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لیتوای معلرار نفر دازه۱۰لیت در این استان،وای معلرد دارار فزه۱۷گفت: از مجموع حدوداستان ایالمیتیسزبهکلرمدی
ی شدید هستند.لشدید و خی
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هران خانه سالمت با همکاری اداره کودکان کار و دختژیونامه جشن یلدا ره بژیو��
شی کودک و خانوادهزوی آمتکز حمایرین، مرکل کتابخانه های عمومی، انجمن خی

#یلدا_ایالمیتیسز#بهیستنزان ایالم #بهتر_رکز ندای مهر دخترو م

1400/09/301400/09/3013:2513:25

یستنزی #بهتر_گندزنامه اقتصاد و سازوسانه/رردر ایالمیتیسزبه️♦
سانهر#_ایالمیتیسز#به

1400/09/301400/09/3012:0812:08

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

۵ 1400/9/30تا1400/9/1از بهزیستی ایالم

https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fhiDPQmiPr2
https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fhipdX3pAji
https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fhhap-3XDrs


روی در کشلفق به کسب رتبه عاومایالمیتیسزبهن توسعه پیشگیریومعا��
یتیسزبهه کلریی به شکایات اداود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اومسئ��شد 
ه کل دررمان اعتیاد این ادارن توسعه پیشگیری و دواز کسب رتبه معاایالم
یابی شاخصزری با اعالم این خبر افزود: بر اساس الزصادق خ��ر خبر داد. وکش

…یتی نظام نامه نظارصهای اختصا

1400/09/291400/09/2910:1010:10

_ایالمیتیسز#بهیستنزی چشم در ایالم #بهتر_لای طرح پیشگیری از تنبراج️❇
ی_چشمل#تنب
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دندریافت کریال تسهیالت اشتغال درد رمیلیا125ایالمیتیسزبهیانومددج��
یر پوشش این نهاد در سال جاریزیان وگفت: مددجایالمیتیسزبهمدیر کل��

ارهزبه گفته "��ده اند. ریافت کریال تسهیالت اشتغال درد رمیلیا125نوتاکن
…یانوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240ی"، این تسهیالت اشتغال بهتهم

1400/09/281400/09/2812:1512:15

هری در جشنواله متواروای سومین دربایالمیتیسزبهخشش روابط عمومیرد��
کزرنا مرنگار ایرو خبایالمیتیسزبه مدیر روابط عمومی��الن وسانه ای معلری لم

ایرا برالن در استان اصفهان وسانه ای معلری له مرمین جشنوارهاچعنوان ۲ایالم
سانه ایره رمین جشنوارهاچآیین اختتامیه ��د ری کسب کله متواروسومین د

…ر بعدوالن کشومعل
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شید غبارروایی و خرهز ای روح دو صد مسیح محتاج دمت ◾◾◾◾◾◾
…مترهای شکسته ، حلم نداری بانو؟ ای وسعت دری گفته که تو حکقدمت 

_ایالمیتیسز#بهیستنزیت باد #بهتر_زعتسیدن ایام فاطمیه تسلیت و رارف
#شهادت #فاطمیه

1400/09/261400/09/2613:5213:52

ل دفترومسئ��ی تیابی شاخص های نظارزردر اایالمیتیسزبهفقیتوم��
گفت: شماریایالمیتیسزبهه کلریی به شکایات اداود و پاسخگریابی عملکزرا

ی درتی و نظام نامه نظارصه کل بر اساس شاخص های اختصاراز دفاتر این ادا
به گفته صادق��دند. را کسب کری لشش ماهه نخست سال جاری رتبه های عا

…هریابی ادازری، بر اساس این الزخ

1400/09/231400/09/2309:4509:45

مان اعتیادرکز توسعه پیشگیری و درییس مرضوان مدنی" ردکتر "فاطمه ��
در��د رتقدیر کایالمیتیسزبهی" مدیر کلتا همرهزر از دکتر "وکشیتیسزبه

دهایرونامه ها و دستاردم با برنامه آمده است: "آشنایی آحاد مرمتن این تقدی
روه به منظزوی در این حصانه و نیز نقش بی بدیل نیروی تخصرمهم پیشگی

…نامه های غربالگری،رای براج
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ایالمیتیسزبهی درگندزاکز مثبت راری نشست هم اندیشی روسای مزگرب��
ز شنبه در سالن اجتماعاتوی رگندزاکز مثبت رنشست هم اندیشی روسای م��
در این نشست باایالمیتیسزبهمدیر کل��ار شد. زگربایالمیتیسزبهه کلرادا

یق اینراز طیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مراشا
…دم و جامعهراکز به عموم مرم

1400/09/201400/09/2013:5013:50

دواجز#ا_ایالمیتیسز#بهیستنزدواج #بهتر_زشی پیش از ازوپیام های آم��
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جات ورده علو درای آن سفر کرحمان برند مهربان و وض می نمائیم، از خدارع…
ی مدیر کلتا همرهزیم. رماندگان صبر و شکیبایی مسالت دازی و بالعاتای حضررب

استان ایالمیتیسزبه

1400/09/181400/09/1815:3215:32

یانووی از مددج��شکار ایالمی زرول وضا احمدی» معلرراستقبال از «امی��
یلچروی بسکتبال با لستان ایالم و عضو تیم مرشهیتیسزبهجامعه هدف

فق بهوین مران است که در مسابقات آسیایی جوانان در بحرری اسالمی ایوجمه
ز در بدووستان ایالم عصر امررشهیتیسزبهییسر��کسب مقام نخست شدند 

…شکار از وی استقبالزرول ورود این معلو
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درایالمیتیسزبهالنوسانه بازتاب نشست خبری هفته معلردر ایالمیتیسزبه#
الن #خبرو#معل_ایالمیتیسز#بهیستنزسانه ها #بهتر_ر

1400/09/171400/09/1712:5112:51
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د: در بحث مناسبسازی معابررنشان کرخاطاستان ایالمیتیسزبهکلر. مدی
مانزنیهایی با سازایرواحتتر کنیم رالن وای معلرا بردد رعمومی، تالش شده ت

ی مسکنلجمله طرح مزهها اژای پرورفته تا در اجرتگرونظام مهندسی ص
فته شود.رالن در نظر گودد معلرهت تجساختها ریز

…لیتوان#ایالم#معلرری#ایوری_ایالم#اخبار_فو#اخبار_ف

1400/09/161400/09/1623:1523:15

ل ایالمی دروفق معلوی» زوج ملا جمارهزر «احسان صید یوسفی» و «وحض��
لیتوای_معلراد_داریستن #افزنا» #بهتر_ژنی «روویزیونده تلزنامه رب

_ایالمیتیسز#به

1400/09/151400/09/1511:5011:50

در حاشیه��فت رار گرستان قری این شهلالن محووماندار وجمعی از مسر ف…
امد تجلیلرشان در این نمایشگاه به نمایش درل که اثاومعل۱۴این نمایشگاه از

لیت #نمایشگاه #هنروای_معلراد_داریستن #افز#بهتر__ایالمیتیسز#بهشد
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 در��مان نظام مهندسی استان زییس ساربا ایالمیتیسزبهدیدار مدیر کل️✴
ت بر مناسب سازیرالن انجام شد لزوم نظاومان با هفته معلزاین دیدار که هم

ه مهندسانژیوشی مناسب سازی زوه های آمرواری دزگرفضاهای عمومی، ب
عایت مناسبرر وی به منظلت بر ساخت مسکن مران و نظارساختمان و پیمانکا
…النودد معلرلت توسازی با هدف سه

1400/09/141400/09/1413:2413:24

یتیسزبهی" مدیر کلتا همرهزالن دکتر "وامیداشت هفته معلرمان با گزهم��
یستنزد #بهتر_ره کل تقدیر کرلیت شاغل در این اداوای معلرکنان داراز کاایالم
لیتوای_معلراد_دارالن #افو#معل_ایالمیتیسز#به
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نها شناسایی میشودآعدادهای هنری تکنندگان در این طرح عالوه بر اینکه اس…
ههای مختلف نیز آماده خواهند شد.رقابتهای جشنوارر در وای حضرب

لیت #هنروای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1400/09/141400/09/1410:3710:37
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یستنز#بهتر__ایالمیتیسز#بهالنوگداشت هفته معلرزز شمار بور️♦
لیتوای_معلراد_دار#اف

1400/09/141400/09/1409:1609:16

الن مجازیوبه مناسبت هفته معلایالمیتیسزبهنشست خبری مدیر کل��
شاد اسالمی ورهنگ و اره کل فرفته با اداری انجام گگبا هماهن��ار می شود زگرب

یحرالن و تشوگداشت هفته معلرزخانه مطبوعات استان این نشست با عنوان ب
ترونا امشب بصوان کررواستان در دیتیسزبهه کلرعالیت های ادافنامه ها و رب

…این��ار می شود. زگرمجازی ب

1400/09/141400/09/1409:1509:15

ستان ایالم،رشهیتیسزبهکتراری همایش پیشگیری از ایدز با مشازگرب�🔶�
ی، استانداری ، دفاتر تحصیلگری و نیرویههاد دانشگاجی، هالل احمر، کشزعلوم پ

#ایدز_ایالمیتیسز#بهیستنزک ملت #بهتر_رانتظامی در محل پا

swo.ilam| @ادامه

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

۱۶ 1400/9/30تا1400/9/1از بهزیستی ایالم

https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fg32tA6xXsp
https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fg1964bxzOa


1400/09/131400/09/1312:5712:57

نها شناسایی میشودآعدادهای هنری تکنندگان در این طرح عالوه بر اینکه اس…
ههای مختلف نیز آماده خواهند شد.رقابتهای جشنوارر در وای حضرب

النو#هنر #معل_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1400/09/131400/09/1311:3511:35

لیتوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنزرالن #بهتوشمار هفته معلزور��
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هانیجز وامیداشت رری توسط توانخواهان بمناسبت گکای نمایش عروسراج��
یگندزکز مثبت ران به همت مرک اسالمیه مهرشهیتیسزبهالن در مجتمعومعل

لیت #نمایشوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنزستان #بهتر_راین شه

1400/09/121400/09/1222:2222:22

_ایالمیتیسز#بهیستنزالن #بهتر_وگداشت معلرزز شمار هفته بور️♦
لیتوای_معلراد_دار#اف

1400/09/121400/09/1210:3710:37
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_ایالمیتیسز#بهیستنزالن #بهتر_وز شمار هفته معلور��
لیتوای_معلراد_دار#اف

1400/09/111400/09/1109:3009:30

ریوالن نابینایی که در مسابقات کشوالن و تجلیل از معلوی معلتهای دسرهن…
نامه بودرفق به کسب مقام شدند از دیگر بخشهای این بودومیدانی م

لیتوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_
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النوودید مسزد بارودر این نمایشگاه که م️♦پا شد ران براز ایدر در شهر دهل…
یستنزفته شد #بهتر_رایگان ایدز از داوطلبان گرفت تست رار گردم قری و ملمح
#ایدز #نمایشگاه_ایالمیتیسز#به

1400/09/101400/09/1015:1615:16
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الن خدمات کلینیک جامعوگفت: در هفته معلایالمیتیسزبهکلر. مدی
۸الن ازوایگان خواهد بود. در هفته معلردم رای عموم مرتوانبخشی شهر ایالم ب

اپیرتویزمانی و فیری، گفتار دجکز شامل شنوایی سنرآذر خدمات این م۱۴تا
ایگان خواهد بود. انجامردم نیز رای عموم مرلیت بوای معلراد دارعالوه بر اف
…هیهتیی، وادیرمصاحبه 

1400/09/101400/09/1010:3010:30

_ایالمیتیسز#بهیستنزالن #بهتر_وز شمار هفته معلور️♦
لیتوای_معلراد_دار#اف

1400/09/101400/09/1009:1009:10

لیتوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنزالن #بهتر_وشمار هفته معلزور️♦
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1400/09/091400/09/0919:4919:49

ر گفت: بر اساس تفاهم نامهوه) کشرت امام خمینی(رمان حضرایی فرستاد اج…
ش و بهداشت وروش و پرزوارتخانه های آمزوکت رای که هفته آینده با مشا

یر پوششزار کودک زه140ر هفته آینده منعقد می شودوکشیتیسزبهمانزسا
ز سه شنبه درواهیمی ررمجتبی اب��فت. رار خواهند گرغربالگری بینایی ق

…الن ووگداشت هفته معلرزهمایش ب

swo.ilam| @ادامه

swo.ilam
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@swo.ilam
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1400/09/091400/09/0919:0219:02

مان بازیی ایالم و توسعه هموادیرنامه ردر بایالمیتیسزبهر مدیر کلوحض��
ادیور#_ایالمیتیسز#بهیستنزالن #بهتر_وهفته معل

1400/09/091400/09/0908:0108:01

ایگانرالن وخدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معل️♦️♦
الن خدمات کلینیکومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهمدیر کل��شد 

ی-توانبخشی.لایگان شد. عکس-اصردم رای عموم مرجامع توانبخشی شهر ایالم ب
ماهرآذ۱۴تا۸الن ازور در هفته معلوی، به همین منظتا همرهز به گفته ��

…کز شامل شنواییرخدمات این م

1400/09/081400/09/0809:3309:33
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النوبه مناسبت هفته معلایالمیتیسزبهیک مدیر کلرپیام تب��
لیتوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1400/09/081400/09/0809:3009:30

یستنزلیت #بهتر_وای معلراد دارز شمار هفته افور��
لیتوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#به

1400/09/081400/09/0808:2308:23

swo.ilam| @ادامه
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لیت با شعار "پیش بسوی دنیاییوای معلراد دارماه هفته افرآذ14لغایت8��
ایراد دارکت افراهبری و مشارنا با وس پذیر و پایدار بعد از بیماری کرراگیر، دسترف

لیتوای_معلراد_دار#اف_ایالمیتیسز#بهیستنزامی باد #بهتر_رلیت" گومعل

1400/09/071400/09/0720:2420:24

اکزرس مرمایش اچ آی وی می دهم" ادزآتید به کمپین* "من هم و*شما هم دع
ایستگاه کاهش آسیب اعتیاد-️♦️♦ایگان تست «اچ آی وی»: رهت انجام ج

ان خیابان سعدیری_ دهلگندزید وکز گذری نرم️♦️♦ک ملت رایالم جنب پا
در مناطق آسیب خیزروید سالمت-حضوسان سیار نرتیم امداد ️♦️♦بی وجن

#ایدز_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1400/09/061400/09/0611:4611:46

swo.ilam| @ادامه
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ر ووان کشراده، مدیر عامل مجمع خیزه زیمی تبار در دیدار با حمروالمسلمین ک…
گاهرخوارنده شیزه این مجمع و خیر سارحاج حمید شاه حسینی عضو هیات مدی

اد خیررند به افوفیقی است که خداومندان تزافزود: خدمت به نیاایالمیتیسزبه
اد خدماتروی با تقدیر از اف��صت استفاده بهینه کنند. راعطا و باید از این ف

…اد خیرراف

1400/09/051400/09/0511:4611:46

ایرنی بوواحد مسک۵۴:ایالمیتیسزبهمغان خیر نیک اندیش به جامعه هدفرا
ینرمدیر عامل مجمع خی��ل در ایالم احداث میشود وای دو معلرخانوادههای دا

۵۴ه این مجمعرضا شاهحسینی عضو هیات مدیرر گفت:به همت حمیدوکش
ل استان ایالم احداث خواهدوای دو عضو معلرای خانوادههای دارنی بوواحد مسک

…زواده رزهزحسن حم��شد. 

1400/09/041400/09/0415:2515:25

ر و حاجوان کشره ای، مدیر عامل مجمع خیزحسن حم️♦یری وش تصراز#گ
گاهرخوارنده شیزه این مجمع و خیر سارضا شاه حسینی عضو هیات مدیرحمید

ی فقیه درلودر سفر به این استان عالوه بر دیدار با نماینده ایالمیتیسزبه
گاه و خانه کودک و نوجوانرخواراستان و امام جمعه ایالم در جمع کودکان شی

…ر یافتند وحضایالمیتیسزبه

ilam.adineh| @ادامه
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1400/09/041400/09/0414:1614:16
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انراده، مدیر عامل مجمع خیزه زز پنجشنبه در دیدار با حمویمی تبار ررر کون…
ندهزه این مجمع و خیر سارر و حاج حمید شاه حسینی عضو هیات مدیوکش
ندوفیقی است که خداومندان تزافزود: خدمت به نیاایالمیتیسزبهگاهرخوارشی

وی با ذکر اینکه��صت استفاده بهینه کنند. راد خیر اعطا و باید از این فربه اف
…ادربسیاری از اف

1400/09/041400/09/0413:2413:24

ی اماملدهمایی بسیجیان در مصردر گایالمیتیسزبهکنانرر کاوحض��
گداشت هفته بسیجرزمان با بزه) همرخمینی(

1400/09/031400/09/0311:1511:15

مان بازهم��هادی جدر میز خدمت یتیسزبهدم توسطرسی مشکالت مررب��
ارزان و سه هرداری سله مراری کنگزگرامیداشت هفته بسیج و در استانه برگ

هادی در مسجد امام حسین(ع) محله سبزی اباد ایالمجشهید استان، میز خدمت 
عدادی ازتستان ایالم و رشهیتیسزبههرییس ادارنامه ردر این ب��ار شد زگرب

…کنان این مجموعه در کناررکا

swo.ilam| @ادامه
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1400/09/021400/09/0213:3713:37

سانهر#_ایالمیتیسز#بهیستنزسانه #بهتر_ردر ایالمیتیسزبه��

swo.ilam| @ادامه

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

۲۹ 1400/9/30تا1400/9/1از بهزیستی ایالم

https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fgQax.QAsS7


1400/09/021400/09/0207:4207:42

swo.ilam| @ادامه
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تلگرام

۳۱ 1400/9/30تا1400/9/1از بهزیستی ایالم



کز صدا ورداد با دانشگاه ایالم مرارف قرتومان ط۸۸۰۰هرستا۳دی هتل۰۸یلا۰۴لوان _استانبرهتر هوایی #و ت️⚡
ایری بطهای اقسارواری تزگرهت بجیهای استان ایالم رمانداراستانداری فاستان ایالمیتیسزبههرسیمای استان ایالم ادا

…Www.instagram�👇👇�ندیدوکت الغدیر بپیرام شره به اینستاگژیوهای رواطالع از ت
1400/09/271400/09/2713:0013:00

صدی طرحرد۱۰۰پوشش��اق صادر شده است. ______________________________ ران به عری مهلز بین الملرم…
فق طرح توانبخشی مبتنی بروای مره به اجربا اشاایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهزتوانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالم 
…صدی در ایالم داشته است.رد۱۰۰ن پوششوجامعه در استان گفت: این طرح تاکن

1400/09/251400/09/2522:4022:40

ارهز��صدی طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالم **رد۱۰۰ **پ وشش��
لیت بهوای معلراد دارسی آسان افردست��: ایالمیتیسزبهکلری، مدیتهم

ل درواد معلردایی خدمات به افزکز رخدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تم
ایرها بردر شهیتیسزبهاکزرعه این قشر به مجارمناطق شهری و کاهش م

…ایایزین مریافت خدمات از جمله مهمترد

1400/09/251400/09/2514:5814:58

ارزگرماه در استان اصفهان برآذ۲۲ز دوشنبهوهر دیرظر بعد از والن کشوای معل…
ل روابط عمومیووکز ایالم و مسرنا مرنگار ایرم خبراده خزآه رکه در این جشنوا

۷۵ی شد.فرل بخش خبر و نفر دوم بخش تیتر معوبه عنوان نفر اایالمیتیسزبه
فقیت پشت دیوارولیت شنوایی قابل پیشگیری است و دنیای موصد معلرد

…سکوت به ترتیب عنوان

1400/09/231400/09/2314:0214:02
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کز صدا ورداد با دانشگاه ایالم مرارف قرتومان ط۲۹۰۰هرستا۳دی هتل۰۱یلآذر ا۲۸ر هوایی #ایالم_مشهدو ت️⚡
ایری بطهای اقسارواری تزگرهت بجیهای استان ایالم رمانداراستانداری فاستان ایالمیتیسزبههرسیمای استان ایالم ادا

…Www.instagram�👇👇�ندیدوکت الغدیر بپیرام شره به اینستاگژیوهای رواطالع از ت
1400/09/231400/09/2312:0012:00

یی بهود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اوی, مسئلزصادق خ��ر شد وی در کشلفق به کسب رتبه عاومایالمیتیسزبه��
ر شدهوی در کشلفق به کسب رتبه عاوی متدر شاخصهای نظارایالمیتیسزبه��: ایالمیتیسزبهه کلرشکایات ادا

yjc.news/00XYj4 🆔 @yjcilam��است. 
1400/09/231400/09/2311:2811:28

یی به شکایاتود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اومسئ��ی تیابی شاخص های نظارزردر اایالمیتیسزبهفقیتوم��
ی درتی و نظام نامه نظارصه کل بر اساس شاخص های اختصارگفت: شماری از دفاتر این اداایالمیتیسزبهه کلرادا

…هریابی ادازری، بر اساس این الزبه گفته صادق خ��دند. را کسب کری لشش ماهه نخست سال جاری رتبه های عا
1400/09/231400/09/2311:2411:24

یی بهود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اوی مسئتیابی شاخص های نظارزردر ااستان ایالمیتیسزبهمامزفقیت ساوم��
ی و نظام نامهصه کل بر اساس شاخص های اختصارگفت: شماری از دفاتر این اداایالمیتیسزبهه کلرشکایات ادا

…یابیزری، بر اساس این الزدند. به گفته صادق خرا کسب کری لی در شش ماهه نخست سال جاری رتبه های عاتنظار
1400/09/231400/09/2310:3610:36

یی به شکایاتود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اومسئ��ی تیابی شاخص های نظارزردر اایالمیتیسزبهفقیتوم��
ی درتی و نظام نامه نظارصه کل بر اساس شاخص های اختصارگفت: شماری از دفاتر این اداایالمیتیسزبهه کلرادا

…هریابی ادازری، بر اساس این الزبه گفته صادق خ��دند. را کسب کری لشش ماهه نخست سال جاری رتبه های عا
1400/09/231400/09/2310:3610:36
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هریی به شکایات اداود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اومسئ��ی تیابی شاخص های نظارزردر اایالمیتیسزبهفقیتوم
ی در ششتی و نظام نامه نظارصه کل بر اساس شاخص های اختصارگفت: شماری از دفاتر این اداایالمیتیسزبهکل

…هریابی ادازرد: بر اساس این ارهار کظی، الزدند. صادق خرا کسب کری لماهه نخست سال جاری رتبه های عا
1400/09/231400/09/2310:3510:35

تومان با۴۲۰۰هرستا۳آذر هتل۳۰یلا۲۶مانشاه_کیشرر هوایی #کو ت️⚡
هرکز صدا و سیمای استان ایالم ادارداد با دانشگاه ایالم مرارف قرناهار ط

هایرواری تزگرهت بجیهای استان ایالم رمانداراستانداری فاستان ایالمیتیسزبه
کت الغدیررام شره به اینستاگژیوهای روای اطالع از تری بطاقسا
…Www.instagram�👇👇�ندیدوبپی

1400/09/201400/09/2012:3012:30

یر نظر مجموعهزاکز رت بهداشت انجام و این مرازوفه کلینیک ها از سوی رعتعیین نرخ تساند رسانه به استحضار می ر…
یافت خدمات گفتاررمند دزفاه حال خانواده های نیارهت جدر ایالمیتیسزبهه کلرند. ضمنا ادارعالیت دافی کشزعلوم پ

…ت تمایل می توانندروار بوده که در صرف قرکز در شهر ایالم طرمانی با یک مردرمانی و کارد
1400/09/181400/09/1820:2620:26

تومان با۳۶۹۰هرستا۳هتل��آذر ۲۲یلا۱۹مانشاه_کیشرر هوایی #کو ت️⚡
هرکز صدا و سیمای استان ایالم ادارداد با دانشگاه ایالم مرارف قرناهار ط

هایرواری تزگرهت بجیهای استان ایالم رمانداراستانداری فاستان ایالمیتیسزبه
کت الغدیررام شره به اینستاگژیوهای روای اطالع از تری بطاقسا
…Www.instagram�👇👇�ندیدوبپی

1400/09/171400/09/1713:0013:00
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ندوعلیروند حسین نوهداری می شگنیتیسزبهاکزرل در مونفر معل323عدادت: استان ایالمیتیسزبهن توانبخشیومعا
6عدادتلین استان ایالم گفت: ودم و مسئرنگار کانال خبری مرنا در پاسخ به سواالت خبوسانه و کرره رگردر گفتگوی کا

…ان روانی آقا ورسال، بیما۱۴لین کمتر ازوسال و معل۱۴لین ذهنی باالیوکز در ایالم از معلرم
1400/09/141400/09/1422:5022:50

مردم و مسئولین استان ایالم
35/100

@mardom_modiran
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ک به تنبلی چشم در دهلرانوک مشکدکو50دهلران| شناسایی
هرز سه شنبه با اشاو، حشمت اهلل غالمی رایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ستان افزود: اینرسال در این شه6تا3ای طرح غربالگری بینایی کودکانربه اج
ی شدند.فرشک و بینایی سنج معزعیت بینایی به پضسی بیشتر وررا برکودکان ب

6تا3های گذشته در این طرح کودکانلن ساووی وی با ذکر اینکه امسال همچ
…شزوسال توسط مربیان آم

1400/09/301400/09/3014:1314:13

پایگاه آبدانان22ی بینایی دررح غربالگرآبدانان| اجرای ط
ری با اعالم این خبر افزود:و، محمد صبایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ا می شود. وی با ذکر اینکه دررستان اجراین طرح همه ساله در سطح این شه
ندرار می گیرد سنجش بینایی قروسال توسط مربیان م6تا3این طرح کودکان

د هدف غربالگری بینایی شده اند. به گفتهروار کودک مزن دو هوادامه داد: تاکن
…ری، این کودکانوصب

1400/09/301400/09/3012:3612:36

کان در آبدانان اجرامی شوددی بینایی کورح غربالگرشهرستان آبدانان:طبهزیستیرییس اداره
ستان خبر داد.رپایگاه این شه22ای طرح غربالگری بینایی کودکان درراز اجآبدانانیتیسزبههرییس اداربازتاب ایالم/

1400/09/301400/09/3012:3412:34
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ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالمراجرای ط
لیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدموای معلراد دارسی آسان افردست…
عه این قشر بهجارل در مناطق شهری و کاهش مواد معلردایی خدمات به افززکرتم
ایای طرحزین مرا از جمله مهمتریافت خدمات رای درها بردر شهیتیسزبهاکزرم

توانبخشی مبتنی بر جامعه است. وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در ایالم
…پوشش مناسبی داشته

1400/09/301400/09/3012:2412:24

ی بیناییرح غربالگرک ایوانی در طدایوان| پوشش یک هزار کو
ز سه شنبه با اعالم اینو، اقبال یاسمی رایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

سال این طرح از6تا3ای طرح سنجش بینایی کودکانراستای اجرخبر افزود: در 
ای این طرح که با همکاریرابتدای آبان ماه آغاز شده است. وی ادامه داد: در اج

ا شدهره پیشگیری اجزومان و همچنین حرهای سالمت شبکه بهداشت ودهپایگا
…ار نفرزبیش از ه

1400/09/301400/09/3009:1109:11

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند125ایالمبهزیستیمددجویان
یال تسهیالترد رمیلیا125نویان تحت پوشش این نهاد امسال تاکنوگفت: مددجایالمیتیسزبهکلرپیام آذری - مدی

هارظی اتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازده اند. به گریافت کراشتغال د
…ایراد داریان اعم از افوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240داشت: این تسهیالت اشتغال به

1400/09/291400/09/2915:3915:39

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند125ایالمبهزیستیمددجویان
یال تسهیالترد رمیلیا125نویان تحت پوشش این نهاد امسال تاکنوگفت: مددجایالمیتیسزبهکلرس - مدیرپیام فا

هارظی اتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازده اند. به گریافت کراشتغال د
…ایراد داریان اعم از افوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240داشت: این تسهیالت اشتغال به

1400/09/291400/09/2915:2515:25
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میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند125ایالمبهزیستیمددجویان
یالرد رمیلیا125نویان تحت پوشش این نهاد امسال تاکنوگفت: مددجایالمیتیسزبهکلرسمان - مدیران پرای

یتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازده اند. به گریافت کرتسهیالت اشتغال د
…ایراد داریان اعم از افوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240هار داشت: این تسهیالت اشتغال بهظا
1400/09/291400/09/2914:2914:29

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند125ایالمبهزیستیمددجویان
یالرد رمیلیا125نویان تحت پوشش این نهاد امسال تاکنوگفت: مددجایالمیتیسزبهکلریابی - مدیرازسیاست و با

یتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازده اند. به گریافت کرتسهیالت اشتغال د
…ادریان اعم از افوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240هار داشت: این تسهیالت اشتغال بهظا
1400/09/291400/09/2914:1614:16

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت125ایالمبهزیستیمددجویان
کردند

500ن حدودود و افزود: تاکنریال عنوان کرد رمیلیا450ا در سال جاری حدودر…
کلری شدهاند. مدیفریافت این تسهیالت به بانک ها معرای دریان بونفر از مددج

یالرن ومیلی500اریان وی این تسهیالت بهمددجتداخرانه پرسایالمیتیسزبه
داخت هفت سالهرپزصد با بارهار دچخسود رد: این اعتبار با نرعنوان و تاکید ک

…خواهد بود.

1400/09/291400/09/2912:3912:39

میلیارد ریال بوده است315در سال گذشتهبهزیستیمیزان اعتبار اشتغال مددجویان
یافت اینرای دریان بونفر از مددج500ن حدودود و افزود: تاکنریال عنوان کرد رمیلیا450ا در سال جاری حدودر…

نومیلی500اریان وی این تسهیالت به مددجتداخرانه پرسایالمیتیسزبهکلری شده اند. مدیفرتسهیالت به بانک ها مع
…داخت هفت ساله خواهد بود.رپزصد با بارهار دچد: این اعتبار با نرخ سود ریال عنوان و تاکید کر
1400/09/291400/09/2910:2610:26

ایران پرسمان
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موفق به کسب رتبه عالی در کشورایالمبهزیستییرمعاون توسعه پیشگی
شد
ی با اعالم این خبرلز، صادق خایالمیتیسزبهز دوشنبه روابط عمومیوش ررازبه گ

ی ستاد برتی نظام نامه نظارصیابی شاخص های اختصازرافزود: بر اساس ا
از مجموع یک950/680نت توسعه پیشگیری با کسب امتیازوه معازواستان، ح

ی در شش ماهه نخست امسال شد. به گفتهلفق به کسب رتبه عاوار امتیاز مزه
…هارچیابی از زروی، این ا

1400/09/291400/09/2910:1910:19

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند125ایالمبهزیستیمددجویان
یافت اینرای دریان بونفر از مددج500ن حدودود و افزود: تاکنریال عنوان کرد رمیلیا450ا حدودردر سال جاری 16…

نومیلی500اریان وی این تسهیالت به مددجتداخرانه پرسایالمیتیسزبهکلری شده اند. مدیفرها معکتسهیالت به بان
…داخت هفت ساله خواهد بود. ویرپزصد با بارهار دچد و گفت: این اعتبار با نرخ سود ریال عنوان کر
1400/09/281400/09/2814:5714:57

میلیارد ریال125ایالمبهزیستی: مددجویانایالمبهزیستیکلرمدی
تسهیالت اشتغال دریافت کرد

یال تسهیالترد رمیلیا125داختری از پتا همرهزاری مهر ، زگرش خبرازبه گ
خبر داد و گفت: این تسهیالتایالمیتیسزبهیر پوششزیان واشتغال به مددج

ایراد داریان اعم از افوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240اشتغال به
یافت آن صاحب شغل شده اند. وی مجموع اعتباررلیت با دولیت و غیر معلومعل

…هریان این اداواشتغال مددج

1400/09/281400/09/2814:4814:48

نبود مهارت کافی در ازدواج مهمترین عامل جداییها در ایالم
ر که میدانید زوجین قبلوسال بوده است. همانط32سال و خانمها37سال و سن طالق در میان آقایان26خانمها…

ی باگندزای ادامه ره مشکالت خود برند تا درباوجاع داده شرایتیسزبههره به ادارویافت مشارای دراز طالق باید ب
…استا و پس از مصاحبه بارت امکان از طالق جلوگیری شود. در همین روشناسان صحبت کنند تا در صرکا
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1400/09/281400/09/2814:4114:41

استبهزیستیزهرا همتی : ایجاد اشتغال برای مددجویان در اولویت سازمان
دار استروخراز اهمیت باالیی بیتیسزبهیانوایی مددجزی با بیان اینکه اشتغالتا همرهزاری موج ایالم، زگرش خبرازبه گ

یتیسزبهداخت شده است. مدیر کلریال اعتبار به متقاضیان تسهیالت اشتغال پرد رمیلیا125ی سال جاریطگفت: 
…یافت این تسهیالت بهرای دریان بونفر از مددج500ن حدودوه به اینکه تاکنربا اشااستان ایالم

1400/09/281400/09/2814:2014:20

در ایالمبهزیستیدرصدی اعتبارات اشتغال مددجویان40افزایش
اریزگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوهر امرظایالمیتیسزبهی مدیر کلتا همرهز

125نویر پوشش این نهاد در سال جاری تاکنزیان وس در ایالم گفت: مددجرفا
دهاند. وی افزود: این تسهیالت اشتغالریافت کریال تسهیالت اشتغال درد رمیلیا

لیت و غیروای معلراد داریان اعم از افوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240به
…لیت باومعل
1400/09/281400/09/2814:1214:12

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند125ایالمبهزیستیمددجویان
یال تسهیالترد رمیلیا125یافتر، از دایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهزان جوان از ایالم ، رنگارش باشگاه خبرازبه گ

داخترن پونفر تاکن240خبر داد و گفت: این تسهیالت اشتغال بهایالمیتیسزبهیر پوششزیان واشتغال توسط مددج
…یافت آن صاحب شغل شده اند.رلیت با دولیت و غیر معلوای معلراد داریان اعم از افوشده و مددج

1400/09/281400/09/2813:3713:37

ی از تنبلی چشم در ایالمرح پیشگیری| اجرای طرگزارش تصوی
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1400/09/281400/09/2813:1513:15

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند125ایالمبهزیستیمددجویان
نونفر تاکن240هار داشت: این تسهیالت اشتغال بهظی اتا همرهز، ایالمیتیسزبهز یکشنبه روابط عمومیوش ررازبه گ

www.behzisti.ir|ادامه
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یافت آن صاحب شغل شده اند. وی مجموعرلیت با دولیت و غیر معلوای معلراد داریان اعم از افوداخت شده و مددجرپ
…یالرد رمیلیا450ا در سال جاری حدودر16هره کل از محل تبصریان این اداواعتبار اشتغال مددج

1400/09/281400/09/2813:1513:15

125در ایالمبهزیستیکل بهنزیستی استان خبر داد: مددجویانرمدی
میلیارد ریال تسهیالت اشتغال گرفتند

یانوداخت شده و مددجرن پونفر تاکن240د: تسهیالت اشتغال بهرهار کظا…
یافت آن صاحب شغل شدهاند.رلیت با دولیت و غیر معلوای معلراد داراعم از اف

ه کل از محلریان این اداو، مجموع اعتبار اشتغال مددجایالمیتیسزبهکلرمدی
نود و گفت: تاکنریال عنوان کرد رمیلیا450ا حدودردر سال جاری 16هرتبص

…نفر از500حدود

1400/09/281400/09/2812:5612:56

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند۱۲۵ایالمبهزیستیمددجویان
د وریال عنوان کرن ومیلی500اریان وی این تسهیالت به مددجتداخرانه پرس…

داخت هفت ساله خواهد بود.رپزصد با بارهار دچگفت: این اعتبار با نرخ سود 
یان کهوی مددجفرداخت این تسهیالت با معرد: پرهار کظاایالمیتیسزبهکلرمدی

هایکستان و استان تایید شده اند به بانرنها در کمیته شهآنده اشتغال وپر
…عامل انجام شده است.

1400/09/281400/09/2812:4612:46

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند۱۲۵ایالمبهزیستیمددجویان
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یافت اینرای دریان بونفر از مددج۵۰۰ن حدودود و افزود: تاکنریال عنوان کرد رمیلیا۴۵۰ا در سال جاری حدودر…
نومیلی۵۰۰اریان وی این تسهیالت به مددجتداخرانه پرسایالمیتیسزبهکلری شده اند. مدیفرتسهیالت به بانک ها مع

…داخت هفت ساله خواهد بود.رپزصد با بارهار دچد: این اعتبار با نرخ سود ریال عنوان و تاکید کر

1400/09/281400/09/2812:0212:02

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالمردرصدی ط100در رسانه| پوشش
ل درواد معلردایی خدمات به افزکز رلیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تموای معلراد دارسی آسان افردست…

ایایزین مرا از جمله مهم تریافت خدمات رای درها بردر شهیتیسزبهاکزرعه این قشر به مجارمناطق شهری و کاهش م
…طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است. وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در ایالم پوشش مناسبی داشته

1400/09/271400/09/2711:1011:10

طالق؛ معضل اصلی خانوادههای ایالمی/ نبود مهارت کافی در ازدواج
مهمترین عامل جداییها

سال بوده32سال و خانمها37سال و سن طالق در میان آقایان26خانمها…
ه بهرویافت مشارای درر که میدانید زوجین قبل از طالق باید بواست. همانط

ی باگندزای ادامه ره مشکالت خود برند تا درباوجاع داده شرایتیسزبههرادا
ت امکان از طالق جلوگیری شود. در همینروشناسان صحبت کنند تا در صرکا

…استا و پس از مصاحبه بار

1400/09/271400/09/2709:4509:45
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ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالمردرصدی ط100پوشش
نوفق طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در استان گفت: این طرح تاکنوای مره به اجربا اشاایالمیتیسزبهکلرمدی

لیت به خدماتوای معلراد دارسی آسان افرهار داشت: دستظی اتا همرهزصدی در ایالم داشته است. رد100پوشش
…عه این قشر بهجارل در مناطق شهری و کاهش مواد معلردایی خدمات به افزکز رتوانبخشی، توانمندسازی، عدم تم

1400/09/261400/09/2620:1420:14

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالم اجرایی شدر: طایالمبهزیستیکلرمدی
ل درواد معلردایی خدمات به افزکز رلیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تموای معلراد دارسی آسان افردست…

ایایزین مرا از جمله مهمتریافت خدمات رای درها بردر شهیتیسزبهاکزرعه این قشر به مجارمناطق شهری و کاهش م
…طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است. وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در ایالم پوشش مناسبی داشته

1400/09/261400/09/2611:0111:01

درصدی داشته است100ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالم پوششر؛طاستان ایالمبهزیستیکلرمدی
صدی در ایالم داشته است.رد100ن پوششواستان گفت: طرح توانبخشی تاکنیتیسزبهکلربازتاب/مدی

1400/09/251400/09/2519:5719:57

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالمردرصدی ط100پوشش
ل درواد معلردایی خدمات به افزکز رلیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تموای معلراد دارسی آسان افردست…

ایایزین مرا از جمله مهم تریافت خدمات رای درها بردر شهیتیسزبهاکزرعه این قشر به مجارمناطق شهری و کاهش م
…طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است. وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در ایالم پوشش مناسبی داشته

1400/09/251400/09/2516:2716:27

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالمراجرای ط
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ل درواد معلردایی خدمات به افزکز رلیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تموای معلراد دارسی آسان افردست…
ایایزین مرا از جمله مهمتریافت خدمات رای درها بردر شهیتیسزبهاکزرعه این قشر به مجارمناطق شهری و کاهش م

…طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است. وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در ایالم پوشش مناسبی داشته

1400/09/251400/09/2514:0914:09

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالمردرصدی ط100پوشش
ایراد دارسی آسان افر، گفت: دستایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهزان جوان از ایالم ، رنگارش باشگاه خبرازبه گ
ل در مناطق شهری و کاهشواد معلردایی خدمات به افزکز رلیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدم تمومعل

…ایای طرح توانبخشیزین مریافت خدمات از جمله مهمترای درها بردر شهیتیسزبهاکزرعه این قشر به مجارم
1400/09/251400/09/2513:2713:27

ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایالمردرصدی ط۱۰۰پوشش
لیت به خدمات توانبخشی، توانمندسازی، عدموای معلراد دارسی آسان افردست…
عه این قشرجارل در مناطق شهری و کاهش مواد معلردایی خدمات به افزکز رتم

ایایزین مرا از جمله مهم تریافت خدمات رای درها بردر شهیتیسزبهاکزربه م
طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه است. وی ادامه داد: خوشبختانه این طرح در

…ایالم پوشش مناسبی داشته

1400/09/251400/09/2511:5211:52
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بهزیستیی توسطردر رسانه| کسب رتبه عالی در شاخص های نظارتی کشو
ایالم
ی در شش ماهه نخست سالتی و نظام نامه نظارصاساس شاخصهای اختصا…

ر شده است.وی در کشلفق به کسب رتبه عاوم95/75جاری، با کسب امتیاز
د: همچنین بر اساس اعالمریح کرتصایالمیتیسزبهیابیزرل دفتر اومسئ
ه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزخانه مناسب سازی ساردبی
…رتبه99با کسب امتیازاستان ایالمیتیسزبه

1400/09/241400/09/2410:4310:43

در ارزیابی شاخصهای نظارتیایالمبهزیستیدر رسانه| موفقیت
فق به کسبوی در شش ماهه نخست امسال متی و نظام نامه نظارصاختصا…

یی به شکایاتود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اور شد. مسئوی در کشلرتبه عا
خانه مناسب سازیرافزود: همچنین بر اساس اعالم دبیایالمیتیسزبهه کلرادا
بااستان ایالمیتیسزبهه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزسا

…یلرتبه عا99کسب امتیاز

1400/09/241400/09/2410:4310:43

در شاخص های نظارتی موفق به کسب رتبه عالی در کشور شدایالمبهزیستیدر رسانه|
ر شده است. وی ادامه داد:وی در کشلفق به کسب رتبه عاوم95/75شش ماهه نخست سال جاری، با کسب امتیاز…

استانیتیسزبهه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزخانه مناسب سازی سارهمچنین بر اساس اعالم دبی
…د: عالوه بر این دفتر روابط عمومیری اضافه کلزد. خرا کسب کرر وی در کشلرتبه عا99با کسب امتیازایالم
1400/09/241400/09/2410:4310:43
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عنوان جشنواره ملی رسانه ای معلوالن را کسب کرد2خبرنگار ایرنا ایالم
ارزگرماه در استان اصفهان برآذ22ز دوشنبهوهر دیرظر بعد از والن کشوای معل…

ل روابط عمومیووکز ایالم و مسرنا مرنگار ایرم خبراده خزآه رکه در این جشنوا
75ی شد.فرل بخش خبر و نفر دوم بخش تیتر معوبه عنوان نفر اایالمیتیسزبه
فقیت پشت دیوارولیت شنوایی قابل پیشگیری است و دنیای موصد معلرد

…سکوت به ترتیب عنوان

1400/09/241400/09/2408:1108:11

در ارزیابی شاخص های نظارتیایالمبهزیستیموفقیت
ر شد. وی ادامه داد:وی در کشلفق به کسب رتبه عاوم95/75در شش ماهه نخست سال جاری، با کسب امتیاز…

استانیتیسزبهه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزخانه مناسب سازی سارهمچنین بر اساس اعالم دبی
…د: عالوه بر این دفتر روابط عمومیرد. وی اضافه کرا کسب کرر وی در کشلرتبه عا99با کسب امتیازایالم
1400/09/231400/09/2322:0622:06

در ارزیابی شاخصهای نظارتیایالمبهزیستیموفقیت
ل دفترور شد. مسئوی در کشلفق به کسب رتبه عاوی در شش ماهه نخست امسال متی و نظام نامه نظارصاختصا…

خانه مناسب سازیرافزود: همچنین بر اساس اعالم دبیایالمیتیسزبهه کلریی به شکایات اداود و پاسخگریابی عملکزرا
…یلرتبه عا99با کسب امتیازاستان ایالمیتیسزبهه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزسا
1400/09/231400/09/2320:4220:42

عنوان جشنواره ملی رسانه ای معلوالن را کسب کرد2خبرنگار ایرنا ایالم
نگاررم خبراده خزآه رار که در این جشنوازگرماه در استان اصفهان برآذ22ز دوشنبهوهر دیرظر بعد از والن کشوای معل…
75ی شد.فرل بخش خبر و نفر دوم بخش تیتر معوبه عنوان نفر اایالمیتیسزبهل روابط عمومیووکز ایالم و مسرنا مرای
…فقیت پشت دیوار سکوت به ترتیب عنوانولیت شنوایی قابل پیشگیری است و دنیای موصد معلرد
1400/09/231400/09/2317:0517:05
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عنوان جشنواره ملی رسانه ای معلوالن2ایالمبهزیستیمدیر روابط عمومی
را کسب کرد

ارزگرماه در استان اصفهان برآذ22ز دوشنبهوهر دیرظر بعد از والن کشوای معل…
ل روابط عمومیووکز ایالم و مسرنا مرنگار ایرم خبراده خزآه رکه در این جشنوا

75ی شد.فرل بخش خبر و نفر دوم بخش تیتر معوبه عنوان نفر اایالمیتیسزبه
فقیت پشت دیوارولیت شنوایی قابل پیشگیری است و دنیای موصد معلرد

…سکوت به ترتیب عنوان

1400/09/231400/09/2316:3716:37

عنوان جشنواره ملی رسانه ای معلوالن را کسب کرد۲خبرنگار ایرنا ایالم
ارزگرماه در استان اصفهان برآذ۲۲ز دوشنبهوهر دیرظر بعد از والن کشوای معل…

ل روابط عمومیووکز ایالم و مسرنا مرنگار ایرم خبراده خزآه رکه در این جشنوا
۷۵ی شد.فرل بخش خبر و نفر دوم بخش تیتر معوبه عنوان نفر اایالمیتیسزبه
فقیت پشت دیوارولیت شنوایی قابل پیشگیری است و دنیای موصد معلرد

…سکوت به ترتیب عنوان

1400/09/231400/09/2313:5613:56

بهزیستیی توسطرعنوان کرد: کسب رتبه عالی در شاخص های نظارتی کشوایالمبهزیستیمسئول دفتر ارزیابی
ایالم

در شاخصایالمیتیسزبهگفت:ایالمیتیسزبهه کلریی به شکایات اداود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اوبازتاب/ مسئ
ه کل برراین ادارداشت: شماری از دفاترهاظی» الزر شده است. « صادق خوی در کشلفق به کسب رتبه عاوی متهای نظار

…دندرا کسب کری لیرتبههای عاری در شش ماهه نخست سال جاتی و نظام نامه نظارصاساس شاخصهای اختصا
1400/09/231400/09/2312:5312:53

در ارزیابی شاخص های نظارتیایالمبهزیستیموفقیت
ر شد. وی افزود:وی در کشلفق به کسب رتبه عاوم95/75ی در شش ماهه نخست سال جاری، با کسب امتیازتنظار…

استانیتیسزبهه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزخانه مناسب سازی سارهمچنین بر اساس اعالم دبی
…یی به شکایاتود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اود. مسئرا کسب کرر وی در کشلرتبه عا99با کسب امتیازایالم
1400/09/231400/09/2311:3411:34
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در ارزیابی شاخصهای نظارتیایالمبهزیستیموفقیت
فق به کسبوی در شش ماهه نخست امسال متی و نظام نامه نظارصاختصا…

یی به شکایاتود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اور شد. مسئوی در کشلرتبه عا
خانه مناسب سازیرافزود: همچنین بر اساس اعالم دبیایالمیتیسزبهه کلرادا
بااستان ایالمیتیسزبهه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزسا

…یلرتبه عا99کسب امتیاز
1400/09/231400/09/2311:3211:32

در شاخص های نظارتی موفق به کسب رتبه عالی در کشورایالمبهزیستی:ایالمبهزیستیمسئول دفتر ارزیابی
شد
ر شده است. وی ادامه داد:وی در کشلفق به کسب رتبه عاوم95/75شش ماهه نخست سال جاری، با کسب امتیاز…

استانیتیسزبهه کلرر، دفتر مناسب سازی اداوکشیتیسزبهمانزخانه مناسب سازی سارهمچنین بر اساس اعالم دبی
…د: عالوه بر این دفتر روابط عمومیری اضافه کلزد. خرا کسب کرر وی در کشلرتبه عا99با کسب امتیازایالم
1400/09/231400/09/2311:0811:08

در ارزیابی شاخص های نظارتیایالمبهزیستیموفقیت
ییود و پاسخگریابی عملکزرل دفتر اواری شبستان از ایالم،مسئزگرش خبرازبه گ

د: شماریرهار کظان ارنگاردر گفت و گو با خبایالمیتیسزبهه کلربه شکایات ادا
ی درتی و نظام نامه نظارصه کل بر اساس شاخص های اختصاراز دفاتر این ادا

ی»لزدند. « صادق خرا کسب کری لشش ماهه نخست سال جاری رتبه های عا
…افزود: بر اساس این

1400/09/231400/09/2310:4810:48
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در ارزیابی شاخص های نظارتیایالمبهزیستیموفقیت
ز سه شنبه با اعالم اینوی رلز، صادق خایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

د اینریابی عملکزری در اگش و هماهنره پذیریابی ادازرخبر افزود: بر اساس این ا
ی در شش ماههتی و نظام نامه نظارصه بر اساس شاخص های اختصازوح

ر شد.وی در کشلفق به کسب رتبه عاوم95/75نخست سال جاری، با کسب امتیاز
…وی ادامه داد: همچنین بر

1400/09/231400/09/2309:5409:54

کشور از مدیربهزیستیی و درمان اعتیادرکز توسعه پیشگیرتقدیر رییس م
کل ایالم

، در متن اینایالمیتیسزبهه کلرز دوشنبه روابط عمومی اداوش ررازبه گ
دهای مهمرونامه ها و دستاردم با برنامه آمده است: "آشنایی آحاد مرتقدی

ایرر اجوه به منظزوی در این حصانه و نیز نقش بی بدیل نیروی تخصرپیشگی
های آن استان است. بیتفقیوگاه سازی و ... نشان از مآنامه های غربالگری، رب
…نامهرد اهداف بردید پیشبرت

1400/09/221400/09/2212:3012:30

گیدکز مثبت زنااز طریق مربهزیستیخدمت22:ایالمبهزیستیمدیر کل
ارائه می شود

یگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مری با اشاتا همرهزنالین ایالم ؛ آجام جم …
یغعمل های اباللاروی بر دستفاکز باید با تسلط کارکنان این مران و کارگفت: مدی

ی از وظایفکم داشته باشند. وی یزایه خدمات مطلوب اهتمام الرای اربیتیسزبه
ه در شناسایی آسیبهایژیوقع بوجاع به مری و اجا نیاز سنراکز رمهم این م

…ی محالتعاجتما

1400/09/211400/09/2112:1812:18
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هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
یتیسزبهیافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلرپیام آذری - مدی

ی در نشست خبری مجازیتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گرار دارق
…عداد بایدتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوهفته معل

1400/09/211400/09/2112:1512:15

ایالمبهزیستیگی دردکز مثبت زنای نشست هم اندیشی روسای مررگزارب
یقراز طیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مردر این نشست با اشاایالمیتیسزبهکلرمدی

یغعمل های اباللاروی بر دستفاکز باید با تسلط کارکنان این مران و کاردم و جامعه هدف گفت: مدیراکز به عموم مراین م
…ی از وظایفک ی”یتا همرهز“م داشته باشند. دکتر زایه خدمات مطلوب اهتمام الرای اربیتیسزبه
1400/09/201400/09/2021:3321:33

ایالمبهزیستیگی دردکز مثبت زنای نشست هم اندیشی روسای مررگزارب
ز شنبه در سالنوی رگندزاکز مثبت ریاخبر - نشست هم اندیشی روسای موپ

در اینایالمیتیسزبهار شد. مدیر کلزگربایالمیتیسزبهه کلراجتماعات ادا
ازیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مرنشست با اشا

اکزرکنان این مران و کاردم و جامعه هدف گفت: مدیراکز به عموم مریق این مرط
…ی برفباید با تسلط کا

1400/09/201400/09/2021:2321:23

گزار شدربایالمبهزیستیگی دردکز مثبت زنانشست هم اندیشی روسای مر
ی وگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مردر این نشست با اشااستان ایالمیتیسزبهکلراسان خبر از ایالم؛ مدیرش رازبه گ

اکز باید بارکنان این مران و کاردم و جامعه هدف گفت: مدیراکز به عموم مریق این مراز طیتیسزبهخدمت22ایهرا
…م داشتهزائه خدمات مطلوب اهتمام الرای اربیتیسزبهیغعمل های اباللاروی بر دستفتسلط کا

1400/09/201400/09/2017:3317:33
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گی به جامعه هدف ارائه می شوددکز مثبت زنااز طریق مربهزیستیخدمت22
ه کلردر سالن اجتماعات ادازوی استان ایالم، صبح امرگندزاکز مثبت ریا -نشست هم اندیشی روسای مراری آزگرخب
نشست هم اندیشی روسایایالمیتیسزبهیا از ایالم، مدیر کلراری آزگرش خبرازار شد. به گزگراین استان بیتیسزبه
…ازیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندزاکز مثبت رد: کار مرهار کظاستان، ایتیسزبهی درگندزاکز مثبت رم
1400/09/201400/09/2015:3315:33

ایالمبهزیستیگی دردکز مثبت زنای نشست هم اندیشی روسای مررگزارب
ار شد. مدیر کلزگربایالمیتیسزبهه کلرز شنبه در سالن اجتماعات اداوی رگندزاکز مثبت رنشست هم اندیشی روسای م

اکزریق این مراز طیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مردر این نشست با اشاایالمیتیسزبه
…ی برفاکز باید با تسلط کارکنان این مران و کاردم و جامعه هدف گفت: مدیربه عموم م

1400/09/201400/09/2015:0115:01

گی آسیبهای اجتماعی محالت را به موقع شناسایی کننددکز مثبت زنامر
22ائهری و اگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مری با اشاگندزاکز مثبت ری» در نشست هماندیشی روسای متا همرهزدکتر «
اکز باید با تسلطرکنان این مران و کارد: مدیرهار کظدم و جامعه هدف ، اراکز به عموم مریق این مراز طیتیسزبهخدمت

…م داشتهزایه خدمات مطلوب اهتمام الرای اربیتیسزبهیغعملهای اباللاروی بر دستفکا
1400/09/201400/09/2014:3714:37

ایالمبهزیستیگی دردکز مثبت زنای نشست هم اندیشی روسای مررگزارب
ار شد. مدیر کلزگربایالمیتیسزبهه کلرز شنبه در سالن اجتماعات اداوی رگندزاکز مثبت رنشست هم اندیشی روسای م

اکزریق این مراز طیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندزاکز مثبت ره به اهمیت کار مردر این نشست با اشاایالمیتیسزبه
…ی برفاکز باید با تسلط کارکنان این مران و کاردم و جامعه هدف گفت: مدیربه عموم م

1400/09/201400/09/2014:3014:30
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گی به جامعه هدف ارائه میدکز مثبت زنااز طریق مربهزیستیخدمت۲۲
شود
نشستایالمیتیسزبهاری شبستان از ایالم، مدیر کلزگراری خبزگرش خبرازبه گ

اکزرد: کار مرهار کظاستان، ایتیسزبهی درگندزاکز مثبت رهم اندیشی روسای م
دم وراکز به عموم مریق این مراز طیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندزمثبت 

کنانران و کارر شد: مدیوی» یادآتا همرهزشمند است. «زرجامعه هدف بسیار ا
…اکز باید باراین م

1400/09/201400/09/2014:1914:19

ایالمبهزیستیگی دردکز مثبت زنای نشست هم اندیشی روسای مررگزارب
اکز مثبتره به اهمیت کار مردر این نشست با اشاایالمیتیسزبه، مدیر کلایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

اکزرکنان این مران و کاردم و جامعه هدف گفت: مدیراکز به عموم مریق این مراز طیتیسزبهخدمت22ایهری و اگندز
…م داشتهزایه خدمات مطلوب اهتمام الرای اربیتیسزبهیغعمل های اباللاروی بر دستفباید با تسلط کا

1400/09/201400/09/2014:1614:16

گی ایالمدکز مثبت زنای| نشست هم اندیشی روسای مررگزارش تصوی
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1400/09/201400/09/2013:0913:09

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
یتیسزبهیافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلرند - مدیزپیام ما

ی در نشست خبری مجازیتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گرار دارق
…عداد بایدتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوهفته معل

1400/09/201400/09/2009:4409:44

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
یافتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلرستان - مدیرگنمایی: ندای لرزب

ی درتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گرار دارقیتیسزبهخدمات
…ای اینراری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاونشست خبری مجازی هفته معل

1400/09/191400/09/1906:1606:16

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
یتیسزبهیافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلرس - مدیرپیام فا

ی در نشست خبری مجازیتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گرار دارق
…عداد بایدتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوهفته معل

1400/09/181400/09/1808:1808:18
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هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
یتیسزبهیافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلرصد - مدیرمان رک
ی در نشست خبری مجازیتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گرار دارق

…عداد بایدتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوهفته معل
1400/09/181400/09/1806:4106:41

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
اریرقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوی در نشست خبری مجازی هفته معلتا همرهزی استان ایالم، عاجتما…

ر که توسط مجلسور و با تامین اعتبار از محل بودجه سالیانه کشوکشیتیسزبهیقرعداد باید از طتای این رمستمری ب
…ی که بیشتبواد پشت نرتمامی اف98ر سالویرمصوب میشود انجام شود . وی ادامه داد: تا شه

1400/09/181400/09/1803:4703:47

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
اریرقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوی در نشست خبری مجازی هفته معلتا همرهزی استان ایالم، عاجتما…

ر که توسط مجلسور و با تامین اعتبار از محل بودجه سالیانه کشوکشیتیسزبهیقرعداد باید از طتای این رمستمری ب
…ی که بیشتبواد پشت نرتمامی اف98ر سالویرمصوب میشود انجام شود . وی ادامه داد: تا شه

1400/09/171400/09/1717:4517:45

ی برای تردد راحت معلوالنری معابر توسط شهردازدر رسانه| لزوم مناسب سا
هداری میکنند وگان روانی، سالمندان نرسال، بیما14الن کمتر ازوسال و معل14الن ذهنی باالیوکز در ایالم از معلرم6…

اکزرنفر در این م323عدادتند. وی گفت: مجموعا وهداری می شگنایالمیتیسزبهاکزرل در مونفر معل323نوهم اکن
…ند. وی همچنین بیان داشت: دررار دارقاستان ایالمیتیسزبهمانزن تحت حمایت ساوهم اکن

1400/09/171400/09/1709:1909:19

خانوار دارای دو معلول در آبدانان56در رسانه|
ند گفترا دارهداری در منزل گیافت حق نرایط درنفر نیز ش434ری این نکته کهوفته اند. وی با یادآرار نگری قتحمای…

هری همچنان از بهفاد به علت نبود منابع کارار داشته و بقیه افرقیتیسزبهاد تحت حمایترنفر از این اف50تنها فقط
…داخترد :عالوه بر پریح کرتصآبدانانیتیسزبهدار نیستند. مدیرروخرستاری برمندی حق پ

1400/09/171400/09/1709:1909:19
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هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
یتیسزبهیافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلریا جوان - مدیرآ
ی در نشست خبری مجازیتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گرار دارق

…عداد بایدتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوهفته معل
1400/09/171400/09/1706:4806:48

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
یافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلرسمان - مدیران پرای
ی در نشستتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گرار دارقیتیسزبه

…عدادتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوخبری مجازی هفته معل
1400/09/171400/09/1700:3700:37

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
اررقیتیسزبهیافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهکلرعصر قم - مدی

ی در نشست خبری مجازیتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازند. به گردا
…عداد باید ازتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوهفته معل

1400/09/161400/09/1617:4917:49

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6
النوی در نشست خبری مجازی هفته معلتا همرهزی استان ایالم، عفاهاجتمار…

یقرعداد باید از طتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانهکررگروه ردر کا
ر که توسط مجلسور و باتامین اعتبار از محل بودجه سالیانه کشوکشیتیسزبه

اد پشترتمامیاف98ر سالویرمصوب میشود انجام شود. وی ادامه داد: تا شه
…ی که بیش ازتبون

1400/09/161400/09/1615:1515:15
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خانوار دارای دو معلول در آبدانان56
ند گفترا دارهداری در منزل گیافت حق نرایط درنفر نیز ش434ری این نکته کهوفته اند. وی با یادآرار نگری قتحمای…

هری همچنان از بهفاد به علت نبود منابع کارار داشته و بقیه افرقیتیسزبهاد تحت حمایترنفر از این اف50تنها فقط
…داخترد :عالوه بر پریح کرتصآبدانانیتیسزبهدار نیستند. مدیرروخرستاری برمندی حق پ

1400/09/161400/09/1613:0213:02

ی برای تردد راحت معلوالنری معابر توسط شهردازلزوم مناسب سا
هداری میکنند وگان روانی، سالمندان نرسال، بیما14الن کمتر ازوسال و معل14الن ذهنی باالیوکز در ایالم از معلرم6…

اکزرنفر در این م323عدادتند. وی گفت: مجموعا وهداری می شگنایالمیتیسزبهاکزرل در مونفر معل323نوهم اکن
…ند. وی همچنین بیان داشت: دررار دارقاستان ایالمیتیسزبهمانزن تحت حمایت ساوهم اکن

1400/09/161400/09/1613:0213:02

هستند/حمایت از حقوق معلوالن نیازمندبهزیستیهزار مددجو تحت حمایت42:ایالمبهزیستیکلرمدی
اعتبارهای گسترده است

ه بهژیوتوجه والن ودد معلرای ترگفت:باتوجه به مناسب سازی اماکن عمومی بایالمیتیسزبهکلری؛ مدیتا همرهز
ی در نشست خبری مجازی به مناسبتتا همرهزگان ها ودستگاه ها هستیم. راینمهم خواستار همکاری بیشتر تمام ا

…بتونراستان ایالم دردرار نفزه6حال حاضررد:درنای ایالم بیان کوسانه ای کررگروه رالن در کاوهفته معل
1400/09/161400/09/1611:0111:01

بهزیستیمیلیارد ریالی15خبر داد؛ کمکایالمبهزیستیدر رسانه| مدیر کل
به معلوالن ایالمی

ی بهلیارد رمیلیا15از کمکایالمیتیسزبهش سایت افق ایالم، مدیر کلرازبه گ
ی در نشست خبری باتا همرهزات خبر داد. زهیجید ترای خرالن ایالمی بومعل

سال،14یرزالن ذهنی باال و وهداری معلگکز نرم6د:رهار کظسانه ایالم اراصحاب 
هداری سالمندان در استان ایالم در حالگکز نران روانی، مرهداری بیماگکز نرم
…عالیتف

1400/09/161400/09/1609:4609:46
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ی معلولین ذهنی در ایالم در حال فعالیت استرکز نگهدارم6در رسانه|
درایالمیتیسزبهی مدیر کلتا همرهزیداد،شامگاه دوشنبه وش ایالم ررازبه گ

ار شدزگرنا بوسانه کررگروه رالن در کاونشست خبری مجازی به مناسبت هفته معل
با بنیاد مسکن،این نهاد خارج ازیتیسزبهمانزگفت:با توجه به تفاهم نامه سا

50لوای خانوار تک معلرداخت میکند،که برلین پوابه معلربت تسهیالت مسکن ون
…ن وومیلی

1400/09/161400/09/1609:4609:46

نفر از معلولین استان ایالم در سطح دانشگاه ها در حال258در رسانه|
تحصیل می باشند

یباتر تالش می کنند، لذازی گندزای ساختن رده و برا محدودیت، حساب نکر…
یتا همرهزا می طلبد. رهای ژیوی به مشکالت این قشر توجه و اهتمام گسیدر

نگاررلین به خبون حمایت از معلوابطه با قانراستان در یتیسزبهکلرمدی
…ای هر کدام ازرد که برایی نیاز دارلین یکسری آیین نامه های اجون حمایت از معلوستان گفت: قانرشک

1400/09/161400/09/1609:4609:46

معلول در دستگاههای دولتی استان ایالم4در رسانه| استخدام
سانه که بهردر نشست خبری با اصحاب ایالمیتیسزبهی مدیر کلتا همرهزز وس از ایالم، امرراری فازگرش خبرازبه گ

یرزلین ذهنی باال و وهداری معلگکز نرم6ار شد گفت:زگرت مجازی برولیت به صوای معلراد دارهانی افجمناسبت هفته 
…هداری سالمندان (خانم/آقا) در استانگکز نران روانی (خانم/آقا)، مرهداری بیماگکز نرسال، م14
1400/09/161400/09/1609:4609:46

هستند/قانون جامع حمایتبهزیستیهزار مددجو زیر پوشش42در رسانه|
از حقوق معلوالن نیازمند اعتبارهای گسترده است

سانه ایرگروه رالن در کاوی در نشست خبری مجازی به مناسبت هفته معلتهم…
یافت خدماتربت دونراستان ایالم دردرار نفزه6حال حاضررد:درنای ایالم بیان کوکر
خصوص تسهیالت مسکن بهردایالمیتیسزبهکلرهستند. مدییتیسزبه

با بنیادمسکن،اینیتیسزبهمانزلین گفت:باتوجه به تفاهم نامه ی ساومعل
…رربت مقوگان خارج از نرا

1400/09/161400/09/1609:1309:13
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هستند/قانون جامع حمایت ازبهزیستیهزار مددجو زیر پوشش نهاد حمایتی42:ایالمبهزیستیکلرمدی
حقوق معلوالن نیازمند اعتبارهای گسترده است

ه بهژیوتوجه والن ودد معلرای ترگفت:باتوجه به مناسب سازی اماکن عمومی بایالمیتیسزبهکلری مدیتا همرهز
ی در نشست خبری مجازی به مناسبتتا همرهزگان ها ودستگاه ها هستیم. راینمهم خواستار همکاری بیشتر تمام ا

…بتونراستان ایالم دردرار نفزه6حال حاضررد:درنای ایالم بیان کوسانه ای کررگروه رالن در کاوهفته معل
1400/09/161400/09/1601:5001:50

ی توسط مجلس داردربرخی از قوانین مربوط به معلوالن نیاز به بازنگ
لین دروصد از معلرد3ی استخدامطایرنفر استخدام داشتهاند لذا در چنین ش30یرزسی شود، میبینیم که عمال ررب…

د مشابه بهرد خاص و سایر موارود: در این مرتاکید کاستان ایالمیتیسزبهآن دستگاه عمال محقق نمیشود. مدیر کل
…سانی بهتررلین و خدمات ونگری قوانین به نفع جامعه معلزسد که نیاز به تغییر و بارنظر می 

1400/09/161400/09/1601:3101:31

بهزیستیهزار مددجو زیر پوشش نهاد حمایتی42:ایالمبهزیستیکلرمدی
هستند/قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن نیازمند اعتبارهای گسترده

است
گفت:باتوجه به مناسب سازی اماکن عمومیایالمیتیسزبهکلری؛ مدیتا همرهز
گان هاره به اینمهم خواستار همکاری بیشتر تمام اژیوتوجه والن ودد معلرای ترب

ی در نشست خبری مجازی به مناسبت هفتهتا همرهزودستگاه ها هستیم. 
استانردرار نفزه6حال حاضررد:درنای ایالم بیان کوسانه ای کررگروه رالن در کاومعل

…بتونرایالم د

1400/09/161400/09/1600:5500:55

واحد مسکونی به مددجویان در سال گذشته458یرگذااخبر داد: وایالمبهزیستیمدیر کل
ند.رار دارقیتیسزبهیافت خدماتربت دون در نوار نفر در این استان هم اکنزه6گفت: حدودایالمیتیسزبهمدیر کل

ایراری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوز دوشنبه در نشست خبری مجازی هفته معلوی رتا همرهز
…ر کهور و با تامین اعتبار از محل بودجه سالیانه کشوکشیتیسزبهیقرعداد باید از طتاین 
1400/09/151400/09/1520:1320:13
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به معلوالن ایالمیبهزیستیمیلیارد ریالی15خبر داد؛ کمکایالمبهزیستیمدیر کل
ی در نشستتا همرهزات خبر داد. زهیجید ترای خرالن ایالمی بوی به معللیارد رمیلیا15از کمکایالمیتیسزبهمدیر کل

ان روانی،رهداری بیماگکز نرسال، م14یرزالن ذهنی باال و وهداری معلگکز نرم6د:رهار کظسانه ایالم ارخبری با اصحاب 
…عالیت هستند. وی در خصوص تسهیالتفهداری سالمندان در استان ایالم در حال گکز نرم
1400/09/151400/09/1520:1120:11

سازمانهای مردم نهاد،نیازمند حمایت خیرین
نفر در323عدادتهداری میکنند. وی افزود: مجموعا گان روانی، سالمندان نرسال، بیما14الن کمتر ازوسال و معل14…

گفت: در سال جاریایالمیتیسزبهنوند. معارار دارقاستان ایالمیتیسزبهمانزن تحت حمایت ساواکز هم اکنراین م
…ی استخدام شدهاند. ویتلوصد در دستگاههای درالن از محل سه دوهار نفر از معلچعداد ت
1400/09/151400/09/1513:5313:53

کزرم6استان با اصحاب رسانه؛ در رسانه|بهزیستیی مدیر کلرنشست خب
ی معلولین در استان فعال هستندرنگهدا
هانیجبه مناسبت هفته ایالمیتیسزبهر ایالم/ نشست خبری مدیر کلوپی ج

سانهرن توانبخشی و اصحاب واده معازر حسین علیولیت با حضوای معلراد داراف
هداریگاکز نره به مری با اشاتا همرهزار شد . دکتر زگرت مجازی برواستان بص

کزرسال، م14یرزلین ذهنی باال و وهداری معلگکز نرم6د:رنشان کرلین خاطومعل
…انرهداری بیماگن

1400/09/151400/09/1513:2213:22

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات6در رسانه|
اریرقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رالن در کاوز دوشنبه در نشست خبری مجازی هفته معلوی رتا همرهزنا، رش ایرازگ…

ر که توسط مجلسور و با تامین اعتبار از محل بودجه سالیانه کشوکشیتیسزبهیقرعداد باید از طتای این رمستمری ب
…ی که بیش ازتبواد پشت نرتمامی اف98ر سالویرمصوب میشود انجام شود. وی ادامه داد: تا شه

1400/09/151400/09/1513:2213:22
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معلول در دستگاههای دولتی استان ایالم4استخدام
درایالمیتیسزبهی مدیر کلتا همرهزز وس از ایالم، امرراری فازگرش خبرازبه گ

لیتوای معلراد دارهانی افجسانه که به مناسبت هفته رنشست خبری با اصحاب 
14یرزلین ذهنی باال و وهداری معلگکز نرم6ار شد گفت:زگرت مجازی بروبه ص

هداری سالمندان (خانم/آقا)گکز نران روانی (خانم/آقا)، مرهداری بیماگکز نرسال، م
…در استان

1400/09/151400/09/1513:1513:15

هستندایالمبهزیستیهزار نفر متقاضی دریافت خدمات۶
الن دروز دوشنبه در نشست خبری مجازی هفته معلوی رتا همرهزنا، رش ایرازگ…
یقرعداد باید از طتای این راری مستمری برقرنا ایالم افزود: بوسانه کررگروه رکا
ر که توسط مجلسور و با تامین اعتبار از محل بودجه سالیانه کشوکشیتیسزبه

اد پشترتمامی اف۹۸ر سالویرمصوب میشود انجام شود. وی ادامه داد: تا شه
…ی که بیش ازتبون

1400/09/151400/09/1513:0113:01

به معلوالن ایالمیبهزیستیمیلیارد ریالی15کمک
النو، در خصوص تسهیالت مسکن به معلایالمیتیسزبهی مدیر کلتا همرهزان جوان از ایالم ، رنگارش باشگاه خبرازبه گ

لینوا به معلربت تسهیالت وبا بنیاد مسکن، این نهاد خارج از نیتیسزبهمانز، گفت: با توجه به تفاهم نامه سا
…لوای دو معلرن تومان و بومیلی50لوای خانواده یک معلرد: بری بیان کتداخت میکند. همرپ
1400/09/151400/09/1512:4412:44
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بهبهزیستیمیلیارد ریالی15خبر داد؛ کمکایالمبهزیستیمدیر کل
معلوالن ایالمی

عالیت هستند. وی درفهداری سالمندان در استان ایالم در حال گکز نرروانی، م…
د: با توجه به تفاهم نامهرالن نیز بیان کوخصوص تسهیالت مسکن به معل

لینوا به معلربت تسهیالت وبا بنیاد مسکن، این نهاد خارج از نیتیسزبهمانزسا
ن تومان،ومیلی50لوای خانواده یک معلرر شد: بوی یادآتداخت میکند. همرپ
…لوای دو معلرب

1400/09/151400/09/1512:2712:27

ی می شوندرنگهداایالمبهزیستیکزامعلول در مر323:بهزیستیمعاون
نفر در323عدادتهداری میکنند. وی افزود: مجموعا گان روانی، سالمندان نرسال، بیما14الن کمتر ازوسال و معل14…

گفت: در سال جاریایالمیتیسزبهنوند. معارار دارقاستان ایالمیتیسزبهمانزن تحت حمایت ساواکز هم اکنراین م
…ی استخدام شدهاند. ویتلوصد در دستگاههای درالن از محل سه دوهار نفر از معلچعداد ت
1400/09/151400/09/1511:5811:58

ترحم ممنوع * آزاده خرم
ی ایجادفدم عادی شکارافزود: همین دیدگاه موجب شده است بین ما و م…

ا دوستری انزوا لوفه بین ما حاکم باشد. هیچ معلری دو طگیبرشود و احساس غ
ایرد دارن شک هیچ فومینه گفت: بدزنیز در این ایالمیتیسزبهکلرد مدیرندا
دمرحم آمیز مرد و این انزوا در نتیجه دیدگاه های ترا دوست نداری انزوا تلیومعل

…ات غلطرو یا تفک

1400/09/151400/09/1511:4611:46
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ی شودزدر رسانه| معابر عمومی ایالم برای توانخواهان مناسب سا
یت در منزل درزیوهت جی تمن مؤسسازان روانی و مرالن ،سالمندان، بیماومعل…

ائه خدمات توسط این مؤسسات ازرعال است گفت: در قبال افسطح استان 
ایریز خواهد شد و این مؤسسات دارانه وارنها یاآای ربیتیسزبهمانزیق سارط

اپ و... هستند ورتویزمانی، فیرشک عمومی، گفتار دزی کامل در بحث پکشزکادر پ
…تروبنا به نیاز و ضر

1400/09/151400/09/1511:4311:43

عنوان کرد:نداشتن اهرم قدرتمند برای کاهش آسیب های اجتماعی/ چالشاستان ایالمبهزیستیکلرمدی
بهزیستی
ای کمک بهرم قدرتمند بر، نداشتن اهاستان ایالمیتیسزبهین چالشرگترزگفت: باستان ایالمیتیسزبهکلرایالم- مدی

ماهدر نشست خبری با اصحابرآذ14ی" شامگاه یکشنبهتا همرهزش بازتاب ایالم "رازی است. به گعآسیب های اجتما
…لینوز معلوگداشت ررزنا استانایالم به مناسبت بوسانه ی کررگروه رت مجازی در کاروسانه که به صر
1400/09/151400/09/1511:2011:20

ایالمبهزیستیکزانفر معلول در مر323یرخبر داد: نگهدااستان ایالمبهزیستیمعاون
ند.وهداری می شگنایالمیتیسزبهاکزرل در مونفر معل323نوگفت: هم اکنایالمیتیسزبهن توانبخشیوبازتاب/ معا

1400/09/151400/09/1511:2011:20

ی میشوندرنگهداایالمبهزیستیکزامعلول در مر323
کز در ایالم ازرم6، گفت:ایالمیتیسزبهن توانبخشیوند معاوعلیروان جوان از ایالم ، حسین نرنگارش باشگاه خبرازبه گ
هداری میکنند. او ادامه داد:گان روانی و سالمندان نرسال، بیما14الن کمتر ازوسال و معل14الن ذهنی باالیومعل

…اررقاستان ایالمیتیسزبهمانزن تحت حمایت ساواکز هم اکنرنفر در این م323مجموعا
1400/09/151400/09/1510:4710:47

ی شودزمعابر عمومی ایالم برای توانخواهان مناسب سا
عال است گفت: در قبالفیت در منزل در سطح استان زیوهت جی تمن مؤسسازان روانی و مرالن ،سالمندان، بیماومعل…
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ای کادرریز خواهد شد و این مؤسسات دارانه وارنها یاآای ربیتیسزبهمانزیق سارائه خدمات توسط این مؤسسات از طرا
…ترواپ و... هستند و بنا به نیاز و ضررتویزمانی، فیرشک عمومی، گفتار دزی کامل در بحث پکشزپ
1400/09/151400/09/1510:0810:08

گذاراواحد مسکونی به مددجویان و458در رسانه| از سال گذشته تا کنون
شده است

ی،احداث و واگذار شده است.تلیوواحد مربوط به خانواده های دو معل7نیز…
لین با توجه به تفاهم نامهواستا گفت: تسهیالت مسکن به معلری در این تهم

ا بهربت تسهیالت وبا بنیاد مسکن، این نهاد خارج از نیتیسزبهمانزی سا
لواد دو معلربه افیتیسزبهی توسطتداخرانه پرداخت میکند. وی سرلین پومعل

…120ارساکن در مناطق شهری 

1400/09/151400/09/1510:0210:02

درصدی معلوالن در برخی3: استخداماستان ایالمبهزیستیکلرمدی
دستگاهها اجرا نشد / اجرای قانون جامع حمایت، نیازمند اعتبار

عدادتاساس رایی برا شد و دستگاههای اجرین شکل ممکن اجرن به بهتوقان…
گیری شدند.رل شدند، به کاوده و قبرکت کرن شومزآالنی که در وش، از معلرپذی
الن به این معناوصدی معلرد3افزود: استخداماستان ایالمیتیسزبهکلرمدی

یلشتههای شغری از ضند مگر در بعود یک دستگاه شربت واونیست که خارج از ن
…ر تلفن کهواترمانند اپ

1400/09/151400/09/1509:4909:49

یرنگهداایالمبهزیستیکزانفر معلول در مر323:ایالمبهزیستیمعاون
می شوند
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نفر در323عدادتهداری میکنند. وی گفت: مجموعا گان روانی، سالمندان نرسال، بیما14الن کمتر ازوسال و معل14…
هارچعداد تند. وی همچنین گفت: در سال جاری رار دارقاستان ایالمیتیسزبهمانزن تحت حمایت ساواکز هم اکنراین م

…یحرند تصوعلیروی استخدام شدهاند. نتلوصد در دستگاههای درالن از محل سه دونفر از معل

1400/09/151400/09/1509:4609:46

با رییس سازمان نظامایالمبهزیستیی| دیدار مدیر کلرگزارش تصوی
مهندسی

1400/09/141400/09/1414:1114:11

کنان دارای معلولیت شاغلراز کابهزیستیی| تجلیل مدیر کلرگزارش تصوی
ایالمبهزیستیدر
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1400/09/141400/09/1414:1114:11

یزبه مناسبت هفته معلوالن مجاایالمبهزیستیی مدیر کلرنشست خب
گزار می شودرب

م با اعالم این خبرراده خزآ، ایالمیتیسزبهز یکشنبه روابط عمومیوش ررازبه گ
شاد اسالمی و خانهرهنگ و اره کل فرفته با اداری انجام گگگفت: با هماهن

نامهریح برالن و تشوگداشت هفته معلرزمطبوعات استان این نشست با عنوان ب
ترونا امشب بصوان کررواستان در دیتیسزبهه کلرعالیت های ادافها و 

…ار می شود. ویزگرمجازی ب

1400/09/141400/09/1408:4908:49
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کز ایالم از توزیع ویلچرهای اهدایی بنیادرفیلم| گزارش صدا و سیمای م
خرداد15
6MBیافترد

1400/09/131400/09/1312:1412:14

در رسانه| ترحم ممنوع
ی ایجادفدم عادی شکارافزود: همین دیدگاه موجب شده است بین ما و م…

ا دوستری انزوا لوفه بین ما حاکم باشد. هیچ معلری دو طگیبرشود و احساس غ
ایرد دارن شک هیچ فومینه گفت: بدزنیز در این ایالمیتیسزبهکلرد مدیرندا
دمرحم آمیز مرد و این انزوا در نتیجه دیدگاه های ترا دوست نداری انزوا تلیومعل

…ات غلطرو یا تفک

1400/09/131400/09/1312:1412:14

ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد. مدیر کل ستاد اج…

ارین اقدام های این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا
…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازداخت سه هرپ
1400/09/111400/09/1112:3512:35

ی بینایی قرار میرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140گداشت هفته معلوالن در ایالم عنوان شد:ردر همایش بز
گیرند

ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد . مدیر کل ستاد اج…
داخترا پرین اقدامات این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است . محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا
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…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه
1400/09/101400/09/1023:5723:57

ی بینایی قرار میرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140گداشت هفته معلوالن در ایالم عنوان شد:ردر همایش بز
گیرند

ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد . مدیر کل ستاد اج…
داخترا پرین اقدامات این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است . محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا

…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه
1400/09/101400/09/1019:2519:25

ی بینایی قرار میرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140گداشت هفته معلوالن در ایالم عنوان شد:ردر همایش بز
گیرند

ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد . مدیر کل ستاد اج…
داخترا پرین اقدامات این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است . محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا

…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه
1400/09/101400/09/1016:3516:35

ی بینایی قرار میرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140گداشت هفته معلوالن در ایالم عنوان شد:ردر همایش بز
گیرند

ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد . مدیر کل ستاد اج…
داخترا پرین اقدامات این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است . محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا

…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه
1400/09/101400/09/1014:1814:18

ی بینایی قرار میرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140گداشت هفته معلوالن در ایالم عنوان شد:ردر همایش بز
گیرند

ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد . مدیر کل ستاد اج…
داخترا پرین اقدامات این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است . محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا

…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه
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هزار17استان خبر داد: معلولیت شدید و خیلی شدیدبهزیستیکلرمدی
نفر در ایالم

یال تسهیالت مشاغلرد رمیلیا3000داخترهای این ستاد پرین کاراز مهمت…
النوچه بهتر به معلرسانی هرای خدماترگان ها باید برد بوده و همه اری و خگخان
اهیمی»رکت داشته باشند. همچنین «مجتبی ابرهمکاری و مشایتیسزبهبا

ه) نیز دررت امام خمینی(رمان حضرایی فرداد ستاد اجرخ15ی بنیادعن اجتماومعا
…ایرافزود: هدف از اج

1400/09/101400/09/1013:3413:34

ی بینایی قرار میرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140گداشت هفته معلوالن در ایالم عنوان شد:ردر همایش بز
گیرند

ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد . مدیر کل ستاد اج…
داخترا پرین اقدامات این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است . محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا

…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه
1400/09/101400/09/1012:3312:33

ک زیردهزار کو140گداشت هفته معلوالن در ایالم عنوان شد:ردر همایش بز
ی بینایی قرار می گیرندرپوشش غربالگ

ه) ایالمرت امامخمینی(رمان حضرایی فرحمایت خواهد شد. مدیر کل ستاد اج…
مندان ومحرومان درزای حمایت از نیاره برنیز در این آیین گفت: این بنیاد هموا

ارین اقدامات اینستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبهکنار
د ورد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازداخت سه هرپ

…ایرگان ها باید برگفت:همه ا

1400/09/101400/09/1011:3111:31
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در برنامه رادیویی ایالم و توسعهایالمبهزیستیصوت|حضور مدیر کل
4MBیافترد

1400/09/101400/09/1009:5609:56

در برنامه رادیویی ایالم و توسعهایالمبهزیستیصوت|حضور مدیر کل
1400/09/101400/09/1009:2709:27

ی بینایی قرار میگیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ه) افزود:رت امام (رمان حضرایی فرداد ستاد اجرخ15یلچر اهدایی بنیادو65…

مانزش و بهداشت و ساروش و پرزوارتخانههای آمزوکت راین تفاهم نامه با مشا
ای این طرح اینرد: هدف از اجرر منعقد می شود . وی عنوان کوکشیتیسزبه

ی دچار کم بینایی ولر بخاطر مشکالت ماواست که هیچ کودک محرومی در کش
…نونابینایی نشود. معا

1400/09/101400/09/1008:5208:52

طالق عاطفی چه زمانی اتفاق میافتد و چه دالیلی دارد؟
شناسان موجب کوچ عاطفه وری است که به عقیده کالین عوامراز جمله مهم ت…

ل دفتر آسیب هایووشناس مسری زوج ها می شود. کاخری بگندزمحبت از 
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. 

1400/09/101400/09/1000:4900:49

www.behzisti.ir|ادامه

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

صدا و سیما
53/100

www.iribnews.ir

تازه نیوز
10/100

www.tazenews.com

۷۱ 1400/9/30تا1400/9/1از بهزیستی ایالم

http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fgYxwo.eBAy
http://www.iribnews.ir/
https://nwbx.ir/fgYvOz4jy6I
https://www.tazenews.com/
https://nwbx.ir/fgX92tnOik.


ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی (رمان حضرایی فرخواهد شد. مدیر کل ستاد اج…

داخترا پرین اقدامهای این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا
…گانها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه

1400/09/091400/09/0922:4822:48

یرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140خرداد:15معاون اجتماعی بنیاد
بینایی قرار می گیرند

ه) ایالم نیز دررت امام خمینی (رمان حضرایی فرخواهد شد. مدیر کل ستاد اج…
مندان و محرومان در کنارزای حمایت از نیاره براین آیین گفت: این بنیاد هموا

داخترا پرین اقدامهای این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبه
د و گفت: همهرد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازسه ه

…گانها بایدرا

1400/09/091400/09/0922:4422:44

ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ه) ایالم نیز دررت امام خمینی(رمان حضرایی فرخواهد شد. مدیر کل ستاد اج…

مندان و محرومان در کنارزای حمایت از نیاره براین آیین گفت: این بنیاد هموا
ارین اقدام های این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبه
د و گفت:رد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازداخت سه هرپ

…گان ها بایدرهمه ا
1400/09/091400/09/0917:5117:51

ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ارتخانهزوکت رر گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که هفته آینده با مشاوه) کشرت امام خمینی(رمان حضرایی فرستاد اج…

یر پوششزار کودک زه140ر هفته آینده منعقد می شودوکشیتیسزبهمانزش و بهداشت و ساروش و پرزوهای آم
…الن ووگداشت هفته معلرزز سه شنبه در همایش بواهیمی ررفت. مجتبی ابرار خواهند گرغربالگری بینایی ق

1400/09/091400/09/0917:2317:23
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ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
کترر گفت: بر اساس تفاهم نامه ای که هفته آینده با مشاوه) کشرت امام خمینی(رمان حضرایی فرداد ستاد اجرخ…
یر پوششزار کودک زه140ر منعقد می شودوکشیتیسزبهمانزش و بهداشت و ساروش و پرزوارتخانه های آمزو

…ز سه شنبه در همایشواهیمی رریا از ایالم، مجتبی ابراری آزگرش خبرازند. به گرار می گیرغربالگری بینایی ق
1400/09/091400/09/0917:1117:11

ی بینایی قرار میگیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ه) گفت: بر اساس تفاهمرت امام(رمان حضرایی فرداد ستاد اجرخ15بنیاد…

ش، بهداشت وروش و پرزوارتخانههای آمزوکت رنامهای که هفته آینده با مشا
یر پوشش غربالگریزار کودک زه140ر منعقد میشودوکشیتیسزبهمانزسا

ای این طرحرفت. وی افزود: با عقد این تفاهم نامه در اجرار خواهند گربینایی ق
…یر پوششزچنانچه کودکان 

1400/09/091400/09/0915:5415:54

ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فرکل ستاد اجریلچر است. مدیو…

ارین اقدام های این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا
…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازداخت سه هرپ
1400/09/091400/09/0915:4115:41

ی بینایی قرار میگیرندرک تحت پوشش غربالگدهزار کو140
کتره) ، گفت: بر اساس تفاهم نامهای که هفته آینده با مشارت امام (رمان حضرایی فرداد ستاد اجرخ15…
یر پوششزار کودک زه140ر منعقد میشودوکشیتیسزبهمانزش و بهداشت و ساروش و پرزوارتخانههای آمزو

…روای این طرح این است که هیچ کودک محرومی در کشرند. او ادامه داد: هدف از اجرار میگیرغربالگری بینایی ق
1400/09/091400/09/0915:3415:34
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ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو۱۴۰
ه) ایالم نیز دررت امام خمینی(رمان حضرایی فرکل ستاد اجریلچر است. مدیو…

مندان و محرومان در کنارزای حمایت از نیاره براین آیین گفت: این بنیاد هموا
ارین اقدام های این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبه
د و گفت:رد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازداخت سه هرپ

…گان ها بایدرهمه ا

1400/09/091400/09/0914:2914:29

ی بینایی قرار می گیرندرک زیر پوشش غربالگدهزار کو140
ایره بره) ایالم نیز در این آیین گفت: این بنیاد هموارت امام خمینی(رمان حضرایی فریلچر است. مدیر کل ستاد اجو…

ارین اقدام های این ستاد ری از مهمتکارع یزبوده است. محمد یتیسزبهمندان و محرومان در کنارزحمایت از نیا
…گان ها بایدرد و گفت: همه ارد عنوان کری و خگیال تسهیالت مشاغل خانرد رار میلیازداخت سه هرپ
1400/09/091400/09/0913:5013:50

استان: خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم در هفتهبهزیستیکلرمدی
معلوالن رایگان است

الن، تجلیل ازوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…
ل شاغلوکنان معلرالن و تجلیل از کاواری نمایشگاه هنری معلزگرفق، بوالن مومعل

استان ایالمیتیسزبهکلرنامه هاست. مدیراز جمله این بیتیسزبهاتردر ادا
الن نیز بهوامیداشت هفته معلره گژیود: در این هفته نشست خبری ریح کرتص
…ار خواهد شدزگرت مجازی بروص

1400/09/091400/09/0910:4210:42

در برنامه رادیویی ایالم و توسعه حضور می یابدایالمبهزیستیمدیر کل
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1400/09/091400/09/0908:4608:46

رایگان شدن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهر ایالم برای عموم مردم
اری نمایشگاه هنریزگرفق، بوالن موالن، تجلیل از معلوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

یتیسزبهکلرنامه هاست. به گفته مدیراز جمله این بیتیسزبهاترل شاغل در اداوکنان معلرالن و تجلیل از کاومعل
…ار خواهد شد./م بیشترزگرت مجازی بروالن نیز بصوامیداشت هفته معلره گژیو، همچنین نشست خبری ایالم
1400/09/091400/09/0908:1608:16

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم رایگان شد
اری نمایشگاه هنریزگرفق، بوالن موالن، تجلیل از معلوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

یتیسزبهکلرنامه هاست. به گفته مدیراز جمله این بیتیسزبهاترل شاغل در اداوکنان معلرالن و تجلیل از کاومعل
…ماه بهرآذ12ار خواهد شد.زگرت مجازی بروالن نیز بصوامیداشت هفته معلره گژیو، همچنین نشست خبری ایالم
1400/09/081400/09/0822:4822:48

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم رایگان شد
الن، تجلیل ازوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

ل شاغلوکنان معلرالن و تجلیل از کاواری نمایشگاه هنری معلزگرفق، بوالن مومعل
،ایالمیتیسزبهکلرنامه هاست. به گفته مدیراز جمله این بیتیسزبهاتردر ادا

ارزگرت مجازی بروالن نیز بصوامیداشت هفته معلره گژیوهمچنین نشست خبری 
…ماه بهرآذ12خواهد شد.

1400/09/081400/09/0822:2722:27
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کلینیک جامع توانبخشی ایالم خدمات رایگان ارائه می دهد
الن، تجلیل ازوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

ل شاغلوکنان معلرالن و تجلیل از کاواری نمایشگاه هنری معلزگرفق، بوالن مومعل
،ایالمیتیسزبهکلرنامه هاست. به گفته مدیراز جمله این بیتیسزبهاتردر ادا

ارزگرت مجازی بروالن نیز بصوامیداشت هفته معلره گژیوهمچنین نشست خبری 
…14خواهد شد. از هشتم تا

1400/09/081400/09/0819:1519:15

استان گفت؛ خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شدبهزیستیمدیر کل
اری نمایشگاه هنریزگرفق، بوالن موالن، تجلیل از معلوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

یتیسزبهنامه هاست. به گفته مدیر کلراز جمله این بیتیسزبهاترل شاغل در اداوکنان معلرالن و تجلیل از کاومعل
…ماه بهرآذ12ار خواهد شد.زگرت مجازی بروالن نیز بصوامیداشت هفته معلره گژیو، همچنین نشست خبری ایالم
1400/09/081400/09/0814:3714:37

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
ایرالن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهر ایالم بومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهیا جوان - مدیر کلرآ

ی با اعالم اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رعموم م
…کز شامل شنواییرآذر ماه خدمات این م14تا8الن ازور در هفته معلوخبر گفت: به همین منظ

1400/09/081400/09/0814:3114:31

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
اری نمایشگاه هنریزگرفق، بوالن موالن، تجلیل از معلوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

یتیسزبهنامه هاست . به گفته مدیر کلراز جمله این بیتیسزبهاترل شاغل در اداوکنان معلرالن و تجلیل از کاومعل
…12ار خواهد شد .زگرت مجازی بروالن نیز به صوامیداشت هفته معلره گژیو، همچنین نشست خبری ایالم
1400/09/081400/09/0814:0414:04
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خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
اری نمایشگاه هنریزگرفق، بوالن موالن، تجلیل از معلوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

یتیسزبهنامه هاست. به گفته مدیر کلراز جمله این بیتیسزبهاترل شاغل در اداوکنان معلرالن و تجلیل از کاومعل
…ماه بهرآذ12ار خواهد شد.زگرت مجازی بروالن نیز بصوامیداشت هفته معلره گژیو، همچنین نشست خبری ایالم
1400/09/081400/09/0813:4613:46

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
ایرالن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهر ایالم بومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهعصر قم - مدیر کل

ی با اعالم اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رعموم م
…کز شامل شنواییرآذر ماه خدمات این م14تا8الن ازور در هفته معلوخبر گفت: به همین منظ

1400/09/081400/09/0813:1813:18

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
ایرالن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهر ایالم بومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهصد - مدیر کلرمان رک

ی با اعالم اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رعموم م
…کز شامل شنواییرآذر ماه خدمات این م14تا8الن ازور در هفته معلوخبر گفت: به همین منظ

1400/09/081400/09/0813:0013:00

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
ای عمومرالن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهر ایالم بومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهد - مدیر کلزخبر ی

ی با اعالم این خبرتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رم
…کز شامل شنواییرآذر ماه خدمات این م14تا8الن ازور در هفته معلوگفت: به همین منظ

1400/09/081400/09/0812:4712:47

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
اری نمایشگاه هنریزگرفق، بوالن موالن، تجلیل از معلوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

یتیسزبهنامه هاست . به گفته مدیر کلراز جمله این بیتیسزبهاترل شاغل در اداوکنان معلرالن و تجلیل از کاومعل
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…12ار خواهد شد .زگرت مجازی بروالن نیز به صوامیداشت هفته معلره گژیو، همچنین نشست خبری ایالم
1400/09/081400/09/0812:4512:45

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
اری نمایشگاه هنریزگرفق، بوالن موالن، تجلیل از معلوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

یتیسزبهنامه هاست . به گفته مدیر کلراز جمله این بیتیسزبهاترل شاغل در اداوکنان معلرالن و تجلیل از کاومعل
…12ار خواهد شد .زگرت مجازی بروالن نیز به صوامیداشت هفته معلره گژیو، همچنین نشست خبری ایالم
1400/09/081400/09/0812:3712:37

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
الن خدمات کلینیک جامع توانبخشیومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهستان - مدیر کلرگنمایی: ندای لرزب

ارهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رای عموم مرشهر ایالم ب
…آذر ماه خدمات این14تا8الن ازور در هفته معلوی با اعالم این خبر گفت: به همین منظتهم
1400/09/081400/09/0812:0212:02

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
ماهرآذ14الن از هشت تاور در هفته معلوکنا از ایالم گفت: به همین منظرنگار رز دوشنبه در گفتگو با خبوی رتا همرهز

دم نیزرای عموم مرلیت بوای معلراد داراپی عالوه بر افرتویزمانی و فیری، گفتار دجکز شامل شنوایی سنرخدمات این م
ایگان خواهد بود.ر
1400/09/081400/09/0811:3411:34

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم رایگان شد
الن، تجلیل ازوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

ل شاغلوکنان معلرالن و تجلیل از کاواری نمایشگاه هنری معلزگرفق، بوالن مومعل
،ایالمیتیسزبهکلرنامه هاست. به گفته مدیراز جمله این بیتیسزبهاتردر ادا

ارزگرت مجازی بروالن نیز بصوامیداشت هفته معلره گژیوهمچنین نشست خبری 
…ماه بهرآذ۱۲خواهد شد.
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1400/09/081400/09/0811:3311:33

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
ایرالن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهر ایالم بومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهپیام آذری - مدیر کل

ی با اعالم اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رعموم م
…کز شامل شنواییرآذر ماه خدمات این م14تا8الن ازور در هفته معلوخبر گفت: به همین منظ

1400/09/081400/09/0811:1111:11

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
ایرالن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهر ایالم بومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهس - مدیر کلرپیام فا
ی با اعالم اینتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رعموم م

…کز شامل شنواییرآذر ماه خدمات این م14تا8الن ازور در هفته معلوخبر گفت: به همین منظ
1400/09/081400/09/0811:0211:02

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان شد
الن خدمات کلینیک جامع توانبخشی شهرومان با هفته معلزگفت: همایالمیتیسزبهیابی - مدیر کلرازسیاست و با

ی باتا همرهزی استان ایالم، عفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازایگان شد. به گردم رای عموم مرایالم ب
…کزرآذر ماه خدمات این م14تا8الن ازور در هفته معلواعالم این خبر گفت: به همین منظ

1400/09/081400/09/0810:1610:16

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان
شد
الن،تجلیل ازوگداشت هفته معلرزی، همایش بطالن، تبلیغات محیومعل…

ل شاغلوکنان معلرالن و تجلیل از کاواری نمایشگاه هنری معلزگرفق، بوالن مومعل
،ایالمیتیسزبهنامه هاست. به گفته مدیر کلراز جمله این بیتیسزبهاتردر ادا

ارزگرت مجازی بروالن نیز به صوهفته معلتامیداشره گژیوهمچنین نشست خبری 
…ماهبهرآذ12خواهد شد.
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به مناسبت هفته معلوالنایالمبهزیستیپیام تبریک مدیر کل

1400/09/081400/09/0809:4509:45

خدمات کلینیک جامع توانبخشی ایالم به مناسبت هفته معلوالن رایگان
شد
ز دوشنبه با اعالم این خبروی رتا همرهز، ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

کزرماه خدمات این مرآذ14الن از هشت تاور در هفته معلوگفت: به همین منظ
لیتوای معلراد داراپی عالوه بر افرتویزمانی و فیری، گفتار دجشامل شنوایی سن

الن در اینونامه های هفته معلرایگان خواهد بود.وی به بردم نیز رای عموم مرب
…هراستان اشا

1400/09/081400/09/0809:4509:45
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در رسانه| امام جمعه ایالم: خدمت به مردم استان ایالم بسیار ارزشمند
است

انراده، مدیر عامل مجمع خیزه زز پنجشنبه با حموهر رظیمی تبار رر کواهلل ن…
ندهزه این مجمع و خیر سارر و حاج حمید شاه حسینی عضو هیات مدیوکش
د. وی در این دیدار گفت: خدمت بهردیدار کایالمیتیسزبهگاهرخوارشی
صتراد خیر اعطا و باید از این فرند به افوفیقی است که خداومندان تزنیا

…یمی تبارراستفاده بهینه کنند. ک

1400/09/061400/09/0612:3912:39

ک و نوجواندگاه و خانه کورک در شیرخوادکو300در رسانه| ساماندهی
ایالمبهزیستی

ی شده اند.هکز ساماندرکودک در این م300ن در مجموع بیش ازووی افزود: تاکن
کت حاج حمید شاه حسینی خیرردر ادامه با تقدیر از مشاایالمیتیسزبهکلرمدی

ای کودکانی بوده که پناهگاهشانرکز مامنی بره کل گفت: این مرگاه و خانه کودک و نوجوان این ادارخوارنده شیزسا
…ی فقیه در استان و امام جمعهلواست. نماینده یتیسزبه
1400/09/061400/09/0612:3912:39

2واحد مسکونی برای خانوادههای54در رسانه| سومین ارمغان خیر تهرانی برای ایالمیان; خیر نیک اندیش
معلول ایالم می سازد

ضا شاه حسینی تقبلرینه های ساخت آن توسط حاج حمید زداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قردیک از طزن…
نیوار واحد مسکزه14سال گذشته مبنی بر احداث2ر ازوکشیتیسزبهه به توافق این مجمع بارخواهد شد. وی با اشا

…داخترر پوین کشرف مجمع خیرده مددجو از طروعهد که سهم آتل (با این وعضو معل2ایراد دارای افرب
1400/09/061400/09/0612:3912:39

واحد مسکونی برای خانوادههای دو معلول ایالمی54احداث
ضا شاه حسینی تقبل خواهدرینههای ساخت آن توسط حاج حمید زداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قراز ط…

نیوار واحد مسکزه14سال گذشته مبنی بر احداث2ر ازوکشیتیسزبهه به توافق این مجمع باراد با اشازه زشد. حم
…داخترر پوین کشرف مجمع خیرده مددجو از طروعهد که سهم آتل (با این وعضو معل2ایراد دارای افرب
1400/09/061400/09/0609:1709:17
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واحد مسکونی برای خانوادههای دو معلول ایالمی54احداث
ضا شاه حسینی تقبل خواهدرینههای ساخت آن توسط حاج حمید زداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قراز ط…

نیوار واحد مسکزه14سال گذشته مبنی بر احداث2ر ازوکشیتیسزبهه به توافق این مجمع باراد با اشازه زشد. حم
…داخترر پوین کشرف مجمع خیرده مددجو از طروعهد که سهم آتل (با این وعضو معل2ایراد دارای افرب
1400/09/051400/09/0522:1522:15

لزتقدیر امامجمعه ایالم از اقدام خیر نیک اندیش تهرانی برای احداث من
بهزیستیمسکونی مددجویان

یمیرر کو، حجت االسالم والمسلمین اهلل نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
ایراد دارد که بیانگر توجه به افرخواهانه این فرتبار افزود: با توجه به عمل خی

فته کهرار گرادی قرای افریی بوفتار و منش می تواند الگرلیت است این ومعل
مندانزی مناسب هستند. وی با اشار به مشکالت اقتصادی نیالای تمکن ماردا
…ازراب

1400/09/051400/09/0514:5014:50

واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو معلول در ایالم احداث میشود54
ضا شاه حسینی تقبل خواهد شد. مدیر عاملرینه های ساخت ان توسط حاج حمید زبا پیمانکار احداث و تمامی ه…

ار واحدزه14ر از دو سال گذشته مبنی بر احداثوکشیتیسزبهه به توافق این مجمع بارر با اشاوین کشرمجمع خی
…داخترر پوین کشرف مجمع خیرده مددجو از طروعهد که سهم اتل (با این وای دو عضو معلراد دارای افرنی بومسک
1400/09/051400/09/0511:3011:30

معلول در ایالم2واحد مسکونی برای خانوادههای دارای54احداث
ینههای ساخت آنزداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قردیک از طزن…

ه به توافق اینرضا شاه حسینی تقبل خواهد شد. وی با اشارتوسط حاج حمید 
ار واحدزه14ر از دو سال گذشته مبنی بر احداثوکشیتیسزبهمجمع با

ده مددجو ازروعهد که سهم ۀتل (با این وای دو عضو معلراد دارای افرنی بومسک
…داخترر پوین کشرف مجمع خیرط

1400/09/051400/09/0500:2900:29
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واحد مسکونی برای خانوادههای نیازمند ایالم۵۴سومین ارمغان خیر تهرانی برای ایالمیان; خیر نیک اندیش
می سازد

ضا شاه حسینی تقبلرینه های ساخت آن توسط حاج حمید زداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قردیک از طزن…
نیوار واحد مسکزه۱۴سال گذشته مبنی بر احداث۲ر ازوکشیتیسزبهه به توافق این مجمع بارخواهد شد. وی با اشا

…داخترر پوین کشرف مجمع خیرده مددجو از طروعهد که سهم آتل (با این وعضو معل۲ایراد دارای افرب
1400/09/041400/09/0423:4923:49

واحد54:ایالمبهزیستیارمغان خیر نیک اندیش به جامعه هدف
مسکونی برای خانوادههای دارای دو معلول در ایالم احداث میشود

ینه های ساخت انزداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قردیک از طزن…
ه به توافق اینرضا شاه حسینی تقبل خواهد شد. وی با اشارتوسط حاج حمید 

ار واحدزه14ر از دو سال گذشته مبنی بر احداثوکشیتیسزبهمجمع با
ده مددجو ازروعهد که سهم اتل (با این وای دو عضو معلراد دارای افرنی بومسک

…داخترر پوین کشرف مجمع خیرط

1400/09/041400/09/0421:2921:29

دیدار امام جمعه ایالم با مدیر عامل مجمع خیران کشور
ان دفاع مقدس بارودم این استان که در درشهید ایالم افزود: خدمت به م…

شمند است.زردند بسیار اری کگی مقابل دشمنان ایستادگایثار و از خودگذشت
کت حاج حمید شاهرنیز در این دیدار با تقدیر از مشاایالمیتیسزبهمدیر کل

ه کل گفت: اینرگاه و خانه کودک و نوجوان این ادارخوارنده شیزحسینی خیر سا
…ایرکز مامنی برم
1400/09/041400/09/0421:2921:29

واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو معلول در ایالم احداث میشود۵۴
ضا شاه حسینی تقبل خواهدرینه های ساخت ان توسط حاج حمید زداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قرط…

نیوار واحد مسکزه۱۴ر از دو سال گذشته مبنی بر احداثوکشیتیسزبهه به توافق این مجمع باراده با اشازه زشد. حم
…داخترر پوین کشرف مجمع خیرده مددجو از طروعهد که سهم اتل (با این وای دو عضو معلراد دارای افرب
1400/09/041400/09/0421:2421:24
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خدمت به مردم استان ایالم در هر بخشی بسیار ارزشمند است
ر و حاج حمید شاه حسینی عضووان کشراده، مدیر عامل مجمع خیزه زز با حموشمند است. امام جمعه ایالم امرزرا…

دند./عردیدار کایالمیتیسزبهگاهرخوارنده شیزه این مجمع و خیر سارهیات مدی
1400/09/041400/09/0419:5419:54

دیدار امام جمعه ایالم با مدیر عامل مجمع خیران کشور
فیقیومندان تزیمی تبار در این دیدار گفت: خدمت به نیارر کوکنا از ایالم :حجت االسالم والمسلمین اهلل نرش رازبه گ

صت استفاده بهینه کنند.راد خیر اعطا و باید از این فرند به افواست که خدا
1400/09/041400/09/0418:3418:34

واحد مسکونی برای خانوادههای دو معلول ایالمی54احداث
ینههای ساخت آن توسطزداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قراز ط…

ه به توافق اینراد با اشازه زضا شاه حسینی تقبل خواهد شد. حمرحاج حمید 
نیوار واحد مسکزه14سال گذشته مبنی بر احداث2ر ازوکشیتیسزبهمجمع با

ف مجمعرده مددجو از طروعهد که سهم آتل (با این وعضو معل2ایراد دارای افرب
…داخترر پوین کشرخی

1400/09/041400/09/0417:2017:20

معلول در ایالم2واحد مسکونی برای خانوادههای دارای54مدیرعامل مجمع خیرین کشور خبر داد؛ احداث
ضا شاه حسینی تقبلرینههای ساخت آن توسط حاج حمید زداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قردیک از طزن…

نیوار واحد مسکزه14ر از دو سال گذشته مبنی بر احداثوکشیتیسزبهه به توافق این مجمع بارخواهد شد. وی با اشا
…داخترر پوین کشرف مجمع خیرده مددجو از طروعهد که سهم ۀتل (با این وای دو عضو معلراد دارای افرب
1400/09/041400/09/0417:1217:12
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ی|سفرمدیر عامل مجمع خیرین کشور به ایالمرگزارش تصوی
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1400/09/041400/09/0417:0717:07

واحد مسکونی برای خانوادههای دارای دو معلول در ایالم احداث54
میشود

ینه های ساخت انزداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قردیک از طزن…
ه به توافق اینرضا شاه حسینی تقبل خواهد شد. وی با اشارتوسط حاج حمید 

ار واحدزه14ر از دو سال گذشته مبنی بر احداثوکشیتیسزبهمجمع با
ده مددجو ازروعهد که سهم اتل (با این وای دو عضو معلراد دارای افرنی بومسک

…داخترر پوین کشرف مجمع خیرط

1400/09/041400/09/0417:0717:07

واحد۵۴سومین ارمغان خیر تهرانی برای ایالمیان; خیر نیک اندیش
معلول ایالم می سازد۲مسکونی برای خانوادههای

ینه های ساخت آنزداد با پیمانکار احداث و تمامی هراریق عقد قردیک از طزن…
ه به توافق اینرضا شاه حسینی تقبل خواهد شد. وی با اشارتوسط حاج حمید 

نیوار واحد مسکزه۱۴سال گذشته مبنی بر احداث۲ر ازوکشیتیسزبهمجمع با
ف مجمعرده مددجو از طروعهد که سهم آتل (با این وعضو معل۲ایراد دارای افرب

…داخترر پوین کشرخی

1400/09/041400/09/0415:4215:42
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ایالمبهزیستیک و نوجواندگاه و خانه کورک در شیرخوادکو300ساماندهی
19هار داشت: امسالظر با امام جمعه ایالم اوان کشرز پنج شنبه در دیدار مدیر عامل مجمع خیوی رتا همرهزایالم؛ …

ن در مجموعوی شده است. وی افزود: تاکنهش و ساماندرپذییتیسزبهگاه و خانه کودک و نوجوانرخوارکودک در شی
…کتردر ادامه با تقدیر از مشاایالمیتیسزبهکلری شده اند. مدیهکز ساماندرکودک در این م300بیش از

1400/09/041400/09/0415:3115:31

امام جمعه ایالم: خدمت به مردم ایالم ارزشمند است
انراده»، مدیر عامل مجمع خیزه زز در دیدار«حمودر استان و امام جمعه ایالم ر…

ندهزه این مجمع و خیر سارر و «حمید شاه حسینی» عضو هیات مدیوکش
فیقی است کهومندان تزد: خدمت به نیارهار کظ، اایالمیتیسزبهگاهرخوارشی
صت استفاده بهینه کنند. حجتراد خیر اعطا و باید از این فرند به افوخدا

…یمیرر کواالسالم« اهلل ن

1400/09/041400/09/0414:3714:37

امام جمعه ایالم: خدمت به مردم استان ایالم بسیار ارزشمند است
انراده، مدیر عامل مجمع خیزه زز پنجشنبه با حموهر رظیمی تبار رر کواهلل ن…

ندهزه این مجمع و خیر سارر و حاج حمید شاه حسینی عضو هیات مدیوکش
د. وی در این دیدار گفت: خدمت بهردیدار کایالمیتیسزبهگاهرخوارشی
صتراد خیر اعطا و باید از این فرند به افوفیقی است که خداومندان تزنیا

…یمی تبارراستفاده بهینه کنند. ک

1400/09/041400/09/0413:5913:59

امام جمعه ایالم: تقویت روحیه امید نیازمندان اجر دنیوی و اخروی دارد
یمیرر کو، حجت االسالم والمسلمین اهلل نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ

ر و حاجوان کشراده، مدیر عامل مجمع خیزه زز پنجشنبه در دیدار با حموتبار ر
گاهرخوارنده شیزه این مجمع و خیر سارحمید شاه حسینی عضو هیات مدی

اد خیررند به افوفیقی است که خداومندان تزافزود: خدمت به نیاایالمیتیسزبه
…اعطا و باید از این
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1400/09/041400/09/0413:5213:52

امام جمعه ایالم: تقویت روحیه امید در نیازمندان اجر دنیوی و اخروی دارد
انرعامل مجمع خیراده مدیزه زز پنجشنبه در دیدار با حمویمی تبار ررر کون…

ندهزه این مجمع و خیر سارر و حاج حمید شاه حسینی عضو هیات مدیوکش
ندوفیقی است که خداومندان تزافزود: خدمت به نیاایالمیتیسزبهگاهرخوارشی

صت استفاده بهینه کنند. وی با ذکر اینکهراد خیر اعطا و باید از این فربه اف
…ایراد داربسیاری از اف

1400/09/041400/09/0413:4113:41

ایالمبهزیستیی آبان ماه اداره کلربولتن خب
ا کلیک کنید:ریر زلتن لینک وای مشاهده برب

http://media.behzisti.ir/d/2021/11/24/0/144285.pdf
1400/09/031400/09/0310:3110:31

کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
ر جمعی ازوه مقاومت مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضزوالمومنین(ع) حراین آیین به همت پایگاه مقاومت امی

گاه از کودکان اینرخوارکنان شیریم از تالش های کارار و ضمن تکزگربیتیسزبهالنوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئومسئ
…نامه گفت:رلیان این بودر این آیین با تقدیر از متایالمیتیسزبهکلرکز نیز تقدیر شد. مدیرم
1400/09/011400/09/0123:5423:54
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کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
ه مقاومت مالک اشترزوالمومنین(ع) حراین آیین به همت پایگاه مقاومت امی

النوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئور جمعی از مسئوسپاه 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
…نامه گفت:رب

1400/09/011400/09/0123:4023:40

شهید3000ی کنگرهرگزارکان بی سرپرست در آستانه بدتجلیل از خادمان کو
ایالم
ه مقاومت مالکزوالمومنین(ع) حرایالم ؛ این آیین به همت پایگاه مقاومت امی…

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

1400/09/011400/09/0115:5415:54

کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
ر جمعی ازوه مقاومت مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضزوالمومنین(ع) حرنا،این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرب…

گاه از کودکان اینرخوارکنان شیریم از تالش های کارار و ضمن تکزگربیتیسزبهالنوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئومسئ
…نامهرلیان این بودر این آیین با تقدیر از متایالمیتیسزبهکلرکز نیز تقدیر شد. مدیرم
1400/09/011400/09/0110:1510:15

کان بی سرپرستدمحفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کو
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ار شهید واالمقام استان ایالم آیین تجلیل از مربیان وزان و سه هرداری سله مراری کنگزگرید شاهد ایالم ؛ در آستانه بون
ه مقاومت مالک اشتر سپاه ناحیه بازوالمؤمنین(ع) حربه همت پایگاه مقاومت امیایالمیتیسزبهگاهرخوارکنان شیرکا

…یم ازرار و ضمن تکزگربیتیسزبهالنوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئور جمعی از مسئوحض
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