
 9316سال در کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان  فعالیت های نگاهی به اهم

و آخرین آماا  اعضااي ناانوس انا اس ، تشکيل و تکميل پرونده اعضاي جدید عضوگيري  -1

 زنجاس

نيز  اداهز   69طي سال در کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان تشکيل و تکميل پرونده اعضاي جدید عضوگيري 

 نفر هي باشد.  328،   96/29/69 هورخ  تعداد کل اعضا تا،آخرین آهار بر اساس و داشت  

 

 16اطلاعات کلی اعضای محترم کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان در سال 

 تعداد اعضاي اف خا ي تعداد اعضاي تبعی تعداد اعضاي اصلی

 نفر 82 نفر 202 نفر 932

 از اعضاي نانوس ان اس  نفر  111ناله به  5نا ت عضویت با اع با   تمدید و صدو  -2

 برگزا ي جلسات و نشست هاي نانوس ننگرنازاس بی ننگر ان اس زنجاس -3

 ت مدیره هيا جلسات 

با حضور اکثریز  اعضزا و در ه زل  طبق روال گذشت  ت هدیره کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان جلسات هيا

 اهم هصوبات این جلسات عبارتند از : تشکيل گردیده اس . جلس   22ب  تعداد  69در سال  قانوني کانون
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نگر ساله عضویت در کانون سنگرسازان بی س3نگاهی به آمار 

استان زنجان

(نفر در سال)94آمار عضویت سال (نفر در سال)95آمار عضویت سال (نفر در سال)96آمار عضویت سال



 سنگرساز بي سنگر استان زنجان  گرانقدر دیدار از خانواده هاي هعظم شهداي -2

 تصویب هساعدت ب  برخي از خانواده هاي ه ترم  -9

تهيز  کزارت  ان لزي ، آباد سزاري ، سزرعين ، ام ب  هشهد هقدس ، خ ر عتمدید خدهات رفاهي و تفری ي کانون ) ا -8

 استخر و ... ( با پرداخ  کمک ه ین  از سوي کانون استان زنجان 

  69اداه  روند چاپ خبرناه  کانون استان با نام گمناهان در هر فصل از سال  -4

 بررسي و تصویب زهان برگ اري هجاهع کانون  -5

 اهنا جه  بررسي هوضوع همترازي فرهاندهان هماهنگي برگ اري جلساتي با حضور اعضاي ه ترم هيات -9

 و ... 

  ها د  نانوس مرنزشرنت د  جلسات شو اي هماهنگی ان اس 

 نهام مونسات جهاد تونعه ، جهاد نصر و جهاد تحقيقات  شرنت د  جلسات ن اد واگذا ي 

  برگزا ي جلسات اعضاي مح رم هيات امناي نانوس جهت بر نی موضوع هم رازي فرماندهاس 

 برنامه دیدا  -4

 نانوس ننگرنازاس بی ننگر ان اس زنجاس  گرانقد  از خانواده هاي شهداي  دیدا 

،  69از ابتداي سال دیدار یکي از برناه  هاي ههم کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان هي باشد ؛ ب  همين هنظور 

این کانون از خزانواده هدیر عاهل هيات اهناي کانون سنگرسازان بي سنگر استان زنجان و  و ت هدیرهاهيه ترم اعضاي 

ي ه ترم شهيد ع ی  هرادي در شهرستان خرهدره، خانواده هاي ه ترم شهيدان ه رهعلي بياتي و نصرت ال  غفاري در 

ه تزرم شزهيد اباتزل  داوودي در شهرستان قيدار ، خانواده ه ترم شهيد طاهر رحمتي در روستاي چهرآباد ، خانواده 

حزاج هيکایيزل  ،حاج اسماعيل حسني،حاج کمال الدین جان نثار روستاي ذاکر و سپس از خانواده هاي هعظم شهيدان 

 ،کاظم اهيدي ،سيد ه مود هوسوي بابایي،فخرالدین خلفي ،رحيم اهير سعادتي  ،سالار عالمي،فراهرز انجم شعاع ،رضایي 

اهيزر نوره مزدي  ،هيکایيزل شزيري،ع ت ال  بيگزدلي ،طاهر رحمتي  ،رزاق شاهمرادي ،ن خدایيقهرها ،باب ال  احمدلو

در شهرستان زنجان تجدید دیدار نموده و با اهداي تزابلو ه مد حسن رحيمي و  عطا ال  تقي بيگلو  ، حيدر علي اجاقلو،

ریال کارت هدی  از خانواده هاي هعظم شهيدان سنگرساز بزي سزنگر  900000000تصویر نقاشي دیجيتال شهدا و هبلغ 

 .تجليل بعمل آوردند 

  دیدا  از آزادگاس نرافراز ننگرنازاس بی ننگر ان اس زنجاس 

لروز بازگش  آزادگان ب  هيهن اسلاهي ، اعضاي ه ترم هيات هدیره و هدیر عاهل کانون هم هان با سا 99/5/69در هورخ 

ایثارگران سازهان جهزاد کشزاورزي اسزتان زنجزان  اهور سنگرسازان بي سنگر استان زنجان ب  همراه ریيس ه ترم اداره



ا تقدیم و ب آوردهال  هلایي بعمل افراز حاج هرتضي ت سيني ، حاج هرتضي ههدیخاني و حاج ع ی  سردیداري از آزادگان 

 .از ایشان تجليل نمودند ریالي 900000000کارت هدی  

تهياه و تولياد ،، صافحه بنادي عکانی ، جمعبندي گزا ش ها،  ،  نوژه یابی ،برنامه  یزي -5

 و ا نال خبرنامه نانوس ان اس با نام گمناماس  چاپ،  طراحی مح وا، ویرایش ،

کانون  با هوضوع خاطرات جهزادگر آزاده 24خبرناه  شماره  69در بهار سال  کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان 

، جه  پاسداش  هجاهدت هزاي ایزن آزاده  3حاج هرتضي ت سيني را ب  تورت خلات  اي از کتاب ایشان با نام کمپ 

با هوضوع هفت  دفاع هقدس و خاطراتي از سردار جهادگر  69در تابستان سال را  25خبرناه  شماره  و همچنينسرافراز 

حول ه ور برناه  دیدار  از خانوادهاي هعظم شهدا ، آزادگزان ، را 29شهيد حاج کمال الدین جان نثار و خبرناه  شماره 

فراینزد جانبازان ، خانواده هاي ه ترم هرحوهين سنگرساز بي سزنگر و اعضزاي ه تزرم کزانون و پيراهزون اطلاعزاتي از 

کزانون اسزتان ،  و بزراي اعضزاي ه تزرم؛ چاپ  واگذاري سهام هوسسات س  گان  توسط شرک  تلاشگران اقتصاد پایدار

 نمود.  هاي سراسر کشور ارسالکانونو  استاني و کشوري هسئولين

برنامه  یزي جهت ا تقاء نمی و نيفی خبرنامه نانوس ننگرنازاس بی ننگر ان اس زنجااس    -6

 حول محو  اهداف نانوس 

 ان اس انناد ، آثا  ، خاطرات و  تصاویر ننگر نازاس بی ننگر جمع آو ي -7

این کانون در راستاي تکميل آرشيو خود اقدام ب  جمع آوري و اسکن اسناد ، آثار ، خاطرات و تصاویر از نيروهاي سزتاد 

عدد عکس از تصاویر سزنگر  223 ،  69 سالپشتيباني ههندسي جنگ جهاد سازندگي استان زنجان نموده اس  ک  در 

اعضاي ه ترم تعدادي . همچنين آوري ، اسکن و آرشيو شد  سازان بي سنگر استان زنجان در دوران دفاع هقدس ، جمع

این کانون آثار و خاطرات خود را ني  جه  استفاده در سای  ، خبرناه  ، کانال و سایر برناه  ها بز  کزانون اسزتان ارایز  

 نمودند.

 ا نال پيام نوتاه  -1

 اطلاعي  ها درج  یک خانواده آن ع ی ان ،  اطلاع رساني خدهات رفاهي، سالگرد شهادت شهدا ، هجالس ختم اعضا و افراد

پياهک ب  اعضزا ارسزال شزده   6885جمعاً ب  تعداد   69در سال ،هطالب هناسبتي و  ... از جمل  هواردي هي باشد ک   

 اس .

خاطرات همسانگراس و زندگيناماه  تا یخ شفاهی،و تایپ  پياده نازيمصاحبه ، ادامه  وند  -9

باا آزادگااس  پياده نازي مصااحبهو شهيد حاج نمال الدین جاس نثا  نردا  نرتيپ جهادگر 



د  خصاو   ملاییعزیز اله  حاجمرتضی مهدیخانی وحاج  آقایاسنرافراز ننگرناز بی ننگر ،

 ایشاس  خاطرات دو اس انا ت

نانال اخ صاصی نانوس ان اس زنجااس د  تلگارام باا  ادامه  وند فعالي ی د  صفحه مجازي، -11

اهاداف ناانوس جهت اطلاع  نانی ،توليد و ا ائه مح اواي مارتبب باا  19211141737شما ه 

  ان اس ننگرنازاس بی ننگر

غير قابل ایجاد صفحه مجازي د  اینس اگرام به منظو  اش راک گذا ي تصاویري از زحمات   -11

ذوالفقاا  نا اد پشا يبانی  22و گمناام گارداس مهندنای جهادگراس خس گی ناپذیر  وصف

 مهندنی جنگ جهاد نازندگی ان اس زنجاس 

تهيه نماهنگ نانوس ان اس با موضوع حفظ یاد شهداي گرانقد  ننگرناازاس بای نانگر   -12

 ان اس زنجاس 

 96برنامه  یزي ، طراحی و چاپ تقویم جيبی و  وميزي نال   -13

  ، نانوس ننگرنازاس بای  چاپ تقویم جيبی اخ صاصی وطراحی برنامه  یزي ، تهيه مح وا ، صفحه بندي

و ، مساوولين انا انی مح ارماعضاا  عدد و توزیع آس باين  3111تعداد  به 1396نال  ننگر ان اس زنجاس

 و ... نانوس ان اس ها   ، ، نانوس مرنزنشو ي 

  ، توزیع آس بين  عدد و   2111به تعداد  نانوس ان اس  چاپ تقویم  وميزي اخ صاصی و طراحیبرنامه  یزي

 اعضاي مح رم ، مسوولين ان انی و نشو ي ، نانوس مرنز ، نانوس ان اس ها   و ...

ناه چاپ تصاویر نقاشی دیجي ال شهداي گرانقد  ننگرنازاس بی ننگر انا اس زنجااس  -14

ی با فرشچياس  طراحی شده بود ، بر  وي تخ ه شانی هایتونب آقاي نجفی از شاگرداس ان اد 

 شهدا عظماهدا به خانواده هاي م جهت  111*71 اندازه 

 پرداخت تسهيلات   -15

 000/000/800/4هبلغ   این کانون جه  وتول هطالبات با بانک کشاورزي استان همکاري نموده و هجموعاً 69در سال 

از بانک قزرض ال سزن  در قالب خرید کالا و قرض ال سن  از بانک کشاورزي نفر از اعضاي ه ترم کانون  98ریال جه  

 69-62طزي سزال هزاي ریزال تسزهيلات  000/000/820/83نفر بز  هبلزغ  2938هجموعا تعداد و پرداخ  ههر ایران 

 )ب  شرح نمودار ذیل(تسهيلات پرداخ  گردیده اس . 



 

از خرید و انجام امو  مربوط به ان قال نهام شرنت جهاد نصر زنجاس توناب ایان ناانوس  -16

 جهاد نصر ان اس شرنت با هماهنگی ادا ه امو  نهام مطابق گذش ه ،م قاضياس 

خاانواده  وبه برخی از مسائل و مشکلات اعضاي مح رم نانوس ، نمک وهميا ي   نيدگی -17

 عزیز ایشاسهاي 

 خدمات  فاهی  -11

خزانواده بز  هشزهد  99تعزداد  69سزال در  از سوي کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان کمک ه ین با پرداخ  

عزدد  230و تعداد  خانواده ب  ان لي اع ام گردیده اند 9و خانواده ب  خ ر آباد ساري و سرعين اردبيل  3، تعداد هقدس  

  کارت استخر ب  اعضاي ه ترم کانون تقدیم گردیده اس  .

 ننگرنازاس بی ننگر ان اس زنجاس نانوس و تصویب صو ت هاي مالی و تراز مالی بر نی  -19

تونب هيات مدیره و باز س مح رم نانوس و ا ائه اظها نامه ماليااتی باه ادا ه دا ایای انا اس 

 زنجاس 

د مهدي  مونوي بابایی فرزند جهادگر شهيد نايد جناب آقاي ني باهمکا ي و مساعدت  -21

محمود مونوي بابایی جهت جمع آو ي خاطرات ، تصااویر و مسا ندات آزاده جهاادگر حااج 



جلد از ن اب ماذنو   51و خرید  1چاپ ن اب این آزاده با عنواس نمپ  براي مرتضی تحسينی

 و اعضاي مح رم نانوس  ها  به مرانز ، ن ابخانهجهت اهدا 

آناس و چااپ آگهای  مح رم د  مجالس ترحيم اعضا و افراد د جه یک خانوادهاي شرنت -21

 ترحيم 

 با نایر ادا ات و ا گاس ها و همکا ي مس مر  هماهنگی -22

 پليس اطلاعات و اهني  استان زنجان 

 استان اداره کل اهور هالياتي 

  تدا و سيماي هرک  زنجان 

 استان بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع هقدس 

 اداره ثب  شرک  ها و هوسسات غير تجاري استان زنجان 

  هوزه ي آثار شهداي استان زنجان 

  بسيج استان سپاه و 

  شهرداري استان زنجان 

 ا تباط و همکا ي با نانوس ان اس ها و شهرن اس هاي ویژه  -23

 ایثاا گراس امو  همکا ي و مساعدت د  موضوع واگذا ي نهام مونسات نه گانه با ادا ه -24

ان اس زنجاس و شرنت تلاشگراس اق صاد پایدا  د  مرحله اول و پيگيري نامل  نشاو زي جهاد

نفار از  371تکميل اطلاعاات این امر تونب نانوس ان اس د  مرحله دوم نه ن يجه این فعاليت 

تکميل اطلاعاات  وست آناس به نانوس مرنز ، پيگيري يام و ا نال لهواجدین شرایب د یافت ن

نفر به طو  نامل تونب این نانوس و ا نال به شرنت تلاشگراس اق صاد پایدا   295و مس ندات 

نفر از واجدین شرایب نه به دلایلی عاودت داده شاده اناد و  93، پيگيري نواقص پرونده هاي 

 شرایبواجد جدید تکميل پرونده مراجعين پيگيري و 

مين اطلاعات و نوش ه ها همکا ي و هماهنگی با اعضا ،محققاس و پژوهندگاس د   ان اي تا -25

نال دفاع مقدس و ن اد پش يبانی مهندنی  1جهت تدوین ن ب ،مقالات و خاطرات د  زمينه 

 جنگ جهاد نازندگی ان اس زنجاس

 ا نال مرانلات به مرانز دول ی و غير دول ی و افراد حقيقی و حقوقی  -26

 


