
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهم فعالیت هایگزارش 

 کانون سنگرسازان بی سنگر

 1400در سال استان زنجان 
 



 

 

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

 زنجان

ادامه  1400 طي سال در کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان تشکيل و تکميل پرونده اعضاي جدید عضوگيري 

 نفر مي باشد.  879، 28/12/1400مورخ  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(

731 114 35 

 نفر  879جمع کل : 

 

813

843

858

869

879

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 

(نفر در سال)1400امار عضویت سال 



 

ادامه روند تکميل فرم هاي عضویت جدید کانون ، تکميل مدارک و رفع نواقص پرونده هاي  -2

عضویت اعضا ، دریافت کارت هاي عضویت قدیمی ، تحویل کارت عضویت جدید و ارسال 

بانک جامع اطالعاتی ليست مشخصات به کانون سنگرسازان بی سنگر مرکز جهت افزودن به 

ه )ایز ایران( مطابق دستورالعمل قرارداد با شرکت صادر کنندعقد  پيروسنگرسازان بی سنگر 

 تهيه شده 

 نرم افزار جامع آمار و اطالعات کانون استان -3

کانون سنگر سازان بي سنگر استان زنجان براي برقراري ارتباط با اعضا نياز به اطالعات صحيح و به روز 

 .اعمال تغييرات در آن امر غير قابل اجتناب استدارد ، به همين منظور پاالیش همه ساله ي اطالعات و 

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

نيز مطابق ساليان  1400لذا در سال  باشد..پذیر نمي ها و در نهایت ارزیابي نتایج مربوطه امکان فعاليت 

 -3 اطالعات اعضا يدوره ا يکنترل و بروز رسان -2 ورود اطالعات اعضا-1ت عمده ي گذشته سه فعالي

 صورت پذیرفت. ،روز ازيو اصالح نرم افزار مطابق ن شیرایو

مستندات و نامه هاي کانون به صورت  ،انجام امور مربوط به ساماندهی و بایگانی پرونده ها  -4

 هفتگی  

 مجامع ،جلسات ،نشست ها و گردهمایی  -5

 معمج يبرگزار الف(

و با  3۶8سنگر استان زنجان به شماره ثبت  يبطور فوق العاده کانون سنگرسازان ب يعاد يمجمع عموم

 1۵/۶/1400، در روز دوشنبه مورخ 31/۵/1400مورخ  00ک//2219۵4دعوت شماره  يبه آگه تیعنا

 گزاربر لیکانون با دستورات ذ يامناء در محل قانون اتياعضاء ه تی، با حضور اکثر 18رأس ساعت 

 .دیگرد

 30/12/1399به  يمنته يمال يصورت ها بیطرح و تصو -1

 و بازرس رهیمد ئتياستماع به گزارش عملکرد ه -2



 

 دوره هفتم کانون استان رهیت مديأه يانتخاب اعضا -3

 البدل( يو عل ي)اصل نيانتخاب بازرس -4

 يجهت درج آگه يانتخاب روزنامه رسم -۵

و عباس  يبه عنوان منش اتيجلسه ، حسن ب سيبه عنوان رئ ياشراق يمهد انیجلسه آقا يابتدا در

 .افتی تيجلسه رسم سه،يرئ تأيه يمسکن به عنوان ناظر انتخاب شدند و با انتخاب اعضا يامند

عامل کانون استان و گزارش  ریتوسط مد 1399ادامه گزارش مبسوط در خصوص عملکرد سال  در

 قرار گرفت . بیکانون ، پس از استماع ، مورد تصو يمال يصورت ها

مسکن و غالمرضا  ي،عباس امند يرياحمد پ انیمحترم حاضر در مجمع آقا يو نظر اعضا ياساس را بر

 اتيهفتم ه يالبدل دوره  يبعنوان عضو عل ينيتحس يمرتض يو آقا ياصل يبه عنوان اعضا يرمضان

 مشده را اعال نييصورتجلسه ،قبول احراز سمت تع لیسال انتخاب و با امضاء ذ 2، به مدت  رهیمد

 نمودند.

بعنوان  اتيو حسن ب يبعنوان بازرس اصل يباقر ليجل انیمحترم حاضر آقا يو نظر اعضا يبا را نيهمچن

 يرسالت ، جهت درج آگه راالنتشاريانتخاب و روزنامه کث 1400 يسال مال يالبدل کانون برا يبازرس عل

 .دیگرد نييکانون تع يها

 رهیمد أتيجلسات ه يبرگزار ب(

 اهم مصوبات جلسات : 

سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان با المان  2طراحي بخشي از محل ورودي ساختمان شماره  -1

 هاي شهداي سنگرساز بي سنگر

 دید هاست و دامنه سایت مت -2

قرض هماهنگي و معرفي اعضاي محترم کانون جهت دریافت تسهيالت از بانک ملي و بانک  -3

 مهر ایران الحسنه 

 هماهنگي جهت نصب دوربين مدار بسته در محل قانوني کانون استان  -4

 معرفي مدیر عامل کانون جهت شرکت در مجامع شرکت جهاد نصر زنجان -۵

  30/12/1399بررسي و تصویب صورت هاي مالي منتهي به  -۶



 

 تعيين زمان برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده کانون استان  -7

عباس امندي  –)احمد پيري ، رئيس هيات مدیره تعيين سمت مدیران پس از برگزاري مجمع  -8

غالمرضا رمضاني، خزانه دار و منشي و نادر مقدم به سمت مدیر  –مسکن ،نائب رئيس هيات مدیره 

 عامل انتخاب شدند. (

 طرح و تصویب پرداخت کمک هاي مالي و درماني به برخي از اعضاي محترم کانون  -9

توسط نماینده محترم این کانون در استان  ثارگرانیا امور  ونيسيشرکت در جلسات کم ج(

 نکميسيو

 د( شرکت در جلسه فصلی شوراي هماهنگی کانون مرکز 

 اهم مصوبات جلسه :

 مقام معظم رهبريپيگيري دیدار ایثارگران جهاد با  -1

پيگيري عقد تفاهم نامه همکاري فيمابين کانون و امور ایثارگران از طریق معاون محترم توسعه  -2

 وزارت 

 جدیت اداره کل امور ایثارگران جهت صدور کارت ایثار  -3

 موضوع استقرار کانون ها و هماهنگي جهت خرید محل -4

 پيگيري سهميه سربازان وظيفه جهت همکاري در کانون ها  -۵

 پيگيري وصول طلب کانون ها از محل تشکيل پرونده هاي سهام شرکت تالشگران اقتصاد پایدار  -۶

 ها و شرکت تالشگران جهت سهام گردانيکانون ما بين انعقاد قرارداد   -7

 تهيه دایرة المعارف جنگ جهاد با همکاري اداره امور ایثارگران  -8

 

 يشرکت در جلسات استاندار ه( 

فرماندهان و پيشکسوتان  ستاد پشتيبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان  جلسات  شرکت درو( 

 زنجان 

 شهيد استان  3535 شرکت در جلسات کنگره ز( 

 برنامه دیدار -6



 

تمامي دیدارهاي این کانون با مراجعه  1400در سال  بيماري کرونا ه گيري با توجه به تداوم به هم

 در  ،تنهاتداوم داشت  سنگرسازان بي سنگر استان زنجان اعضاي محترم کانون استان و در محل کانون

 به شکل گذشته صورت گرفت.،برخي از موارد دیدارهایي به قصد عيادت از اعضاي محترم بيمار 

 ون استان هدیه فرهنگی به اعضاي محترم هيات امناي کان اهدا  -7

اطالع رسانی اخبار و اطالعيه هاي ضروري به اعضاي محترم کانون از طریق فضاي مجازي  -8

 واتساپ و سامانه پيامکی،کانال هاي تلگرام 

تجليل از ایثارگران سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان در همایش تجليل از  -9

نفر از پيشکسوتان با مشارکت  25پيشکسوتان در هفته دفاع مقدس و اهدا هدیه به 

 کانون و کميسيون امور ایثارگران استان 

سردار جهادگر شهيد حاج کمال الدین و خاطرات  نامهياز زندگ يا دهيچکانتشار روزانه  -10

جهت انتقال  واتساپ و سایت کانون،از طریق کانال هاي این کانون در تلگرام    جان نثار 

به  ایشان توجه به انتخاب با  ثاریاسوه ا نیا يمرام ، مکتب و ابعاد وجود نهيبه س نهيس

  1400در سال  ينور کشور انيشاخص حماسه راه ديعنوان شه

حاج  ديسردار جهادگر شه نامهيزندگ از هفته دفاع مقدسویژه ي ه ي مسابق يبرگزار -11

  1400در سال  ينور کشور انيشاخص راه ديجان نثارشه نیکمال الد

حاج  ديسردار جهادگر شه نامهيانتشار روزانه زندگ رويسنگر استان زنجان پ يکانون سنگرسازان ب

به مناسبت هفته  يامکيکانون استان ،مسابقه پ واتساپ کانال تلگرام و  قیجان نثار از طر نیکمال الد

با  دفمصا 7/7/1400مهلت ارسال پاسخ  مورخ  نیآخر اینکه   دفاع مقدس برگزار نمود؛با توجه به

هر سه سوال  حيشرکت کنندگان که پاسخ صح اني،از م بود سالگرد هفته دفاع مقدس نيکمیچهل و 

و  يمختار ،فرزانهيبهرام هي،رق يغفار هي، سم يرزائيم میقرعه  ؛ خانم ها مر ديرا ارسال نمودند به ق

 ۵.000.000مبلغ  يبرنده  يو محمدرضا خدائ يشجاع ينعلي، حس يرزائيم ي،عل ياحمد مراد انیآقا

 ند که به حضورشان تقدیم گردید.شد الیر



 

 استان اسناد ، آثار ، خاطرات و  تصاویر سنگر سازان بی سنگر جمع آوري -12

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

ور در به همين منظنيروهاي ستاد پشتيباني مهندسي جنگ جهاد سازندگي استان زنجان نموده است 

استان آثار و خاطرات خود را جهت استفاده در سایت ، کانون نيز اعضاي محترم  1400طول سال 

 خبرنامه ، کانال و سایر برنامه ها به کانون استان ارائه نمودند.

کمک  تیجنگ و ستاد جذب و هدا یمهندس یبانياختصاص  ساختمان ستاد پشت  رويپ -13

در )واقع دوران هشت سال دفاع مقدس  در استان زنجان یجهاد سازندگ یمردم يها

 3535کنگره  رخانهياستان زنجان(به دب يسازمان جهادکشاورز 2ساختمان شماره 

 يشهدا يمحل با اِلمان ها یحالزم جهت طرا يها یکانون هماهنگ نیاستان ، ا ديشه

جنگ جهاد  یمهندس یبانيسنگر و عملکرد ارزشمند ستاد پشت یسنگرسازان ب

 بعمل آورد. استان زنجان در هشت سال دفاع مقدس  را یسازندگ

طراحی اینفوگرافی ویژه روز کوهنورد با تصاویر کوهنوردان سنگرسازان بی سنگر استان  -14

 زنجان و تجليل از آنان  

سنگر  استان زنجان در جبهه  یسنگرساز ب ونيروحانتهيه تصاویر و محتواي مرتبط با  -15

 یجنگ جهاد سازندگ یمهندس یبانيستاد پشت  ونيروحانبا توجه به اینکه  جنگ يها

سنگر  در  یستاد در کنار سنگرسازان ب يمحوله از سو يها تیاستان زنجان با مامور

 . افتندی یحضور م یاتيمناطق عمل

هماهنگی و همکاري با اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان جهت  -16

 برگزاري نمایشگاه هفته دفاع مقدس 

  در،بازدید از یادمان شهداي پشتيبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان همدان   -17

و   توسط هيات مدیره کانون استان زیارت از یادمان شهداي گمنام سيرابند،  بوالحسن

 اعضاي محترم کميسيون امور ایثارگران استان 



 

  يمجاز يفضا ميعظ تياستفاده از ظرف -18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شهداي گرانقدر و اعضاي محترم  تاریخ شفاهی،و تایپ  پياده سازيمصاحبه ، ادامه روند -19

  کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان 

تهيه کليپ از تصاویر سنگرسازان بی سنگر استان زنجان و قسمت هایی از فيلم هاي  -20

در طول هشت سال دفاع ستاد پشتيبانی مهندسی جنگ جهاد سازندگی استان زنجان 

 ا فرمت خاص جهت ارسال از طریق کانال هاي این کانون در تلگرام و واتساپ مقدس ب

و اطالع رسانی از طریق واتساپ کانون ، و تسليت در کانال تگرام آگهی ترحيم درج  -21

 سامانه پيامکی به اعضاي محترم کانون استان

 ارتباط و همکاري با کانون استان ها و شهرستان هاي ویژه  -22



 

با اعضا ،محققان و پژوهندگان در راستاي تامين اطالعات و نوشته ها همکاري و هماهنگی  -23

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

 جنگ جهاد سازندگی استان زنجان

 معرفی برخی از اعضا و فرزندان آنان به شرکت جهاد نصر زنجان جهت اشتغال -24

کانون از  نیو انجام امور مربوط به انتقال سهام شرکت جهاد نصر زنجان توسط ا دیخر -25

 اداره امور سهام جهاد نصر استان ی،مطابق گذشته با هماهنگ انيمتقاض

پيرو هماهنگی با مدیر عامل و امور سهام شرکت جهاد نصر زنجان امور مربوط به اطالع  -26

  و انجام کت در مجامع آن شرکت جهت شر عضو کانون رسانی به سهامداران محترم

جهت اعطاي برگه  ،همکاري الزم با سهامدارانی که امکان حضور در مجامع را نداشتند

 صورت پذیرفت .  ،نمایندگی به این کانون که خود از سهامداران حقوقی شرکت می باشد 

 پرداخت تسهيالت  -27

 يزنجان اعطاي تسهيالت به  اعضادر راستاي برنامه حمایت ،کانون سنگر سازان بي سنگر استان 

 ملي بانک قیکانون مرکز در قالب خرید کاال  از طر قیاز طر يمحترم خود را مطابق با اعتبار اختصاص

کانون نزد بانک قرض الحسنه مهر  نیحساب ا يموجود يحاصل  از واسپار درصد و اعتبار 18با سود 

 است. دهيخشب تداوم زين 1400سال درصد ؛در  4با کارمزد  رانیا

 

 

 

 

ريال12.600.000.000 
ريال950.000.000

1400نموداروام های معرفی شده سال 

بانک ملی بانک قرض الحسنه مهر ایران



 

تسهيل در امور پرداخت وام با سرپرستی بانک ملی در استان و برگزاري جهت هماهنگی  -28

جلسات و مکاتبات با مدیریت شعب بانک ملی  و ریيس بانک و اعتبارات شعبه سبزه ميدان 

تسریع در روند  وکاري با اعضاي محترم هم زنجان  جهت به حداقل رساندن ضمانت ها و

 رداخت تسهيالت معرفی شده از سوي این کانون پ

   طرح واگذاري سهام موسسات سه گانه -29

سهامدار نمودن  يسهام موسسات سه گانه ، در راستا يآغاز طرح واگذار يکانون استان از ابتدا

در همين راستا اطالع رساني به کليه تمام اهتمام خود را به کار گرفت.  ط،یواجد شرا ثارگرانیا

ایثارگران سازمان جهاد کشاورزي و شاغالن آن جهت دریافت سهام از طریق ارسال پيامک و اشتراک 

گذاري در صفحات مجازي صورت گرفته و پس از مراجعه اوليه و بررسي شرایط متقاضيان ، براي افراد 

شرکت تالشگران اقتصاد پایدار ارسال شد . پس از تکميل به واجد شرایط پرونده سهام تشکيل و 

 ثارگرانینفر از ا  ۵۵9ينواقص پرونده ها يريگياطالعات،  مستندات و پ ليها تکم تيفعال نیا جهينت

 آنان بوده است .  و پرینت برگه موقت سهام  اختصاص سهام  ،تا حصول نتيجهمحترم استان 

 

سهم11/908/800مجموع سهام 

پرونده هاي در 
حال پيگيري 

پرونده 20

رندسهام

29772
سهم 

تعداد کل 
سهامداران 

نفر 559



 

مشکالت اعضاي محترم کانون و خانواده رسيدگی، کمک وهمياري  به برخی از مسائل و  -30

 هاي عزیز ایشان

کانون سنگرسازان بی سنگر استان دفترفلکسی هاي  محل قانونی  تمامی ترميم و نصب  -31

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

یاد و ارزش هاي نصب فلکسی هاي جدید در برخی از محل هاي مشخص جهت حفظ 

 سنگرسازان بی سنگر استان زنجان

کانون سنگر سازان بی سنگر استان ليست پيشنهادي هيات امناي  افزایشپيگيري  -32

 به کانون مرکز جهت تایيد در مجمع کانون مرکز .

ستاره و چهار ستاره طرف قرارداد در مشهد  3،ستاره  2هماهنگی با هتل هاي  -33

 مقدس جهت اقامت اعضاي محترم  کانون استان 

هماهنگی و همکاري با اداره امور ایثارگران سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان  -34

 جهت بهره مندي آن اداره از طرح هاي تهيه شده توسط کانون در برنامه ها و مراسمات 

 نیقزو يمدرسه علوم و معارف صدرا شگاهیسنگر در نما یغرفه سنگرسازان ب یطراح -35

به مناسبت هفته دفاع  يگرانقدر نصرت ا... غفار ديجهادگر شه يتوسط فرزند و نوه 

 دیجد یليمقدس و آغاز سال تحص

 امور مالی  -36

و  ياتيمال نيخود را طبق قوان يوحقوق يامور حسابدار هيسنگر استان زنجان کل يکانون سنگرسازان ب

. دینما يو مشخص شده گزارش ارائه م يقانون يهاساالنه در موعد مقرر انجام و در زمان  يو ثبت يامهيب

 تيو فعال سيتاس یينامه اجرا نیيشده و آ نييکانون طبق استاندارد تع يو حسابدار يامور مال هيکل

 هيته ميمستق ياتهايقانون مال 139( ماده يموضوع بند) تيمردم نهاد و با استفاده از معاف يسازمان ها

 ئتيدر مجامع کانون و جلسات ه يثبت نيقوان تیکانون استان با توجه به  رعا ي؛ امور ثبت ميو تنظ

 يکيکانون و ثبت اظهارنامه پلمپ دفاتر ساالنه به اداره ثبت شرکتها به صورت الکترون راتييو تغ رهیمد

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

 گردد  . يو ارسال م نييگزارش ها تع يادوره

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ادارات و ارگان ها شرکت ها ، هماهنگی و همکاري مستمر و تنگاتنگ  با  -37

  شرکت جهاد نصر زنجان 

  سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان 

بين این کانون ، سازمان جهاد کشاورزي استان زنجان ، اداره امور ایثارگران ،  همکاري و هماهنگي مستمر

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

  داشته است.

  استانداري زنجان 

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

گردد ، دعوت شده و مدیر عامل این کانون با تبيين فعاليت کانون سنگرسازان بي سنگر استان زنجان 

نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را جهت بهبود فرایند فعاليتي سازمان هاي مردم نهاد علي الخصوص 

 در حوزه امور ایثارگران ارئه مي نماید. 

  شهيد و امور ایثارگران استان زنجانبنياد 

  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 

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري استان زنجان 

 تان زنجان موزه ي آثار شهداي اس 

 سپاه و بسيج استان 

 کانون سنگرسازان بی سنگر استان زنجان


