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گرامااینست

۲ 1400/8/30تا1400/8/1از بهزیستی ایالم



یتیسزبهه کلریان و توانخواهان اداوه مددجژیوی لمای همدریش گوپ�💥�
مرا نیز گرهایمان لمستان امسال عالوه بر خانه ها، دز ""بیایید �💥�استان ایالم

یشوتید تا با پیوستن به این پویز نیک اندیش شما دعزکنیم"" هم استانی ع
ا شادرنها آیتیسزبهمندان جامعه هدفزهت نیاجدستگاه بخاری ۲۰۰در تامین

…مابخشی به خانهرو با گ

1400/08/301400/08/3013:1113:11

ان ورداری سله مراری کنگزگردر آستانه ب️❇ست* رپراز خادمان کودکان بی س…
گاهرخوارکنان شیرار شهید واالمقام استان ایالم آیین تجلیل از مربیان و کازسه ه

این آیین به همت پایگاه مقاومت️❇ار شد. زگرز یکشنبه بورایالمیتیسزبه
ر جمعی ازوه مقاومت مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضزوالمومنین(ع) حرامی

…الن سپاهومسئ
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1400/08/301400/08/3013:0013:00

ایالمیتیسزبهی پیشگیری از خودکشی به میزبانیصبینار تخصواری زگرب��
ی و اقدامکان کودرور آسیبهای دوی پیشگیری از خودکشی با محصبینار تخصو��

هژیوبینار واین ��ز یکشنبه در ایالم آغاز شد. وی رلگسارزان بروبه خودکشی در د
انران و همیاران، تسهیلگروی، مشاعشناسان دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتمارکا
…یتیسزبهاترادا

1400/08/301400/08/3010:2210:22

هانیجهانی شایسته کودکان/جنت علیه کودکان *«وهانی منع خشجز ونوامبر ر۱۹
نتو#کودکان #خش_ایالمیتیسز#بهیستنزنت»* #بهتر_ون خشوبد

1400/08/291400/08/2922:5222:52
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ار شهیدزه سه هرامیداشت کنگرستان ایالم گرشهیتیسزبهه شهدایریادوا��
#شهدا_ایالمیتیسز#بهیستنزمانده سپاه ناحیه ایالم #بهتر_رر فواستان با حض

1400/08/271400/08/2721:0421:04

ی نظیرگهنرنامه های فرای برکزی ایالم با اجردید کودکان کار از کتابخانه مزبا��
در این��مسابقه، نقاشی و کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 

یر اهدا شدرم التحزنامه به کودکان نیز جوایزی شامل کتاب و لوارب
#کودکان_کار_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_
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1400/08/261400/08/2623:5123:51

ری دو میدانی هیئت نابینایان و کموکسب مقام نخست مسابقات کش��
ه شهررستان درند مددجوی شهوینی زعباس توسط فاطمه ربینایان در بند

لیتوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنزر#بهت

1400/08/261400/08/2614:2614:26

یعشناسان دفتر آسیب های اجتماری و کاعر اجتماون اموکل، معاردید مدیز با��
یهستان ملکشارشهیتیسزبههای همیارهی و گروعژانس اجتمارواز ا

یعژانس_اجتمارو#اایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_
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1400/08/261400/08/2614:2414:24

ن، کار ووعاتمدیر کل ��ست رپری ایالم از کودکان بی سعفاه اجتمار کار و …
ا (س) و خانه کودکان ورهزت رگاه حضرخوارر در شیوی با حضعفاه اجتمار

یهارد/ در این دیدار که با همریی کونها دلجآاز ساکنان ایالمیتیسزبهنوجوانان
گان،رخوارانجام شد، هدایایی به شیایالمیتیسزبهیعن اجتماومدیر کل و معا

…کودکان و
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1400/08/251400/08/2514:1214:12

ابطهری از یک گزدی که بتار ف️✴دواج زش های پیش از ازوافیک آمر#اینفوگ
دواجزد مناسب اری می کند فگندزات شخص دیگری رعاطفی خارج شده یا با خاط

شزودواج #امزیستن #از#بهتر__ایالمیتیسز#بهنیست

1400/08/241400/08/2410:3610:36

سانهر#_ایالمیتیسز#بهیستنزسانه #بهتر_ردر ایالمیتیسزبه��

1400/08/221400/08/2211:1511:15
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ی در ایالم ارتقا می یابد مدیر کلعلیت آسیب نخاوای معلراد دارتوانمندی اف
لیت آسیبوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبه

ادری، این طرح با این هدف که افتا همرهزی در این استان خبر داد. به گفته عنخا
عدادهای خود وتها و استفیرلیت قادر باشند با استفاده از تواناییها، ظوای معلردا

…ایجاد

1400/08/191400/08/1911:2411:24

فته دررهای انجام گتعالیفبه پاس ایالمیتیسزبهاستاندار ایالم از مدیر کل��
در نشست ستاد اقامه��د رانی نماز تقدیر کروهنگ نریج فومینه توسعه و ترز

ییس ستاد اقامهرار شد، زگربایالمیتیسزبهه کلرز در محل اداوهر امرظنماز که 
ایالمیتیسزبهی" مدیر کلتا همرهزنماز استان به نیابت از استاندار ایالم از "

…ای کسبرب
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1400/08/171400/08/1713:4013:40

ن توانبخشیوآغاز طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهری ایالم معا��
ای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطقرگفت: اجایالمیتیسزبهه کلرادا

ند، این طرحوعلیرود. به گفته حسین نروای نخستین بار در ایالم کلید خرشهری ب
ایه خدماترلیت در مناطق روستایی و اوای معلراد داربا هدف شناسایی اف

…۸۰نها از دههآمختلف به 

1400/08/161400/08/1611:3111:31

ی بوده که باید دیدهقوای حق و حقرین اقلیت در هر جامعه ای دارگترزعنوان ب…
د کهرار بگیری به این قشر قگسیدرلیان والن و متود توجه مسئروشده و م

ده در قالب طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه بخشی ازرتالش کیتیسزبهمانزسا
ایطرهای این قشر که شزین نیاری از مهمتکی��ا مرتفع کند. رهای این قشر زنیا

…ا همانندرنها آی گندز

1400/08/151400/08/1518:2118:21

ابان در۱۳امیداشت یوم اهللردر اجتماع گایالمیتیسزبهکنانرر کاوحض��
_ایالمیتیسز#بهیستنزه) #بهتر_ری امام خمینی(لمص
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1400/08/131400/08/1311:3811:38

الن روستایی شدوعدادهای هنری معلتصد اسرری طرح وایالم پایلوت کش��
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطقراز اجایالمیتیسزبهمدیر کل��

ری با هدفوروستایی این استان خبر داد و گفت: این طرح به عنوان پایلوت کش
ای نخستین باررلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسر

…ر در این استان آغاز شدهودر کش

1400/08/121400/08/1213:5213:52
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داخت شدریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرد رمیلیا۱۹
داخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیادراز پایالمیتیسزبهکلرمدی��

یال تسهیالترد رمیلیا19خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع
ی بهتداخرانه وام پری ستا همرهز��داخت شده است. راد پرایی به این افزاشتغال

…اربهبود یافتگان 

1400/08/111400/08/1109:1509:15

سانهر#_ایالمیتیسز#بهیستنزسانه #بهتر_ردر ایالمیتیسزبه��

1400/08/111400/08/1109:0609:06

دواجزد و یا بواسطه اردواج دازی خود قصد العفعیت ضار از ورای فردی که برف��
یستنزدواج نیست #بهتر_زای ارد مناسبی برد فروا بدست می آرشغل یا مقامی 

دواجز#ا_ایالمیتیسز#به

1400/08/101400/08/1009:1809:18
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نومعا��ند را می گیرری فوش سالمت جنسی و تاب آزوان ایالمی آمرنان و دختز
گاهآگفت: طرح استان ایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارتوسعه پیشگیری و د

ری دروایش تاب آزش سالمت جنسی و افزوان با تاکید بر آمرنان و دختزسازی 
ستانرده، این طرح در پنج شهران افسزو به گفته فر��ا می شود. راین استان اج

…ل،ودارایالم، چ

1400/08/081400/08/0812:3512:35

یهاردسال/ در این دیدار که با همرعیادت جانشین دادستان ایالم از دختر خ��
ندویان ررستان ایالم انجام شد، امیری مقدم در جرشهیتیسزبههرییس ادار
فت/رار گرمانی بستری است قرکز دردسال که همچنان در مرمان این دختر خرد

ستانراف شهری از جنگل های اطکساله هفته گذشته در ی2این کودک حدود
…ها شده بود که با اعالمرهلیالن 

1400/08/081400/08/0812:3012:30
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ی شدندفری، هنری سالمت روان در ایالم معگهنره استانی فرنخستین جشنوا…
ی، هنری سالمت روان که بهگهنره استانی فریدگان نخستین جشنوازگرب✨

ه باراین جشنوا✨✨ی شدند. فرار شد، معزگربایالمیتیسزبهه کلرهمت ادا
لغایت۱۸یم" به مناسبت هفته سالمت روان (رنده نگه دازا رعنوان "سالمت روان 

…دم،ره عموم مژیوماه) رمه۲۴

1400/08/041400/08/0412:0512:05

ستان ایالم بستری شدره بیماژیوهای تاقبردسال گمشده در بخش مردختر خ��
ی پللک جنگردسال که در پارگفت: دختر خهلیالنیتیسزبههر مدیر ادا��

ستانرمان ابتدا به بیمارند دوای انجام ررها شده بود برستان ره این شهرسیم
ام وزه) ایالم اعرستان مصطفی خمینی(رابله و سپس به بیماری ( ع) سلامام ع

…هژیوهای تاقبرن در بخش مواکن

1400/08/011400/08/0121:5421:54

یتیسزبهسانی کنید این کودک االنرنید اطالع ویر بخودوستان متن داخل تص
ه،ردیک ما هست لطفا پست نشر بدید ثواب دازنهلیالن

اریزآی#انسانیت#کودک#کودک_تلیو#گمشده#کودک_گمشده#بچه_ها#والدین#بی_مسئ
1400/08/011400/08/0120:3120:31
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ی هلیالن پیدا شده است تقاضا می شودلک جنگرساله در پا۲دختر بچه ی
تماسهلیالنیتیسزبهند باری داعکسانی که از خانواده این دختر بچه اطال

یتیسز#بهند #هلیالن #دختر_بچه #گم_شدهربگی

1400/08/011400/08/0115:0415:04

سی به ساختمان، نصب سطح شیب دارررودی و دستوایی در ریت های اجولوا��
#مناسبسازی_ایالمیتیسز#بهیستنزر #بهتر_وو آسانس

1400/08/011400/08/0113:2913:29
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تلگرام

۱۶ 1400/8/30تا1400/8/1از بهزیستی ایالم



داد با دانشگاهرارف قرتومان ط۴۳۰۰هرستا۵تومان *هتل۳۹۰۰هرستا۴تومان * هتل۳۴۰۰هرستا۳آذر *هتل۰۵…
اریزگرهت بجیهای استان ایالم رمانداراستانداری فاستان ایالمیتیسزبههرکز صدا و سیمای استان ایالم ادارایالم م

…Www�👇👇�ندیدوکت الغدیر بپیرام شره به اینستاگژیوهای روای اطالع از تری بطهای اقساروت
1400/08/271400/08/2710:0910:09

ی شنبه روی میز دادستان/ مالقاتعژانس اجتماروش ارازز در بخش چوار استان ایالم گوتنبیه بدنی دانش آم�🔴🔴�
در این خصوص گفت : پس از اطالع ازاستان ایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهزز چواری وبا دانش آمیتیسزبهریوف
…م استان ایالم ،رر دادستان محتوفته بود و حسب دسترار گرد کتک کاری معلم قروز چواری که موعیت دانش آمضو
1400/08/131400/08/1311:1411:14

کلری مدیتا همرهزز چواری وبا دانش آمیتیسزبهریوی شنبه روی میز دادستان/ مالقات فعژانس اجتماروش ارازگ
اررد کتک کاری معلم قروز چواری که موعیت دانش آمضدر این خصوص گفت : پس از اطالع از واستان ایالمیتیسزبه
…ا به مالقات اینرواستان فیتیسزبهیعژانس اجتماروم استان ایالم ، ارر دادستان محتوفته بود و حسب دسترگ
1400/08/131400/08/1308:3908:39

در این خصوص گفت : پس ازاستان ایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهزز چواری وبا دانش آمیتیسزبهریومالقات ف❌
م استانرر دادستان محتوفته بود و حسب دسترار گرد کتک کاری معلم قروز چواری که موعیت دانش آمضاطالع از و

…فت ورز که در منزل بستگانش بود وا به مالقات این دانش آمرواستان فیتیسزبهیعژانس اجتماروایالم ، ا
1400/08/131400/08/1300:2700:27
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@ilamiyaan

جبهه اصالح طلبان ایران
41/100

@ireslahat

ایالمیان
42/100

@ilamiyaan

مردم و مسئولین استان ایالم
34/100

@mardom_modiran

فریاد نیوز
25/100
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یتیسزبهکلری مدیتا همرهز✅ز چواری وبا دانش آمیتیسزبهریومالقات ف❌
ز چواریوعیت دانش آمضدر این خصوص گفت : پس از اطالع از واستان ایالم

م استانرر دادستان محتوفته بود و حسب دسترار گرد کتک کاری معلم قروکه م
ز که دروا به مالقات این دانش آمرواستان فیتیسزبهیعژانس اجتماروایالم ، ا

…فت ورمنزل بستگانش بود 

1400/08/121400/08/1222:3322:33

ایراز اجایالمیتیسزبهکلرمدی��الن روستایی وعدادهای هنری معلتصد اسرای طرح رایالم، استان پایلوت در اج��
ری با هدفوطرح ایجاد پایگاههای هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت: این طرح به عنوان پایلوت کش

…ر در این استان آغازوای نخستین بار در کشرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسر
1400/08/111400/08/1114:3014:30

ای طرح ایجادراز اجایالمیتیسزبهالن روستایی شد مدیر کلوعدادهای هنری معلتصد اسرری طرح وایالم پایلوت کش?
صدرری با هدف وپایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت: این طرح به عنوان پایلوت کش

…ر در این استان آغاز شدهوای نخستین بار در کشرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتاس
1400/08/111400/08/1113:0213:02

ای طرحراز اجایالمیتیسزبهمدیر کل��الن روستایی شد وعدادهای هنری معلتصد اسرری طرح وایالم پایلوت کش️⭕
صدرری با هدف وایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت: این طرح به عنوان پایلوت کش

…ر در این استان آغاز شدهوای نخستین بار در کشرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتاس
1400/08/111400/08/1112:5612:56

داخت وامراز پایالمیتیسزبهکلرمدی��داخت شد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرد رمیلیا19��
یال تسهیالترد رمیلیا19اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع

…اری به بهبود یافتگان تداخرانه وام پری" ستا همرهز"��داخت شده است. راد پرایی به این افزاشتغال
1400/08/101400/08/1019:0719:07

faryad_news_iran| @ادامه

ایسنا ایالم
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مردم و مسئولین استان ایالم
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یرکانال خب -\u200cتحلیلی منجل\u200cنیوز😷
32/100

@manjalnews
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داخت وام اشتغالراز پایالمیتیسزبهکلرداخت شد مدیریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرد رمیلیا۱۹
اییزیال تسهیالت اشتغالرد رمیلیا۱۹به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت: در نیمه نخست امسال در مجموع

…اری به بهبود یافتگان تداخرانه وام پری ستا همرهزداخت شده است. راد پربه این اف
1400/08/101400/08/1014:1414:14

* بنا بر اطالعیهاستان ایالمیتیسزبهه کلری کودکان کار در اداهعیت ساماندضسی وررسی * برزار هیات باراستق️✔
ایرت بر اجراستای نظار، در استان ایالمیتیسزبهه کلرسی مستقر در ادارزسی کل استان، هیات بارزروابط عمومی با

…دمی شدنریت مروت همگانی و تحقق مامرفیت نظاره مندی از ظرر و با بهویان امرصحیح قوانین و حسن ج
1400/08/091400/08/0919:2619:26

بنا بر اطالعیه روابط️⭕استان ایالمیتیسزبهه کلری کودکان کار در اداهعیت ساماندضسی وررسی برزار هیات باراستق?
ای صحیحرت بر اجراستای نظار، در استان ایالمیتیسزبهه کلرسی مستقر در ادارزسی کل استان، هیات بارزعمومی با

…دمی شدنریت مروت همگانی و تحقق مامرفیت نظاره مندی از ظرر و با بهویان امرقوانین و حسن ج
1400/08/091400/08/0918:5018:50

* بنا بر اطالعیه روابطاستان ایالمیتیسزبهه کلری کودکان کار در اداهعیت ساماندضسی وررسی * برزار هیات باراستق
ای صحیحرت بر اجراستای نظار، در استان ایالمیتیسزبهه کلرسی مستقر در ادارزسی کل استان، هیات بارزعمومی با

…دمی شدنریت مروت همگانی و تحقق مامرفیت نظاره مندی از ظرر و با بهویان امرقوانین و حسن ج
1400/08/091400/08/0918:3918:39

ه استانیریدگان نخستین جشنوازگرب✨ی شدند فری، هنری سالمت روان در ایالم معگهنره استانی فرنخستین جشنوا…
ه با عنوانراین جشنوا✨✨ی شدند. فرار شد، معزگربایالمیتیسزبهه کلری، هنری سالمت روان که به همت اداگهنرف

…دم،ره عموم مژیوماه) رمه۲۴لغایت۱۸یم" به مناسبت هفته سالمت روان (رنده نگه دازا ر"سالمت روان 
1400/08/041400/08/0420:3420:34
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ه استانیریدگان نخستین جشنوازگرب✨ی شدند فری، هنری سالمت روان در ایالم معگهنره استانی فرنخستین جشنوا…
ه با عنوانراین جشنوا✨✨ی شدند. فرار شد، معزگربایالمیتیسزبهه کلری، هنری سالمت روان که به همت اداگهنرف

…دم،ره عموم مژیوماه) رمه۲۴لغایت۱۸یم" به مناسبت هفته سالمت روان (رنده نگه دازا ر"سالمت روان 
1400/08/041400/08/0415:1615:16

ا گفت: در پی تماسریوبه ایالمیتیسزبهکلری مدیتهم��دن هم نداشت! ریهکرنوشت نامعلوم: کودک نای گرس️✔
ستانراین شهیتیسزبهه تیمراف سیمری اطلک جنگرها شده در پارندان هلیالنی مبنی بر پیداشدن کودک وی از شهرکی

…ک با کودک نیمهجانی که حدود دورعه به این پاجارپس از میتیسزبهانروی افزود:همکا��ام شد. زعیت اعقوبه م
1400/08/031400/08/0310:3110:31

ی هلیالن پیدا شد و جسم بی جان این کودکلک جنگرز در پاوه افزود . این کودک امررهنگ مهدیان در این بارداد. س…
ستانرستان شهراقبت های بیشتر به بیمارای مربهلیالنیتیسزبهو۱۱۵ژانسروتوسط نیروی انتظامی و به کمک ا

…ارند و خانواده این کودک ری داعل انتقال داده شد . از تمام کسانی که از خانواده این کودک اطالودارچ
1400/08/011400/08/0114:3514:35

داد با دانشگاهرارف قرتومان ط۴۷۵۰هرستا۵تومان * هتل۴۴۰۰هرستا۳آبان * هتل۰۹یلا۰۵مانشاه_کیشر#ک…
اریزگرهت بجیهای استان ایالم رمانداراستانداری فاستان ایالمیتیسزبههرکز صدا و سیمای استان ایالم ادارایالم م

…Www�👇👇�ندیدوکت الغدیر بپیرام شره به اینستاگژیوهای روای اطالع از تری بطهای اقساروت
1400/08/011400/08/0113:1013:10
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کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
گاهرخوارکنان شیرار شهید واالمقام استان ایالم آیین تجلیل از مربیان و کازان و سه هرداری سله مراری کنگزگردر آستانه ب

ه مقاومتزوالمومنین(ع) حرنا، این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرش ایرازار شد. به گزگرز یکشنبه بورایالمیتیسزبه
…الن سپاه ناحیه ایالم وور جمعی از مسئومالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حض

1400/08/301400/08/3018:3318:33

کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
گاهرخوارکنان شیرار شهید واالمقام استان ایالم آیین تجلیل از مربیان و کازان و سه هرداری سله مراری کنگزگردر آستانه ب

ه مقاومتزوالمومنین(ع) حرنا، این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرش ایرازار شد. به گزگرز یکشنبه بورایالمیتیسزبه
…الن سپاه ناحیه ایالم وور جمعی از مسئومالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حض

1400/08/301400/08/3018:1518:15

گداشت کنگرهرگاه ایالم ویژه بزرکنان شیرخواری| تجلیل از کارگزارش تصوی
ملی شهدا

ایالم بامداد
1/100

ilambamdad.ir

افق ایالم
1/100

ofoghilam.ir

بهزیستی کشور
6/100
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1400/08/301400/08/3014:0114:01

کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
ه مقاومت مالک اشترزوالمومنین(ع) حر، این آیین به همت پایگاه مقاومت امیایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

یم از تالش هایرار و ضمن تکزگربیتیسزبهالنوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئور جمعی از مسئوسپاه ناحیه ایالم با حض
…در این آیین باایالمیتیسزبهکلرکز نیز تقدیر شد. مدیرگاه از کودکان این مرخوارکنان شیرکا
1400/08/301400/08/3014:0114:01

ی کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید واالمقام استانرگزارکان بی سرپرست در آستانه بدتجلیل از خادمان کو
ایالم
روه مقاومت مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضزوالمومنین(ع) حراز ایالم :این آیین به همت پایگاه مقاومت امی…

گاه ازرخوارکنان شیریم از تالش های کارار و ضمن تکزگربیتیسزبهالنوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئوجمعی از مسئ
…نامهرلیان این بودر این آیین با تقدیر از متایالمیتیسزبهکلرکز نیز تقدیر شد. مدیرکودکان این م

1400/08/301400/08/3012:5512:55

www.behzisti.ir|ادامه

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

کنار
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کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
ه مقاومت مالکزوالمومنین(ع) حرنا، این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرای…

النوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئور جمعی از مسئواشتر سپاه ناحیه ایالم با حض
گاه از کودکان اینرخوارکنان شیریم از تالش های کارار و ضمن تکزگربیتیسزبه
لیان اینودر این آیین با تقدیر از متایالمیتیسزبهکلرکز نیز تقدیر شد. مدیرم
…نامهرب

1400/08/301400/08/3012:0312:03

ایالمبهزیستیکشی به میزبانیدی از خوری وبینار تخصصی پیشگیرگزارب
شناسان دفترره کاژیوبینار و، این ایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ

یتیسزبهاتران اداران و همیاران، تسهیلگروی، مشاعپیشگیری از آسیبهای اجتما
یتیسزبهیر احمد است. مدیر کلویه و بوهگیلکستان و زواستانهای ایالم، خ

ی میکان کودروه به اینکه آسیبهای دربینار با اشاودر آیین افتتاح این ایالم
…یکتواند ی

1400/08/301400/08/3010:4410:44

به پویش گرمای همدلی بپیوندید

ایرنا
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www.irna.ir
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1400/08/301400/08/3009:0709:07

هلیالنبهزیستیکت مردمی توسطرمیلیارد ریال مشا1.770هلیالن| جذب
ان کمکز، به گفته حسن پاشایی، این میایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
اد خیر و نیکوکار اهداری از سوی افگم خانزت غیر نقدی و عمده در قالب لواروبص

عدد بخاری، یک10دستگاه یخچال،11د: این اقالم شاملرشده است. وی بیان ک
لر آبی است.ودستگاه ک2ن وویزیویلچر، یک دستگاه تلودستگاه 

1400/08/291400/08/2913:4313:43

ارجاع شده استایالمبهزیستیمورد پرونده طالق به498
ائه خدماترهت اجنده طالق ود پرروم498نوم بیان داشت: از ابتدای سال جاری تا کنراده خزآش تابناک ایالم ؛ رازبه گ
ش میان زوجین منجر شده است. وی مطرحزد آن به ساروم74عدادتجاع شده که از این رایتیسزبههرهای به ادارومشا

…ین دالیل طالق درراد، در حال حاضر بیشترسیهای به عمل آمده از این افررد: بر اساس برک
1400/08/291400/08/2911:0811:08

ک شویددًا گاهی با ما کوک; لطفدگزارش مکتوب؛ به مناسبت روز جهانی کو
نیوکمیسی1372ر ما نیز در سالودند. در کشرای کودکان، نامگذاری کرب…

ش فکری کودکان و نوجوانان ورون پروش، کانروش و پرزومتشکل از نمایندگان آم
نسکووماه) به دفتر یرمه16اکتبر (8زور هم جمع شدند و رودیتیسزبهمانزسا

هنگ عمومی،رای فرویب در شونسکو و تصوان اعالم شد. پس از موافقت یردر ای
…16زور1376از سال
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ایالمبهزیستیمورد پرونده طالق به498در رسانه| ارجاع
نده طالقود پرروم498نوس در ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تا کنراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوهر امرظ…
ش میان زوجین منجرزد آن به ساروم74عدادتجاع شده که از این رایتیسزبههرهای به اداروائه خدمات مشارهت اج

…ینراد، در حال حاضر بیشترسیهای به عمل آمده از این افررشده است. وی افزود: بر اساس ب
1400/08/291400/08/2910:0510:05

ایالمبهزیستیمورد پرونده طالق به498ارجاع
گفت: از ابتدای سالاستان ایالمیتیسزبهه کلرم ،روابط عمومی اداراده خزآان جوان از ایالم ، رنگارش باشگاه خبرازبه گ

74عدادتجاع شده که از این رایتیسزبههرهای به اداروائه خدمات مشارهت اجنده طالق ود پرروم498نوجاری تا کن
…سیهای به عمل آمدهررش میان زوجین منجر شده است. او افزود: بر اساس بزد آن به ساروم
1400/08/281400/08/2816:0616:06

ایالمبهزیستیمورد پرونده طالق به498ارجاع
ائهرهت اجنده طالق ود پرروم498نوز در ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تا کنوهر امرظم راده خزصد ، رش ایالم رازبه گ

ش میان زوجین منجر شده است.زد آن به ساروم74عدادتجاع شده که از این رایتیسزبههرهای به اداروخدمات مشا
…ین دالیل طالقراد، در حال حاضر بیشترسیهای به عمل آمده از این افرروی افزود: بر اساس ب

1400/08/281400/08/2813:3213:32

ایالمبهزیستیمورد پرونده طالق به498ارجاع
نده طالقود پرروم498نوس در ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تا کنراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوهر امرظ…
ش میان زوجین منجرزد آن به ساروم74عدادتجاع شده که از این رایتیسزبههرهای به اداروائه خدمات مشارهت اج

…ینراد، در حال حاضر بیشترسیهای به عمل آمده از این افررشده است. وی افزود: بر اساس ب
1400/08/281400/08/2812:4812:48

مورد پرونده طالق به بهریستی ایالم498ارجاع
نده طالقود پرروم498نوس در ایالم گفت: از ابتدای سال جاری تا کنراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوهر امرظ…
ش میان زوجین منجرزد آن به ساروم74عدادتجاع شده که از این رایتیسزبههرهای به اداروائه خدمات مشارهت اج

…ینراد، در حال حاضر بیشترسیهای به عمل آمده از این افررشده است. وی افزود: بر اساس ب
1400/08/281400/08/2812:4512:45
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چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
ندوا زوج ها به این نوع طالق دچار می شری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
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اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیب های اجتماووشناس مسرکا
…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا
1400/08/261400/08/2608:5208:52

چرا عاطفه بین زوجها کوچ میکند؟
ندوا زوجها به این نوع طالق دچار میشری زوجها میشود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیبهای اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف میتوان به انواع گرمعیا
1400/08/261400/08/2600:0000:00

طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند
ندوا زوج ها به این نوع طالق دچار می شری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیب های اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا
1400/08/251400/08/2521:3121:31

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
ندوا زوج ها به این نوع طالق دچار می شری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیب های اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدالرهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا
1400/08/251400/08/2519:5919:59

ی| دلجویی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایالم ازرگزارش تصوی
کان بی سرپرستدکو
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چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
اری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …

ل دفتر آسیب هایووشناس مسرند کاوزوج ها به این نوع طالق دچار می ش
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعاجتما
ی ازکد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا

…هیلا عبدارهزانواع آن است. 

1400/08/251400/08/2512:3012:30

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
اری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …

ل دفتر آسیب هایووشناس مسرند کاوزوج ها به این نوع طالق دچار می ش
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعاجتما
ی ازکد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا

…هیلا عبدارهزانواع آن است. 

1400/08/251400/08/2512:1812:18

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
ندوا زوج ها به این نوع طالق دچار می شری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیب های اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا
1400/08/251400/08/2500:5900:59

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
اری زوجها میشود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …

ل دفتر آسیبهایووشناس مسرندکاوزوجها به این نوع طالق دچار میش
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعاجتما
ی ازکد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف میتوان به انواع گرمعیا

…هیلا عبدارهزانواع آن است. 

1400/08/251400/08/2500:5800:58
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چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
اری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …

ل دفتر آسیب هایووشناس مسرندکاوزوج ها به این نوع طالق دچار می ش
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعاجتما
ی ازکد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا

…هیلا عبدالرهزانواع آن است. 

1400/08/251400/08/2500:2200:22

وقتی عاطفه در خانواده رنگ می بازد / طالق عاطفی زمینه ساز طالق قانونی
ی هایمتاثر از طالقگندزده به ری زوج ها می شود. آسیب های واخری بگندزشناسان موجب کوچ عاطفه و محبت از رکا…

درا از آسیب های واری مواقع خودکشی خری، انزوا و در بگدرافسیتیسزبههکلری اداعر اجتماون اموعاطفی چیست؟ معا
…ی زن و شوهر نسبت به هم بی تفاوتتقود و گفت: رطالق عاطفی به زوج ها عنوان کزشده ناشی ا

1400/08/241400/08/2420:0420:04

چرا عاطفه بین زوجها کوچ میکند؟
ندوا زوجها به این نوع طالق دچار میشری زوجها میشود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیبهای اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف میتوان به انواع گرمعیا
1400/08/241400/08/2418:0418:04

چرا عاطفه بین زوجها کوچ میکند؟
ندوا زوجها به این نوع طالق دچار میشری زوجها میشود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیبهای اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف میتوان به انواع گرمعیا
1400/08/241400/08/2415:0215:02
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طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند; چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
ندوا زوج ها به این نوع طالق دچار می شری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیب های اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا
1400/08/241400/08/2413:5913:59

طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند; چرا
عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

اری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
ل دفتر آسیب هایووشناس مسرند کاوزوج ها به این نوع طالق دچار می ش

های مختلف می توان به انواعراساس معیارا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعاجتما
…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوگ
1400/08/241400/08/2412:0312:03

در رسانه| چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
ندوا زوج ها به این نوع طالق دچار می شری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعل دفتر آسیب های اجتماووشناس مسرکا

…هیلا عبدارهزی از انواع آن است. کد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا
1400/08/241400/08/2410:4910:49

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟
اری زوج ها می شود. طالق عاطفی چیست و چخری بگندزعاطفه و محبت از …

ل دفتر آسیب هایووشناس مسرند کاوزوج ها به این نوع طالق دچار می ش
اساسرا برمینه معتقد است: طالق زدر این ایالمیتیسزبهه کلری اداعاجتما
ی ازکد که طالق عاطفی یرن تقسیم کوناگوهای مختلف می توان به انواع گرمعیا

…هیلا عبدارهزانواع آن است. 

1400/08/241400/08/2409:2809:28
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ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطقرگفت: اجایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوگنمایی: پیام آذری - معارزب

ی استان ایالم،عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازد. به گروای نخستین بار در ایالم کلید خرشهری ب
…لیت در مناطق روستایی ووای معلراد دارند گفت: این طرح با هدف شناسایی افوعلیروحسین ن

1400/08/231400/08/2318:0118:01

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطقرگفت: اجایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوستان - معارگنمایی: ندای لرزب

ی استان ایالم،عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازد. به گروای نخستین بار در ایالم کلید خرشهری ب
…لیت در مناطق روستایی ووای معلراد دارند گفت: این طرح با هدف شناسایی افوعلیروحسین ن

1400/08/231400/08/2317:4617:46

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ایرستان ایالم برا که در نخستین گام شهردار و آسیب پذیر این مناطق اجروخرو به تبع این استان در محله های کم ب…
ر، سبزیوهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبچد: رتاکید کایالمیتیسزبهن توانبخشیوا انتخاب شده است. معاراج

…فتهرار گرد نظر قروم785ار وزه37ر در این طرح با جمعیتزرخانه نمک و بانبرآباد، کا
1400/08/231400/08/2316:5416:54

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ایرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری برگفت: اجایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوصد - معارمان رک

ی استان ایالم، حسینعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازد. به گرونخستین بار در ایالم کلید خ
…ایه خدماترلیت در مناطق روستایی و اوای معلراد دارند گفت: این طرح با هدف شناسایی افوعلیرون
1400/08/231400/08/2315:3315:33

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهریرگفت: اجایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوسمان - معاران پرای
ی استان ایالم، حسینعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازد. به گروای نخستین بار در ایالم کلید خرب
…ایهرلیت در مناطق روستایی و اوای معلراد دارند گفت: این طرح با هدف شناسایی افوعلیرون
1400/08/231400/08/2315:0115:01
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ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ایرستان ایالم برا که در نخستین گام شهردار و آسیب پذیر این مناطق اجروخرو به تبع این استان در محله های کم ب…
ر، سبزیوهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبچد: رتاکید کایالمیتیسزبهن توانبخشیوا انتخاب شده است. معاراج

…فتهرار گرد نظر قروم785ار وزه37ر در این طرح با جمعیتزرخانه نمک و بانبرآباد، کا
1400/08/231400/08/2314:4014:40

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ایرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری برگفت: اجایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوس - معارپیام فا

ی استان ایالم، حسینعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازد. به گرونخستین بار در ایالم کلید خ
…ایه خدماترلیت در مناطق روستایی و اوای معلراد دارند گفت: این طرح با هدف شناسایی افوعلیرون
1400/08/231400/08/2314:1614:16

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
دار و آسیب پذیر اینروخرر و به تبع این استان در محله های کم بوکش…

ا انتخاب شده است.رای اجرستان ایالم برا که در نخستین گام شهرمناطقاج
هار منطقه آسیب پذیر ایالم شاملچد: رتاکیدکایالمیتیسزبهن توانبخشیومعا
785اروزه37در این طرح با جمعیترزرخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوبانب

…فته است.رار گرد نظر قروم

1400/08/231400/08/2314:1214:12

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
شیزروکات ری و حعای آسیب نخاراد داره افژیوین کمک توانبخشی وری های نوها و فنارازم افری، نعضایعه نخا…

ش بهداشتزود: همچنین در این طرح آمرهار کظاایالمیتیسزبهد . مدیر کلری عنوان کعمتناسب با سطح ضایعه نخا
…ایهری اعلیت ضایعه نخاوای معلرد دارستاری به فرهای پتاقبریی و موناشزجنسی، مسایل جنسی و بهداشت روابط 

1400/08/221400/08/2213:2513:25
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: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
شیزروکات ری و حعای آسیب نخاراد داره افژیوین کمک توانبخشی وری های نوها و فنارازم افری، نعضایعه نخا…

ش بهداشتزود: همچنین در این طرح آمرهار کظاایالمیتیسزبهد . مدیر کلری عنوان کعمتناسب با سطح ضایعه نخا
…ایهری اعلیت ضایعه نخاوای معلرد دارستاری به فرهای پتاقبریی و موناشزجنسی، مسایل جنسی و بهداشت روابط 

1400/08/221400/08/2213:1013:10

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در این استان خبرعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهد - مدیر کلزخبر ی

ی گفت: این طرح با این هدف کهتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازداد. به گ
…عدادهایتفیت ها و اسرلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد داراف
1400/08/221400/08/2212:3312:33

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در اینعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهمانه - مدیر کلراخبار مح

ی گفت: این طرح باتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازاستان خبر داد. به گ
…فیت ها ورلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد داراین هدف که اف

1400/08/221400/08/2211:5411:54

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در اینعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهسمان - مدیر کلران پرای

ی گفت: این طرح باتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازاستان خبر داد. به گ
…فیت ها ورلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد داراین هدف که اف

1400/08/221400/08/2211:2111:21

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در اینعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهیابی - مدیر کلرازسیاست و با

ی گفت: این طرح باتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازاستان خبر داد. به گ
…فیت ها ورلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد داراین هدف که اف

1400/08/221400/08/2211:1311:13
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: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در این استانعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهصد - مدیر کلرمان رک

ی گفت: این طرح با اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازخبر داد. به گ
…فیت ها ورلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد دارهدف که اف

1400/08/221400/08/2211:0911:09

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در این استان خبرعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهعصر قم - مدیر کل

ی گفت: این طرح با این هدف کهتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازداد. به گ
…عدادهایتفیت ها و اسرلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد داراف
1400/08/221400/08/2211:0611:06

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی درایالمبهزیستیکلرمدی
ایالم ارتقا مییابد

ادره افژیوین کمک توانبخشی ویهای نروها و فنارازم افری، نعسطح ضایعه نخا…
د.ری عنوان کعشی متناسب با سطحضایعه نخازروکات ری و حعای آسیب نخاردا

ش بهداشت جنسی،زود: همچنین در این طرح آمرهار کظاایالمیتیسزبهمدیر کل
ایرد دارستاری به فرهای پتاقبریی و موناشزمسایل جنسی و بهداشت روابط

…ایهری اعلیت ضایعه نخاومعل

1400/08/221400/08/2211:0211:02

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی درعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهستان - مدیر کلرگنمایی: ندای لرزب

ی گفت: این طرحتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازاین استان خبر داد. به گ
…فیترلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد داربا این هدف که اف

1400/08/221400/08/2210:5510:55
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: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در این استانعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهیا جوان - مدیر کلرآ

ی گفت: این طرح با اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازخبر داد. به گ
…فیت ها ورلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد دارهدف که اف

1400/08/221400/08/2210:5010:50

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی در این استانعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهس - مدیر کلرپیام فا

ی گفت: این طرح با اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازخبر داد. به گ
…فیت ها ورلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد دارهدف که اف

1400/08/221400/08/2210:4410:44

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابدایالمبهزیستیکلرمدی
ی درعلیت آسیب نخاوای معلراد دارای طرح ارتقا توانمندسازی افراز اجایالمیتیسزبهگنمایی: پیام آذری - مدیر کلرزب

ی گفت: این طرحتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازاین استان خبر داد. به گ
…فیت هارلیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها، ظوای معلراد داربا این هدف که اف

1400/08/221400/08/2210:2510:25

نفر از معلوالن ایالم از ضایعه نخاعی رنج میبرند392در رسانه|
ی به اینععالیتهای اجتمافش، مطالبهگری و رش، تغییر نگزوه آمزوهار حچشهای بخش عمومی در زود و افزود: آمرک…
ا نظیررائه شده در این طرح ری اصشهای اختصازوآماستان ایالمیتیسزبهکلرائه میشود. مدیرلیت اوای معلراد داراف

…یگندزه رمزوعالیتهای رفلیت و پیامدهای آن، ویهای معلگیژولیت با وای معلرد دارآشنایی ف
1400/08/221400/08/2210:0010:00

شکنجه شدن دانش آموز کالس اولی توسط معلم!
نیوقانرفتار غیرن اغماض با مسبب این ود و بدرنی انجام میگیوی قضایی بر اساس روال قانگسیدرتحقیقات و …

گفته است که به خانه کودک آسیب دیدهاستان ایالمیتیسزبهکلری، مدیتا همرهزد جدی خواهد شد. همچنین روخرب
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…ا جلب کنند تا حقیقترز وند در ابتدا اعتماد دانشآمرن قصد داوا کشف کنند، اما چرفته اند تا خقیقت ر
1400/08/211400/08/2121:1221:12

نفر از معلوالن ایالم از ضایعه نخاعی رنج میبرند392
ش،رش، تغییر نگزوه آمزوهار حچشهای بخش عمومی در زود و افزود: آمرک…

ائه میشود.رلیت اوای معلراد داری به این افععالیتهای اجتمافمطالبهگری و 
ارائه شده در این طرح ری اصشهای اختصازوآماستان ایالمیتیسزبهکلرمدی

لیت و پیامدهای آن،ویهای معلگیژولیت با وای معلرد دارنظیر آشنایی ف
…یگندزه رمزوعالیتهای رف
1400/08/211400/08/2113:2413:24

تنبیه بدنی دانش آموز کالس اولی محرز شد
ه نخواهیم داد حق اینزد جدی خواهد شد و اجاروخرنی بوقانرفتار غیرن اغماض با مسبب این ود و بدرانجام میگی…

ر داده شد به منزل پدری اینویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلرز پایمال شود. ضمن اینکه به اداودانشآم
…ا بهرز وایط دانشآمرین شرشی از آخرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مودانشآم

1400/08/201400/08/2023:1423:14

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد
ایراد داره افژیوین کمک توانبخشی وری های نوها و فنارازم افری، نعضایعه نخا…

د. مدیرری عنوان کعشی متناسب با سطح ضایعه نخازروکات ری و حعآسیب نخا
ش بهداشت جنسی،زود: همچنین در این طرح آمرهار کظاایالمیتیسزبهکل

ایرد دارستاری به فرهای پتاقبریی و موناشزمسایل جنسی و بهداشت روابط 
…ایهری اعلیت ضایعه نخاومعل

1400/08/201400/08/2013:0213:02

تنبیه بدنی دانش آموز کالس اولی محرز شد
ه نخواهیم داد حق اینزد جدی خواهد شد و اجاروخرنی بوقانرفتار غیرن اغماض با مسبب این ود و بدرانجام میگی…

ر داده شد به منزل پدری اینویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلرز پایمال شود. ضمن اینکه به اداودانشآم
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…ا بهرز وایط دانشآمرین شرشی از آخرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مودانشآم
1400/08/201400/08/2011:1411:14

برخورد بدون اغماض با معلم خاطی
ه نخواهیم داد حق اینزد جدی خواهد شد و اجاروخرنی بوقانرفتار غیرن اغماض با مسبب این ود و بدرانجام میگی…

ر داده شد به منزل پدری اینویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلرز پایمال شود. ضمن اینکه به اداودانشآم
…ا بهرز وایط دانشآمرین شرشی از آخرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مودانشآم

1400/08/201400/08/2009:1109:11

: توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقاء می یابدبهزیستیمدیر کل
ی به اینعهای اجتماتعالیفش، مطالبه گری و رش، تغییر نگزوه آمزوهار حچش های بخش عمومی در زود و افزود: آمرک…
ائه شده در این طرح نظیرری اصش های اختصازوگفت: آمایالمیتیسزبهایه می شود. مدیر کلرلیت اوای معلراد داراف

…ی متناسبگندزه رمزوهای رتعالیفلیت و پیامدهای آن، وی های معلگیژولیت با وای معلرد دارآشنایی ف
1400/08/191400/08/1922:0322:03

ی معلوالن آسیب نخاعی در ایالم اجرا می شودزح ارتقاء توانمندسارط
شیزروکات ری و حعای آسیب نخاراد داره افژیوین کمک توانبخشی وری های نوها و فنارازم افری، نعضایعه نخا…

شزود: همچنین در این طرح آمرهار کظااستان ایالمیتیسزبهد. مدیر کلری عنوان کعمتناسب با سطح ضایعه نخا
…لیت ضایعهوای معلرد دارستاری به فراقبت های پریی و موناشزبهداشت جنسی، مسایل جنسی و بهداشت روابط 

1400/08/191400/08/1914:1414:14

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد
ایراد دار، این طرح با این هدف که افایالمیتیسزبهی مدیر کلتا همرهزکنا از ایالم و به گفته رنگار رش خبرازبه گ
ثر در جامعه به حداکثروعدادهای خود و ایجاد ارتباط متها و استفیرلیت قادر باشند با استفاده از تواناییها، ظومعل

ا می شود.ری کنند اجگندزر و نشاط در جامعه وسیده و با شرهت استقالل جدی در رتوانمندی ف
1400/08/191400/08/1912:3212:32
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توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد
ی گفت: این طرح با این هدفتا همرهز، ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ها وتفیرلیت قادر باشند با استفاده از تواناییها، ظوای معلراد دارکه اف
دی دررثر در جامعه به حداکثر توانمندی فوعدادهای خود و ایجاد ارتباط متاس
ا می شود. ویری کنند اجگندزر و نشاط در جامعه وسیده و با شرهت استقالل ج
…ایه شدهرشهای ازوآم

1400/08/191400/08/1912:2212:22

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد
شیزروکات ری و حعای آسیب نخاراد داره افژیوین کمک توانبخشی وری های نوها و فنارازم افری، نعضایعه نخا…

ش بهداشتزود: همچنین در این طرح آمرهار کظاایالمیتیسزبهد. مدیر کلری عنوان کعمتناسب با سطح ضایعه نخا
…ایهری اعلیت ضایعه نخاوای معلرد دارستاری به فرهای پتاقبریی و موناشزجنسی، مسایل جنسی و بهداشت روابط 

1400/08/191400/08/1912:2012:20

نفر از معلوالن ایالم از ضایعه نخاعی رنج392:ایالمبهزیستیمدیر کل
میبرند

ش،رش، تغییر نگزوه آمزوهار حچش های بخش عمومی در زود و گفت: آمرک…
ائه میشود.رلیت اوای معلراد داری به این افععالیتهای اجتمافمطالبهگری و 

ارائه شده در این طرح ری اصش های اختصازوآماستان ایالمیتیسزبهکلرمدی
…یگندزه رمزوعالیتهای رفلیت و پیامدهای آن، ویهای معلگیژولیت با وای معلرد دارنظیر آشنایی ف

1400/08/191400/08/1911:1111:11

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد
ش،رش، تغییر نگزوه آمزوهار حچش های بخش عمومی در زوو ادامه داد: آم…

ایه می شود.رلیت اوای معلراد داری به این افععالیت های اجتمافمطالبه گری و 
ا نظیررایه شده در این طرح ری اصش های اختصازوآمایالمیتیسزبهکلرمدی

عالیتفلیت و پیامدهای آن، وی های معلگیژولیت با وای معلرد دارآشنایی ف
…ی متناسبگندزه رمزوهای ر
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1400/08/191400/08/1910:4510:45

به پاسایالمبهزیستیی| تقدیر استاندار از مدیر کلرگزارش تصوی
فعالیتهای توسعه و ترویج فرهنگ نماز

1400/08/171400/08/1714:0014:00

گی روشن دلی که ستون خانواده بودددر رسانه| روایت زن
ند؛ تنهارآمدی ندارشان هیچ درندانی که پدزرندانش است، فزران آینده فرا لمس میکند؛ او فقط نگرچشمانش دنیا …
ش میشود. سعدردد دخترینه تزف هراست که آن هم صیتیسزبهق ساده و ناچیز مستمری ازونها یک حقآآمد رد

www.irna.ir|ادامه
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…ند خانوادهزرلین فوو ا1350لد سالوف محله خیابان طالقانی ایالم متواقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معر
1400/08/171400/08/1709:1509:15

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
اردار و آسیب پذیر این مناطق اجروخرو به تبع این استان در محله های کم ب…

نوا انتخاب شده است. معارای اجرستان ایالم برکه در نخستین گام شه
ر،وهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبچد: رتاکید کایالمیتیسزبهتوانبخشی

دروم785ار وزه37ر در این طرح با جمعیتزرخانه نمک و بانبرسبزی آباد، کا
…فتهرار گرنظر ق

1400/08/171400/08/1703:0203:02

ی ایالم آغاز شدرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرط
یرزلیت وای معلراد دارد نیاز به افرولفه ها خدمات مویک از این مری و توانمندسازی و در قالب هعمعاش، اجتما…

دفتر تسهیلگری مستقر2یقرگفت: این طرح از طایالمیتیسزبهن توانبخشیوائه خواهد شد. معارپوشش این طرح ا
…د: طرح توانبخشی مبتنی برریح کرند تصوعلیروا و تا پایان سال ادامه خواهد داشت. نردر این محالت اج

1400/08/161400/08/1616:2916:29

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه درر: طایالمبهزیستیمعاون توانبخشی
ی ایالم آغاز شدرمناطق شه

ا خواهدردار و آسیبپذیر این مناطق اجروخرتبع این استان در محلههای کم ب…
نوا انتخاب شده است. معارای اجرستان ایالم برشد که در نخستین گام شه

هار منطقه آسیب پذیر ایالم شاملچبا بیان اینکه ایالمیتیسزبهتوانبخشی
785ار وزه37ر در این طرح با جمعیتزرخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوبانب

…اررد نظر قروم

1400/08/161400/08/1613:1313:13
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ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهریرگفت: اجایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداویا -معاراری آزگرخب

د: این طرح بارهار کظند اوعلیرویا از ایالم، حسین نراری آزگرش خبرازده است. به گروای نخستین بار در ایالم کلید خرب
…80نها از دههآایه خدمات مختلف به رلیت در مناطق روستایی و اوای معلراد دارهدف شناسایی اف

1400/08/161400/08/1613:0913:09

ی ایالمرح توانبخشی در مناطق شهراجرای ط
ادرد نیاز به افرولفهها خدمات مویک از این مرا که در قالب هرتوانمندسازی اج…
ه کلرن توانبخشی اداوایه خواهد شد. معاریر پوشش این طرح ازلیت وای معلردا
دفتر تسهیل گری مستقر در این2یقرر شد: این طرح از طویادآایالمیتیسزبه

ا و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.رمحالت اج

1400/08/161400/08/1612:1612:16

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ند افزود: این طرح باوعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ایه خدمات مختلفرلیت در مناطق روستایی و اوای معلراد دارهدف شناسایی اف
ای آن در مناطق شهری آغاز شده است. ویری اجگزآغاز و بتا80نها از دههآبه 

ر و به تبع این استان در محلهوای این طرح در مناطق شهری کشرادامه داد: اج
…دار وروخرهای کم ب

1400/08/161400/08/1611:4911:49

روستای ایالم اجرا شد494ح توانبخشی درر: طبهزیستیکلردر رسانه|مدی
لیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدموای معلراد دارسی آسان افردست…
عه این قشرجارل در مناطق شهری و کاهش مواد معلردایی خدمات به افزکز رتم

ایای طرحزین مریافت خدمات از جمله مهمترای درها بردر شهیتیسزبهاکزربه م
…494ای طرح توانبخشی درربا بیان اینکه اجایالمیتیسزبهکلرتوانبخشی مبتنی بر جامعه است. مدی

1400/08/161400/08/1611:4911:49
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روستای ایالم اجرا شد494ح توانبخشی درر: طبهزیستیکلرمدی
ل درواد معلردایی خدمات به افزکز رلیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تموای معلراد دارسی آسان افردست…

ایای طرحزین مریافت خدمات از جمله مهمترای درها بردر شهیتیسزبهاکزرعه این قشر به مجارمناطق شهری و کاهش م
…494ای طرح توانبخشی درربا بیان اینکه اجایالمیتیسزبهکلرتوانبخشی مبتنی بر جامعه است. مدی

1400/08/161400/08/1611:3611:36

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه دررخبر داد،; آغاز طایالمبهزیستیمعاون
ی ایالمرمناطق شه

اردار و آسیب پذیر این مناطق اجروخرو به تبع این استان در محلههای کم ب…
نوا انتخاب شده است. معارای اجرستان ایالم برکه در نخستین گام شه

ر،وهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبچد: رتاکید کایالمیتیسزبهتوانبخشی
دروم785ار وزه37ر در این طرح با جمعیتزرخانه نمک و بانبرسبزی آباد، کا

…فتهرار گرنظر ق

1400/08/161400/08/1611:2511:25

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
اردار و آسیب پذیر این مناطق اجروخرو به تبع این استان در محله های کم ب…

نوا انتخاب شده است. معارای اجرستان ایالم برکه در نخستین گام شه
هار منطقه آسیب پذیر ایالم شاملچد: رتاکید کاستان ایالمیتیسزبهتوانبخشی

۷۸۵ار وزه۳۷ز در این طرح با جمعیترخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوبانب
…اررد نظر قروم

1400/08/161400/08/1611:2411:24

ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
ایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوند معاوعلیروان جوان از ایالم ،حسین نرنگارش گروه استان های باشگاه خبرازبه گ

80ایه خدمات مختلف به آنها از دههرلیت در مناطق روستایی و اوای معلراد دارگفت: این طرح با هدف شناسایی اف
…ای این طرح در مناطقرای آن در مناطق شهری آغاز شده است. او ادامه داد: اجری اجگزآغاز و بتا

1400/08/161400/08/1611:0611:06
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ی ایالمرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهرآغاز ط
اردار و آسیب پذیر این مناطق اجروخرو به تبع این استان در محله های کم ب…

نوا انتخاب شده است. معارای اجرستان ایالم برکه در نخستین گام شه
ر،وهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبچد: رتاکید کایالمیتیسزبهتوانبخشی

دروم۷۸۵ار وزه۳۷ر در این طرح با جمعیتزرخانه نمک و بانبرسبزی آباد، کا
…فتهرار گرنظر ق

1400/08/161400/08/1609:2809:28

معلول در روستاهای5700استان خبر داد: شناساییبهزیستیکلرمدی
ایالم
لیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدموای معلراد دارسی آسان افردست…
عه این قشرجارل در مناطق شهری و کاهش مواد معلردایی خدمات به افزکز رتم

ایای طرحزین مریافت خدمات از جمله مهمترای درها بردر شهیتیسزبهاکزربه م
با بیان اینکهاستان ایالمیتیسزبهکلرتوانبخشی مبتنی بر جامعه است. مدی

…ای طرح توانبخشی درراج

1400/08/161400/08/1600:2200:22

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت: این طرح بهراز اجایالمیتیسزبهکلرمدی

روای نخستین بار در کشرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسرری با هدف وعنوان پایلوت کش
…پایگاه10ی گفت:تا همرهزی اخبار از ایالم چرنگار جارش خبرازدر این استان آغاز شده است. به گ

1400/08/151400/08/1520:5220:52
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توانبخشی مبتنی بر جامعه، دریچه امید معلوالن روستانشین
ند. ازرلیت به توجه و خدمات نیاز داوای معلراد دارن شک بیشتر از سایر افوبد…
عه بهجاری به علت عدم ملولیت واد با وجود معلرف دیگر بسیاری از این افرط
سانی به این قشر عالوه بر اینکهری خدمت لوبه عنوان دستگاه متیتیسزبه

ی ممکن است از بسیاری ازفرنها ناشناخته بماند، از طآلیت وممکن است معل
…خدمات نیز محروم

1400/08/151400/08/1518:4218:42

گی روشن دلی که ستون خانواده بوددروایت زن
ند؛تنهارآمدی ندارشان هیچ درندانی که پدزرندانش است، فزران آینده فرا لمس میکند؛ او فقط نگرچشمانش دنیا …
ش میشود. سعدردد دخترینه تزف هراست که آن هم صیتیسزبهق ساده و ناچیز مستمری ازونها یک حقآآمد رد

…ند خانوادهزرلین فوو ا1350لد سالوف محله خیابان طالقانی ایالم متواقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معر
1400/08/151400/08/1513:1913:19

گی روشندلی که ستون خانواده بوددروایت زن
ندانیزرندانش است، فزران آینده فرا لمس میکند؛ او فقط نگرچشمانش دنیا …

ق ساده و ناچیزونها یک حقآآمد رند؛ تنها درآمدی ندارشان هیچ درکه پد
ش میشود. سعدردد دخترینه تزف هراست که آن هم صیتیسزبهمستمری از

لد سالوف محله خیابان طالقانی ایالم متواقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معر
…ند خانوادهزرلین فوو ا1350
1400/08/151400/08/1512:5912:59

گی روشندلی که ستون خانواده بوددروایت زن
ندانیزرندانش است، فزران آینده فرا لمس میکند؛ او فقط نگرچشمانش دنیا …

ق ساده و ناچیزونها یک حقآآمد رند؛ تنها درآمدی ندارشان هیچ درکه پد
ش میشود. سعدردد دخترینه تزف هراست که آن هم صیتیسزبهمستمری از

لد سالوف محله خیابان طالقانی ایالم متواقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معر
…ند خانوادهزرلین فوو ا1350
1400/08/151400/08/1511:4311:43
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توانبخشی مبتنی بر جامعه، دریچه امید معلوالن روستانشین
ند. ازرلیت به توجه و خدمات نیاز داوای معلراد دارن شک بیشتر از سایر افوبد…
عه بهجاری به علت عدم ملولیت واد با وجود معلرف دیگر بسیاری از این افرط
سانی به این قشر عالوه بر اینکهری خدمت لوبه عنوان دستگاه متیتیسزبه

ی ممکن است از بسیاری ازفرنها ناشناخته بماند، از طآلیت وممکن است معل
…خدمات نیز محروم

1400/08/151400/08/1510:5810:58

توانبخشی مبتنی بر جامعه، دریچه امید معلوالن روستانشین
ند. ازرلیت به توجه و خدمات نیاز داوای معلراد دارن شک بیشتر از سایر افوبد…
عه بهجاری به علت عدم ملولیت واد با وجود معلرف دیگر بسیاری از این افرط
سانی به این قشر عالوه بر اینکهری خدمت لوبه عنوان دستگاه متیتیسزبه

ی ممکن است از بسیاری ازفرنها ناشناخته بماند، از طآلیت وممکن است معل
…خدمات نیز محروم

1400/08/151400/08/1510:4710:47

توانبخشی مبتنی بر جامعه، روزنه امید معلوالن روستانشین
ند. ازرلیت به توجه و خدمات نیاز داوای معلراد دارن شک بیشتر از سایر افوبد…
عه بهجاری به علت عدم ملولیت واد با وجود معلرف دیگر بسیاری از این افرط
سانی به این قشر عالوه بر اینکهری خدمت لوبه عنوان دستگاه متیتیسزبه

ی ممکن است از بسیاری ازفرنها ناشناخته بماند، از طآلیت وممکن است معل
…خدمات نیز محروم

1400/08/151400/08/1510:3210:32
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گی روشن دلی که ستون خانواده بوددروایت زن
ندانیزرندانش است، فزران آینده فرا لمس میکند؛ او فقط نگرچشمانش دنیا …

ق ساده و ناچیزونها یک حقآآمد رند؛ تنها درآمدی ندارشان هیچ درکه پد
ش میشود. سعدردد دخترینه تزف هراست که آن هم صیتیسزبهمستمری از

لد سالوف محله خیابان طالقانی ایالم متواقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معر
…ند خانوادهزرلین فوو ا1350

1400/08/151400/08/1509:4609:46

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
داخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت: در نیمهراز پایالمیتیسزبهکلریا جوان - مدیرآ

ش روابط عمومیرازداخت شده است. به گراد پرایی به این افزیال تسهیالت اشتغالرد رمیلیا19نخست امسال در مجموع
…ی به بهبودتداخرانه وام پری ستا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رادا
1400/08/141400/08/1410:4510:45

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:راز اجایالمیتیسزبهیا جوان - مدیر کلرآ

ای نخستینرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسرری با هدف واین طرح به عنوان پایلوت کش
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…فاهرن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازر در این استان آغاز شده است. به گوبار در کش
1400/08/141400/08/1410:4510:45

تنبیه سنگین دانش آموز ایالمی+عکس
فتهرار گرشی وی قزوعیت آمضی، امنیت و یا وقی، اخالعرود آسیب به سالمت جسمی، روانی، اجتماوی یا گه دیدزب…

ر داده شده به منزل پدریویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلرن است. وی گفت: به اداود حمایت قانرواست م
…ا بهرز وایط دانش آمرین شرشی از آخرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مواین دانش آم

1400/08/141400/08/1410:2910:29

ی تلخ از کتک زدن دانشآموز ایالمی توسط معلم سنگ دل /رتصاوی
جزئیات

ی، امنیتقی، اخالعرود آسیب به سالمت جسمی، روانی، اجتماوی یا گه دیدزب…
ن است. وی گفت:ود حمایت قانروفته است مرار گرشی وی قزوعیت آمضو یا و
ر داده شده به منزل پدری اینویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلربه ادا

شی ازرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مودانش آم
…ا بهرز وایط دانش آمرین شرآخ

1400/08/131400/08/1321:3621:36

تنبیهبدنی دانشآموز در ایالم/ ورود دادستان به ماجرا
فتهرار گرشی وی قزوعیت آمضی، امنیت و یا وقی، اخالعرود آسیب به سالمت جسمی، روانی، اجتماوی یا گه دیدزب…

ر داده شده به منزل پدریویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلرن است. وی گفت: به اداود حمایت قانرواست م
…ا بهرز وایط دانش آمرین شرشی از آخرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مواین دانش آم
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1400/08/131400/08/1320:0620:06

در اجتماعایالمبهزیستیکنان اداره کلری| حضور کارگزارش تصوی
آبان13گداشت یوم اهللربز

1400/08/131400/08/1314:4814:48

عکس دلخراش5تنبیه سنگین دانش آموز ایالمی +
فتهرار گرشی وی قزوعیت آمضی، امنیت و یا وقی، اخالعرود آسیب به سالمت جسمی، روانی، اجتماوی یا گه دیدزب…

ر داده شده به منزل پدریویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلرن است. وی گفت: به اداود حمایت قانرواست م
…ا بهرز وایط دانش آمرین شرشی از آخرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مواین دانش آم
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1400/08/131400/08/1311:1711:17

تنبیهبدنی دانشآموز در ایالم/ ورود دادستان به ماجرا
ی، امنیتقی، اخالعرود آسیب به سالمت جسمی، روانی، اجتماوی یا گه دیدزب…

ن است. وی گفت:ود حمایت قانروفته است مرار گرشی وی قزوعیت آمضو یا و
ر داده شده به منزل پدری اینویت دسترواستان با قید فیتیسزبهه کلربه ادا

شی ازرازی و روانی وی، گحعیت جسمی، روضسی وررعه و ضمن بجارز مودانش آم
…ا بهرز وایط دانش آمرین شرآخ

1400/08/131400/08/1309:2209:22

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ادره افژیوآمده و پایگاه های هنر را دران و ایالم به اجره شهر، آبدانان، مهرل، ایوان، دودارستان استان شامل چرشه…
اهرپایگاه هنر در این روستاها 10مینهزبا ذکر اینکه در این ایالمیتیسزبهلیت تاسیس شده است. مدیر کلوای معلردا

…نوند که در مجموع تاکنرنفر عضو دا80اندازی شده ادامه داد: هر یک از این پایگاه ها
1400/08/121400/08/1218:0918:09

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
یق طرحردن کسب و کار از طراهم کرایط و فرای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
ی باکدیزی با بیان این که اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهر کاروای بهبود یافتگان در دسترمایی برفرکا
…ان به اشتغال توجه نشودرمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم
1400/08/121400/08/1215:2515:25
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ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ایراد دارسیده که با استقبال چشمگیری از افراکز به اتمام رش های نمایش در این مزوایه آمره ارود و گفت: درک…

یت در این پایگاه هاوای عضرنه محدودیت سنی بو، هیچگایالمیتیسزبهبرو بوده است . به گفته مدیر کلولیت رومعل
…فتهرت گروان گروه سنی کودکان و نوجوانان صرن از سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلووجود نداشته 

1400/08/121400/08/1215:2515:25

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
یق طرحردن کسب و کار از طراهم کرایط و فرای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
ی باکدیزی با بیان این که اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهر کاروای بهبود یافتگان در دسترمایی برفرکا
…ان به اشتغال توجه نشودرمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم
1400/08/121400/08/1214:1614:16

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
داخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت: در نیمه نخستراز پایالمیتیسزبهکلرعصر قم - مدی

ه کلرش روابط عمومی ادارازداخت شده است. به گراد پرایی به این افزیال تسهیالت اشتغالرد رمیلیا19امسال در مجموع
…ی به بهبودتداخرانه وام پری ستا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعات
1400/08/121400/08/1212:1512:15

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:راز اجایالمیتیسزبهعصر قم - مدیر کل

ای نخستینرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسرری با هدف واین طرح به عنوان پایلوت کش
…فاهرن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازر در این استان آغاز شده است. به گوبار در کش

1400/08/121400/08/1212:1512:15

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
داخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت: در نیمهراز پایالمیتیسزبهکلرصد - مدیرمان رک

ش روابط عمومیرازداخت شده است. به گراد پرایی به این افزیال تسهیالت اشتغالرد رمیلیا19نخست امسال در مجموع
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…ی به بهبودتداخرانه وام پری ستا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رادا
1400/08/121400/08/1212:1412:14

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:راز اجایالمیتیسزبهس - مدیر کلرپیام فا

ای نخستینرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسرری با هدف واین طرح به عنوان پایلوت کش
…فاهرن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازر در این استان آغاز شده است. به گوبار در کش

1400/08/121400/08/1211:4211:42

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
داخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت: در نیمهراز پایالمیتیسزبهکلرس - مدیرپیام فا

ش روابط عمومیرازداخت شده است. به گراد پرایی به این افزیال تسهیالت اشتغالرد رمیلیا19نخست امسال در مجموع
…ی به بهبودتداخرانه وام پری ستا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رادا
1400/08/121400/08/1211:4211:42

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
داخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت: در نیمهراز پایالمیتیسزبهکلرمانه - مدیراخبار مح

ش روابط عمومیرازداخت شده است. به گراد پرایی به این افزیال تسهیالت اشتغالرد رمیلیا19نخست امسال در مجموع
…ی به بهبودتداخرانه وام پری ستا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رادا
1400/08/121400/08/1211:0011:00

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ایراد دارسیده که با استقبال چشمگیری از افراکز به اتمام رش های نمایش در این مزوایه آمره ارود و گفت: درک…

یت در این پایگاه هاوای عضرنه محدودیت سنی بو، هیچگایالمیتیسزبهبرو بوده است . به گفته مدیر کلولیت رومعل
…فتهرت گروان گروه سنی کودکان و نوجوانان صرن از سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلووجود نداشته 

1400/08/121400/08/1210:5810:58
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میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
ایط ورای شراییبه واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
ر کاروای بهبود یافتگاندر دسترمایی برفریق طرح کاردن کسب و کار از طراهم کرف

ی باکدیزی با بیان این که اشتغال ارتباط مثبتو نتد. همرار دارقیتیسزبه
ان بهاشتغالرمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم

…توجه نشود

1400/08/121400/08/1210:2310:23

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:راز اجایالمیتیسزبهد - مدیر کلزخبر ی

ای نخستینرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسرری با هدف واین طرح به عنوان پایلوت کش
…فاهرن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازر در این استان آغاز شده است. به گوبار در کش

1400/08/121400/08/1210:1710:17

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ایراد دارسیده که با استقبال چشمگیری از افراکز به اتمام رش های نمایش در این مزوایه آمره ارود و گفت: درک…

یت در این پایگاه هاوای عضرنه محدودیت سنی بو، هیچگایالمیتیسزبهبرو بوده است . به گفته مدیر کلولیت رومعل
…فتهرت گروان گروه سنی کودکان و نوجوانان صرن از سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلووجود نداشته 

1400/08/121400/08/1209:5609:56
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ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
سیده کهراکز به اتمام رش های نمایش در این مزوایه آمره ارود وگفت: درک…

برو بوده است. به گفته مدیر کلولیت روای معلراد داربااستقبال چشمگیری از اف
یت در این پایگاه ها وجودوای عضرنهمحدودیت سنی بو، هیچگایالمیتیسزبه

ان گروه سنی کودکان ورناز سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلونداشته 
…فتهرت گرونوجوانان ص

1400/08/121400/08/1209:2509:25

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:راز اجایالمیتیسزبهصد - مدیر کلرمان رک

ای نخستینرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسرری با هدف واین طرح به عنوان پایلوت کش
…فاهرن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازر در این استان آغاز شده است. به گوبار در کش

1400/08/121400/08/1208:5508:55

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم19پرداخت
یق طرحردن کسب و کار از طراهم کرایط و فرای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
ی باکدیزی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهر کاروای بهبود یافتگان در دسترمایی برفرکا
…نها توجهآان به اشتغال رمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم
1400/08/111400/08/1121:5421:54

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
سیده که باراکز به اتمام رش های نمایش در این مزوایه آمره ارود و گفت: درک…

برو بوده است. به گفته مدیر کلولیت روای معلراد داراستقبال چشمگیری از اف
یت در این پایگاه ها وجودوای عضرنه محدودیت سنی بو، هیچگایالمیتیسزبه

ان گروه سنی کودکان ورن از سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلونداشته 
…فتهرت گرونوجوانان ص
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1400/08/111400/08/1121:3021:30

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ادره افژیوآمده پایگاه های هنر را دران و ایالم به اجره شهر، آبدانان، مهرل، ایوان، دودارستان استان شامل چرشه6…
اهرپایگاه هنر در این روستاها 10مینهزبا ذکر اینکه در این ایالمیتیسزبهلیت تاسیس شده است. مدیر کلوای معلردا

…نوند که در مجموع تاکنرنفر عضو دا80اندازی شده ادامه داد: هر یک از این پایگاه ها
1400/08/111400/08/1120:5620:56

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنرایالم پایلوت ط
ایهرشهای ازوائه شده در این پایگاه ها داشته اند افزود: آمرش های ازواز آم…

های تجسمی است. به گفته مدیرراکز در دو بخش نمایش و هنرشده در این م
یت در این پایگاههاوای عضرنه محدودیت سنی بو، هیچگایالمیتیسزبهکل

ان گروه سنی کودکانرن از سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلووجود نداشته، 
…تروو نوجوانان ص

1400/08/111400/08/1117:2917:29

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد وراز اجایالمیتیسزبهکلریا - مدیراری آزگرخب

ایرلیت مناطق روستایی بوای معلراد دارعدادهای هنری افتصد اسرری با هدف وگفت: این طرح به عنوان پایلوت کش
…یتا همرهزیا از ایالم ،راری آزگرش خبرازر در این استان آغاز شده است. به گونخستین بار در کش

1400/08/111400/08/1115:2415:24

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ادره افژیوآمده پایگاه های هنر را دران و ایالم به اجره شهر، آبدانان، مهرل، ایوان، دودارستان استان شامل چرشه6…
اهرپایگاه هنر در این روستاها 10مینهزبا ذکر اینکه در این ایالمیتیسزبهلیت تاسیس شده است. مدیر کلوای معلردا

…نوند که در مجموع تاکنرنفر عضو دا80اندازی شده ادامه داد: هر یک از این پایگاه ها
1400/08/111400/08/1114:1414:14
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ح رصدراستان خبر داد: ایالم ، استان پایلوت در اجرای طبهزیستیکلرمدی
ی معلوالن روستاییراستعدادهای هن

ند که دررنفر عضو دا80اه اندازی شده است که در هر یک از این پایگاههار…
آمده است.رنها دآیت ولیت به عضوای معلرد دارف800ن حدودومجموع تاکن

ا در دو بخشراکز رایه شده در این مرشهای ازو، آماستان ایالمیتیسزبهکلرمدی
شهای نمایش درزوائه آمره ارود و گفت: درهای تجسمی عنوان کرنمایش و هن

…اکز به اتمامراین م

1400/08/111400/08/1113:2013:20

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
با بیان اینکه ایالمایالمیتیسزبهی ،مدیر کلتا همرهزان جوان از ایالم ،رنگارش گروه استان های باشگاه خبرازبه گ

الن روستایی شده است ،گفت: در اجری این طرح که در مناطقوعدادهای هنری معلتصد اسرری طرح وپایلوت کش
…آمدهرا دران و ایالم به اجره شهر، آبدانان، مهرل، ایوان، دودارستان استان شامل چرشه6روستایی

1400/08/111400/08/1112:4812:48

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
ی، درتا همرهز، به گفته ایالمیتیسزبهز سه شنبه روابط عمومیوش ررازبه گ

ل، ایوان،ودارستان استان شامل چرشه6اجری این طرح که در مناطق روستایی
ایراد داره افژیوآمده پایگاه های هنر را دران و ایالم به اجره شهر، آبدانان، مهرد

پایگاه هنر در این10مینهزلیت تاسیس شده است. وی با ذکر اینکه در این ومعل
…روستاها
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ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
اکز به اتمامرش های نمایش در این مزوایه آمره ارود و گفت: درعنوان ک…

برو بوده است. مدیرولیت روای معلراد دارسیده که با استقبال چشمگیری از افر
یت در اینوای عضرنه محدودیت سنی بور شد: هیچگویادآایالمیتیسزبهکل

ان گروهرن از سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلوپایگاه ها وجود نداشته 
…سنی کودکان و نوجوانان

1400/08/111400/08/1112:1412:14

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طر: ایالم پایلوت کشوایالمبهزیستیمدیر کل
ایراد دارسیده که با استقبال چشمگیری از افراکز به اتمام رشهای نمایش در این مزوایه آمره ارود و گفت: درک…

یت در این پایگاههاوای عضرنه محدودیت سنی بو، هیچگایالمیتیسزبهبرو بوده است. به گفته مدیر کلولیت رومعل
…فتهرت گروان گروه سنی کودکان و نوجوانان صرن از سوی دختوین استقبال تاکنری بیشتلووجود نداشته 

1400/08/111400/08/1112:1012:10

ی معلوالن روستایی شدرح رصد استعدادهای هنری طرایالم پایلوت کشو
لیتوای معلرد دارف۸۰۰ن حدودوند که در مجموع تاکنرنفر عضو دا۸۰شده است، ادامه داد: هر یک از این پایگاه ها…

بخش نمایش و۲ا درراکز رائه شده در این مرش های ازوآمایالمیتیسزبهآمده است. مدیر کلرنها دآیت وبه عض
…اکز به اتمامرش های نمایش در این مزوائه آمره ارور شد: دود و یادآرهای تجسمی عنوان کرهن
1400/08/111400/08/1111:5511:55

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
ایط ورای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
روای بهبود یافتگان در دسترمایی برفریق طرح کاردن کسب و کار از طراهم کرف

ی باکدیزی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهکار
ان به اشتغالرمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم

…توجه نشود
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میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
یق طرحردن کسب و کار از طراهم کرایط و فرای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
ی باکدیزی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهر کاروای بهبود یافتگان در دسترمایی برفرکا
…ان به اشتغال توجه نشودرمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم
1400/08/111400/08/1109:5209:52

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد19در رسانه|
یق طرحردن کسب و کار از طراهم کرایط و فرای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
ی باکدیزی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهر کاروای بهبود یافتگان در دسترمایی برفرکا
…ان به اشتغال توجه نشودرمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم
1400/08/111400/08/1109:2109:21

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد19:ایالمبهزیستیکلرمدی
در ایالم پرداخت شد

ایط ورای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
روای بهبود یافتگان در دسترمایی برفریق طرح کاردن کسب و کار از طراهم کرف

ی باکدیزی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهکار
ان به اشتغالرمان بیمارایند درد: چنانچه در فریح کرد،تصرمان دارفقیت در دوم

…توجه نشود

1400/08/111400/08/1109:0209:02

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم19پرداخت
ی بهتداخرانه وام پرسایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهزان جوان از ایالم ، رنگارش گروه استان های باشگاه خبرازبه گ

صددرایی آنها دزداخت وام و کمک به ایجاد اشتغالرد و افزود:این نهاد با پریال عنوان کرن ومیلی500اربهبود یافتگان 
…هزد: بهبود یافتگان تاریح کرف مواد مخدر است. او تصرگشت بهبود یافتگان به مصزعدم با

1400/08/101400/08/1023:5023:50
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میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم19پرداخت
اهمرایط و فرای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرآنها از ط…
ر کاروای بهبود یافتگان در دسترمایی برفریق طرح کاردن کسب و کار از طرک

اییزداخت تسهیالت اشتغالردر کنار پیتیسزبهد. وی افزود:رار دارقیتیسزبه
درار دارر کار قوا در دستراد ری به این افگندزتهای رش مهازوبهبود یافتگان، آم

…که این

1400/08/101400/08/1016:2416:24

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم19پرداخت
داخت وام و کمک به ایجادره کل با پرد و افزود: این اداریال عنوان کر…

ف مواد مخدر است.رگشت بهبود یافتگان به مصزصدد عدم بارنها دآایی زاشتغال
ده که فاقد شغل و منبعرک کره تزگفت: بهبود یافتگان تاایالمیتیسزبهکلرمدی

ار داشته و بعد ازریافت این تسهیالت قریت دولوی هستند در الی ماتحمای
…گذشت حداقل یکسال از

1400/08/101400/08/1013:5113:51

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد19
ار داشته و بعد از گذشتریافت این تسهیالت قریت دولوی هستند در الی ماتده که فاقد شغل و منبع حمایرک کرت…

ی از بهبود یافتگان وعگفت: حمایت و صیانت اجتماایالمیتیسزبهکلریافت می کنند. مدیرک وام درحداقل یکسال از ت
…دن کسب وراهم کرایط و فرای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآخانواده های 

1400/08/101400/08/1013:4613:46

میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد۱۹
ایط ورای شرایی به واجدان دازداخت تسهیالت اشتغالریق پرنها از طآهای …
روای بهبود یافتگان در دسترمایی برفریق طرح کاردن کسب و کار از طراهم کرف

ی باکدیزی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نتد. همرار دارقیتیسزبهکار
ان به اشتغالرمان بیمارایند درد: چنانچه در فرد، بیان کرمان دارفقیت در دوم

…توجه نشود
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1400/08/101400/08/1012:5012:50

استان ایالمبهزیستیاستقرار هیات بازرسی در
استایر، در استان ایالمیتیسزبهه کلرسی مستقر در ادارزسی کل استان، هیات بارزبنا بر اطالعیه روابط عمومی با

دمیریت مروت همگانی و تحقق مامرفیت نظاره مندی از ظرر و با بهویان امرای صحیح قوانین و حسن جرت بر اجرنظا
…دمی در خصوص مشکالتریافت کلیه شکایات و اعالمات مرق عامه، آماده دوسی و احقاق حقرزت و بارشدن نظا

1400/08/101400/08/1001:4801:48

مهدی اصالنی: انجام بازرسی های برای اصالح فعالیت دستگاه های اجرایی است
یتیسزبهسی مستقر دررزفه هیات بارسی استان ایالم در معارزکل باراری موج ایالم، مهدی اصالنی مدیزگرش خبرازبه گ
عا نسخه هایطک نشود، قرا دران رد دیگرمانی که دزشمند است و تا زران بسیار ارد دیگردن درک کربا بیان اینکه دایالم

…تروی شود که در این صلعاتش ها مرا نخواهد داشت و باید این نگرم زگذاری الرمانی اثرد
1400/08/091400/08/0911:4911:49

ی فرا می گیرندرزنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آو
نود. معاران در این طرح عنوان کرایه شده به دخترش های ازوا از جمله آمرمرتبط با آن و آشنایی با سالمت جنسی …

ری دروری و غیر حضوت حضروش ها بصزود: این آمرهار کظاایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارتوسعه پیشگیری و د
…ایه میرده ارش کسب کزور آمومناطق مختلف شهری و روستایی استان توسط پنج تسهیلگر که در سطح کش

1400/08/091400/08/0901:4001:40

ی فرا می گیرندرزنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آو
ایه شده بهرش های ازوا از جمله آمرمرتبط با آن و آشنایی با سالمت جنسی …

ه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دود. معاران در این طرح عنوان کردخت
ری دروری و غیر حضوت حضروش ها بصزود: این آمرهار کظاایالمیتیسزبه

رومناطق مختلف شهری و روستایی استان توسط پنج تسهیلگر که در سطح کش
…ایه میرده ارش کسب کزوآم

1400/08/091400/08/0901:2201:22
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ی فرا می گیرندرزنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آو
نود. معاران در این طرح عنوان کرایه شده به دخترش های ازوا از جمله آمرمرتبط با آن و آشنایی با سالمت جنسی …

ری دروری و غیر حضوت حضروش ها بصزود: این آمرهار کظاایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارتوسعه پیشگیری و د
…ایه میرده ارش کسب کزور آمومناطق مختلف شهری و روستایی استان توسط پنج تسهیلگر که در سطح کش

1400/08/081400/08/0815:4415:44

ی زنانرح تابآوری; طرکید بر آموزش سالمت جنسی و افزایش تابآوابا ت
گزار میشودرشهرستان ایالم ب5و دختران ایالمی در

شهایزوساعت آم50سال است که به مدت35تا20نان جوانزسال و 20تا…
ن توسعه پیشگیری وود. معارا کسب خواهند کرمختلف متناسب با ابعاد طرح 

ایرد نظر بروشهای مزوه به اینکه آمربا اشااستان ایالمیتیسزبهمان اعتیادرد
ق جنسی،وی نظیر آشنایی با سالمت جنسی، آشنایی با حقثنان شامل مباحز

…ی،تابری جنسیرری و بوبار

1400/08/081400/08/0814:4414:44

ی فرا می گیرندرزنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آو
د.را کسب خواهد کرد نظر روش های مختلف مزوساعت آم50اد به عنوان جامعه هدف به مدترآغاز می شود این اف…

ا شاملرنان زای رایه شده در این طرح برش های ازوآمایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دومعا
…ری و سبکوی، بارتابری جنسیرری و بوق جنسی، باروی نظیر آشنایی با سالمت جنسی، آشنایی با حقثمباح
1400/08/081400/08/0813:0513:05

ی فرا می گیرندرزنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آو
د.را کسب خواهد کرد نظر روش های مختلف مزوساعت آم50اد به عنوان جامعه هدف به مدترآغاز می شود این اف…

ا شاملرنان زای رایه شده در این طرح برش های ازوآمایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دومعا
…ری و سبکوی، بارتابری جنسیرری و بوق جنسی، باروی نظیر آشنایی با سالمت جنسی، آشنایی با حقثمباح
1400/08/081400/08/0812:0912:09
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ی فرا می گیرندرزنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آو
د: این طرح دررهار کظده اران افسزو، فرایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ا می شود که جامعهران اجره شهر و مهرل، آبدانان، دودارستان ایالم، چرپنج شه
35تا20نان جوان سنزسال و 20تا15ان نوجوان و جوانرهدف آن شامل دخت

ستان آغاز میرای این طرح که در این پنج شهرسال است. وی ادامه داد: در اج
…ادرشود این اف

1400/08/081400/08/0811:5811:58

ی فرا می گیرندرزنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آو
ش هایزوساعت آم۵۰اد به عنوان جامعه هدف به مدترآغاز می شود این اف…

مان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دود. معارا کسب خواهد کرد نظر رومختلف م
ا شاملرنان زای رایه شده در این طرح برش های ازوآمایالمیتیسزبهه کلرادا

ابریرری و بوق جنسی، باروی نظیر آشنایی با سالمت جنسی، آشنایی با حقثمباح
…ری و سبکوی، بارتجنسی

1400/08/081400/08/0811:1311:13

ی سالمت روان در ایالمرگان نخستین جشنواره استانی فرهنگی، هندگزیرب
معرفی شدند

ه با عنوانر، این جشنواایالمیتیسزبهز سه شنبه روابط عمومیوش ررازبه گ
لغایت18یم" به مناسبت هفته سالمت روان (رنده نگه دازا ر"سالمت روان 

هنگیان،ریان، فوان، دانشجزودم، اعم از دانشآمره عموم مژیوماه) رمه24
ار شد.موضوع های اینزگره برایی و غیرکنان دستگاههای اجرمندان، کارهن

…ه شامل کودکان و سالمترجشنوا

1400/08/041400/08/0412:0412:04

استان ایالمبهزیستیی مهرماه اداره کلربولتن خب
ا کلیک نمایید:ریر زلتن لینک وای مشاهده برب
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http://media.behzisti.ir/d/2021/10/26/0/137695.pdf
1400/08/041400/08/0410:2510:25

ساله در جنگل / خانواده اش را میشناسید ؟2یرپبدا کردن دخت
یلک جنگرساله در پا2ز ، پیدا شدن دختر بچهوان نیرهتش شبکه خبری رازبه گ

ایربهلیالنیتیسزبهو115ژانسروهلیالن و توسط نیروی انتظامی و به کمک ا
ماندهرل انتقال داده شد. فودارستان چرستان شهراقبتهای بیشتر به بیمارم

ستان هلیالن از تمام کسانی که از خانواده این کودکرنیروی انتظامی شه
…ند و خانوادهری داعاطال

1400/08/041400/08/0402:1502:15

پیدا شدن دختربچه رهاشده در هلیالن و ارجاع به اورژانس اجتماعی
ی از ساکنان روستای هایکدر این خصوص توضیح داد: یهلیالنیتیسزبههرس، مدیر اداردپراری کزگرش خبرازبه گ

یا سه2ر دختر بچه ای حدودوی متوجه حضقت اتفاروستان هلیالن، بصره از شهرهکه در بخش ری سیملک جنگراف پاراط
…یتیسزبها به پلیس وریت دختر بچه، موضوع ود پس از ررک می شود. حسن پاشایی گفت: این فرساله در این پا

1400/08/031400/08/0322:5022:50

ک جنگلی هلیالن / پدر و مادرش کیستند؟!رساله در پا2فیلم تکاندهنده از لحظه پیدا شدن دختر
هلیالنیتیسزبهو115ژانسروی هلیالن و توسط نیروی انتظامی و به کمک الک جنگرساله در پا2پیدا شدن دختر بچه

ک جنگلیبهرساله در پا2ل انتقال داده شد. گمشدن دختر بچهودارستان چرستان شهراقبتهای بیشتر به بیمارای مرب
…ستان هلیالن از تمام کسانی که از خانواده این کودکرمانده نیروی انتظامی شهرکنا، فرش رازگ
1400/08/031400/08/0310:0610:06
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ی شدردختر خردسال گمشده در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان ایالم بست
ییات اینز، حسن پاشایی در خصوص جایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

یلک جنگراف پاری از ساکنان روستای های اطکی12ز ساعتوخبر گفت: امر
یا سه ساله می شود.2ر این دختر بچه حدودوی متوجه حضقت اتفاروه بصرسیم

یتیسزبها به پلیس وریت دختر بچه، موضوع ود پس از رروی افزود: این ف
…سانی می کند کهرستان اطالع رشه

1400/08/011400/08/0122:3522:35

علی)(: دختر خردسال گمشده به بیمارستان امام هلیالنبهزیستیمدیر
سرابله ارجاع شد

ر دختر بچه ایوی متوجه حضقت اتفاروه بصری سیملک جنگراف پارهای اط…
یت دختر بچه، موضوعود پس از رریا سه ساله می شود. وی افزود: این ف2حدود

سانی می کند و بالفاصله پلیس ورستان اطالع رشهیتیسزبها پلیس ور
هلیالنیتیسزبهر پیدا می کنند. مدیروه حضری سیملک جنگردر پایتیسزبه

…ام دختر بچه بهزادامه داد: پس از اع

1400/08/011400/08/0122:1922:19

علی) سرابله ارجاع شد(دختر خردسال گمشده به بیمارستان امام 
یا سه ساله می شود. وی افزود:2ر دختر بچه ای حدودوی متوجه حضقت اتفاروه بصری سیملک جنگراف پارهای اط…

سانی می کند و بالفاصله پلیس ورستان اطالع رشهیتیسزبها پلیس وریت دختر بچه، موضوع ود پس از رراین ف
…ام دختر بچه بهزادامه داد: پس از اعهلیالنیتیسزبهر پیدا می کنند. مدیروه حضری سیملک جنگردر پایتیسزبه
1400/08/011400/08/0121:4621:46

ک جنگلی هلیالن پیدا شدرساله در پا2دختر بچه ای
ی هلیالن پیدا شد و جسم بی جان این کودکلک جنگرز در پاوه گفت: این کودک امررستان هلیالن در این بارشه…

ستانرستان شهراقبت های بیشتر به بیمارای مربهلیالنیتیسزبهو115ژانسروتوسط نیروی انتظامی و به کمک ا
…ند و خانوادهری داعل انتقال داده شد . وی افزود: از تمام کسانی که از خانواده این کودک اطالودارچ
1400/08/011400/08/0121:4021:40
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خ داد/ عکسرگ را لمس کرد/ در ایالم رساله ساعت ها م2این دختر
ی هلیالن و توسطلک جنگرساله در پا2ی هلیالن پیدا شد. پیدا شدن دختر بچهلک جنگرز در پاوداشت: این کودک امر…

لودارستان چرستان شهراقبتهای بیشتر به بیمارای مربهلیالنیتیسزبهو115ژانسرونیروی انتظامی و به کمک ا
…ستنانرمانده نیروی انتظامی شهری فلک جنگرساله در پا2انتقال داده شد. گم شدن دختر بچه

1400/08/011400/08/0121:1021:10

کز درمانی تحت مداوا استا: دختر خردسال گمشده در مرهلیالنبهزیستیمدیر اداره
ک میشود. وی افزود: اینریا سه ساله در این پا2ر دختر بچهای حدودوی متوجه حضقت اتفاروستان هلیالن بصرشه…
یتیسزبهسانی میکند و بالفاصله پلیس ورستان اطالع رشهیتیسزبها پلیس وریت دختر بچه، موضوع ود پس از ررف

…با بیان اینکه این دختر بچههلیالنیتیسزبههرر پیدا میکنند. مدیر اداوه حضری سیملک جنگردر پا
1400/08/011400/08/0120:4720:47

خ داد/ عکسرگ را لمس کرد/ در ایالم رساله ساعت ها م2این دختر
ی هلیالن و توسطلک جنگرساله در پا2ی هلیالن پیدا شد. پیدا شدن دختر بچهلک جنگرز در پاوداشت: این کودک امر…

لودارستان چرستان شهراقبتهای بیشتر به بیمارای مربهلیالنیتیسزبهو115ژانسرونیروی انتظامی و به کمک ا
…ستنانرمانده نیروی انتظامی شهری فلک جنگرساله در پا2انتقال داده شد. گم شدن دختر بچه

1400/08/011400/08/0118:5618:56

خ داد + عکسرگ را لمس کرد / در ایالم رساله ساعت ها م2این دختر
ی هلیالن ولک جنگرساله در پا2ی هلیالن پیدا شد . پیدا شدن دختر بچهلک جنگرز در پاوداشت: این کودک امر…

ستانرستان شهراقبتهای بیشتر به بیمارای مربهلیالنیتیسزبهو115ژانسروتوسط نیروی انتظامی و به کمک ا
…ستنان هلیالنرمانده نیروی انتظامی شهرک جنگلیفرساله در پا2ل انتقال داده شد. گمشدن دختر بچهودارچ
1400/08/011400/08/0117:2917:29
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علی)(: دختر خردسال گمشده به بیمارستان امام هلیالنبهزیستیمدیر
سرابله ارجاع شد

ر دختر بچه ایوی متوجه حضقت اتفاروه بصری سیملک جنگراف پارهای اط…
یت دختر بچه، موضوعود پس از رریا سه ساله می شود. وی افزود: این ف۲حدود

سانی می کند و بالفاصله پلیس ورستان اطالع رشهیتیسزبها پلیس ور
هلیالنیتیسزبهر پیدا می کنند. مدیروه حضری سیملک جنگردر پایتیسزبه

…ام دختر بچه بهزادامه داد: پس از اع

1400/08/011400/08/0116:3316:33

ک جنگلی هلیالنرساله در پا2پیدا شدن دختر بچه
زوهار داشت: این کودک امرظهنگ مجتبی مهدیان ارکز ایالم؛ سرصدا و سیما م…

115ژانسروی هلیالن پیدا شد و توسط نیروی انتظامی و به کمک الک جنگردر پا
لودارستان چرستان شهراقبتهای بیشتر به بیمارای مربهلیالنیتیسزبهو

ستنان هلیالن از تمام کسانی که ازرمانده نیروی انتظامی شهرانتقال داده شد. ف
…خانواده این

1400/08/011400/08/0115:2115:21

کنان در ایالم اجراری از اعتیاد ویژه کارح پیشگیر: طایالمبهزیستیکلرمدی
می شود

شزوساعت آم6دستگاه به مدت2کنان اینرحکارادامه داد: در این ط…
مان کسب خواهندزروانشناسان این ساوشناسان را توسط کارپیشگیری از اعتیاد 

د: این طرح با هدف پیشگیری از اعتیاد دررتاکیدکایالمیتیسزبهکلرد. مدیرک
ایی استانرا و در گام های بعدیدر سایر دستگاه های اجرمحیط های اداری اج

…یتانجام خواهد شد. هم

1400/08/011400/08/0112:2412:24
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