
 حقوق کار افراد دارای معلولیت در ایران  

تحلیل و مطابقت نظام حقوقی  ایاا رای ر              هدف: 
 راری معلولیت  ا ری رن با رستاندرا های تعیین شدۀ        

 ( پی رمون ااا شایسته.ILOرلملل  ااا ) سازمان بین
رلمللی     های بین   پس رز مطالعۀ تالش      اوش ب اس :  

رنجام شده  ا زمینۀ حقوق ااا را ر   راری معلولیت         
 ا رسنا  عام و خاص حقوق بشی ی و میورزیین               

رلملل  ااا، نظام حقوق  ااا معلوالن  ا         سازمان بین 
ری رن شامل قورنین و مق ارت با رستفا ه رز شیییوۀ             

ری ی رسنا ی موا  ب اس  و نقد ق را گ اته           اتابخانه
 رست.
 ا حوزۀ حقوق بنیا ین ااا، نظام حقیوقی           ها:     یااته

ی  ا خصوص ااا رجباای معلولین همچون       1ری رن:   
سایی  اااگ رن  راری ضمانت رج ری ااا  بیو ه و         

یی  ا    2نمیایید.         خالی  رز ریین منظ  رحساس نم      
موضوع آزر ی اوربط سندیکای  نیز امبو ی ندرشته       
و هیچ گونه محدو یت  ب ری عضویت اااگ رن ییا          

های صنیفی  میوجیو           اااا مایان معلول  ا تشکل   
ی  ا زمینۀ تساوی مز ، ه چنید       3شو .     مشاهده نم  

نامۀ خاص م بوطه هنوز تصویب نشده رمیا  ا            آیین
قانون ااا، حدرقل مز  بی ری ایااگیی رن            11میا ۀ  

 راری معلولیت و غی  آن یکسان تعیین شده رسیت.     
ی  ا موا  منع تبعیض هم به موجب مبان  قانونی     1

موجو ، ه گونه تبعیض به جهت معلولیت ممینیوع         
باشد.  ا ع صۀ رشتغال نیز رخی ًر بیا تصیوییب                م 

و رلحاق به انورنسیون را ر        33قانون جامع  ا سال     
های جدی  ا زمینۀ     ، گام 38 راری معلولیت  ا سال     

رشتغال معلولین ب  رشته شده رست. خاصّیه آنیکیه            
هیای    ااصلۀ معنا را تسهیالت رارئه شده  ا حیوزه         

بندی رستخدرم بخش  ولت ، خدمات آموزش    سهمیه
مستقیم و غی مستقیم جهت واو  به بیازرا ایاا و             
خو رشتغال  به معلولین خاص رنقالب رسیالمی  و          
جنگ تحمیل  )جانبازرن گ رنقدا( و معلولین عیا ی          
ی ما ازر  یا را ر ی اه بعد رز تولد  چاا معلولیییت            

 رند ی امت  شده رست. شده
های پژوهش تیطیبیییقی           ب رساس یااته  گی ی:     نتیجه

حاض ، مبان  قانون  حقوق بنیا ین ااا معلولین  ا         
ری رن  ا همسوی  حدراث ی با حدرقل رستاندرا های       

اسید ریین       ااا شایسته بو ه و رز رین او به نظ  م          
مهم با گذا رز م حلۀ تقنین، نیازمند نظاات شایستیه          
ب رج ری نظامات موجو  رست.  ا ع صۀ رشتغال نیز      

های نخست تقنییینی  روالًیی  ا چیااچیوب                 قدم
سیاستگذرای جامع و ااع ه گونه تبعیض منف  و رز  
قضا ب ق رای تبعیض مثبت با رلحاق به انورنسیییون          

گیذرای    را ر   راری معلولیت. ثانیاًی  ا بست  قیانیون         
خاص و مصدرق  با تصویب قانون جامع بی  رشیتیه        
 شده و رلبته نیازمند تکمیل و پیگی ی  ا رج رست.

 حکایت مردی  

که معلولیت را 

 داند محدودیت نمی

 مدیرمسئول: دکتر فرگل صحاف
 سردبیر: جواد آهنگری

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

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

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

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

 ویژه نامه هفته گرامیداشت افراد دارای معلولیت
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 رئیس سازمان بهزیستی کشور :

پیگیری وضعیت استخدام و   
 آوران پارالمپیک جذب مدال

 در دستور کار مدیران استانی 

امام جمعه تبریز بر  

حرکت جهادی برای 

رفع مشکالت معلوالن 

 تاکید کرد
4 
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 شرقی : مدیرکل بهزیستی آذربایجان

برنامه ما رضایت مندی افراد 

 دارای معلولیت با اقدامات

 درمانی و توانمند سازی 

 آنان می باشد 

https://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-825-fa.pdf
https://www.behzisti.ir/photo/48337/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88
https://www.behzisti.ir/news/47952/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85
https://www.behzisti.ir/news/47952/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85
https://www.behzisti.ir/news/47952/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85
https://www.behzisti.ir/news/48266/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%
https://www.behzisti.ir/news/48266/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%
https://www.behzisti.ir/news/48266/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%
https://www.irna.ir/news/84562558/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%
https://www.irna.ir/news/84562558/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%
https://www.irna.ir/news/84562558/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%
https://www.irna.ir/news/84562558/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%
https://www.behzisti.ir/news/47391/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9
https://www.behzisti.ir/news/47391/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9
https://www.behzisti.ir/news/47391/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9
https://www.behzisti.ir/news/47391/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9
https://www.behzisti.ir/news/47391/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9
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آوارن    ائیس سازمان بهزیست  اشوا  ا آئین تجلیل رز مدرل        
توایو پیگی ی وضعیت رستخدرم و جیذب          2۲2۲پاارلمپیک  

آوارن پاارلمپیک ار  ا  ستوا ااا مدی رن رستان  قی را             مدرل
 ر  و گفت: باید بتورنیم  یگ  را ر   راری معلولیییت ار بیه         
ع صه وازش قه مان  سوق  هیم و نیگیاه میعیلیولیییت                 

 محدو یت نیست ار توسعه  هیم.
رلملل، آئین تجلیییل رز         به گزراش اوربط عموم  و رموا بین      

توایو همزمان با گ رمیییدرشیت         2۲2۲آوارن پاارلمپیک     مدرل
 محمید قیا ای         هفته را ر   راری معلولیت با حضوا  عل        

ائیس سازمان بهزیست  اشوا و جمع  رز معاونین و مدی رن          
 ستا ی و رستان  به صوات ویدیو انف رنس ب گزرا شد.

پ تابگ  وزنه ری رن    « علی ضا مختاای »  ا ربتدری رین م رسم     
نق ه با رشیااه بیه        مدرل با اسب  2۲2۲رلمپیک   های   ا بازی 

 یدرا اااورن س  را  لها با مقام معظم اهب ی و تاید ریشیان            
عنورن ای  : هی        آوارن مدرل ب  اسیدگ  ب  رشتغال و مسکن 

 راری معلیولیییت بیه         آوارن  مدرل رستان مسکن  اخوا شان   
سازی شده تامین اند. همچنین  اخصیوص          صوات مناسب 

 آوارن پاارلمپیک تسهیلگ ی شو . مدرل بیمه تامین رجتماع 
 ا  نیمیایینیده پیاارتییی و ایمیان ریی رن                 « زه ر نعمتی   » 

طال ضمن تشکی  رز       مدرل با اسب  2۲2۲رلمپیک   های  بازی
سازمان بهزیست  اشوا به عنورن ییاا هیمیییشیه هیمی ره                  

آوارن پاارلمپیک ب  رج ری قورنین       وازشکاارن و مدرل   اااورن
حمایت رز را ر   راری معلولیت تااید ای   و گیفیت: رز                  
سازمان بهزیست  اشوا خورستاایم به عنورن میتیولی  رمی               
معلوالن پیگی  رج ری  شدن قانون باشید؛ چ راه وازشکیاارن   

اغم تمام مشکالت خیو  ار       و قه مانان  راری معلولیت عل     
ثابت ا  ند و پ چم جمهوای رسالم  ری رن ار باال بی  نید.             
حال با توجه به وضعیت ناب رب  را ر   راری معلولیت رز نگیاه      

 ب رب  هم ب خوا را نیستند.
بیا     2۲2۲رلمپیک    های   ا بازی  نماینده پاارتی و امان ری رن   

رشااه به آموزش و ا هنگسازی جمع  ب  مشااات بییشیتی             
را ر   راری معلولیت  ا سطح جامعه تااید ای   و رایزو :              
خانور ه را ر   راری معلولیت تورنای  تامین تیجیهیییزرت ار             

هیا     ری به رین خانیور ه      ندراند لذر سازمان بهزیست  نگاه ویژه     
  رشته باشد.

عضیو تیییم میلی  ورلیییبیال نشیسیتیه                     صا ق بیگدل     
، ر رمه  ر : سازمان بهیزیسیتی          2۲2۲رلمپیک   های  بازی ری رن

اشوا ا  ی ار بعنورن مشاوا وازش  ا رمیوا رای ر   راری         
هیای آسیان        معلولیت مع ا  اند؛ همچنین با توجه به اره        

اسان  قورنین حمایت رز حقوق را ر   راری معلولیییت            رطالع
همگان  شو ؛ چ راه بسیاای رز را ر   راری میعیلیولیییت               

 رطالعات چندرن  رز قورنین م بوط به خو  ندراند.
ائیس سازمان بهزیست  اشوا پس رز         « محمد قا ای   عل » 

توایو  2۲2۲آوارن پاارلمپیک  ها و نظ رت مدرل   رستماع چالش 
آوارن پاارلمپیک بی ری       ب  گ  همای  اصل  و ساالنه با مدرل      

رحصاء مشکالت صنف  تااید ا   و گفت: ما باید همیشه  ا     
اناا هم باشیم تا بتورنیم  یگ  را ر   راری معلولیت ایه بیه             

تورن هستند ار به ع صه جامعه باالخص         رستنباط خو شان ام  
وازش قه مان  سوق  هیم و نگاه معلولییت میحیدو ییت             

 نیست ار توسعه  هیم.
ائیس سازمان بهزیست  اشوا پیگی ی وضعیت رستخدرم و          

آوارن پاارلمپیک ار  ا  ستوا ااا مدی رن رستان           جذب مدرل 
های میتیولی  وازش         ق را  ر  و یا آوا شد: ه چه مجموعه       

گیذرای صیوات        قه مان  پای ااا بیایند به نوع  س میاییه        
 خورهد گ ات.
شو ؛  ا پایان رین می رسیم ائیییس سیازمیان                 یا آوای م  

توایو تقدی   2۲2۲آوا پاارلمپیک  مدرل 31بهزیست  اشوا رز    
 و تجلیل ا  .

 

 

 رئیس سازمان بهزیستی کشور :

 آوران پارالمپیک پیگیری وضعیت استخدام و جذب مدال  
 در دستور کار مدیران استانی 

https://www.behzisti.ir/news/48266/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%
https://www.behzisti.ir/news/48266/%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%
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نماینده ول  اقیه  ا آذابایجان ش ق  و رمام جمعه تب یز با تاایید             
ب  تالش و ح ات جها ی ب ری ااع مشکالت معلیوالن رهیهیاا         
ا  : تا زمان  اه مسئوالن  ستگاه های متول  رمیوا شیهی ی و                 

جاای خو  رز ویلچ  رستفا ه نیکینینید،            رج ری  ب ری رنجام رموا   
 است  رز مشکالت را ر  ویچل نشییین  رشیتیه            تورنند  اک   نم 
حجت رالسالم ورلمسلمین سید محمدعل  آل هیاشیم بیه           .باشند

مناسبت هفته جهان  معلوالن  ا  یدرا مدی ایل بیهیزیسیتی  و              
اوسای تشکل ها و رعضای هیات مدی ه رنجمن های ایعیال  ا               
حوزه را ر   راری معلولیت با بیان رینکه ب ری  رشتن  اک  است           
رز ش ریط زندگ  و ااای را ر   رای معلولیت باید همان شی رییط       
ار تج به انیم، رههاا  رشت : مناسب سازی اضای شه ی، ر رای    

 .و ااای ب ری معلوالن با جلسات تش یفات  حل نم  شو 
رمام جمعه تب یز با تااید ب  رینکه مناسب سازی اضیای شیهی ی               
ب ری معلوالن مطالبه عموم  رست، گفت : را ر ی اه  ا جامیعیه              
 راری معلولیت هستند نیازی به ت ّحم ندراند بلکه ااع مشکیالت           

 رین قش  نیازمند توجه مسئوالن همه  ستگاه ها رست
رمام جمعه تب یز با بیان رینکه  ا سطح جامعه بایید رای ر   راری                
معلولیت رز تسهیالت ویژه ب خوا را باشنید، رایزو  : می رایز                 
خدمات  مانند بانک ها و بیمااستان ها باید  ا ریین زمییینیه بیه                

 .وهایف ذرت  خو  عمل انند
حجت رالسالم ورلمسلمین آل هاشم با تااید ب  نها یینیه سیازی              
ا هنگ تک یم را ر  معلول ر رمه  ر : پیشگی ی، آموزش و آگیاه              
سازی سه رصل مهم ب ری ااهش میزرن تعدر  را ر  میعیلیول  ا                
جامعه رست رز رین او باید آموزش پزشک  و بهدرشت  به میا ارن           
و آموزش های ارهنمای  و ارنندگ   ا جامعه به صوات جیدی             

وی ب  رمید آا ین  و رازریش اوحیه رعتما  به نفیس           .پیگی ی شو  
 ا بین را ر   رای معلولیت تااید ا   و گفت: بسیاای رز رای ر ی        
اه  راری معلولیت جسم  و ح ایتی  هسیتینید رز هیوش و                    
رستعدر های زیا ی  ا اشته های قی آنی ، هینی ی و وازشی                  
ب خوا راند و  ا مسابقات مل  و بین رلملل   ا جاییگیاه هیای               

 .نخست ریستا ه رند
ا گل صحاف مدی ال بهزست  رستان هم  ا رین  ییدرا گیفیت:              

ب رساس نام گذرای های ریام هفته معلوالن  ا سال جاای تااید ب  
ااع مشکالت آنها اویک   رصل  همه ب نامه های پیش بین  شیده         

 .رست
وی با رارئه گزراش  رز اعالیت های رین ر راه ال رعالم ای  : بیا                 

م از بهزیسیتی     11میلیون تومان   ا  3۲۲میلیاا  و  1هزینه ا    
نف  رز را ر  تحت پوشیش خیدمیات تیورن          2۲۲هزرا  2بیش رز  

 .بخش  و م رقبت  به صوات تخصص   ایاات ا  ه رند
صحاف همچنین یا آوا شد:  ا جهت تقویت تورنمنیدی هیا و               
جلوگی ی رز پیش ات معلولیت و تسهیل  ستیاب  بیه رسیتیقیالل              

نف  رز معلوالن جسیمی ،         1۲۲هزرا و     1نسب  اوزرنه به بیش رز      
 ۰۲۲میلیاا  و      1ذهن ، روتیسم، رختالل شنوری  و بینای  با رعتباا         

 .میلیون تومان خدمات رارئه شده رست
سال جاای با رعتیبیاا       ماه مدی ال بهزیست  رستان گفت  ا هشت     

 1۶۲یک و نیم میلیاا  تومان  وسایل امک تورنبخش  به تعیدر              
عد  سمعک تهیه و    ۰۲۲باط ی سمعک و      1۰۲۲ ستگاه ویلچ ،   

 . ا بییییین رایی ر  تییحییت پییوشییش تییوزیییع شییده رسییت                
صحاف خ ید خدمات تورنپزشک ، امک به او اان ناشنور جهت         
ااشت و نگهدرشت حلزون شنوری ، امک های اااه  و معیشت ، 
رنجام امیسیون های پزشک  و مناسب سازی منیزل و خیو او              
معلوالن ار رز  یگ  رقدرمات رین ر راه ال ب شم   و گیفیت:  ا                 

میلیییاا  و      مجموع ب ری رارئه رین خدمات به جامعه هدف هفت        
 .میلیون تومان هزینه شده رست 13۲

امام جمعه تبریز بر حرکت جهادی برای رفع مشکالت   

 معلوالن تاکید کرد

https://www.irna.ir/news/84562558/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%
https://www.irna.ir/news/84562558/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%
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 21ش ق  رز پ  رخت تسهیالت        مدی ال بهزیست  آذابایجان  
میلیون ایال  ب ری خ ید محصوالت حمایتی         ۰۰۲میلیاا  و   

 ماهه رمسال خب   ر . ۹به مد جویان تحت پوشش رستان  ا 
به گزراش ری نا ا گل صحاف اوز یکشنبه  ا گفت وگو بیا        
خب نگاارن با رشااه به رارییه خیدمیات حیمیاییتی  بی ری                   

قلم ااال رز  22۲میلیاا  ایال ب ری  1۰مد جویان، رههاا ا  :    
جمله ویلچ ، سمعک، باط ی سمعک پ  رخت شده رسیت،          

میلییون اییال بی ری خیدمیات              3۲۲میلیاا  و     1همچنین  
میلیون اییال نیییز بی ری             8۰۲میلیاا  و     1 ندرنپزشک  و   

خدمات پ وتز مد جویان  ا سال جاای پی  رخیت شیده             
 رست.

وی رز پ  رخت اامل شه یه  رنشجوی  را ر  معلول خب   ر           
 11 رنشجوی  رنشگاه هیای شیهی ییه  را،               ۶1۲و گفت:    

 رنیش آمیوز        ۹۰1 رنشجوی  رنشگاه  ولت  و سه هزرا و         
 هزینه تحصیل   ایاات ا  ه رند.

مدی ال بهزیست  آذابایجان ش ق  همچنین بیا رشیااه بیه            
نیفی     ۹۰هزرا و  2پ  رخت امک هزینه ریاب و ذهاب ب ری        
ایو ک  راری       13۹خاط نشان ا  : سال گذشیتیه بی ری            

نقیص میتیابیولیییکی            انیل اتونوای ) یک بیماای    بیماای
ما ازر ی ( تسهیالت اریگان خ ید تغذیه مناسب پی  رخیت         

 شده رست.
وی تورنمندسازی جامعه اوستای  و راریه ا صت های ب ربی           
ب ری اوستاییان ار رز جمله رولویت هیای خیدمیات  هی                
بهزیست  عنورن ا   و گفت: به منظوا شنیاسیایی  و آگیاه                 

هزرا معلیول  ا     2۲سازی را ر  معلول،  ا یک سال گذشته    
اوستاهای رستان شناسای  و تحت حمایت بهزیستی  قی را           
گ اتند.صحاف رضااه ا  : همچنین با توجه بیه گسیتی ش               

نف  رز را ر   راری معلول ار  ا      ۰۲۲شه نشین ، یک هزرا و     
 حاشیه شه ها شناسای  ا  ه و خدمات راریه  ر ه ریم.

وی با رشااه به ب ق رای مستم ی ب ری مد جوییان، گیفیت:         
آسیب  یده نخاع  و  راری معلولیییت شیدیید،             ب ری را ر  

 عالوه ب  مستم ی حق پ ستاای نیز پ  رخت م  شو .
صحاف ااشت حلزون ب ری نوزر رن ار رز جمله ب نامه هیای           

میلیون تومان بی ری      13۲رصل  بهزیست  عنورن ا   و رازو :        
 ناشنور پ  رخت شده رست. 8۰ااشت حلزون 

مدی ال بهزیست  آذابایجان ش ق  رقدرمات پیشیگییی ی رز           
معلولیت ار رز جمله ب نامه های رصل  و رولوییت  را ریین               
 ۶سازمان رعالم و خاط نشان ا  :  ا یک سال گذشته ب ری     

نف  غ بالگ ی و مشاواه راریه شده و همچنییین            321هزرا و   
به منظوا جلوگی ی رز نابینای  و ام بینای  غ بالگ ی بینایی            

 نف  رنجام شده رست. ۹۶۲هزرا و  ۹۶ب ری 
صحاف ساخت مسکن ب ری مد جویان ار رز جملیه  ییگی           

ورحید     13۹رقدرمات رین نها  ب شم   و با رشااه به تحویل           
ورحد مسکون  نییز      38مسکون   ا یک سال گذشته، رازو :        

 آما ه تحویل رست.

 شرقی: مدیرکل بهزیستی آذربایجان   

 میلیون ریال تسهیالت گرفتند ۵۵۵میلیارد و  24مددجویان آذربایجان شرقی 

https://www.behzisti.ir/news/47392/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D
https://www.behzisti.ir/news/47392/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C-%DB%B2%DB%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D
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 عملکرد اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی در هفته افراد دارای معلولیت 

هفته را ر   راری معلولییت هی          
ساله ا صت میغیتینیمی  بی ری           
رنعکاس ه ایت ها و تورنمینیدی       
های را ر   راری معیلیولیییت و          
همچنین رنیعیکیاس مسیاییل و           
رنتظاارت ب حق رین عیزییزرن و         
مع ا  رقدرمات و اعالییت هیای        
سازمان بهزیست  به جامعیه می         

 باشد.
گام نخست بهزیست  آذاباییجیان      
ش ق   ا ارستای رج ری ه  چیه       
بهت  ب نامه ها  تشیکیییل سیتیا             
گ رمی   رشیت هیفیتیه  راری            
معلولیت"  ا رستان بیو  ؛ تیا            
عالوه ب  ب اس  مشکیالت ریین        
قش ، با ب نامه اییزهیای الزم و          
تخصص   ا جیهیت رصیال           
نگ شها و بیاواهیای نیا اسیت         
نسبت به رین را ر   ا جامعه گیام        

 ب  را .

هم رانون نقش اضای مجازی  ا      
آگاهسازی و رطالع اسان  بسییاا      
موث  و غی  قابل رنکاا م  باشد و        
با عنایت به نوع  وست  رصحیاب       
اسانه و همکاای تنگاتنیگ ریین        
قش  با ر راه ایل بیهیزیسیتی              
آذابایجان ش ق ،  ا سال جیاای      
تم از رین ر راه ال ب  رستفا ه ی       
ویژه رز رین هی ایییت جیهیت            
آگاهسازی بو  ؛ به گونه ری ایه         
عالوه ب  رنعکاس عملکی   ر راه       
ال  ا اضای مجازی، پییامیهیای        
آگاهسازی بهزیست   ا قیالیب        
موشن گ را  و رینفوگ را  نیز بیا       
همکاای اسانه ها  ا شیبیکیه          
رستان  سهند و اضای میجیازی        

 منتش  شد.
رینفوگی رای  هیای اوزشیمیاا          
گ رمیدرشت هفیتیه  راری رای ر          
 راری معلولیت و رنتقال پیام های      
آگاهسازی  ا قالب متنوع و تهییه      
و پخش وییژه بی نیامیه هیای             
تلویزیون  رز رهم اعالییت هیای        
بهزیست  رستان  ا هفته میذایوا        

 بو  .
همچنین با ب نامه ایزی های قبل       
رنجام شده، با رستفا ه رز پتانسییل       
اربییطییییین اوربییط عییمییومیی         
شه ستانها، اعالیت ها غالیبیا  ا        
سطح رستان  رنجام شد و با رعالم       
عنورن رهم ب نامه ها، اربطیین بیا         
همکاای اوسای شه ستانیهیا و       
مسئولین م راز تورنستند ایلیییه        
ب نامه های گ رمیدرشت رین هفتیه      

 ار به نحو رحسن رنجام  هند.
معاونت تورنبخش  بیهیزیسیتی         
آذابایجان ش ق  نیز با تم از بی        
شناسایی  رای ر  میوایق  راری           
معلولیت  ا ع صه های مختلیف      
و تجلیل رز آنها، عالوه ب  تقویت       
اوحیه رین را ر ، رین رنگیزه ار  ا       
سای  را ر   راری معلولیت ریجیا       

 ا  . 

تجلیل رز خانور ه های  اه عضیو       
 راری معلولیت خانور ه ها ار نیز    
خو  نگهدرای م  انند نیز عامل       
 ا ارستیای قیدا رنی  رز ریین            
خانور ه ها و رازش قائیل شیدن         
ب ری زحمات مضاعف آنان بیو        

 اه بسیاا حائز رهمیت بو .
رز اعالیت های های  ییگی   ا          
هفته  راری معلولییت، نشیسیت        

مدیی ایل و رعضیای شیواری           
معاونین و نمایندگان تشکل هیای      
را ر   راری معلولیت با نماینده ی      
ول  اقیه  ا رستان بو  و تیااییید          
ریشان ب  لزوم مینیاسیب سیازی          
اضای شه ی و ر رای بیو  ایه          
بازتاب گست  ه ری  ا اسانه هیا        
 رشته و لزوم توجه مضاعف بیه        
رین مهم ار به مسئولیین رسیتیان          

 متذا  شدند.
 ا سال جاای ب خالف سالیهیای       
پیشین ب پای  نمایشگاه تورنمندی    
ها و هن های  ست  رای ر   راری        
معلولیت رز گست  گ  باالیی   ا       
سطح شه سیتیانیهیا و می رایز            
ب خوا را بو  و شاهد اشد قابیل       
توجه نمایشگاهها رز نظ  ایف  و       
ام  بو یم بیه گیونیه ری ایه             
نمایشگاه نقیاشی  رای ر   راری         
معلولیت شه ستان آذاشیهی   ا       
خانه ا هنگ و هن  تب یز با شکوه       

 خاص  ب گزرا شد.
همچنین ب ری نخستین باا شاهید      
ب گزرای مسابقات ا  مابین را ر      
 راری معلولیت و جانبازرن  ا سه      
شه ستان رستان بو یم اه بسیییاا       
رمید بخش بو ه و پنج ه ری بیه          
سوی حضوا را ر  تورنمند  راری      
معلولیت  ا ع صه های مختلیف      

 م  باشد.
به ه حال ب نامه های هفته گ رم       
 رشت  ا آذابایجان ش ق  رمسال     
رز تنوع و گست  گ  قابل توجه       
ب خوا را بو  اه  ا رین مجال به       
گوشه ری رز رقدرمات و اعالیت ها       

 رشااه م  شو .
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 ردیف عنوان عملکرد تاریخ مکان اجرا توضیحات

بیان اقدامات و 

فعالیت های 

 یک سال اخیر...

 1400/9/7 ستاد
برگزاری نشست خبری با اصحاب رسانه 

 استان
1 

 4041///7 ستاد  
نشست مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی 

 با تشکل های ناشنوایان استان
2 

  
کلیه 

 شهرستانها

در طول 

 هفته

بازدید مسئوالن محلی شهرستانها از مراکز 

نگهداری و توانبخشی زیر نظر بهزیستی 

 شهرستان

3 

  
ستاد و کلیه 

 شهرستانها
1400/9/8 

دیدار مدیرکل و معاونان بهزیستی استان و 

روسای ادارات بهزیستی و مسئوالن 

شهرستانها با خانواده های دارای عضو معلول 

و تجلیل از زحمات خانواده ها در خصوص 

 نگهداری افراد دارای معلولیت در منزل

4 

 1400/9/9 ستاد  
مالقات مردمی مدیرکل بهزیستی استان با 

 حضور استاندار آذربایجان شرقی
5 

از طریق ویدئو 

کنفرانس با 

 شهرستانها

ستاد و کلیه 

 شهرستانها
1400/9/10 

تجلیل از دانشجویان نابینای برگزیده امور 

 6 اجتماعی آذربایجان شرقی با اهدای تبلت

از طریق ویدئو 

کنفرانس با 

 شهرستانها

 1400/9/10 ستاد

نشست صمیمی مدیرکل بهزیستی آذربایجان 

شرقی با همکاران دارای معلولیت بهزیستی و 

 تجلیل از ایشان
7 

  
کلیه 

 شهرستانها

در طول 

 هفته

برپایی نمایشگاه توانمندیها و نمایشگاه 

هنری افراد دارای معلولیت استان با حضور 

 مسئولین شهرستانها
8 

در شهر تبریز با 

حضور تعدادی از 

نمایندگان محترم 

مجلس شورای 

اسالمی و شورای 

 اسالمی شهر

ستاد و کلیه 

 شهرستانها

در طول 

 هفته

برگزاری آیین های گرامیداشت هفته افراد 

 9 دارای معلولیت

https://www.behzisti.ir/photo/47255/گزارش-تصویری-نشست-مدیرکل-بهزیستی-آذربایجان-شرقی-با-تشکل-های
https://www.behzisti.ir/photo/47255/گزارش-تصویری-نشست-مدیرکل-بهزیستی-آذربایجان-شرقی-با-تشکل-های
https://www.behzisti.ir/photo/48421/گزارش-تصویری-آیین-تجلیل-از-دانشجویان-برگزیده-امور-اجتماعی-آذربایجان
https://www.behzisti.ir/photo/48421/گزارش-تصویری-آیین-تجلیل-از-دانشجویان-برگزیده-امور-اجتماعی-آذربایجان
https://www.behzisti.ir/photo/47582/گزارش-تصویری-نشست-صمیمی-مدیرکل-بهزیستی-آذربایجان-شرقی-با-همکاران
https://www.behzisti.ir/photo/47582/گزارش-تصویری-نشست-صمیمی-مدیرکل-بهزیستی-آذربایجان-شرقی-با-همکاران
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 ردیف عنوان عملکرد تاریخ مکان اجرا توضیحات

  
 1400/9/11 ستاد

دیدار مدیرکل و معاونان بهزیستی آذربایجان شرقی و 
نمایندگان تشکل های افراد دارای معلولیت با نماینده 

 ولی فقیه در استان و امام جمعه شهر تبریز

10 

  
 419900041 ستاد

بازدید استاندار و مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی 
 از مجتمع نگهداری و توانبخشی شهید فیاض بخش

11 

  

شهرستانهای تبریز، 

 آذرشهر و مراغه
1400/9/13 

برگزاری مسابقات ورزشی بستکبال با ویلچر و والیبال 
 نشسته برای افراد دارای معلولیت استان

12 

  
 1400/9/13 ستاد

هماهنگی با افراد دارای معلولیت موفق جهت تهیه 
 گزارش های خبری

14 

  

شهرستانهای شبستر 
 و سراب

 15 برگزاری  همایش پیاده روی خانوادگی 1400/9/13

  
 کلیه شهرستان ها

در طول 
 هفته

برگزاری مسابقات ورزشی بین توانخواهان مراکز زیر 
 نظر

16 

  
 1400/9/14 ستاد

حضور مدیرکل بهزیستی استان در برنامه ی زنده 
 تلویزیونی شبکه سهند

17 

  

ستاد و کلیه 
 شهرستانها

1400/9/14 

تجلیل مدیرکل بهزیستی استان و روسای ادارات 
بهزیستی شهرستانها از افراد دارای معلولیت موفق 

 شهرستان ها

18 

  

  

  

ستاد و کلیه 
 شهرستانها

در طول 
 هفته

طراحی اینفوهای روزشمار شعارهای گرامیداشت 
افراد دارای معلولیت و پوسترهای آگاهسازی و انتشار 

 آن در فضای مجازی

19 

 ردیف عنوان عملکرد تاریخ مکان اجرا توضیحات

 1400/9/16 ستاد  
برگزاری نشست ستاد عالی هماهنگی و پیگیری مناسب 

 سازی استان
20 

 21 تهیه و پخش ویژه برنامه های تلویزیونی و رادیویی 1400/9/10 شبکه سهند  

  
 419900041 ستاد

استقبال مدیرکل و معاونان  بهزیستی آذربایجان شرقی از 

 مدال آوران پاراآسیایی بحرین
22 

  
 شهرستان تبریز

در طول 

 هفته

رایگان نمودن سامانه حمل و نقل عمومی جهت تردد افراد 

 دارای معلولیت با همکاری شهرداری
23 

  
 کلیه شهرستانها

در طول 

 هفته

ارائه خدمات توانبخشی رایگان توسط مراکز غیردولتی 

 روزانه
24 

  
 419900041 کلیه شهرستانها

دیدار روسای شهرستان با ائمه جمعه و ارایه گزارش 

 عملکرد در خطبه های نماز جمعه
25 

  
 26 تجلیل از برندگان مسابقه  قانون حمایت از حقوق معلولین  419900041 کلیه شهرستانها

https://www.behzisti.ir/photo/47903/گزارش-تصویری-بازدید-استاندار-آذربایجان-شرقی-از-مجتمع-نگهداری
https://www.behzisti.ir/photo/47903/گزارش-تصویری-بازدید-استاندار-آذربایجان-شرقی-از-مجتمع-نگهداری
https://www.behzisti.ir/photo/48337/گزارش-تصویری-دومین-جلسه-ستاد-عالی-هماهنگی-و-پیگیری-مناسب-سازی
https://www.behzisti.ir/photo/48337/گزارش-تصویری-دومین-جلسه-ستاد-عالی-هماهنگی-و-پیگیری-مناسب-سازی
https://www.behzisti.ir/photo/48570/گزارش-تصویری-استقبال-مدیرکل-بهزیستی-آذربایجان-شرقی-از-مدال
https://www.behzisti.ir/photo/48570/گزارش-تصویری-استقبال-مدیرکل-بهزیستی-آذربایجان-شرقی-از-مدال


  مجله الکترونیک اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی 8

کلیه   

 شهرستانها

در طول 

 هفته

تجلیل از افراد دارای معلولیت موفق در 

 زمینه های تحصیلی ، ورزشی و هنری

27 

کلیه   

 شهرستانها

در طول 

 هفته

تجلیل از زنان سرپرست خانوار دارای 

 فرزند دارای معلولیت

28 

کلیه   

 شهرستانها

در طول 

 هفته

تجلیل از کارآفرینان حامی افراد دارای 

 معلولیت

29 

کلیه   

 شهرستانها

در طول 

 هفته

برگزاری ایستگاه مشاوره و رزمایش در 

 محالت حاشیه ای توسط اورژانس اجتماعی

30 

 ردیف عنوان عملکرد تاریخ مکان اجرا توضیحات

اکثر   

 شهرستانها

در طول 

 هفته

افتتاح نمایشگاه آثار هنری و توانمندی های 

 افراد دارای معلولیت

31 

در طول     

 هفته

برگزاری نشست ویژه دادستان و مدیر کل 

اموال تملیکی و بهزیستی درخصوص 

تحویل پوشک ، البسه و مواد غذایی ویژه 

 خانواده های افراد دارای معلولیت

32 

در طول     

 هفته

برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی 

 ویژه افراد دارای معلولیت

33 

در طول     

 هفته

برگزاری مسابقات ورزشی بین توانخواهان 

 در مراکز نگهداری

34 

در طول     

 هفته

اختصاص ویژه نامه مجله الکترونیکی آوای 

همدلی به هفته گرامی داشت افراد دارای 

 معلولیت

35 

کلیه   

 شهرستانها

در طول 

 هفته

دستگاه ویلچر بین افراد دارای  499توزیع 

 سال 41معلولیت زیر 

36 
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 دومین جلسه ستاد عالی هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان 

دومین جلسه ستاد عالی هماهنگی و پیگیری مناسب سازی آذربایجان شرقی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، دبیری مدیررکرل                    

ی بهزیستی آذربایجان شرقی و با حضور مدیرکل دفتر فنی استانداری، رییس جدید سازمان نظام مهندسی استان. نمایندگان تشکل های افراد دارا                     

 معلولیت و مدیران کل دستگاه های عضو ستاد در استانداری برگزار شد.

 تجلیل از خانواده موفق تحت پوشش

مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی و رییس بهزیستی شهرستان تبریز به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت با حضور در منزل 

 یکی از خانواده های موفق تحت پوشش بهزیستی استان، ضمن دیدار با این خانواده از آنان تجلیل کردند.

https://www.behzisti.ir/photo/48337/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88
https://www.behzisti.ir/photo/48098/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%B4
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 بازدید رییس و اعضای شورای اسالمی شهر تبریز از شیرخوارگاه احسان 

 رییس و اعضای شورای اسالمی شهر تبریز با حضور مدیرکل بهزیستی استان از شیرخوارگاه احسان بازدید کردند.

https://www.behzisti.ir/photo/48088/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7


00 
  مجله الکترونیک اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی

 برگزاری آیین گرامی داشت هفته افراد دارای معلولیت  

آیین گرامی داشت هفته افراد دارای معلولیت با حضور مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی، اعضای هیات مدیره تشکل ها و        

انجمن های افراد دارای معلولیت، حجت االسالم و المسلمین تاج الدینی نماینده مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسرکرو در                      

 مجلس شورای اسالمی و جمعی از اعضای شورای اسالمی شهر تبریز برگزار شد.

https://www.behzisti.ir/photo/48337/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88
https://www.behzisti.ir/photo/47885/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7
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ش قی  بیا رشیااه بیه             مدی ال بهزیست  آذابایجان   
ا رگی سازی و مشااات میثثی  بی ری رای ر   راری             
معلولیت  ا جامعه رههاا  رشت :  اگی  شدن رای ر             

هیای     های آنها  ا بی نیامیه          راری معلولیت و تشکل   
های رین سازمان رست ایه       تورنمندسازی جزو سیاست  

باال ب  ن میزرن رث بخش  رقدرمات  امان  و اضیاییت       
های  رسیت     مندی را ر   راری معلولیت رز  یگ  ب نامه      

 گی  . اه رنجام م 
های پزشک  اوزرنه ااات      صحاف ر رمه  ر : امیسیون    

اند، ط     معلولیت ار ب حسب نوع معلولیت صا ا م       
هیزرا نیفی          8۰ی    یکسال گذشته وضعیت و پ ونده    

 های پزشک  ب اس  شده رست. معلول  ا امیسیون
وی رازو : تک یم را ر   راری معلولیت، ااع میورنیع،            
خانور ه و جامعه، رج ری قانون حمایت رز حیقیوق            

های م  م نها  و بیمه و سیالمیت            معلولین و سازمان  
های پییش     ا رگی  را ر   راری معلولیت رز جمله ب نامه      
شی قی  رز        او رست.مدی ال بهزیست  آذابیاییجیان       

میلیون اییالی       ۰۰۲میلیاا  و  21پ  رخت تسهیالت  
ب ری خ ید محصوالت حمایت  به مد جویان تیحیت         

 ماهه رمسال خب   ر . ۹پوشش رستان  ا 
وی همچنین با رشااه به پ  رخت امک هزینه ریاب و          

نف  خاط نشان ای  : سیال          ۹۰هزرا و     2ذهاب ب ری   
او ک  راری بیماای انیل اتونوای       13۹گذشته ب ری   

) یک بیماای نقص متابولیک  ما ازر ی ( تسهییالت           
 اریگان خ ید تغذیه مناسب پ  رخت شده رست.

وی رههاا  رشت : با توجه به طبقه بندی معلیولییین،              
میزرن معلولین جسم  و ح ات   ا آذابایجان ش قی       

 11/32 اصد و معلولین بینای   ا رسیتیان          38/۹1
ش ق  رازو :     اصد رست.مدی ال بهزیست  آذابایجان    

معلولیت صوت و گفتاا  ا سطح آذابایجان شی قی       

  اصد رست. 12/۶8 اصد و معلولیت شنوری   ۶/31
صحاف بیان ا  : میانگین معلولیت خیل  شدیید  ا           

 11/3۰رست اه  ا رستان ما نییز           11/2سطح اشوا،   
 اصد رست و میانگین معلولیت شدید  ا رستان میا            

 اصد و معلولیت متوسط  ا رستان آذابایجان         3۶/13
 اصد رست اه معلولیت خیفیییف نیییز،              2۹ش ق   
  اصد رست. 1۹/11

م از   31وی گفت :  ا سطح رستان آذابایجان ش ق           
اوزرنه رارئه خدمات تورنبخش  وجو   را  ایه  ا            

هزرا نفی   ا ریین        1ریم ب ری  طول یک سال تورنسته  
 م راز خدمات خو  ار رارئه  هیم.

 ۹۰1صحاف  رنشجوی  رنشگاه  ولت  و سه هزرا و          
  رنش آموز هزینه تحصیل   ایاات ا  ه رند.

ش ق  تیورنیمینیدسیازی         مدی ال بهزیست  آذابایجان  
جامعه اوستای  و راریه ا صت هیای بی ربی  بی ری              
اوستاییان ار رز جمله رولویت های خیدمیات  هی             
بهزیست  عنورن ا   و گفت: به منظوا شنیاسیایی  و        

هزرا   2۲آگاه سازی را ر  معلول،  ا یک سال گذشته         
معلول  ا اوستاهای رستان شناسای  و تحت حمایت        

 بهزیست  ق را گ اتند.
صحاف رضااه ا  : همچنین با توجه بیه گسیتی ش          

نف  رز را ر   راری معلول    ۰۲۲شه نشین ، یک هزرا و     
ار  ا حاشیه شه ها شناسای  ا  ه و خدمیات رارییه          
 ر ه ریم.وی با رشااه به ب ق رای مسیتیمی ی بی ری               
مد جویان، گفت: ب ری را ر  آسیب  یده نخیاعی  و            
 راری معلولیت شدید، عالوه بی  مسیتیمی ی حیق              

 پ ستاای نیز پ  رخت م  شو .
صحاف ااشت حلزون ب ری نوزر رن ار رز جیملیه             

 13۲ب نامه های رصل  بهزیست  عنورن ا   و رازو :           
ناشنور پ  رخت    8۰میلیون تومان ب ری ااشت حلزون      

شده رست.مدی ال بهزیست  آذابایجان ش ق  رقدرمات 
پیشگی ی رز معلولیت ار رز جمله ب نامه های رصل  و          
رولویت  را رین سازمان رعالم و خاط نشان ای  :  ا            

نف  غ بالگ ی و     321هزرا و     ۶یک سال گذشته ب ری     
مشاواه راریه شده و همچنین به منظوا جلوگیی ی رز        

هزرا و    ۹۶نابینای  و ام بینای  غ بالگ ی بینای  ب ری        
 1۲نف  رنجام شده رست.وی رایزو : تیااینیون              ۹۶۲

میلیاا  تومان رز سوی بهزیست  ب ری مناسب سیازی          
منازل را ر  معلول پ  رخت شده رست ایه  ا حیال          

ورحد مسیکیونی  آمیا ه تیحیوییل بیه                  38حاض   
ورحد متیعیلیق بیه          ۹هاست اه رز رین تعدر         خانور ه
 های  رست اه  راری  و ا زند معلول هستند. خانور ه

 مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در نشست خبری با حضور نمایندگان رسانه های گروهی عنوان کرد؛

 برنامه ما رضایت مندی افراد دارای معلولیت با اقدامات

 درمانی و توانمند سازی آنان می باشد 

https://www.behzisti.ir/news/47391/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9
https://www.behzisti.ir/news/47391/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9
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 داند حکایت مردی که معلولیت را محدودیت نمی 
اضا جباازر ه، معلول تب یزی رست ایه بیا شینیاخیت               

های خو  و پشتکاا و تالش، تورنستیه شیعیاا               تورنمندی
ار  ا عمل پیا ه اینید تیا          معلولیت، محدو یت نیست    

 رلگوی  ب ری همنوعان خو  باشد.
به گزراش ری نا، معلولین  ا ه  جامعه وجو   رانید و             

ب ر ارن و      رند؛ آنان ا زندرن، خوره رن،     جزی  رز آن جامعه   
رند اه  چاا نقص جسمانی  ییا           پدا و ما ا را ر  جامعه    

 رند. ذهن  شده
رمیا   نگهدرای و مورهبت رز را ر  معلول، وهیفه جامیعیه،         

ری بس مشکل رست اه گاه  رز عهده ا   عیا ی         وهیفه
 خااج رست.

ااا ا  ن و رم را معاش معلولین نیز رز مشکالت آنان و            
جامعه رست، ول   ا ه  اشوا تدربی ی ب ری ریین رمی               

رین تدربی  ممکن رست  ا بی خی           رندیشیده شده رست؛  
 و گاه ب  رث  تج به باشد. مورا  زرییده رندیشه ا  ی

شاید ه  ادرم رز شما اه  ا حال خورندن یا شنیدن ریین     
 ا میان رط رایان و عزیزرن خو  ا  ی ار          مطلب هستیم، 

 ا    1۰اه معلولیت  را ؛  ا اشوا ما حدو      شناسید  م 
 هند و رین نشیان       صد رز جمعیت ار معلولین تشکیل م       

 هنده ی رهمیت و لزوم توجه به معلولین و شی رییط و              
 نیازهای آن هاست.

یک  رز مهم ت ین مشکالت معلوالن رشتغال آنهاست بیه      
طوای اه بسیاای رز رعضای رین قش  با مشکل بیکیاای           
او به او هستند و ناچااند به مستم ی رنیدای  ایه رز                

 سوی سازمان بهزیست  پ  رخت م  شو ، راتفا انند.
رستعدر ها  رما  ا رین بین ب خ  رز معلوالن نیز با شناخت         

و تورنمندی های خو  و با عزم و رار ه ری ارسخ  سیت          
به رقدرمات  خااق رلعا ه ز ه و نه تنها ب ری خو  رشتغیال            
ریجا  ا  ه رند، بلکه ب ری همنوعان و م  م معمول  هیم           

 رشتغالزری  ا  ه رند.
اه معلیولیییت ار       اضا جباازر ه یک  رز رین را ر  رست    

ب ری خو  محدو یت ندرنسته و با رار ه و پشتکاا خیو             
رُپتیک اااهای آذابایجان ش قی       ت ین  به یک  رز مع وف   

 و حت  اشوا تبدیل شده رست و مشت یان زیا ی  را .
خب نگاا ری نا م از تب یز ب ری نشان  ر ن رمکیان بیاالی            
مواقیت معلوالن به س رغ جباازر ه ااته تا بلکه با اوریت          
حکایت زندگ  رو به  یگ  معلوالن ب ری حل مشکیالت          

رهل تب ییز    ساله،  12شان اره  نشان  ر ه باشد؛ آقا اضا        
 و شغلش پخش عدس  عینک  ا آذابایجان ش ق  رست.

 ا گفت و گو با ری نا با بییان ریینیکیه  راری             جباازر ه
معلولیت شدید ما ازر ی م  باشد، رازو : با رینکه رز  و      

رم ولی      به  نیا آمده      ست و پا )بدون  ست و پا رز مُچ(          
تورنسته رم خو م ار با ش ریط واق  ر ه و خدر ار شیاای م       
اه تورنسته رم با سع  و تالش به خورسته های  اه  رشته            

 رم ب سم و اوی پای خو م بایستم.
رم ار  ا پایگاه  وم شکاای        وی گفت: تحصیالت ربتدری     

رم، ول  به علت شغیل پیدام ایه              تب یز به پایان اسانده   
نظام  بو ، مجبوا به نقل مکان شده و سه سال به شیهی         
رهورز ااتیم و من تحصیالتم ار  ا پایگاه پنجم شیکیاای         
رمیدیه رهورز ر رمه  ر م، ول  به خاط  عالقه پدا جیهیت             

 بازگشت و ش ریط من  وبااه به تب یز ب گشتیم.
به نقشه اشی       جباازر ه ر رمه  ر : به خاط  عالقه شدید       

ساختمان،  ا آزمون واو ی مداسه شهید بهشت  ش ات        
ا  م و چون تعدر  متقاض  زیا  بو  به عنورن نف  ذخی ه           

با رینکه  ا جلسه حضوای اسم ان  بهت یین     قبول شدم؛ 
نقشه ار اشیدم ول  به  لیل ش ریط جسمان  رم مین ار              
قبول نک  ند و مجبوا شدم  ا اشتیه حسیابیدرای بیه               

 تحصیل بپ  رزم و  یپلم بگی م.
وی رازو : به خاط  ش ریط جسمان  رم زییا  رز خیانیه                
بی ون نم  ااتم و بیشت   ا محله مان بو م چون همه به            

  یده ت حم به من نگاه م  ا  ند.
جباازر ه بیان  رشت:  ا پایگاه هوری  آقای هاشم  نام           

اه م ر ت غیب به وازش ا   اه  ا ربتدر وازشیم ار            بو 
رز شنا ش وع ا  م و بعد ورا   و و میدرن  شدم و رانون             

  ا اشته تی رندرزی اعالیت م  انم.
وی گفت: همزمان با وازش ا  ن ورا  بازرا ااا شیدم.             
رلبته چندسال رول بعد رز گ اتن  یپلم س رغ هی  ایاای             

جسمان  رم پذی اته نم  شدم تیا           ااتم به خاط  ش ریط   
رینکه باالخ ه توسط  وستم ورا  رین ااا عینک و تولیید           

 عدس  شدم.
 

های رُپتییک ییکی  رز           جباازر ه ر رمه  ر : عدس  عینک     
های  رست اه ه رات و حسیاسیییت خیاصی  ار             شغل
طلبد؛ ب ری رین ااا باید رنگشتان تورنمند و میهیاات              م 
ری  رشت،  ا ربتدری ااام هیچ اس اک  نم  ای                ویژه

اه من با رین ش ریطم و بدون رنگشتان  سیت بیتیورنیم                
 1۲بعد رز رینیکیه        مواقیت   ا رین ااا اسب انم، ول         

و  سال پیش صاحب ااام ااا م  ا  م، مستیقیل شیدم            
سال رست اه مغازه خو م ار  رام و تورنستیه           11نز یک  

 رم اوی پای خو م بایستم.

https://www.behzisti.ir/photo/48337/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%88
https://www.behzisti.ir/news/47952/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%86%D9%85
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وی رازو : مواقیتم  ا رین زمینه ار رول مدیون لیطیف               
خدر، بعد امک های صاحب ااام و سیوم سیعی  و                
تالش و محکم بو ن خو م م   رنم اه بیاعیش شیده               

 رست  ا رین ااا مواق شوم.
جبااز ره با بیان رینکه چهاا ب ر ا و یک خوره  هستییم،           
رازو : من ا زند رول خانور ه هستم و به جز من هیمیه         

 ب ر ا و خوره هایم سالم هستند.
رز ورج ای  م ایه حیاصیل            31وی ر رمه  ر :  ا سال       

سالیه    ۹ساله و  خت م زه ر       13رز ورج مان پس م مهدی     
 اه ه   و سالم هستند. رست

برخورد درست با معلوالن در جامعه فرهنگ ساای           
 شود

بی خیوا     جباازر ه با بیان رینکه  ا جامعه ما نیحیوه             
سازی نشده رسیت        است با معلولین آموزش و ا هنگ     

و ااتاا تورم با ت حم با معلولین بعض  را ر ، نیاشی  رز         
ها رست گفت: چون هم        رطالعات ام و تفک  محدو  آن     

من و هم همس م معلول هستیم، به ا زندرنمان نیحیوه            
ب خوا  با معلولین ار آموزش  ر ه ریم تا جای  ایه بیه              
معلولین ولو  ا حد امک ا  ن  ا ا  شدن رز خیابیان،          

 امک م  انند.
وی رازو : حت  رالن هم من سع  م  انم  ا جیاهیای       
شلوغ ن وم و حت  امت   ا مهمان  ها ش ات م  انیم،          

متعجب و هیمی ره        چون رز نگاه ت حم آمیز همه و نگاه       
متاسفانه  ت س او اان نسبت به خو م زج  م  اشم؛        با

 ا جامعه آگاهیسازی نشده و چگونگ  بی خیوا  بیا             
 معلوالن ار به ا زندرن مان آموزش ندر ه ریم.

مناسب سازی معاب  و ساختمیان         جباازر ه  ا خصوص  
گفت:  ا رین حوزه با عقیب      های شه ی ب ری معلوالن     

ماندگ  زیا ی اوب و هستیم؛ با رینکه مین وییلیچی ی             
نیستم ول   ا ب خ  رز مکان ها با رینکه حیتی  میثیال                 
قسمت ویلچ  او هم رحدرث شده ول  آنهیا هیم بیه                
رندرزه ری شیب  راند اه مشکالت  ار ب ری میعیلیوالن             

 ریجا  م  انند.
وی ر رمه  ر : همچنین خیل  رز معیلیوالن  سیتی سی                
ارحت  به بانک ها و ر رارت ندراند. و من نیییز چیون                 

ب  رشتن اااتیم    رنگشت ندرام  ا عاب بانک ها به هنگام      
 به مشکل ب خوا  م  انم.

وی رازو : من به  لیل عالقه رم بیه شیغیلیم رالن  ا                    
اااب  ی جها   رنشگاه  تیبی ییز  ا            - رنشگاه علم  

اشته ری به نام ساخت ا یم و بیماای های چشم   ا            
رلیبیتیه رالن       مقطع ااا رن  مشغول به تحصیل هسیتیم؛       

االس ها به صوات مجازی م  باشد و ب ری من با رین            
حجم ااام بهت  شده رست اه هم به ااام م  اسیم و               

 هم به تحصیلم.
 اضا جباازر ه  ا االس های آنالین  رنشگاه

جباازر ه با بیان رینکه خدمات بهزیست  نباید محدو  بیه   
نیهیا هیای        پ  رخت مستم ی به معلوالن باشند گفت:      

باید حماییت هیای جیدی تی ی ار بی ری                  مسوول

و رستعدر یاب   ا ریین        خو افای  معلوالن رنجام  هند   
زمینه رز رهمیت باالی  ب خوا را رست، چ راه به طیوا           
قطع معلوالن رز رستعدر های زیا ی ب خوا راند و رگی           
رین رستعدر ها با حمایت هم ره شو ، شاهد شکوایایی           

 آنها خورهیم بو .
وی گفت: باید ش ریط  ب ری ریجا  رشتغال معیلیولییین             

به طوا مثال سه  اصد سهمیه رستخیدرمی           ا رهم شو ؛ 
متعلق به معلولین رست اه متاسفانه آن چنان اه شایسته          

 رست، اعایت نم  شو .
وی گفت: ممکن رست ه  رنسان   ا بعض  رموا  چیاا           

ما محدو یت های  ار     مشکل یا حت  ناتورن  باشد، همه     
 ا زندگ  تج به ا  ه ریم، رما رین  لیل  ب ری ناتیورنی             

 رموا زندگ  نیست.  ا همه
وی رصااه ا  : ه  ادرم رز ما رستعدر های میتینیوعی                 

تورنیم را ر  مواق، مفید و         رایم اه با تکیه ب  آن ها م        
ماست اه   رین وهیفه همه   تاثی  گذرای  ا جامعه باشیم؛    

با شناخت مشکالت و نیازهای معلولین و مطالبه ای  ن          
آن ها رز مسئولین، همچنین ب خوا  و اایتیاا  اسیت             
نسبت به معلولین جامعه، ش ریط ار ب ری زندگ  بهت  و        
مواقیت بیشت  رین را ر  ا رهم انیم و جامعه ری سیالیم            

  ت   رشته باشیم.
رازو : معلوالن به  لیل نقص  اه  ا بدن  راند           جباازر ه

 ا همه طول عم  خو  با  شورای های زیا ی اوبی و            
هستند اه ب ری را ر  سالم آن طوا اه باید قیابیل  اک              
نیست؛ رز رین او رز رولین مد ااام  ا بهزیست  س ایاا           
و  خانم رمین  اه  ا تمام م رحل رز من حمیاییت ای               

 مد ااا جدیدم خانم نیک نام تشک  م  انم.
همچینییین رز       رز مجموعه بهزیست  گفت:     وی با تشک   

همس  عزیزم اه تمام باا مسئولیت ت بیت ا زندرن ار به          
تنهای  به  وش م  اشد و هم ره من رست، تشک  می          

 انم.



 گفت و گوی زنده تلویزیونی مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت در برنامه زنده سیمای سهند حضور یافته و گزارشی از عملکرد                     

 یک ساله این اداره کل را به مردم شریف استان ارائه کرد.
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مدی ال بهزیست  آذابایجیان شی قی  رز           
 ۶تیا     ۰غ بالگ ی آنالین رضط رب او اان   

سال  ا ارستای راتقای سالمت اورن آنیان         
 خب   ر .

 ات  صحاف با بیان اسالت خطی  راتقیای         
سالمت اورن و پیشگی ی رز آسیییییبیهیای           
رجتماع  اه ب  عهده ی بهزیست  م  باشید         
؛ ط رح  مدرخالت زو  هنگام ار رزب نیامیه         
های حائز رهمیت رین سازمان  ا حوزه ی         

پیشگی ی عنورن ا   و رب رز  رشت : رجی ری بی نیامیه هیای              
تشخیص     غ بالگ ی یک  رز مدرخالت ذا  شیده م  باشید و        

زو هنگام رختالالت و ااهش باا بیماای هیا تیاثی عمیقی   ا           
 راتقای سالمت اورن جامعه خورهد  رشت.

وی رههاا  رشت : ب نامه های غ بالگی ی           
عالوه ب  رارئه خدمات مق ون به صیی ایه،         
آسان و با پوشیش بیشت  به جامعه هدف با         
تشخیص زو  هنگام رز ریجا  معضالت و        
مشکالت بعدی نیز م  ااهد و  ا رییییین          
ارسییتا سامیانه ری ط رح  گ  ییده اییه        
ورلیدین م  تورننید بیا م رجعیه به آ اس        

http://moshavereh.behzisti.ir     و
تکمیل پ سشینامه غ بالگ ی رضیییطی رب       

سال، رز سالمت ا زند خو  رطمینیان یییاایتیه و      ۰-  ۶او اان  
 اصوات نیاز رز خیدمات مشاواه و ارهنمایی  میوجیو   ا              

 سامانه به ه منید شوند.

 مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛

 غربالگری آنالین اضطراب کودکان

https://www.behzisti.ir/photo/48094/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9
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 نشست صمیمی مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با همکاران دارای معلولیت بهزیستی

مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی به مناسب گرامیداشت هفته دارای معلولیت با اهدای لوح سپاس از هماکاران خودباور و تالرشرگرر دارای                        

 معلولیت بهزیستی استان تجلیل کرد.

https://www.behzisti.ir/photo/47582/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%


 آیین تجلیل از دانشجویان برگزیده نابینا به مناسبت گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت 

دکتر صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در این نشست، همت، اراده و پشتکار نابینایان عزیز را ستوده و برتداوم افتخار آفرینی  

 در عرصه های مختلف زندگی تاکید کرد.
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 نشست مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی با تشکل های ناشنوایان استان 

دکتر صحاف مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در آستانه هفته معلولین در قالب نشست با تشکل ها و انجمن های 

 ناشنوایان به گفتگو پرداخته و به مشکالت آنان رسیدگی کردند.

https://www.behzisti.ir/photo/47576/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%
https://www.behzisti.ir/photo/47255/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D


  مجله الکترونیک اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی08

 برگزاری مسابقات بسکتبال با ویلچر

به مناسبت گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت، یک دوره مسابقات بسکتبال با ویلچر بصورت رفت و برگشت بیرن           
تیم های صدرا )تیم جانبازان( و تیم پارالمپیک)تیم معلولین( با حضور مدیران و جمعی از پیشکسوتان ورزش معلولیرن و               

 جانبازان برگزار شد ؛ که تیم پارالمپیک توانست در هر دو مسابقه به پیروزی برسد.

https://www.behzisti.ir/photo/47925/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DA%A9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%DB%8C%
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 آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت بستان آباد  
جامعره  ا،  آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت بستان آباد با حضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار، بخشدار تیکمه داش مسئولین ارگان ه                    

 هدف و مردم بستان آباد برگزار و از افراد دارای معلولیت توانمند شهرستان با لوح سپاس و هدیه تجلیل شد.

 آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت بستان آباد  
جامعه ا،  آیین گرامیداشت روز جهانی افراد دارای معلولیت بستان آباد با حضور معاون سیاسی امنیتی فرماندار، بخشدار تیکمه داش مسئولین ارگان ه                    

 هدف و مردم بستان آباد برگزار و از افراد دارای معلولیت توانمند شهرستان با لوح سپاس و هدیه تجلیل شد.

https://www.behzisti.ir/photo/48332/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%
https://www.behzisti.ir/photo/48332/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%
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 تجلیل از افراد دارای معلولیت موفق شهرستان اهر 
 

  آیین تجلیل از افراد دارای معلولیت موفق شهرستان اهر به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت با حضور رییس بهزیستی شهرستان برگزار شد

https://www.behzisti.ir/news/48318/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%
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 برگزاری مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت  

 مراسم روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضور این قشر به همت بهزیستی اهر درمحل سینما قدس شهرستان برگزار شد.

بازدید مسئوالن شهرستان اهر از مرکز توانبخشی شهید بلبلی شهرستان به مناسبت  
 گرامی داشت هفته افراد دارای معلولیت

 امام جمعه،فرماندار، فرمانده سپاه ناحیه اهر، رئیس دادگستری،فرمانده نیروی انتظامی، رئیس اداره بهزیستی و جمعی از مسئوالن شهرسرتران                  

 گراه اهر به مناسبت گرامی داشت هفته افراد دارای معلولیت با توانخواهان مرکز توانبخشی شهید بلبلی اهر دیدار کرده و ضمن بازدید از نمایشر                       

 توانمندی ها و صنایع دستی مددجویان، از زحمات کارکنان قدردانی کردند.

https://www.behzisti.ir/photo/48191/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-
https://www.behzisti.ir/photo/47887/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-
https://www.behzisti.ir/photo/47887/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-
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 افتتاح نمایشگاه آثار هنری افراد دارای معلولیت بهزیستی آذرشهر  

همگام با روز شمار هفته افراد دارای معلولیت ، افراد دارای معلولیت،خودشکوفایی،سازمانهای مردم نهاد با حضور فرماندار آذرشهرر               

و بخشدار گوگان، مدیرکل بهزیستی و معاون توانبخشی آذربایجان شرقی، نمایشگاه آثار هنری افراد دارای معلولیت برهرزیسرتری                     

آذرشهر برای نخستین بار و با مشارکت مرکز توانبخشی روزانه امیرالمومنین در خانه فرهنگ تبریز افتتاح شد و تا هجدهرم اذرمراه                        

 پذیرای عالقمندان می باشد .

https://www.behzisti.ir/photo/48084/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%
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 دیدار رییس بهزیستی کلیبر با اعضای هئیت مدیره موسسه خیریه امید زندگی  

رئیس و کارکنان اداره بهزیستی شهرستان کلیبر با اعضای هئیت مدیره موسسه خیریه امید زندگی کلیبر به مناسبت بزرگداشت 

 هفته معلولین دیدار کرده و با اهدای لوح سپاس از زحمات آنان تجلیل کردند.

https://www.behzisti.ir/photo/48184/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9


 همایش گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت در جلفا 
یشهر هادهمایش گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت با مشارکت جامعه معلولین شهرستان ، فرمانداری ،اداره ورزش و جوانان، شهرداری های جلفا ،                    

رستان شه ،سیه رود ، سازمان منطقه آزاد ارس و هیات ورزشی جانبازان و معلولین جلفا برگزار شد و گزارش عملکرد یک ساله بهزیستی جلفا توسط رییس

 ارائه شد.

  مجله الکترونیک اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی 24

 برگزاری جشن هفته افراد دارای معلولیت در بناب

جشن گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت در مرکز روزانه بناب با حضور فرماندار، بخشدار و رئیس بهزیستی شهرستان و 

 مددجویان برگزار و با اهدا لوح سپاس از زحمات مدیر مرکز قدردانی شد.

https://www.behzisti.ir/photo/48038/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%
https://www.behzisti.ir/photo/47612/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85
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 رئیس اداره بهزیستی مراغه خبر داد؛

 خانواده های معلوالن کم درآمد، در اولویت توزیع مشارکت های مردمی

اییس ر راه بهزیست  م رغه  ا جلسه شواری مشاااتهای م  م  بهزیست  شه ستان می رغیه ربی رز                 
 رشت: رولویت  ا توزیع مشاااتهای م  م  با مد جویان  رست اه مستم ی  ایاات نم  انند و                 

 یا جزو خانور ه های را ر   راری معلولیت ااقد  اآمد م  باشند.
رارئه گزراش عملک   مشاااتیهیای می  می  ریین ر راه  ا                    محمد جباای  ا رین جلسه ضمن     

با رشااه به رینکه ش ریط بهزیست  با نها های خی یه  یگ  متفاوت   ماهه نخست سال جاای،  هشت
عالوه ب  پ  رخت مستم ی، رارئه وسایل تورنبخش ، پ  رخیت            رست رعالم ا  :  ا بهزیست  م رغه      

تسهیالت رشتغال، پ  رخت شه یه  رنشجویان تحت پوشش، امک به تامین مسکین مید جیوییان             
و .... ماهیانه مبالغ چشمگی ی ص ف نگهدرای، تورنبخش  و تورنمند سازی مد جویان  ا می رایز                     
غی  ولت  تحت پوشش م  اند لذر  ا توزیع بسته های معیشت  و جهیزیه امکهای خییی رن می                     

 باشد.وی به تمام  خی رن شه ستان رطمینان  ر  تمام  امکهای معیشت  و نذوارت با نظاات مستیقیییم خییی یین بییین مید جیوییان نیییازمینید تیوزییع و  ا                                              
اوز جهان  معلولیین بییین        ثبت م  گ   . ا رنتها مق ا گ  ید با حمایت رعضای شوار بسته های معیشت  و وسایل تورنبخش  به مناسبت  shafaf.behzisti.ir سامانه

  مد جویان توزیع شو .

مسابقات قه مان   رات به مناسبت گ رمیدرشت هفته ت بیت بدن  و وازش  ا شه ستان میانه   

 ب گزرا شد.

با ب گزرای مسابقات قه مان   رات شه ستان به مناسبت گ رمیدرشت هفته ت بیت بدن  و وازش،  

مه ی محسن  رز تیم  رات بانورن ر راه بهزیست  میانه، مقام رول ار  ا رین  واه رز مسابقات اسب 

ا   و ط  م رسم  با حضوا اییس ر راه وازش و جورنان و  یگ  مسئولین رین شه ستان، رز ریشان 

  قدا رن  شد.

 ملک  -۰حسین  -1اااگ  -3محسن  -2جعف ی -1 رعضای تیم  رات بانورن ر راه بهزیست  میانه:

 

 درخشش بانوان بهزیستی میانه در مسابقات ورزشی دارت

 رئیس اداره بهزیستی مراغه :

 و حرکتی از خدمات مستمری توانبخشی بهزیستی در مراغه هستند چشمینفر  معلولیت های  ۵2۵۵

ائیس ر راه بهزیست  م رغه نیز گفت: هیم         
نفی  زیی پیوشیش        2۲۲هزرا و   11رانون  

خدمات تورنبخش ، پیشگییی ی و رمیوا          
رجتماع  بهزیست  رین شهی سیتیان قی را          

 . راند
نیفی       ۰2۲۲جباای رازو :  ا حال حاض   

 راری معلولیت های جشم  و ح ات  رز        
خدمات مستم ی تورنبخش  بهزیست   ا      

وی ر رمه  ر :    .رین شه ستان به ه م  ب ند    
نفی  رز بیییمیاارن  راری             1۰۲همچنین  

مشکالت اورن ، سالمندرن و بیانیورن  ا          
نف  نیز  ا م راز  212م راز شبانه اوزی و   

 .اوزرنه توربشخ  نگهدرای م  شوند
نف  رز  3۲وی رعالم ا  :  ا رین شه ستان        

تورنجویان  چاا ضایعات نیخیاعی  حیق          
تیورنیجیوی  راری         2۰۲پ ستاای و نیز     

رز بهزیشت  حق    مشکالت ذهن  و ح ات    
 .پ ستاای خانور ه محوا  ایاات م  انند

تورنجو با مشیکیالت    12۲۲ جباای گفت:  
ذهن  و ح ات  رین شه ستان  ا نیوبیت          
 ایاات مستم ی تورنبخش  ق را  راند اه      
باید با تخصیص بو جه الزم تعیین تکلیف       

 .شوند
میلیییاا  تیومیان         3.2 وی رازو : تاانون     

و شه یه   تسهیالت رشتغال زر به تورنجویان    
 رنشجوی زی پوشش رین نها  نیز  ا        1۰۰

 .سال جاای پ  رخت شده رست
ائیس هیئت مدی ه جامعه معلوالن م رغیه       
نیز گفت: رنتظاا جامعه معلوالن مینیاسیب          

سازی رماان عموم  به ویژه تسهیییل  ا          
رستفا ه تورنجویان رز رمکانات شهی ی بیه         

 .ویژه ناوگان حمل و نقل عموم  رست
محمد طهماسب  رازو : همچنین مسئیوالن       
اشوای و شه ستان  رقدرم به حماییت رز      
تورنجویان ب ری به ه مندی آنان رز طی           

 .جهش تولید مسکن انند
به گزراش ری نا،  ا ریین هیمیاییش رز               
ب گزیدگان جامعه معلوالن شه ستان م رغه   

 .تجلیل شد
 

https://www.behzisti.ir/news/47441/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%
https://www.behzisti.ir/news/47441/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%
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های  مدال ایران در چهارمین روز بازی ۱۱

 پاراآسیایی جوانان

 11های پاارآسیای  جورنان با اسب         چهاامین اوز بازی  
 مدرل  یگ  ب ری وازشکاارن ری رن خاتمه یاات.
 ا ر رمیه     به گزارش پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر،      

شیو ،  ا      ها اه به میزبان  بح ین ب گزرا م         رین اقابت 
مت  نابینایان، مهدی معصوم ، محمو  هیا ی         3۲۲ وی  

های طال، نق ه و ب نز ار        و مهدی سیاای به ت تیب مدرل     
 رز آن خو  ا  ند.

مت  نازنین ق یش  نژر  به میدرل طیال  سیت               1۲۲ ا  
لیال ایض  و ن گس ا یم  صاحب مدرل نیقی ه             یاات. 

 شدند و زه ر سا رت پوارسماعیل  ب نز گ ات.
 ا پ تاب  یسک معلوالن، مهدی ق بان  طالیی  شید.           
طاها مشتاق و ااطمه حزبیان به مدرل نق ه اسییدنید و             
نگاا ق بان  سنگس ی  ا پ تاب وزنه صیاحیب میدرل            

 ب نز شد.
به رین ت تیب اااورن ری رن تا پایان اوز چهاام، پینیجیاه     

 مدرل انگاانگ ار رز آن خو  ا  ه رست.
)شایان ذا  رست مهدی معصوم  رز معلولیین تیحیت             
پوشش بهزیست  هشت و  میباشد ایه  ا ریین  واه               

 مسابقات مواق به اسب مدرل طال شد رست.(

 جبران معلولیت با اراده مستحکم

ا ماندرا شبست   ا م رسم تجلیل رز اااانان  راری معیلیولیییت             
شه ستان، رار ه ی مستحکم و تالش مضاعف ار جب رن انینیده            

 ی معلولیت  ا اسیدن به رهدرف خورند.
عبدرله  ضمن تب یک اوز جهان  را ر   راری معیلیولیییت بیه               
اااانان مذاوا، معلولیت ار محک رله  جهت نیمیاییان شیدن              
جوه  تابناک را ر   راری معلولیت عنورن ا   و رب رز رمییدورای           
ا   تا رین اااانان منظم و  راری وجدرن ااای باال بیتیورنینید                

اییس ر راه بهزیست  شبست      رلگوی مناسب  ب ری سای ین باشند.     
نیز نقش خی ین ار  ا نیل به رهدرف بهزیست  بسیاا چشمگییی              
خورنده و رب رز  رشت : به لطف رله  و با حمایتهای ا ماندرا و               
سای  مسئو لین ر رارت شه ستان، بوییژه خییی یین گی رنیقیدا             

رقتصیا ی     عل  اغم مشکالت     شه ستان توایق حاصل شد ؛ تا     
رای ر   راری        گام های مثبت   ا جهت م تفع نمو ن مشکالت     

معلولیت ب  رایم. ا رنتهای آیین تجلیل اییس ر راه وازش و             
جورنان شه ستان نیز آما گ  خویش ار بی ری هیمیکیاای بیا                

وازشی  رعیالم         معلولین  اا ه های سن  و اشته های متنوع       
شایان ذا  رست پس رز رتمام جلسه ایلیییه مسیئیولییین             ا  . 

م از تورنبخش  شبانه اوزی علی  بین            شه ستان با حضوا  ا   
ربیطالب ضمن ع ض تب یک هفته را ر   راری معیلیولیییت، رز              

 ا ارسیتیای رارئیه           نز یک  ا ج یان اعالیتهای اااانان م از     
خدمات به راباب اجوع و را ر   راری معلولیت ق را گ اته و رز            

 قدا  رن  ا  ند.  زحمات اااانان

 پایش کلیه پرونده های مستمری بگیرانرییس بهزیستی شهرستان جلفا تاکید کرد ؛
اییس ر راه بهزیست  شه ستان جلفا  ا جلسه شواری ر رای بهزیست  شه ستان           
ب  لزوم پایش  قیق پ ونده های مستم ی بگی رن بهزیست  شه ستان بیا آزمیون               

رب رهیم خس وی  ا رین جلسه اه با وسع و رستعالم رز تامین رجتماع  تااید ا  .   
بهزیست  شه ستان ب گزرا شد ؛ ضیمین         هدف ب اس  چالش های پیش اوی   

شه ستان ار  ا       11۲۲قدا رن  رز زحمات اااانان، عملیات  نمو ن ب ش سال         
گ و تالش ویژه ی همکاارن شه ستان  رنسته و تکمیل رطالعات مسکن، بیمه و             
رشتغال مد جویان ار رز رهم اعالیت های شه ستان  ا ارستای تورنیمینیدسیازی               
جامعه هدف  رنست.وی خورستاا رهتمام ویژه ی ایاااینیان شیهی سیتیان  ا                    

بهبو  عملک   ورحد های ر راه با توجه به گزراش عملک   مه  ماه شد                ارستای
 هیای و ب  لزوم پیگی ی ب گزرای جلسات مناسب سازی توسط رین ر راه تااید ا  .تدوین ب نامه های اوز جهان  معلوالن،ص اه جوی   ا مص ف حامیل                          

 رن ژی و لزوم وراسیناسیون الیه همکاارن  ا مقابل وی وس ا ونا رز نکات  بو  اه اییس بهزیست  جلفا به آن رشااه ا  .

https://www.behzisti.ir/news/48121/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A
https://www.behzisti.ir/news/48121/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A
https://www.behzisti.ir/news/48121/%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A
https://www.irinn.ir/
https://www.behzisti.ir/news/48043/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://www.behzisti.ir/news/47481/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.behzisti.ir/news/47481/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 برگزاری مسابقات والیبال نشسته معلولین و جانبازان  

مسابقات دوستانه والیبال نشسته معلولین و جانبازان بین تیمهای آذرشهر و مراغه به مناسبت گرامی داشت روز جهانی افرراد                     

 دارای معلولیت در سالن آزادی شهرستان آذرشهر برگزار شد.

https://www.behzisti.ir/photo/48041/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D
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 گزارش تصویری  مرکز بیماران روانی مزمن آوای مهر شبستر در هفته افراد دارای معلولیت 

 به مناسبت گرامی داشت هفته افراد دارای معلولیت مسابقات ورزشی در بین توانخواهان مرکز بیماران روانی مزمن شبستر برگزار و نمایشرگراه        

 توانمندیهای مددجویان مرکز برپا شد.
 

 دیدار رییس بهزیستی شبستر با خانواده های افراد دارای معلولیت
لیت علورییس اداره بهزیستی شهرستان شبستر با حضور مسئولین صوفیان ضمن دیدار با دو خانواده دارای چهار عضو دارای معلولیت و دو عضو دارای م            

 در بخش صوفیان که از فرزندان خود در منزل نگهداری می کنند ؛ از زحمات این خانواده ها تجلیل کرد.

https://www.behzisti.ir/photo/47985/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86-%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85
https://www.behzisti.ir/photo/47338/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7
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 همایش پیاده روی خانوادگی در شهر وایقان شبستر 

همایش پیاده روی خانوادگی در شهر وایقان شبستر به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج و روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضرور راسرتری                   

نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسالمی وسایر مسئولین شهرستانی، کارشناسان اورژانس اجتماعی و کارکنان مراکز مثبت زندگی برگزار                   

 و بروشورهای آگاهسازی توسط مراکز مثبت زندگی بین شرکت کنندگان توزیع شد.

https://www.behzisti.ir/photo/47968/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87
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 امام جمعه و فرماندار شهرستان هریس از مرکز نگهداری بیماران روانی مزمن دیدار 

ز در دومین روز از هفته افراد دارای معلولیت امام جمعه، فرماندار، رئیس اداره بهزیستی و مسئولین سایر ارگان های شهرستان هریس از مرک

نگهداری بیماران روانی مزمن کرامت و مراکز توانبخشی پویش و نوید حیات شهرستان بازدید کردند و به بررسی و حل مسائل و مشکالت مربوط  

 به هر یک از مراکز پرداختند.

https://www.behzisti.ir/photo/47510/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87
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 نمایشگاه توانمندی های افراد دارای معلولیت در ورزقان 

 به مناسبت هفته افراد دارای معلولیت نمایشگاه توانمندی افراد دارای معلولیت در محل اداره بهزیستی شهرستان ورزقان برپا شد.

https://www.behzisti.ir/photo/48185/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%


  مجله الکترونیک اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی 32

 ستقبال مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی از مدال آوران پاراآسیایی بحرینا

آیین استقبال از مدال آوران دو و میدانی نابینای پاراآسیایی بحرین در فرودگاه 

 تبریز با حضور مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی برگزار شد.

https://www.behzisti.ir/photo/48570/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D
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 دیدار فرماندار هریس از نمایشگاه توانمندیهای اقشار تحت پوشش بهزیستی شهرستان

فرماندار، رئیس بهزیستی و روسای ادارات هریس از نمایشگاه توانمندیهای افراد دارای معلولیت و مددجویان تحت پوشش که به مناسبت  

 گرامیداشت هفته افراد دارای معلولیت برگزار شده است؛ بازدید کردند.

https://www.behzisti.ir/photo/47606/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%
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 استقبال معاونان بهزیستی آذربایجان شرقی از قهرمانان رقابت های پاراآسیایی بحرین

آیین استقبال از قهرمانان رقابت های پاراآسیایی بحرین در بخش معلوالن جسمی حرکتی در فرودگاه شهیدمدنی 

 تبریز با حضور معاون پشتیبانی و معاون توانبخشی بهزیستی آذربایجان شرقی برگزار شد.
 

https://www.behzisti.ir/photo/48571/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D


 سالمت روانی والدین آینده با پیشگیری از کودک آزاری
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 سالمت اورن  ورلدین آینده با پیشگی ی رز او ک آزرای
نیاز پا به رین  نیای خاای  می           ۰او اان یا الیه رنسانها با       

 گذراند:
 نیاز به رمنیت، ثبات، محبت و پذی ش -1 
 نیاز به مستقل شدن و هویت -2
 آزر ی  ا بیان نیاز و هیجان های سالم -3
 نیاز به تف یح و خوشگذارن -1
  نیاز به محدو یت های ورقع بینانه و خویشتندرای -۰

نحوه ب خوا  و تعامل ورلدیین بیا ریین نیییازهیا شیییوه                     
ا زندپ وای آنها ار مشخص م  اند؛ به طوای اه ورلیدیین            
مستبد به رین نیازها توجه  نم  انند، ورلدین آسانگییی  بیا              
ژست های اوشنفک مآبانه سع   ا راضیای رای رطی  ریین              
نیازها  راند و تنها ورلدین مقتدا هستند اه رین نیازها ار بیه              

 خوب  شناخته و  ا جهت راضای آنها گام ب م   راند.

قطعًا یک  رز مصا یق او ک آزرای غفلیت رز نیییازهیای                
اورنشناخت  آنهاست، بناب رین ورلدین  اه به رین نیازها توجه         
 راند و سع  م  انند آنها ار  است راضا اننید ای زنیدرن               

  سالم ت ی  ا آینده خورهند  رشت.
او اان رمانات رله   ا  ستان ما هستند م رقب رمانات رله            

 باشیم.
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 نقاشی توانخواهان مرکز شبانه روزی معلولین 

 قشقایی کافی الملک بهزیستی شبستر 
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