
  )مدظله العالی(مقام معظم رهبري  ".امروز فضیلت زنده نگهداشتن یاد شهدا ، کمتر از شهادت نیست " 

  96 و 95اقدامات شاخص امور ایثارگران نیروگاه رامین در سال 
  ) با توجه به شرایط نقدینگی و کمبود منابع مالی(:تجلیل از ایثارگران  قانون جامع اجراي دستور العملهاي

  و لوح تقدیر پرداخت سکه () ع(تجلیل از جانبازان در روز میالد حضرت ابوالفضل(   
  پرداخت سکه و لوح تقدیر( مرداد  26تجلیل از آزادگان به مناسبت( 
 خانواده شهدا ، آزادگان ، جانبازان ، رزمندگان داوطلب و وظیفه( پرداخت کمک هزینه سفر به کلیه ایثارگران( 
  مناسبت هفته دفاع مقدسکلیه ایثارگران  به بن غیر نقدي به پرداخت کمک هزینه 
 پرداخت سکه و لوح تقدیر( تجلیل از خانواده محترم شهدا و فرزندان شهدا به مناسبت دهه فجر( 
 س(تجلیل از همسر شهید همکار درروز میالد حضرت فاطمه زهرا(  
  درصد ، فرزندان  25جانبازان باالي ( ول قانون قانون جامع  براي کلیه ایثارگران مشم 51پیگیري و اجراي ماده

 )درصد حداقل حقوق به عنوان امتیاز ایثارگري 25پرداخت ماهانه مبلغ () شهدا و آزادگان
  تا کنون 90پیگیري و اجراي دستور العمل محاسبه سنوات  تشویقی به رزمندگان غیر داوطلب از سال 
 بیش از حضور (ه توسعه ششم در خصوص ارتقاء مدرك تحصیلیپیگیري در خصوص اجراي دستورالعمل جدید برنام

براي ) ماه در جبهه  24حضور بیش از ( و معافیت بیمه ) ماه در جبهه 12حضور بیش از ( ، معافیت مالیات) درجبههماه  6
  داوطلب وغیر داوطلب رزمندگان

  
  )براي اولین بار( : اقدامات شاخص

  فرزندان شهید و چاپ در کتاب فرزندان شهید شاغل در وزارت نیروجمع آوري و مستند سازي زندگی نامه  
  شهید وزارت نیرو 1500حضور فرزندان شهداي همکار در  یادرواره شهید عباسپور و  
  ایثارگرانئ تبدیل وضعیت پیگیري مسائل و مشکالت استخدامی  
 طراحی و ساخت یادمان شهداي نیروگاه  
  تجلیل از ایثارگران و رزمندگان در هفته دفاع مقدسبرگزاري یادواره شهداي همکار و  
  خشت طال 20با پرداخت هزینه ) ع(همکاري با ستاد عتبات عالیات و کمک به بازسازي گنبد حرم امام علی  
 ل ایثارگران نیروگاه به عنوان خادم برتر ایثارگران حوزه وزارت نیرو در همایش تجلیل از مشاوران ئوانتخاب مس

 ور و دریافت لوح از دست معاون اول رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهیدایثارگران کش
  جهت چاپ در ماهنامه نخل و کارون. . . )وصیتنامه ، زندگینامه و ( وري مستندات شهداي همکار آجمع 
  دافع حرممو دیدار با خانواده چندین شهید ) شهید نادر حمید( برگزاري یادواره شهید مدافع حرم 
 تشییع دو شهید گمنام در نیروگاه با حضور حداکثري همکاران برگزاري مراسم 
 مشارکت در برپایی موکب چذابه و خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی 
  حضور و همکاري با امورایثارگران وزارت نیرو جهت تحویل و آماده سازي زمین در مرزهاي شلمچه و چذابه با

 ات بسته بندي آب در مراسم راهپیمایی اربعین حسینیهمکاري ستاد عتیات عالیات، جهت نصب تجهیز

 


