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کانون ها عمود خیمه ایثارگران

چه  از  مدیره  هیات  دوره ی  این  فعالیت 
سالی شروع شده و اینکه دلیل اضافه شدن 

به زمان این دوره چیست؟
 بسم اهلل الرحمن الرحیم. من در ابتدا به خوانندگان محترم 
هیات  کنم  عرض  شما  خدمت  کنم.  می  عرض  سالم  نشریه 
را شروع کرد و  فعالیت خودش  از سال 1397  مدیره ی حاضر 
در حقیقت این دوره هیات مدیره دو دوره متوالی را پشت سر 
های  محدودیت  و  کرونا  بیماری  بحث  هم  آن  علت  گذاشت. 
آن بود که ما موفق به برگزاری این مجمع نشدیم. اما بر اساس 
تایید کردند که  از اعضای مجمع، خودشان  استعالم هر ساله، 
هیات مدیره کار خودش را ادامه بدهد تا امکان برگزاری مجمع 
فراهم بشود. بحمداهلل امسال که سال 1401 هستیم، بنا بر این 
است که هم گردهمایی فرماندهان پشتیبانی و مهندسی جنگ 
جهاد که سه سال است برگزار نشده است انجام شود و هم مجمع 
کانون سنگرسازان بی سنگر. از نظر قانونی ما همه شرایط الزم را 

برای ادامه فعالیت داشتیم. 

به عنوان مدیر عامل کانون که از سال 97 
انتخاب شدید، نقطه قوت و ضعف این هیات 

مدیره را بفرمایید. 
از هیات  از هر چیز  قبل  میدانم که  بر خودم الزم  اوال من 
مدیره ی حاضر تشکر و قدردانی داشته باشم. به دلیل هماهنگی 
دوره  این  گفت  بشود  شاید  است.  داشته  مدیره  هیات  این  که 
اعضاء  بیشترین  با  را  جلسات  منظم ترین  کانون  هیات  مدیره 

در  واقع  در  را  تنش  کمترین  که  جلساتی  است.  کرده  برگزار 
این هیات مدیره داشتیم. در این دوره تالش شد که برخی از 
این  این به معنی  البته  مشکالت دوره های گذشته رفع بشود. 
نیست که دوره های گذشته مشکالت خاصی داشتند. عزیزان 
به خوبی مستحضر هستند که در حقیقت اعضایی که به عنوان 
هیات مدیره فعالیت می کنند، هیچ چشمداشتی به منافع مادی 
ندارند و حقوقی دریافت نمی کنند. بنابراین در تمامی دوران های 
هیات مدیره، کسانی که عضو بودند، هم زحمت زیادی کشیدند 
و هم مخلصانه خدمت کردند. اما به هر حال در هر دوره ای بنا به 
طبیعت زمان مشکالتی که وجود دارد، باید رفع کنند. این هیات 
مدیره توانست برخی از مشکالتی که در دوره های گذشته بوده 
و با بررسی و کنکاش، پیدا و رفعش بکند. هیات مدیره حاضر 
تا  چند  داشت،  گذشته  دوره های  از  که  تحلیلی  و  تجزیه  بنابر 
شاخص برای ما مشخص کردند که بر مبنای آن شاخص ها، کار 
خودمان را انجام بدهیم. اولین مطلبی که مد نظر هیات مدیره 
بود، این بود که ما باید حساب های مالی  کانون را شفاف کنیم. 
نوعی مشخص  به  را  یا هزینه درآمد  و  وضعیت دخل و خرج 
کنیم، که مشکالت کانون کمتر بشود. مستحضرید در مجمع 
سال 1397، حساب های کانون هم حتی مشروط پذیرفته شد. 
به دلیل اینکه در واقع دخل و خرج متناسب هزینه نشده بود. لذا 
اولین سیاستگذاری که هیات مدیره اعالم کردند که باید انجام 
بشود، این بود که ما باید حساب هایمان را شفاف کنیم. بحمداهلل 
وضعیتی بسیار شفاف برای کانون رقم زدیم. در این چهار سال 
هر سال بازرس قانونی کانون و ذیحساب با نظارتی که داشته اند، 

 گفتگو با محمد صدوری؛
 مدیرعامل کانون سنگرسازان بی سنگر
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سنگرسازان بی سنگر

بدون هیچ مشکلی حساب ها را تایید کرده اند. 
اینکه کانون به  بود،  نکته ی بعدی که جزو سیاست های ما 
یکی  که  مستحضرند  عزیزان  کند.  پیدا  دست  مالی  استقالل 
از مشکالت کانون در گذشته تا هم اکنون بحث این بود که 
کانون که در واقع سازمان مردم نهادی هست که منابع مالی 
مشخص دولتی ندارد و باید منابع درآمدی خودش را تامین بکند. 
به این دلیل مشکالتی از اول تشکیل کانون ما داشتیم. حتی در 
دوران هایی کانون؛ نیمه تعطیل اعالم شد و فعالیت های خودش 
را تقریبا تعطیل اعالم کرد. به دلیل اینکه منابع مالی نداشت. 
از  بودجه ای  از ردیف  ما در گذشته حتی  بود که  این در حالی 
مجلس هم توانستیم در یکی دو سال برخوردار بشویم. وزارتخانه 
هم تقریبا کمک خوبی می کرد. متاسفانه در این سال های اخیر، 
اوال منابع ملی که از بودجه یا ردیف اعتباری باشد، ما نداریم. 
منابع دولتی هم بنا به تغییراتی که حاصل شده از طریق وزارت 
نظر  این  از  فوق العاده  کارمان  و  نداشتیم  ما  کشاورزی  جهاد 
سخت بود. بایستی مدیریت می کردیم که استقالل مالی داشته 
در سال هایی  این،  بر  باشیم. عالوه  نداشته  وابستگی  و  باشیم 
هم کانون فعال بود، ولی در حقیقت از آینده هزینه کرده بودند، 
یعنی این هیات مدیره وارث یک مقدار بدهی هایی بود، که ما 
باید به استان ها پرداخت می کردیم. چیزی نزدیک سیصد میلیون 
تومان ما بابت تشکیل پرونده ی سهامداری شرکت تالشگران 
به کانون های استان ها بدهی داشتیم. بر اساس قرارهایی که 
بود، وزارت جهاد کشاورزی بایستی این مبلغ را تامین می کرد، 
ولی متاسفانه این کار صورت نپذیرفت. ما خودمان آن را جزء 
تعهدات خودمان گذاشتیم. به حمد اهلل توانستیم در سال گذشته 
و سال جاری تقریبا همه ی بدهی های مربوط به طلب استان ها 

را پرداخت کنیم. 
همچنین بدهی به کارکنان داشتیم، چون زمانی که این هیات 
مدیره کانون را تحویل گرفت، چندین ماه بابت حقوق کارکنان 
نیز بدهی داشت. همچنین دو جلد کتاب بود، که جز تعهدات 
هیات مدیره قبلی بود، ولی انجام نشده بود، که به حمداهلل همه ی 

این ها در دوره ی حاضر به انجام رسیده است. 

یکی دیگر از عمده ترین فعالیت های این دوره از هیات مدیره، 
مرکز  عنوان  به  حال حاضر  در  که  زمینی  این  کردن  پیگیری 
اختیار کانون قرار گرفته است و  از گذشته در  کانون هست و 
قرار بر این بود که اینجا به عنوان مجتمع فرهنگی و موزه ی 
دفاع مقدس جهاد محسوب بشود. این پیگیری شد که ما بتوانیم 
برسانیم.  انجام  به  و  ببخشیم  تحقق  را  کار  این  دوره  این  در 
تالش های فوق العاده زیادی هم برای این کار انجام شد، حتی 
جلسات مستمر با مسئولین وزارت جهاد کشاورزی برگزار کردیم، 
اما  کنیم،  توانستیم حل  را  مشکالتش  از  بخشی  شهرداری  با 
به دلیل عدم همکاری وزارت در دوره های گذشته به این امر 
موفق نشدیم. یعنی این که ما هنوز این زمینی که بنا شده و 
همه جا هم گفته شده که اینجا به عنوان موزه ی دفاع مقدس 
جهاد سازندگی و مجتمع فرهنگی سنگرسازان بی سنگر قلمداد 
بشود، انجام نشده است. این در صورتی تحقق پیدا می کند که 
ما اول بتوانیم زمین اینجا را به نام وزارت جهاد کشاورزی منتقل 
کنیم، ولی هنوز وزارتخانه نتوانسته است این مشکل را با بانک 
کشاورزی حل کند. این زمین هنوز به نام بانک کشاورزی هست، 
که  همتی  کشاورزی  جهاد  وزارت  مسئولین  که  گفت  می شود 
باید انجام بدهند که اینکار بشود را نکرده اند و یا انگیزه ای برای 
این کار نداشته اند. با انتصاب جناب آقای هوشنگ محمدی که 
از نیروهای جهادی هستند، به عنوان معاون توسعه مدیریت و 
منابع وزارت جهاد کشاورزی، ما بسیار امیدواریم که ان شاهلل این 
کار با کمک ایشان انجام شود. به هر حال اینجا به نام مجتمع 
فرهنگی سنگرسازان بی سنگر رقم خورده و همه ی بیش از 732 
نفر فرمانده هان و یا پیشکسوتانی که عضو مجمع این کانون 
اینجا را حتما  هستند، حساسیت فوق العاده ای به این دارند که 
باید به عنوان مجتمع فرهنگی سنگرسازان ساخته بشود و این 
باشد.  سازندگی  مقدس جهاد  دفاع  ساختمان هویت گذشته ی 
همه عزیزان مستحضرند که جهاد کم خدمت نکرده است. به 
عنوان یکی از  ارکان دفاع بوده که جایگاه بزرگی داشته است. 
فقط کافی است همین جمله را بگوییم که آنقدر جایگاه داشته، 
حضرت امام عنوان سنگرسازان به سنگر را به جهادگران داده اند. 
به هر حال بچه های جهاد جایگاه فوق العاده مهمی در جنگ 
داشتند. این هویت باید حفظ بشود. ما مشکالتمان این بود که 
چون سازمان رسمی جنگ نداشتیم و در دفاع مقدس ورود کرده 
بودیم و بر مبنای تعهد شرعی مان در حقیقت در جنگ ورود کرده 
بودیم، مثل بقیه ارکان جنگ، نتوانستیم دفاع از هویت خودمان 
را حفظ و منتشر کنیم. این باید با قوت و قدرت پیگیری بشود 
که ان شااهلل این مجتمع ساخته بشود، که هم به عنوان موزه ی 
دفاع مقدس جهاد سازندگی قلمداد بشود و هم اینکه مجتمع نشر 

فرهنگ جهاد باشد. 

معتقدم کانون ها بعنوان عمود خیمه 
سنگرسازان بی سنگر هستند، اگر توجهی به 

تقویت و حفظ آن نکنیم، خیل عظیم ایثارگران 
جهاد به فراموشی سپرده خواهندشد.
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اصلی  ماموریت 
بحث  هم  کانون 
است.  فرهنگی 
در  سال ها  این  در 
فرهنگی  زمینه ی 
فعالیت هایی  چه 

داشتید؟
الزم بود که من قبل از هر چیز 

به این مطلب بپردازم. چون به هر حال 
مهمترین مطلب برای همه ی ما بحث 
فرهنگی هست. حتی در اساسنامه ی 

کانون، مطلب بحث فرهنگی در اولویت است و در واقع ما یک 
مجموعه ی فرهنگی هستیم.  در گذشته هم خدمات بسیار خوبی 
در زمینه ی فرهنگی انجام شده است. یکی از اولویت های این 
هیات مدیره هم باز پرداختن به مباحث فرهنگی است. ما اولین 
کارهایی که باید انجام می دادیم برای تقویت کارهای فرهنگی، 
خوب  بحمداهلل  سایت  بود.  اینترنتی مان  سایت  تقویت  بحث 
تقویت شد و از نظر فنی بسیار قوی هست. موضوع دیگر، نشریه 
کانون بود که مدت ها می شود گفت تقریبا تعطیل شده بود، این 
این  انتشار  دوره  اواخر  این  در  و  کردیم  روز  به  هم  را  نشریه 
نشریه را از فصلنامه به ماهنامه تبدیل کردیم. حضور فعالی در 
شبکه های مجازی داریم و در این مورد نیز مجموعه ی پیشگامی 

بوده ایم. به حمداهلل کارهای خوب و موثری انجام شده است. 
یکی از کارهای دیگری که در همین راستا انجام دادیم، ساخت 
یک سالن اجتماعات است تا بتوانیم کارهای فرهنگی را در آن 
انجام بدهیم. با کمک شهرداری شروع به ساخت یک مجموعه 
کردیم که 200 مترمربع مساحت دارد. به دلیل مشکالتی که با 

شهرداری و تغییر و تحوالتی که در آن پیش آمد، 
هنوز موفق به اتمام آن نشدیم، اما بیش 

از هفتاد درصد پروژه انجام شده 
است و امیدواریم که این سالن 
کنیم  تکمیل  بتوانیم  هم  را 
بیشتری  جلسات  بتوانیم  که 
مباحث فرهنگی مان  برای  را 

برگزار کنیم.

به  کردید  اشاره 
آثار  حفظ  بحث 
دفاع مقدس جهاد. 

حفظ این یک بخش 
دیگری  بخش  یک  است، 

برای  گرفت  نظر  در  بایستی  هم 

اینکه  فرهنگی،  مباحث 
این  آینده  نسل های  به 
کنیم.  منتقل  را  تجربیات 
تالشی  زمینه  این  در 

داشته اید؟
بحمداهلل  کردید.  خوبی  سوال 
گفت  شود  می  زمینه  این  در  ما 
اقدامات خوبی کرده ایم. ما برای این 
کار دو هدف گذاری کردیم. یکی اینکه ما 
بتوانیم پای جوان ها را به این مجموعه 
بازی کنیم، برای اینکه این کا را بکنیم، 
باید این اساسنامه  اولین مشکل، خود  اساسنامه ی کانون بود. 
نیروهای  برای  فقط  کانون  اساسنامه ی  می کردیم.  اصالح  را 
گذشته ی دفاع مقدس جهاد هست و به شکلی می توان  گفت 
جهاد.  جنگ  بچه های  برای  فقط  است  بسته ای  اساسنامه ی 
وقت  و  کردیم  اساسنامه  اصالح  برای  را  زیادی  بسیار  تالش 
بسیار زیادی گذاشتیم. این اساسنامه ان شاهلل در بیست و یکم 
مهرماه سال جاری که مجمع مان برگزار می شود، به رای گذاشته 
این است که کانون  اساسنامه   از ویژگی های  خواهدشد. یکی 
از میرایی که داشت بیرون می آید و این امکان را می دهد که 
جوان ها و نیروهایی که در حقیقت نیروهای نسل انقالب هستند 

و ادامه دهندگان راه جهادی ها هستند، جذب کانون شوند. 
اما در اجرا هم ما الحمداهلل اقدامات خوبی داشتیم. از اواخر 
از  بیشترشان  که  جوان هایی  لز  را  مجموعه ای  ما   ،98 سال 
شاگردان مرحوم مهندس حسینعلی عظیمی بودند، تحت قالب 
مجموعه دفتر ترویج فرهنگ جهادی دور هم جمع کردیم و 
االن این مجموعه به حمداهلل سبقه ی خوبی هم برای خودش به 
جا گذاشته و در بحث های مهمی از جمله بحث احیای 

جهاد ورود کرده است. 
از وقتی که رییس جمهور محترم 
را  سازندگی  جهاد  احیای  بحث 
مطرح کرد، باز ابتدای این بحث 
ما قدم های خوبی برداشتیم. می 
شود گفت همگام با بقیه کانون ها 
و به عنوان محور کار جلساتی را 
جهادگران  کانون های  حضور  با 
کانون  همین  در  بازنشستگان  و 
هنوز  و  کردیم  برگزار  مستمر 
از  نتیجه گیری  با  دارد.  ادامه  هم 
از  برخی  با  ما جلساتی  این جلسات 
معاون  مخبر  دکتر  آقای  جمله  از  مسئولین 
اول رییس جمهور داشتیم. همچنین مکاتباتی را هم با 

ما از اولین کارهایی که باید انجام می دادیم 
برای تقویت کارهای فرهنگی، بحث تقویت 
بحمداهلل  سایت  بود.  اینترنتی مان  سایت 
بسیار  فنی  نظر  از  و  شد  تقویت  خوب 
قوی هست. موضوع دیگر، نشریه کانون 
بود که این نشریه را هم به روز کردیم و 

در این اواخر دوره انتشار این نشریه 
را از فصلنامه به 
ماهنامه تبدیل 

کردیم.
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آقایی رییسی داشتیم. 

و  کردید  اشاره  اساسنامه  اصالح  به   *
اینکه خب الزمه ی یک مجموعه ی پویا این 
خودش  گذشته ی  گاهی  از  هر  که  هستش 
کند.  برنامه ریزی  آینده  برای  و  بسنجد  را 
اساسنامه  اصالحات  و  تغییرات  مهمترین 

چیست؟
 مهم ترین مطلب همان چیزی است که خدمتتان عرض کردم. 
با این اساسنامه می شود گفت که این کانون یک مجموعه ی 
این جهت که فقط کسانی  از  صنفی محسوب می شد. صنفی 
اعزام  جبهه  به  سازندگی  جهاد  طریق  از  مقدس  دفاع  در  که 
شده بودند می توانستند عضو کانون شوند. این درسته که این 
مجموعه ی صنفی مجموعه صنفی ارزشمند و خوبی است، اما به 
دلیل اینکه یک مجموعه ی بسته ای محسوب می شد و ورودی 
جدید نداشت، یکی از مشکالت عمده ی این اساسنامه محسوب 
می توانیم  االن  کار  این  با  ما  کردیم.  باز  را  راه  این  ما  میشد. 
جوان هایی که همفکر خودما هستند یعنی کسانی که االن مثل 
گذشته ی ما هستند را عضو کانون کنیم. این جوانان که تفکر 
حفظ نظام و انقالب دارند، دغدغه ی اسالم را دارند، خب حیف 
این تغییراتی که  با وجود  اینها استفاده نکنیم.  از توان  بود که 
برای اساسنامه انجام دادیم، که آن خال را پرکنیم. به تعبیر من 
عمده ترین تغییری که ما در اساسنامه داریم ادامه ی راه را میسر 

کردیم و این بزرگترین گام مثبت این تغییرات هست. 

مملکتمان  کالن  در سطح  که  موضوعی   *
اتفاق می افتد، حتی می بینیم مثال دولت یک 
مثال  بعد  می کند،  تصویب  را  قوانین  سری 
رد می  را  آن  باالدستی  نهادهای  یا  مجلس 
کنند یا خالف قانون می بینند. این اساسنامه 
جدید چقدر با قوانین باالدستی تطبیق داده 

شده است؟

 اوال ما این اساسنامه را به نوعی می شود گفت برگرفته از 
این  انقالب دیدیم و عمده ترین مطلبی که در  بیانیه گام دوم 
بیانیه هست این است که جوان ها بتوانند با استفاده از تجربیات 
بزرگترها ادامه ی راه بدهند. عمده ترین پیام گام دوم که به ما 

مربوط می شود، را ما باید محقق می کردیم. 
همچنین با همین بحث اصالح اساسنامه، ما عالوه بر اینکه 
این که  به خاطر  را داشتیم، همچنین  آن هدف مهم و عمده 
مشکالتی هم به خصوص در استان ها با وزارت کشور داشتیم، 
شده ی  تعریف  خیلی  قالب  یک  متاسفانه  کشور  وزارت  چون 
یکنواختی را اجرا می کند و خیلی نمی تواند تفکیک کند بین مثال 
کانون های سنگرسازان و سازمان های مردم نهاد دیگر، و به این 

خاطر ما مشکل داشتیم. 
ما جلسات متعددی با وزارت کشور گذاشتیم، تا این که اصال 
این موضوع را بقبوالنیم که بین سازمان مردم نهادی مثل کانون 
سنگرسازان بی سنگر و فالن سازمان مردم نهادی که حمایت 
از بیماران یک بیماری خاص را دارد، متفاوت است. بحمداهلل 
پذیرفتند و ما با این تغییر اساسنامه، مشکل برای استان هایمان را 

هم از جهت ثبت به حمداهلل حل کردیم. 

* یکی از بدیهیات این است که جامعه ی 
هدف مشترکی را با وزارت جهاد کشاورزی 
به عنوان جایی که جهاد سازندگی و وزارت 
کشاورزی با یکدیگر ادغام شدند و تشکیل 
جهاد  وزارت  با  شما  همراهی  دارید،  شد، 
اصال  است؟  سطحی  چه  در  کشاورزی 

همراهی وجود دارد؟ 
من به خاطر این که بتوانم سوال شما را خوب پاسخ بدهم، 

 
بالقوه تمامی 

کسانی که از جانب جهاد 
به جبهه اعزام شده اند، اعضای 

کانون محسوب می شوند، اعم از اینکه 
کارت برایشان صادر کرده باشیم یا نکرده 
باشیم.البته خوب است اشاره کنم ظرف این 
دو سال گذشته، موفق شدیم بیش از دوازده 

هزار کارت عضویت جدید برای اعضاء صادر 
کنیم. 
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ما یک مجموعه ی عظیمی  برمی گردم.  قبل تر  مقدار  به یک 
مثل پشتیبانی مهندسی جنگ جهاد را خیلی مستقیم در دل 
وزارتخانه ی حاضر نداریم. ببینید یک جاهایی مثل سپاه مثل 
جهاد  و  سپاه  شکل  به  مردمی  نیروی  ارتش  البته  که  ارتش 
نداشت. اما سپاه نزدیک سه برابر ما در جنگ نیروی مردمی 
داشت، منتها سپاه چون سازمان رزم داشت و وظیفه ی سازمانی 
داشت و در جنگ هم بر اساس برنامه و وظیفه سازمانی شرکت 
کرده بود، برای اینکه ساختاری برای حمایت از ایثارگران خود 
را داشته باشد، مشکلی نداشت. خب سپاه، بسیج را دارد، که آن 
بسیج در واقع االن هم هست و بحمداهلل فوق العاده خوب در 
کشور شناخته شده است و جایگاه سازمانی باالیی دارد. ما چون 
این شرایط را نداشتیم و بر مبنای تعهد اسالمی فقط در جنگ 
شرکت کرده بودیم، نه بر مبنای وظیفه و ساختار سازمانی، آن 
خدمات بی شماری که در جنگ داشتیم که به قول امام راحل)ره( 
اگر نبود خدمات جهاد در جنگ، پیروزی ها به این سرعت بدست 
نمی آمد، نتیجتاً برای اینکه این ساختار را حفظ بکنند که اگر 
زمانی باز نیاز باشد، در مقاطع مختلف به کار بیاید، مسئولین 
جنگ  فرماندهان  از  خودشان  عمدتا  که  وزارتخانه  گذشته ی 
جهاد هم بودند، به این نتیجه رسیدند که چون نمی توانستند در 
دل خود وزارتخانه ساختار الزم را تهیه کنند، یک مجموعه ای 
مثل اداره کل امور ایثارگران را بوجود آوردندکه وظیفه ی حمایت 
از خانواده ی شهدا و ایثارگران شاغل وزارتخانه و بازنشستگان را 
دارد. اما از 540هزار نفر نیروی اعزامی توسط جهاد به جبهه ها، 
بیش از پانصد هزار نفر نیروهای مردمی بودند، که این نیروهای 
مردمی خیلی با تشکیالت اداری مانوس نیستند. دوم به هرحال 
خیلی طبیعی است که اینها بیشتر به فرماندهانی مراجعه می 
لذا آن وقت مسئولین  بودند.  برده  به جبهه  را  آنها  کردند که 
وقت وزارت، که خودشان هم از همین فرماندهان بودند، به این 
بتوانند  بیاورند، که  تصمیم می رسند که مجموعه ای به وجود 
نیروها را ساماندهی کنند. لذا کانون سنگرسازان بی سنگر به 
وجود آمد و بنایشان هم بر این بود که وزارتخانه حمایت از این 

مجموعه بکند. خب به هر حال تا حدی که توانشان بود 
این کار را کردند، مثال همین مکان که ما در آن 

مستقر هستیم یا در استان ها هم وزارت 
استان ها  به  که  ابالغی  طبق 

کانون های  به  کرده  اعالم 
که  دادند  استقرار  مکان  ما 
با  اما  دارد.  این جای تشکر 
تغییراتی که انجام شد، کار 
مجموعه های ایثارگری یک 
یک  شد.  سخت تر  خرده 
به  است،  طبیعی  هم  مقدار 

دلیل اینکه بسیاری از مسئوالن حاضر، اصال دوران دفاع مقدس 
باور  ارزش ها  به  ان شاءاهلل  اینها  نمی دانند.  و  ندیده اند  شاید  را 
دارند اما چون شرایط جنگ را درک نکرده اند و هر چقدر زمان 
با صراحت  بایستی  بر ما سخت تر می شود. من  می گذرد، کار 
بگویم، ما در سه چهار سال گذشته واقعا بسیاری از گام هایی که 
برداشتیم، اگر وزارتخانه همراهی مثبت و موثر می کرد، خیلی 
کار ما جلو می رفت. مثال برای این بحث مجتمع فرهنگی، اگر 
وزارتخانه همکاری می کرد، االن اینجا باید شاهد یک مجتمع 
را  بچه های جنگ جهاد  این که هویت  برای  فرهنگی خوبی 
نشان بدهد داشته باشیم، اما خب همراهی نکردند. قبل از آقای 
محمدی که االن به عنوان معاون توسعه وزارت جهاد کشاورزی 
خدمتشان هستیم که خیلی امیدواریم ایشان در واقع گذشته را 
نیز جبران کند، گذشته ای که حداقل کاری که کردند، جلو راه 
ما را بستند و مانع پیشرفت ما شدند و مشکالتی برای مجموعه 
وجود آوردند. لذا عرض کردم، یکی از اولویت های هیات مدیره ی 
حاضر این بود که ما روی پای خودمان استوار باشیم و استقالل 
مالی هم داشته باشیم به خاطر بی مهری هایی که گاهی اوقات 
از جانب وزارت جهاد کشاورزی می دیدیم. امیدواریم االن با 
اصالحاتی که انجام شده و معاون توسعه وزارتخانه از نیروی 
جهادی انتخاب شدند، امیدواریم آمدنشان برخی از مشکالت ما 
را هم کم کند. من متاسفم که ما بعد از حدود سی و خرده ای 
سال، هنوز باید به برخی از مسئولین وزارت خودمان ثابت کنیم، 
که کاری که کانون انجام می دهد، وظیفه ی قانونی و سازمانی 
از ادغام  وزارتخانه هست. به هر حال وزارت جهاد کشاورزی 
نهاد جهاد سازندگی و کشاورزی به وجود آمده، و همه ی 
تعهدات و وظایف وزارتخانه قبلی را هم باید به 
انتظار  است  طبیعی  باشد.  داشته  عهده 
داشته باشیم مسئولین وزارت هم در 
به  را  خودشان  وظیفه ی  راستا  این 

درستی انجام بدهند. 
من متاسفم که بگویم در گذشته 
ما مجبور بودیم برخی از مسئوالنی 
که نه هیچ شناختی از جهاد داشتند 
و  جهاد  از  هم  باوری  هیچ  شاید  و 

حاضر  وزارت  افتخارات  جزو  باید  این   
برای حفظ هویت خودشان هم  که  باشد 
که شده، باید آن هویت گذشته پشتیبانی 
و  کنند  حفظ  را  جهاد  جنگ  مهندسی  و 

حمایت کنند. 

قطعا امور ایثارگران جزء جدایی ناپذیر از ما 
هستند و ما جزء جدایی ناپذیر آنها هستیم. 

در حقیقت ما به اتفاق یکدیگر است که 
می توانیم کار را پیش ببریم و بحمداهلل اتحاد 

خوبی داریم.
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داشته،  وجود  کنیم که جهادسازندگی  توجیه  را  نداشتند  جنگ 
این ارزش ها را داشته و االن ما به نیابت از شما داریم این کار 
را دنبال می کنیم. این کار واقعا انرژی زیادی از ما گرفت و اگر 
همراهی چند سال گذشته معاونین توسعه ی وزارتخانه را داشتیم، 
افتخارات  باید جزو  این  داشت.  بیشتری  پیشرفت  کارها  خیلی 
وزارت حاضر باشد که برای حفظ هویت خودشان هم که شده، 
باید آن هویت گذشته پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد را حفظ 

کنند و حمایت کنند. 

ایثارگران وزارت جهاد  امور  اداره کل  با   *
کشاورزی در چه سطحی رابطه دارید؟

این هم باز یکی از اهداف کانون سنگرسازان بوده که ما فقط و 
فقط می توانیم با همراهی و همگامی همدیگر کار را پیش ببریم. 
من حتی گله ای که از برخی مسئولین وزارت جهاد کشاورزی 
کردم گله های درون خانواده ای است و آنچه که می گویم به 
انتقاد یک عضوی از خانواده است برای عضو  اصطالح نقد و 
دیگری از خانواده. قطعا امور ایثارگران جزء جدایی ناپذیر از ما 

هستند و ما جزء جدایی ناپذیر آنها هستیم. در حقیقت 
می توانیم  که  است  یکدیگر  اتفاق  به  ما 

بحمداهلل  و  ببریم  پیش  را  کار 
دوره  هر  در  داریم.  خوبی  اتحاد 
مسئولیت هریک از مسئولین امور 
اتفاق  و  این همگامی  ایثارگران، 
نظر بوده است. چون یک وظیفه 
را داریم دنبال می کنیم. یعنی این 
خانواده ی بزرگ ایثارگری جنگ 
بزرگترین  سپاه  از  بعد  که  جهاد 
خانواده ایثارگری را وزارت جهاد 

که  است  طبیعی  دارد،  کشاورزی 
تنهایی نمی شود اداره کرد. 

* و رابطه با شرکت های ایثارگری؟
یک کار دیگری در ارتباط با اهدافی که ما هدف گذاری کردیم، 
شرکت های  مجموعه  با  بزنیم  پیوند  را  کانون ها  که  بود  این 
افتخارات  از  باز هم  این  بحمداهلل  ایثارگری. خب مستحضرید 
جهادگران است که توانسته بیش از هشتاد هزار نفر ایثارگرانی 
که سابقه ی نسبتا خوبی در جنگ داشتند را عضو شرکت هایی 
بکند و سهامدار این  شرکت ها بشوند. حاال شرکت هایی مثل 
جهاد نصرها که به صورت مستقیم سهامدار دارند، ما دغدغه 
خاصی نداریم، اما یک شرکتی مثل شرکت تالشگران که می 
شود گفت از سبد سهام استفاده کرده و تعداد سهامدارانش تعداد 
قابل توجهی که بیش از چهل و یک هزار سهامدار هست. یکی 
در  این شرکت ها  آینده ی  برای  که  بود  این  ما  دغدغه های  از 
یک دهه ی آینده ای که شاید بسیاری از فرماندهان جنگ امکان 
حضور در این مجموعه ها را ندارد، باید فکری می شد که این 
شرکت ها ایثارگری که چندین هزار میلیارد سرمایه دارند، اینها 
آینده شان به نام ایثارگر و به کام یک عده ای خاص نباشد. در این 
راستا برنامه ریزی شد، پیگیری شد، جلساتی با شرکت تالشگران 
گذاشته شد. بحمداهلل و با همراهی مسئولین شرکت تالشگران 
اساسنامه  هستند،  جهاد  جنگ  ارشد  فرماندهان  از  خود  که 
نماینده ی  صد  حداقل  حضور  با  باید  حتما  که  کرد  تغییراتی 
ایثارگران مجامعش تشکیل شود. ما هم داریم تالش می کنیم 
پیوند  این  باشیم، که  که به نوعی وکالت سهامداران را داشته 

محقق شود. 

شما به بحث فرهنگی و ادامه ی راه اشاره 
که  دیگری  ماموریت های  از  یکی  کردید، 
ایثارگران  به  خدمات رسانی  دارد،  کانون 
هست و یکی هم بحث حمایت اگر یک وقتی 
الزم باشد. در این ماموریت شما چه 

کارهایی را انجام دادید؟
نکته ی به جایی فرمودید. جز 
وظایف سازمانی ما حمایت از 
بالقوه  هست.  ایثارگران  این 
جانب  از  که  کسانی  تمامی 
جهاد به جبهه اعزام شده اند، 
محسوب  کانون  اعضای 
می شوند، اعم از اینکه کارت 
برایشان صادر کرده باشیم یا 
نکرده باشیم.البته خوب است 
دو سال  این  اشاره کنم ظرف 
گذشته، موفق شدیم بیش از دوازده 
هزار کارت عضویت جدید برای اعضاء صادر 

با همراهی مسئولین شرکت   بحمداهلل و 
ارشد  فرماندهان  از  خود  که  تالشگران 
جنگ جهاد هستند، اساسنامه این شرکت 
حضور  با  باید  حتما  که  کرد  تغییراتی 
حداقل صد نماینده ی ایثارگران مجامعش 

تشکیل شود. 
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کنیم. قبال سی هزار تا کارت صادر شده بود ولی خب از این 
کارت با طراحی جدید بیش از 12000 عدد صادر شده است.  
پس اعضای ما می شود گفت 540 هزار ایثارگری است که از 

طریق جهاد سازندگی به جبهه اعزام شده اند. 
داشته  اینها  به  هم  رفاهی  خدمات  سری  یک  بایستی  ما 
با پیگیری هایی که انجام شد، ما ظرف این سه چهار  باشیم. 
سال گذشته، شاید بیش از پنجاه میلیارد تومان توانستیم منابع 
تسهیالت بانکی تهیه کنیم و به استان ها اختصاص بدهیم تا 
آنها در اختیار افراد قرار بدهند. خدمات دیگری که بخشی از 
آن با کمک وزارتخانه بوده، بخشی از آن را خودمان ساماندهی 
این  برای  سیاحتی   - زیارتی  اقامتگاه های  جمله  از  کردیم 
با هماهنگی  ایثارگران محترم می توانند  ایثارگران هست که 

کانون با خدمات و هزینه های ویژه استفاده کنند. 
مجمع  این  در  که  کرده ایم  شروع  را  مهمتری  کار  یک 
اینکه یک صندوق حمایت  آن بحث می شود،  احتماال روی 
نام »موسسه ی  به  ثبت شد  البته عنوانی که  ایثارگران که  از 
شد.  تشکیل  هست،  جاوید«  بی سنگر  سنگرسازان  از  حمایت 
جنگ  پیشکسوتان  و  فرماندهان  با  ما  را  مفصلی  بحث های 
داشتیم برای ایجاد این موسسه. الحمداهلل در آن برای کانون 
جایگاه خیلی خوبی در نظر گرفته شده است. یک اشاره کوچک 
بخواهم به اعضای آن هم بکنم باید بگویم هفت نفر هیات امنا 
دارد، که از این هفت نفر، دو نفرشان از کانون سنگرسازان بی 
بایستی معرفی بشوند، که همین روزها داریم  سنگر استان ها 
معرفی شان می کنیم. یک نفر از کانون مرکز باید معرفی بشود. 
کانون  عضو  هم  آنها  که  مقدس  دفاع  فرماندهان  از  نفر  سه 
هستند خواهند بود. می شود گفت هر 6 نفر از اعضای کانون 
هستند. یک نفر هم از وزارتخانه معرفی خواهدشد. هدف گذاری 
که شده برای این موسسه ی حمایت، هدف گذاری خوبی است، 
که ما عالوه بر شرکت های ایثارگری که داریم که هر کسی 
مشخصاً عضو یک شرکت هست، یک مجموعه ای با منابعی 

مشخص داشته باشیم تا به خدمات رسانی به ایثارگران بپردازیم 
و بتوانیم مشکالت این مجموعه  ایثارگران را برطرف کنیم. ما 
خیلی امید داریم به این صندوق که بتواند به کمک ایثارگران 

بیاید و برخی از مشکالت آنان را حل کند.

هست  خاصی  مطلب  اگر  پایان  *در 
بفرمایید؟

من به عنوان یک فردی که خود را برادر کوچک همه عزیزان 
ایثارگر می دانم باید عرض کنم، که اگر قرار است کاری انجام 
بدهیم بایستی با اتحاد و اتفاق نظر صورت گیرد. متاسفانه در 
برخی از مواقع اختالفاتی داشته ایم که ضربات سختی به منافع 
بین ما هیچ کس بدون عیب و نقص  ایثارگران وارد کرد. در 
نیست. بایستی یکدیگر را تحمل کنیم و با اتحاد پیش برویم. ما 
بایستی همه باور داشته باشیم که وظیفه پشتیبانی از نیروهای 
ایثارگران پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد وظیفه همه ماست و 

بایستی تا جایی که امکان دارد در این راه تالش کنیم. 
خیمه  عمود  بعنوان  کانون ها  معتقدم  اینکه  دیگر  نکته 
سنگرسازان بی سنگر هستند، اگر توجهی به تقویت و حفظ آن 
نکنیم، خیل عظیم ایثارگران جهاد به فراموشی سپرده خواهندشد.

دادید  قرار  ما  اختیار  در  که  وقتی  از   *
سپاسگزاریم.

من هم به نوبه خودم از همه عزیزانی که در این مدت با ما 
همکاری و همراهی داشتند سپاسگزاری می کنم و برای همه 

آرزوی صحت و سالمتی و عاقبت بخیر دارم.

کاری 
که کانون 

انجام می دهد، وظیفه ی 
قانونی و سازمانی وزارت جهاد 

کشاورزی هست. به هر حال وزارت جهاد 
کشاورزی از ادغام نهاد جهاد سازندگی و 

کشاورزی به وجود آمده، و همه ی تعهدات و 
وظایف وزارتخانه قبلی را هم باید به عهده 

داشته باشد. طبیعی است انتظار داشته 
باشیم مسئولین وزارت هم در این راستا 

وظیفه ی خودشان را به درستی انجام بدهند. 
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سنگرسازان بی سنگر

سرفصل های عملکرد
گزارش مختصر عملکرد کانون سنگرسازان بی سنگر

در طول فعالیت هیات مدیره دوره هشتم

اساسنامه  طبق  بی سنگر،  سنگرسازاِن  کانـون  هیأت مدیرۀ 
است که هر  و »2« عضو علی البدل  اصلی  شامل »9« عضو 
»دو« سال یک بار با رأی مستقیم اعضای محترم هیأت امنا در 
مجمع عمومی برگزیده می شوند. هیأت مدیرۀ فعلی، »هشتمین« 
دورۀ هیأت مدیره است که در مجمع عمومِی سال 97 به تاریخ 
97/07/05 برگزیده شده اند. آقای »محمد صـدوری« نیز توسط 
به عنوان مدیرعامل کانـون سنگرسازاِن بی سنگِر  هیأت مدیره 

مرکز انتخاب گردیده است.
اعضای محترم هیأت مدیرۀ دورۀ هشتم، طبق جدول شماره 

یک می بـاشند. 
کـارگروه های هیـأت مدیـره:

عالوه بر اعضا و مسئولیت های مندرج در جدول فوق، به منظور 
بررسی و پیگیرِی بهتر و دقیق تِر مسائل، سـه »کـارگروه« اصلی 

و دائمی نیز ذیل هیأت مدیره تعریف شـده که عبارتند از:
1- کـارگروه »اقتـصادی«؛

2- کـارگروه »فرهنگی و اجتماعی«؛
3- کـارگروه »حقوقی و امور اسـتان ها«.

هر یک از این کـارگروه ها شامل تعدادی از اعضای هیأت مدیره 

می باشند.  مربوطه  موضوع  در  خبره  کارشناِس  چند  به عالوۀ 
هم چنین بر حسب مسائل و موضوعات روز، کارگروه های فرعی 

و غیِردائمی نیز تشکیل می شوند.
هیأت مدیرۀ هشتم در چهار ساِل گذشته، جمعاً »98« جلسۀ 
اصلی برگزار نموده که طِی آن ها »475« مورد دستور جلسه 
و »248« مورد مصوبه داشته است. هم چنین عناوین و تعداد 
جلسات کـارگروه های اصلی و فرعِی هیأت مدیره نیز به شرح 

جدول شماره 2 است. 
فعالیت های اداری و تشکیالتی

1( انـجام مقدمات و تمهیداِت تشکیالتی و اجرایِی الزم برای 
برگزارِی »چهار« مـورد جلـسۀ شـورای هماهنگِی کانـون های 
اسـتان ها و شهرستان های ویژه؛ شامل جلسۀ بیست ونهم در 
 ،»99/03/22« تاریخ  در  سـی اُم  جلسۀ   ،»98/09/21« تاریخ 
جلسۀ سی ویکم در تاریخ »1400/11/06« و جلسۀ سی ودوم 
در تاریخ »1401/04/08« همراه با پیگیرِی موارد و مصوباِت 

صورتجلسات آن ها.
 2( انجام مکاتبات با مراکز دولتی و غیِردولتی، نهادها، ارگان ها 

 
 
 
 
 

«2» 

 ره ـ مدیأتـهی «تم ـهش» زارش دورۀ ـگ
 1401رماه  ـ لغایت مه  1397مهـرماه  

 

  ههششتتممممددییررۀۀ  ددووررۀۀ  أأتتههیی
سال یک بار    «دو»البدل است که هر  عضو علی  «2»عضو اصلی و    «9»شامل  طبق اساسنامه    ،سنگربی  مدیرۀ کانـون سنگرسازان  هیأت

در   مدیره است کهدورۀ هیأت «هشتمین»  ،مدیرۀ فعلیهیأت  شوند.امنا در مجمع عمومی برگزیده میبا رأی مستقیم اعضای محترم هیأت
سال   عمومی   تاریخ    97 مجمع  آقای  برگزیده شده  97 /7  /5 به  کاننیز توسط هیأت  «دوریـمحمد ص»اند.  ون ـمدیره به عنوان مدیرعامل 

 سنگر  مرکز انتخاب گردیده است. بی سنگرسازان  
 اشند:بـمی زیر جدول طبق  هشتم،  دورۀ مدیرۀهیأتمحترم اعضای  
 سمت  خانوادگی نام و نام  ردیف سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
 عضو اصلی  نژاد یحیی صمدی 8 عضو اصلی و رئیس  محمدحسین صفرپور طاهر  0
 عضو اصلی  ابراهیم فرهمند  9 رئیس عضو اصلی و نایب  نژادعباس دارایی  2
 عضو اصلی  فر فریدون کیانی  0  رئیس )مستعفی( عضو اصلی و نایب  مهدی گـلی 3
 البدل عضو علی  عماد موحدخواه  00  دارخزانه عضو اصلی و  محسن آقاخانی  4
 بازرس اصلی  محمدی حسین دین 02 عضو اصلی  سید جواد میرشفیعیان  5
 البدلبازرس علی  علیرضا سلحشور ابهر ثابت  03 عضو اصلی  محمدعلی حیدری دلـگرم  6
 رعاملـمدی محمد صـدوری 04 عضو اصلی  غالمعلی فروغی  7

 ره:ـمدیأتیـه هایکـارگروه
مسئولیت و  اعضا  بر  جدول   های عالوه  در  به فوق،    مندرج 

دقیق  منظور و  بهتر  پیگیری   و  سبررسی  مسائل،   «ارگروهـک»ه  ـتر  
 ده که عبارتند از:ـتعریف ش مدیرهنیز ذیل هیأتو دائمی اصلی 
 ؛ «اقتـصادی»ارگروه ـک -0
 ؛«فرهنگی و اجتماعی »ارگروه ـک -2
 . «هااسـتانامور حقوقی و »ارگروه ـک -3

مدیره شامل تعدادی از اعضای هیأت  هاارگروهـهر یک از این ک
کارشناس   چند  عالوۀ  می  به  مربوطه  موضوع  در  باشند. خبره 

روز، کارگروههم بر حسب مسائل و موضوعات  های فرعی و چنین 
 شوند.غیر دائمی نیز تشکیل می

مورد    «248»مورد دستور جلسه و    «475»ها  برگزار نموده که طی  آن   اصلی  ۀجلس  «98 »جمعاً    ،گذشته  سال    چهار  درمدیرۀ هشتم  هیأت
 مدیره نیز به شرح زیر است: های اصلی و فرعی  هیأتارگروهکـعناوین و تعداد جلسات چنین هم مصوبه داشته است.

 تعداد جلسات در چهار سال گذشته  عنـوان کـارگـروه 
 مورد  «32» لی ـاص ۀانـگهـهای سارگروهـک
 مورد «9» اد سازندگی ـارگروه احیای جهـک

 مورد  « 2 » ارگروه واگذارِی سهامـک
 جلسه  «4» حمایت از سنگرسازان جاوید ۀون در تأسیس مؤسسـمشارکت کان ارگروهـک

 

  ووممییــــممــممعع  ععــــججــمم
کان  معرگزاری  مجببرای   کان  ،ون  مرکزـ عمومی   توسط همکاران   اقداماتی  و  صورت میـتمهیدات  از این قرار که اهم آن  گیردون  مرکز  ها 

 است: 
 . سازی و چاپ آگهی  دعوت در روزنامۀ کثیراألنتشارآماده (1
 . «(تانـاس/جنگ )قرارگاه گان دوران ـی» و «(فعلی) اسـتان  محل سکونت»به تفکیک  امناروز از اعضای هیأتتهیۀ لیست به (2
 . رسانی از طریق پیامک و فضای مجازیچنین اطالعامنا و هماعضای هیأت ۀکلیبرای  نامهتهیه و ارسال دعوت (3

 ره(ـمدیأتـسات هیـجل یکی از)
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و سایر اشخاِص حقیقی و حقوقی، در راستای فعالیت های کانـون 
و هم چنین معرفِی اعضا جهت بهره مندی از خدمات مراکزی که 
نـامۀ  مـورد  تعداد »1560«  به  امضا شده،  تفاهم نامه  آن ها  با 

صادره طِی چهار سال گذشته.
3( پیگیرِی رفع مشکل صدور سند زمین شهید کریمی؛ شامل: 
الف( پیگیری برای انتقال سند زمین از بانک کشاورزی به وزارت 
جهـاد کشاورزی؛ ب( پیگیرِی حق بهره بردارِی کانـون از زمین 
با تصویب معاون محترم  به مدت »سی« سال  شهید کریمی 

توسعۀ مدیریت و منابع وزارت جهـاد کشاورزی.
4( انجام تعمیرات مورد نیاز در دفتر کانـوِن مرکز.

5( پیگیری و تهیۀ آئین نامۀ مربوط به مصوبۀ مجمع عمومِی 
هیأت امنای  فرزندان  از  یکی  عضویت  خصوص  در   96 سال 

متوفی و فرماندهان شهید در هیأت امنای کانـوِن مرکز.
گوناگوِن  زمینه های  در  الزم  هماهنگی های  انجام   )6
خدمات رسانی و رفع مسائل و مشکالِت سنگرسازاِن بی سنگر، با 
»کمیسیون مرکزی« و »ادارۀ کل« امور ایثارگراِن وزارت جهـاد 
جمله  از  مختلف  موارد  در  کل  ادارۀ  با  همکاری  و  کشاورزی، 
کانـوِن  محل  در  ایثارگران«  مسکن  تعاونِی  »شرکت  استقرار 

مرکز برای مدت حدود سه سال.
7( عضویت و حضور در جلسات و کـارگروه های متعدِد مرتبط 
کـارگروه های  جمله  از  بی سنگر،  سنگرسازاِن  و  ایثارگران  با 
ایثارگران و شرکت  امور  ادارۀ کل  »مسکن« و »اشـتغال« در 

تالشگران اقتصاد پایدار.
با سایر مسئولین محترم وزارت  برگزارِی جلسات متعدد   )8
جهـاد کشاورزی و کمیسیون مرکزِی امور ایثارگران در خصوص 

مسائل مربوط به سنگرسازاِن بی سنگر.
کانـوِن  اعضای  عضویِت  کارت  طرح  و  نـوع  تـغییر   )9
جنس  تغییر  و  جدید  طرح  تهیۀ  شامل  بی سنگر؛  سنگرسازاِن 
کارت به »PVC«، با انجام جلسات مشاوره و هماهنگی های 

مربوطه با مراکز مختلف.
فقره کارت عضویِت  تـعداد »11،657«  تـهیۀ   )10

جدید تا پایان شهریورماه 1401 شامل: الف( دریافت اطالعات 
ویرایش  و  اطالعات  اصالح  و  بررسی  کانـون ها؛ ب(  از  اعضا 
عکس ها؛ ج( ارسال به شرکت تهیۀ کارت با فرمت مربوطه؛ د( 

دریافت و ارسال کارت ها به کانـون های سراسر کشور.
کانـون  اعضـای  تکمیلِی  اطالعات  دریافت   )11

سنگرسازاِن بی سنگر )بر اساس فرم های اطالعاتِی تکمیل شده 
هنگام تحویل کارت جدید( برای تـعداد »4،120« عضـو محترم 

از »9« کانـون.
در  تهران   »2« منطقۀ  شهردارِی  با  تفاهم نامه  عقد   )12
خصوص عقب نشینِی دیواِر ضلع شمالِی محوطۀ کانـون برای 
تعریض خیابان، و اخذ تعهد متقابل شهرداری برای ساخت سالن 
اجتماعات به مساحت »200« مترمربع و هم چنین مجوز پنج سالۀ 

انجام فعالیت تجاری در محوطۀ کانـون.
13( پیگیرِی روند قانونی برای افزودن اعضای جدید و جوان 
به هیأت امنای کانـوِن مرکز؛ شامل: الف( انجام جلسات متعدد 
با کارشناسان و مسئولین کانـون برای تغییر اساسنامه در این 
خصوص و کسب مصوبات مربوطه از هیأت مدیرۀ کانـوِن مرکز 
و آماده سازِی آن ها برای طرح در مجمع عمومی؛ ب( پیگیرِی 
چگونگِی تغییرات اساسنامه در سازمان ثبت شرکت ها و هم چنین 

وزارت کشور.
برای  پیامک های فرهنگی و اطالع رسانی  انواع  ارسال   )14
اعضای محترم هیأت امنا؛ هم هیأت امنای ساکن تهران و هم 
مناسبت  یا  موضوع  اساس  بر  کشور  سراسر  هیأت امنای  کلیۀ 

مربوطه.
فعالیت های امور اســتان ها

1( هماهنگی و اطالع رسانِی موضوعات مورد نیاِز کانـون ها به 
آن ها و ایجاد بستر و امکان گفتگو و تبادل نظر برای هم فکری 
و انتقال تجربیات به یکدیگر، به طرق گوناگون از جمله ارتباط 

 
 
 
 
 

«2» 

 ره ـ مدیأتـهی «تم ـهش» زارش دورۀ ـگ
 1401رماه  ـ لغایت مه  1397مهـرماه  

 

  ههششتتممممددییررۀۀ  ددووررۀۀ  أأتتههیی
سال یک بار    «دو»البدل است که هر  عضو علی  «2»عضو اصلی و    «9»شامل  طبق اساسنامه    ،سنگربی  مدیرۀ کانـون سنگرسازان  هیأت

در   مدیره است کهدورۀ هیأت «هشتمین»  ،مدیرۀ فعلیهیأت  شوند.امنا در مجمع عمومی برگزیده میبا رأی مستقیم اعضای محترم هیأت
سال   عمومی   تاریخ    97 مجمع  آقای  برگزیده شده  97 /7  /5 به  کاننیز توسط هیأت  «دوریـمحمد ص»اند.  ون ـمدیره به عنوان مدیرعامل 

 سنگر  مرکز انتخاب گردیده است. بی سنگرسازان  
 اشند:بـمی زیر جدول طبق  هشتم،  دورۀ مدیرۀهیأتمحترم اعضای  
 سمت  خانوادگی نام و نام  ردیف سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف
 عضو اصلی  نژاد یحیی صمدی 8 عضو اصلی و رئیس  محمدحسین صفرپور طاهر  0
 عضو اصلی  ابراهیم فرهمند  9 رئیس عضو اصلی و نایب  نژادعباس دارایی  2
 عضو اصلی  فر فریدون کیانی  0  رئیس )مستعفی( عضو اصلی و نایب  مهدی گـلی 3
 البدل عضو علی  عماد موحدخواه  00  دارخزانه عضو اصلی و  محسن آقاخانی  4
 بازرس اصلی  محمدی حسین دین 02 عضو اصلی  سید جواد میرشفیعیان  5
 البدلبازرس علی  علیرضا سلحشور ابهر ثابت  03 عضو اصلی  محمدعلی حیدری دلـگرم  6
 رعاملـمدی محمد صـدوری 04 عضو اصلی  غالمعلی فروغی  7

 ره:ـمدیأتیـه هایکـارگروه
مسئولیت و  اعضا  بر  جدول   های عالوه  در  به فوق،    مندرج 

دقیق  منظور و  بهتر  پیگیری   و  سبررسی  مسائل،   «ارگروهـک»ه  ـتر  
 ده که عبارتند از:ـتعریف ش مدیرهنیز ذیل هیأتو دائمی اصلی 
 ؛ «اقتـصادی»ارگروه ـک -0
 ؛«فرهنگی و اجتماعی »ارگروه ـک -2
 . «هااسـتانامور حقوقی و »ارگروه ـک -3

مدیره شامل تعدادی از اعضای هیأت  هاارگروهـهر یک از این ک
کارشناس   چند  عالوۀ  می  به  مربوطه  موضوع  در  باشند. خبره 

روز، کارگروههم بر حسب مسائل و موضوعات  های فرعی و چنین 
 شوند.غیر دائمی نیز تشکیل می

مورد    «248»مورد دستور جلسه و    «475»ها  برگزار نموده که طی  آن   اصلی  ۀجلس  «98 »جمعاً    ،گذشته  سال    چهار  درمدیرۀ هشتم  هیأت
 مدیره نیز به شرح زیر است: های اصلی و فرعی  هیأتارگروهکـعناوین و تعداد جلسات چنین هم مصوبه داشته است.

 تعداد جلسات در چهار سال گذشته  عنـوان کـارگـروه 
 مورد  «32» لی ـاص ۀانـگهـهای سارگروهـک
 مورد «9» اد سازندگی ـارگروه احیای جهـک

 مورد  « 2 » ارگروه واگذارِی سهامـک
 جلسه  «4» حمایت از سنگرسازان جاوید ۀون در تأسیس مؤسسـمشارکت کان ارگروهـک

 

  ووممییــــممــممعع  ععــــججــمم
کان  معرگزاری  مجببرای   کان  ،ون  مرکزـ عمومی   توسط همکاران   اقداماتی  و  صورت میـتمهیدات  از این قرار که اهم آن  گیردون  مرکز  ها 

 است: 
 . سازی و چاپ آگهی  دعوت در روزنامۀ کثیراألنتشارآماده (1
 . «(تانـاس/جنگ )قرارگاه گان دوران ـی» و «(فعلی) اسـتان  محل سکونت»به تفکیک  امناروز از اعضای هیأتتهیۀ لیست به (2
 . رسانی از طریق پیامک و فضای مجازیچنین اطالعامنا و هماعضای هیأت ۀکلیبرای  نامهتهیه و ارسال دعوت (3

 ره(ـمدیأتـسات هیـجل یکی از)
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سنگرسازان بی سنگر

مستمر و ایجاد کـارگروه های مجازِی »مدیـران کانـون ها« و 
»حقوقی و امور اسـتان ها« در فضای مجازی.

2( توصیۀ مکرر و تشویق کانـون های سراسر کشور به داشتن 
ارتباِط دائم با یکدیگر و هم چنین استفاده از نظرات و پیشنهاداِت 
مسئولیِن کانـون های اسـتان ها در خصوص موضوعات مختلف.

3( ارائۀ مشاوره و کمک به برگزارِی مجامع ساالنۀ کانـون های 
اسـتان ها و شهرستان های ویژه.

رفع  منظور  به  مرکز  کانـون  اساسنامۀ  بررسِی  و  مطالعه   )4
نواقص و به روزرسانی و ویرایش آن، با همکارِی مدیران محترم 
کانـون ها، کارگروه حقوقی و امور استان ها و هم چنین هیأت مدیره 

و همکاران کانـوِن مرکز.
5( بررسی، تنظیم و تدوین پیش نویس آئین نامۀ جامع عضویت 
در کانـون ها و پیگیرِی الزم برای اخذ نظرات صاحب نظران و 
پیش کسوتان برای تکمیل و آماده سازی برای ارائه به هیأت مدیره 

و مجمع عمومی.
کمک  توزیع  و  ارسال  جمع آوری،  محوریِت  و  پیگیری   )6
برای مردم سیل زده در فروردین و اردیبهشت 98؛ شامل: الف( 
هماهنگی با کانـون های اسـتان ها و انجام مدیریت جمع آوری و 
ارسال کمک های نـقدی و غیرنـقدِی مردمی و هم چنین کارکنان 
سازمان های جهـاد کشاورزی به مناطق سیل زده؛ ب( خرید اقالم 
مورد نیاز و توزیع آن ها به همراه کمک های غیرنـقدِی ارسالی، 

در بین مردِم مناطق سیل زده؛ 
ج( کمک به برپـایِی چند موکب به منظور طبخ و توزیع غذا 
در مناطق سیل زده به مدت بیش از یک ماه، و تأمین هزینه های 
نـقدی و مایحتاج غیرنـقدِی آن ها، با بیش از »70« هـزار وعده 

غذای تهیه و توزیع شده در آن مناطق.
سهام  نمایندگِی  »وکالت  فرم  ابالغ  و  تنظیم  پیگیرِی   )7
سهامداراِن شرکت های ایثارگری« به کانـون ها، و اخذ وکالت از 

سهامداران و پیگیرِی هبۀ سهام به کانـون.

با  مکاتبات  طریق  از  کانـون ها  مشکالت  رفع  پیگیرِی   )8
مسئولین محترم وزارت جهـاد کشاورزی در مرکز و سازمان های 
با  هماهنگی  به  کـانون ها  تشویق  هم چنین  و  استان ها، 
سازمان های جهـاد کشاورزِی مربوطه برای تأمین محِل دائمی 

برای استفادۀ کانـون ها و پیگیرِی واگذاری.
9( سرکشی به کانـون های اسـتان ها و شهرستان های ویژه، 
در حد مقدورات و با توجه به شرایط کرونایِی کشور؛ از جمله 
دیدار و بازدید از کانون های »یـزد« و »کرمان« و تأسیس 

»نمایندگِی سیستان و بلوچستان«.
10( اجرای مسئولیت کانـون و محوریت در برپـایِی موکب 
سال های  اربعین  ایام  در  حسینی«  بی سنگِر  »سنگرسازاِن 
»1398« و »1400« در کربـالی مـعلی؛ شامل: الف( هماهنگِی 
از  غیِرنقدی  و  نقدی  کمک های  جمع آورِی  و  پشتیبانی  امور 
سراسر کشور؛ ب( پیگیرِی تهیۀ محل مناسب و تجهیز آن در 
طول سال؛ ج( مشارکت در ستاد اربعین وزارت جهـاد کشاورزی 

و مسئولیت کمیتۀ اجرایِی آن.
شامل  حسینی«،  »سنگرسازاِن  موکب های  برپایِی   )11  
مراسم  در  البرز  استان  کانـوِن  موکب  و  مرکز  کانـوِن  موکب 
موکب های  مجمع  تشکیل  الف(  شامل:  »1401«؛  اربعین 
سنگرسازاِن حسینی و هماهنگِی بین آن ها؛ ب( تعیین و تثبیت 
و  عراق  و کشوِر  مرزی  پایانه های  در  موکب ها  استقرار  محل 
هماهنگی با مسئولین مربوطه در ستاد عتبات و عوامل مرتبط؛ 
ج( انجام سه سفر به عراق و نواحِی مرزی، پیش از شروع مراسِم 
گروه های  تشکیل  د(  موکب ها؛  آماده سازِی  منظور  به  اربعین 
»پزشکی و بهداشت ودرمان«، »فرهنگی«، »خدمات«، »تجهیز 
و حمل ونقل«، »پشتیبانی«، »تغذیه و ایستگاه های صلواتی« و 
»پذیرش و اسکان« در موکب ها؛ هـ( استقرار و خدمت رسانِی 
موکِب کانـون مرکز و موکب کانـوِن استان البرز در چند نقطه 
از منطقۀ »شارع الوائلی« در شهر کربـال و ارائۀ خدمات مستقیم 
با  مذکور  منطقۀ  در  شانزده محل  در  عبداهلل)ع(  ابا  زائرین  به 
پشتیبانِی دیگر موکب های سنگرسازاِن حسینِی مستقر در کربال 
و هم چنین تعدادی از موکب های عراقی؛ و( بهره مندِی بیش 
از ده هزار زائر از خدمات اسکان، غذا و دیگر امکانات از جمله 
»60« چشمه سرویس بهداشتی و حمام؛ ز( راه اندازِی نانوایی در 
محل موکب در طول دوازده روز، که ضمن تأمین نان مصرفِی 
دو موکِب کانـون های مرکز و البرز، نسبت به تأمین نان مورد 
احباب الحسین،  قتیل العبرات،  جمله  از  دیگر  موکِب  چند  نیاِز 
حضرت رقیه)س( و دیگر موکب های ایرانی و عراقِی هم جوار 

نیز اقدام گردید.
در  لشگری  و  کشوری  عالی رتبۀ  مسئولین  با  مکاتبه   )12
خصوص تهیۀ تصویب نامه ها و آئین نامه های مورد نیاز و مرتبط 
با قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به خصوص در زمینۀ 
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بـیمه و هزینه های درمانِی جانبازان.
و  اسـتان ها  پیش کسوتاِن  و  مراجعین  به  پاسخگویی   )13
مرکز و ارائۀ راهنمایی و مشاوره به آنان در زمینۀ کلیۀ مسائل و 
مشکالت و انجام مکاتبه برای حل مشکالت آنان در موارد لزوم.

اسـتان ها  کانـون های  با  رایزنی  و  هماهنگی  پیگیری،   )14
برای برگزارِی »بیست ونهمین«، »سـی اُمین«، »سی ویکمین« 
کانـون های  فصلِی شورای هماهنگِی  و »سی ودومین« جلسۀ 

اسـتان ها و شهرستان های ویژه.
15( همکاری با گروهی از اعضای سـتاد مرکزِی پ.م.ج.ج 
راستای  در  بی سنگر،  تـعاوِن سنگرسازاِن  دفتر  راه اندازِی  برای 
قرارگاه های  مرکزی،  سـتاد  ایثارگِر  نیروهای  به  خدمات رسانی 

پنج گانه و سـتاد وزارت.
16( پیگیری و کمک به اعضای پروژۀ »راشته«، متعلق به 
به  حمل ونقل،  شرکت  سهامداراِن  و  نور  سنگرسازاِن  شرکت 
آنان در خصوص شرکت های  اختالفات و شبهات  رفع  منظور 

مذکور.
17( بررسی، هماهنگی و تالش مشترک با کانـون ها برای 
دستیابی به راه کارها و روش های مطمئن و موفِق تأمین منابِع 
مالی و تثبیت درآمد برای کانـون ها و تشویق آن ها برای اجرا و 

پیگیرِی این راه کارها.
18( مطالعه و بررسِی اساسنامۀ کانـون ها به منظور تطبیق و 
یکسان سازی؛ با تهیه و تنظیم پیش نویِس یک اساسنامۀ منطبق 
از تجارب گذشته و نظر  استفاده  با  اساسنامۀ کانـوِن مرکز،  با 
کارشناسان، پیش کسوتان و مدیران محترم کانـون های سراسر 

کشور.
فعالیت های فرهنـگی و ترویج فرهنگ جهـادی

سنگرسازاِن  کانـون  در  فـرهنگی«  »معـاونت  ایـجاد   )1
بی سنگِر مرکز در سال »1400« به منظور برنامه ریزی، هماهنگی، 

و تقویِت هر چه بیشتر و بهتِر کلیۀ فعالیت های فرهنگی.

2( صدور بیانیه در مناسبت های مهم و ملی از قبیل هفتۀ دفاع 
مقدس، بیانیۀ گام دوِم انقالب، سالروز تأسیس جهـاد سازندگی، 
دهۀ فجر، هفتۀ دفاع مقدس و سایر رویدادهای مهِم سیاسی و 

ملی.
3( تغییر و تقویت طراحی و ساختار سایت کانـوِن سنگرسازاِن 
بی سنگر و به روزرسانِی کلِی آن، شامل تغییرات کلی در طراحی 
و ساختار و ایجاد امکان دسترسی و بارگذاری توسط کانـون های 

اسـتان ها.
»سنگرسازاِن  نشریۀ  منظم  انتشار  مجدد  گیرِی  سر  از   )4
بی سنگر« به صورت ماهانه، در قالب الکترونیکی و تعداد محدوِد 
کاغذی و هم چنین تهیۀ ویـژه نامۀ سنگرسازاِن بی سنگر برای 

مناسبت های مهم.
5( پیگیرِی اجرای تعهد کانـون به ادارۀ کل امور ایثارگران، 
طِی انجام اقدامات پژوهشی و دفترِی الزم برای اتمام قراردادهای 
و »دو  والفجِر8«  در عملیات  تدوین کتاب های »نقش جهـاد 

ساِل اوِل قرارگاه نجف )ستاد غرب(«.
6( حضور و همکاری در برنامه های ادارۀ کل امور ایثارگران؛ 
شامل: الف( حضور در مراسم سالروز تأسیس جهـاد سازندگی 
همکاری  و  حضور  ب(  امام)ره(؛  مرقد  و  زهرا  بهشت  در 
گردهمایِی  سی وچهارمین  و  سی وسومین  سی ویکمین،  در 
در سال های  ترتیب  به  مهندسِی جنگ جهـاد،  فرمانـــدهاِن 
»1398«، »1400« و »1401«؛ ج( همکاری با نشریۀ خبـری 

و الکترونیکِی »پـل«.
برگزارِی جلسۀ هیأت شهدای  در  مورد همکاری  7( »دو« 

جهـاد سازندگی.
8( کمک و همراهی با هیأت عزادارِی جواناِن محلۀ مجاور 
برگزارِی  و  کانـون  محل  در  هیـأت  برپایِی  در  مرکز  کانـوِن 
مراسم عزاداری و برپایِی ایستگاه صلواتی در ایام دهۀ اول محرم 

و سایر مناسبت های مذهبی.
سراسر  کانـون های  فرهنگِی  برنامه های  در  همکاری   )9
استان  بی سنگِر  سنگرسازاِن  همایش  در  حضور  مانند  کشور؛ 
مرکزی )در راستای کنگرۀ ملِی نقش امام خمینی)ره( در دفاع 

مقدس و »6،200« شهیِد این استان(.
دفتر ترویج فرهنگ جهـادی:

با  فرهنگ جهـادی«،  تـرویج  »دفتر  ایـجاد  و  تعریف   )10
و  فرهنگ  به  عالقه مند  و  محقق  متعهد،  جواناِن  محوریت 
مدیریِت جهـادی و مهندسِی جنگ جهـاد؛ به منظور تحقیق 
و ترویج فرهنگ و مدیریِت جهـادی و شناساندن منابع غنِی 
این فرهنگ به نسل جوان و بهره گیری و جمع آورِی تجارب 

مربوطه از پیش کسوتان محترم جهـادگر.
و  پشتیبانی  کتابخانۀ  تقویت  و  تجهیز  فعال سازی،   )11
مهندسِی جنگ جهـاد به منظور آماده سازی برای استفادۀ عموم 
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و مخاطبین هدف.
و  جوانان  با  اندیشه ورزی  نشست های  برگزارِی   )12
فکری،  مطالعاتی،  حلقه های  ایجاد  هدف  با  پیش کسوتان 
موضوعات  در  تخصصی  کرسی های  و  آموزشی  و  پ ژوهشی 
سازندگی،  جهـاد  احیای  مانند  جهـادی  گفتمان  ذیل  مختلِف 
اصالح  و  جهـادی  گروه های  ظرفیت  ارتقای  و  توانمندسازی 

قانون بسیج سازندگی.
13( طراحِی دوره های آموزشی برای دانش آموزان، دانشجویان 
با  سازندگی،  جهـاد  با  آشنایی  هدف  با  جهـادی  گروه های  و 
تجربه نگاری،  سازندگی،  جهـاد  گفتمان  قبیل  از  موضوعاتی 
جهـاد،  حوزۀ  در  پژوهشگر  تربیت  جهـادی،  مبلّغ  تربیت 
توانمندسازِی گروه های جهـادی و هم چنین طراحِی بازی برای 
آشنایِی نوجوانان با مباحث پیشرفت منطقه ای و سبک و سیاق 

کاِر جهـادی.
»راهیان  اردوی  برگزارِی  و  برنامه ریزی  طراحی،   )14
جهـادی« با ترکیب جوانان و پیش کسوتان، در یادمان شهدای 
جهـاد سازندگی در شهرستان »بـانه« )منطقۀ بوالحسن( در سال 

.»1400«
15( طراحِی عملیات های ترویجی در فضای مجازی، تولید 
برای  زمینه سازی  و  باره  این  در  الزم  محتوایِی  خوراک های 
جریان سازی  برای  نیاز  مورد  چندرسانه اِی  محصوالت  تولید 
انقالب  فرهنگِی  جبهۀ  مجازی،  فضای  فعاالن  )با صداوسیما، 

اسالمی، دفتر مطالعاتِی راه و جشنوارۀ عمار(.
به  تدوین  و  تألیف  پژوهش،  مشاورۀ  خدمات  ارائـۀ   )16
پژوهشگران و مراجعاِن عالقه مند به حوزۀ جهـاد و پ.م.ج.ج 
از  استفاده  با  فناوری  تیم های  تسهیل گرِی  و  راهنمایی  نیز  و 

محتواهای مربوط به جهـاد سازندگی.
17( برگزارِی جلسات آشنایی و ایجاد ارتباط با افراد و گروه های 
فعال در مراکز مختلِف دارای دغدغه های مشابه و یا مرتبط با 
کانـون، همراه با مشارکت در برنامه های یکدیگر؛ از جمله کانون 
بسیج  سازمان  جهـادِی  معاونت  تهران،  دانشگاه  خدمت رسانِی 
دانشجویی، برخی گروه های جهـادِی قوی و مطرح و اندیشکدۀ 

پـایا و ژرفا.
اثـر زلـزله« )در مورد خدمات  18( اکران فیلم مستنِد »بـر 
زنده یاد مهندس حسینعلی عظیـمی در مناطق محروم( در مساجد 
با کمک پایگاه های بسیج، و اهتمام به انتشار و دیده شدِن دیگر 
محصوالت فرهنگی و هنرِی تولیدشده دربارۀ جهـاد و پ.م.ج.ج 

در سطح جامعه.
ساخت  برای  مردمی  فراخوان  جشنوارۀ  اولین  برگزارِی   )19
نماهنِگ »فرمان جهـاد« با محوریت فرمان 27 خرداد حضرت 
امام خمینی)ره( و تولید سفارشِی دو اثر فاخر در این باره و پخش 

آن ها در رسانه ها و رسانۀ ملی.

20( تولید محتوا با موضوعات »نقش جهـاد سازندگی در دفاع 
مقدس« و »کارکردها و تاریخ جهـاد سازندگی« در قالب های 
و  کتاب  پاورپوینت،  اینفوگرافیک،  نمایشگاهی،  ِسیر  نماهنگ، 

نشریه.
21( برقرارِی تعامل و فراهم سازِی امکانات و بستر در محل 
انقالبی،  دینی،  فعالیت جهـادی،  و  برای حضور  کانـوِن مرکز 
و  جوانان(  خیمۀ  دوبارۀ  )راه اندازِی  جوانان؛  فرهنگِی  و  علمی 
برگزارِی جلسات ثابِت علمی، قرآنی، دیدار، دوِرهمی، افطاری، 
ایستگاه صلواتی و زیارت عاشورا؛ و هم چنین تدارک بازدیدهای 
علمی و روایتی از مرکز سابق تحقیقاِت مهندسِی جنگ جهـاد 
دانش بنیاِن  اصفهان و شرکت های  دانشگاه صنعتِی  سازندگی، 

جهـادِی مرتبط.
و  عالی رتبه  مسئولین  با  متعدد  جلسات  برگزارِی   )22
دست اندرکاران مراکز مختلف به منظور ارائۀ مشورت، دستیابی به 
تفاهم نامه و یا اقدام مشترک؛ شامل: معاون اول ریاست جمهوری، 
وزیر جهـاد کشاورزی، برخی اعضای حقیقی و حقوقِی شورای 
عالِی جهـاد سازندگی، قرارگاه مرکزِی راهیان نور کشور، سازمان 
ملی،  امنیت  عالی  شورای  فرهنگِی  کمیتۀ  اسالمی،  تبلیغات 
سازمان  ملی،  دفاع  عالِی  دانشگاه  طباطبایی،  عالمۀ  دانشگاه 
بسیج سازندگی، بنیاد علـوی، سازمان بسیج پیش کسوتاِن ایثار و 
شهادت، مرکز راهبرِی اقتصاد مقاومتی، حوزۀ علمیۀ قم و جبهۀ 

مردمِی اقتصاد مقاومتی.
موضوعی  هماهنگِی  و  هم اندیشی  جلسات  برگزارِی   )23
سنگرسازاِن  کانـون های  با  مجازی  و  حضوری  صورت  به 
بی سنگِر سراسر کشور و برخی مدیران عامل، فعاالن فرهنگی 
و پیش کسوتان کانـون ها؛ و هم چنین جلسات نوبه اِی مشترک 
با مسئوالن کانـون های »جهـادگران« و »بازنشستگان« جهـاد 
منظور  به  کانـون،  سـه  هماهنگِی  شورای  قالب  در  سازندگی 
کارهای  انجام  و  مواضع  اعالم  در  هماهنگی  فکری،  قرابت 

مشترک.
24( حضور اثربخش در رویدادها و جریانات مرتبط با جهـاد 
سازندگی و دفاع مقدس؛ از جمله: ایدۀ احیای جهـاد سازندگی 
در دولت سیزدهم، هفتۀ جهـاد، هفتۀ دفاع مقدس، بزرگداشت 

شهدای شاخِص سال جهـادگر و سایر موارد.

 فعالیت های رفـاهی و خدمـاتی
الف( تسهیالت:

1( مذاکره با بانک کشاورزی در سال 1398 و اخذ موافقت 
برای پرداخت تسهیالت وام به مبلغ کل »10« میلیارد تومان 
برای »بیست« کانـون، با تخصیص »500« میلیون تومان به 
هر کانـون؛ که سقف هر فقره وام، »15« میلیون تومان و تعداد 

دریافت کنندگان نیز حدود »پانصد« نفر بوده است.
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2( مذاکره با بانک ملـی در سال 1399 و اخذ موافقت برای 
برای  تومان  میلیارد   »10« کل  مبلغ  به  تسهیالت  پرداخت 
»بیست« کانـون؛ که سقف هر فقره وام، »30« میلیون تومان 

بوده است.
3( مذاکره با بانک ملـی در سال 1400 و اخذ موافقت برای 
برای  تومان  میلیارد   »30« کل  مبلغ  به  تسهیالت  پرداخت 
هر  برای  تومان  میلیون  وام »30«  با سقف  کانـون  »بیست« 
نفر؛ که بیش از نصِف این اعتبار طِی پرداخِت »550« فقره وام، 

استفاده شده است.
ایجاد  منظور  به  رسـالت  قرض الحسنۀ  بانک  با  مذاکره   )4
بی سنگر«  سنگرسازاِن  »کانـون  عنوان  تحت  متمرکز  حساب 
به منظور بهره مندی از تسهیالت ویژۀ بانک )وام قرض الحسنه 
»صندوق  طرح  جایگزین  عنوان  به  درصد(   »2« کارمزد  با 
قرض الحسنۀ کانـون«، و هم چنین استرداد مبالغ حق عضویِت 

اعضای صندوق قرض الحسنۀ سابق به آن ها.
5( انعقاد تفاهم نامه با شرکت »کویـر موتور« به منظور خرید 
محصوالت توسط اعضای محترم کانـون با شرایط ویژه، مطابق 
با شرایطی که برای کارمنداِن دستگاه ه های دولتی لحاظ می گردد.

6( مذاکره و هماهنگی با شرکت »ایـزایـران« برای استفادۀ 
اعضای کانـون سنگرسازاِن بی سنگر در سراسر کشور از مزایای 
سامانۀ تخفیف نقدی )باشگاه مشتریان ستارۀ پارس یا »ثمین«( 
حدود  هم چنین  و  قرارداد  طرف  زنجیره اِی  فروشگاه های  در 
»4،000« واحد صنفِی پذیرنده در سراسر کشور؛ از طریق ارسال 
شمارۀ کارت بانکِی اعالم شده از طرف اعضای محترِم کانـون ها، 

به شرکت ایـزایران.
ب( بـیـمه:

بهره مندِی  برای  بیمۀ »دانا«  با شرکت  تفاهم نامه  انعقاد   )7
با  دانا«،  »مهر  طرح  از  کشور  سراسر  کانـون های  اعضای 
شامل  ایران،  مهر  قرض الحسنۀ  بانک  و  بیمه  این  همکارِی 
کانـون در  اعضای  بیمه اِی مورد درخواست  ارائـۀ پوشش های 
بیمۀ  راننده(،  بدنه و حوادث  ثالث،  بیمۀ خودرو )شخص  زمینۀ 
آتش سوزِی واحدهای مسکونی و بیمۀ حوادِث انفرادی، تا سقف 
اقساط  طی  بیمه  حق  پرداخت  شامل  تومان،   »3،500،000«
12 ماهه و بدون کارمزد؛ )مدت تفاهم نامه از»98/05/01« الی 

.)»99/05/01«
اعضای  به  درمان  تکمیلِی  بیمۀ  خدمات  ارائـۀ  پیگیرِی   )8
کانـون های سراسر کشور، با همکارِی ادارۀ کل رفاه و پشتیبانِی 

وزارت جهـاد کشاورزی و از طریق شرکت بیـمۀ »معـلم«.
اعضای  به  درمان  تکمیلِی  بیمۀ  خدمات  ارائۀ  پیگیرِی   )9
کانـون های سراسر کشور، با همکارِی ادارۀ کل رفاه و پشتیبانِی 
وزارت جهـاد کشاورزی و از طریق شرکت بیمۀ طرف قرارداد با 

وزارتخانه.

ج( تفریحی، ورزشی و سیاحتی: 
10( هماهنگی و توافق با شرکت خدمات مسافرتِی »کیهان 
استفادۀ  منظور  به  مقدس  مشهد  در  واقع  پارسیان«  سیاحت 
اعضای کانـون های سراسر کشور از هتل های تحت پوشش 
در ایام غیِرپیک، با نازل ترین قیمت و همراه با سه وعده غذا در 

روز. )مجموعاً اسکان »57« نفر در »50« شب(
11( هماهنگی و توافق با ادارۀ کل رفاه و پشتیبانِی وزارت 
از  تعدادی  گذاشتن  اختیار  در  منظور  به  کشاورزی  جهـاد 
اعضای  به  تفریحِی »خزرآباد«  مسکونِی مجموعۀ  واحدهای 
در  نفر  اسکان »150«  )مجموعاً  غیِرپیک.  ایام  در  کانـون ها 

»90« شب(
12( هماهنگی و توافق با ادارۀ کل رفاه و پشتیبانِی وزارت 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  و  کشاورزی  جهـاد 
از  تعدادی  گذاشتِن  اختیار  در  منظور  به  )تات(  کشاورزی 
در مشهد  و »کوه سنگی«  مهمانسراهای »مصال«  واحدهای 
مقدس به اعضای کانـون ها. این توافق در دوران کـرونا متوقف 

بود. )مجموعاً اسکان »193« نفر در »46« شب(
منظور  به  سپاه  تعاون  بنیاد  با  توافق  و  هماهنگی   )13
بهره مندِی اعضای کانـون ها از مجموعه های تفریحی و رفاهِی 
تابعۀ آن بنیاد در شهرهای مشـهد و شیـراز. )این توافق با شیوع 

بیمارِی کـرونا متوقف شد.(
د( مسـکن و اشتـغال:

اراضی،  امور  بین سازمان  تفاهم نامۀ  پیگیرِی  و  ابالغ   )14
در  بی سنگر  سنگرسازاِن  کانـون  و  ایثارگران  امور  کل  ادارۀ 
خصوص واگذارِی اراضِی تحت اختیاِر سازمان امور اراضی در 
سراسر کشور برای تأمین ملک مورد نیاز به منظور »مسـکن« 
به  آن  ابالغ  و  کانـون ها،  محترم  اعضای  »اشـتغال«  و 

کانـون های اسـتان ها و شهرستان های ویژه.
از معاونت محترم توسعۀ مدیریت و منابِع  15( اخذ مجوز 
در  کانـون  اعضای  مشارکت  برای  کشاورزی  جهـاد  وزارت 
به »انبارهای  اسـتان تهران در پروژۀ واگذارِی ملک موسوم 

نظام آباد« و اطالع رسانی از طریق پیامک و سایت کانـون.
16( انعقاد تفاهم نامه با شرکت »جوان فن آوران فردا« با برند 
»موبایل آباد« به منظور آموزش و توانمندسازِی اعضای محترم 
و فرزندان آنان برای تعمیرات تلفن همراه و فراهم نمودن بستر 

الزم برای اشتغال کارآموزان.

فعالیت های امـور مـالـی
1( تالش در جهت کاهش هزینه های جاری و حذف برخی 

برنامه های غیِرضرور.
راستای  در  حرکت  و  ثابت  کارمندان  تعداد  کاهش   )2

ساماندهِی نیروی انسانِی کانـون.
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در  اقدام  و  پیگیری   )3
مـالِی  خوداتکایِی  راستای 
کسب  برای  )تالش  کانـون 

درآمد از زمین شهید کریمی(.
برگ  به  اعتراض   )4
حقوق  بر  مالیات  تشخیص 
مبلغ  به  سال 97  در  کارکنان 
تقلیل  و  تومان  میلیون   »60«
مالیات متعلقه به »700،000« 

تومان و پرداخت آن.
برگ  به  اعتراض   )5
حقوق  بر  مالیات  تشخیص 
به   98 سال  در  کارکنان 
تومان  میلیون   »35« مبلغ 
به  متعلقه  مالیات  تقلیل  و 
و  تومان   »1،400،000«

پرداخت آن.
مالیات  تکلیف  تعیین   )6
تا  کانـون  سنواتِی  عملکرد 

پایان سال 98.
بدهی  ماندۀ  پرداخت   )7
تدوین  قراردادهای  مجرِی  به 
امور  کل  ادارۀ  با  کتاب 
نقش  )کتاب های  ایثارگران. 
جهاد در عملیات والفجِر8 و دو 

سال اوِل قرارگاه نجف(
و  بررسی  پیگیری،   )8
ادارۀ  از  مطالبه  میزان  تعیین 
کل امور ایثارگران بابت مابقی 

پرونده های سهام و هم چنین هزینه های کلی و ملِی انجام شده 
تالشگران،  شرکت  سهاِم  واگذارِی  بابت  مرکز  کانـوِن  توسط 
در راستای تأمین منابع مـالی به منظور پرداخت بدهِی کانـوِن 
تـأییدشدۀ  پرونده های  بابت  اسـتان ها  کانـون های  به  مرکز 

تـسویه نـشده.
9( پرداخت بخش اعظم مطالبات کانـون های استان ها بابت 
تکمیل پرونده های واگذارِی سهاِم شرکت تـالشگران؛ از محل 
بیروِن  از  وجه  هیچ گونه  دریافت  بدون  و  کانـون  داخلِی  منابع 

مجموعه.
10( تسویۀ بدهِی بیمۀ سنواتِی کارکنان و به روزکردن بدهی 

به بیمۀ تأمین اجتماعی تا تاریخ »1401/01/01«.
11( تقسیط بدهی به سازمان آب بابت چاِه عمیق موجود در 

محوطۀ کانـون و پرداخت 80% از مبلغ اقساط.

12( استفاده از روش باالنس درآمدها و هزینه ها؛ به صورتی 
که قبل از انجام هر هزینه، محل تأمین منابع مالِی آن مشخص 

گردد.
13( پیگیری و بررسِی پروندۀ بدهِی بیـمه اِی کانـون و تقسیط 

مبلغ بدهِی سنواتی و پرداخت آن.
به  کشاورزی  جهـاد  وزارت  از  کمک  دریافت  پیگیرِی   )14

منظور کمک به کانـون های اسـتان ها.
15( پرداخت طلب ذخیرۀ مرخصِی کارکنان کانـوِن مرکز.

به برگ تشخیص مالیات مربوط به عملکرد،  اعتراض   )16
مالیات بر حقوق و مادۀ 169 قانون مالیات های غیِرمستقیم؛ که 

در حال پیگیری می باشد.
سال های  برای  واقع بینانه  بودجۀ  تصویب  و  تهیه   )17

مـالِی »1400« و »1401« در موعد مقرر.
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فصل اول - کلیات و اهداف
ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر »کانون سنگرسازان بی سنگر« 
»کانون«                   اختصار  رعایت  لحاظ  به  اساسنامه  این  در  که  است 
مؤسسه ای   سنگر،  بی  سنگرسازان  کانـون  شود.  می  نامیده 
فرهنگی در راستای اهداف انقالب اسالمي، منبعث از اهداف و 
خط مشي هاي نهاد انقالبي و مردمي جهادسازندگي، متکی بر 
هویت، فرهنگ و مدیریت جهادی تحت لوای والیت فقیه است 
که به منظور حفظ و نشر نام، یاد، مرام، آثار، تجربیات، افتخارات 
مهندسي  و  پشتیباني  سازمان  ایثارگران  و  های شهدا  ارزش  و 
مقدس  دفاع  سال  در هشت  )پ.م.ج.ج(  سازندگي  جهاد  جنگ 
)که امام راحل)ره( آنها را به لقب »سنگرسازان بی سنگر« مفتخر 
ایثارگران و رهروان جهاد و خانواده های  از  فرمودند( و حمایت 
جهادِی  فعالیت های  تداوم  و  تقویت  گسترش،  ترویج،  ایشان، 
اعضاء در عرصه های گوناگون مورد نیاز جامعه خصوصاً عرصه 

های فرهنگی، علمی و تخصصی این عزیزان فعالیت می نماید.
ماده 2 

نوع فعالیت: کلیه فعالیت های کانون غیرسیاسي، غیرانتفاعي 
و غیر دولتی بوده و کانون در موضوع »حمایت، حفظ یاد، ترویج 
با  )پ.م.ج.ج(«  سازندگی  جهاد  ایثارگران  راه  ادامه  و  ها  ارزش 
این  و  ایران  و مقررات جمهوری اسالمی  قوانین  رعایت کامل 

اساسنامه فعالیت خواهد نمود. 
هرگونه  نداشتن  به  ملتزم  کانون  در  اعضاء  کلیه   :  1 تبصره 
فعالیت سیاسی موضوع قانون احزاب ، جمعیت ها وانجمن های 
سیاسی وصنفی، انجمن های اسالمی یا اقلیت های دینی شناخته 
شده مستند به تبصره یک ماده 2 آئین نامه سازمانهای مردم نهاد 
فعالیت  کانون، حق  به نـام  عنوان  به هیچ  اعضاء  و  باشند.  می 
سیاسی لـه یا علیه احزاب و گروه های سیاسی را نخواهند داشت.

مستقیم  فعالیت  هیچگونه  تواند  نمی  کانون   :2 تبصره 
تجاری یا اقتصادی تحت عنوان نام کانون داشته باشد.

ماده 3 
محدوده فعالیت کانون در سطح ملی است.

ماده 4
محل : مرکز اصلي کانون دراستان : تهران  شهرستان : 
تهران به نشاني : استان تهران، شهرستان تهران، شهر تهران، 
خیابان ستارخان، خیابان شادمهر، شماره 258  -  کدپستــي 
: 1456857694 واقع است و در صورت لزوم هیأت مدیره 
کانون مي تواند پس از کسب مجوز از مرجع صدور پروانه 
یا  شعبه  کشور  خارج  یا  داخل  نقاط  سایر  در  مقررات  برابر 

دفترنمایندگي ایجاد نماید.
تبصره: کانـون با تصمیم و تصویب و ثبـت مصوبۀ هیأت 
این   8 مادۀ  ذیل  در  آنان  مشخصات  و  اسامی  که  مؤسس 
اساسنامه اعالم شده است، موجودیت یافته و پس از تصویب 
هیأت مدیره و کسب مجوز از مرجع صدور مجوز، در چارچوب 
استان ها  بی سنگر  کانـون سنگرسازان  تشکیل  با  ضوابطی، 
و شهرستان های ویژه یا دفتر نمایندگی کانون در استان ها 
و شهرستان ها، که منبعد در این اساسنامه »کانون یا دفتر 
در سراسر  نامیده می شوند،  یا شهرستان«  استان  نمایندگی 
ویـژه،  شهرستان های  از  منظور  می یـابد.  گسترش  کشور 
شهرستان هایي مانند دامغان، نجف آباد، کاشان و... می باشند 
که در دوران دفاع مقدس، گردان مهندسی مستقل داشته اند.

ماده5
تابعــیت : کانون مرکز و کلیه کانون های مربوطه استان 
ها و شهرستان های ویژه، تابعیت جمهوري اسالمي ایران را 
دارند و کلیـه اعضاي آنها با عضویت در کانون التزام خـود را 
به قانـون اساسـي و اصول و موازین نظام مقدس جمهوري 

اساسنامه پیشنهادی
 اساسنامه پیشنهادی به مجمع عمومی

جهت بررسی و تصویب
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اسالمي ایران و مفاد این اساسنامه و مقررات آن اعالم مي 
دارند .

ماده 6
نامحدود  تاریخ تاسیس به مدت   از  مدت فعالیت کانون 

مي باشد
ماده 7

دارایي اولیــه کانون مرکز اعم از منقول و غیرمنقول مبلغ 
ده میلیون ریال مي باشـد که از سـوي هیأت مؤسس تمامًا 

پرداخت شده و در اختیار کانون قرار گرفته است .
ماده 8

تهیه  براي  که  هستند  اشخاصي  کانون  موسس  هیأت 
انتخاب  تا  مؤسس  هیأت  اند.  نموده   قیام  تشکیل  مقدمات 
اولین جلسۀ مجمع  برگزاری  و  کانون  اصلی  اعضای  اولین 
و  بوده  کانـون  به  مشی  ارائـۀ خط  مسئول  اعضاء  عمومی 
اولین جلسۀ  تشکیل  با  است.  مرجع تصمیم گیری  باالترین 
اولین  )برای   هیأت مدیره  انتخاب  و  اعضاء  عمومی  مجمع 
بینی شده  پیش  موارد  در  مأموریت هیأت مؤسس جز  بار(، 
در این اساسنامه خاتمه یافته تلقي مي گردد. و اختیارات دیگر 
هیأت مؤسس به طور کامل به مجمع عمومی اعضاء کانـون 
از  عبارتند  کانـون  مؤسس  هیأت  اعضای  مي شود.  منتقل 
)به ترتیب حروف الفبا(: 1- محمود حجتـي؛  2- ابوالفضل 
حسن بیگي؛  3- داود دانش جعفري؛   4- یـداهلل شمایلي؛   
5- حسینعلي عظیـمي؛   6- غالمعلي فـروغي؛  7- مهدي 
موحدخواه؛    محمد   -9 گـلي؛   8- سیدمحمد اللـه زار؛ 

10- محمدهادي وحیدمقـدم؛   11- مهدي ورشـابي.
ماده 9

9-1- كليات اهداف: اهداف کانون عبارتند از: 
به  کانـون  اعضای  بین  صمیمانه  ارتباط  برقراری  الف( 

منظور:
حرکت  با  پ.م.ج.ج،  ایثارگران  و  شهدا  راه  ادامۀ   -1
امت)ره(  امام  پیام  آخرین  استوار در جهت تحقق  و  مستمر 
به جهادگران در خصوص اهتمام به استواري پایه هاي اسالم 
ناب محمدي)ص( و استقالل واقعي ایران اسالمي با کمک 

نسل جوان؛ و بر مبنای منویات مقام عظمای والیت فقیه.
2- حفظ آثار و نشر ارزش های  پ.م.ج.ج  در دفاع مقدس 

و انتقال تجربیات به نسل هاي آینده؛
3- ترویج ارزش های مشروحۀ بندهاي »1« و »2«  در 
جامعه به طور عام و در میان خانواده ها، فرزندان و وابستگان 

سنگرسازان بی سنگر به طور خاص؛
همچنین  و  آنان  خانوادۀ  و  اعضاء  مستمر  دیدارهای  ب( 
ارکان کانـون با خانواده های معظم شـهدا، جانبازان، رزمندگان 

و آزادگان، جهت تجدید میثاق؛

و  موفقیت ها  زندگی،  معیشت،  از وضعیت  اطالع  ج( کسب 
جهت  در  حمایت   و  آنان  خانواده های  و  ایثارگران  مشکالت 
تعمیم و ترویج توفیقات و حل  معضالت آنان از  طرق مشروع 
و قانوني، از جمله اقدام به پیگیری اشتغال و حمایت و راهنمایي 
اعضاء جهت اخذ مجوز تشکل هاي اقتصادي و درآمدزایي توسط 

اعضاء و با مالکیت آنان 
به  جهاد  هم رزمان  گردهمایی  برپایی  جهت  هماهنگی  د( 

صورت  دوره اي در مرکز، استان ها و شهرستان ها؛
رفع  جهت  در  اعضاء  توانمندی های  از  استفاده  هـ( 
نیازمندی های ضروری دیگر اعضاء و ایثارگران جهاد و فرزندان 

و خانواده های آنان؛
شورای  مجلس  مصوب  قوانین  اجرای  جهت  در  تالش  و( 
عمومی  مقررات  و  وزیران  هیأت  تصویب نامه های  و  اسالمی 
مربوط به ایثارگران نسبت به اعضاي کانون، ایثارگران جهاد و 

خانواده های آنان؛
ز( تالش در جهت فراهم نمودن زمینۀ ارتقاي فرهنگی، علمی، 

تخصصی و فنی ایثارگران جهاد و خانواد ۀ آن ها؛
)مادی و معنوی( و  تقویت همه جانبه  ح( تالش در جهت 
ارائه خدمات و تسهیالت رفاهی برای ایثارگران جهاد و اعضاي 

خانواده های آن ها و اعضای کانون.
ط( حضور فعال، مؤثر و به موقع در مراسم ها، مناسبت ها و 
فعالیت هاي انساني و بشردوستانه در کشور، منطقه، ملل مسلمان 

و جهان، با رعایت مادۀ »3« اساسنامه و اهداف کانون.
محوری  های  )برنامه  اهداف  اجرای  9-2- روش 

راهبردی(: 
حرکت بـه سـمت اهـداف کانـون، در قـالب چهـار بـرنـامۀ 

راهبـردي و محـوري تنـظیم گردیـده است:
الف- دیـدار( بـا اهـداف: حفظ انسجام و صمیمیت گروهي با 
تکیه بر پـایۀ »آشنایي با صحنه هاي ایثـار و شهادت«؛ تجدید 
میـثاق براي ادامۀ راه شهداي سنگرساز بي سنگر؛ کسب اطالع 
از یکدیگر؛ حل انـواع مشکالت )مالـي، خانوادگي، ...( به وسیلۀ 
ارتباط بدون واسطۀ جهـادگران با یکدیگر؛ رشـد معنوِي اعضا )با 
آموزش و اطالع رساني(؛ زمینه سازي براي تدوین تاریخ شفاهِي 

پ.م.ج.ج؛ و کمک به انسجام اجتماعِي نیـروهاي انقالب.
اسـناد،  حفظ  و  جمع آوري  اهـداف:  بـا  یـاد(  حفـظ  ب- 
مدارک و اطالعات بـه جـا مانـده از فداکاري هاي جهـادگران؛ 
جمع آورِي اطالعات و تجربیات نیروهاي اعزامِي جهـاد؛ تدوین 
تاریـخ شـفاهي و مستـند پ.م.ج.ج و استخراج رفتـار سازماني 
و فـردي، فرهنگ، آییـن و نتایج کار شـهدا و نیـروهاي جهـاد.

شـأن  و  انساني  کرامت  ارتقاي  اهـداف:  بـا  حمایت(  ج- 
شهادت  و  ایثـار  صحنه هاي  جهـادگر  پیش کسوتان  اجتماعِي 
ایشان؛ حمایت  از  اجتماعي  و  قانوني  پیـگیرِي حمایت هاي  و 
مالـي  که  و  راستاي جبـران خسارت هاي جانـي  در  ایشان  از 
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و  اعضـا  آموزش  و  در دوران دفاع مقدس متحمل گردیده اند؛ 
نیـاز  مورد  زمیـنه هاي  در  توانـمندسازي  آنـان جهت  خانـوادۀ 

فـردي و اجتـماعي.
د- ادامـۀ راه( بـا اهـداف: ادامۀ راه ایثـارگري و جوانمردي؛ 
پیشتازي در تداوم انقالب اسالمي در بخش سازنـدگي، به سـوي 
اهداف عـالِي آن؛ حفظ الـگوي زنـدۀ جهـادي به عنوان پشتوانۀ 
بي سنگر  سنگرسازان  مـرام  سینۀ  به  سینه  انتقال  آن؛  ترویـج 
تجربیات  و  سازماني  فرهنگ  انـتقال  و  آتـي؛  نسـل هاي  به 

جهـادگران به نسـل هاي بـعدي.
تبصره 1: موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت هاي 
در  فعالیت  اجازه  معناي  ،به  اجرایي  شیوه  و  اهداف  در  مذکور 
خصوص مواردي که نیازمند کسب مجوز از دستگاههاي خاص 
راستاي  در  اقدام  انجام هرگونه  است  بدیهي  نیست.  باشد  مي 
اجرایي نمودن مواردي از اهداف و شیوه اجرایي که مستلزم اخذ 
موافقت دستگاه خاص باشد، منوط به دریافت مجوز از آن مرجع 

است.
اجرای  به منظور  بایست  تبصره 2: هیأت مدیره کانون می 
از  را  الزم  های  موافقت  کانون  المللی  بین  واهداف  ها  برنامه 
نهاد  مردم  های  تشکل  اجرایی  نامه  آئین   23 ماده  کارگروه 
موضوع مصوبه هیأت محترم وزیران مورخ 1395/06/06 اخذ 

نماید.
تبصره 3: الزم است اخذ مجوز ، نماد الکترونیکی، نشان ملی 
ثبت و... از مراجع ذی ربط و قانونی و اطالع رسانی به مرجع 
صدور مجوز در خصوص انتشار نشریه و آدرس های اینترنتی 
کلیه ی سایت ها ، تارنماها ، کانال ها، گروه ها و فعالیت های 

منتسب به کانون در شبکه های اجتماعی صورت گیرد.
تبصره 4: در صورت خروج تشکل از شرایط تأسیس وفعالیت 
خارج از چارچوب اساسنامه ، پس از تذکر کتبی و در صورت عدم 

صالحیت انحالل تشکل صورت خواهد گرفت.
تبصره 5: تمدید مجوز فعالیت کانون در صورت تأیید مرجع 
صدور مجوز پس از انقضاء مدت درج شده در پروانه خواهد بود.

تبصره 6: امکان عضویت در شبکه تشکل های مردم نهاد 
پس از گذشت دوسال ازآغاز فعالیت رسمی کانون و در صورت 

تأیید مرجع صدور مجوز امکان پذیر خواهد بود.
ماده 10

عضویت در کانون: کانون با هدف توسعه و استمرار فعالیت 
ها، تداوم حضور موثر در جامعه و در راستای نیل به اهداف و 
مستمر  طور  به  اساسنامه،  این   9 ماده  موضوع  های  مأموریت 
اقدام به جذب و عضوگیری داوطلبانه از میان »اقشار مخاطب 
مهندسی  و  پشتیبانی  نیروهای  کلیه  نماید.  می  کانون«  هدف 
جنگ جهاد سازندگی در طول دفاع مقدس عضو بالقوه کانون 
سنگرسازان بی سنگر محسوب می شوند. جزئیات شرایط، ساز و 

کارها و ضوابط انواع عضویت در کانون مرکز و کانون استان ها 
و شهرستان ها، حدود اختیارات، تعهدات، مزایا و فعالیت اعضاء و 
ارتقاء، تنزل یا لغو عضویت آنان به موجب آیین نامه ای خواهد 
این اساسنامه تدوین و به تصویب هیأت  بود که در چارچوب 

مدیره کانون مرکز خواهد رسید.
تبصره 1: عضویت در کانون در 2 نوع »عضویت عمومی« و 
»عضویت مجمعی« است، که شرایط هر کدام به شرح زیر است:

الف( شرایط عضویت عمومــی:
1(اعتقاد و التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران و 

اصل والیت فقیه
2(داشتن حداقل 15 سال سن

3(عدم اشتهار به تخلفات اخالقی و امنیتی
4(پذیرش اساسنامه و تعهد به رعایت مرام نامه »سنگرسازان 

بی سنگر«
5(ارائه درخواست کتبی توسط داوطلب عضویت و موافقت 

هیأت مدیره
6(پرداخت حق عضویت )مطابق ابالغیه ها و آیین نامه های 

داخلی مربوطه(
ب( شرایط عضویت مجمعــي:

اولین اعضای اصلی یا مجمعی کانون توسط هیأت موسس 
انتخاب می شوند. پس از آن، همواره می بایست با تائید ارکان 
کانون، نسبت مشخصی از کل اعضای کانون را اعضای اصلی که 
نوع عضویت مجمعی دارند تشکیل دهد. حداقل شرایط الزم برای 
عضویت مجمعی )عالوه بر شرایط عضویت عمومی(، عبارتست 
از: داشتن سن قانونی، اعتقاد و آشنایی کافی با تاریخچه، اهداف 
و برنامه های کانون، داشتن سابقه اطمینان بخِش عضویت و 
فعالیت قبلی در کانون، برخورداری از  توانمندی تصمیم گیری و 
اداره کانون، ارائه درخواست کتبی تبدیل عضویت به نوع مجمعی 
توسط فرد متقاضی و نهایتاً موافقت و تصویب مجمع عمومی 
اعضاء )پس از تشخیص و احراز شرایط و صالحیت ها توسط 

هیأت مدیره(.
تبصره 2: انواع عضویت در کانون بر 3 نوع اصلی )مجمعی(، 
عمومی )غیر مجمعی( و افتخاری )غیر مجمعی(؛ به شرح زیر 

است:
اصلی: عبارت است از افرادي که عالوه بر شرایط عضویت 
با  و  شده  شناخته  نیز  مجمعی  عضویت  شرایط  حائز  عمومی، 
موافقت و تصویب مجمع عمومی اعضاء، تبدیل عضویت به نوع 
اصلی پیدا می کنند. ایشان داراي حق راي و کاندیداتوري مي 

باشند و عضو مجمع عمومی اعضاء هستند.
داشتن  با  که  حقوقی ای  یا  حقیقی  شخصیت  هر  عمومی: 
شرایط عمومی عضویت، بصورت داوطلبانه عضو سمن می شود 
و مي تواند در پیشبرد اهداف مثمر ثمر واقع شود. ایشان فاقد حق 



21

گزار�ش از عملکرد کانون سنگرسازان �ب سنگر، ویژه مجمع 1401 

سنگرسازان بی سنگر

راي و کاندیداتوري هستند.
به واسطه  یا حقوقی ای که  افتخاری: هر شخصیت حقیقی 
ارائه خدمات شایسته در جهت تحقق اهداف کانون، به تشخیص 
هیأت مدیره، بصورت داوطلبانه و برای مدت معین به عنوان 
عضو افتخاری کانون مورد تائید و اعالن قرار می گیرد. ایشان 

فاقد حق راي و کاندیداتوري هستند.
ماده 11

کانون و دفتر نمایندگی استان و شهرستان:
در  اساسنامه،  این  در  مقرر  اهداف  جهت تحقق و گسترش 
سراسر کشور، کانـون استان ها و شهرستان ها طبق ضوابط و 
مقررات مربوطه در مرکز استان ها و شهرستان ها با تأیید کانون 
مرکز و مطابق با اساسنامه ای در چهارچوب این اساسنامه که 
می گردند.  تشکیل  می باشد،  مرکز  کانون  هیأت مدیرۀ  مصوب 
در  شهرستان ها  و  استان ها  کانون   اعضای  و  عوامل  ارکان، 
چهارچوب  اساسنامۀ مذکور فعالیت خواهند نمود و ارکان کانون، 

تصمیمات مقتضی در رابطه با تحقق اهداف و اداره امور کانون 
استان ها و شهرستان ها را اتخاذ می نمایند.

شهرستان ها،  و  استان ها  کانون  اعضای  بین  از   :1 تبصره 
افرادی که واجد شرایط قانونی مندرج در ماده 10 بوده و توسط 
مجمع عمومی کانون استان یا شهرستان معرفی و اسامی آنها در 
هیأت مدیرۀ کانـون مرکز به تصویب برسد، پس از تائید مجمع 
مجمع  و  اصلی  اعضای  بقیۀ  عنوان  به  مرکز،  کانون  عمومی 
بدین  و  شناخته شده  و شهرستان ها  استان ها  کانـون  عمومی 
واسطه عضو اصلی و مجمع عمومی کانون مرکز نیز محسوب 

می شوند.
تبصره 2: ایجاد و تمدید دفاتر نمایندگی در صورت اخذ مجوز 

از مرجع صدور امکان پذیر خواهد بود.
تبصره 3: مدیرعامل کانون مرکز می تواند با تصویب هیأت 
مدیره، در جهت پیشبرد اهداف کانون در استان ها و شهرستان 
در  پ.م.ج.ج  مستقل  مهندسی  گردان  یا  تیپ  فاقد  که  هایی 
دوران دفاع مقدس بوده اند، اقدام 
به ایجاد دفتر نمایندگی با کسب 
مجوز از مرجع صدور پروانه نماید. 
استان  نمایندگی کانون در  دفاتر 
مجمع  فاقد  ها  شهرستان  و  ها 
مستقل  مدیره  هیأت  و  عمومی 
مدیر  توسط  دفاتر  این  است. 
کانون  مدیرعامل  که  مسئولی 
مرکز منصوب می نماید اداره می 
شود و مستقیماً )به عنوان واحدی 
از تشکیالت کانون مرکز( زیر نظر 
می  فعالیت  مرکز  کانون  ارکان 
فعالیت  و  تشکیل  ضوابط  نماید. 
این دفاتر و شرایط تبدیل آنها به 
کانون های استانی یا شهرستانی 
توسط هیأت مدیره کانون مرکز 

تعیین می شود.

فصل دوم : ساختار و 
ارکان

ماده 12
 1 از  عبـارتنـد  کانون  ارکان 
-هیأت   2 عمـومـي  -مجمـع 
مـدیـره و مدیرعامل 3 - بازرس

ماده 13 
مجمع عمومي مؤسس همان 
هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل 
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را داراست:
1 ( انجام اقدامات اولیه براي تأسیس؛
2( تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن؛

3 ( انتخاب اولین اعضای اصلی )مجمعی( کانون و تشکیل 
اولین جلسه مجمع عمومی اعضاء.

تبصره 1 :اکـثریت الزم جهت تشکیل مجمع عمومي مؤسس 
در بار اول با حضور نصف بعالوه یک اعضا بوده و در صـورت 
عــدم حد نصاب اکثریت الزم، دربار دوم با حضور یک سوم 

اعضا رسمیت خواهد یافت.
اکثریت دو  با  تبصره 2 :تصمیمات مجمع عمومي مؤسس 
سوم آرا حاضرین با تایید مرجع صدور پروانه و دستگاه تخصصي 

اتخاذ و رسمي مي شود.
ماده 14 

مجمع عمومي عادي
 مجمع عمومي متشکل از کلیه اعضاء اصلی )مجمعی( کانون 
مي باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیري در کانون است که به 
العاده تشکیل مي گردد. اعضای اصلی  صورت عادي یا فوق 
اولین بار از اجتماع هیأت مؤسس کانـون، نمایندگان قرارگاه های 
جهاد  جنگ  مهندسی  و  پشتیبانی  مرکزی  ستاد  و  پنـج گانه 
سازندگي و نمایندگان تیـپ ها و گردان های آن )اعضای اصلی 
یا مجمعِی کانون استان ها و شهرستان ها( تشکیل می گردد. تائید 
پذیرش عضویت اولین اعضای اصلی کانـون مرکز، استان ها 
و شهرستان ها بر عهده هیأت مؤسس بوده و پس از آن تغییر 
آیین  و  اساسنامه  این  ماده 10  چارچوب  در  اعضا،  افزایش  یا 
نامه مربوطه، بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره و بر عهدۀ مجمع 

عمومی کانون مرکز خواهد بـود.
تبصره: در نسخه های گذشته اساسنامه کانون مرکز و استان 
ها و شهرستان ها، و همچنین آیین نامه ها و دیگر ابالغیه ها و 
مکاتبات، هر جا نامی از هیأت امناء یا مجمع عمومی هیأت امناء 
آمده باشد، منظور همان اعضای اصلی یا مجمع عمومی است و 
بلحاظ قانونی، عین آنچه در این اساسنامه برای عضو اصلی یا 

مجمع عمومی ذکر شده، برای آن صادق است.
ماده 15 

مجمــع عمومــي عادي کانون مرکز حداقل سالی یکبار و 
با دعوت هیأت مدیره تشکیل خواهد شد. جلسه با حضور نصف 
به عالوه یک اعضاء اصلی )مجمعی( در بار اول رسمیت یافته 
و در صورتي که در دعوت نخست، اکثریت حاصل نشد، جلسه 
دوم به فاصله حداقل 10 )ده( روز تشکیل و با حضور هر تعداد 

از ایشان، جلسه رسمیت خواهد یافت.
تبصره 1( اکثریت الزم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومي 
عادي نصف به عالوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمي مجمع 
مي باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأي 

اکثریت نسبي خواهد بود.
تبصره 2( مجمع عمومـــي کانون ممکن است به صورت 
فوق العاده در هر زمان به تقاضاي هیأت مدیـــره یا بازرس )ها( 

یا به درخواست یک پنجم اعضاء اصلی تشکیل گردد.
تبصره 3( دعوت براي کلیه مجامع عمومي اعم از عادي و 
فوق العاده از طریق درج آگهي در روزنامه کثیر االنتشار حداقل 
10 روز و حداکثر 40 روز قبل از برگزاري مجمع و با دعوت 
کتبي و یا با استفاده از دیگر شیوه های اطالع رسانی صورت 

مي پذیرد.
در  می تواند  مرکز  کانـون  عادی  عمومی  تبصره 4( مجمع 
با تصویب دوسوم اعضای  موارد خاص و برای مدت معین و 
حاضر در جلسۀ رسمی، اختیار تصویب برخی از امور مربوط به 
وظایف خود را به شورایی متشکل از جمعی از اعضای اصلی 
واگذار نماید. مصوبات این شورا در محدودۀ اختیارات تفویضی 
از سوی مجمع عمومی عادی و با رعایت اساسنامۀ کانون، در 
حکم مصوب مجمع عمومی عادی بوده و پس از تأیید بازرس 
قانونی )صرفاً از حیث انطباق با اساسنامه و اختیارات تفویضی(، 
الزم األجرا است. مصوبات شورای مذکور ضمن ابالغ برای اجرا، 
در اولین جلسۀ بعدی مجمع عمومی عادی کانـون مطرح و به 

اطالع اعضا می رسد.
تبصره 5( روزنامه کثیراالنتشار براي درج آگهي ها، روزنامه 

مصوب مجمع عمومی عادی می باشد.
ماده 16

وظایف و اختیارات مجمع عمومي عادي به شرح زیر است:
انتخاب اعضاي هیات مدیره و بازرسان )اصلي و علي   -1

البدل(؛
2- استماع و رسیدگي به گزارش هیات مدیره و بازرس )ها(؛

3- تعیین خط مشي کلي کانون؛
4- بررسي و تصویب یا رد پیشنهادهاي هیات مدیره؛

5- تصویب ترازنامه و صورت های مالی ساالنه کانون؛
6- تعیین روش های انتشار آگهی ها و دعوتنامه ها و تعیین 

روزنامه کثیراالنتشار؛ 
7- عزل اعضاي هیات مدیره و بازرسان؛

اتخاذ  که  العاده  فوق  مواقع  بینی  پیش  جهت  به  تبصره: 
فوری  تفسیر  یا  یا حکمیت و حل و فصل  تصمیات ضروری 
موضوعات مورد اختالف ایجاب می نماید، شورای فوق العاده 
اعضای هیأت مدیره،  اعضای هیأت مؤسس،  از:  ای متشکل 
نماینده  نفر  یک  و  مرکز  کانون  قانونی  بازرس  و  عامل  مدیر 
اولویت  )با  ویژه  و شهرستان  استان  هر  کانون  اصلی  اعضای 
عنوان  تحت  مدیره(،  هیأت  رئیس  یا  عمومی  مجمع  رئیس 
»شورای فوق العاده راهبری کانون ها« تشکیل می یابد. که 
تصمیم  و  تصمیم سازی  برای  ویژه  مشورتی-نظارتی  جایگاه 
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گیری های مهم مجمع عمومی کانون مرکز را دارد؛ و در صورت 
تمامی  تواند در محدوده  با شرایط خاصی می  تشکیل جلسه، 
اختیارات و وظایف مجمع عمومی عادی تصمیم گیری نماید. 
موجودیت و اعتبار این شورا محدودیت زمانی ندارد. در مواقع 
لزوم به تشکیل جلسه شورای فوق العاده راهبری در موضوع یا 
موضوعاتی خاص، هیأت مدیره کانون مرکز با دعوت از اعضای 
تصمیم  و  بررسی  جهت  جلسه  تشکیل  درخواست  شورا،  این 
از مجمع عمومی می نماید.  نیابت  به  گیری راجع به موضوع 
جلسات شورا در صورت حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت 
یافته و مصوبات آن به شرطی که با رأی موافق بیش از سه 
با تائید بازرس  چهارم حاضران به تصویب رسیده باشد، صرفاً 
قانونی کانون مرکز از حیث عدم مغایرت قانونی با مفاد اساسنامه، 
بدون نیاز به تائید مجمع عمومی، تا زمان تشکیل اولین مجمع 
بعدی،  با تشکیل مجمع  است.  االجرا  و الزم  قانونی  عمومی، 
مصوبه شورا به رأی گذاشته شده و در صورتی که حد نصاب 
رأی الزم را در مجمع نیز بیاورد به عنوان مصوبه رسمی مجمع 
از آن  این صورت  آگهی خواهد شد، و در غیر  عمومی عادی 
تاریخ ملغی می گردد. فعالیت این شورا جایگزین یا محدودکننده 
مسئولیت ها و اختیارات مجمع عمومی و برگزاری مجامع ساالنه 

کانون مرکز نخواهد بود.
ماده 17 

مجمع عمومي فوق العاده 
مجمع عمومي فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

1- با درخواست اکثریت اعضاي هیات مدیره یا بازرس؛ 
2- با درخواست یک پنجم اعضاء اصلی )مجمعی(؛

تبصره 1: اعمال اختیارات مجامع عمومی فوق العاده و هرگونه 
نماید،  ایجاب  را  کانـون  در  اساسی  تغییرات  که  تصمیم گیری 
موافقت  و  اصلی  اعضاء  یک  عالوه  به  نصف  حضور  مستلزم 
حداقل دو سوم حاضرین آنان خواهد بود. در صورتی که در اولین 
دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد، مجمع در دعوت بار دوم 
با حضور بیش از یک سوم اعضاء اصلی رسمیت یافته؛ لکن اخذ 

تصمیم همواره مستلزم موافقت دو سوم حاضرین خواهد بود.
تبصره 2: تشکیل مجمع عمومي فوق العاده جهت رسمیت و 
اخذ تصمیم در موضوعاتی غیر از موارد مندرج در مادۀ »17«، 

همان شرایط مجمع عمومي عادی را خواهد داشت.
ماده 18 

زیر  به شرح  فوق العاده   اختیارات مجمع عمومي  و  وظایف 
است:

1-  تصویب تغییرات اساسنامه؛
2 - بررسي و تصویب یا رد انحالل؛ 

3 - تغییر در میزان سرمایه؛
4 - هرگونه تغییر در ماهیت.

ماده 19 
مجامع عمومي توسط هیأت رئیسه اي مرکب از یک رئیس، 

یک نائب رئیس، یک منشي و دو ناظر اداره مي شوند.
کاندیداهاي  بین  از  نباید  رئیسه  هیأت  اعضاي  تبصره1: 
هیأت مدیره و بازرسان باشند و با اعالم قبولي نامزدي خود در       

مجمع عمومي انتخاب خواهند شد.
تبصره 2: مجامع عمومي عادي، عادي فوق العاده و فوق العاده 

با نظارت وزارت کشور برگزار مي شود.
تبصره 3: مقامات و مدیران وزارت جهاد کشاورزی )اعم از 
با  اهمیت،  حسب  و...(  کل  مدیران  مشاورین،  معاونین،  وزیر، 
دعوت کانون در مجامع و جلسات رسمی کانون حضور می یابند. 
در استان ها و شهرستان ها نیز مقامات و رده های متناظر در 

سازمان جهادکشاورزی مربوطه مشمول این ماده هستند.
ماده 20 
هيات مديره :

کانون مرکز داراي هیات مدیره اي مرکب از 9 عضو اصلي و 2 
عضو علي البدل خواهد بود که از بین اعضای اصلی کانون مرکز 
انتخاب خواهند شد. این تعداد در کانون استان ها و شهرستان ها، 

3 یا 5 نـفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل می باشد.
تبصره 1- جلسات هیات مدیره با حضور بیش از نصف اعضا 
رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر 

خواهد بود.
تبصره 2- شرکت اعضاي هیات مدیره در جلسات ضروریست 
و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطالع قبلي تا 3 
جلسه متوالي یا 6 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفاي 
عضو غایب خواهد بود. در هر حال غیبت اعضا، نافی مسئولیت 
آنان در رابطه با تصمیمات متخذه در هیأت مدیره در غیاب آن ها 

نخواهد بـود.
تبصره 3 - دعوت از اعضاي هیات مدیره مي بایست حداقل 
3 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانوني به طور کتبی یا 

تلفنی انجام پذیرد.
ولی  بـود  افتخاری خواهد  فعالیت هیأت مدیره،   - تبصره 4 
مجمع عمومی می تواند حق الزحمه ای را برای هر یک از اعضای 
هیأت مدیره به عنوان حق حضور در جلسات، تصویب و جهت 

اجرا به کانون ابالغ نماید.
تبصره 5 - اعطای وام و تسهیالت از محل منابع مالی کانـون 
به اعضای هیأت مؤسس، هیأت مدیره، مدیرعامل و قائم مقام وی 

و بازرسان کانـون ممنوع است.
ماده 21

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضاي 
باقیمانده  مدت  براي  علي البدل  عضو  بازرس،  یا  مدیره  هیات 
هیات مدیره یا بازرسي بجاي عضو اصلي انجام وظیفه خواهد 
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نمود. در صورتیکه تعداد اعضای هیأت مدیره یا بازرس به هر 
نیز  البدل  اعضا علي  و ورود  قانونی شود  تعداد  از  دلیل کمتر 
موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد مجمع عمومي حسب 
مورد به صورت عادي یا به صورت فوق العاده در مهلت قانوني 

جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.
ماده 22

هیات مدیره عالوه بر جلساتي که بطور مرتب و حداقل ماهي 
1 بار تشکیل مي گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبي یا تلفني 

رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد . 
آئین نامه  بموجب  فوق العاده  جلسه  تشکیل  نحوه  تبصره: 

داخلي است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید.
ماده 23 

اعضاي هیات مدیره در اولین جلسه اي که حداکثر تا یک 
هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل مي دهند، از بین خود یک 
نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب 
خواهند نمود، حدود اختیارات آنها را اساسنامه و آیین نامه   داخلی 

مشخص مي نماید.
تبصره 1- هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها، 
از اعضای  نفر  از بین خود یا خارج یک  حداکثر تا یک هفته 
اصلی کانون مرکز را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود 

اختیارات و مدت تصدي و حق الزحمه او را تعیین کند.
تبصره 2- هیات مدیره در هر موقع مي تواند افراد فوق الذکر 

را از سمت هاي مذکور عزل کند. 
تبصره 3- هیأت مدیره براي مدت 2 سال انتخاب خواهند 
شد. انتخاب مجدد اعضاء هیأت مدیره براي دوره هاي بعدي 

بالمانع است.
ماده 24

به منظور تبادل نظر و تجربیات مابین کانون های استان ها 
و شهرستان ها در زمینه امور اجرایي، انسجام و هماهنگی بیشتر 
کانون ها در اجرای سیاست ها و برنامه ها و اخذ مشارکت آنان 
در تصمیم گیری های حوزه مسئولیت هیأت مدیره کانون مرکز، 
قانونی  بازرس  و  مدیرعامل  مدیره،  هیأت  از:  مرکب  شورایی 
کانون مرکز و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل یا مدیر اجرایی 
هر کانون و تعدادی از فرماندهان ارشد پ.م.ج.ج و مسئولین 
و کارشناسان )به فراخور و تناسب موقعیت و دستور جلسه( با 
تصمیم هیأت مدیره کانون مرکز تشکیل خواهد شد. این شورا 
با دعوت مدیرعامل کانون مرکز، حتی االمکان هر 3 ماه یکبار 
تحت عنوان جلسه فصلی شورای هماهنگی کانون ها تشکیل 
جلسه داده و مصوبات آن در حکم مصوبات هیأت مدیره کانون 
مرکز خواهد بود. مدیر و یک نفر از عوامل اجرایی ارشد دفاتر 
نمایندگی کانون در استان ها و شهرستان ها می توانند با دعوت 

کانون مرکز عضو شورای هماهنگی کانون ها باشند.

ماده 25
هیأت مدیره نماینده قانوني کانون بوده و مسئول حسن اجرا و 
تحقق اهداف و منویات اساسنامه است. اهم وظایف و اختیارات 

آن در چارچوب اساسنامه بشرح ذیل مي باشد:
به  رسیدگي  منقول،  غیر  و  منقول  اموال  حراست  و  حفظ 
مصوبات  اجراي  مطالبات،  وصول  و  دیون  پرداخت  حسابها، 
انجام تشریفات  بانکها طي  افتتاح حساب در  مجامع عمومي، 
قانوني، تعقیب جریانات قضائي و اداري و ثبتي در کلیه مراحل 
قانوني در محاکم، تعیین حکم و تعیین وکیل و عزل آن، قطع 
و فصل دعاوي از طریق سازش )مصالحه( و در صورت اقتضا 
تفویض و واگذاري تمام یا قسمتي از اختیارات خود به مدیرعامل 
کانون و یا هر شخص دیگر اعم از حقوقي یا حقیقي با حق 
توکیل، برگزاری مجامع، تدوین و ابالغ آیین نامه های الزم 
ذیل اساسنامه و اتخاذ تدابیر اجرایی برای اداره بهتر تشکیالت 
تعیین حق  انتشار نشریه،  کانون ها و تحقق اهداف، تصویب 
عضویت، تصویب تأسیس کانون و دفتر نمایندگی در استان ها و 
شهرستان ها یا ایجاد شعب و  نمایندگی در داخل و خارج کشور 
و تعیین رئیس مجمع عمومی )هیأت امناء( کانون استان ها و 
افراد  بررسی صالحیت   ، آنها  مدیرعامل  تأیید  و  شهرستان ها 
شهرستان  و  ها  استان  مرکز،  کانون  در  عضویت  انواع  برای 
برای  عضویت  کارت  متمرکز  و صدور  نمایندگی،  دفاتر  و  ها 
کلیه اعضا در داخل و خارج کشور، تعلیق، لغو یا ارتقاء و تنزل 
عضویت افراد در چارچوب ضوابط مربوطه و سایر وظایفي که 
بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده. به طور کلی 
هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری و به 
صالح کانون )با رعایت مصوبات مجمع عمومی( بداند در مورد 
نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و 
فک رهن و استقراض، به استثنای فروش اموال غیر منقول که 
مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد، به نـام کانون انجام دهد. 
همچنین هیأت مدیره موظف است 3 ماه قبل از پایان تصدي 
خود، از مجمع عمومي عادي به منظور انتخابات هیأت مدیره 
و بازرس جدید دعوت نماید. هیأت مدیره قبل از درج آگهي در 
روزنامـــه کثیر االنتشار باید دستور کار مجمع عمومي، زمان و 
مکان برگزاري و فهرست اسامي اعضا را به تایید مرجع صدور 
پروانه برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدي خود نتیجه 

انتخابات را به مرجع صدور پروانه اعالم نماید.
تبصره: جز درباره موضوعاتي که به موجب مفاد این اساسنامه 
مجمع  خاص  صالحیت  در  آنها  درباره  اقدام  و  تصمیم  اخذ 
عمومي اعضا است، هیأت مدیره کلیه اختیارات الزم براي اداره 
امور کانون را مشروط به رعایت اساسنامه و در حدود اهداف 

کانون دارا مي باشد.
ماده 26 
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کانون داراي 1 نفر بازرس اصلي و 1 نفر بازرس علي البدل از 
میان اعضای اصلی مي باشد که در مجمع عمومی عادي با رأي 
انتخاب مجدد  انتخاب مي گردند.  کتبي و براي مدت یکسال 

بازرسان بالمانع است.
بود ولی هیأت  افتخاری خواهد  بازرسان  فعالیت  تبصره 1- 
مدیره می تواند حق الزحمه ای را بصورت موردی جهت انجام 
برخی وظایف محوله از جمله بازرسی امور مالی کانون استان ها و 
شهرستان ها برای بازرسان یا نمایندۀ آنان تصویب و ابالغ نماید.

تبصره 2- در صورت فوت یا استعفا یا معذوریت بازرس اصلی 
یا سلب شرایط از او، بازرس علی البدل به جای او انجام وظیفه 

خواهد نمود.
تبصره 3-  مجمع عمومی در جلسۀ عادی خود، در هر موقع 
می تواند بازرس را عزل نماید به شرط این که جانشین او را 

انتخاب نماید.
ماده 27

اشخاص ذیل نمي توانند بعنوان بازرس انتخاب شوند . 
1- کساني که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعي 

دادگاه از حقوق اجتماعي کاًل و یا بعضاً محروم شده باشند؛
2- مدیران و مدیر عامل کانون؛

3- اقرباي سببي و نسبي مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم 
از طبقه اول و دوم؛
ماده 28 

وظایف بازرس به شرح ذیل است :
براي  گزارش  تهیه  و  مالي  اوراق  و  اسناد  کلیه  بررسي   -1

مجمع عمومي؛
2- مطالعه گزارش ساالنه هیات مدیره اعم از مالي و غیر مالي 

و تهیه گزارش عملکرد براي اطالع مجمع عمومي؛ 
3- گزارش هر گونه تخلف هیات مدیره از مفاد اساسنامه به 

مجمع عمومي؛ 
4- اظهار نظر کتبي درباره صحت صورت دارایي ، عملکرد و 
مطالب و اطالعاتي که هیات مدیره و مدیران در اختیار مجمع 

عمومي گذاشته اند؛
5- سایر وظایفي که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به 

عهده بازرس قرار داده است.
تواند بدون داشتن حق راي در جلسات  بازرس مي  تبصره: 

هیات مدیره شرکت نماید .
ماده 29 

بازرس مي تواند در هر موقع هر گونه رسیدگي و بازرسي را در 
مورد عملیات کانون مرکز و یا کانون استان ها و شهرستان ها 
انجام داده و اسناد و مدارک و اطالعات مربوطه را اعم از مالی 
و غیر مالی مطالبه کرده و مورد رسیدگي قرار دهد و در صورت 
لزوم تقاضاي تشکیل جلسه فوق العاده مجمع عمومي را بنماید. 

در این زمینه کانون مرکز و کانون استان ها و شهرستان ها ملزم 
به همکاری بدون قید و شرط هستند.

ماده 30 
هیأت مدیره و بازرسان تا زمانیکه جانشین آنها از سوي مجمع 

عمومي انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقي خواهند بود .
ماده 31 

حدود  در  و  است  کانون  اجرایي  مقام  باالترین  عامل  مدیر 
اختیاراتي که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وي تفویض      
مي گردد نماینده کانون محسوب شده و از طرف کانون حق 

امضادارد.
تبصره 1( تفویض اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل کانون، 

جزئـاً و کاًل نـافی مسئولیت هیأت مدیره نخواهد بـود.
تبصره 2( دوره تصدي مدیر عامل از مدت مسؤولیت هیأت 
مدیره بیشتر نخواهد بود و لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات 
انقضا  در صورت  عامل  مدیر  باشد.  مي  بالمانع  اساسنامه  این 
مدت تصدي موظف است تا تعیین جانشین، وظایف محوله را 

انجام دهد.
تبصره 3( کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضاي رئیس 
یا نایب رئیس هیأت مدیـره و با امضای ثابت مدیر عامل و مهر 

کانون معتبر خواهد بود.
ماده 32 

مدیرعامل مجري مصوبات مجمع عمومي و هیأت مدیره بوده 
و داراي اختیارات و مسئولیت هاي ذیل مي باشد:

برابر  در  و  نهادها  و  رسمي  مراجع  در  قانوني  نمایندگي   1(
اشخاص حقیقي و حقوقي؛ 

)2 استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط مصوب 
هیأت مدیره؛

3) نگهداري دارایي، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر مؤسسه؛ 
4(  اعمال اختیاراتي که بصورت موردي یا مقطعي از جانب 

هیأت مدیره به وي تفویض شده باشد؛ 
و  بهبود   ، گسترش  زمینه  در  الزم  پیشنهادهاي  ارائه   )5

هماهنگي در فعالیت هاي کانون به هیأت مدیره جهت ارائه به
مجمع عمومي؛

بودجه، خط مشي و گزارش  ترازنامه،  نویس  6( تهیه پیش 
سالیانه جهت بررسي هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومي؛

7(  تهیه پیش نویس آئین نامه هاي مورد لزوم جهت طرح و 
تصمیم گیري در هیأت مدیره؛

8(  نظارت و ایجاد هماهنگي در فعالیت شعب، نمایندگي ها، 
کانون های استان ها و شهرستان ها و دفاتر نمایندگی پس از 

طي مراحل قانوني؛
9(  پیشنهاد برگزاري جلسه مجمع عمومي فوق العاده با ذکر 

علل موجه براي تصویب به هیأت مدیره؛
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و  اساسنامه  که طبق  اختیاراتي  و  وظایف  سایر  انجام    )10
قوانین و مقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.

تبصره: آییـن نامه هاي اجرایی این اساسنامه، بعد از تصویب 
کانون  لیکن  بود.  خواهند  اجرا  قابل  مرکز  کانـون  هیأت مدیرۀ 
موظف است یک نسخه از آئین نامه هاي داخلی خود را به مرجع 

صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نـماید.
ماده 33 

تعیین مي  مدیره  بوسیله هیأت  مدیرعامل  مزایاي  و  حقوق 
نباشد  اعضاي هیأت مدیره  از  شود. در صورتي که مدیرعامل 
بدون داشتن حق رأي مي تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت 

نماید .
فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه 

ماده 34 

بودجــه کانون از طرق ذیل تأمین میشود:
از  اعم  اعانه و هبه اشخاص حقیقي و حقوقي  الف( هدیه، 

داخلي و خارجي و دولتي و غیردولتي
ب( وقف، حبس و قبول وصیت

پ( وجوه حاصل از فعالیتهاي انجام شده کانون مرکز و کانون 
استان ها و شهرستان ها، در چارچوب موضوع فعالیت، اهداف و 
اساسنامه کانون و آئین نامه ذی ربط تأسیس و فعالیت سازمان 

های مردم نهاد
ت( حق عضویت در کانون

ث( سایر کمک ها و اموال و منابع مالی اختصاص یافته یا 
قابل تخصیص و واگذاری به سازمان های مردم نهاد ایثارگری، 

جهادی و انقالبی.
تبصره: کانون به عنوان نهاد غیر دولتي متشکل از ایثارگران، 
پیشکسوتان و ادامه دهندگان راه 
جنگ  مهندسي  و  »پشتیباني 
وزارت  از  سازندگي«،  جهاد 
دیگر  یا  فعلي  کشاورزي  جهاد 
و  تابعه  یا  مربوطه  هاي  سازمان 
وابسته،  ایثارگري  هاي  شرکت 
اهداف  انجام  در  حمایت  جهت 
مختلف  طرق  به  ها  مأموریت  و 

دریافت کمک مي نماید.
ماده 35 

و  درآمد  است  مکلف  کانون 
هزینه ها را در دفاتر قانوني ثبت و 
شرح بیالن آن را همراه با گزارش 
مالی  عملکرد  و  اجرایي  عملکرد 
که به تائید بازرس قانونی رسیده 
های  شرکت  از  یکی  توسط  یا 
حسابرسی رسمی تایید شده باشد، 
پایان  از  پس  ماه  دو  تا  حداکثر 
صدور  مرجع  به  مالي  سال  هر 
نماید. چنانچه مرجع  ارایه  پروانه 
مذکور در طول سال حسب مورد 
درخواست گزارش مالي یا اجرایي 
آن  ارایه  به  موظف  کانون  نماید 
و  ها  پرونده  مدارک،  کلیه  است. 
کانون  مرکزي  دفتر  در  مکاتبات 

نگهداري مي شود.
تبصره 1 ( هیأت مدیره مکلف 
حساب  افتتاح  به  نسبت  است 
هاي  بانک  از  یکي  در  بانکي 
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را مطابق  اقدام نموده و کلیه درآمدهاي حاصله ساالنه  رسمي 
اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید و وجوه مازاد بر هزینه ها 

را در همان حساب نگهداري کند.
تبصره 2 ( سال مالي کانون منطبق با سال شمسي بوده و 
همواره به پایان ماه اسفند ختـم مـي شود بـه استثنا سال مالي 

اول که از بدو تأسیس لغایت اسفندماه همان سال خواهد بود.
تبصره 3 ( مکاتبات رسمي کانون با امضاي مدیر عامل و در 
غیاب او، رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره و مهر کانون صورت 

مي پذیرد.
دفاتر  در  مدیره  هیأت  صورتجلسات  و  مصوبات   )  4 تبصره 
مخصوصي به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضاي اعضاي ذیربط 

خواهد رسید .
ماده 36 

هیأت مدیره مکلف است هر گونه تغییر یا اصالح اساسنامه 
را به مرجع صادر کننده پروانه فعالیت اعالم نماید و در صورت 
موافقت مرجع صدور پروانه به تصویب مجمع عمومي رسانده و 
نتیجه آن را براي انجام تشریفات اداري ثبت، به             مرجع 

صدور پروانه اعالم نماید.
ماده 37 

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشاني اعم از محل، شماره 
هاي تماس و پست الکترونیکي و دیگر موارد مشابه را به مرجع 

صادر کننده پروانه فعالیت اعالم نماید.
ماده 38 

   کانون مرکز و کانون استان ها و شهرستان ها دارای سربرگ، 
مهر و یا آرم مخصوص خواهند بود که متن آن با تصویب هیأت 
مدیره کانون مرکز و برابر مقررات تهیه و ابالغ خواهد شد . هیأت 
مدیره مکلف است نمونه سربرگ، مهر و آرم تهیه شده را به مرجع 

صادر کننده پروانه فعالیت ارسال نماید. 
تبصره: هیأت مدیره و مدیر عامل کانون مرکز و کانون استان 
ها و شهرستان ها در حفظ و حراست از مهر و آرم کانون های 

خود مسؤلیت قانونی دارند. 
ماده 39 

انحالل: در صورت انحالل کانون، مجمع عمومی فوق العاده 5 
نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیات موظف خواهد بود 
پس از رسیدگی به حسابها و تسویه بدهی ها و وصول مطالبات 
باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول، دارایی 
هیأت  برساند.  العاده  فوق  عمومی  مجمع  تصویب  به  را  کانون 
مذکور موظف است نتیجه را به نماینده ولی فقیه و مرجع صادر 

کننده پروانه فعالیت ارائه نماید. 
تبصره 1( مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی کانون 
را پس از انحالل، با تائید و نظارت نماینده ولی فقیه به یکی از 
سازمانهای مردم نهاد یا... با موضوع فعالیت مشابه، که با نظارت 

مرجع صدور پروانه تعیین می گردد، واگذار نماید. 
تبصره 2( تصفیه امور مربوط به کانون بر طبق مفاد اساسنامه 
تفاهمنامه های  و  تعهدات  انجام  از  پس  و  موضوعه  قوانین  و 

موجود میان سمن و دیگر مؤسسات صورت خواهد پذیرفت.
تبصره 3( هیات تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر 

تصفیه انتخاب می نماید. 
از گزارش  تبصره 4( مدیر تصفیه موظف است یک نسخه 

تصفیه را به مرجع صدور پروانه و ثبت شرکتها ارائه نماید. 
تبصره 5( در مورد انـحالل کانـون استان ها و شهرستان ها 
و نحوۀ انحالل آن ها، هیأت مدیرۀ کانـون مرکز اتخاذ تصمیم 

خواهد نمود.
ماده 40

نیازمند  اساسنامه  این  اهداف  در  مندرج  فعالیتهای  چنانچه 
کانون  باشد،  دولتی  دستگاه های  سایر  از  کسب مجوز خاص 

موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید.
ماده 41 

بر  است  نشده  بینی  پیش  اساسنامه  این  در  که  مواردی  به 
اساس آئین نامه ذیربط تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد 

و عمومات قانون تجارت عمل خواهد شد. 
ماده 42 

این اساسنامه مشتمل بر 3 فصل و 42 ماده و 57 تبصره در 
نشست مورخ  ............ مجمع فوق العاده کانون به تصویب رسید 

و جایگزین نسخه قبلی گردید.
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