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مروش همبستگی و د ه  و ر گ

تان مدارک ثبتی ، تغییرات و مجوز کانون اسبروز رسانی 

استانکانون برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه کانون استان 

(نوبت اول و در صورت عدم تشکیل نوبت دوم)آگهی های دعوت و ارسال به اعضای محترم هیات امنای کانون استان چاپ 

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت های سال 

برگزاری مجمع در نوبت اول یا دوم

انتخاب روزنامه رسمی-انتخاب اعضای هیات مدیره–بازرسان انتخاب -تصویب صورتهای مالی روزنامه رسمی انتخاب -بازرسانانتخاب -تصویب صورتهای مالی

کشور توسط کانون استان  ثبت در سامانه سازمان ثبت اسناد و امالک 

مراجعه به سازمان ثبت شرکت ها و دریافت مدارک ثبتی پس از تایید در سامانه 

های ثبتی جهت چاپ در روزنامه محلی و روزنامه رسمی آگهی ارسال 

تحویل آگهی ها ،روزنامه ها و سایر مدارک درخواستی به پلیس اطالعات و امنیت استان جهت تمدید مجوز کانون 



مروش همبستگی و د ه  و ر گ

بی سنگر استان زنجانسنگر سازان برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون 

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت های سال

و با عنایت به آگهی دعووت 368بی سنگر استان زنجان به شماره ثبت سنگرسازانمجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون 

در محول امنواء با حضور اکثریت اعضاء هیوات 98/06/13مورخ ، در روز  چهارشنبه 98/05/27مورخ 98/ک/221734شماره 

.قانونی کانون با دستورات ذیل برگزار گردید

97/12/29صورت های مالی منتهی به و تصویب طرح -1

و بازرساستماع به گزارش عملکرد هیئت مدیره -2

.انتخاب اعضای هیئت مدیره دوره ششم کانون استان-3

انتخاب روزنامه رسمی -4

(البدلعلی اصلی و )بازرسان انتخاب -5

سونگر و شهدای وفایشانتن از یاران با 72جلسه با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل مجید و مرثیه سرایی سید و ساالر شهیدان و 

ی و بی سنگر آغاز گردید و پس از آن آقایان جالل حسینی  به عنوان رئیس سنی جلسه ، مهدی اشراقی بوه عنووان منشوساز 

.  مرتضی تحسینی  به عنوان ناظر انتخاب شدند و با انتخاب اعضای هیئت رئیسه، جلسه رسمیت یافت



مروش همبستگی و د ه  و ر گ

بی سنگر استان زنجانسنگر سازان مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده کانون مصوبات 

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت های سال 

ان اعضای هیأت مدیره دوره ششم کانون است

سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف

رئیس هیات مدیره  احمد پیری 1

نایب رئیس هیات مدیره جالل حسینی 2

خزانه دار و منشی غالمرضا رمضانی 3

هیات مدیره البدلعضو علی  مرتضی تحسینی 4

بازرس اصلی باقریجلیل 5

البدلبازرس علی  مهدی اشراقی  6

عاملمدیر نادر مقدم 7

به همراه صورت های مالی ارائه شده توسط هیات مدیره ،پس از استماع گزارش بازرس قانونی 1397گزارش مبسوط در خصوص عملکرد سال -1

.مورد تصویب قرار گرفت

دت بمکانون استان البدلو بازرس اصلی و علی مدیره جدید کانون به مدت دو سال ، هیات مجمع  بر اساس رای و نظر اعضای محترم حاضر در -2

.هیات مدیره به شرح جدول پیوست مشخص گردید98/6/16یکسال تعیین و سمت اعضای محترم هیأت مدیره در جلسه مورخ 

.    روزنامه کثیراالنتشار رسالت جهت درج آگهی انتخاب گردید-3

مورختغییرات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره صورت جلسات 

.  یداداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری زنجان تایید و ثبت گردتوسط 98/06/27
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سازماندهی جذب و کلیات

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

عضویت و تشکیل پرونده 

غیر مطلع مراجعین مراجعین مطلع 

ون ،شرح وظایف و خدمات کانسنگر سازان معرفی کانون 

اطالع رسانی شرایط عضویت در کانون استان

تکمیل فرم های عضویت

ارسال مدارک جهت چاپ کارت عضویت به کانون مرکز 

پرونده تشکیل 

...پیگیری وصول مدارک هویتی ،عکس و گواهی های جبهه،جانبازی،اسارت و

تکمیل و تایید پرونده و ثبت در نرم افزار جامع آمار و اطالعات کانون

ساله 5تمدید کارت های عضویت با اعتبار 

ند تا کمیسنگر استان زنجان تالش بیکانون سنگر سازان 
بر اساس اهداف خود به خصوص در مورد اهداف مربووط بوه 

را انجوام دهود توا هاییفعالیت، طرح ها و حمایتبرنامه ی 
سوتاد طریقسال دفاع مقدس از 8که در طول افرادیتمام 

ان به استان زنجسازندگیجنگ جهاد مهندسیو پشتیبانی
و طبق اساسونامه ی کوانونانداعزام شده عملیاتیمناطق 
.باشند ،را گرد هم آورد میعضویتشرایطدارای
شو  برکوات بویعرصوه ی دفواع ، یادگاراناینعضویت
د از تواننومینیزکانون دارد که ضمن آن اعضا برایفراوانی
طعاً ها و برنامه ها قامتیازاین. نمایندآن استفاده هایامتیاز
مویو توالش نیسوتجهوادگرخدومهاینیروایندر خور 
ایونتا در حد بضاعت و در چوارچوب اهوداف کوانون کنیم

.دهیمخدمات را گسترش 
قابل ذکر است از بودو تشوکیل کوانون اسوتان توا کنوون 
یچ هیچگونه مبلغی از اعضای محترم بابت حق عضویت و هو

. عنوان دیگری ، دریافت نشده است 
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سازماندهی جذب و کلیات

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

هه و جنگ است که به سبب حس صمیمیت با اعضا و دوستی های دیرینه ی روزهای جبایثارگرانیبی سنگر استان زنجان همه روزه میزبان سنگرسازانکانون 

ای جدید در تشکیل و تکمیل پرونده اعضعضوگیری در همین راستا . و ارتباط گرم خود را با عضویت در کانون استحکام می بخشند نهند،قدم بر چشم ما می 

98/12/29ادامه داشته و بر اساس آخرین آمار عضویت، تعداد کل اعضای محترم کانون استان تا مورخ  98کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان طی سال  

.نفر می باشد858

زنجانکانون استاناعضای آمار آخرین ، تشکیل و تکمیل پرونده اعضای جدید و عضوگیری 

765

813

843

858

انبی سنگر استان زنجسنگر سازان ساله عضویت در کانون 4مروری بر آمار 

(نفر در سال)96آمار عضویت سال 

نفر در سال )97آمار عضویت سال 

نفر در سال)98آمار عضویت سال 

تان بی سنگر اسسنگر سازان آمار کلی اعضای محترم کانون 
1398زنجان تا سال 

(رنف)اعضای افتخاری(نفر)اعضای تبعی(نفر)اعضای اصلی

71510934

نفر 858: جمع کل 
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سازماندهی جذب و کلیات

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

نرم افزار جامع آمار و اطالعات کانون استان 

ورود اطالعات اعضا 

دوره ای اطالعات اعضا بروز رسانی کنترل و 

ویرایش و اصالح نرم افزار مطابق نیاز روز

همه ساله یشپاالمنظور همینو به روز دارد ، به صحیحبه اطالعات نیازارتباط با اعضا برقراریبرایسنگر استان زنجان بیکانون سنگر سازان 
.قابل اجتناب استغیردر آن امر تغییراتی اطالعات و اعمال 

نتوای یارزیوابنهایت ها و در فعالیتو کارهااهداف، راه تعیین، برنامه ریزی، سیاستگذاریو به  هنگام، دقیق، کافیبدون در دست داشتن آمار 
کهاست  ایگونهآمار و اطالعات به ماهیتکه، چرا نیستپوشیدهکسیبر فرهنگیامر در موسسات اینضرورت .  باشدنمیپذیرامکانمربوطه 

ود آموار و امر بدون وجوایناعضا شد و تقاضایو نیازهاپاسخگوی توان میبهتر بلکه شود میفرهنگیبرنامه ریزیامر تسهیلنه تنها موجب 
.باشدنمیپذیرامکانمتمرکزو کارآمدو دقیقاطالعات 
قبول هایخصوص داشته است و تا سالایندر ایگسترده هایفعالیتسنگر استان زنجان بیموضوع ، کانون سنگر سازان اهمیتبا توجه به 
ذر بوا گواموا . استنموده هایشانخانواده اعضایتمام اطالعات آنان و ضمیمههر عضو به برایپرونده ی کامل ایجاددر خصوص بسیاریتالش 

ی نرم افوزار ارخریدبر سفارش و تصمیمسنگر استان زنجان بی، کانون سنگر سازان پیشرفتههایبه استفاده از نرم افزار نیاززمان و احساس 
رار گرفوت و کانون قاختیارو در گردیدهطراحی، نرم افزار یافتامر تحقق اینمستمر هایپیگیریگرفت که با مفیدموثر و هایکاراییآمار با 

.گردیدتکمیلاعضا هایپس از آن کار وارد کردن اطالعات در آن آغاز شد و نواقص موجود در پرونده 
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: در راستای نیل به اهداف دیداربرنامه ی

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

ی ه ی خوباز ایثارگران عضو کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان که بی ش  یادگاران بسیار با ارزش دوران دفاع مقدس هستند ، تجلیل از همتجلیل 

و بعد از تلیاهاست ،زیرا اینان همان کسانی هستند که زیر دید مستقیم دشمن لحظه ای دست از کار نکشیدند و در زمان های حساس  قبل از عملیات، حین عم

.عملیات راه رزمندگان اسالم را هموار کردند و گاه پابه پای آنای برای کوتاه کردن دست متجاوزان از خاک کشورمان جنگیدند

ی سال 
ی از دیدارها

برخ
98

دیدار از عضو محترم،سنگرساز بی سنگر 
مرحوم عطف بیات 

دیدار از خانواده محترم سنگرساز بی 
سنگر مرحوم حسن نصیری  

دیدار از خانواده محترم سنگرساز بی 
اکبر یاسرسنگر مرحوم 

دیدار از خانواده محترم سنگرساز بی 
پرویز بهرامیسنگر مرحوم 

دیدار از خانواده محترم سنگرساز بی 
عزت اله مصطفویسنگر مرحوم 

دیدار از خانواده محترم سنگرساز بی 
علی مقدسیسنگر مرحوم 

بی عضو محترم کانون سنگرساز دیدار از 
جانباز علی رسولیسنگر 

وفی  در از اعضای محترم این کانون و خانواده های محترم اعضای متدیدار تداوم با کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان نیز 

نامه همانند سالیان گذشته در تالش است ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ی سنگر سازان بی سنگر به اهداف این بر1398سال 

.از دیدار شوندگان تجلیل بعمل آورد دو میلیون ریالی و پرداخت کم  هزینه درمان، هدیهدست یافته و با اهدای کارت 
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:  دیدار در راستای نیل به اهداف برنامه ی

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

تان دیدار از خانواده های گرانقدر شهدای سنگرساز بی سنگر اسدیدار از اعضای محترم کانون استان 

کارگروه کشاورزی و 
میلیصنایع تبدیلی و تک

خانواده های محترم 
غیر عضو 

خانواده های محترم 
عضو 

رزمندگان با سابقه 
خانواده های محترم آزادگان سرافراز محترم جانبازان روز 45جبهه بیش از 

رزمندگان متوفی 

با دیدار شونده و تعیین روز و ساعت دیدارهماهنگی 

ان دیدار کنند گ،هیات مدیره و یکنفر روحانی جهت تشکیل اکیپ امناء با اعضای محترم هیات هماهنگی 

هدیه جهت اهدا به دیدار شوندگان عزیزتهیه 

هماهنگی وسیله نقلیه 

پیگیری حضور اکیپ دیدار و وسیله نقلیه در روز مقرر 

اجرای برنامه دیدار در روز مقرر

تهیه گزارش دیدار 

حفظ انسجام و صمیمیت گروهی ، تجدید میثاق ،خبر گیری و کسب اطالع از یکدیگر 
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:  یاد در راستای نیل به اهداف حفظ برنامه ی

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

کتاب 

خبرنامه داخلی 
کانون استان 

چاپ تقویم های رومیزی ،جیبی  و 
سررسید های نوروزی 

نشریات ، خبرنامه ها ،ویژه نامه ها و مجالت ارسالی توسط سایر مراکز و کانون 

1-
ت 
شارا
انت

برنامه ریزی و تهیه 
محتوا 

گمنامانخبرنامه 

توزیع، بروز رسانی و چاپ آدرس ها 

مشارکت در چاپ 

چاپ  مستقیم 

خرید آثار 

هماهنگی با نویسنده 

تأمین منبع مالی جهت مشارکت 
کم  به تامین 
توزیع کتاب چاپ کتاب ویرایش و اصالح نهایی کتاب محتوا 

هماهنگی با نویسنده و صاحب 
امتیاز اثر و تعیین قیمت نهایی

طرح موضوع خرید اثر به تعداد مورد نیاز در 
جلسه هیات مدیره و تأمین اعتبار

خرید اثر و کم  مالی به نویسنده و 
صاحب اثر 

تهیه و تولید محتواسوژه یابی 
صفحه بندی و 
چینش محتوا 

چاپ خبرنامه طراحی نهایی فرمت خبرنامه 

صفحه بندی و تهیه 
تصاویر 

طراحی ،صفحه آرایی سایز 
بندی و انتخاب کاغذ

چاپ و صحافی 
بروز رسانی و چاپ آدرس 

توزیع، ها 

ریتی دفواع ثبت و ضبط واقعیت های جنگ، اشاعه و تروی  عناصر فرهنگی، اجتمواعی و مودی. برنامۀ حفظ یاد، یکی از پن  برنامه ی رسیدن به اهداف کانون می باشد

ا کوه از امروز وظیفۀ ما و بقیه السیف دوران دفاع مقدس است که خاطرات و مشواهداتی ر. مقدس و تکریم از ایثارگران و جهادگران بزرگوارمان فرصت مغتنمی است

.آن دوران را که هنوز هم به عنوان منابع اطالعات دست اول هستند با آگاهی و اطالعات به رشتۀ تحریر و نگارش درآوریم
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:یاد در راستای نیل به اهداف حفظ برنامه ی

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

کارگروه 
تخصصی 
نفت، گاز و 
انرژی

سایت کانون
استان 

طراحی فضای 
ی ارتقاء فنسایت و 

سایت

تهیه و تولید 
محتوا 

ار بروز رسانی اخب
و اطالعیه ها 

گزارش گیری و
بررسی نظرات 

اعمال تغییرات 
متناسب با 
درخواست ها 

حساب های 
ر کاربری کانون د

مجازیفضای 
-اماینستاگر–تلگرام)

(واتساپ

تهیه اخبار و 
اطالعیه ها 

تهیه عکس  و 
اهفیلم های کوت

تهیه مطالب و 
ی تصاویر مناسبت

طراحی 
مسابقات 

ارائه مطالب 
رد متناسب با سالگ
شهادت شهیدان 

ارسال سلسله 
خاطرات از کتاب 
های چاپ شده 

سایت کانون
مرکز 

د تهیه و تولی
محتوا 

بروز رسانی 
تصاویر و طرح ها 

ارسال پیام 
کوتاه 

ارسال پیام های 
سالگرد شهادت 
شهیدان 

پیام های 
مناسبتی 

رسانیاطالع 
خدمات رفاهی 

اطالع رسانی 
ترحیممجالس 

ارسال 
اطالعیه ها 

مسابقات 
پیامکی

سایت 
خبرگزاری ها 

ارائه اطالعات 
و یا هماهنگی 
مصاحبه 

طراحی و آماده 
سازی تصاویر 

ارسال محتوا به 
همراه تصاویر در 

اختصاصیاکانت

بار گذاری بر روی
سایت توسط 
کانون مرکز 

گزارش گیری و
بررسی نظرات

درج مصاحبه و 
یا اطالعات 
ارائه شده در 
سایت های 
اختصاصی 

استفاده از ظرفیت عظیم فضای مجازی -2
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کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

ایفا موی ... ا و یکی از ابزارهای ارتباط فرهنگی نقش بسزایی در ارائه اخبار کانون ، خاطرات اعضای محترم ، اشتراک تصاویر ،معرفی کتاب هبعنوانسایت کانون وب2-1

هوا و فرصوتتوانسته ایم اعضای محترم کانون استان را از آخرین اخبار مطلوع نمووده و تموامی بروزرسانیو با استفاده از سایت کانون و ارتقاء 98در طول سال .کند

.گیریم و نظرات و پیشنهادات اعضای محترم را جمع آوری نماییمامکانات موجود را جهت نیل به اهداف خود به کار 

اه ارتباطی موثر کانون استان زنجان نیز با بهره گیری از این ر. فضای مجازی با فراگیر شدن تلفن های هوشمند به یکی از بهترین راه های ارتباطی تبدیل شده است2-2

اطالع رسانی ،تولید و ارائه محتوای مرتبط با اهداف کوانون جهت (09218041737) واتساپو اینستاگرام، تلگراماز همان ابتدا با استفاده از این بستر و ایجاد کانال در 

ذوالفقار سوتاد پشوتیبانی مهندسوی جنوگ جهواد 22از زحمات وصف ناپذیر جهادگران گمنام گردان مهندسی و فیلم اشتراک تصاویر،سنگرسازان بی سنگر استان 

.، بهره برده استزنجانسازندگی استان 

جهت اطالع رسانی فعالیت ها ،پیام های تبری  مناسبتی، 98سال می باشد که در طول 3000241222یکی از ابزارهای ارتباطی کانون سامانه پیام کوتاه به شماره 2-3

.از این بستر بهره برداری گردیده استپیام 39.860به تعداد ... اطالع رسانی سالگرد شهادت شهدای گرانقدر کانون استان ،اطالع رسانی مجالس ترحیم و 

، محتوا و تصاویر  به صورت دوره ای 98با فراهم شدن امکان ورود مطلب برای کانون سنگر سازان بی سنگر  استان ها  از طریق سایت کانون مرکز ، در طول سال 2-4

. جهت انعکاس از طریق سایت آن کانون ارسال گردیده است

با توجه به سخن مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت فضای مجازی ، می توان دریافت ؛حضور در ایون عرصوه نقوش 

مه ها ، چشم به کم  فضای مجازی می توان بستر مناسبی فراهم نمود تا تفکرات ، ایده ها ، برنا. تعیین کننده ای دارد

.را به خوبی انتقال داده و ارتباط دوجانبه میان اعضای محترم کانون استان برقرار نمود... انداز ها و 
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تصاویر و خاطرات  اسناد و آثار تاریخ شفاهی 

اطالع رسانی عمومی و فراخوان جهت جمع آوری اسناد ، آثار ،تصاویر و خاطرات

جمع آوری اسناد و آثار ،تصاویر و خاطرات

تفکی  آثار بر مبنای فعالیت ها و اشخاص

اسکن و بایگانی ویرایش، ساماندهی و 

...استفاده از آثار تصاویر و خاطرات جمع آوری شده در بخش های انتشارات ،فضای مجازی و 

به صاحبانبازگرداندن اصل آثار 

اتاق اسناد جهت بایگانی به ارسال برخی از  نسخه ها 

تدوینگرهماهنگی راوی و 

تعیین جلسه هماهنگی جهت آشنایی بیشتر و توضیح طرح 

هماهنگی محل  مناسب جهت انجام مصاحبه 

تعیین سر فصل های مصاحبه و توجیه راوی 

انجام مصاحبه طی جلسات متعدد و متوالی 

مطلعینمطابقت اسناد و گفته های راوی و در صورت نیاز کسب اطالع از سایر 

آرشیو و پیاده سازی مصاحبه ها 

ویرایش مصاحبه و پیگیری اسناد و تصاویر مورد بحث 

آماده سازی اولیه جهت نشر 

حفظ آثار -3

و فیلم با استفاده از تصاویر و مستندات نماهنگتهیه 
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سال دفاع مقدس است که کمبود منابع مستند آن زمان را می تواند بوه 8تاریخ شفاهی روشی برای گردآوری و روایت رخ داده ها و وقایع جنگ در 3-1

.باشدو کسانی که حاضر در آن صحنه بودند بیان کنند تا مکملی برای اسناد رزمندگاننوعی از زبان و قلب های آن 

شفاهی خاطرات همسنگران تاریخ ادامه روند مصاحبه ، پیاده سازی و تایپ با 98بی سنگر استان زنجان در طول سال سنگرسازاندر همین راستا کانون 

بوی سونگر سنگرسوازانبی سنگر، آزادگان سرافراز و جانبازان عزیز جهت حفظ و ثبت گنجینه تاریخ شفاهی سنگرسازانشهدای گرانقدر زندگینامه ،

. استان اقدام نموده است

آوری اسناد ، آثار ، خاطرات و  تصاویر سنگر سازان بی سنگر استانجمع 3-2

جهواد نگ این کانون در راستای تکمیل آرشیو خود اقدام به جمع آوری و اسکن اسناد ، آثار ، خاطرات و تصاویر از نیروهای ستاد پشتیبانی مهندسی ج

سنگر سازان بی سنگر استان زنجان در دوران دفاع مقدس ، جمع ،آثار و اسناد تصاویراز تعدادی ،  98سازندگی استان زنجان نموده است که طی سال 

. آرشیو شد و آوری 

.دمودناعضای محترم این کانون آثار و خاطرات خود را نیز جهت استفاده در سایت ، خبرنامه ، کانال و سایر برنامه ها به کانون استان ارائه نهمچنین 
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ی فلکسی نمای بیرون
محل دفتر کانون

تهیه اسپیس فریم جهت آماده سازی محل نصب 

تخته شاسی 

تصاویر و طرح ها هدا نقاشی دیجیتال تصاویر ش

آماده سازی و طراحی طرح ها و پرچم  بنر

خانواده های تحت پوشش وترحیمچاپ آگهی های  تسلیت آگهی

دیوار نگاری 

هماهنگی دیوار در معرض دید جهت نگارگری 

هماهنگی با نگارگر و نقاش 

طراحی تصویر ویژه نگارگری 

تهیه قرارداد همکاری با صاحب دیوار و نگارگر 

اجرا بر روی دیوار 

اتمام قرارداد با نگارگر و نگهداری از طرح ترسیمی 

چاپ فلکسی ها و نصب بر روی اسپیس ها 

اتمام طرح و نگهداری 

تعویض فلکسی ها هر چند سال یکبار و بروز رسانی طرح ها 

آماده سازی ماکت کل طرح 

طراحی و ویرایش طرح فلکسی ها 

نصب اسپیس توسط نصاب 

هدیه به رزمندگان و یا نصب
در محل کانون 

چاپ بر روی تخته شاسی در
سایز های مختلف

ترکیب تصاویر و آماده سازی
طرح

آماده سازی تصاویر  د هماهنگی با آقای نجفی شاگرد استا
فرشچیان 

تهیه قرارداد اجرای طرح 
آماده سازی نمونه اولیه و سیاه 

سفید 
ای ویرایش و تهیه فرمت رنگی نقاشی ه

دیجیتال 

چاپ

محل های مورد نظرو یا استفاده در نصب 

اتمام طرح و طراحی نهایی جهت چاپ

چاپ و اهدا به خانواده های معزز 
شهیدان 

4-
پ 
ی و چا

امور طراح
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کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

ضورورت. جزو مهمترین برنامه های کانون استان موی باشودآن هااهداف عالی بی سنگر و همچنین سنگرسازانو ، راه و مرام شهدا ها حفظ و ثبت پایمردی 4-1

اه ها ، استفاده ن رترینشان دادن این تابلوی عظیم رشادت و فداکاری و از خودگذشتگی مسئله بسیار مهمی است که باید آن را زنده و پویا نگاه داشت و یکی از بر

ود را  از کانون استان فعالیت های مربوط به ایجاد نمایشوگاه دائموی خو. از توان نمایشگاه ها است که جلوه های نمایش آن در ایجاد نمایشگاه های دائمی می باشد

نصوب طراحی ، چاپ وهمچنین و قانونی کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان محل در فلکسی و نصب ترمیم نیز با98آغاز نموده است و در سال 1394سال 

. ورزدشده فضای داخل  محوطه ، در تالش است نسبت به تکمیل این نمایشگاه اهتمام محل های مشخص در فلکسی های جدید 

آناندر مجالس ترحیم اعضا و افراد درجه ی  خانوادهای محترم شرکت ترحیم و های تسلیت و چاپ آگهی 4-2

و رهابلدوزو لودرهاسال دفاع مقدس از طریق ستاد پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد استان زنجان، با تمام قوا بر پشت 8که در طول جهادگرانیاز مقام پاسداشت

ان کموال بی سنگر می باشد که با حضور پر رنگ خود از خانواده هوای آنوسنگرسازاندر سخت ترین شرایط از میهن شان دفاع کردند، ی  وظیفه بر دوش کانون 

.تقدیر و تشکر را داشته باشد

و و اعضای درجه ی  خانواده ی آنان شری  دانسته و بوا چواپسنگرسازاندر همین راستا کانون استان زنجان طبق سال های گذشته، خود را در غم فقدان این 

.های آنان قدر دانی می نمایدایثارگرینصب آگهی های تسلیت از 

رنامه هابی سنگر استان زنجان جهت استفاده در محل کانون و بسنگرسازانو رومیزی کانون ساحلی ، اهتزارطراحی ،  چاپ  و خرید پرچم های تشریفاتی ،4-3
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ویژه برنامه های هفته دفاع مقدس (  دوره3) ویژه برنامه گردهمایی های کانون استان 

هماهنگی زمان و مکان گردهمایی در جلسه هیات امناء و هیات مدیره 

ری و تهیه کارت دعوت و ارسال به اعضای محترم ، مسئولین استانی و کشو
کانون ها 

هماهنگی محل ،چینش محل  و آماده سازی سین برنامه 

و سخنرانان مداحاندعوت از 

تهیه پ  فرهنگی 

هماهنگی برگزاری  مسابقه ویژه گردهمایی 

تهیه هدیه جهت اهدا به سنگر سازان منتخب 

هماهنگی و تهیه شام و پذیرایی 

اجرای  برنامه گردهمایی

تهیه گزارش و آماده سازی فیلم همایش 

میادینذوالفقار در معابر و 22شهدا و عملکرد گردان بنرنصب 

چاپ خبرنامه ویژه هفته دفاع مقدس

ته بروز رسانی صفحات اجتماعی و سایت کانون با محتوی گرامیداشت هف
دفاع مقدس 

ارسال پیام کوتاه تبری  و بزرگداشت هفته دفاع مقدس 

در طول هماهنگی برنامه تلویزیونی با حضور سنگر سازان بی سنگر استان
هفته دفاع مقدس 

برنامه ریزی و هماهنگی مسابقات ویژه هفته دفاع مقدس و اهدا جوایز به
برندگان 

ویژه برنامه ها -5
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جلسات و نشست ها
برگزاری جلسات هیأت مدیره -1

برگزاری مجامع -2

برگزاری گردهمایی ها -3

شرکت در جلسات کمیسیون -4

ایثارگران استان 

شرکت در جلسات استانداری-5

شرکت در جلسات شهرداری-6
شرکت در جلسات شورای -7

هماهنگی کانون مرکز 

شرکت در گردهمایی ساالنه -8
نگ فرماندهان پشتیبانی مهندسی ج

جهاد  

شرکت در مجامع کانون مرکز -9

برگزاری مسابقات فرهنگی 

عیین طرح پیشنهاد برگزاری مسابقات ،ت-1
اهداف ،دستاورد و هدایا 

طراحی سواالت مسابقه متناسب با -2
اهداف و برنامه ها 

اطالع رسانی از طریق صفحات مجازی -3
به پیام کانون ، خبرنامه ،سایت و ارسال  

اعضای محترم جهت شرکت در مسابقه 

بررسی پاسخ های ارسالی و انتخاب -4
پاسخ های صحیح 

قرعه کشی و انتخاب برندگان -5

ت هماهنگی با برگزیده گان جهت دریاف-6
ریال به نفرات 3.000.000و 5.000.000جوایز 
برتر 

اهدا جوایز و آماده سازی گزارش -7

هماهنگی و همکاری با ادارات ، ارگان ها و کانون های همسو

ها انمرکز،استبی سنگر سنگرسازانکانون -
و شهرستان های ویژه  

پلیس اطالعات و امنیت استان زنجان -

اداره کل امور مالیاتی 

صدا و سیمای مرکز زنجان-

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع -
مقدس

ی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجار-
استان

موزه آثار شهدای استان زنجان -

سپاه و بسی  استان -

شهرداری زنجان -

هماهنگی و همکاری در تامین 
اطالعات و منابع جهت تدوین کتب

8در زمینه .. ،مقاالت ،نشریه ها و 
انی سال دفاع مقدس و ستاد پشتیب

مهندسی جنگ جهاد سازندگی 
استان زنجان 

هماهنگی با رابطین ، فعاالن فرهنگی  و 
پژوهشگران 

این . ردندکدفاع عزیزشانخود را با نام اعضایی به یدک می کشد که در دوران دفاع مقدس با عشق و شور از میهن اعتبار بی سنگر سنگرسازانکانون 
گرو اجرای را دربه نسل های آتی سینه آن معرفت ها ،  به سنگر و انتقال  سینه بی سنگرسازانفرهنگ سازمانی و تجربیات ، مرام کانون ادامه ی راه و 

.برنامه ادامه ی راه دانسته و در راستای دستیابی به اهداف آن تمام تالش خود را به کار گرفته است
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اعطای وام به اعضای محترم کانون 
ی اقتصاد پایدار به اعضاتالشگرانواگذاری سهام 

محترم و  ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی 
استان توسط کانون استان  

پرداخت کمک هزینه سفرهای زیارتی و سیاحتی 
به اعضای محترم کانون و خانواده های آنان

اعضای محترم کانونحمایت و پشتیبانی از 
استان

شرایط واجدینو پیگیری تلفنی پیام ارسال 
دریافت سهام مطابق اهداف طرح خانه به خانه 

بی سنگرسازانشرایط به کانون واجدینمراجعه 
سنگر استان زنجان 

دریافت و تکمیل فرم ها توسط متقاضیان واجد 
شرایط

تحویل فرم های تکمیل شده به همراه مستندات 
بی سنگر سنگر سازان پیوستی به کانون 

بررسی پرونده های دریافتی و رفع نواقص

پرونده ها تهیه لیست و جمعبندی 

پیگیری تایید پرونده ها توسط معاونت محترم توسعه مدیریت و
منابع انسانی و رئیس اداره ایثارگران سازمان جهاد کشاورزی 

استان زنجان 

اقتصاد پایدار تالشگرانارسال پرونده ها به شرکت 

تحویل و پیگیری پرونده ها تا تائیدیه دریافت 
و واریز سود ساالنه صدور برگه سهام 

بان  الحسنهقرض وام 
وام بان  کشاورزیمهر ایران 

با شرایط هاییسوئیتتهیه لیست از هتل ها و یا 
قابل قبول در برخی از شهرهای زیارتی و سیاحتی

اقامت در محل و عقد قرارداد همکاری پس از تایید 
نهایی

اطالع رسانی به اعضای محترم کانون استان 

هماهنگی رزرو محل و پرداخت کم  هزینه

اعزام به محل مورد نظر و پیگیری  نحوه ارائه 
خدمات به اعضای محترم  

کسب اطالع از وضعیت سالمتی و معیشت اعضای 
محترم کانون استان  

هماهنگی جلسه هیات مدیره و تصویب پرداخت 
درمان،بازسازیمبلغی جهت کم  هزینه 

... کفن و دفن و منزل،هزینه

اعطای مبلغ به عضو و یا خانواده محترم مورد نظر 
مطابق مصوبه هیات مدیره ُ

هماهنگی با بان  مورد نظر و یا کانون مرکز جهت 
تخصیص اعتبار مورد نیاز 

اطالع رسانی به اعضای محترم کانون استان و تهیه 
لیست متقاضیان 

معرفی اعضای محترم مطابق لیست به شعبه مورد 
نظر بر اساس اولویت درخواست 

پیگیری امور تا زمان دریافت تسهیالت  

تهیه گزارش وام های دریافتی و در صورت نیاز 
جایگزینی افراد 

مساعدت جهت وصول مطالبات بان  و یا اعطای وام های 
کمکی به اعضای محترم جهت تسویه بدهی ها



مروش همبستگی و د ه  و ر گ

حمایت در راستای نیل به اهداف  برنامه 

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال

کل پرونده های 

(پرونده543)ارسالی 
پرونده های تایید

(پرونده539)شده 

پرونده های نامشخص 

(پرونده4)

انتالشگرتکمیل و ارسال شده به شرکت پرونده های گزارش کل 

98سهام تا پایان سال اقتصاد پایدار جهت تخصیص 
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بان  کشاورزی بان  قرض الحسنه مهر ایران 

98-97-96نمودار وام های معرفی شده از سوی کانون استان طی سال های 

96سال  97سال  98سال 

ه ، کانون استان از ابتدای آغاز طرح واگذاری سهام موسسات سه گانو-1

ه نمودن ایثارگران واجد شرایط، تمام اهتمام خود را بسهامداردر راستای 

یگیوری نتیجه این فعالیت ها تکمیل اطالعات،  مسوتندات و پ. گرفتکار 

نفر از ایثارگران محترم استان  ،  ارسال پرونوده543نواقص پرونده های

نان بوده اقتصاد پایدار و پیگیری اختصاص سهام آتالشگرانها به شرکت 

.   است 

زنجان سنگر استانبیسنگر سازان ،کانون حمایتبرنامه راستایدر -2

ی از اعضای محترم خود را مطابق با اعتبار اختصاصوبه تسهیالتاعطای

18ود با سطریق بان  کشاورزی از کاال  خریدطریق کانون مرکز در قالب 

بانو موجودی حساب این کانون نزد واسپاریدرصد و اعتبار حاصل  از 

نیوز توداوم 98درصود ؛در سوال 4کوارمزدمهر ایران با الحسنهقرض 

. بخشیده است

ریال  4.300.000.000

ریال  550.000.000

ریال  365.000.000

ریال  530.000.000
ریال  480.000.000

ریال  500.000.000
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:  عملیاتی در راستای نیل به اهداف برنامه های اجرایی و 

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

سهام شرکت جهاد نصر زنجان  ا در پروژه دیوار کشی بمشارکت کانون 
شهرداری زنجان 

امور کانون در همکاری و مشارکت 
کارگاهی شرکت جهاد نصر زنجان 

مشارکت در طرح واگذاری سهام 
موسسات سه گانه 

عقد قرار داد جهت انجام پروژه 

هماهنگی با نیروی کار زیر مجموعه جهت 
اجرای پروژه 

عملیات دیوار کشی آغاز 

اتمام پروژه و تحویل صورت وضعیت قطعی 

مدیر عامل با هماهنگی کانون استان  
زنجانشرکت جهاد نصر محترم   

تأمین محل کارگاهی شرکت جهاد 
نصر زنجان 

شرکت اجرای برخی از فعالیت های 

توافق با کانون مرکز جهت اجرای طرح 

اجرای طرح واگذاری سهام در استان 

ه شرایط مطابق طرح خانواجدینشناسایی 
به خانه و اطالع رسانی عمومی 

ها و ارسال پروندهتشکیل،تکمیل
داراقتصاد پایتالشگرانبه شرکت 

ط شرکت جهاد نصر توسخرید سهام 
کانون استان از سهامداران 

به نام کردن سهام های اهدایی و 
خریداری شده 

درصد سهام  شرکت جهاد 4مالکیت بالغ بر 
نصر زنجان متعلق به کانون استان 

دی درآمد زایی و تقویت بنیه اقتصا
کانون استان 
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:  عملیاتی در راستای نیل به اهداف برنامه های اجرایی و 

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

98ن در سال بی سنگر استان زنجاسنگرسازانپیگیری موضوع انتقال مالکیت ملک محل اسکان  کانون 

بی سنگر استان ها و شهرستان های ویژهسنگرسازانشورای فصلی هماهنگی کانون 98/9/21طرح مجدد موضوع در جلسه مورخ 

به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت جهاد 98/10/4مورخ 98/ک/221805ارسال نامه شماره 
ون مرکزو ارسال رونوشت به مشاور محترم وزیر و کانالذکرکشاورزی پیرو فرمایشات و نظر مساعد ایشان در جلسه فوق 

ارجاع نامه فوق به مدیر کل محترم رفاه و پشتیبانی وزارت جهاد کشاورزی جهت کسب اطالع  نظر سازمان جهاد 
آن مدیر کل به ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان  98/10/15مورخ 33580/98/200کشاورزی استان زنجان و نامه 

هماهنگی جلسه با ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و هیأت مدیره کانون استان جهت 
رایزنی و تصویب موضوع طی صورتجلسه 

اعالم موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان در خصوص واگذاری مل  به این کانون در قالب ترک 
تشریفات 

معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع به 98/10/21ارسال نامه موافقت ریاست سازمان و صورتجلسه مورخ 
جهاد کشاورزی  و پیگیری تا حصول نتیجه  انسانی وزارت 
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امور مالی 

کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان 98اهم فعالیت ها در سال 

صورت های مالی اظهار نامه مالیاتی

گزارش های فصلی مالیاتی حقوق دستمزد و بیمه 

تنظیم و بایگانی اسناد هزینه ، درآمد و 
صورت حساب بانکی  مالیاتی اظهارنامهتنظیم 

ثبت اسناد حسابداری در دفتر و نرم افزار 
کانون 

تراز آزمایشی ماهانه و پایان دوره 

تهیه صورت های مالی نهایی 

یادداشت های توضیحی و صورت مغایرت 
بانکی

جمعبندی صورتهای مالی ،ارائه به هیأت 
مدیره

ارائه صورت های مالی به مجمع عمومی 
عادی سالیانه کانون 

تصویب صورت های مالی در جلسه هیأت مدیره 
پس از بررسی نهایی و اعمال اصالحات مقتضی

تصویب در مجمع و تهیه گزارشات الزم جهت 
ارائه به اداره ثبت و اداره امور مالیاتی 

ه ارسال به کانون سنگر سازان بی سنگر مرکز ب
همراه گزارش عملکرد 

معامالتصورت 
فصلی

گزارش مالیات بر 
ارزش افزوده فصلی 

ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب

ارائه به اداره امور مالیاتی به صورت 
الکترونیکی

محاسبه هزینه ها و 
درآمد

ثبت در سامانه

ارسال به اداره 
امور مالیاتی

محاسبه هزینه ها و 
درآمد

ثبت در سامانه

ارسال گزارش

دریافت رسید اطالعات

بیمهحقوق و دستمزد

ثبت اسناد مربوط به 
حقوق و دستمزد  

ارائه گزارش حقوق به 
دارایی 

بایگانی مدارک و رسید
های گزارش

ثبت کارکرد کارکنان 
در نرم افزار بیمه 

تهیه لیست و ارسال به
اداره تامین اجتماعی  

به صورت ماهانه

واریز حق بیمه 

بایگانی مدارک و رسید
های ارسال 

ی  دفاتر قانونپلمپاظهارنامه

ثبت درخواست  در سامانه ثبت اسناد و امالک کشور 

ورود اطالعات به سامانه ثبت سفارش

ارسال درخواست از طریق پست 

دریافت دفاتر و بهره برداری

و ثبتوی  ه ایبیموخود را طبق قوانین مالیاتی و وحقوقیبی سنگر استان زنجان کلیه امور حسابداری سنگرسازانکانون 

لی و کلیه امور موا. نمایدگزارش ارائه می ارگانهاقانونی و مشخص شده به این زمان هایساالنه در موعد مقرر انجام و در 

ا اسوتفاده حسابداری کانون طبق استاندارد تعیین شده و آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد و ب

ه  رعایوت توجه بکانون استان با ثبتی ؛ امور مستقیم تهیه و تنظیم مالیاتهایقانون 139ماده ( ی)از معافیت موضوع بند

به اداره ثبوت دفاتر ساالنهپلمپاظهارنامهمجامع کانون و جلسات هیئت مدیره و تغییرات کانون و ثبت در ثبتی قوانین 

مور اجتمواعی نیز با رعایت کامل قوانین وزارت کار و رفاه ابیمه ایو امور شرکتها به صورت الکترونیکی ارسال و پیگیری 

.گزارش ها تعیین و ارسال می گردد  دوره ایبه صورت 
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