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شیزوی آمتکز حمایرشی بین کودکان کار با همکاری مزرواری مسابقه زگرب��
دی استان بهروو هیات کوهنیتیسزبهکودک و خانواده، دفتر تربیت بدنی

دیرو#کوهن_ایالمیتیسز#بهیستنزمناسبت هفته سالمت روان #بهتر_
#سالمت_روان

1400/07/211400/07/2116:3216:32

ا در ارتقا سطح سالمت روانره رودم تاثیر مشارصد مرمطلع هستند؟ چند د…
مانرن توسعه پیشگیری و دومعا��مهم می دانند؟ سالمت روان چیست؟ 

امش ذهنی، احساس خودرا آرسالمت روان ایالمیتیسزبهه کلراعتیاد ادا
ایطرهده شعد بتواند از ریکه فروآمدی و خود توانمندی عنوان می کند بطرکا
…مصاحبه��بی بر بیاید. وی خود به خگندز

1400/07/201400/07/2021:2721:27
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مان بازهم��بین روستاییان ایالمیتیسزبهر کاروان سالمت روانوحض��
شک عمومی، روانشناس،زهفته سالمت روان کاروان سالمت روان متشکل از پ

عفر آباد میشخاص ازجدم روستای رر بین موی و قصه گو با حضعمددکار اجتما
ی و هنری بهگهنرمانی، فره ای، دروایه خدمات مشارستان ایالم به ارتوابع شه

…یعزودند/ترساکنان این روستا ک
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1400/07/201400/07/2019:0519:05

انرس:دهلرآد۷۷۹۵یگندزکز مثبت ر م�🌹�امی باد رهفته سالمت روان گ
۰۸۴۳۳۷۲۰۴۲۰تماس:۱هرمیدان بسیج کوچه جنب شبکه بهداشت شما

_استان_ایالمیتیسز#به#سالمتروان
یتان_سیران #دهلری #دهلعان_سالمت_روان_اجتمار#جمعیت_همیا

یگدرس #کنترل_خشم #افسر#خشم #استیتیسز#به

1400/07/201400/07/2016:5816:58
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۱۴۸۰#_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_۱۴۸۰اشنایی با خط��ر و#بروش

1400/07/191400/07/1911:5611:56

استان ایالمیتیسزبهه کلرت اداره تحت نظارواکز مشارس مراد��
هرو#مشا_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1400/07/191400/07/1907:4907:49
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#سالمت_روان_ایالمیتیسز#بهیستنزر هفته سالمت روان #بهتر_وبروش��

1400/07/181400/07/1808:5008:50

 شعار امسال *سالمت��امی بادرماه هفته سالمت روان گرمه۲۴لغایت۱۸��
#سالمت_روان_ایالمیتیسز#بهیستنزابر* #بهتر_رهان نابجروان در 

1400/07/181400/07/1808:3208:32
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هرنخستین جشنوا��ار می کند زگربایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا��
_ایالمیتیسز#بهیستنز #بهتر_��ی،هنری سالمت روانگهنراستانی ف
ه #سالمت_روانر#جشنوا

1400/07/171400/07/1713:0913:09

هرییس ادار��یان سیروان وزی بین مددجوتبلت دانش ام۹یعزوت��
یرزیان وزی بین مددجوعدد تبلت دانش ام۹یعزواز تسیروانیتیسزبه

نومیلی۴۰۰ش حدودزربه گفته قاسمی، این تبلت ها به ا��پوشش خبر داد. 
ارریر پوشش قزیان واد خیر تامین و در اختیار مددجریال بوده که توسط افر
…یلیارن ومیلی۵۰۰کت حدودروی از مشا��فت. رگ

1400/07/101400/07/1015:0415:04

swo.ilam| @ادامه

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

۸ 1400/7/30تا1400/7/1از بهزیستی ایالم

https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/ffWzvPOGGEX
https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/ffWzvNQGGEX


_ایالمیتیسز#بهیستنزامی باد #بهتر_رهانی سالمندانگجز وماه ررمه۹��
#سالمندان

1400/07/091400/07/0909:1309:13

ن توانبخشیو معا��ه ناشنوایان مواجه است رابط زبان اشارایالم با کمبود ��
هژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبه

هانی ناشنوایانجز وند به مناسبت روعلیروحسین ن��ناشنوایان مواجه است. 
ه در اینرش زبان اشازوبا اعالم این مطلب گفت: متاسفانه تمایل به کسب آم

…استان بسیار پایین بوده

1400/07/081400/07/0810:2410:24

زوماه ررر ناشنوایان هشتم مهوشره؛ تجلیل از جامعه پرش زبان اشارگست
_ایالمیتیسز#بهیستن #ناشنوایانزامی باد #بهتر_رهانی ناشنوایان گج
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1400/07/081400/07/0808:0808:08

به��یی "شوکیانه" وادیرنامه ربا بایالمیتیسزبهن توانبخشیوگفتگوی معا?
ه کلرن توانبخشی اداوهانی سالمند و ناشنوا معاجهای زوسیدن ررا رمناسبت ف

نامهراین ب��یی "شوکیانه" گفتگو خواهد داشت. وادیرنامه ربا بایالمیتیسزبه
ادیو ایالمرنده از زت رودقیقه بص7:30ماه ساعتردا پنجشنبه هشتم مهرف

…ند"وعلیروپخش و "حسین ن

1400/07/071400/07/0712:0212:02

هرییس ادار��هلیالنیتیسزبهین بهری کمک خیلیارن ومیلی۶۰۰جلب��
ستانراین شهیتیسزبهی بهلیارن ومیلی۶۰۰از کمک حدودهلیالنیتیسزبه

ادران کمک اهدایی افزبه گفته حسن پاشایی، این می��ماه خبر داد. رویردر شه
یلچر و وسایل منزل شده و در اختیار شماری ازویداری رف خرنیکوکار صوخیر 

…فت.رار گریان تحت پوشش قومددج
1400/07/061400/07/0614:1514:15

توسطلودارچیتیسزبهیانوزی بین مددجوتبلت دانش ام۱۴یعزوت��
مان با آغاز سالزگفت: هملودارچیتیسزبههرییس ادار��یه رموسسه خی

تبلت بین دانش۱۴ین*ریه *مهر افری جدید و به همت موسسه خیلتحصی
 به گفته فاطمه محمدی، این��یع شد. زوستان تران مددجوی این شهزوام

…ایط تحصیل مجازی این دانشراهم شدن شراقدام با هدف ف

1400/07/051400/07/0512:1712:17
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ت اباعبداهلل(ع) تسلیت بادرسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان حضرا ر?ف
مر#اربعین #مح_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1400/07/041400/07/0419:2219:22

یعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا��
در پی اقدام به خودکشی دو?و همکاری نیروی انتظامی و دادستانییتیسزبه
ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کارکا

پس ازایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا
…ش در محلرازیافت این گرد

1400/07/041400/07/0414:0414:04

یستنزه هفته دفاع مقدس #بهتر_زیوی،هنری گهنراری مسابقه فزگرب��
#مسابقه_ایالمیتیسز#به

1400/07/031400/07/0313:2213:22
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ایالمیتیسزبهیان کمیته امداد ووایگان گاز به مددجرواگذاری انشعاب 
http://fna.ir/4blxl @Fars_ilam��یرزادامه خبر در لینک ��

1400/07/261400/07/2617:0217:02

یب بهرگفت: قایالمیتیسزبهکلرمدی��ل بینایی در ایالم وار معلزه۳وجود
نفر۹۰۰عدادتای مشکالت بینایی هستند و از این رار نفر در ایالم دازه۳

ار نفرزه۱۴وی افزود: در استان ایالم بالغ بر��ند. رمشکالت بینایی شدید دا
ای مشکالت بیناییرعداد داتار نفر از این زه۳یب بهرد که قرل وجود داومعل

…اخبار حوادث��هستند 

1400/07/261400/07/2609:2609:26

ایگانرت روه و روانشناسی به صروی و مشاکشزائه خدمات پرستان چوار به مناسبت هفته سالمت روان با ارکتاب شه…
کراد است مکان:پازآای عموم رکت بردد. شرار میگزگربایالمیتیسزبهه کلره کودکان توسط اداژیویی ونامه قصه گرو ب

…ستان چوار رشهیتیسزبهروابط عمومی��صبح ۱۰مهر ساعت۲۴مان:شنبهزبوستان کتاب 
1400/07/211400/07/2106:5206:52

ا در ارتقا سطح سالمت روان مهم می دانند؟ سالمت روان چیست؟ره رودم تاثیر مشارصد مرروان مطلع هستند؟ چند د…
آمدی ورامش ذهنی، احساس خود کارا آرسالمت روان ایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دومعا

…انزوبی بر بیاید. فروی خود به خگندزایط رهده شعد بتواند از ریکه فروخود توانمندی عنوان می کند بط
1400/07/201400/07/2020:4120:41

ی فارس ایالمرگزارخب
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🚨 ی حوادث ایالمرپایگاه خب 🚨
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ار وزه۲عدادتی و مابقی به تلوری دوه حضروکز مشارنفر به م۶۳۲ار وزی، یک هتلوه غیر دروری مشاواکز حضربه م…
ینرین و بیشترده اند. وی عمده تریافت کره ای دروخدمات مشایتیسزبهروکز صدای مشاریق تماس با مرنفر از ط۹۸۷

…ابی،ری، اضطگدرا به ترتیب اختالالت روانی، خلقی و افسردر این استان ۱۴۸۰علت تماس با خط
1400/07/201400/07/2020:4120:41

holeilannewsسانه مجازی هلیالن خوش آمدید @رین رگترزار می کند به بزگرباستان ایالمیتیسزبهه کلرادا
1400/07/191400/07/1900:0400:04

روابط عمومی��ابر* رهان نابج شعار امسال *سالمت روان در ��امی بادرماه هفته سالمت روان گرمه۲۴لغایت۱۸��
bornailamنا ایالم @راری بزگر خب��استان ایالمیتیسزبههکلرادا
1400/07/181400/07/1822:1222:12

روابط عمومی��ابر* رهان نابج شعار امسال *سالمت روان در ��امی بادرماه هفته سالمت روان گرمه۲۴لغایت۱۸��
tejaratonlein @��استان ایالمیتیسزبههکلرادا
1400/07/181400/07/1818:5218:52

هکلرابر* روابط عمومی ادارهان نابجامی باد شعار امسال *سالمت روان در رماه هفته سالمت روان گرمه۲۴لغایت۱۸��
taranombahari_ilam@استان ایالمیتیسزبه
1400/07/181400/07/1815:3715:37

ی، هنری سالمت روان* با عنوان:گهنره فر *نخستین جشنوا�💢�ار می کند زگربایالمیتیسزبهه کلرادا�💢�
کنانرهنگیان، کاریان، فوان، دانشجزودم (اعم از دانش آمرعموم م�� مخاطبین: ��یم"* رنده نگه دازا ر*"سالمت روان ��
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اهمیت بازی��کودکان و سالمت روان ��ه: رسانه ها موضوع های جشنوار��ه: ژیوایی و...) بخش ردستگاه های اج
…در
1400/07/181400/07/1815:3115:31

روابط عمومی��ابر* رهان نابج شعار امسال *سالمت روان در ��امی بادرماه هفته سالمت روان گرمه۲۴لغایت۱۸��
tolouilam @��استان ایالمیتیسزبههکلرادا
1400/07/181400/07/1808:5608:56

اری، هنری سالمت روان با عنوان: "سالمت روان گهنره فر نخستین جشنوا��ار می کند؛ زگربایالمیتیسزبهه کلرادا️⭕
manjalnews @�👇👇👇�یم" رنده نگه داز
1400/07/171400/07/1723:2323:23

نده نگهزا ری، هنری سالمت روان با عنوان: "سالمت روان گهنره فرار می کند: نخستین جشنوازگربایالمیتیسزبهه کلرادا
ilamiyaanیم" @ردا
1400/07/171400/07/1722:4222:42

ی، هنری سالمت روان* با عنوان:گهنره فر *نخستین جشنوا�💢�ار می کند زگربایالمیتیسزبهه کلرادا�💢�
کنانرهنگیان، کاریان، فوان، دانشجزودم (اعم از دانش آمرعموم م�� مخاطبین: ��یم"* رنده نگه دازا ر*"سالمت روان ��

اهمیت بازی��کودکان و سالمت روان ��ه: رسانه ها موضوع های جشنوار��ه: ژیوایی و...) بخش ردستگاه های اج
…در
1400/07/171400/07/1718:0018:00

ی، هنری سالمت روان* با عنوان:گهنره فر *نخستین جشنوا�💢�ار می کند زگربایالمیتیسزبهه کلرادا�💢�
کنانرهنگیان، کاریان، فوان، دانشجزودم (اعم از دانش آمر مخاطبین: عموم م��یم"* رنده نگه دازا ر*"سالمت روان ��

taranombahari_ilam| @ادامه

طلوع ایالم
37/100

@tolouilam

یرکانال خب -\u200cتحلیلی منجل\u200cنیوز😷
34/100

@manjalnews

ایالمیان
42/100

@ilamiyaan

تجارت انالین
2/100

@tejaratonlein

ی برنا__ایالمرگزارخب
22/100

@bornailam
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…ه: کودکان و سالمت روان اهمیت بازی در سالمترسانه ها موضوع های جشنواره: ژیوایی و...) بخش ردستگاه های اج
1400/07/171400/07/1716:4216:42

ازاستان ایالمیتیسزبهمدیر روابط عمومی��ار میشود زگری، هنری سالمت روان در ایالم بگهنره فرنخستین جشنوا
ilamisnaیم" خبر داد. @رنده نگه دازا ری، هنری سالمت روان با عنوان "سالمت روان گهنره فراری نخستین جشنوازگرب
1400/07/171400/07/1715:0315:03

ی، هنری سالمت روان* با عنوان:گهنره فر *نخستین جشنوا�💢�ار می کند زگربایالمیتیسزبهه کلرادا�💢�
کنانرهنگیان، کاریان، فوان، دانشجزودم (اعم از دانش آمرعموم م�� مخاطبین: ��یم"* رنده نگه دازا ر*"سالمت روان ��

اهمیت بازی��کودکان و سالمت روان ��ه: رسانه ها موضوع های جشنوار��ه: ژیوایی و...) بخش ردستگاه های اج
…در
1400/07/171400/07/1714:2014:20

ی، هنری سالمت روان* با عنوان:گهنره فر *نخستین جشنوا�💢�ار می کند زگربایالمیتیسزبهه کلرادا�💢�
کنانرهنگیان، کاریان، فوان، دانشجزودم (اعم از دانش آمرعموم م�� مخاطبین: ��یم"* رنده نگه دازا ر*"سالمت روان ��

اهمیت بازی��کودکان و سالمت روان ��ه: رسانه ها موضوع های جشنوار��ه: ژیوایی و...) بخش ردستگاه های اج
…در
1400/07/171400/07/1713:4213:42

ناراری بزگرعال است خبفهداری سالمندان در ایالم گزی نوکز شبانه رر: دو ماستان ایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهز��
bornailamایالم @

1400/07/131400/07/1321:0321:03

bornailam| @ادامه

ایسنا ایالم
19/100

@ilamisna

طلوع ایالم
37/100

@tolouilam

ی ویرارکانال خب
40/100

@weerair

ی برنا__ایالمرگزارخب
22/100

@bornailam

یرترنم بها
8/100

@taranombahari_ilam
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استان ایالمیتیسزبهه کلره سالمندی روابط عمومی اداروم تغذیه در دره
@taranombahari_ilam

1400/07/101400/07/1020:1820:18

نرخ جمعیت سالمندی در این استانایالمیتیسزبهن توانبخشیومعا��صد است رد۸.۵نرخ جمعیت سالمندی در ایالم
ilamisnaی میکنند. @گندزار سالمند در استان زه۴۹د و گفت: هم اینک در مجموع بیش ازرصد اعالم کرد۸.۵ار
1400/07/091400/07/0908:2708:27

ایالمیتیسزبهن توانبخشیود معارناشنوا در کل استان وجود دا۱۷۰ار وزگفت: دو هایالمیتیسزبهن توانبخشیومعا
ارزگفت: دو هایالمیتیسزبهن توانبخشیوه ناشنوایان مواجه است معاژیوه رابط زبان اشارگفت: استان ایالم با کمبود 

…گفت: استان ایالم باایالمیتیسزبهن توانبخشیود معارناشنوا در کل استان وجود دا۱۷۰و
1400/07/081400/07/0823:0023:00

گفت:ایالمیتیسزبهن توانبخشیو معا��ه در ایالم رابط زبان اشارعداد کم تناشنوا/ ۲۱۷۰بهایالمیتیسزبهخدمت
هانیجز وند" به مناسبت روعلیرو"حسین ن��ه ناشنوایان مواجه است. ژیوه رابط زبان اشاراین استان متاسفانه با کمبود 

…ه در این استانرش زبان اشازوناشنوایان با اعالم این مطلب گفت: متاسفانه تمایل به کسب آم
1400/07/081400/07/0814:0714:07

taranombahari_ilam| @ادامه

ایسنا ایالم
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@ilamisna

(اخبار ناب(ایالم قلم
40/100
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ایسنا ایالم
19/100
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یعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا️⭕
در پی اقدام به خودکشی��و همکاری نیروی انتظامی و دادستانی یتیسزبه

ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کاردو کا
پس ازایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا

…ش در محلرازیافت این گرد

1400/07/041400/07/0414:3114:31

و همکاری نیروی انتظامی ویتیسزبهیعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا��
ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کاردر پی اقدام به خودکشی دو کا?دادستانی

…ش در محلرازیافت این گرپس از دایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا
1400/07/041400/07/0414:2314:23

و همکاری نیروی انتظامی ویتیسزبهیعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا
ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کاردر پی اقدام به خودکشی دو کا?دادستانی

…ش در محل حاضررازیافت این گرپس از دایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا
1400/07/041400/07/0414:1614:16

و همکاری نیروی انتظامی ویتیسزبهیعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا��
ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کاردر پی اقدام به خودکشی دو کا?دادستانی

…ش در محلرازیافت این گرپس از دایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا
1400/07/041400/07/0413:5413:54

✔ایـــــلـــــامـــــ روز
27/100

@ilamrooz

طلوع ایالم
35/100

@tolouilam

زانا
35/100

@zaanaanews

ی برنا__ایالمرگزارخب
22/100

@bornailam

کز ایالمری صدا و سیمای مرگزارخب
9/100

@ilamakhbar
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یعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا️⭕
در پی اقدام به خودکشی��و همکاری نیروی انتظامی و دادستانی یتیسزبه

ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کاردو کا
پس ازایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا

…ش در محلرازیافت این گرد

1400/07/041400/07/0413:4613:46

و همکاری نیروی انتظامی ویتیسزبهیعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا️⭕
ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کاردر پی اقدام به خودکشی دو کا��دادستانی 

…ش در محلرازیافت این گرپس از دایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا
1400/07/041400/07/0413:4513:45

و همکاری نیروی انتظامی ویتیسزبهیعژانس اجتماروقع تیم اورود به موگر ایالمی از خودکشی با رنجات دو کا?
ه واقع در میدان فاتحانرگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کاردر پی اقدام به خودکشی دو کا?دادستانی

…ش در محلرازیافت این گرپس از دایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتمارومیمک شهر ایالم تیم ا
1400/07/041400/07/0413:4013:40

حمت واسعه مسئلت مینمایم. روحشرجات و رند منان علو دوای آن فقید سعید از خدارض نموده، برشما تسلیت ع…
ایالمیتیسزبهی مدیر کلتا همرهزشاد و مقامش بلند مرتبه باد. 

1400/07/021400/07/0211:2211:22

ilamakhbar| @ادامه

یرکانال خب -\u200cتحلیلی منجل\u200cنیوز😷
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@manjalnews

مردم و مسئولین استان ایالم
34/100
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خبر
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کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
ی و پیشگیری از اعتیاد در محل اینگهنرز سه شنبه در کمیته فوی رتا همرهز، ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

یتده های نفرواری پخش فلکت مرحله در پاالیشگاه گاز و شر در نخستین م”کیان“ه کل افزود: این طرح با عنوان رادا
…شزوساعت آم6کنان این دو دستگاه به مدترا خواهد شد. وی ادامه داد: در این طرح کاراستان اج

1400/07/281400/07/2820:3720:37

کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
ز سه شنبه در کمیتهوی رتا همرهز، ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ه کل افزود: این طرح با عنوانری و پیشگیری از اعتیاد در محل این اداگهنرف
ده هایرواری پخش فلکت مرحله در پاالیشگاه گاز و شر در نخستین م”کیان“
کنان این دو دستگاهرا خواهد شد. وی ادامه داد: در این طرح کاری استان اجتنف

…شزوساعت آم6به مدت

1400/07/281400/07/2819:3919:39

کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
کنانره کاژیوگفت: طرح پیشگیری از اعتیاد ایالمیتیسزبهیاخبر - مدیر کلوپ

ش روابط عمومیرازا خواهد شد. به گرایی در این استان اجردستگاه های اج
ی و پیشگیری ازگهنرز سه شنبه در کمیته فوی رتا همرهز، ایالمیتیسزبه

حلهره کل افزود: این طرح با عنوان "کیان" در نخستین مراعتیاد در محل این ادا
…در پاالیشگاه گاز و

1400/07/281400/07/2819:3019:30

کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
شناسان ورا توسط کارش پیشگیری از اعتیاد زوساعت آم6کنان این دو دستگاه به مدترداد: در این طرح کا…

د: این طرح با هدف پیشگیری از اعتیاد دررهار کظاایالمیتیسزبهد. مدیر کلرمان کسب خواهند کزروانشناسان این سا
…ایی استان انجام خواهد شد. ویرا و در گام های بعدی در سایر دستگاه های اجرمحیط های اداری اج

1400/07/281400/07/2810:1810:18

نگاه اقتصاد
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هزار سالمند در ایالم49در رسانه| وجود بیش از
نفر نیز18عداد زن وتنفر از این 35زی هستند افزود:وهداری شبانه رگاکز نرنفر در م53عدادت وی با ذکر اینکه از این …
د و گفت: این طرح درره کریت در منزل سالمندان اشازیوبه خدمات طرح ایالمیتیسزبهن توانبخشیود هستند. معارم
…دنری به سالمندان در منزل و جلوگیری از سپهستان استان با هدف خدمات درهار شهچ
1400/07/281400/07/2810:0310:03

ًا مرا ببینیددر رسانه| به بهانه روز عصای سفید؛ لطف
اد استری این افلی تاهگندزی و لین آنها آیندهی شغردیگر که شاید مهمت…

د.روقم میخرغم توانایی هایشان ری لیک آنها عریکتر از دنیای تارکه تا
ایراری جلسات و پیگیریهای بسیار بزگر، اما از باستان ایالمیتیسزبهکلرمدی

مانها با استانداری و اعضای ستادزات و سارمناسبسازی اماکن عمومی، ادا
…مناسبسازی معابر

1400/07/281400/07/2808:3308:33

: سه هزار نفر از معلوالن ایالمی دارای مشکالت بینایی هستندایالمبهزیستیکلردر رسانه| مدی
ارزه3یب بهرد که قرل وجود داوار نفر معلزه14هار داشت: در استان ایالم بالغ برظنگار مهر اری در گفتگو با خبتا همرهز

ای مشکالت بینایی هستند.رعداد داتنفر از این 
ادیرنها نیز افآنفر از 900ای مشکالت بسیار شدید بینایی یا نابینایی مطلق هستند ورنفر دا300عدادتوی افزود: از این 

هستند که مشکالت بینایی شدید
1400/07/281400/07/2808:3308:33

در رسانه| احساس خود کارآمدی و خود توانمندی؛ ارمغان سالمت روان
ار نخواهد شد.رقرایش برای او بی معنا بوده و سالمت روان بری بگندزد وجود نداشته باشد، رای فراگر امنیت روانی ب…

ر توسعه پایدار است، گفت: هدفوبا ذکر اینکه انسان سالم محایالمیتیسزبهمان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دومعا
…یطای ایجاد چنین محیراد جامعه است و برای افری خالق و پر نشاط بطی توسعه خلق محیلاص
1400/07/281400/07/2808:3308:33

بهزیستی کشور
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کان و نوجوانان/ دههی شصتیهاددر رسانه| یک پسانداز مهم برای کو
حسابشان فولتر بود

فقتر و شادتر باویاتر، مونه باشد جامعهای پوپیدا کند و اگر اینگ…
ش توانمندسازیزواد خواهیم داشت. دبیر کمیته آمرتوانمندیهای متفاوت اف

تزندی با عزرای داشتن فرادامه داد: باستان ایالمیتیسزبهیعروانی اجتما
ط باشد و محبترنفس باال نیاز است عشق و محبت والدین باید بی قید و ش

…منوط به انجام کاری نباشد در این

1400/07/281400/07/2808:1608:16

توانخواه ایالمی نایب قهرمان سنگ نوردی کشور شد
ار شد. هواسیزگرایی برن و عوامل اجواسیرلین فدول کمیته مسابقات و لیگ و سایر مسئور استان ها، مسئوکمیته ام…

فق بهکسب مقام های مختلفون مواست که تا کنایالمیتیسزبهی جامعه هدفتکراده از توانخواهان جسمی، حز
دی شده است.روشته سنگنری در لاستانی و م

1400/07/281400/07/2801:0301:03

کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
شناسان ورا توسط کارش پیشگیری از اعتیاد زوساعت آم6کنان این دو دستگاه به مدتروی افزود: در این طرح کا…

د: این طرح با هدف پیشگیری از اعتیاد دررهار کظاایالمیتیسزبهکلرد. مدیرمان کسب خواهند کزروانشناسان این سا
…یتایی استان انجام خواهد شد. همرا و در گام های بعدی در سایر دستگاه های اجرمحیط های اداری اج

1400/07/281400/07/2800:0500:05

کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
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ی و پیشگیری از اعتیاد در محل اینگهنرز سه شنبه در کمیته فوی رتا همرهز، ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
یتده های نفرواری پخش فلکت مرحله در پاالیشگاه گاز و شره کل افزود: این طرح با عنوان "کیان" در نخستین مرادا

…شزوساعت آم6کنان این دو دستگاه به مدترا خواهد شد. وی ادامه داد: در این طرح کاراستان اج

1400/07/271400/07/2721:1121:11

کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
شناسان ورا توسط کارش پیشگیری از اعتیاد زوساعت آم6دستگاه به مدت2کنان اینرادامه داد: در این طرح کا…

د: این طرح با هدف پیشگیری از اعتیاد دررتاکید کایالمیتیسزبهکلرد. مدیرمان کسب خواهند کزروانشناسان این سا
…یتایی استان انجام خواهد شد. همرا و در گام های بعدی در سایر دستگاه های اجرمحیط های اداری اج

1400/07/271400/07/2717:3717:37

کنان در ایالم اجرا می شودری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیرط
شزوساعت آم۶دستگاه به مدت۲کنان اینرادامه داد: در این طرح کا…

مان کسبزشناسان و روانشناسان این سارا توسط کارپیشگیری از اعتیاد 
د: این طرح با هدف پیشگیری ازرتاکید کایالمیتیسزبهکلرد. مدیرخواهند ک

ا و در گام های بعدی در سایر دستگاه هایراعتیاد در محیط های اداری اج
…یتایی استان انجام خواهد شد. همراج

1400/07/271400/07/2714:5614:56
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توانخواه ایالمی مقامدوم مسابقات سنگنوردی کشور را کسب کرد
لینول کمیته مسابقات و لیگ و سایر مسئور استان ها، مسئوکمیته ام…
یتکراده از توانخواهان جسمی،حزار شد. هواسی زگرایی برن و عوامل اجواسیرفد

فق بهکسب مقام های مختلفون مواست که تاکنایالمیتیسزبهجامعه هدف
دی شده است. ***روشته سنگنری در لاستانی وم

…نم *** زنایی *** #من_ماسک_می_وان_کرر#نه_به_مالقات_بیما

1400/07/261400/07/2621:0321:03

توانخواه ایالمی مقامدوم مسابقات سنگنوردی کشور را کسب کرد
لینول کمیته مسابقات و لیگ و سایر مسئور استان ها، مسئوکمیته ام…
یتکراده از توانخواهان جسمی،حزار شد. هواسی زگرایی برن و عوامل اجواسیرفد

فق بهکسب مقام های مختلفون مواست که تاکنایالمیتیسزبهجامعه هدف
دی شده است. ***روشته سنگنری در لاستانی وم

…نم *** زنایی *** #من_ماسک_می_وان_کرر#نه_به_مالقات_بیما

1400/07/261400/07/2620:5120:51

توانخواه ایالمی در مسابقات سنگنوردی کشور دوم شد
ار شد.زگرایی برن و عوامل اجواسیرلین فدول کمیته مسابقات و لیگ و سایر مسئور استان ها، مسئوکمیته ام…

فق بهکسب مقام های مختلفون مواست که تاکنایالمیتیسزبهی جامعه هدفتکراده از توانخواهان جسمی،حزهواسی
های پیامتدی شده است. انروشته سنگنری در لاستانی وم

negaheghtesad.ir|ادامه
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1400/07/261400/07/2612:1812:18

توانخواه ایالمی مقام دوم مسابقات سنگ نوردی کشور را کسب کرد
فقویده مزگرب9ر از بینومانی کشرهقدی روه مسابقات سنگ نروهفتمین د…

اده از توانخواهان جسمی،زقابت ها شد. هواسی ربه کسب عنوان دوم این 
فق بهکسب مقامهای مختلفون موتاکنایالمیتیسزبهی جامعه هدفتکرح

ه مسابقات سنگرودی شده است. هفتمین دروشته سنگنری در لاستانی و م
…ان،زالن، جانباوه معلژیورومانی کشرهقدی رون

1400/07/261400/07/2611:4811:48

کسب مقام دوم مسابقات سنگنوردی توسط توانخواه ایالمی
لینوول کمیته مسابقات و لیگ و سایر مسوور استانها، مسوکمیته ام…
یتکراده از توانخواهان جسمی،حزار شد. هواسی زگرایی برن و عوامل اجواسیرفد

فق بهکسب مقامهای مختلفون مواست که تاکنایالمیتیسزبهجامعه هدف
970877های پیام/تدی شده است. انروشته سنگنری در لاستانی و م

1400/07/261400/07/2610:5910:59

ایالمبهزیستیی انشعاب رایگان گاز به مددجویان کمیته امداد ورگذااو
لوس در ایالم گفت: در نیمه اراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امر…

یان تحت پوششوایگان گاز به مددجراک رد اشتروم588سال جاری
ان در نقاطرگران و ایثاز، خانوادههای معظم شهدا، جانبایتیسزبهکمیتهامداد،

ه به اینکهرمختلف شهری و روستایی این استان واگذار شده است. وی با اشا
…استایراین اقدام در 

1400/07/261400/07/2609:4209:42
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کان و نوجوانان/ دههی شصتیها حسابشاندیک پسانداز مهم برای کو
فولتر بود

فقتر و شادتر باویاتر، مونه باشد جامعهای پوپیدا کند و اگر اینگ…
ش توانمندسازیزواد خواهیم داشت. دبیر کمیته آمرتوانمندیهای متفاوت اف

تزندی با عزرای داشتن فرادامه داد: باستان ایالمیتیسزبهیعروانی اجتما
ط باشد و محبترنفس باال نیاز است عشق و محبت والدین باید بی قید و ش

…منوط به انجام کاری نباشد در این

1400/07/261400/07/2609:3509:35

هزار معلول بینایی در ایالم3در رسانه| وجود
نها نیزآنفر از 900مشکالت بسیار شدید بینایی یا نابینایی مطلق هستند و…
ند و مابقی در حد متوسط هستند.رادی هستند که مشکالت بینایی شدید داراف

دد ورای ترهای استان برگفت: هیچکدام از شهایالمیتیسزبهکلرمدی
اهمره جامعه روشندالن به خدمات مختلف فژیوالن و به واحت معلرسی ردست

…ی ازکنشده است. وی افزود: ی

1400/07/261400/07/2609:2909:29

نفر از معلوالن ایالمی دارای مشکالت بینایی هستند3000:بهزیستیکلردر رسانه|مدی
ادی هستند که مشکالت بینایی شدیدرنها نیز افآنفر از 900مشکالت بسیار شدید بینایی یا نابینایی مطلق هستند و…
مند یک سری از خدمات خاصزاد نیارد: این افرعنوان کایالمیتیسزبهکلرند و مابقی در حد متوسط هستند. مدیردا

…اد مهیا کنند کهرای این افری بطایرالن و آحاد جامعه این است که شوهستند و وظیفه تمامی مسئ
1400/07/261400/07/2609:2909:29

بهزیستیکزاایالمی به مر300در رسانه|مراجعه هشت هزار و
ای مشاهده خبر کلیک کنید:رب

http://media.behzisti.ir/d/2021/10/18/0/136171.pdf
1400/07/261400/07/2609:2909:29
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توانخواه ایالمی مقامدوم مسابقات سنگنوردی کشور را کسب کرد
ار شد. هواسیزگرایی برن و عوامل اجواسیرلین فدول کمیته مسابقات و لیگ و سایر مسئور استان ها، مسئوکمیته ام…

فق بهکسب مقام های مختلفون مواست که تاکنایالمیتیسزبهی جامعه هدفتکراده از توانخواهان جسمی،حز
58041دی شده است. شناسه خبر/روشته سنگنری در لاستانی وم

1400/07/261400/07/2609:0709:07

نفر از معلوالن ایالمی دارای مشکالت3000:ایالمبهزیستیکلرمدی
بینایی هستند

ی ادامهتا همرهزاری مهر ؛ زگرنالین ایالم و به نقل از خبآش جام جم رازبه گ
ار نفرزه3یب بهرد که قرل وجود داوار نفر معلزه14داد: در استان ایالم بالغ بر

ای مشکالت بینایی هستند.رعداد داتاز این 
ای مشکالت بسیار شدید بینایی یا نابیناییرنفر دا300عدادتوی افزود: از این 

نها نیز افرآنفر از 900مطلق هستند و

1400/07/251400/07/2517:5417:54

احساس خود کارآمدی و خود توانمندی؛ ارمغان سالمت روان
ار نخواهد شد.رقرایش برای او بی معنا بوده و سالمت روان بری بگندزد وجود نداشته باشد، رای فراگر امنیت روانی ب…

ر توسعه پایدار است، گفت: هدفوبا ذکر اینکه انسان سالم محایالمیتیسزبهمان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دومعا
…یطای ایجاد چنین محیراد جامعه است و برای افری خالق و پر نشاط بطی توسعه خلق محیلاص
1400/07/251400/07/2510:1510:15

هزار معلول بینایی در ایالم3وجود
نها نیزآنفر از 900مشکالت بسیار شدید بینایی یا نابینایی مطلق هستند و…
ند و مابقی در حد متوسط هستند.رادی هستند که مشکالت بینایی شدید داراف

دد ورای ترهای استان برگفت: هیچکدام از شهایالمیتیسزبهکلرمدی
اهمره جامعه روشندالن به خدمات مختلف فژیوالن و به واحت معلرسی ردست

…ی ازکنشده است. وی افزود: ی

1400/07/251400/07/2509:5709:57
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توانخواه ایالمی مقامدوم مسابقات سنگنوردی کشور را کسب کرد
یده، مهدیزگرب9ه از مجموعرو، در این دایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ

ه از مسابقات شد.روفق بهکسب عنواندوم ایندواده از استان ایالم مزهواسی 
ن، مدیرتیمواسیرئیس فدرر وه با حضرومانان این درهقاسم اهدای مدال رم

ل کمیته مسابقات و لیگ وور استان ها، مسئول کمیته اموی، مسئلهای م
…ن وواسیرلین فدوسایر مسئ

1400/07/251400/07/2508:5508:55

نفر از معلوالن ایالمی دارای مشکالت بینایی هستند3000:بهزیستیکلرمدی
ادی هستند که مشکالت بینایی شدیدرنها نیز افآنفر از 900مشکالت بسیار شدید بینایی یا نابینایی مطلق هستند و…
مند یک سری از خدمات خاصزاد نیارد: این افرعنوان کایالمیتیسزبهکلرند و مابقی در حد متوسط هستند. مدیردا

…اد مهیا کنند کهرای این افری بطایرالن و آحاد جامعه این است که شوهستند و وظیفه تمامی مسئ
1400/07/241400/07/2421:2721:27

نفر از معلوالن ایالمی دارای مشکالت3000:ایالمبهزیستیکلرمدی
بینایی هستند

ارزه14هار داشت: در استان ایالم بالغ برظنگار مهر اری در گفتگو با خبتا همرهز
ای مشکالترعداد داتار نفر از این زه3یب بهرد که قرل وجود داونفر معل

بینایی هستند.
ای مشکالت بسیار شدید بینایی یا نابیناییرنفر دا300عدادتوی افزود: از این 

ادی هستند که مشکالت بینایی شدیدرنها نیز افآنفر از 900مطلق هستند و

1400/07/241400/07/2417:5217:52
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به مناسبت روز نابینایانایالمبهزیستیصوت| مصاحبه رادیویی مدیر کل
18MBیافترد

1400/07/241400/07/2411:3911:39

ًا مرا ببینیدبه بهانه روز عصای سفید؛ لطف
اد استری این افلی تاهگندزی و لین آنها آیندهی شغردیگر که شاید مهمت…

د.روقم میخرغم توانایی هایشان ری لیک آنها عریکتر از دنیای تارکه تا
ایراری جلسات و پیگیریهای بسیار بزگر، اما از باستان ایالمیتیسزبهکلرمدی

مانها با استانداری و اعضای ستادزات و سارمناسبسازی اماکن عمومی، ادا
…مناسبسازی معابر

1400/07/231400/07/2316:2916:29

بهزیستیکز مشاورهاایالمی به مر8000مراجعه
از بارد: سالمت روان همترهار کظده اران افسزو، فرایالمیتیسزبهکنا از ایالم به نقل از روابط عمومیرنگار رش خبرازبه گ

ای سالمت روانی میتواندرد داراکه فرد چراد نقش داری عمومی افتسرسالمت جسم و شاید بیشتر از آن در حفظ تند
…لد ووت مروی تطابق یافته و به صگندزسهای طبیعی را تشخیص دهد و با استرتواناییهای خود 
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بهزیستیکز مشاورهاایالمی به مر8000در رسانه| مراجعه
دهران افسزو، فرایالمیتیسزبهاری مهر به نقل از روابط عمومیزگرش خبرازبه گ

از با سالمت جسم و شاید بیشتر از آن در حفظرد: سالمت روان همترهار کظا
ای سالمت روانی میتواندرد داراکه فرد چراد نقش داری عمومی افتسرتند

ی تطابق یافتهگندزسهای طبیعی را تشخیص دهد و با استرتواناییهای خود 
…لد و مثبت کاروت مروو به ص

1400/07/211400/07/2107:5207:52

ی جدی اما فراموش شدهزدر رسانه| سالمت روان، نیا
ی مهم می دانند؟ ***سالمت روان چیست؟گندزا در ردم تاثیر سالمت روان رصد مرسالمت روان مطلع هستند؟ چند د…

آمدی ورامش ذهنی، احساس خود کارا آرسالمت روان ایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دومعا
…انزوبی بر بیاید. فروی خود به خگندزایط رهده شعد بتواند از ریکه فروخود توانمندی عنوان می کند بط

1400/07/211400/07/2107:5207:52

بهزیستیکز مشاورهاایالمی به مر8000مراجعه
ایالمیتیسزبهن توسعه پیشگیریوده معاران افسزوان جوان از ایالم ، فررنگارش گروه استان های باشگاه خبرازبه گ

دراکه فرد چراد نقش داری عمومی افتسراز با سالمت جسم و شاید بیشتر از آن در حفظ تندرگفت: سالمت روان همت
…ی تطابق یافتهگندزسهای طبیعی را تشخیص دهد و با استرای سالمت روانی میتواند تواناییهای خود ردا
1400/07/201400/07/2022:2022:20

ی جدی اما فراموش شدهزسالمت روان، نیا
ا در ارتقا سطح سالمت روان مهم می دانند؟ سالمت روان چیست؟ره رودم تاثیر مشارصد مرروان مطلع هستند؟ چند د…

آمدی ورامش ذهنی، احساس خود کارا آرسالمت روان ایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دومعا
…انزوبی بر بیاید. فروی خود به خگندزایط رهده شعد بتواند از ریکه فروخود توانمندی عنوان می کند بط

1400/07/201400/07/2018:2718:27
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کز مشاورهاایالمی به مر8000خبر داد،; مراجعهایالمبهزیستیمعاون
بهزیستی

دهران افسزو، فرایالمیتیسزبهاری مهر به نقل از روابط عمومیزگرش خبرازبه گ
از با سالمت جسم و شاید بیشتر از آن در حفظرد: سالمت روان همترهار کظا

ای سالمت روانی میتواندرد داراکه فرد چراد نقش داری عمومی افتسرتند
ی تطابق یافتهگندزسهای طبیعی را تشخیص دهد و با استرتواناییهای خود 

…لد و مثبت کاروت مروو به ص

1400/07/201400/07/2018:0918:09

ی جدی اما فراموش شدهزسالمت روان، نیا
ا در ارتقا سطح سالمتره رودم تاثیر مشارصد مرروان مطلع هستند؟ چند د…

مانرن توسعه پیشگیری و دوروان مهم می دانند؟ سالمت روان چیست؟ معا
امش ذهنی، احساس خودرا آرسالمت روان ایالمیتیسزبهه کلراعتیاد ادا

ایطرهده شعد بتواند از ریکه فروآمدی و خود توانمندی عنوان می کند بطرکا
…انزوبی بر بیاید. فروی خود به خگندز

1400/07/201400/07/2017:1017:10

ی جدی اما فراموش شدهزسالمت روان، نیا
ا در ارتقا سطح سالمتره رودم تاثیر مشارصد مرروان مطلع هستند؟ چند د…

مانرن توسعه پیشگیری و دوروان مهم می دانند؟ سالمت روان چیست؟ معا
امش ذهنی، احساس خودرا آرسالمت روان ایالمیتیسزبهه کلراعتیاد ادا

ایطرهده شعد بتواند از ریکه فروآمدی و خود توانمندی عنوان می کند بطرکا
…انزوبی بر بیاید. فروی خود به خگندز

1400/07/201400/07/2017:0417:04

بهزیستیکز مشاورهاایالمی به مر8300خبر داد: مراجعهبهزیستیمعاون
ار وزه2عدادتی و مابقی به تلوری دوه حضروکز مشارنفر به م632ار وزی، یک هتلوه غیر دروری مشاواکز حضربه م…

ین ورده اند. وی افزود: عمده تریافت کره ای دروخدمات مشایتیسزبهروکز صدای مشاریق تماس با مرنفر از ط987
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…ابی،ری، اضطگدردر این استان به ترتیب اختالالت روانی، خلقی و افس1480ین علت تماس با خطربیشت
1400/07/201400/07/2016:3116:31

ی جدی اما فراموش شدهزسالمت روان، نیا
ا در ارتقا سطح سالمتره رودم تاثیر مشارصد مرروان مطلع هستند؟ چند د…

مانرن توسعه پیشگیری و دوروان مهم می دانند؟ سالمت روان چیست؟ معا
امش ذهنی، احساس خودرا آرسالمت روان ایالمیتیسزبهه کلراعتیاد ادا

ایطرهده شعد بتواند از ریکه فروآمدی و خود توانمندی عنوان می کند بطرکا
…انزوبی بر بیاید. فروی خود به خگندز

1400/07/201400/07/2015:1115:11

بینایالمبهزیستیی| حضور کاروان سالمت روانرگزارش تصوی
روستاییان

www.rasankhabar.ir|ادامه

ایرنا
67/100

www.irna.ir

4

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

۳۳ 1400/7/30تا1400/7/1از بهزیستی ایالم

http://www.irna.ir/
https://nwbx.ir/ff6X3jO~KUz
http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/ff6WIpzi1VE


www.behzisti.ir|ادامه

۳۴ 1400/7/30تا1400/7/1از بهزیستی ایالم



www.behzisti.ir|ادامه

۳۵ 1400/7/30تا1400/7/1از بهزیستی ایالم



1400/07/201400/07/2014:4314:43

ایالمبهزیستیکز مشاوره تحت نظارتاموشن گرافیک| ادرس مر
4MBیافترد

1400/07/191400/07/1908:2308:23

گزار میشودری سالمت روان در ایالم برنخستین جشنواره فرهنگی، هن
ه عمومر، با بیان اینکه مخاطبان این جشنواایالمیتیسزبههرروابط ادارم مدیراده خزآکنا از ایالم؛ رنگار رش خبرازبه گ

ه اینژیود: بخش رهار کظایی خواهند بود، ارکنان دستگاههای اجرهنگیان، کاریان، فوان، دانشجزودم، اعم از دانشآمرم
…سانه اختصاص یافته و میتوانند در بخشهای مقاله، یادداشت، خبر،ره به اصحاب رجشنوا

1400/07/181400/07/1813:0013:00

www.behzisti.ir|ادامه

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

کنار
90/100

www.rokna.net

۳۶ 1400/7/30تا1400/7/1از بهزیستی ایالم

http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/ff5ua61~DCj
http://www.rokna.net/
https://nwbx.ir/ff4zv-eboah


گزار میشودری سالمت روان در ایالم برنخستین جشنواره فرهنگی، هن
لفهودم جامعه و خانواده و مرسانه ها در ارتقا سالمت روان مرنا، بهداشت روانی در محیط کار ، نقش ونا و پسا کروکر…

ا نقاشی، پوستر، انشاره رگفت: بخشهای این جشنوااستان ایالمیتیسزبههای سالمت روان است. مدیر روابط عمومی
…د وره عموم اعالم کژیوتاه با موضوع بهداشت روان ویسی و پیام های کویسی، یادداشت، مقاله نون
1400/07/181400/07/1809:2809:28

گزار میشودری سالمت روان در ایالم برنخستین جشنواره فرهنگی، هن
سانه اختصاص یافته و میتوانند در بخشهایره به اصحاب راین جشنوا…

کت کنند. مدیرره شرش خبری و عکس در این جشنوارازمقاله، یادداشت، خبر، گ
ا کودکان و سالمتره رموضوع های جشنوااستان ایالمیتیسزبهروابط عمومی

نا و پساوان کرروروان ، اهمیت بازی در سالمت روان کودکان، سالمت روان در د
…نا، بهداشت روانی دروکر
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گزار میشودری سالمت روان در ایالم برنخستین جشنواره فرهنگی، هن
سانهها در ارتقا سالمترنا، بهداشت روانی در محیط کار، نقش وو پسا کر…

د. مدیر روابطرلفههای سالمت روان عنوان کودم جامعه و خانواده و مرروان م
ا نقاشی، پوستر، انشاره ربخشهای این جشنوااستان ایالمیتیسزبهعمومی

تاه با موضوع بهداشت روانویسی و پیامهای کویسی، یادداشت، مقاله نون
…د و گفت:ره عموم اعالم کژیو

1400/07/171400/07/1719:3719:37

گزار میشودری سالمت روان در ایالم برنخستین جشنواره فرهنگی، هن
با بیاناستان ایالمیتیسزبهم مدیر روابط عمومیراده خزآان جوان از ایالم ،رنگارش گروه استان های باشگاه خبرازبه گ

اییرکنان دستگاههای اجرهنگیان، کاریان، فوان، دانشجزودم، اعم از دانشآمره عموم مراینکه مخاطبان این جشنوا
…سانه اختصاص یافته و میتوانند درره به اصحاب ره این جشنواژیوخواهند بود،گفت: بخش 

1400/07/171400/07/1716:3916:39

سانه اختصاص یافته و میتوانند در بخشهای مقاله، یادداشت،ربه اصحاب …
کت کنند. مدیرره شرسانهها در این جشنواره ژیوش خبری و عکس رازخبر، گ

ا کودکان و سالمتره رموضوع های جشنوااستان ایالمیتیسزبهروابط عمومی
نا و پساوان کرروروان ، اهمیت بازی در سالمت روان کودکان، سالمت روان در د

…نا، بهداشت روانی دروکر
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درصد است8.5خ جمعیت سالمندی در ایالمردر رسانه| ن
ستان استان بارهار شهچد و افزود: این طرح در ره کردر منزل سالمندان اشا…

اکزرنها به مآدن ری به سالمندان در منزل و جلوگیری از سپههدف خدمات د
نوند. معارداروخرلت سن از آن بوهکسالمند با 284ا وراجیتیسزبههداریگن

یع وسایل کمک توانبخشی و وسایلزود: تریح کرتصایالمیتیسزبهتوانبخشی
…یلچر، عصا،وی نظیر فرکمک مص

1400/07/121400/07/1218:5718:57

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ندان جامعهولیت ناشنوایی به عنوان شهروای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز براین عموم م…

رود و یادآره کربه دیگر مشکالت ناشنوایان در این استان اشاایالمیتیسزبهنوه داشته باشند . معارباید با زبان اشا
…اد ناشنوا،رای جذب افرمایان برفری کالینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بی میزشد: ه

1400/07/121400/07/1204:0504:05

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
هژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبهن توانبخشیویابی - معارازسیاست و با

ند بهوی لعروی استان ایالم، حسین نعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازناشنوایان مواجه است. به گ
…ه در این استانرش زبان اشازوهانی ناشنوایان افزود: متاسفانه تمایل به کسب آمجز ومناسبت ر

1400/07/111400/07/1120:3120:31

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ه ناشنوایانژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبهن توانبخشیوصد - معارمان رک

ند به مناسبتوی لعروی استان ایالم، حسین نعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازمواجه است. به گ
…ه در این استان بسیاررش زبان اشازوهانی ناشنوایان افزود: متاسفانه تمایل به کسب آمجز ور
1400/07/111400/07/1119:2819:28
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ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ه ناشنوایان مواجهژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبهن توانبخشیویا جوان - معارآ

زوند به مناسبت روی لعروی استان ایالم، حسین نعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازاست. به گ
…ه در این استان بسیاررش زبان اشازوهانی ناشنوایان افزود: متاسفانه تمایل به کسب آمج
1400/07/111400/07/1119:2119:21

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
داخت مستمری خدمات غیر مستمرراد عالوه بر پرد وگفت: این افرنفر اعالم ک…

ایه می شود.رل سال اواد در طریع وسایل کمک توانبخشی به این افزونظیر ت
یتیسزبهن توانبخشیوسالمند معا868ار وزاز پنج هایالمیتیسزبهحمایت

د و گفت: درره کرهانی سالمندان اشاجز وماه ررمه9همچنین به مناسبتایالم
…استان ایالم در مجموع

1400/07/111400/07/1118:4218:42

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ه ناشنوایانژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبهن توانبخشیوس - معارپیام فا

ند به مناسبتوی لعروی استان ایالم، حسین نعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازمواجه است. به گ
…ه در این استان بسیاررش زبان اشازوهانی ناشنوایان افزود: متاسفانه تمایل به کسب آمجز ور
1400/07/111400/07/1114:5214:52

از سرای سالمندانایالمبهزیستیی| بازدید مدیر کلرگزارش تصوی
آرامش
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ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
هژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبهن توانبخشیوگنمایی: پیام آذری - معارزب

ند بهوی لعروی استان ایالم، حسین نعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازناشنوایان مواجه است. به گ
…ه در این استانرش زبان اشازوهانی ناشنوایان افزود: متاسفانه تمایل به کسب آمجز ومناسبت ر

1400/07/111400/07/1114:0614:06

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ه ناشنوایانژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبهن توانبخشیویا - معاراری آزگرخب

ند به مناسبتوی لعروی استان ایالم، حسین نعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازمواجه است. به گ
…ه در این استان بسیاررش زبان اشازوهانی ناشنوایان افزود: متاسفانه تمایل به کسب آمجز ور
1400/07/111400/07/1112:3812:38

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ندان جامعهولیت ناشنواییبه عنوان شهروای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز بربر اینعموم م…

ر شد:ود و یادآره کرمشکالت ناشنوایان در این استان اشاربه دیگایالمیتیسزبهنوه داشته باشند. معارباید با زبان اشا
…دواج،زاد ناشنوا، ارای جذب افرمایان برفری کالینه باالی وسایل کمکتوانبخشی، بی میزه
1400/07/111400/07/1112:3012:30

2170خبر داد: ارائه خدمت بهبهزیستیدر رسانه| معاون توانبخشی
ناشنوا در ایالم

لیتوای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز برم…
نوه داشته باشند. معارندان جامعه باید با زبان اشاوناشنوایی به عنوان شهر

ینه باالی وسایل کمکزد و گفت: هره کربه دیگر مشکالت ناشنوایان در این استان اشاایالمیتیسزبهتوانبخشی
…دواج،زاد ناشنوا، ارای جذب افرمایان برفری کالتوانبخشی، بی می

1400/07/101400/07/1015:0615:06
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ی بین مددجویان سیروانزتبلت دانش امو9سیروان| توزیع
اد قاسمی با اعالم این خبر افزود:زر، شیایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

اد خیر تامینریال بوده که توسط افرن ومیلی400ش حدودزراین تبلت ها به ا
500کت حدودرفت. وی از مشارار گریر پوشش قزیان وو در اختیار مددج

ماه خبر داد ورل هفته نخست مهوه در طراد خیر با این اداری افلیارن ومیلی
…هاکگفت: بخشی از این کم

1400/07/101400/07/1014:5914:59

افزایش جمعیت سالمندان؛ تهدیدی برای تامین نیروی کار استان ایالم محسوب میشود
ند. نرخزا مرتفع سارشناسانه این چالش رست و کارا مرتفع ساخت و باید نهادهای مربوط با تصمیمات دراین چالش …

ن درونیز در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه هم اکنایالمیتیسزبهن توانبخشیوجمعیت سالمندی استان ایالم معا
…یرزسالمند 5868د افزود: در استان ایالمرار سالمند در استان ایالم وجود دازه49مجموع بیش از

1400/07/101400/07/1010:3110:31

افزایش جمعیت سالمندان؛ تهدیدی برای تامین نیروی کار استان ایالم محسوب میشود
ند. نرخزا مرتفع سارشناسانه این چالش رست و کارا مرتفع ساخت و باید نهادهای مربوط با تصمیمات دراین چالش …

ن درونیز در گفتوگو با تسنیم با بیان اینکه هم اکنایالمیتیسزبهن توانبخشیوجمعیت سالمندی استان ایالم معا
…یرزسالمند 5868د افزود: در استان ایالمرار سالمند در استان ایالم وجود دازه49مجموع بیش از

1400/07/101400/07/1010:0810:08

سالمند در ایالم49وجود بیش از
زی هستندوهداری شبانه رگاکز نرنفر در م53عدادت وی با ذکر اینکه از این …

ن توانبخشیود هستند. معارنفر نیز م18عداد زن وتنفر از این 35افزود:
د و گفت:ره کریت در منزل سالمندان اشازیوبه خدمات طرح ایالمیتیسزبه

ی به سالمندان در منزلهستان استان با هدف خدمات درهار شهچاین طرح در 
…دنرو جلوگیری از سپ
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تجارت آنالین
5/100

tejaratonline.ir

تسنیم
65/100

www.tasnimnews.com

1

فارس
69/100

www.farsnews.ir

۴۳ 1400/7/30تا1400/7/1از بهزیستی ایالم

http://tejaratonline.ir/
https://nwbx.ir/ffVlrKd.dff
http://www.tasnimnews.com/
https://nwbx.ir/ffVj~Xd1tNJ
https://www.farsnews.ir/
https://nwbx.ir/ffUzaWHE3~r


1400/07/091400/07/0917:5117:51

درصد است8.5خ جمعیت سالمندی در ایالمر: نبهزیستیمعاون توانبخشی
ی به سالمندان در منزل وهستان استان با هدف خدمات درهار شهچد و افزود: این طرح در ره کردر منزل سالمندان اشا…

ن توانبخشیوند. معارداروخرلت سن از آن بوهکسالمند با 284ا وراجیتیسزبههداریگاکز نرنها به مآدن رجلوگیری از سپ
…یلچر، عصا،وی نظیر فریع وسایل کمک توانبخشی و وسایل کمک مصزود: تریح کرتصایالمیتیسزبه
1400/07/091400/07/0915:5515:55

در رسانه| ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
یع وسایل کمک توانبخشی بهزوداخت مستمری خدمات غیر مستمر نظیر تراد عالوه بر پرد وگفت: این افرنفر اعالم ک…

یتیسزبهن توانبخشیوسالمند معا868ار وزاز پنج هایالمیتیسزبهایه می شود. ***حمایترل سال اواد در طراین اف
…د و گفت: در استان ایالم در مجموعره کرهانی سالمندان اشاجز وماه ررمه9همچنین به مناسبتایالم
1400/07/091400/07/0909:3609:36

درصد است8.5خ جمعیت سالمندی در ایالمرن
ی به سالمندان در منزل وهستان استان با هدف خدمات درهار شهچد و گفت: این طرح در ره کردر منزل سالمندان اشا…

ن توانبخشیوند. معارداروخرلت سن از آن بوهکسالمند با 284ا وراجیتیسزبههداریگاکز نرنها به مآدن رجلوگیری از سپ
…یلچر، عصا،وی نظیر فریع وسایل کمک توانبخشی و وسایل کمک مصزود: تریح کرتصایالمیتیسزبه
1400/07/091400/07/0908:2808:28

ناشنوا در کل استان وجود دارد170گفت: دو هزار وایالمبهزیستیمعاون توانبخشی
ندان جامعه باید با زبانولیت ناشنوایی به عنوان شهروای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز برم…

مایانرفری کالینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بیمیزگفت: هایالمیتیسزبهن توانبخشیوه داشته باشند. معاراشا
…ا از جملهری تیافردواج، اشتغال و پایین بودن نرخ مستمری دزاد ناشنوا، ارای جذب افرب
1400/07/081400/07/0823:2323:23
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ناشنوا در ایالم2170خبر داد: ارائه خدمت بهبهزیستیمعاون توانبخشی
ندان جامعه باید با زبانولیت ناشنوایی به عنوان شهروای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز برم…

د و گفت:ره کربه دیگر مشکالت ناشنوایان در این استان اشاایالمیتیسزبهن توانبخشیوه داشته باشند. معاراشا
…دواج،زاد ناشنوا، ارای جذب افرمایان برفری کالینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بی میزه
1400/07/081400/07/0823:0823:08

کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان در ایالم
لیتوای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز برم…

نوه داشته باشند. معارندان جامعه باید با زبان اشاوناشنوایی به عنوان شهر
یلینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بیمیزگفت: هایالمیتیسزبهتوانبخشی

دواج، اشتغال و پایین بودن نرخ مستمریزاد ناشنوا، ارای جذب افرمایان برفرکا
…ا از جملهری تیافرد
1400/07/081400/07/0815:3115:31

2170بهایالمبهزیستیاستان: خدمتبهزیستیمعاون توانبخشی
ناشنوا/ تعداد کم رابط زبان اشاره در ایالم

لیتوای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز برم…
نوه داشته باشند. معارندان جامعه باید با زبان اشاوناشنوایی به عنوان شهر

دره کربه دیگر مشکالت ناشنوایان در این استان اشاایالمیتیسزبهتوانبخشی
ای جذبرمایان برفری کالینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بی میزو گفت: ه

…دواج،زاد ناشنوا، اراف

1400/07/081400/07/0815:2115:21

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
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ه ناشنوایان مواجهژیوه رابط زبان اشارگفت: این استان متاسفانه با کمبود ایالمیتیسزبهن توانبخشیوایالم - معا
هانی ناشنوایان افزود: متاسفانهجز ونگار ما به مناسبت ررز پنجشنبه در گفت و گو با خبوند روی لعرواست. حسین ن

…عداد انگشت شماریتیکه روه در این استان بسیار پایین بوده بطرش زبان اشازوتمایل به کسب آم

1400/07/081400/07/0813:2913:29

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ندان جامعهولیت ناشنوایی به عنوان شهروای معلراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز براین عموم م…

ر شد:ود و یادآره کربه دیگر مشکالت ناشنوایان در این استان اشاایالمیتیسزبهنوه داشته باشند. معارباید با زبان اشا
…اد ناشنوا،رای جذب افرمایان برفری کالینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بی میزه
1400/07/081400/07/0813:2613:26

ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ایراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز براین عموم م…

ه داشتهرندان جامعه باید با زبان اشاولیت ناشنوایی به عنوان شهرومعل
هربه دیگر مشکالت ناشنوایان در این استان اشاایالمیتیسزبهنوباشند. معا

ایرمایان برفری کالینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بی میزر شد: هود و یادآرک
…اد ناشنوا،رجذب اف

1400/07/081400/07/0813:2413:24

ایالمبهزیستیصوت|مصاحبه رادیویی معاون توانبخشی
18MBیافترد

1400/07/081400/07/0811:0211:02
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ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
بهایالمیتیسزبهن توانبخشیوند ،معاوی لعروان جوان از ایالم ، حسین نرنگارش گروه استان های باشگاه خبرازبه گ

ه در این استان بسیار پایین بودهرش زبان اشازوهانی ناشنوایان گفت: متاسفانه تمایل به کسب آمجز ومناسبت ر
…ه بهرد. او با ذکر اینکه زبان اشارابط ناشنوا در این استان وجود دارعداد انگشت شماری تیکه روبط
1400/07/081400/07/0811:0211:02

ازایالمبهزیستیاستان عنوان کرد:حمایتبهزیستیمعاون توانبخشی
سالمند!868پنج هزار و

ار وزاز پنج هیتیسزبهگفت:استان ایالمیتیسزبهن توانبخشیوایالم- معا
زوماه ررمه9ند" به مناسبتوعلیروسالمنددر استان ایالم حمایت می کند. "ن868

868ار وزد و گفت: در استان ایالم در مجموع پنج هره کرهانی سالمندان اشاج
ار وزند که از این شمار سه هرار داره کل قریر پوشش حمایتاین ادازسالمند 

…یعه اجتمازونفر ح838

1400/07/081400/07/0810:4710:47

:ایالم با کمبود رابط زبان اشارهاستان ایالمبهزیستیمعاون توانبخشی
ناشنوایان مواجه است!

گفت: این استان متاسفانه بااستان ایالمیتیسزبهن توانبخشیوایالم- معا
ند" بهوعلیروه ناشنوایان مواجه است. "حسیننژیوه رابط زبان اشارکمبود 

شزوداشت: متاسفانه تمایل به کسب آمرهاظهانی ناشنوایان با اجز ومناسبت ر
ابطرعداد انگشت شماری تهکیروه در این استان بسیار پایین بوده بطرزبان اشا

…ناشنوا در این استان وجود

1400/07/081400/07/0810:4710:47

ایالمبهزیستیصوت|مصاحبه رادیویی معاون توانبخشی
1400/07/081400/07/0810:0410:04
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ایالم با کمبود رابط زبان اشاره ناشنوایان مواجه است
ایراد داراری ارتباط با افرقرلت بوای کمک به سهردم نیز براین عموم م…

ه داشتهرندان جامعه باید با زبان اشاولیت ناشنوایی به عنوان شهرومعل
هربه دیگر مشکالت ناشنوایان در این استان اشاایالمیتیسزبهنوباشند. معا

ایرمایان برفری کالینه باالی وسایل کمک توانبخشی، بی میزر شد: هود و یادآرک
…اد ناشنوا،رجذب اف

1400/07/081400/07/0810:0410:04

کیانه"وبا برنامه رادیویی "شایالمبهزیستیگفتگوی معاون توانبخشی
دا پنجشنبهرنامه فر، این بایالمیتیسزبهشنبه روابط عمومیرهاچز وش ررازبه گ

ادیو ایالم پخش و "حسینرنده از زت رودقیقه بص7:30ماه ساعترهشتم مه
ن دووامرنامه پیردر این بایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوند" معاوعلیرون

ز ناشنواوماه ررمه8هانی ناشنوا و سالمند صحبت خواهد داشت.جز ومناسبت ر
…زوماه ررمه9و

1400/07/071400/07/0712:0012:00

هلیالنبهزیستیکاران بهومیلیون ریال کمک نیک600هلیالن| اهدا
اد خیرران کمک اهدایی افز، حسن پاشایی با اعالم این خبر گفت: این میایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

فت. وی وسایلرار گریان تحت پوشش قویلچر و وسایل منزل شده و در اختیار شماری از مددجویداری رف خرنیکوکار صو
…ن، تبلت، بخاریویزیوی و همچنین تلقریلچر بوا شامل یک دستگاه ردمی ریداری شده از محل این کمک های مرخ
1400/07/071400/07/0708:4708:47

هلیالنبهزیستیکاران بهومیلیون ریالی کمک نیک600هلیالن| جلب
، حسن پاشایی با اعالم این خبر گفت:ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

یلچر و وسایل منزلویداری رف خرنیکوکار صواد خیر ران کمک اهدایی افزاین می
فت. وی وسایلرار گریان تحت پوشش قوشده و در اختیار شماری از مددج

ی وقریلچر بوا شامل یک دستگاه ردمی ریداری شده از محل این کمک های مرخ
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…ن، تبلت، بخاریویزیوهمچنین تل
1400/07/061400/07/0614:4314:43

چرداولبهزیستیی بین مددجویانزتبلت دانش امو14رئیس اداره یهزیستی چرداول خبرداد؛ توزیع
اهم شدنرنگار ایالم بیدار گفت: این اقدام با هدف فردر گفتگو با خبلودارچیتیسزبههرئیس ادار"فاطمه محمدی"، 

یالرن ومیلی560یع شدهزوش مجموع تبلت های اهدایی تزرمند انجام و ازان نیازوایط تحصیل مجازی این دانش امرش
…سترپرست و بدسرپرعدادی خانوار بی ستیه از رالن این موسسه خیوود: همچنین مسراست. وی بیان ک

1400/07/061400/07/0608:5108:51

کشیدگر ایالمی از خورنجات دو کا
هر" ادا123ی "عژانس اجتماروس، این اتفاق در میدان فاتحان میمک شهر ایالم رخ داد و تیم اردپراری کزگرش خبرازبه گ
ای پیشگیری ازرش در محل حاضر شده و خدمات روانشناسی و مددکاری برازیافت این گرپس از دایالمیتیسزبهکل

…ی باعژانس اجتمارویق صحبت اعضا تیم ارفته از طرسی انجام گررد انجام دادند. در برخودکشی این دو ف
1400/07/051400/07/0515:5915:59

باچرداولبهزیستیی بین مددجویانزتبلت دانش امو14چرداول| توزیع
کت موسسه خیریهرمشا
، به گفته فاطمه محمدی، این اقدام باایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

مند انجام وزان نیازوایط تحصیل مجازی این دانش امراهم شدن شرهدف ف
یال است. وی بیانرن ومیلی560یع شدهزوش مجموع تبلت های اهدایی تزرا
ست ورپرعدادی خانوار بی ستیه از رالن این موسسه خیوود: همچنین مسرک

…لودارچیتیسزبهست مددجویرپربدس

1400/07/051400/07/0512:0012:00

کشیدگر ایالمی از خورنجات دو کا
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اعالماستان ایالمیتیسزبهه کلران جوان از ایالم ، روابط عمومی ادارنگارنگار گروه استان های باشگاه خبرش خبرازبه گ
ه واقع در میدان فاتحان میمک شهررگر ایالمی در یک ساختمان چند طبقه نیمه کارد: در پی اقدام به خودکشی دو کارک

…ش در محلرازیافت این گرپس از دایالمیتیسزبهه کلرادا123یعژانس اجتماروایالم تیم ا
1400/07/041400/07/0415:0615:06

ی نیروی انتظامی ورو همکابهزیستیکشی با ورود به موقع تیم اورژانس اجتماعیدگر ایالمی از خورنجات دو کا
دادستانی

گر ایالمی در یک ساختمان چندر، در پی اقدام به خودکشی دو کاایالمیتیسزبهز دوشنبه روابط عمومیوش ررازبه گ
پس ازایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتماروه واقع در میدان فاتحان میمک شهر ایالم تیم ارطبقه نیمه کا

…درای پیشگیری از خودکشی این دو فرش در محل حاضر که خدمات روانشناسی و مددکاری برازیافت این گرد
1400/07/041400/07/0414:2814:28

بهزیستیگر ایالمی با ورود به موقع تیم اورژانس اجتماعیرنجات دو کا
گر ایالمی در یک ساختمانراستان، در پی اقدام به خودکشی دو کایتیسزبهش ایسنا، به نقل از روابط عمومیرازبه گ

ایالمیتیسزبهه کلر" ادا123ی "عژانس اجتماروه ، واقع در میدان فاتحان میمک شهر ایالم تیم ارچند طبقه نیمه کا
…ای پیشگیری از خودکشیرش در محل حاضر که خدمات روانشناسی و مددکاری برازیافت این گرپس از د

1400/07/041400/07/0413:5513:55

در رسانهایالمبهزیستی
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