
 

 1399کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان در سال  فعالیت هایاهم  گزارش

 و آخرین آمار اعضاي کانون استان زنجان، تشکيل و تکميل پرونده اعضاي جدید عضوگيري  -1

ضوگيري  ضاي جدید ع شکيل و تکميل پرونده اع ستان زنجان ت سنگر ا سازان بي  سنگر  سال در کانون  ادامه  99 طي 

 نفر مي باشد.  869،   29/12/99 مورخ  تاتعداد کل اعضاي محترم کانون استان  ،آخرین آمار عضویتبر اساس و داشته 

 

 

 1399آمار کلی اعضای محترم کانون سنگر سازان بی سنگر استان زنجان تا سال 

 اعضاي افتخاري)نفر( اعضاي تبعی)نفر( اعضاي اصلی)نفر(

722 113 34 

 نفر   869جمع کل : 
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بیسنگر سازان ساله عضویت در کانون 5مروری بر آمار 

سنگر استان زنجان

(نفر در سال)96آمار عضویت سال 

نفر در سال )97آمار عضویت سال 

نفر در سال)98آمار عضویت سال 

(نفر در سال)99امار عضویت سال 



 

جهت صدور کارت عضویت جدید و کانون سنگرسازان بی سنگر مرکز با توجه به اقدامات  -2

صادر شرکت  سازان بی ه )ایز ایران( کنند عقد قرارداد با  سنگر و ایجاد بانک جامع اطالعاتی 

را مطابق ليست مشخصات و تصاویر اسکن شده اعضاي محترم این کانون  ، کانون استانسنگر 

فرم هاي  ، همچنين جهت تکميل اطالعات؛نمودتهيه و به کانون مرکز ارستتال دستتتورالعمل 

ون پس از تکميل آن و ارائه کارت عضویت قبلی اعضاي محترم کان  ،کهشد عضویت جدید تهيه 

 دریافت می نمایند.خود را جدید ،کارت عضویت 

 نرم افزار جامع آمار و اطالعات کانون استان -3

صحيح و به روز دارد ، به همين  ضا نياز به اطالعات  ستان زنجان براي برقراري ارتباط با اع سنگر ا سازان بي  سنگر  کانون 

 .ه ي اطالعات و اعمال تغييرات در آن امر غير قابل اجتناب استمنظور پاالیش همه سال

ها و در ریزي، تعيين اهداف، راه کارها و فعاليت هنگام، سياستگذاري، برنامه بدون در دست داشتن آمار کافي، دقيق و به

ورود -1نيز مطابق ساليان گذشته سه فعاليت عمده ي  99لذا در سال  باشد..پذیر نمي نهایت ارزیابي نتایج مربوطه امکان 

صااورت  روز ازيو اصااالن نرم افزار مطابق ن شیرایو -3 اطالعات اعضااا يدوره ا يکنترل و بروز رسااان -2 اطالعات اعضااا

 پذیرفت.

 مجامع ،جلسات ،نشست ها و گردهمایی  -4

 معمج يبرگزار الف(

 يبه آگه تیو با عنا 368سنگر استان زنجان به شماره ثبت  يبطور فوق العاده کانون سنگرسازان ب يعاد يمجمع عموم 

اعضاء  تیبا حضور اکثر  06/07/1399مورخ  یکشنبه ، در روز  22/06/1399 مورخ 99ک//221888دعوت شماره 

 .دیبرگزار گرد لیکانون با دستورات ذ يامناء در محل قانون اتيه

انتخاب  -4  و رهیمد ئتياستماع به گزارش عملکرد ه-29/12/1398به  يمنته يمال يصورت ها بیطرن و تصو -1

به  1398ارش مبسوط در خصوص عملکرد سال گز همچنين  البدل( يو عل يانتخاب بازرسان )اصل -5 يروزنامه رسم

بر  ت،قرار گرف بیمورد تصو ي،پس از استماع گزارش بازرس قانون رهیمد اتيارائه شده توسط ه يمال يهمراه صورت ها

 .دیگرد نييتع کسالیالبدل کانون استان بمدت  يو عل يمحترم حاضر در مجمع  ، بازرس اصل يو نظر اعضا ياساس را

 رهیمد أتيجلسات ه يبرگزار ب( 

 اهم مصوبات جلسات : 



 

 انتشار روزانه کتاب جاده هاي بهشتي از طریق صفحات مجازي این کانون  -1

 تسهيالت رفاهي بانک ملي به کانون استان و اطالع رساني به اعضاي محترم  موضوع اختصاص -2

 يأت امناي کانون استان مطابق آیين نامه افزایش هيأت امنا بررسي موضوع افزایش اعضاي محترم ه -3

 بررسي موضوع همترازي فرماندهان  -4

  1398اسفند  29بررسي و تصویب صورت هاي مالي منتهي به  -5

 بررسي و تصویب پرداخت کمک هزینه درماني به برخي از اعضاي محترم کانون استان  -6

 شهيد استان  3535تصویب موضوع همکاري کانون استان با کنگره  -7

 و ...

 نتوسط نماینده محترم این کانون در کميسيواستان  ثارگرانیا ونيسيشرکت در جلسات کم ج(

 کانون مرکزد( شرکت در جلسه فصلی شوراي هماهنگی 

 اهم مصوبات جلسه :

پيگيري تنظيم و و ارسال درخواست کتبي به هيأت رئيسه مجلس شوراي اسالمي در خصوص اضافه کردن نام  -1

ایثارگران جهاد سازندگي )سنگرسازان بي سنگر( در کنار نام بسيج در مفاد قانون خدمات جامع به ایثارگران جهت 

 مزایاي قانون مذکور .بهره مندي این قشر از ایثارگران از 

نهایي شدن انعقاد تفاهم نامه همکاري في مابين کانون سنگرسازان بي سنگر و اداره کل امور ایثارگران و ابالغ آن به  -2

 استان ها 

کمک و پيگيري در خصوص تأمين مکان مورد نياز استقرار کانون استان ها و شهرستان هاي ویژه و واگذاري قطعي  -3

 ه آن ها و فروش ملک مناسب ب

کمک و پيگيري تأمين و پرداخت بدهي وزارت متبوع به بانک کشاورزي بابت زمين تعميرگاه شهيد کریمي سابق  -4

 ساله به کانون مرکز  50واقع در خيابان ستارخان ، خيابان شادمهر و واگذاري حق بهره برداري حداقل 

ت طلب استان ها یا پرداخت کمک نقدي به تأمين هزینه هاي ملي طرن واگذاري سهام تالشگران جهت پرداخ -5

 کانون به منظور پرداخت استان ها 

 يشرکت در جلسات استاندار ه( 

 يشرکت در جلسات شهردارو( 

 شهيد استان  3535 شرکت در جلسات کنگره ز( 

 يعامل کانون سنگرسازان ب ریاستان زنجان با حضور مد يکنگره شهدا میاسناد و تکر يآورجمع تهيجلسه کماولين 

 دربرگزار شد .  17/9/99استان زنجان  در مورخ  ثارگرانیو امور ا ديشه اديبن رکلیمد استیبه ر استان زنجان سنگر



 

 يها نهيزم يدر برخ يهمکار شنهاديسنگر استان زنجان با ارائه پ يعامل کانون سنگرسازان ب ریمد جلسه  نیا

؛ جهت حضور پر رنگ و   ادیاهداف حفظ  يسنگر استان در راستا يسنگرسازان ب يشهدا ادمانی ي، طراح يفرهنگ

 ديشه 3535ارائه گزارش کنگره  جلسه ي   همچنين دومين کرد.  يکانون در کنگره مذکور اعالم آمادگ نیموثر ا

سنگر استان زنجان با  يعامل کانون سنگرسازان ب ریمد يهماهنگ با سنگر  ياستان زنجان در محل کانون سنگرسازان ب

استان زنجان در مورخ  3535ستاد کنگره  نياستان و جانش ديشه 3535کنگره  میو تکر يجمع آور تهيکم ريدب

 ياز روند برگزار يمحترم ستاد کنگره گزارش نيجلسه جانش نیا در .دیکانون برگزار گرد نیمحل  دفتر ادر  23/9/99

 .ائه نمودند استان از شروع تا کنون ار يکنگره شهدا

 برنامه دیدار -5

تمامي دیدارهاي این کانون با مراجعه اعضاي محترم کانون  1399شيوع و همه گيري بيماري کرونا در سال  با توجه به 

ستان و در محل کانون ستان زنجان ا سنگر ا سازان بي  شت  سنگر صد  در  ،تنهاتداوم دا برخي از موارد دیدارهایي به ق

دیدار از خانم فرهنگي جهت عيادت از  در این بين به شااکل گذشااته صااورت گرفت که ،عيادت از اعضاااي محترم بيمار 

نيز تقدیم ایشان گردید . همچنين طبق صورتجلسه هيئت مدیره  اي هزینه کمکایشان چند نوبت در سال انجام شد و

کانون کمک ه نه زمحترم  قاي قوچعلي حاتمي درمانی قدیم طي دیداري آ به خانواده مرحوم عطف و ت کمک بالعوض 

  .پرداخت گردیدآقاي بهرامعلي شامي و  بيات 

شاورز ثارگرانیصورت گرفته با اداره کل ا يها یهماهنگپيرو  -6 صوص  يوزارت جهاد ک در خ

شتتاخق قرارگاه  ديجان نثار بعنوان شتته نیحاج کمال الد ديانتخاب ستتردار جهادگر شتته

، مستتتندات ،  نامهيزندگ ي دهيکچ،  1400در ستتال  ينور وزارت جهاد کشتتاورز انيراه

الزم به  اداره کل  يها يبزرگوار و جهت بهره بردار ديشه نیا  يها لميو ف ریخاطرات ، تصاو

 د. تهيه و ارسال گردیکه درخواست نموده اند ،   ییادارات و ارگان ها ریو سا ثارگرانیامور ا

 هفته دفاع مقدسویژه ي ه ي مسابق يبرگزار - 7

برگزار دقيقه توساط این کانون به مناسابت چهلمين ساالگرد هشات ساال دفاع مقدس  5الي  3مساابقه فيلم خاطره ي 

شاارکت در مسااابقه با نقل خاطره اي از شااهداي گرانقدر ساانگرساااز بي ساانگر اسااتان ،  جهت عالقه مندان  گردید که 

سنگري که اکنون از نعمت وجود سازان بي  سنگر سنگر و  ساز بي  سنگر  5الي  3، خاطره اي  شان بهره بردیم مرحومين 

تلگرام و با واتساپ ارسال یق دقيقه اي با بهره گيري از خالقيت خود از طریق تلفن همراه ضبط و به شماره اعالمي از طر

 ریال گردید.5.000.000ه ي مبلغ نمودند، که آقاي داوود رستميان با نقل خاطره ي خود برند



 

 استان اسناد ، آثار ، خاطرات و  تصاویر سنگر سازان بی سنگر جمع آوري 8

ستاد  صاویر از نيروهاي  سناد ، آثار ، خاطرات و ت سکن ا شيو خود اقدام به جمع آوري و ا ستاي تکميل آر این کانون در را

نيز اعضاي محترم  99ور در طول سال به همين منظپشتيباني مهندسي جنگ جهاد سازندگي استان زنجان نموده است 

آثار و خاطرات خود را جهت اسااتفاده در سااایت ، خبرنامه ، کانال و سااایر برنامه ها به کانون اسااتان ارائه ان اسااتکانون 

 نمودند.

روزانه در کانال تلگرامي  ثبت  همچنين کتاب جاده هاي بهشااتي )خاطرات سااردار جهادگر حام احمدپيري ( به صااورت

کاران شاارکت جهادنصاار زنجان مکانون ساانگرسااازان بي ساانگر اسااتان و کانال تلگرامي مدیران کانون مرکز و تلگرام ه

 روز منتشر گردید . 24ماه و  6واتساپ دوستان کانون سنگرسازان بي سنگر استان ،واتساپ مدیران کانون مرکز به مدت ،

  يمجاز يافض ميعظ تياستفاده از ظرف 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سازيمصاحبه ، ادامه روند  -10 شفاهی،و تایپ  پياده  شهداي گرانقدر و اعضاي محترم  تاریخ 

  کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان 



 

 و تسليت در کانال تگرام و واتساپ کانون  آگهی ترحيم درج  -11

 ارتباط و همکاري با کانون استان ها و شهرستان هاي ویژه  -12

شته ها  -13 ستاي تامين اطالعات و نو ضا ،محققان و پژوهندگان در را همکاري و هماهنگی با اع

سال دفاع مقدس و ستاد پشتيبانی مهندسی  8جهت تدوین کتب ،مقاالت و خاطرات در زمينه 

 جنگ جهاد سازندگی استان زنجان

 پرداخت تسهيالت  -14

محترم خود را مطابق با  يتان زنجان اعطاي تسهيالت به  اعضادر راستاي برنامه حمایت ،کانون سنگر سازان بي سنگر اس

درصااد و اعتبار حاصاال  از  18با سااود  ملي بانک قیکانون مرکز در قالب خرید کاال  از طر قیاز طر ياعتبار اختصاااصاا

 دهيتداوم بخش زين 99درصد ؛در سال 4با کارمزد  رانیکانون نزد بانک قرض الحسنه مهر ا نیحساب ا يموجود يواسپار

 است.

 

   طرح واگذاري سهام موسسات سه گانه -15

ريال2.200.000.000
ريال500،000،000

99نموداروام های معرفی شده سال 

بانک ملی بانک قرض الحسنه مهر ایران



 

ستان از ابتدا ستا يآغاز طرح واگذار يکانون ا سه گانه ، در را سات  س سهامدار  يسهام مو

 ليها تکم تيفعال نیا جهيتمام اهتمام خود را به کار گرفت. نت ط،یواجد شرا ثارگرانینمودن ا

محترم استتتان  ،   ثارگرانینفر از ا  543ينواقق پرونده ها يريگياطالعات،  مستتتندات و پ

سال پرون صاد پا دهار شگران اقت شرکت تال سهام آنان بوده  يريگيو پ داریها به  صاص  اخت

 است . 

 

سط این کانون از  -16 صر زنجان تو شرکت جهاد ن سهام  خرید و انجام امور مربوط به انتقال 

 متقاضيان ،مطابق گذشته با هماهنگی اداره امور سهام جهاد نصر استان 

ضاي محترم کانون و خانواده  -17 شکالت اع سائل و م سيدگی، کمک وهمياري  به برخی از م ر

 هاي عزیز ایشان

صب  -18 ستان دفترفلکسی هاي  محل قانونی  تمامی ترميم و ن سنگر ا سنگرسازان بی  کانون 

و همچنين طراحی ، چاپ و  طراحی شده است  با هدف ایجاد نمایشگاه دائمی بصري که زنجان

مجموع سهام با اعمال افزایش سرمایه 
سهم  11.626.400

تعداد سهام

سهم 29066

مجموع امتياز 

امتياز 58.110

تعداد کل 
سهامداران 

نفر 543



 

یاد و ارز  هاي  نصتتب فلکستتی هاي جدید در برخی از محل هاي مشتتخق جهت حفو 

 سنگرسازان بی سنگر استان زنجان

ستاد پشت یشگاهینما يفضا ليتکم -19  یبانيساختمان دوران هشت سال دفاع مقدس ِ

 استان زنجان  یجهاد سازندگ یمردم يکمک ها تیجنگ و ستاد جذب و هدا یمهندس

شت  رويپ ستاد پ سال دفاع مقدس ِ شت  ساختمان دوران ه صاص   س يبانياخت ستاد  يمهند جنگ و 

سازندگ يمردم يکمک ها تیجذب و هدا ستان زنجان )واقع در يجهاد  سازمان  2ساختمان شماره  ا

شاورز ستان زنجان(به دب يجهادک ستان ، ا ديشه 3535کنگره  رخانهيا الزم  يها يکانون هماهنگ نیا

سازان ب يشهدا يمحل با اِلمان ها يحجهت طرا شت يسنگر ستاد پ شمند   يبانيسنگر و عملکرد ارز

 استان زنجان در هشت سال دفاع مقدس  را بعمل آورد. يجنگ جهاد سازندگ يمهندس

سال   -20 شنهادي هيات امناي افزایش  ار ست پي ستان به لي سنگر ا سازان بی  سنگر  کانون 

 کانون مرکز جهت تایيد در مجمع کانون مرکز .

به استناد مصوبه ي مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون سنگرسازان بي سنگر مرکز در مورخ 

ستان ها و شهرستان هاي 14مبني بر الحاق بند )د( به ماده  28/6/98 ساسنامه کانون مرکز ، کانون ا ا

و تصااویب آن اقدامات الزم جهت تکميل کانون اسااتان با طرن موضااوع در جلسااه هيأت مدیره ؛ ویژه 

هت تأیيد فرزند فرمانده شهيد سنگرسازان بي سنگر استان را انجام و ج 4مدارک و فرم هاي مربوط به 

 ر مجمع به کانون مرکز ارسال نمود. د

 امور مالی  -21

سازان ب سنگر ستان زنجان کل يکانون  سابدار هيسنگر ا   يو ثبت يامهيو ب ياتيمال نيخود را طبق قوان يوحقوق يامور ح

شده گزارش ارائه م يقانون يهاساالنه در موعد مقرر انجام و در زمان شخص  سابدار يامور مال هي. کلدینما يو م  يو ح

 تيمردم نهاد و با استفاده از معاف يسازمان ها تيو فعال سيتاس یينامه اجرا نیيشده و آ نييکانون طبق استاندارد تع

 نيقوان تیکانون اسااتان با توجه به  رعا ي؛ امور ثبت ميو تنظ هيته ميمسااتق ياتهايقانون مال 139( ماده يموضااوع بند)

کانون و ثبت اظهارنامه پلمپ دفاتر سااااالنه به اداره ثبت  راتييو تغ رهیمد ئتيدر مجامع کانون و جلساااات ه يثبت

 يوزارت کار و رفاه امور اجتماع نيکامل قوان تیبا رعا زين يامهيو امور ب يريگيارسال و پ يکيشرکتها به صورت الکترون

 گردد  . يو ارسال م نييگزارش ها تع يابه صورت دوره

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 هماهنگی و همکاري مستمر و تنگاتنگ  با ادارات و ارگان ها  -22

  سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان 

همکاري و هماهنگي مساااتمر بين این کانون ، ساااازمان جهاد کشااااورزي اساااتان زنجان ، اداره امور ایثارگران ، کانون 

  هاي گذشته ادامه داشته است.جهادگران و کانون بازنشستگان سازمان جهاد کشاورزي استان همچون سال 

  استانداري زنجان 

همه ساله کانون استان در تمامي جلساتي که از سوي سازمان هاي مردم نهاد استانداري زنجان برگزار مي گردد ، دعوت 

شنهادات و انتقادات  ستان زنجان نظرات ، پي سنگر ا سازان بي  سنگر شده و مدیر عامل این کانون با تبيين فعاليت کانون 

 مردم نهاد علي الخصوص در حوزه امور ایثارگران ارئه مي نماید. خود را جهت بهبود فرایند فعاليتي سازمان هاي 

  شهرداري استان زنجان 

 پليس اطالعات و امنيت استان زنجان 

 اداره کل امور مالياتي  

  صدا و سيماي مرکز زنجان 

 استان زنجان بنياد حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع مقدس 

  زنجاناداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري استان 

  موزه ي آثار شهداي استان زنجان 

  سپاه و بسيج استان 

 


