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شرقی و امام جممم مه          فقیه در آذربایجان    نماینده ولی  
که بهزیستی نقش مهمی در ایمجماد            تبریز با بیان این   

ت ادل اجتماعی دارد، گمتم خ ممدممار کمارکمنمان               
هما     بهزیستی و تالش آنها در حتظ کمرامم  انسمان           

 ستودنی اس .
آل هماشم      حج  االسالم و المسلیمن سیدمحمدعلی    

به  روز دوشنبه در دیدار با مدیران و کارکنان بهزیستی        
ممبمانمی بمه        آغاز هتته بهزیستی، اظهار کردخ      مناسب 

وجودآمدن بهزیستی کمک به تامین حداقل همزیمنمه           
های نیازمند و بی سرپرس  و ایمجماد           زندگی مانواده 

 بوده اس . های مناسب برای مود کتایی آنان زمینه
وی با بیان ایمنم مه نمام گمچاری رمنمیمن روزی                     

اهمی  آن در نظام مقدس جمهوری اسمالممی     نشانگر
این هتته باش وه و پر مهر را به مهمروزان           ایران اس ، 

بهزیستی که در کانون عشق و وفاداری و ایثار بمرای            
 رسیدن به رفاه اجتماعی گام برمی دارند تبریک گت .

آل هاش  با بیان ایمنم مه کمارکمنمان               حج  االسالم 
ترین عامل پیشرفم  و تم ماممل             بهزیستی زیر بنایی  

های   جام ه هستند، گت خ بهزیستی با کمترین حمای        
های مردمی و هممم ماری          دولتی و ت یه بر مشارک     

ها در راه گسترش ممدممار تموانمبم مشمی،               سازمان
امدادی، بازپروری و کمک به تامین حداقل نیمازهمای          

که قادر به توانایی و مودکتایمی اقمتمیمادی             افرادی
 نیستند ف الی  می کند.

گمتم خ ایمن        مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی نیمز  
میلیارد تومان تسهیمالر      ۲۵۱سازمان در سال گچشته     

نمتمر      ۰۴۴قرض الحسنه اشتغال برای هش  هزار و        
پردام  کرد که میزان جچب اعتبارار نسب  به سمال      

 درصد افزایش داشته اس . ۶۷پیش از آن 
فرگل صحاف با اشاره به فرهنگ مت الی میر جم می          
و نیار میر مواهانه مردم استان و روحیه همدلمی و            
همراهی در مواقع نیاز افزودخ بهزیستی استان افتم مار           

همای     میلیارد تومان کمک    ۲۱۵جلب و جچب بالغ بر      
مومنان مدا جوی استمان      نقدی، غیر نقدی و مدماتی    

 دارد. را در کارنامه

 

 مدیرمسئول: دکتر فرگل صحاف
 سردبیر: جواد آهنگری

 کمیته علمی و ارزیابی:مهندس جواد ایمان زاده، دکتر حسن بخشی، مقصود پاشازاده، دکترسوسن محسنی، 
 دکتر مهتاب منصوری

 هیات تحریریه:جواد آهنگری، زهره فیض اللهی ، لیلی لیوارجانی
هیات اجرائی: مهدی بلوری، حسین پاشازاده، علی پورحمیدی،حسن نوبخت، احد جبارزاده،حسین عبدی، صالح 

 علیلو،اکبر محبی، علی وجد گل تپه
 همکاران این شماره:

 )برحسب نحوه همکاری در شماره های بعدی اسامی کارشناسان ذکر خواهد شد.(

 ویژه نامه هفته ی بهزیستی و هفته دولت-0011بهار و تابستان 

https://www.behzisti.ir/photo/40885/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88
https://www.behzisti.ir/photo/40885/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88
https://www.behzisti.ir/photo/40413/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8
https://www.behzisti.ir/photo/40413/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8
https://www.behzisti.ir/photo/40413/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8
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 درد بسیار است، درمانگری کو؟
اولین بار اس  که تیمی  گرفت  برای ی ی از        
مسابقار یا رالش هایی که از سوی سازممان         
بهزیستی ترتیب داده می شود شرک  کمنم            
 .ماطره یا داستانی بمرای روز روانشمنماس          

داستان نوشتن برای من کاری بسیار لچتب ش       
شبیه تجربه ی اتاق مشاوره اس ، با راشنمی         
دروغ، م اری و میالپردازی و ایمن درسم           
نقطه مقابل آن ریزی اس  کمه نماممش را              
رواندرمانی می گچاری   ریزی که قرار اسم         
سرشار از صداق ، اصال  و واق ی  بماشمد.         
از این رو ترجیح می ده  بر مالف م مممول         
به جای داستان پردازی تمجمربمه ای را بمه            
اشتراک بگچارم. اروین یالوم رواندرممانمی را        
نوعی موهب  می داند و می گوید تم مجمب             
می کن  که برای این ن م  مت الی از ممردم           

من نیز اغلمب ایمن احسماس         پول می گیرم! 
متناقض را داشته ام که از کسی که هر هتته با           
ه  موش و بش می کنی  و صمیمی هستیم           
و برای حل آن ریزی که جلسار به مماطمر           
آن تش یل شده اس  رازهای مگو را به گت         
و شنود می گچاری  و درمان ممی کمنمیم  و               

 درمان می شوی  و پول می گیرم.
مالصه بگوی  که مالصه گویمی یم می از            
هنرهای تقریر و درمان اس . بنا به تجربه ی          
رند ساله ی کار در مرکز مشاوره و م اشرر         
با روانشناسان م تلف و شرک  در جلسمار        
درمانی به عنوان درمانجو یک ریز را بسمیمار          
دیده ام که تلخ و آزارنده بوده اس  و اغلمب           
اینجا و آنجا از این و آن شنیده و غمممنماک              
شده امخ روانشناسان حساب ثانیه و دقیقه ممی         

 و...  روند! یک رشمشان به ساع  اس 
ای کاش جبر زمانه مما را وادار بمرگمزاری              
جلسار مت دد و فشرده بما درممانمجمویمان            
متتاور نمی کرد. ای کاش این رهل و پمنم         
دقیقه ی قراردادی، نشستی بود برای گت  و         
گو تا آنجا که دیگر حرفی برای گتتن نمانمده        
باشد و هر دو فرد پس از پمایمان مم مالمممه           
احساس کامل بودن داشته باشنمد. ممثمل دو           
دوس . صحب  کنی  و هر جا حرفمان تممام          
شد بلند شوی . شاید یک جلسه درمان موثمر          
همین طوری باشد، جایی که دیگمر حمرفمی           
برای گتتن نمانده و یک رش  درمانگمر بمه           
ساع  نیس  و گردش عقربمه هما صمدای            
جرینگ جرینگ س ه های پول نمی دهد. ای         
کاش روانشناسان ما به جای موردن غیه ی        
قسط های پردام  نشده و رک های پماس          
نشده، تمام ه  و غمشان بشود کسانی که بی         

 پناه از همه جا به ایشان پناه آورده اند.  
بارها از این که تراپیست  به ماطر رند دقیقمه          
ی اضافه، رند هزار تومان پول بیشتر از ممن           
گرفته اس ، دلسرد شده ام. بارها شاهد رانمه     
زدن درمانجویان با منشی ها بوده ام که رمرا         
وقتی تای  جلسه کمتر اس ، پول کمممتمری           
گرفته نمی شود؟ و نگاه مشوش و سمردرگم     
منشی ها را دیده ام که پاس می بمرای ایمن              
سوال ساده نداشته اند! شاید شما جوابش را          
بدانید  ررا ما پول همان کاری را که می کنی           
نمیگیری ؟ ررا داری  پمول ثمانمیمه هما را                

 میگیری ؟!
حامد احمدی روان درمانگر و کارشناس امور 

 پیشگیری بهزیستی اس و
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امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین فرماندهی   

 انتظامی و اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

تفاهم نامه همکاری با موضوع افزایش محیط های حامی         

سالمت، به امضای فرماندهی انتظامی استان و مدیر کلل    

 بهزیستی آذربایجان شرقی رسید.

https://www.behzisti.ir/photo/40413/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8
https://www.behzisti.ir/photo/40413/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%A8
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 نخستین جلسه شورای مدیریتی بهزیستی استان در سال جاری



 افتتاح مسکن مددجویی در روستای ایالنکش بهزیستی کلیبر
میلیون تومان یک باب خانه  011به مناسبت هفته بهزیستی و با حضور امام جمعه، فرماندار و رییس اداره بهزیستی کلیبر و با هزینه ای بالغ بر 

میلیون تومان از هزینه احداث این واحد مسکونی بوسیله یکی از  91مددجویی در روستای ایالنکش کلیبر به بهره برداری رسید. گفتنی است 

 خیران بزرگوار شهرستان، تقبل شده است.
 

 بازدید مدیرکل بهزیستی از مراحل پیشرفت احداث اورژانس اجتماعی
مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از مراحل پیشرفت احداث مجتمع اورژانس اجتماعی شهرستان اسکو به همراه معاون پشتیبانی بهزیستی استان  

 دبازدید کر

 افتتاح اولین مرکز حرفه آموزی معلولین دختر در هشترود  
سال در شهرستان هشترود، با حضور نماینده مجلس ، ملعلاون                01به مناسبت هفته بهزیستی ، نخستین مرکز حرفه آموزی معلوالن دختر باالی             

ه پشتیبانی اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی، معاون فرماندار و مسئول حراست بهزیستی استان و جمعی از خیرین و مسئوالن محلی شهرستان ب                     

 بهره برداری رسید.
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https://www.behzisti.ir/photo/40785/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%
https://www.behzisti.ir/photo/40799/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%
https://www.behzisti.ir/photo/40769/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85


 افتتاح مرکز روزانه آموزشی توانبخشی سالمت 
مرکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولین جسمی حرکتی سالمت به مناسبت هفته گرامی داشت بهزیستلی بلا                  

 حضور مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی و دیگر مسئوالن ذیربط به بهره برداری رسید.

  افتتاح موسسه سالمت روان آوای مهر بستان آباد  
با حضور معاونان پیشگیری و امور اجتماعی بهزیستی استان ، به همراه معاون  (موسسه سالمت روان )آوای مهر بستان آباد 

 سیاسی امنیتی فرمانداری و جمعی از مسئولین شهرستان به بهره برداری رسید.
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https://www.behzisti.ir/photo/40603/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%
https://www.behzisti.ir/photo/40408/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85


 آیین کلنگ زنی احداث ساختمان کودکان کار و خیابانی
آیین کلنگ زنی احداث ساختمان مرکز نگهداری و ساماندهی کودکان کار و خیابانی با حضور نماینده ی ولی فقیه 

 در استان، مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی و دیگر مسئولین استانی و محلی برگزار شد.
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https://www.behzisti.ir/photo/40885/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%84%D9%86%DA%AF-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%88
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 در اختیار مراکز سالمندی  اکسیژن ساز دستگاه  18 
 آذربایجان  شرقی قرار گرفت 



 جامعه باید به سمت و سوی توانمندسازی حرکت کند
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شرقی با تاکید بر این ه       استاندار آذربایجان 

جام ه باید به سم  و سوی                  
توانمندسازی حرک  کند، گت خ            

ای باشد که     های ملی باید به گونه      سیاس 
 منجر به فقرزدایی در جام ه شود.

محمدرضا پورمحمدی روز دوشنبه در        
دیدار با مدیران تامین اجتماعی و              
بهزیستی استان با اشاره به آمار اشتغال          
مانگی، موداشتغالی و اشتغال روستایی       

 ۷۵۴در استان، اظهار کردخ سال گچشته          
میلیارد تومان تسهیالر بان ی برای           
اشتغال و تثبی  شغلی مددجویان             

میلیارد تومان    ۲۴۴بهزیستی و یک هزار و     
تسهیالر برای اشتغال روستایی ارایه شده 

 اس .
افزودخ مدم  در نظام جمهوری         وی  

اسالمی عین عبادر اس  به ویژه وقتی         
این مدم  در راستای کمک به               
محرومان، نیازمندان، مستمری بگیران و       

 اقشار آسیب پچیر جام ه باشد.
پورمحمدی ادامه دادخ اقتیاد ما اقتیاد         
عقب افتاده جهان سومی بود که اکنون به         
سم  توس ه یافتگی حرک  می کند و         
این دوران گچار همیشه تب اتی از جمله         
آسیب های اجتماعی، فقر و بی عدالتی          
دارد که ما این دوران گچار را در مقایسه          
با اقتیادهای مشابه به موبی رد مواهی         

 کرد.
گت خ در شرایط ف لی با وجود           وی  

تحری  های ظالمانه و شیوع کرونا، کاهش   
نرخ بی اری نشان می دهد که کارهای          

 مهمی در این حوزه انجام یافته اس .
استاندار آذربایجان شرقی ادامه دادخ یک        

میلیارد تومان کمک میران به       ۵۴۴هزار و   
بهزیستی نشان می دهد که جام ه ما به           

 لحاظ فرهنگی به بلوغ رسیده اس .
وی اظهار کردخ باید تمامی دستگاه ها           
اقدامار مود را اطالع رسانی کنند تا           
مردم بدانند که ره مدماتی از سوی این         

 دستگاه ها در جام ه ارایه شده اس .
پورمحمدی افزودخ نباید جام ه را به           
گرفتن صدقه عادر دهی  متاستانه در          
دول  قبلی درمواس  برای تهیه اقالم به       
یک فرهنگ تبدیل شده بود باید عزر          
نتسی که در جام ه ما فرهنگ بود دوباره         

 پرورش یابد.
وی تاکید کردخ کمک به نیازمندان یک          
وظیته اس  ولی باید در کنار این ارایه           

 مدم  عزر نتس نیز حتظ شود.

استاندار آذربایجان شرقی گت خ متاستانه      
نیاز در جام ه ما به احساس نیاز تبدیل           
شده اس  در برمی موارد حتی با برطرف 
شدن نیاز، احساس نیاز باقی می ماند که         

 این ناسپاسی اس .
وی ادامه دادخ کشور ما در شرایط جنگ          
اقتیادی قرار دارد و محدودی  ها و           
گرانی ها نتیجه این جنگ اقتیادی اس         
که موشب تانه تا کنون با اقتیاد مقاومتی        
 توانسته ای  در مقابل آن ایستادگی کنی .

پورمحمدی با تاکید بر حتظ عزر نتس        
و توانمندسازی، گت خ برمی نیازمندان        
واق ی به دلیل حجب و حیا به میریه ها          
و بهزستی و کمیته امداد مراج ه نمی کنند  
باید نیازمندان واق ی شناسایی و به آنها          

 کمک شود.
وی ادامه دادخکاش آن زمان به جای             
تیویب هدفمندسازی یارانه و پردام        

هزار تومان که م تقدم اتالف منابع           ۰۵
اس  زیرسام  ها برای ایجاد اشتغال         

 .پایدار فراه  می کردند

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی نیز در      
این دیدار گت خ این اداره کل در سال            

میلیارد تومان تسهیالر        ۲۵۱گچشته   
هزار و    ۸قرض الحسنه اشتغال برای        

پردام  کرد که میزان جچب              ۰۴۴
 ۶۷اعتبارار نسب  به سال پیش از آن           

 درصد افزایش داشته اس .
فرگل صحاف با اشاره به فرهنگ مت الی        
میر جم ی و نیار میر مواهانه مردم          
استان و روحیه همدلی و همراهی             
همنوعان در مواقع نیاز افزودخ بهزیستی         

 ۲۱۵   استان افت ار جلب و جچب بالغ بر      
کمک های نقدی، غیر           میلیارد تومان  

نقدی و مدماتی، مومنان مدا جوی استان    
 رادر کارنامه مود دارد.

وی ادامه دادخ در راستای توس ه مراکز          
مرکز مثب  زندگی در         ۲۷۶غیردولتی  

سطح استان افتتاح شد که به عنوان              
پیش وان ال ترونیک بهزیستی برای          
گروههای هدف تح  پوشش به صورر      

 رایگان مدمار ارایه می دهند.
صحاف با اشاره به مدمار ارایه شده در         

مرکز   ۸۵حوزه توانب شی نیز اظهار کردخ       
روزانه توانب شی در استان برای سه هزار       

 نتر مدمار ارایه می دهد. ۷۲۶و 
 ۵۸۷   وی گت خ در سال گچشته ت داد        

مس ن مددجویی برای جم ی  هدف        
عضو   ۱عادی و نیز مانوار های دارای         

م لول و بیشتر در مناطق شهری و              
میلیارد   ۰۵روستایی با اعتباری بالغ بر         

تومان آماده و تحویل داده شده و در هتته         
واحد تحویل     ۶۸  بهزیستی امسال نیز    

داده می شود.مدیرکل بهزیستی استان با        
اجرای برنامه های پیشگیری از       اشاره به 

تنبلی رش  در راستای میزان نابینایی و          
ک  بینایی در سال گچشته، اظهار کردخ از          

هزا رو  ۷۰طریق پایگاههای دائمی و سیار 
ساله غربال شدند که      ۷الی   ۳کودک    ۰۷۷

کودک بیمار    ۱۴۴هزار و     ۳از این ت داد    
  درمان شده اند. 
در بحث فرزندان بی         وی ادامه دادخ    

بهزیستی  سرپرس  و یا بد سرپرس           
مرکز ت ییی  ۱۰استان با بهره مندی از       

فرزند را    ۳۱۴هیئ  امنایی، نزدیک به       
 بیورر شبانه روزی نگهداری می کند.

صحاف افزودخ همچنین با توجه به             
یک    سیاس  های مانواده محور، بالغ بر      

فرزند نیز در مانواده و در         ۷۴۴هزار و   
کنار بستگانی که دادگاه حضان  فرزندان       

از مدمار مالی مستمر       را به آنان سپرده   
و  و موردی سازمان بهره مند می باشند         

میلیارد   ۱۳جم ا اعتبار ی ساله ای بالغ بر       
 تومان و مورد حمای  قرار دارند.

 

https://www.behzisti.ir/news/39572/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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نشست هم اندیشی  اعضای هیات مدیره تشکل های رسانه ای 
 استان با مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی



جشن بزرگ غدیر                                                                                                                 

جشن باشکوه عید فرخنده ی غدیر خم با حضور کارکنان بهزیستی آذربایجان شرقی 

 در محل فضای باز اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی برگزار شد

  مجله الکترونیک اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی 11
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استان با اشاره به افت ارآممیمزی و آوازه            بهزیستی مدیرکل 
های م تلف پارالمپیمک، گمتم خ          آذربایجان شرقی در دوره   

رسال  سنگین ورزش اران اعزامی در ت مرار افمتم مارار،            
عالوه بر ایجاد تحوالر موب و رشمگیر در عرصه ورزش          
استان، در امیدآفرینی، نشاط و پویایی جام ه نیز نقش مهمی          

 کند. ایتا می
،امممالق بهزیستی فرگل صحاف در نشس  شورای م اونان     

و منش نمایندگان و ستیران ورزشی کشور را فراتر از کسب           
مقام و رنگ مدال عنوان کرد و گت خ اممیمدداریم  کماروان                

، با هم  و پشت ار بماال، جملموه             ۱۴۱۴ورزشی پارالمپیک   
درمشانی از همدلی و همراهی را به نمایمش گمچاشمتمه و                

 موجب تقوی  و ارتقای روحیه ملی شوند.
وی افزودخ راه یابی دو ورزش ار استان بمه رقمابم  همای             
پاراالمپیک، افمتم ماری بمس بمزری بمرای ممجممموعمه                    

و البته مردم شریف استان اس  کمه بمی            بهزیستی هم اران
تردید با مربیان مجرب، دلسوز و نام آشنا، می تموانمنمد بمه                

 موفقی  های بیشتری نائل شوند.
ورزش ار راه یافته بمه       -در ادامه این آیین سیامک فرج زاده        

پارالمپیک توکیو، ضمن تش ر از عمنمایم  و اهمممیم                   
در دعور و قدردانی از راه       آذربایجان شرقی  بهزیستی ویژه

یافتگان به رقاب  های توکیو، برگزاری این مراس  را موجب          

دلگرمی و انگیزه مضاعف دانسم  و گمتم خ بما وجمود                 
محدودی  های کرونایی، برای کسب سهمیه و حضمور در           
آوردگاه بزری ورزشی از هیچ تالشی فروگمچار نم مرده و         

 امیدوارم بتوان  با کسب مدال، دل مردم را شاد کن .
وی با برشمردن افت ارار ورزشی مود ماطمرنشمان کمردخ            

،کسب مدال طال و   ۱۴۴۰  -پارالمپیک آتن   -کسب مدال طال  
،کسمب  ۱۴۴۷   -اقیانوسیه کواالالممپمور     -برنز مسابقار آسیا  

 -برنز مسابقار پارا آسمیمایمی گموانمگمجمو            ۱مدال طال و    
،کسب مدال طالی مسابقار قهرمانی جهان در پرتما   ۱۴۲۴
، کسب طمالی مسمابمقمار         ۱۴۴۸و  ۱۴۴۶  -هلند  -دیسک

کسمب سمهمممیمه           ، مقام ن مسم        ۱۴۲۰آسیایی اینجنون   
، مقام اول قمهمرممانمی جمهمان در                 ۱۴۲۷پاراالمپیک ریو   

و    ۱۴۲۸  –های آسیایی جاکارتا       ، مقام اول بازی   ۱۴۲۶لندن
توکیو حاصل تالش همای   ۱۴۱۴انت ابی اعزام به پاراالمپیک     

 مستمر و رندین ساله ام اس .
فرج زاده همچنین با اشاره به زمان مسابقه و رقاب  هما در           

شهریور در توکیو، از مراحل پیک آمادگمی و ایمده آل           ۲۳
 بودن شرایط برای مسابقار مبر داد.
استان را از      بهزیستی وی برنامه ریزی و قدردانی اداره کل      

راه یافتگان پاراالمپیک قبل از اعزام به مسابقار، سمتمودنمی             
مواند که برای ن ستین بار صورر می گیرد و آنمرا ممایمه               
 دلشممادی، دلممگممرمممی و افممزایممش انممگممیممزه ممموانممد.            

استان، سیامک فمرج زاده       بهزیستی به نقل از روابط عمومی    
دانشجوی دکترای مدیری  دانشگاه تبریز و دارای ممدرک           
مربیگری بین المللی و جهانی پرورش انمدام، بمدنسمازی،             
تغچیه و آمادگی جسمانی و همچنین مدرک مربیگری درجه          

 دو رشته های م لولین اس .
استان دیداری با دیمگمر        بهزیستی در روزهای آتی مدیرکل   

ورزش ار راه یافته به پاراالمپیک توکیو در رشته تیروکمممان،           
 مان  فرزانه عسگری مواهند داش .

 

 ورزشکاران پارالمپیکی آذربایجان شرقی نقش مهمی در پویایی جامعه دارند

https://www.behzisti.ir/news/41367/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8


 ورزشکاران پارالمپیکی آذربایجان شرقی نقش مهمی در پویایی جامعه دارند 
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استان با اشاره به افمتم مارآممیمزی و آوازه                بهزیستی مدیرکل
های م تلف پارالمپیک، گت خ رسال         آذربایجان شرقی در دوره   

سنگین ورزش اران اعزامی در ت رار افت ارار، عالوه بر ایجماد          
تحوالر موب و رشمگیر در عمرصمه ورزش اسمتمان، در                 

 .کند امیدآفرینی، نشاط و پویایی جام ه نیز نقش مهمی ایتا می
بهزیسمتمی،اممالق و       فرگل صحاف در نشس  شورای م اونان    

منش نمایندگان و ستیران ورزشی کشور را فراتر از کسب مقمام            
و رنگ مدال عنوان کرد و گت خ امیدداریم  کماروان ورزشمی                

، با هم  و پشت ار باال، جلوه درمشمانمی از              ۱۴۱۴پارالمپیک  
همدلی و همراهی را به نمایش گچاشته و موجب تمقمویم  و              

 .ارتقای روحیه ملی شوند
وی افزودخ راه یابی دو ورزش ار اسمتمان بمه رقمابم  همای                     
پاراالمپمیمک، افمتم ماری بمس بمزری بمرای ممجممموعمه                       

و البته مردم شریف استان اس  که بی تردید          بهزیستی هم اران
با مربیان مجرب، دلسوز و نام آشنا، می توانند به موفقی  همای      

 .بیشتری نائل شوند
ورزش ار راه یمافمتمه بمه          -در ادامه این آیین سیامک فرج زاده        

پارالمپیک توکیو، ضمن تشم مر از عمنمایم  و اهمممیم                       
در دعور و قمدردانمی از راه           آذربایجان شرقی  بهزیستی ویژه

یافتگان به رقاب  های توکیو، برگزاری این مراس  را مموجمب             
دلگرمی و انگیزه مضاعف دانس  و گت خ با وجود محدودیم             
های کرونایی، برای کسب سهمیه و حضور در آوردگاه بمزری            
ورزشی از هیچ تالشی فروگچار ن رده و امیدوارم بمتموانم  بما               

 .کسب مدال، دل مردم را شاد کن 
وی با برشمردن افت ارار ورزشی مود ماطرنشان کردخ کسمب           

 ۱۴۴۰    -پمممارالمممممممپمممیمممک آتمممن         -ممممدال طمممال    
 -اقیانوسیه کواالالمپمور    -،کسب مدال طال و برنز مسابقار آسیا      

 -برنز مسابقار پارا آسیایی گوانگجو ۱،کسب مدال طال و ۱۴۴۷
،کسب مدال طالی مسابقار قهرمانی جهان در پمرتما             ۱۴۲۴
، کسب طالی مسابقار آسیمایمی   ۱۴۴۸و  ۱۴۴۶ -هلند  -دیسک

 ۱۴۲۷کسب سهمیه پاراالمپیک ریو  ، مقام ن س  ۱۴۲۰اینجنون  
همای     ، مقام اول بمازی   ۱۴۲۶، مقام اول قهرمانی جهان در لندن      

 ۱۴۱۴و انت ابی اعزام به پاراالمپمیمک      ۱۴۲۸ –آسیایی جاکارتا  
 .توکیو حاصل تالش های مستمر و رندیمن سمالمه ام اسم                 
 ۲۳فرج زاده همچنین با اشاره به زمان مسابقه و رقاب  ها در               

شهریور در توکیو، از مراحل پیک آمادگی و ایمده آل بمودن                 
 .شرایط برای مسابقار مبر داد

استان دیمداری بما دیمگمر            بهزیستی در روزهای آتی مدیرکل   
ورزش ار راه یافته به پاراالمپیک توکیو در رشته تیروکمان، مان           

 .فرزانه عسگری مواهند داش 
 ۰۲۰۲تجلیل از مسافر پارالمپیک 

در مراسمی با حضور مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقمی          
و دیگر اعضای شورای م اونان بهزیستی، از ورزش ار انت مابمی      

 .توکیو سیامک فرج زاده تجلیل شد ۱۴۱۴پارالمپیک 
وی افزودخ راه یابی دو ورزش ار اسمتمان بمه رقمابم  همای                     
پاراالمپیک، افت اری بس بزری برای ممجممموعمه هممم ماران               
بهزیستی و البته مردم شریف استان اس  که بی تردید با مربیمان           

مجرب، دلسوز و نام آشنا، می توانند به موفقی  های بیشمتمری             
 .نائل آیند

وی امالق و منش نمایندگان و ستیران ورزشی کشور را فراتمر            
کسب مقام و رنگ مدال عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد تا          از  

، با هم  و پشت ار باال، جلوه        ۱۴۱۴کاروان ورزشی پاراالمپیک    
همدلی و همراهی را به نمایش گچاشته و موجمب           درمشانی از   

  .تقوی  و ارتقای روحیه ملی شوند
 پیش بینی برنامه تجلیل قبل از اعزام، مایه دلگرمی است

در ادامه این آیین سیامک فرج زاده ورزش ار راه یمافمتمه بمه                  
پاراالمپیک توکیو، ضمن تش ر از عنایم  و اهمممیم  ویمژه                 
بهزیستی آذربایجان شرقی در دعور و قدردانی از راه یافتمگمان            
به رقاب  های توکیو، برگزاری این مراس  را موجب دلگرمی و         
انگیزه مضاعف دانس  و گت خ با وجود ممحمدودیم  همای                

حضمور در آوردگماه بمزری           کرونایی، برای کسب سهمیه و      
بمتموانم  بما        ورزشی از هیچ تالشی فروگچار ن رده و امیدوارم     

 .کسب مدال، دل مردم را شاد کن 
وی با برشمردن افت ارار ورزشی مود ماطرنشان کمردخکسمب           

،کسب مدال طال و بمرنمز          ۱۴۴۰  -پارالمپیک آتن    -مدال طال 
،کسب مدال طال و    ۱۴۴۷  -اقیانوسیه کواالالمپور   -مسابقار آسیا 

،کسب مدال طالی ۱۴۲۴ -برنز مسابقار پارا آسیایی گوانگجو ۱
و    ۱۴۴۶   -هلمنمد    -مسابقار قهرمانی جهان در پرتا  دیسک     

، ممقمام     ۱۴۲۰، کسب طالی مسابقار آسیایی اینجنمون         ۱۴۴۸
، مقام اول قهرمانمی   ۱۴۲۷کسب سهمیه پاراالمپیک ریو       ن س   

 –های آسیایی جماکمارتما           ، مقام اول بازی   ۱۴۲۶جهان در لندن  
توکیو حاصل تمالش   ۱۴۱۴و انت ابی اعزام به پاراالمپیک  ۱۴۲۸

 .رندین ساله ی بنده می باشد های مستمر و 
 ۲۳در    فرج زاده همچنین با بیان زمان مسابقه و رقمابم  هما           

شهریور در توکیو، از مراحل پیک آمادگی و ایمده آل بمودن                 
 .شرایط برای مسابقار مبر داد

 
وی برنامه ریزی و قدردانی اداره کل بهزیستی استان را از راه          
یافتگان پاراالمپیک قبل از اعزام به مسابقار، ستودنی مواند کمه           
برای ن ستین بار صورر می گیرد و آنرا مایه دلشادی، دلگرمی           

  .و افزایش انگیزه مواند
گتتنی اس ، سیامک فرج زاده دانشجوی دکترای 

دانشگاه تبریز و دارای مدرک مربیگری بین المللی و  مدیری  
جهانی پرورش اندام، بدنسازی، تغچیه و آمادگی جسمانی و 
  همچنین مدرک مربیگری درجه دو رشته های م لولین اس 

https://www.behzisti.ir/news/41367/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8
https://www.behzisti.ir/news/41272/%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%BE%DB%8C%DA%A9-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B0
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اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی دستگاه برتر در بیست و چهارمین   
 جشنواره شهید رجایی
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اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی در ارزیابی عممملم مرد            
ادارار و دستگاه های اجرایی استان آذربمایمجمان             ۷۷سال  

شرقی در قالب بیس  و رهارمین جشنواره استانی شمهمیمد            
رجایی، موفق به امچ رتبه برتر در شامص های عممموممی             

 شد.
به گزارش مبرگزاری ایسنا، در جریان بمرگمزاری آیمیمن              
تجلیل از دستگاه های اجرایی برتر بیس  و رمهمارممیمن               
جشنواره استانی شهید رجایی که قبل از ظمهمر اممروز در               
تبریز برگزار شد، اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی         
از سوی سازمان مدیری  و برنامه ریزی استان بمه عمنموان              
دستگاه برتر م رفی شد و با کسب باالترین مجموع امتمیماز            

 ۵۶شامص های عمومی، جایگاه برتر را در بین بیمش از              
 کسب کرد. ۷۷دستگاه در قالب ارزیابی عمل رد سال 

بر همین اساس و طی مراسمی با حضور استاندار آذربایجان      
شرقی و جم ی از مقامار ارشد استان، از مدیرکل بهزیستی        
استان آذربایجان شرقی با اهداء لوح و تندیس، تجلمیمل و              

 قدردانی شد.
در ب شی از متن لوح اهدایی به مدیر کل بهزیستی اسمتمان             
که به امضای"پورمحمدی" استمانمدار و ریمیمس سمتماد               
برگزاری بیس  و سومین جشنواره استانی شهیمد رجمایمی            

 رسیده، رنین آمده اس خ
نظام اداری کشور بستر هدای  و تنظی  سایمر نمظماممهمای            

ای برمموردار     فرایند توس ه بوده و از نقش مطیر و برجسته        
اس  به طوری که هرگونه پیشرف  و توس ه جام ه منموط           

 به عمل رد سال ، کارآمد و سازگار این نظام اس .
سنجش میزان پویایی و بالندگی نظام اداری به منظور بهبود           

همای     مستمر آن هر ساله با ات ا به ارزیابی عمل رد دستگماه    
اجرایی، مبتنی بر شامص های عمومی و شماممص همای             
امتیاصی دستگاهی در بستر جشنواره شمهمیمد رجمایمی              

 گیرد. صورر می
دان  از هم ، تالش مالیانه و اقدامار اثرب مش           الزم می  

سرکارعالی و مجموعه هم اران اداره کمل کمه مموجمب               
گردیده از سوی ستاد بیس  و رهارمین جشنواره شمهمیمد             
رجایی استان به عنوان دستگاه برتر در کسب باالترین میزان          
امتیاز در مجموعه شامص های عمومی ارزیابی عمملم مرد           

انت اب شوید،  تش ر و قدردانی نممایم  و از            ۲۳۷۷سال  
درگاه مداوند منان، توفیق مدم  روز افزون، بهمروزی و           

 سالم  آرزومندم.
الزم به ذکر اس ، بیس  و رهارمین جشمنمواره شمهمیمد                

رجایی  با هدف قدردانی از تالشگران عرصه ممدمم  و              
ارتقای فرهنگ تالش و ت هد، با رعای  پمروتم مل همای               

 بهداشتی برگزار شد.
در این مراس  از برگزیدگان برتر شامص های عمومی در           
دستگاه های اجرایی شامل اداره کل بهزیستی آذربمایمجمان            
شرقی و اداره کل امورمالیاتی استان، با اهداء لوح سپاس و            

 تندیس جشنواره، تجلیل  شد.
شایان ذکر اس  که به منظور ارج گچاری و ت ری  صادقانمه     
و موثر در نظام مقدس جمهوری اسالمی و قمدردانمی از               
تالشگران و دستگاه های برتر در عرصه مدمتمگمزاری بمه            
مل  شریف و بزرگوار ایران اسالمی و نمهمادیمنمه کمردن                
فرهنگ ارتقاء و بهبود عمل رد دستگاه همای اجمرایمی در              
سطوح م تلف از طریق قدردانی و تشویق آنها،  به استمنماد    

قانون مدیریم  ممدممار         ۸۱و    ۸۲آیین نامه اجرایی مواد     
کشوری و دستورال مل های اجرایی مربوط در میمو            
ارزیابی عمل رد، ب شنامه جشنواره شهید رجایمی سماالنمه           
ابالغ و جشنواره شهید رجایی در سطح ملی، دستگاهمی و            

 استانی برگزار می شود.  
 


