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جنبش  نظاره  به  دیگر  بار  یک  طبیعت،  بهار  آستانه  در 
خاک و شکفتن درخت و گل و جوانه می نشینیم. 

خدای محول االحوال، هر سال در بهار، جان های ما را 
نیز هم چون طبیعت، آماده و مستعد شکفتن می کند تا جوانه 
های وجودمان، به برگ و بار بنشیند و ثمر دهد. اما بهار 
فرصت دیگری نیز هست. فرصت مرور سالی که گذشت و 

کارنامه ای که با آن رقم خورد. 
بنیاد  در  خدمت  توفیق  حق،  لطف  به  که  سال هایی  در 
در  بنیاد،  کارنامه  مرور  داشته ام،  را  فنی  دانشکده  حامیان 
پایان هر سال، یکی از بهترین و خوشایندترین کارهاست. 
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با  بلند،  همت های  و  بزرگ  نیت های  آنچه  یادآوری 
کار  در  اقتصادی  فعالیت  تنگی های  و  مضیقه ها  همه 
خیر به انجام می رسانند و آنچه از دست های بخشنده 
و  شگفت  حقیقتا  می رسد،  بنیاد  به  پاک،  نیت های  و 
ستودنی است. خداوند در قرآن می فرماید: " مثل کار 
خیر، مثل کاشتن دانه در دل خاک است". من در این 
عیان  به  بنیاد  در  را  مبارک  آیه  این  مصداق  سال ها، 
دیده ام. کشاورز دانه را در دل خاک پنهان می کند و با 
امید به لطف خدا و چشم به آسمان، به انتظار ثمردهی 
آن می نشیند. یاریگران بنیاد نیز، کمک های کوچک و 
بزرگ یا در حقیقت بذرهای کار خیر و نیک خود را به 
خاک بنیاد می سپارند و رشد، هدایت، ثمردهی و برکت 

آن را به خداوند می گذارند. 
شاید از همین رو است که هرساله مرور لحظه لحظه 
مقابل  در  را  اینجانب  درخشان،  کارنامه  این  صفحات 
علّو همت و بزرگی و خلوص نیت یاریگران، به غبطه 

وا می دارد. 
به  دیگر  سال  یک  که  اکنون  و  بهار  آستانه  در 
سال های فعالیت بنیاد اضافه شده ست، ضمن آرزوی 
همراهان  برای  بیشتر  توفیق  و  سربلندی  و  شادکامی 
لیل  تدبیرکننده  خدای  از  ارجمند،  یاریگران  و  گرامی 
و نهار، می خواهم که آنچه را برای خدمت به دانش و 
بنیاد برای ما فراهم نموده  معرفت و آگاهی در قالب 
است به تدبیر الهی خویش به خیر کثیر موفق گرداند 
نظیر  کم  خلوص  حاصل  که  را  پربار  کارنامه  این  و 
سال  در  است،  اندیش  نیک  خّیرین  وارسته  جان های 
درخشان تر  و  پربارتر  سال ها  این  همه  جدید هم چون 

نماید. 
بهار از راه می رسد و ای خوشا که بهار طبیعت، بهار 
آگاهی، معرفت و شکوفایی جان های همه ما نیز باشد. 

چنین باد.
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را  خود  کمک  کرمان،  کابل  صنایع  شرکت 
به صندوق قرض الحسنه فنی یار به میزان 20 

درصد افزایش داد.
 به گزارش دبیرخانه بنیاد، این شرکت که از 
ابتدای تاسیس بنیاد، از یاریگران مستمر آن به 
حساب می آید و به عنوان یاریگر ویژه، تاکنون 
کمک های شایان توجهی به طرح توسعه پردیس 
2 دانشکده فنی داشته است، از ابتدای سال 96 
کمک خود به صندوق قرض الحسنه فنی یار را 

به میزان 20 درصد افزایش داده است.
کننده  اعطا  یار،  فنی  قرض الحسنه  صندوق 
وام های شرافتی به دانشجویان مستعد بی بضاعت 

با کمک مدیرعامل شرکت صنایع کابل کرمان 

افزایش 20 درصدی وام صندوق قرض الحسنه 
دانشجویی بنیاد

از مقطع کارشناسی تا دکتراست و دانشجویان چهار 
سال پس از فراغت از تحصیل، می توانند طی دو 
سال این وام را به بنیاد باز پرداخت نمایند تا دیگر 
دانشجویان نیز از تسهیالت این وام استفاده کنند.  
 380 از  بیش  به  تاکنون  صندوق  این  تسهیالت 
دانشجو پرداخت شده و تعدادی از این  وام ها نیز به 

مرحله باز پرداخت رسیده است.
از  کرمان  کابل  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
رشته  در  فنی  دانشکده   46 سال  دانش آموختگان 
مهندسی برق و نخستین تولید کننده عمده و مهم 

کشور در صنعت کابل می باشد.
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با رای اعضای هیات امناء

اعضای هیأت مدیره جدید بنیاد انتخاب شدند

دانشکده  حامیان  بنیاد  جدید  مدیره  هیأت  اعضای 
دوره سه  برای یک  امناء  هیات  اعضای  رای  با  فنی، 

ساله جدید انتخاب شدند.
دور  از  در سومین جلسه  بنیاد،  دبیرخانه  به گزارش 
 1396 ماه  اردیبهشت  در  که  بنیاد  امنای  هیأت  دوم 
برگزار شد، با توجه به اتمام دوره فعالیت هیأت مدیره 
امنا،  اعضای هیأت  فنی،  دانشکده  بنیاد حامیان  قبلی 
با رای خود  اعضای هیأت مدیره دوره جدید را برای 

امناء،  هیأت  رای  اساس  .بر  کردند  انتخاب  سال  سه 
آقایان دکتر رضا فرجی دانا، دکتر محمود نیلی احمد 
آبادی، مهندس حبیب اهلل بیطرف، مهندس سیدعباس 
موسوی ره پیما و مهندس محمد عطاردیان، به عنوان 
اعضا اصلی و مهندس میرعلیرضا مّهنا و دکتر عقیل 
یوسفی کما به عنوان اعضای علی البدل چهارمین دوره 

هیأت مدیره بنیاد انتخاب شدند.
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اعطای جایزه رتبه های برتر دانشکده فنی توسط بنیاد

هفتاد و ششمین دوره دانش آموختگی دانشکده 
حضور  با   1395 ماه  اسفند  هجدهم  فنی، 
دانش آموختگان و خانواده های آنان در محل تاالر 

شهید چمران دانشکده فنی برگزار شد.
در این مراسم مدیر عامل بنیاد به عنوان میهمان 
دانش آموختگان،  برای  سخنرانی  ضمن  مراسم، 
آنان  به  را  فنی  دانشکده  برتر  دانشجویان  جوایز 

اعطاء کرد.

در این مراسم، همچنین به سنت هرساله بنیاد، 
از چهار تن از  دانشجویان برتر کنکور سراسری 

با اهدا لوح  و کمک هزینه تحصیلی تقدیر شد.
دانشجویان  از  ساله،  هر  بنیاد  می شود  یادآور 
فنی  دانشکده  که  کنکور سراسری  زیر صد  رتبه 
را به عنوان محل تحصیل انتخاب کرده اند تقدیر 
می نماید و تا پایان دوره، هرماه مبلغی را به عنوان 

کمک هزینه به آنان می پردازد. 
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علی اکبر معین فر در سال 1306 در تهران به دنیا 
فنی  دانشکده  ورودی  آزمون  در   1326 سال  در  آمد. 
ثبت نام کرد و سپس از سال دوم تحصیل رشته راه و 

ساختمان را انتخاب کرد. 
از  دانشجویی  دوران  در  وی  فعالیت های  نخستین 
ملی  شدن  جریان  در  وی  و  شد  آغاز  سال ها  همین 
صنعت نفت همراه با اعتراضات دانشجویی نقشی مهم 
ایفا کرد. او خود می گوید: همزمان با نطق های آتشین 
حسین مکی در مجلس، که بخش عمده آنها را دکتر 
ما  تهیه می کرد،  فنی،  دانشکده  استاد  کاظم حسیبی، 
دانشجویان نیز بیرون مجلس با نصب پرچم ایران به 
صورت نواری روی سینه مان در حالی که در قسمت 
در  نفت  "صنعت  بود  شده  نوشته  پرچم  سفیدرنگ 
و  تظاهرات  به  شود"،  ملی  باید  ایران  کشور  سرتاسر 

راهپیمایی می پرداختیم.
رشته  در  را  خود  تحصیالت  معین فر  مهندس 
دانشگاه  فنی  دانشکده  در  ساختمان  و  راه  مهندسی 
تهران در سال 1330 به پایان برد و در سال 1331 به 
خدمت نظام وظیفه اعزام شد. وی از سال 32 کار در 
نفت را آغاز کرد و برای کار در شرکت نفت آبادان که 
بر عهده داشت عازم  بیات  را مرتضی قلی  ریاست آن 
آبادان شد. هنوز یک روز از ورود به آبادان نگذشته بود 

که از تهران خبر کودتا علیه دولت مصدق رسید.
ناظر  مهندس  عنوان  به  ساختمان  بانک  در  بعدها 
مشغول کار شد، اما در سال 1338 به دنبال آشنایی و 
همکاری با گروه مهندسی ژاپنی که برای بررسی زلزله 
1957 مازندران به ایران آمده بودند، از سوی پروفسور 

خبر

مهندس علی اکبر معین فر

تاچی نایتو، استاد برجسته زلزله و طراح و سازنده برج 
به  زلزله  مهندسی  در  تحقیقاتی  دوره ای  برای  توکیو، 
دانشگاه واسدا دعوت شد و دوره مهندسی زلزله را در 

سال 1960 به پایان رساند.
بعد از بازگشت از توکیو و به دنبال زلزله بوئین زهرا 
در سال 41، مهندس معین فر مقدمات تهیه کد زلزله 

           000 در سوگ یار قدیمی 000
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مهندس علی اکبر معین فر

در ایران را فراهم کرد و از سال 1965، به عنوان عضو 
افتخاری "انجمن اروپایی مهندسین زلزله" به تحقیق 
و مطالعه در زمینه زلزله ادامه داد. مدتی هم به عنوان 
تدریس  به  فوق لیسانس  مقطع  در  پاره وقت  استاد 
مهندسی زلزله در دانشگاه پلی تکنیک پرداخت. وی از 
سال 1334 تا 1341 در بانک ساختمانی، و از آن زمان 

تا پیروزی انقالب اسالمی در دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه 
کشور به فعالیت مشغول بود.

وی از سال 1387 تا سال 1393 به عنوان یکی از اعضاء اصلی 
هیات امنای بنیاد، منشاء خدمات مهمی در بنیاد حامیان دانشکده 

فنی بود. 
وی در 18 دیماه 96 پس از یک دوره بیماری درگذشت.
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لطفا خودتان را معرفی کرده و بفرمایید               
سالی  چه  و  رشته ای  چه  فارغ التحصیل 

هستید؟
 ،1329 سال  متولد  حسینلو  حاجی  حسین  من 
شهرستان خوی از آذربایجان غربی، در سال 1348 در 
رشته راه و ساختمان وارد دانشکده فنی شده و در سال 

1353 فارغ التحصیل شدم. 
ریاست  شما،  دانشجویی  زمان  در 
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دانشکده فنی به عهده چه کسانی بود؟
آقایان، مهندس غالمعلی بازرگان، دکتر امیر بدخشان، 
دکتر شمس ملک آرا و دکتر میری به ترتیب روسای 

دانشکده فنی در دوره تحصیل ما بودند. 
تعریف شما از کار خیر چیست ؟ 

مشکل  حل  برای  چشمداشت  بدون  که  هرکاری 
موسسه  یک  اندازی  راه  همچنین  و  جمعی  و  فردی 

عام المنفعه باشد، از نظر من کار خیر تلقی می شود. 
چرا کمک به بنیاد و در راستای آن کمک 
به دانشکده فنی را ضروری احساس کردید؟

کلمه انسان از کلمه انس مشتق شده است، لذا وقتی 
انسان از کسی یا گروهی محبت می بیند و یا در محلی 
ساکن شده و یا در دانشکده و یا مدرسه ای چند سال 
تحصیل می کند به آن محل انس و تعلق خاطر پیدا 
بنابراین  می داند.  مدیون  را  خود  جهاتی  از  و  می کند 
برای اطمینان از استمرار این خدمات در آنجا و برای 
نسل های بعدی، الزم می داند به هر نحو که می تواند 
خودش  خاطر  آرامش  تامین  و  خود  دین  ادای  برای 

هرخدمت و کمکی که می تواند ارائه دهد.
به قول بزرگان "دیگران کاشتند تا ما بخوریم، ما می 
کاریم دیگران بخورند" یا "چو بنگری همه برزیگران 

یکدیگرند".
برای  کمک  به  دانشجویی،  دوره  در  آیا 
ادامه تحصیل خود ضرورتی احساس می کردید؟
بله. مثال من خودم  عالقمند به ادامه تحصیل بودم 
اما متاسفانه اطالعات و امکانات الزم را در این زمینه 

نداشتم. 
کمک به بنیاد و نیت خیرتان چه تاثیری 

در روند زندگی شخصی شما داشته است؟
با توجه به شناختی که از مسئولین بنیاد دارم اطمینان 
الزم را به من می دهد که مبالغ کمک دقیقا در جهت 
پیشبرد اهداف بنیاد مصرف می گردد که همان تعالی 
دانشکده فنی و توسعه علم و تکنولوژی جهت تامین 
نیازهای کشور است و از اینکه قدمی هر چند کوچک 
در راه پیشبرد این اهداف بر می دارم احساس آرامش 
خاطر خودم و خانواده را داشته و امید به آینده روشن 
این  در  یافته  پرورش  مستعد  جوانان  وجود  با  ایران 

دانشکده را در دل احساس می کنم. 

چه  شما،  شخصی  تجارب  به  توجه  با 
بنیاد  به  کمک  برای  را  مناسبی  کار  و  ساز 

پیشنهاد می کنید؟ 
بنیاد  هدف  و  نیت  شناساندن  اول  گام  من،  نظر  به 
جذب  بعدی  گام  است؛  فارغ التحصیالن  و  خّیرین  به 
اهداف  سازی  غنی  جهت  نوآور  و  عالقمند  نیروهای 
بنیاد در جهت توسعه و تکنولوژی روز می باشد و گام 
آخر ایجاد هماهنگی بیشتر با ارگان های دولتی جهت 
بنیاد  توسعه  برای  امتیازات،  اخذ  و  بنیاد  امور  پیشبرد 

می باشد. 
شعار  بنیاد "خانواده بزرگ فنی پشتیبان 
راه  چه  شما  است.  کشور"  مهندسی  مهد 
کارهایی را برای تحقق کامل این شعار و هدف 

توصیه می نمایید؟ 
مثال  کند؛  سازی  درآمد  باید  بنیاد  می رسد  نظر  به 
کند  فنی  کارشناسی  پروژه ها  برای  مشاوره  دفتر  یک 
و حکمیت برای طرفین دعوا مخصوصا در پروژه های 
دولتی به عنوان حکم. این می تواند به درآمدسازی بنیاد 

کمک کند. 
اگر از شما بخواهیم جمله ای را درباره 
این  بگوئید،  بنیاد  درباره  یا  فنی  دانشکده 

جمله چه خواهد بود ؟  
به قول مرحوم دکتر قالیبافیان "دانشکده فنی خانه 
گفت  بتوان  شاید  جمله  یک  در  و  ماست"  پدری 

دارالفنون ایران است. 
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ضیافت افطار یاریگران با حضور یاریگران و اعضا هیات امناء 
بنیاد، 17 خرداد 96 در محل رستوران پردیس2 دانشکده فنی 

برگزار شد.
ابتدای این گردهمایی ساالنه، دکتر رضا فرجی دانا، مدیر  در 
عامل و رئیس هیات مدیره بنیاد، گزارشی از فعالیت های یک ساله 
بنیاد به یاریگران ارجمند ارایه نمود. سپس دکتر ناصر سلطانی 
اینکه  بیان  با  بنیاد،  امنای  دانشکده فنی و عضو هیات  ریاست 
این گونه تعامل ها و همکاری بین دانشگاه و دانش آموختگانش 
جهت  به  دانشگاه ها  گفت:  دارد،  وجود  دنیاد  جای  همه  در 
پیشبرد  در جهت  فارغ التحصیالن خود  از  منابع، همواره  کمبود 
اهداف آموزشی و ایجاد فضاهای کالبدی کمک می خواهند که 
خوشبختانه در دانشکده فنی از سال 85 به اهتمام بنیاد حامیان 
بنیاد،  از سوی  تاکنون  و  است  افتاده  اتفاق  این  فنی،  دانشکده 
فضاهای  افزایش  زمینه  در  نظیری  بی  و  ارزنده  بسیار  خدمات 
آموزشی، کمک به ارتقاء سطح آموزش و پژوهش با راه اندازی 
آزمایشگاه ها و بهسازی کتابخانه ها انجام گرفته است. سخنران 

دیگر این مراسم دکتر نیلی ریاست دانشگاه و عضو هیات امنا و 
هیات مدیره بنیاد بود. وی با بیان اینکه این همفکری و همیاری 
بین دانش آموختگان و دانشگاه برای هر دو نهاد مثمر ثمر است 
خاطر نشان کرد:  کمک های خّیرین مدرسه ساز از مدرسه سازی 
به سمت کمک به دانشگاه ها تغییر جهت داده است چرا که بعد از 
مدرسه سازی باید فضای مناسب دانشگاهی با امکانات مناسب 
برای دانش آموزانی که در آینده دانشجو خواهند شد فراهم گردد.

وی از بنیاد حامیان دانشکده فنی که در جهت رفع مشکالت 
دانشگاه گام بر می دارد تشکر و قدردانی نمود.

در این نشست برای اولین بار از فیلم بنیاد حامیان دانشکده فنی 
رونمایی شد . این فیلم 15 دقیقه ای فعالیت ها و اهداف بنیاد را 

معرفی می نماید.
یاریگران  شام،  و  افطار  صرف  از  پس  نیز  مراسم  انتهای  در 

عکس یادگاری گرفتند.

گردهمایی سالیانه یاریگران 

فرصتی نو برای سرمایه گذاری معنوی 
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جلسه سالیانه هیأت امنای بنیاد، در سی ام اردیبهشت 
ماه 96، با حضور اعضای هیأت امنا و به ریاست دکتر 

محمدرضا عارف در دفتر مرکزی بنیاد برگزار شد.
فعالیت های  گزارش  استماع  از  پس  جلسه،  این  در 
از  بنیاد  قانونی  بازرس  گزارش   ،1395 سال  در  بنیاد 
عملکرد هیات مدیره ارایه شد و سپس برنامه و بودجه 
سال 1396 بنیاد و بررسی و مورد تصویب قرار گرفت.

بررسی و تصویب ترازنامه و صورت های مالی بنیاد 

و انتخاب بازرس قانونی برای سال 96 و نیز انتخاب 
اعضای هیات مدیره از دیگر موضوعات مطرح شده در 

این جلسه بود.
بر اساس رأی هیات امناء، مهندس صدر از ترکیب 
معاون  یوسفی کما،  عقیل  دکتر  و  خارج  مدیره  هیأت 
پژوهشی سابق دانشکده فنی و استاد دانشکده مهندسی 
جدید  مدیره  هیأت  ترکیب  به  فنی  دانشکده  مکانیک 

اضافه شد.

دانشکده  حامیان  بنیاد  مدیره  هیات  جلسات 
فنی در سال 1396، در دوازده نوبت و در اولین 
چهارشنبه هر ماه، در دفتر مرکزی بنیاد تشکیل 

شده است.
در این جلسات، دستور جلسات که هرماه توسط 
ابالغ می شود، مورد  اعضا  به  رئیس هیات مدیره 
برنامه ها  مورد  در  و  گرفته  قرار  بررسی  و  بحث 

بررسی و تصمیم گیری شده  بنیاد  فعالیت های  و 
است. 

اعضا  توسط  نیز  بنیاد  کمک های  خاص  موارد 
هیات مدیره مورد مشورت قرار گرفته و تصمیم های 

الزم در مورد آن اتخاذ شده است.

جلسه سالیانه هیات امنای بنیاد برگزار شد 

12 جلسه برای بررسی و تصمیم گیری در خصوص برنامه های بنیاد
نمایه ای از برگزاری جلسات هیات مدیره بنیاد در سال 96
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از فیلم معرفی بنیاد حامیان دانشکده فنی که توسط 
مجتبی میرطهماسب ساخته شده است رسما رونمایی 
دو  در  که  فیلم  این  بنیاد،  دبیرخانه  گزارش  به  شد. 
به  است،  شده  تولید  دقیقه ای   18 و  دقیقه   6 نسخه 
معرفی فعالیت های بنیاد و اهداف و ساختار آن و نیز 

ارایه گزارش کلی از فعالیت های ویژه بنیاد می پردازد.
مراحل پیش تولید این فیلم و انجام گفت و گوهای 
الزم با اساتید، خیرین، پیشکسوتان و اعضا هیات امنا 

از سال 1384 آغاز شده و نسخه اولیه، مورد بازنگری و 
اعالم نظر هیات مدیره بنیاد قرار گرفت و سرانجام در 
زمستان 95 تحویل بنیاد شد و رونمایی از آن نخستین 
بار در ضیافت افطار یاریگران درخرداد ماه 96 صورت 

گرفت.
نسخه ای از این فیلم، در سایت بنیاد حامیان دانشکده 
   www.fannifoundation.org.ir نشانی  به 

در قسمت گالری برای نمایش بارگذاری شده است .

رونمایی رسمی از فیلم معرفی بنیاد حامیان دانشکده فنی 

قالب  در  دانشجویان  به  اعطایی  شرافتی  وام های 
تسهیالت صندوق قرض الحسنه فنی یار، که از طرف 
بنیاد به دانشجویان مستعد پرداخت شده است، در حال 
بازپرداخت  بنیاد،  دبیرخانه  گزارش  به  است.  بازگشت 
این وام ها طبق مصوبه هیات مدیره از سال 95 آغاز 

شده است و تعداد زیادی از دانشجویان به تعهد شرافتی 
خود برای عودت این مبالغ عمل نموده اند.

بالغ  بنیاد  تاسیس  ابتدای  از  این گزارش،  اساس  بر 
بر 400 مورد وام به دانشجویان مستعد پرداخت شده 
است که تاکنون 27 نفر موفق به بازپرداخت کامل این 
وام ها و مابقی در حال پرداخت به شکل اقساط هستند.

با توجه به اینکه این صندوق فاقد بودجه دولتی است 
و سرمایه آن، صرفا از طریق کمک های یاریگران بنیاد 
این  وام ها،  این  موقع  به  بازپرداخت  می شود،  تامین 
امکان را برای بنیاد فراهم می آورد که تعداد بیشتری 
پوشش  تحت  را،  وام  این  دریافت  شرایط  واجدین  از 

قرار دهد.
بر اساس ضوابط صندوق، دانشجویان دریافت کننده 
این وام، شرافتا متعهد می شوند که چهار سال پس از 
فراغت از تحصیل، در مدت 2 سال این وام را به بنیاد 
بازپرداخت نمایند و بازگشت وام های تعهد شده، خبر 
خوبی برای بنیاد و نشانه ای از حس مسئولیت شناسی 
و مسئولیت پذیری اجتماعی دانشجویان همیشه موفق 

دانشکده فنی است. 

وام های اعطایی به دانشجویان در حال تسویه است

خبر
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