ارسالی به کمیته
داوران و  26ایده منتخب علمی 8 ،تیم و  8شرکت کننده انفرادی،
مفتخر به دریافت اعتبار پژوهشی بنیاد نیکوکاری جمیلی شدند.

پویایی علم رد رگو اپیداری اندیشه و دانش جواانن این رسزمین است.
جم
تح
نش
نشس
مانیزردبنیادنیکوکاری یلی،امیدواراهنردکناردانشآموزانودا جویانردجهتارتقاءامید ،ققایدهوهببار تنتالشایشان،
گام رب میداریم.
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