گزارش عملكرد امور ايثارگران سازمان مرکزی حفاظت محيط زيست سال ٣٩
 .1انتصاب 111درصد روساي امور ايثارگران از خانواده شهداوايثارگر سراسر كشورو صدورحكم در
سال 1131
 .2تشكيل شوراي نشر آثار و ارزش هاي مشاركت زنان در دفاع مقدس طبق بخشنامه شماره -161
63 /13مورخه  1131/4/22با عضويت  5نفر از فرزندان شهدا
 .1برگزاري اولين و دومين همايش مسئولين امور ايثارگران سراسر كشور در تهران و قزوين
 .4برگزاري همايش در هفته دفاع مقدس وتجليل از ايثارگران در  14استان.
 .5برگزاري مراسم تجليل از جانبازان عزيز همكار و فرزندان جانباز و اهدا لوح تقدير و هدايا به
مناسبت هاي مختلف در  11استان.
 .6تجليل و مساعدت مالی به جانبازان و آزادگان و ايثارگران در  15استان.
 .7برگزاري اردوهاي تفريحی و زيارتی جهت فرزندان شاهد و ايثارگر در  7استان.
 .1پيگيري و اجرايی شدن بيمه تكميلی در كليه استان ها و ستاد سازمان و نهايی شدن آن.
 .3پرداخت رفاهی و مساعدت در هزينه درمان جانبازان سراسر كشور.
 .11برگزاري مراسم غبارروبی و عطرافشانی بر مزار شهدا در بخش زيادي از استان ها و شهرستان ها در
شروع هفته دفاع مقدس.
 .11اجرايی كردن فوق العاده ايثارگري (موضوع ماده  )51قانون مصوب خدمات رسانی در كليه استان
ها.
 .12پيگيري مربوط به تبديل وضعيت نيروهاي ايثارگر و شاهد به تعداد  111نفر در كل استان ها.
 .11ديدار با مسئولين استانی در  12استان.
 .14ديدار با خانواده معظم شهدا و ايثارگران در  22استان.
 .15تكميل بانک اطالعاتی ايثارگران سازمان حفاظت محيط زيست.
 .16اخذ مجوز جذب فرزندان شهدا و ايثارگر به تعداد  41نفر در استان سمنان.
 .17پيگيري وضعيت ايثارگري محيط بانان حادثه ديده در حين ماموريت.
 .11پيگيري مطالبات خانواده ايثارگران در خصوص بيمه تكميلی و بازنشستگی.
 .13حضور در  11مورد جلسات مرتبط با امور ايثارگران.
 .21ديدار رئيس سازمان و مسئول امور ايثارگران با خانواده يک تن از فرزندان محيط بان شهيد به
مناسبت  22اسفند روز بزرگداشت شهدا.
 .21ديدار مسئول امور ايثارگران با جمعی از فرزندان شاهد اداره كل استان تهران و بررسی مشكالت
آنان.
شايان ذكر است كه اين آمار مرتبط با سازمان مركزي می باشد و هر كدام از استان ها نيز در اين خصوص
اقدامات شايان توجهی داشتهاند .

