برای فرزندان سرزمینم

تاریخچه

ابراهیم جمیلی
موســس و رئیــس هیئــت امنای بنیاد نیکــوکاری جمیلی
از اینکه می توانیم به کسانی که مشتاق تحصیل هستند اما امکان آن را ندارند کمک کنیم و خانواده هایی
که جوانان مستعد دارند را تحت پوشش قرار دهیم ارزشمند است و لذتی باالتر از آن را نمی شناسم.
اینکــه دانــش آمــوز و دانشــجویی شــادمانه تــر فرآینــد تحصیــل را طــی میکنــد و والدیــن آنهــا دغدغــه کمتــری
دارنــد موفقیــت بزرگــی اســت کــه آن را مرهــون نیــک اندیشــی اعضــای هیئــت امنــای بنیــاد مــی دانــم .بــی شــک
موفقیــت هــای فرزنــدان ســرزمینم در عرصــه هــای علــم و فــن آوری آرزوی هــر ایرانــی اســت و مــن هــم از اینکه
بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی ســهم اندکــی در پیشــرفت علــم در کشــور عزیزمــان دارد ،خداونــد را شــکر مــی کنــم.
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در  13آبــان ســال  1386هجــری شمســی پیکــره اصلــی بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی
در راســتای گســترش احســان و نیکــوکاری و مســاعدت از دانــش آمــوزان مســتعد
و اشــاعه تفکــر بخشــش بــه رســم شــکر ذات الیــزال خداونــدی و اندیشــه خدمــت
شــکل گرفــت و تــا بــه امــروز بــا گذشــت دهــه ی اول تاســیس ،بــه همــت هیئــت امنــا
در کنــار دانــش آمــوزان و دانشــجویان و خانــواده هــای نیازمنــد ،همچنــان دســترنج
مهــر و نیکــی خــود را در مزرعــه احســان دســت در دســت هــم بــه انجــام مــی رســاند.
شــاید ایــن در بیــان روزنــه عشــقی کــه در وجــود خانــدان بــزرگ جمیلــی جوانــه
میزنــد و جــز بــه محــک عشــق نمــی تــوان بــر آن قــدر و انــدازه ای تصــور کــرد انــدک
باشــد امــا بــی شــک تنهــا عشــق اســت کــه از آغــاز تــا انتهــا بــزرگ اســت و بــدون هیچ
کاســتی تکثیــر مــی شــود و چــون ریشــه اش از نــور خداونــدی اســت پــس در هــر
تاریکــی آفتابــی بــه پــا میکنــد و ایــن اســت رمــز ایــن احســان کــه بنیــاد نیکــوکاری
جمیلــی ســینه بــه ســینه و نســل بــه نســل بــا دســتان پرمهــر فرزندانــش بیشــتر و
پربارتــر شــکل مــی گیــرد.
الگــوی رفتــاری بنیــاد بــر پایــه احتــرام بــه ارزش هــای واالی انســانی و توجــه بــه
موضــوع مهــم توانمنــدی هــای تحصیلــی و علمــی در جهــت کاســتن از رنــج هــا و
ناهمــواری هایــی کــه در مســیر فراگیــری علــم ســد راه فرزنــدان عزیــز ایــن مــرزو
بــوم قــرار دارد ،اســتوار اســت .در تمــام ایــن مــدت ،نبــود کوچکتریــن فعالیــت
تبلیغاتــی ،عــدم دریافــت هرگونــه کمــک مالــی -هدایــا و غیــر از طریــق ســایر ارگان
هــا و یــا افــراد دولتــی و غیــر دولتــی  ،پرداخــت کلیــه مالیــات هــا و انجــام اقدامــات
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مالــی مســتقل و ســایر امــور مشــابه خــود مهــر تاییــدی هســتند بــر اینکــه بــا همــت و حمیــت وســیع و وثیــق بــا
مشــارکت مالــی ،معنــوی و اندیشــه ای در ایــن مســئولیت عظیــم بــا تعمیــق بــر شــناخت آثــار خیــرات و بــرکات
نیکــوکاری بــا حــس همســویی و همگرایــی کریمانــه بیــش از پیــش همــت خواهیــم ورزیــد .بنیــاد نیکــوکاری
جمیلــی از همــان ابتــدا بــه عنــوان نهــادی رســمی تحــت مجوزهــای قانونــی بهزیســتی آغــاز بــه کار کــرد و تعــداد
افــراد تحــت پوشــش خــود را از  100نفــر در ســال  86بــه تعــداد ده هــزار نفــر دانــش آمــوز و دانشــجو
در ســال  97رســانده اســت کــه بــه شــکرانه ی ایــن توفیــق الهــی بــا تکیــه بــر اشــاعه و توســعه ایــن کار
خداپســندانه در ســطح جامعــه ارائــه گوشــه ای از ایــن افتخــار و عملکــرد ده ســاله را جهــت آشــنایی بیشــتر
شــما عزیــزان بــا فعالیــت هــا و اهــداف پیــش روی بنیــاد و ترویــج خیــرات و مبــرات و فریضــه ی ارزشــمند امــر
بــه معــروف الزم دانســتیم.
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الگوهای ساختاری و عملکردی بنیاد
الف -رویکرد آموزشی
در مبحــث فعالیــت هــای آموزشــی و تربیتــی کــه جــزء اهــداف اصلــی و بنیادیــن فعالیــت هــای خیرخواهانــه بنیــاد اســت
میتــوان مــوارد زیــر را برشــمرد:
پذیرش و تحت پوشش قرار دادن  100نفر از دانش آموزان و دانشجویان مستعد در شروع به فعالیت بنیاد
افزایش تعداد کل دانش آموزان و دانشجویان تحت حمایت از تعداد  100نفر در سه ماهه آغازین سال  86به
تعداد  5300نفر در خرداد ماه سال 96
پذیرش  200نفر از دانشجویان مستعد دانشگاه تهران در ابتدای سال تحصیلی 95
کمک مالی به بنیاد نخبگان دانشگاه تهران در دی ماه سال 95
کمک مالی به دانشکده کارآفرینی در جهت احداث ساختمان دانشکده
کمک مالی به دانشگاه خوارزمی
کمک مالی به دانشگاه فنی و حرفه ای
کمک مالی به ستاد خیرین وزارت علوم
تامین هزینه های مالی بابت تکمیل و مرمت موزه جانورشناسی دانشگاه تهران
پذیرش  110نفر از دانشجویان نخبه دانشگاه شهید بهشتی
تصویب طرح بورسیه شرافتی به منظور حفظ عزت و کرامت دانشجویان تحت پوشش
پذیرش  110نفر از دانشجویان به طرح بورسیه شرافتی بنیاد
ایجاد طرح اشتغال در مراکز تحت پوشش بنیاد پس از اتمام تحصیل برای فارغ التحصیالنی که تنها از تسهیالت
بنیاد استفاده نموده اند.

5

ب -رویکرد مالی
برابر اصل  27اساسنامه بنیاد ،تمامی هزینه ها و بودجه های مورد نیاز به طور کامل توسط هیات امنا تامین می گردد .همچنین
به منظور تضمین دائمی بودجه بنیاد ،هیات امنا مقادیر قابل توجهی از سهام شرکت های بیست گانه گروه زرین را بنام بنیاد
خریداری نموده تا به صورت باقیات الصالحات پشتیبان مالی فعالیت های بنیاد باشد.

د-ارگان ها و نهاد ها
در راستای فعالیت های بنیاد و حمایت از این حرکت خداپسندانه و نیکو و موفقیت بیشتر بنیاد در جهت دستیابی به
اهداف پیش رو ،مراکز آموزشی ،موسسات و انجمن های گوناگونی ما را همراهی نموده اند که عبارتند از:
-1وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
-2دانشگاه تهران
-3دانشگاه شهید بهشتی
-4دانشگاه خوارزمی
-5دانشگاه جامع علمی کاربردی
-6دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
-7دانشگاه زنجان
-8دنشگاه علوم پزشکی زنجان
-9دانشگاه آزاد اسالمی زنجان

ج -کارگروه انسانی
پیکره اصلی ســاختار مدیریت انســانی بنیاد شــامل دو بخش هیئت امنای موســس 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 دو
بازرس می باشــند و کلیه فعالیت های مالی و حقوقی بنیاد زیر نظر گروهی از بازرســین مورد تایید ارگان های نظارتی مرتبط
صورت می گیرد.
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-10بنیاد علمی و آموزشی قلم چی
-11دانشگاه فنی و حرفه ای
-12فرمانداری و آموزش و پرورش ایجرود
-13دانشگاه فنی و حرفه ای استان زنجان
-14سازمان بهزیستی شهرستان های زنجان  ،ایجرود ،خدابنده ،ماهنشان
-15کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان زنجان
عالوه بر این بنیاد نیکوکاری جمیلی خدمت رســانی خود را در ســایر
حوزه ها نیز ابراز داشته که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
کمک هزینه درمانی بیماران نیازمند
کمک هزینه اشتغال
کمک هزینه تامین مسکن
کمک به مراکز بهزیستی
کمک به زلزله زدگان
کمک به ستاد دیه و جرائم غیرنقدی
در حال حاضر بنیاد نیکوکاری جمیلی با انعقاد تفاهم نامه
با بیش از  16مرکز و موسسه دولتی و خصوصی فعالیت
گســترده ای را در زمینــه تحقــق بهتــر و واالتــر اهــداف خــود بــه پیــش مــی بــرد و تمــام تــاش خــود را در جهــت تشــویق
ســایر نهادهــا اعــم از دولتــی و خصوصــی و خیریــن محتــرم بــرای تمرکــز در بخــش نیکــوکاری بــکار گرفتــه اســت .باشــد
کــه ایــن مســئولیت و حرکــت عظیــم را بیــش از پیــش مقــدس شــمرده و ثمــره نیــک آن را بــه تماشــا بنشــینیم.
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جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
ثــروت آفرینــی بــرای جوانــان همــواره برایــم یــک ارزو و چگونگــی دســتیابی
بــه ایــن امیــد از دغدغــه هــای فکــری مــن بــوده اســت .در ایــن راســتا هــدف
بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی در برگــزاری دومیــن جشــنواره اندیشــمندان و
دانشــمندان جــوان شناســایی ایــده هــای نویــن و تشــکیل تیــم هایــی از ایــده
پــردازان برگزیــده جهــت یــاری رســاندن بــه جوانــان در تســهیل ســیر حرکــت
آنهــا بــه ســمت تجــاری ســازی و تبدیــل ایــده هــا بــه محصــول مــی باشــد.در
دومیــن دوره برگــزاری جشــنواره ایــن نویــد را بــه اعضــای کمیتــه علمــی و
اجرایــی مــی دهیــم کــه بــا گســترش اطــاع رســانی ،در ایــن دوره از نظــر کمــی
و کیفــی نســبت بــه دوره گذشــته بتوانیــم بــه جهشــی مطلــوب در ســطح ملــی
دســت یابیــم ،بــه طــوری کــه ایــن جشــنواره بتوانــد در تقویــم رویدادهــای
علمــی کشــور ثبــت گــردد و در آینــده نــه چنــدان دور در ســطح منطقــه ای و
پــس از آن بــه صــورت بیــن المللــی برگــزار گــردد و شایســتگی جوانــان ایــده
پــرداز در جهــان مطــرح و نمایــان گــردد.
ابراهیم جمیلی  -موسس و رئیس هیئت امنای بنیاد نیکوکاری جمیلی
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فرهنــگ جاودانــه ی نیکــوکاری و خدمــت را ،قالــب و رنــگ و بویــی نــو ببخشــیم.
دانــش پژوهــان نخبــه ای کــه پلــه هــای ترقــی را بــا تــاش و کوشــش طــی نمــوده و بــه مرحلــه ای رســیده انــد کــه قــادر بــه
ارائــه ایــده هــای دانشــمندی خــود مــی باشــند ،بــه نحــو شایســته ای قابــل تقدیــر و ســپاس هســتند و بــی گمــان هرکــدام
ابــن ســینای زمانــه انــد ،بــه ایــن جهــت بانیــان بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی بــا واکاوی ایــن ظرافــت ،بــا همــکاری وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری ،وزارت ورزش و جوانــان ،دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش عالــی از جملــه دانشــگاه تهران ،دانشــگاه
شــهید بهشــتی ،بنیــاد نخبــگان کشــور و خانــه اقتصــاد ایــران و ســایر همراهــان دبیرخانــه ای را تشــکیل داده و تقویــم آغــاز
برگــزاری جشــنواره را ورق زدنــد.
هــدف اصلــی ایــن جشــنواره رونــق بخشــیدن بــه فضــای ابتــکار و انگیــزه بخشــیدن بــه جوانــان و شناســایی ایــده هــای
نــو و برگزیــده و تســهیل مســیر حرکــت آن هــا بــه منظــور رســیدن بــه محصولــی دانــش بنیــان و تکمیــل چرخــه نــوآوری و
تبدیــل دارایــی هــای فکــری بــه ثــروت ،مــی باشــد .در همیــن راســتا اولیــن دوره جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان
جــوان بــا همــکاری بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی و صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کشــور در تاریــخ هشــتم آذرمــاه
 1396در تــاالر عالمــه امینــی کتابخانــه مرکــزی دانشــگاه تهــران برگــزار گردیــد .

بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی افتخــار دارد کــه از اولیــن ســال تاســیس در عرصــه خدمــات اجتماعــی بــا رویکــرد تامیــن بخشــی
از مشــکالت دانــش آمــوزان و دانشــجویان مســتعد کــه فقــدان توانایــی مالــی بزرگتریــن دغدغــه شــان مــی باشــد و بــا
همــوار کــردن بخشــی از ایــن دغدغــه هــا  ،راه را بــرای پیشــرفت ایــن عزیــزان فراهــم نمــوده تــا بتواننــد پلــه هــای ترقی
را طــی نماینــد .بــا اندیشــه تعهــد و بــه شــکرانۀ ایــن موهبــت الهــی کــه خداونــد بــر مــا عطــا کــرده عهــد کردیــم خدمتگــزار
باشــیم ،بــرآن شــدیم تــا زکات چنیــن فرصتــی را بپردازیــم .عمیقــا بــر ایــن اعتقادیــم کــه علــم و تحصیــل پایــه و اســاس
پــرورش انســانی موفــق ،مصلــح و خدمتگــزار بــرای جامعــه خواهــد بــود ،لــذا تمــام تــاش خــود را در ایــن مســیر قــرار
دادیــم  ،و بدینســان بــا تاســیس و برگــزاری جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان گردهــم آمدیــم تــا اندیشــه و
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محور های اصلی جشنواره در حوزه علوم پایه و در پنج بخش:
 )1شــیمی )2 ،فیزیــک )3 ،علــوم زیســتی )4 ،ریاضــی ،آمــار و علــوم
کامپیوتــر )5 ،زیســت شناســی تعییــن گردیــد.
در نخســتین جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان ( )1396تعــداد
 758نفــر ثبــت نــام اولیــه نمــوده و تعــداد  421ایــده دریافــت گردیــد .کــه
از ایــن میــان بــه  20ایــده برتــر جشــنواره جوایــز نفیــس بــه همــراه تندیس
جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان اهــدا گردیــد ضمــن اینکــه
تعــداد  17نفــر منتخــب نیــز موفــق بــه ارائــه پوســتر ایــده خــود و دریافــت
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کارت هدیــه شــدند همچنیــن ســه نفــر برگزیــده اصلــی
جشــنواره بــه آرا هیئــت داوران ،گرنــت آموزشــی بنیــاد
نیکــوکاری جمیلــی را جهــت تبدیــل ایــده بــه محصــول،
دریافــت کردنــد.
اتفاق ارزشمندی که در این میان رخ داد:
جشــنواره اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان بــه عنــوان
اولیــن و تنهــا جشــنواره در ســطح ملــی اســت کــه در حوزه
علــوم پایــه بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی بــه عنــوان نماینــده
بخــش خصوصــی و خیریــه کشــور ایــن رویــداد علمــی را
بــه منظــور ارتقــا ســطح علمــی و پژوهشــی کشــور برگــزار
نمــوده اســت و در ایــن میــان رونمایــی از کتــاب «در
مســیر شــکوفایی» در اولیــن جشــنواره اندیشــمندان و
دانشــمندان جــوان خــود حرکتــی نویــن و درخــور توجــه
بــود.
ایــن جشــنواره هرســاله در بــازه زمانــی مشــخصی
برگــزار خواهــد شــد و امســال دومیــن دوره جشــنواره
اندیشــمندان و دانشــمندان جــوان بــه همــت بنیــاد
نیکــوکاری جمیلــی ،و بــا همــکاری بنیــاد حامیــان دانشــگاه
تهــران و پــارک علــم و فنــاوری دانشــگاه تهــران برگــزار
خواهــد شــد .امیــد اســت بــا گســترش اطــاع رســانی در

هــر دوره بتوانــد از نظــر کمــی و کیفــی نســبت بــه دوره
گذشــته بــه جهشــی مطلــوب در ســطح ملــی دســت یابــد به
طــوری کــه ایــن جشــنواره بتوانــد در تقویــم رویدادهــای
علمــی کشــور ثبــت گــردد و در آینــده نــه چنــدان دور در
ســطح منطقــه ای و پــس از آن بــه صــورت بیــن المللــی
برگــزار گــردد و شایســتگی جوانــان ایــده پــرداز در جهــان
مطــرح و نمایــان گــردد.
امیــد اســت کــه در ســالهای آتــی بــا کمــک ایــده پــردازان،
دانشــجویان ،دانشــگاهیان ،صنعتگران بتوان در راســتای
حمایــت از ایــده هــا و تبدیــل دارایــی هــای فکــری بــه
ثــروت قــدم موثــری برداشــت.
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قدمی بزرگ ،
عمل به باورهایمان
در طــول ده ســال کــه از عمــر ایــن بنیــاد ســپری مــی شــود
بــا افتخــار اعــام مــی کنیــم کــه بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی
عــاوه بــر عــدم دریافــت هرگونــه کمــک مالــی ،هدایــا
و غیــره از طریــق ســایر ارگان هــا و یــا افــراد دولتــی و
غیردولتــی ،اقــدام بــه پرداخــت کلیــه مالیــات هــای خــود
و انجــام اقدامــات مالــی زیرنظــر اداره کل امــور مالیاتــی
ســازمان امــور اقتصــادی و دارایــی نمــوده اســت .تمامــی
هزینــه هــا و بودجــه مــورد نیــاز ایــن بنیــاد برابر مــاده 27
اساســنامه منحصــرا و بــه طــور کامــل توســط هیئــت امنــا
تامیــن مــی گرددکــه بــرای تضمیــن و اســتمرار همیشــگی
ایــن مســیر پرخیــر و برکــت مقادیــر قابــل مالحظــه ای از
ســهام شــرکت هــا ی گــروه زریــن خریــداری شــده اســت.
هــم اکنــون بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی بــا حمایــت از قریــب
بــه ده هزارنفــر دانــش آمــوز و دانشــجوی تحــت پوشــش
در مقاطــع تحصیلــی مختلــف ،نــه تنهــا رویکــرد خــود را
بــه حمایــت مالــی محــدود نکــرده اســت بلکــه بــا توســعه
فعالیــت هــای خــود در هرجــا کــه ضــرورت معاضــدت
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بــوده ،همــت نمــوده اســت کــه ایــن امــر را بــه فــال نیــک
گرفتــه و ضمــن شــکر بــه درگاه حضــرت حــق  ،تــداوم و حفــظ
ایــن مســئولیت ارزشــمند را از درگاه خداونــد منــان مســئلت
داریــم .در زیــر بــه گوشــه ای از ایــن فعالیــت هــا اشــاره
خواهیــم داشــت:

تعمیــر ،مرمــت و تجهیز  44باب مدرســه در  44روســتای
محــروم شهرســتان ایجرود اســتان زنجان
بــی تردیــد رغبــت و اشــتیاق بــه تحصیــل و کســب
علــم و دانــش نیازمنــد تامیــن آرامــش و فراهــم
بــودن ســایه ســار و بســتری مناســب بــرای دانــش
پژوهــی مــی باشــد باالخــص کــه ایــن مــکان در منطقــه
ای محــروم و یــا روســتا واقــع باشــد .آمــوزش و بــه
تبــع آن محيــط هــای آموزشــی بيشــترین اثــر و نقــش
را بــر ذهنيــت دانــش امــوزان دارنــد .بــر همیــن
اســاس ایجــاد فضاهــای مرتبــط بــا فعاليــت دانــش
آمــوزان؛ فضاهایــی كــه دارای شــرایط مناســب
و مطلــوب بــرای رشــد فيزیکــی ذهنــی ،عاطفــی و
اجتماعــی دانــش آمــوزان مــی باشــد ،در دســتور
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موزه جانورشناسی دانشگاه تهران
مــوزه جانورشناســی دانشــگاه تهــران نخســتین و کامــل تریــن مجموعــه علمــی در زمینــه جانورشناســی اســت کــه
ماننــد گنجینــه ای در دل ایــن دانشــگاه واقــع شــده اســت .مــوزه جانورشناســی کــه مجموعــه ای گرانبهــا و کــم نظیــر
از انــواع بــی مهــرگان و مهــره داران را در خــود جــای داده ،تبلــوری از عــزم راســخ ،پشــتکار و همــت واالی پایــه
گــذاران آن مــی باشــد .مــوزه جانورشناســی در ســال  1333توســط مرحــوم دکتــر مصطفــی فاطمــی ()1338-1289
و بــا راهنمایــی هــای ایشــان و تــاش پیگیــر همــکاران و دانشــجویان بخــش جانورشناســی پایــه گــذاری گردیــد.

کار بنیــاد قــرار گرفــت .بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی در اقدامــی منحصــر روســتاهایی در شهرســتان ایجــرود اســتان
زنجــان کــه مدارسشــان فاقــد ســرویس بهداشــتی مناســب بودنــد را شناســایی و بــا مذاکــره بــا مدیــران آمــوزش و
پــرورش منطقــه در تابســتان و پاییــز ســال  96موفــق بــه تعمیــر و مرمــت  44بــاب مدرســه شــده و توانســتند ایــن
مــدارس را بــه شــورای روســتا و دهیــاری و مدیــران مربوطــه تحویــل دهنــد .همچنیــن تعــداد قابــل توجهــی میــز و
نیمکــت دانــش آمــوزی مطابــق اســتانداردهای آموزشــی نیــز بــه مــدارس ذیربــط تحویــل گردیــد.
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دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
امــروزه ضــرورت آگاهــی از فضــای کســب و کار و تولیــد کــه تــوام بــا پیشــرفت دانــش و شــیوه هــای نویــن آن در
حــال تغییــر و تحــول اســت بــر کســی پوشــیده نیســت .بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی همــواره در پــی ایجــاد زمینــه هــای
خوداتکایــی در بیــن جوانــان در جامعــه و نهادینــه ســازی فرهنــگ کارآفرینــی بــه منظــور توانمندســازی کشــور بــوده
اســت .در ابتــدای ســال  96بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی در پــی انعقــاد تفاهــم نامــه ای همــکاری خــود را بــه طــور رســمی

در نخســتین مجمــع عمومــی بنیــاد حامیــان پردیــس علــوم کــه  ۱۰خــرداد  ۱۳۹۶در تــاالر دهشــور برگــزار شــد،
تفاهمنامـهای بیــن بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی و بنیــاد حامیــان دانشــگاه تهــران بــه امضــا رســید .در فــاز اول ایــن تفاهــم
نامــه کــه بــه امضــای مهنــدس ابراهیــم جمیلــی ،و دکتــر کمــرهای ،در فــاز اول بــه امضــا رســید ،مبلــغ  ۳۵۰میلیــون
تومــان بــه تعمیــر و تجهیــز مــوزه جانورشناســی پردیــس علــوم اختصــاص یافــت .در ایــن جلســه کــه خیریــن نیکاندیــش
پردیــس علــوم ،اعضــای هیــأت مؤســس بنیــاد و اعضــای هیــأت مدیــره بنیــاد حامیــان دانشــگاه تهــران حضــور داشــتند،
دکتــر پزشــک ،دکتــر مقــاری ،دکتــر مصلینــژاد ،مهنــدس جمیلــی و دکتــر علـیزاده بــه عنــوان اعضــای اصلــی و مهنــدس
حاجامینــی و دکتــر مشــفق اعضــای علیالبــدل ،دکتــر ســیامک یاســمی ،بــازرس و دکتــر زینلــی ،بــه عنــوان بــازرس
علیالبــدل هیــأت مدیــره بنیــاد حامیــان پردیــس علــوم انتخــاب شــدند.
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بــا دانشــکده کارآفرینــی دانشــگاه تهــران کــه رســالت آن تربیــت هیــات علمــی ،پژوهشــگر ،مشــاور و
مربــی در زمینــه بــا کارآفرینــی اســت ،را آغــاز نمــود .بخشــی از فعالیــت هــای بنیــاد نیکــوکاری جمیلــی در
ایــن بخــش عبارتنــد از:
مشارکت در پروژه ی احداث ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی در راستای توسعه این دانشکده
برگــزاری کالس درس کارآفرینــی در محــل کار مهنــدس جمیلــی و اســتفاده از تجربیــات ایشــان تحــت
عنــوان رهبــر کارآفریــن
بازدید دانشــجویان دانشــکده کارآفرینی از فرآیندهای تولید و فرآوری در کارخانجات گروه صنعتی و
معدنی زرین
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ساخت و تحویل  55دستگاه کانکس به مادران باردار
زلزله زده شهرستان پل ذهاب
آدمــی عرصــه آزمــون اســت .چــه آنکــس کــه بــه مصیبتــی دچــار آمــده و چــه آنکــس کــه شــاهد ایــن مصائــب اســت
و شــاید آزمــون شــاهدان حســاس تــر اســت؛
عزیــزان هموطــن مــان  ،داراییهــا و هــر آنچــه کــه بــرای بــه دســت آوردنــش ســالها زحمــت کشــیده بودنــد را ،
یــک شــبه در زلزلــه اســتان کرمانشــاه از دســت دادنــد و حــاال بــه همــدردی نیــاز دارنــد ایــن انــدوه طاقــت فرســا
بــر مــا بســیار ســنگین گذشــت.
در ایــن میــان هــر کــس بــه زعــم خویــش و بــه توانایــی خویــش بــه ایــن فهــم همــت مینمایــد و بنیــاد نیکــوکاری
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جمیلــی نیــز بــر ایــن اســاس رویکــرد
خیرخواهانــه خــود را در ایجــاد بســتری محکــم
و مطمئــن تــوام بــا آرامــش بــرای تعــدادی از
مــادران بــارداری کــه نوزادشــان در مرحلــه
تولــد بــود ،قــرار داد.
در همیــن راســتا بــا اعــزام گروهــی از
مدیــران بنیــاد بــه منطقــه و بــرآورد وضعیــت
و مذاکــره بــا مســئولین و نهادهــای ذیربــط
ازجملــه مرکــز بهداشــت خانــواده شهرســتان
ســرپل ذهــاب بالــغ بــر تعــداد  225نفــر مــادر
بــاردار شناســایی و پــس از انجــام مراحــل
شناســایی اســکان تعــداد  55بانویــی کــه در
دوران بــارداری در داخــل چــادر و در ســخت
تریــن شــرایط بــرف و بــاران و ســرمای منطقــه
زندگــی مــی کردنــد ،انجــام پذیرفــت و بــا
انعقــاد قــرارداد بــا یکــی از ســازندگان کانکــس
در طــول کمتــر از یکمــاه بــه مــادران بــاردار
کانکــس تحویــل داده شــد کــه نوزادشــان پــس
از تولــد در مامنــی آرام دوران رشــد را ســپری
نماینــد .بــه امیــد فرداهایــی روشــن کــه در
انتظــار مــردم ماســت.
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وام شرافتی
ایــن بنیــاد بــرای دانشــجویان و دانــش آمــوزان مســتعد طــرح وام شــرافتی را
اجــرا مــی کنــد تــا جوانــان بــا اعتمــاد بنفــس و شــرافتمندانه تحصیــل کــرده و
بعــد از ورود بــه بــازار کار ،هــر وقــت کــه تــوان داشــتند دریافــت هــای خــود
را بــه بنیــاد عــودت دهنــد تــا بنیــاد هــم بتوانــد همچنــان افــراد بیشــتری را
تحــت پوشــش قــرار دهــد و همچنیــن ایــن روح کمــک بــه همنــوع را ســینه بــه
ســینه انتقــال دهــد و زنــده نگــه دارد.

شرکت های گروه صنعتی و معدنی زرین
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