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هرست ادارپر س��ان اچ آی وی است رآماده حمایت از بیماایالمیتیسزبه��
ان مبتال به اچره کل آماده حمایت از بیمارگفت: این ادااستان ایالمیتیسزبهکل

ه کل آماده است تا ازرند"، این اداوعلیروبه گفته "حسین ن��آی وی است. 
مان، سالمتره، توانمند سازی و پایبندی به دروشی، مشازوی نظیر آمتیق خدمارط
…داخت کمکرری، پوبار

1401/01/311401/01/3112:5912:59

_ایالمیتیسز#بهیستنزسانه/هفته نامه افق نو #بهتر_ردر ایالمیتیسزبه��
لیتوای_معلراد_دار#اف

1401/01/311401/01/3108:2608:26
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مان با شب هجدهم ماهزهم��ه دار زومیزبان کودکان کار رایالمیتیسزبه��
ای کودکان کارری معنوی پذیلدر محفایالمیتیسزبهالنوومضان مسرک رمبا

در این محفل��دند ردان کوچک افطار کرگ مرزا در کنار این بره شان زوبودند و ر
روحضایالمیتیسزبهالنووی و جمع دیگری از مسعن اجتماوست، معارپرکه س

…داشتند، پس از اقامه نماز

1401/01/301401/01/3022:2722:27
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ایالمیتیسزبهه کلری از کودکان کار اداعای طرح حمایت اجتماراخوان اجرف��
رونت امو، معاایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ️♦منتشر شد. 

ای طرح حمایتراستای اجرد در ردر نظر داایالمیتیسزبهه کلری اداعاجتما
ایط دعوت به همکاری نماید.ری از کودکان کار از موسسات واجد الشعاجتما
…اخوان بهرمتن کامل این ف✅

1401/01/301401/01/3012:3112:31

یگهنرر فول امور از مسئوکشیتیسزبهمانزییس ساریر و زون وتقدیر معا��
یجومینه توسعه و ترزبه پاس کسب رتبه شایسته تقدیر در ایالمیتیسزبه
یستن #نماززر#بهت_ایالمیتیسز#بهجاییره شهید رهنگ نماز در جشنوارف

1401/01/301401/01/3011:4411:44

ه کلرست ادارپرس✅ار کودک ایالمی سنجش شد زه۲۰سالمت چشم️♦
ساله سال گذشته در۶تا۳ار کودک ایالمیزه۲۰گفت: حدودایالمیتیسزبه
به گفته "حسین✅فتند. رار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مراج
ا که در قالب آن کودکان سهراسری اجرت سروند"، این طرح همه ساله بصوعلیرون

…ند.رار می گیرد معاینه چشم قروسال م۶تا

1401/01/301401/01/3009:3709:37
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سترپرس✅" CBRدار ایالم در طرح "روخرل در مناطق کم بومعل553شناسایی️♦
"CBRای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه "رگفت: با اجایالمیتیسزبهه کلرادا

لیتوای معلرد دارف553ای نخستین باررکز استان بردار مروخردر مناطق کم ب
ند"، این طرح با هدف شناساییوعلیروبه گفته "حسین ن✅شناسایی شده است. 

…لیت دروای معلراد داراف

1401/01/291401/01/2918:2518:25

یستنزردین #بهتروفر۲۸نامه سفیر ایالم/زوسانه/رردر ایالمیتیسزبه#
نامه #خبرزوسانه #رر#_ایالمیتیسز#به

1401/01/291401/01/2908:1508:15

یعه اجتمازوبت حوی مستمر کلیه خانواده های پشت نتپوشش خدمات حمای️♦
یتاز پوشش خدمات حمایایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماون امومعا✅ایالم 

ل سال گذشته خبر داد.وه در طزوبت این حومستمر کلیه خانواده های پشت ن
بتوخانواده پشت ن۸۳۹انی"، در پایان سال گذشتهزربه گفته "عبدالصباح کا✅

…داخت مستمری پس از ثبت دررپ

1401/01/281401/01/2809:1609:16
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ت خدیجه(س)رفات حضوز وهی و به مناسبت سالرلمان با ماه ضیافت ازهم��
ار شدزگربایالمیتیسزبهگاهرخوارا در شیروت عاشریازیم و رآن کرمحفل انس با ق

ایروییس شرو ایالمیتیسزبهالنوونامه که جمعی از مسر در این ب��
ر داشت ضمن اقامه نماز جماعت، دروسیاستگذاری ائمه جمعه استان نیز حض

…انیروی از کالم نتفضایی معنوی آیا

1401/01/241401/01/2410:4810:48

در سالایالمیتیسزبهه کلران ادارد خانه سالمت دختر عملک��افیک ر#اینفوگ
#خانه #سالمت_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_1400

swo.ilam| @ادامه
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1401/01/241401/01/2409:4709:47

شی کودک و خانواده و واحد کودکانزوی، آمتکز حمایرد مرعملک��افیک ر#اینفوگ
#کودکان_کار_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_1400کار و خیابان در سال

1401/01/231401/01/2311:4311:43

نومعا✅ایش یافت زصد افرد۲۰ایالمیتیسزبههرواکز مشارعان به مجارم️♦
عان بهجارگفت: مایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارتوسعه پیشگیری و د

۲۰ل سال گذشتهوری در طوری و غیر حضوه کل اعم از حضره این ادارواکز مشارم
ل سال گذشته دروده"، در طران افسزوبه گفته "فر✅ایش یافته است. زصد افرد

…ار نفر بهزه۱۴مجموع حدود

1401/01/231401/01/2310:4110:41

هرست ادارپرس️♦دند ریافت کریای شغل ایالم تسهیالت دومددجوی ج550��
یرزیان وداخت تسهیالت اشتغال به مددجره به پربا اشاایالمیتیسزبهکل

یر پوشش از اینزمددجوی ۵۵۰ل سال گذشته گفت: حدودوپوشش در ط
۳۳۰ند با اعالم این خبر افزود: حدودوعلیروحسین ن️♦دار شدند. روخرتسهیالت ب

…لویال تسهیالت طرد رمیلیا

1401/01/211401/01/2110:3510:35
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دم درری» نماینده محا فالردر این نشست که دکتر «سا��ی ایالم عفاه اجتمارو …
سترپرا از جمله سروان عضو شرر داشت، مدیوای اسالمی نیز حضرومجلس ش

یر مجموعهزن مسائل و مشکالت دستگاه های وامرپیایالمیتیسزبهه کلرادا
ل پیگیری ووی، نماینده مجلس قحدر ادامه نشست فال��دند رایه کرمطالبی ا

…فع مسایل مطروحهرای رمساعدت ب

1401/01/201401/01/2023:5923:59

یانره) و مجرمان امام خمینی(رایی فرنشست هم اندیشی مدیر کل ستاد اج��
ه کلرن اشتغال اداوست و معارپرکت ایالم با سرایی بنیاد بزطرح های اشتغال

18هرداخت تسهیالت تبصرآیند پرن تسهیل در فوامرپیایالمیتیسزبه
یستن #اشتغالزر#بهت_ایالمیتیسز#به
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1401/01/201401/01/2011:0711:07

«حسین️♦د ردید کزمان اعتیاد بارکز جامع دراز مایالمیتیسزبهسترپرس️♦
مانرن توسعه پیشگیری و دو،معاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند" سوعلیرون

مان اعتیادرکز جامع درز سه شنبه از موه کل رراست این ادارل حواعتیاد و مسئ
دیدز#با_ایالمیتیسز#بهیستنزدند. #بهتر_ردید کزستان چوار بارواقع در شه

#اعتیاد
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1401/01/161401/01/1614:0514:05

یهارن دادستان با همومعا��یتیسزبهاکزرن دادستان ایالم از مودید معاز با��
ز سه شنبهوه کل ررالن این اداوو دیگر مسئایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس

ند خدمتویان ررگاه در جرخواران روانی و شیرهداری بیماگکز نردید از مزضمن با
دیدز#با_ایالمیتیسز#بهیستنزفت. #بهتر_رار گراکز قرسانی به ساکنان این مر

swo.ilam| @ادامه
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1401/01/161401/01/1613:5413:54

سانهریستن #زیستن #بهتر_زسانه #بهتر_ردر ایالمیتیسزبه��

1401/01/161401/01/1609:0709:07

یتهیچ بن بس��نت وشی پیشگیری از خشزوافیک| پیام های آمر#اینفوگ
یستنز #بهتر_��ی خواهم ساختهاری خواهم یافت و یا هارنیست، یا 

نتو#خش_ایالمیتیسز#به

1401/01/161401/01/1609:0409:04
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مضانر#ماه__ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1401/01/151401/01/1508:3208:32

ا در جمع کودکانرمضان رک ره ماه مبازونخستین رایالمیتیسزبهالنوومس��
ایروییس شرر ودر این محفل معنوی که با حض��دند رگاه افطار کرخوارشی

یتیسزبهه کلرالن اداووست و دیگر مسرپرسیاستگذاری ائمه جمعه استان، س
ب و عشا و در فضاییرهی پس از اقامه نماز مغله ارار شد، میهمانان سفزگربایالم

…ا دررشان رصمیمی ضیافت افطا

1401/01/141401/01/1423:1723:17

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

۱۳ 1401/1/31تا1401/1/1از بهزیستی ایالم

https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fi.Rzy7aKFI
https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fi.Rzx8aKFI
https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/fi.Rzw9aKFI


اه هایریق ردم ایالم می توانند از طرعموم م️♦ ��ندیدوضیافت مهربانی بپی…
اد تحت پوششرمضان به افرک رل ماه مباوا در طریر هدایا و کمک های خود ز

\-استان ایالمیتیسزبهه کلرکت با اداراهدا نمایند: \- مشایتیسزبهمانزسا
ه شبار-شما۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰دمیرهای متکرت مشاره کارشما

Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲ ۲-…

1401/01/141401/01/1412:5812:58

درایالمیتیسزبهی نعمتانلوای لبخند و شادی ری بتصرهمی عیدانه، فرود️♦
نامه جشن و شادی بارهای فصل بهار، بزوین رزز و اغاورومان با نزهم��فصل بهار 

شنبهرهاچز وامراستان ایالمیتیسزبهی نعمتانلوهمی عیدانه روعنوان د
نامه ها باراین ب��ا شد. ری این استان اجگندزکز مثبت رم۳مان درزت همروبص

…یت روحیه نشاطوهدف تق

swo.ilam| @ادامه
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1401/01/101401/01/1019:0719:07

اقدام به خودکشی️♦نت وشی پیشگیری از خشزوافیک|پیام های آمر#اینفوگ
��انمان باشیمزیزاقب عرم�� ️♦ای طلب کمک و توجه استری بهگا

نتو#خودکشی #خش_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1401/01/081401/01/0810:5910:59
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ستانهایرشهیتیسزبهیعان اجتمارزی مددکاوروعطیالت نتمان با زهم️♦
ر،ویع بروشزوی با تعژانس اجتمارومختلف استان ایالم در قالب تیم های سیار ا

یستنزدند #بهتر_ر» آشنا ک۱۲۳اکز «را با خدمات مران ردشگران و گرمساف
یعژانس_اجتماروز #اورو#ن_ایالمیتیسز#به

1401/01/061401/01/0613:2013:20

swo.ilam| @ادامه
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هرست ادارپرند» سوعلیروز کاری سال جدید، «حسین نومان با نخستین رزهم️♦
ر در منازلوه کل ضمن حضرالن این اداووی دیگر مسهاربا همایالمیتیسزبهکل

یستنزداخت #بهتر_رنها پآیی از وسی مشکالت و دلجرریان به بوشماری از مددج
یانودید #مددجز#با_ایالمیتیسز#به

1401/01/061401/01/0613:1613:16

ه شهر و جمعی ازرمانده سپاه درماندار و فر، فایالمیتیسزبهسترپردید سزبا️♦
در️♦یار زی ابن مهلالن عوزی معلوکز شبانه ررستان از مری این شهلالن محوومس

کنان اینرار شد از کازگرز از بهار بومان با نخستین رزدید که همزحاشیه این با
النو#معل_ایالمیتیسز#بهیستنزکز تقدیر شد #بهتر_رم
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تلگرام
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روگفت: بر خالف تصاستان ایالمیتیسزبهکلرمدی��آیا مثبت شدن تست اچ آی وی به معنی ابتال به ایدز است؟ 
دریروس پس از شناسایی در فود به معنی ابتال به ایدز نیست و این ردم مثبت شدن تست اچ آی وی یک فرعامه م

…یروسوی از وجود هگاآمانی به ایدز مبتال میشود که به علت عدم زد رفتن کنترل شده و فرمان گرمبتال و تحت د
1401/01/311401/01/3116:4416:44

ه کلرگفت: این ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپران اچ آی وی است سرآماده حمایت از بیماایالمیتیسزبه
یقره کل آماده است تا از طرند"، این اداوعلیروان مبتال به اچ آی وی است. به گفته "حسین نرآماده حمایت از بیما

…داخت کمکرری، پومان، سالمت بارره، توانمند سازی و پایبندی به دروشی، مشازوی نظیر آمتخدما
1401/01/311401/01/3114:2714:27

ار کودکزه۲۰گفت: حدودایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ار کودک ایالمی سنجش شد زه۲۰ سالمت چشم��
ند"،وعلیروبه گفته "حسین ن��فتند. رار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج۶تا۳ایالمی

…ند.رار می گیرد معاینه چشم قروسال م۶ا که در قالب آن کودکان سه تاراسری اجرت سرواین طرح همه ساله بص
1401/01/311401/01/3111:5611:56

هزوای کودکان کار بودند و رری معنوی پذیلدر محفایالمیتیسزبهالنوومضان مسرک رمان با شب هجدهم ماه مبازهم
یتیسزبهه کلرست ادارپرند" سوعلیرودند/در این محفل که "حسین نردان کوچک افطار کرگ مرزا در کنار این برشان 
…ب و عشا ورر داشتند، پس از اقامه نماز جماعت مغوالن این دستگاه حضوو جمع دیگری از مسئایالم
1401/01/311401/01/3110:3810:38

هری از کودکان کار اداعای طرح حمایت اجتماراخوان اجرف��ی از کودکان کار ایالم عای طرح حمایت اجتماراخوان اجرف��
ه کلری اداعر اجتماونت امو، معاایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ��منتشر شد. ایالمیتیسزبهکل
…ی از کودکان کار از موسسات واجدعای طرح حمایت اجتماراستای اجرد در ردر نظر داایالمیتیسزبه
1401/01/301401/01/3022:3222:32
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@sepehrilam
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ار کودکزه۲۰گفت: حدودایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ار کودک ایالمی سنجش شد زه۲۰سالمت چشم✅
��darrehshahrihaفتند. @رار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج۶تا۳ایالمی

1401/01/301401/01/3022:3222:32

ه کلری از کودکان کار اداعای طرح حمایت اجتماراخوان اجرف��ی از کودکان کار ایالم عای طرح حمایت اجتماراخوان اجرف
ه کلری اداعر اجتماونت امو، معاایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ��منتشر شد. ایالمیتیسزبه
…ی از کودکان کار از موسسات واجدعای طرح حمایت اجتماراستای اجرد در ردر نظر داایالمیتیسزبه
1401/01/301401/01/3014:1414:14

ار کودک ایالمیزه۲۰گفت: حدودایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ار کودک ایالمی سنجش شد زه۲۰سالمت چشم
ilam_todyفتند. @رار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج۶تا۳
1401/01/301401/01/3014:1214:12

هری از کودکان کار اداعای طرح حمایت اجتماراخوان اجرف��ی از کودکان کار ایالم عای طرح حمایت اجتماراخوان اجرف��
ه کلری اداعر اجتماونت امو، معاایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ��منتشر شد. ایالمیتیسزبهکل
…ی از کودکان کار از موسسات واجدعای طرح حمایت اجتماراستای اجرد در ردر نظر داایالمیتیسزبه
1401/01/301401/01/3013:2413:24

ه کلری از کودکان کار اداعای طرح حمایت اجتماراخوان اجری از کودکان کار ایالم فعای طرح حمایت اجتماراخوان اجر ف️⭕
ه کلری اداعر اجتماونت امو، معاایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ��منتشر شد. ایالمیتیسزبه
…ی از کودکان کار از موسسات واجدعای طرح حمایت اجتماراستای اجرد در ردر نظر داایالمیتیسزبه
1401/01/301401/01/3013:0313:03
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ار کودک ایالمیزه۲۰گفت: حدودایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ار کودک ایالمی سنجش شد زه۲۰سالمت چشم
اخبار حوادث استان ایالم��فتند. رار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج۶تا۳

Hadeseilam.ir @hadesenewsilam
1401/01/301401/01/3010:4210:42

مان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دومعا��ایالمیتیسزبههرواکز مشارعه کنندگان به مجارصدی آمار مرد20ایشزاف
ل سال گذشتهوری در طوری و غیر حضوه کل اعم از حضره این ادارواکز مشارعه کنندگان به مجارگفت: مایالمیتیسزبه
http://fna.ir/1oacs4 @Fars_ilamایش یافته است.زصد افرد20
1401/01/261401/01/2620:0020:00

دیک به سه دهه است که در خصوص خودکشی پژوهش انجامزن��ا ذکر کنم. رمی دانم در این خصوص چند نکته …
ه خودکشی سند مقابله بازودر حایالمیتیسزبههانی تاجمان بهداشت زد و سند نوشته می شود. از سارمی گی

بی هم نوشته شده است؛ اما:وفته و اسناد خرده شده، پژوهش ها انجام گزف ها ربه گمان بنده ح��ند. رخودکشی دا
…\\- نتایج۱
1401/01/261401/01/2616:1316:13

اقبین نیروی موسسهری واگذار شده و نیروهای طرح مصر به بخش خصووکز مذکره کل از جمله مرو خدمات این ادا…
ایازق و مومینه حقزاکز در رکنان این مرند و چنانچه کارندایتیسزبهابطه کاری واستخدامی بارنه ور بوده وهیچ گومذک

…ه کلرند. روابط عمومی اداوه کار پیگیر مشکل مربوطه شریق ادارند می توانند از طری داتشکای
1401/01/251401/01/2520:3320:33

کودک کار در71گفت: در سال گذشتهایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��کودک کار در ایالم 71یهشناسایی و ساماند
http://fna.ir/1oa51q @Fars_ilamه مند شدند.ره کل بهری و از خدمات این اداهایالم شناسایی، ساماند

1401/01/251401/01/2516:4316:43

hadesenewsilam| @ادامه
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ی سال گذشته در اینطکودک کار 71گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��کودک کار در ایالم 71یه ساماند��
ند"، اینوعلیروبه گفته "حسین ن��ه مند شده اند. ره کل بهری شده و از خدمات این اداهاستان شناسایی و ساماند

…انه) و همچنین واحد کودکان کار و خیابان(شبانهزوشی کودک و خانواده (رزوی، آمتکز حمایریق مرکودکان از ط
1401/01/241401/01/2423:3823:38

ی سال گذشته در اینطکودک کار 71گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��کودک کار در ایالم 71یه ساماند��
ند"، اینوعلیروبه گفته "حسین ن��ه مند شده اند. ره کل بهری شده و از خدمات این اداهاستان شناسایی و ساماند

…انه) و همچنین واحد کودکان کار و خیابان(شبانهزوشی کودک و خانواده (رزوی، آمتکز حمایریق مرکودکان از ط
1401/01/241401/01/2423:3823:38

ی سال گذشته در اینطکودک کار 71گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس✅ی شد هکودک کار در ایالم ساماند71
ند"، اینوعلیروبه گفته "حسین ن✅ه مند شده اند. ره کل بهری شده و از خدمات این اداهاستان شناسایی و ساماند

…انه) و همچنین واحد کودکان کار وزوشی کودک و خانواده (رزوی، آمتکز حمایریق مرکودکان از ط
1401/01/241401/01/2420:1020:10

ی سال گذشته در اینطکودک کار 71گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس✅ی شد هکودک کار در ایالم ساماند71
ند"، اینوعلیروبه گفته "حسین ن✅ه مند شده اند. ره کل بهری شده و از خدمات این اداهاستان شناسایی و ساماند

…انه) و همچنین واحد کودکان کار وزوشی کودک و خانواده (رزوی، آمتکز حمایریق مرکودکان از ط
1401/01/241401/01/2413:2213:22

ی سال گذشته در اینطکودک کار 71گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس✅ی شد هکودک کار در ایالم ساماند71
ند"، اینوعلیروبه گفته "حسین ن✅ه مند شده اند. ره کل بهری شده و از خدمات این اداهاستان شناسایی و ساماند

…انه) و همچنین واحد کودکان کار وزوشی کودک و خانواده (رزوی، آمتکز حمایریق مرکودکان از ط
1401/01/241401/01/2413:2013:20

sepehrilam| @ادامه

ی جزمان ایالمرکانال خب
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ایالمیتیسزبهمان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دومعا��ایالمیتیسزبههرواکز مشارعه به مجارصدی مرد۲۰ایشزاف
ایش یافتهزصد افرد۲۰ل سال گذشتهوری در طوری و غیر حضوه کل اعم از حضره این ادارواکز مشارعان به مجارگفت: م

ilamisnaاست. @
1401/01/231401/01/2317:2217:22

روابط عمومی1400شی کودک و خانواده و واحد کودکان کار و خیابان در سالزوی، آمتکز حمایرد مرعملک��افیک ر#اینفوگ
سرآد��rouydadilam @��ام مارکانال تلگ��Ilamrouydad.ir��یدادوپایگاه خبری ایالم ر��ایالمیتیسزبهه کلرادا

https://instagram.com/ilamrouydad��ام ماراینستاگ
1401/01/231401/01/2314:0714:07

روابط️♦1400شی کودک و خانواده و واحد کودکان کار و خیابان در سالزوی، آمتکز حمایرد مرعملک��افیک ر#اینفوگ
http://t.me/TasnimIlam️♦ایالمیتیسزبهه کلرعمومی ادا

1401/01/231401/01/2314:0714:07

ه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دومعا✅ایش یافت زصد افرد۲۰ایالمیتیسزبههرواکز مشارعان به مجارم️♦
صدرد۲۰ل سال گذشتهوری در طوری و غیر حضوه کل اعم از حضره این ادارواکز مشارعان به مجارگفت: مایالمیتیسزبه
…ار نفر بهزه۱۴ل سال گذشته در مجموع حدودوده"، در طران افسزوبه گفته "فر✅ایش یافته است. زاف
1401/01/231401/01/2312:2912:29

ه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دوایش یافت معازصد افرد۲۰ایالمیتیسزبههرواکز مشارعان به مجارم
صدرد۲۰ل سال گذشتهوری در طوری و غیر حضوه کل اعم از حضره این ادارواکز مشارعان به مجارگفت: مایالمیتیسزبه
…اکزرار نفر به مزه۱۴ل سال گذشته در مجموع حدودوده"، در طران افسزوایش یافته است. به گفته "فرزاف
1401/01/231401/01/2311:5111:51

ilamisna| @ادامه
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ایالمیتیسزبههرواکز مشارعات به مجارعداد مت: ایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دو معا��
عات بهجارعداد متگفت: ایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دومعا��ایش یافت زصد افرد۲۰
…ایش یافته است.زصد افرد۲۰ل سال گذشتهوری در طوری و غیر حضوه کل اعم از حضره این ادارواکز مشارم
1401/01/231401/01/2311:3611:36

داختره به پربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��دند ریافت کریای شغل ایالم تسهیالت دومددجوی ج550️♻
یر پوشش از این تسهیالتزمددجوی ۵۵۰ل سال گذشته گفت: حدودویر پوشش در طزیان وتسهیالت اشتغال به مددج

…ل سال گذشته بهویال تسهیالت طرد رمیلیا۳۳۰ند با اعالم این خبر افزود: حدودوعلیروحسین ن��دار شدند. روخرب
1401/01/211401/01/2115:5215:52

داختره به پربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپردند سریافت کریای شغل ایالم تسهیالت دومددجوی ج550
یر پوشش از این تسهیالتزمددجوی ۵۵۰ل سال گذشته گفت: حدودویر پوشش در طزیان وتسهیالت اشتغال به مددج

…ل سال گذشته بهویال تسهیالت طرد رمیلیا۳۳۰ند با اعالم این خبر افزود: حدودوعلیرودار شدند. حسین نروخرب
1401/01/211401/01/2115:3015:30

داختره به پربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��دند ریافت کریای شغل ایالم تسهیالت دومددجوی ج550��
یر پوشش از این تسهیالتزمددجوی ۵۵۰ل سال گذشته گفت: حدودویر پوشش در طزیان وتسهیالت اشتغال به مددج

…ل سال گذشته بهویال تسهیالت طرد رمیلیا۳۳۰ند با اعالم این خبر افزود: حدودوعلیروحسین ن��دار شدند. روخرب
1401/01/211401/01/2111:1211:12

تیسمو\\+ اختالل طیف ا��تیسم مبتال هستند ونفر در استان ایالم به ا۷۸گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��
)ASDشدی عصبی استفاده می شود. این اختالالت باری از اختالالت های توصیف گرورده است که بر) یک اصطالح گست

…فتاریراغلب عالئم یا الگو های ASDاد مبتال بهرند. افوی مشخص می شععامل اجتماتی و طمشکالت ارتبا
1401/01/161401/01/1601:0801:08

sepehrilam| @ادامه

مردم و مسئولین استان ایالم
33/100

@mardom_modiran

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

ی ایالم رویدادرپایگاه خب
8/100

@rouydadilam

گفتمان
26/100

@goftemanezagros

صبح سیروان
23/100

@sobhesirvan
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تیسمونفر در استان ایالم به ا۷۸گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپر**س 
ده است کهر) یک اصطالح گستASDتیسم (ومبتال هستند **\\+ اختالل طیف ا

شدی عصبی استفاده می شود. این اختالالتری از اختالالت های توصیف گرورب
ASDاد مبتال بهرند. افوی مشخص می شععامل اجتماتی و طبا مشکالت ارتبا

…فتاریراغلب عالئم یا الگو های 

1401/01/151401/01/1523:5823:58

تیسمونفر در استان ایالم به ا۷۸گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپر**س 
ده است کهر) یک اصطالح گستASDتیسم (ومبتال هستند **\\+ اختالل طیف ا

شدی عصبی استفاده می شود. این اختالالتری از اختالالت های توصیف گرورب
ASDاد مبتال بهرند. افوی مشخص می شععامل اجتماتی و طبا مشکالت ارتبا

…فتاریراغلب عالئم یا الگو های 

1401/01/151401/01/1523:4623:46

یتیسزبهه کلرست ادارپرس��تیسم ونفر در استان ایالم به ا۷۸ابتالی️✔
تیسم مبتال هستند.ونفر در استان ایالم به ا۷۸گفت: در مجموعایالم
ادرد مغز است.افرشد در عملکرتیسم یک بیماری نیست بلکه یک اختالل وا️♦

ی درتعیف، مشکالضی عا نشان می دهند: روابط اجتمارمبتال سه نوع عالمت 
…کالمی، و نیزرارتباط کالمی و غی

1401/01/141401/01/1423:4723:47

لوا در طریر هدایا و کمک های خود زاه های ریق ردم ایالم می توانند از طرعموم م️♦ ��ندیدوضیافت مهربانی بپی…
\\-استان ایالمیتیسزبهه کلرکت با اداراهدا نمایند: \\- مشایتیسزبهمانزاد تحت پوشش سارمضان به افرک رماه مبا

…Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲ه شبار-شما۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰دمیرهای متکرت مشاره کارشما
1401/01/141401/01/1413:4513:45

sobhesirvan| @ادامه

ایالمیان
42/100

@ilamiyaan

ی تحلیلی صدای ایالمری ایالم / پایگاه خبرشبکه خب
40/100

@khabariilam

ی ایالم رویدادرپایگاه خب
8/100

@rouydadilam
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اه هایریق ردم ایالم می توانند از طرعموم م️♦ ��ندیدوضیافت مهربانی بپی…
اد تحت پوششرمضان به افرک رل ماه مباوا در طریر هدایا و کمک های خود ز

\\-استان ایالمیتیسزبهه کلرکت با اداراهدا نمایند: \\- مشایتیسزبهمانزسا
ه شبار-شما۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰دمیرهای متکرت مشاره کارشما

Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲…

1401/01/141401/01/1413:4413:44

لوا در طریر هدایا و کمک های خود زاه های ریق ردم ایالم می توانند از طرعموم م️♦ ��ندیدوضیافت مهربانی بپی…
\\-استان ایالمیتیسزبهه کلرکت با اداراهدا نمایند: \\- مشایتیسزبهمانزاد تحت پوشش سارمضان به افرک رماه مبا

…Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲ه شبار-شما۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰دمیرهای متکرت مشاره کارشما
1401/01/141401/01/1413:1813:18

گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرا تشکیل می دهند سرین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم ران، عمده ترپس
ز شنبه به مناسبتوند روعلیروا در این استان تشکیل می دهند. حسین نرای اختالل اتیسم راد دارین افران عمده ترپس

…ایرد شناسایی شده دارف۷۸گاه سازی اتیسم با اعالم این مطلب افزود: هم اینک از مجموعآز ور
1401/01/131401/01/1312:4612:46

ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ا تشکیل می دهند رین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم ران، عمده ترپس️♦
ز شنبه بهوند روعلیروحسین ن��ا در این استان تشکیل می دهند. رای اختالل اتیسم راد دارین افران عمده ترگفت: پس
…بیمار شناسایی شده۷۸گاه سازی اتیسم با اعالم این مطلب افزود: هم اینک از مجموعآز ومناسبت ر

1401/01/131401/01/1309:1709:17

ی تسنیم ایالمرگزارخب
11/100

@tasnimilam

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

😷 ی شبستان ایالمرگزارخب 😷
9/100

@shabestaneilam
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آماده حمایت از بیماران اچ آی وی استایالمبهزیستی
رواد مانند سایر اقشار در جامعه حضرده تا این افران اصالح کرا نسبت به این بیمارش و تفکر خود ردم باید نوع نگرم…

یقر، این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرداشته باشند. به گفته س
…فه، عسطه، شستشویرک، سردن مشتروفتن، غذا خراد نظیر دست دادن، در آغوش گری افلوتماس های معم

1401/01/311401/01/3123:3923:39

آماده حمایت از بیماران اچ آی ویایالمبهزیستی
اه های انتقال این بیماریری از هگاآده و ری کگندزادیکه با مبتالیان به اچ آی وی رخطر جنسی و افرهای پرفتارای ردا…

ا از ابتالراد راه های انتقال اچ آی وی افری از هگاآبا بیان اینکه ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرنداشته عنوان ک
…ا شامل تماس جنسی حفاظت نشده،راه های انتقال این بیماری رمحافظت می کند، 

1401/01/311401/01/3123:3423:34

آماده حمایت از بیماران اچ آی وی استایالمبهزیستی
ده تا اینران اصالح کرا نسبت به این بیمارش و تفکر خود ردم باید نوع نگرم…
ه کلرست ادارپرر داشته باشند. به گفته سواد مانند سایر اقشار در جامعه حضراف
یق تماسر، این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طاستان ایالمیتیسزبه

ک،ردن مشتروفتن، غذا خراد نظیر دست دادن، در آغوش گری افلوهای معم
…فه، عسطه، شستشویرس

1401/01/311401/01/3123:3123:31

آماده حمایت از بیماران اچ آی وی استایالمبهزیستی
ز دروشامگاه امراستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

ه کل آماده است تا ازرس در ایالم گفت: این اداراری فازگرنگار خبرگفتوگو با خب
مان، سالمتره، توانمند سازی و پایبندی به دروشی، مشازوی نظیر آمتیق خدمارط
یهفاری، گهنرمان، تحصیل، ایاب و ذهاب، فرینههای دزداخت کمک هرری، پوبار

…د ازرو سایر موا
1401/01/311401/01/3123:2623:26

نگاه اقتصاد
3/100

negaheghtesad.ir

طلوع ایالم
1/100

tolouilam.ir

گرساندای ز
3/100

nedayezagros.ir

فارس
65/100

www.farsnews.ir
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آماده حمایت از بیماران اچ آی وی استایالمبهزیستی
ده تا اینران اصالح کرا نسبت به این بیمارش و تفکر خود ردم باید نوع نگرم…
ه کلرست ادارپرر داشته باشند. به گفته سواد مانند سایر اقشار در جامعه حضراف
یق تماسر، این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طاستان ایالمیتیسزبه

ک،ردن مشتروفتن، غذا خراد نظیر دست دادن، در آغوش گری افلوهای معم
…فه، عسطه، شستشویرس

1401/01/311401/01/3123:2523:25

آماده حمایت از بیماران اچ آی وی استایالمبهزیستی
ه کل آماده حمایت ازرگفت: این ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس

یچرش جارازنان است. به گآان مبتال به اچ آی وی و پیگیری مشکالت ربیما
ی نظیرتیق خدماره کل آماده است تا از طرند افزود: این اداوعلیرواخبار، حسین ن

داخترری، پومان، سالمت بارره، توانمند سازی و پایبندی به دروشی، مشازوآم
…مانرینه های دزکمک ه

1401/01/311401/01/3121:5121:51

برای حمایت از بیماران اچ ای ویایالمبهزیستیگیداعالم آما
رواد مانند سایر اقشار در جامعه حضرده تا این افران اصالح کرا نسبت به این بیمارش و تفکر خود ردم باید نوع نگرم…

یقر، این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرداشته باشند. به گفته س
…فه، عسطه، شستشویرک، سردن مشتروفتن، غذا خراد نظیر دست دادن، در آغوش گری افلوتماس های معم

1401/01/311401/01/3120:5620:56

در رسانه| آیا مثبت شدن تست اچ آی وی به معنی ابتال به ایدز است؟
یگآمادایالمیتیسزبهند» در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکهوعلیرو«حسین ن

ه، توانمند سازی و پایبندی بهروشی، مشازوی نظیر آمتیق خدمارد تا از طردا
مان ، تحصیل، ایاب و ذهاب،رینه های دزداخت کمک هرری، پومان، سالمت باررد
د:رهار کظان مبتال به اچآیوی حمایت کند، ارد از بیماری و سایر مواهفاری، گهنرف

مانا سپهر
3/100

www.manasepehr.ir

جارچی خبر
1/100

jarchiakhbar.ir

کاتابن
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www.tabnak.ir

بهزیستی کشور
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…سال گذشته
1401/01/311401/01/3114:2914:29

آماده حمایت از بیماران اچ.آی.وی استایالمبهزیستی
های مختلف روانی وتمان، اشتغال و همچنین سایر حمایری دلهای ماتاد مبتال به این بیماری از حمایر افزود: اف…

اکزریق مران از طرمان این بیماربا ذکر اینکه پیگیری دایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرفت. سرار خواهند گری قعاجتما
…ش و تفکرردم باید نوع نگری انجام می شود، افزود: عموم مکشزفتاری دانشگاه علوم پریهای ربیما
1401/01/311401/01/3113:0713:07

آیا مثبت شدن تست اچ آی وی به معنی ابتال به ایدز است؟
شی،زوی نظیر آمتیق خدمارد تا از طری داگآمادایالمیتیسزبهند» در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکهوعلیرو«حسین ن

مان ، تحصیل، ایاب و ذهاب،رینه های دزداخت کمک هرری، پومان، سالمت بارره، توانمند سازی و پایبندی به درومشا
…د: سال گذشتهرهار کظان مبتال به اچآیوی حمایت کند، ارد از بیماری و سایر مواهفاری، گهنرف
1401/01/311401/01/3112:4012:40

آماده حمایت از بیماران اچ آی وی استایالمبهزیستی
ه کل آماده استرشنبه با اعالم این خبر افزود: این ادارهاچز وند روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ینه هایزداخت کمک هرری، پومان، سالمت بارره، توانمند سازی و پایبندی به دروشی، مشازوی نظیر آمتیق خدمارتا از ط
…ان مبتال به اینرد از بیماری و سایر مواهفاری، گهنرمان ، تحصیل، ایاب و ذهاب، فرد
1401/01/311401/01/3112:3412:34

آماده حمایت از بیماران اچ آی وی استایالمبهزیستی
ده تا اینران اصالح کرا نسبت به این بیمارش و تفکر خود ردم باید نوع نگرم…
ه کلرست ادارپرر داشته باشند. به گفته سواد مانند سایر اقشار در جامعه حضراف
یق تماسر، این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طاستان ایالمیتیسزبه

ک،ردن مشتروفتن، غذا خراد نظیر دست دادن، در آغوش گری افلوهای معم
…فه، عسطه، شستشویرس
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1401/01/311401/01/3111:3111:31

ک ایالمی سنجش بینایی شدنددهزار کو20
س در ایالم گفت: طرحراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوهر امرظایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

ند. وی افزود:رار میگیرد معاینه چشم قروسال م6تا3ا و کودکانراسری اجرت سروسنجش بینایی همه ساله به ص
…نفر از890فته ورار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرار کودک ایالمی در اجزه20حدود
1401/01/311401/01/3110:0410:04

کان کار روزه داردمیزبان کوایالمبهزیستیی|رگزارش تصوی
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1401/01/311401/01/3109:4509:45

معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند553
دار و آسیب پذیر اینروخرر و به تبع این استان در محله های کم بوشهری کش…

ا انتخاب شد.رای اجرستان ایالم برا که در نخستین گام شهرسال اجرمناطق پا
هار منطقه آسیب پذیر ایالمچبا ذکر اینکه این طرح در ایالمیتیسزبهسترپرس

نفر785ار وزه37ر با جمعیتزرخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوشامل بانب
…ا شده افزود:راج

1401/01/301401/01/3020:3720:37
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معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند553
دار و آسیب پذیر اینروخرر و به تبع این استان در محله های کم بوشهری کش…

ا انتخاب شد.رای اجرستان ایالم برا که در نخستین گام شهرسال اجرمناطق پا
هار منطقه آسیب پذیر ایالمچبا ذکر اینکه این طرح در ایالمیتیسزبهسترپرس

نفر785ار وزه37ر با جمعیتزرخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوشامل بانب
…ا شده افزود:راج

1401/01/301401/01/3020:3620:36

ک ایالمی سنجش بینایی شدنددهزار کو20
س در ایالم گفت: طرحراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوهر امرظایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

ند. وی افزود:رار میگیرد معاینه چشم قروسال م6تا3ا و کودکانراسری اجرت سروسنجش بینایی همه ساله به ص
…نفر از890فته ورار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرار کودک ایالمی در اجزه20حدود
1401/01/301401/01/3018:1618:16

ک ایالمیدهزار کو20سنجش سالمت چشم
نفر به بینایی سنج و یا چشم890عدادتند. وی افزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند، به رار می گیرچشم ق…
یلبا ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر ماایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرجاع داده شدند. سرشک ازپ

…ر شد: در اینوند، یادآرار می گیرد حمایت قرومیتیسزبهبا مشکل مواجه باشند از سوی
1401/01/301401/01/3017:2317:23

ک ایالمی سنجش شددهزار کو20سالمت چشم
ایرساله سال گذشته در اج6تا3ار کودک ایالمیزه20گفت: حدودایالمیتیسزبهه کلرست ادارپریا - سراری آزگرخب

ز سه شنبه با اعالموند روعلیرویا از ایالم ،حسین نراری آزگرش خبرازفتند. به گرار گرد معاینه قروطرح سنجش بینایی م
…سال6ا که در قالب آن کودکان سه تاراسری اجرت سروگفت: این طرح همه ساله بصراین خب

1401/01/301401/01/3014:5514:55

ک ایالمی سنجش شددهزار کو20سالمت چشم
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1401/01/301401/01/3013:3613:36

ک ایالمی سنجش شددهزار کو20حسین نورعلیوند: سالمت چشم
هار داشت: این طرح همه سالهظاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیرواری موج ایالم، حسین نزگرش خبرازبه گ
ه کلرست ادارپرند. سرار می گیرد معاینه چشم قروسال م6ا که در قالب آن کودکان سه تاراسری اجرت سروبص
…نفر به بینایی سنج و یا چشم890عدادتافزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند، به ایالمیتیسزبه
1401/01/301401/01/3013:1213:12

کت کردندرح سنجش بینایی شرک ایالمی در طدهزار کو20در رسانه|
ند. وی افزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بودهاند، بهرار میگیرچشم ق…
هرست ادارپرجاع داده شدند. سرشک ازنفر به بینایی سنج و یا چشم پ890عدادت

با بیان اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و ازاستان ایالمیتیسزبهکل
ند،رار میگیرد حمایت قرومیتیسزبهی با مشکل مواجه باشند از سویلنظر ما

…ر شد: درویادآ

1401/01/301401/01/3012:5712:57

کان کار ایالمدح حمایت اجتماعی از کورفراخوان اجرای ط
استایرد در ردر نظر داایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماونت امو، معاایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ

ایط دعوت به همکاری می نماید متن کامل اینری از کودکان کار از موسسات واجد الشعای طرح حمایت اجتماراج
…ی از کودکان کار و خیابانعنامه اقدام و عمل حمایت های اجتماراخوان به شرح ذیل است: پیرو برف
1401/01/301401/01/3012:5712:57

ک ایالمی سنجش شددهزار کو20سالمت چشم
نفر به بینایی سنج و یا چشم890عدادتند. وی افزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند، به رار می گیرچشم ق…

aftabilam.ir|ادامه

موج
46/100

www.mojnews.com

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

برنا
63/100

www.borna.news

۳۵ 1401/1/31تا1401/1/1از بهزیستی ایالم

http://www.mojnews.com/
https://nwbx.ir/fjnLgUYmiBZ
http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fjnKCHHI6QL
http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fjnKCDLI6QL
https://www.borna.news/
https://nwbx.ir/fjnIbXr04bB


یلبا ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر ماایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرجاع داده شدند. سرشک ازپ
…ر شد: در اینوند، یادآرار می گیرد حمایت قرومیتیسزبهبا مشکل مواجه باشند از سوی

1401/01/301401/01/3012:1112:11

کت کردندرح سنجش بینایی شرک ایالمی در طدهزار کو20:استان ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
ساله، سال گذشته در6تا3ار کودک ایالمیزه20گفت: حدوداستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپربازتاب ایالم- س

تروهار داشت: این طرح همه ساله به صظند" اوعلیروفته اند. "حسین نرار گرد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مراج
…ند. وی افزود:کودکانیرار میگیرد معاینه چشم قروسال م6هدر قالب آن کودکان سه تاکا راسری اجرس
1401/01/301401/01/3011:3411:34

ک ایالمی سنجش شددهزار کو20سالمت چشم
نفر به بینایی سنج و یا چشم890عدادتند. وی افزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند، به رار می گیرچشم ق…
یلبا ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر ماایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرجاع داده شدند. سرشک ازپ

…ر شد: در اینوند، یادآرار می گیرد حمایت قرومیتیسزبهبا مشکل مواجه باشند از سوی
1401/01/301401/01/3010:2610:26

کشور از مسئول فرهنگیبهزیستیتقدیر معاون وزیر و رییس سازمان
ایالمبهزیستی

1401/01/301401/01/3010:2510:25
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ک ایالمی سنجش شددهزار کو20سالمت چشم
ز سه شنبه با اعالموند روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ا که در قالب آن کودکانراسری اجرت سرواین خبر افزود: این طرح همه ساله بص
ند. وی افزود: کودکانی که در اینرار می گیرد معاینه چشم قروسال م6سه تا

جاعرشک ازنفر به بینایی سنج و یا چشم پ890عدادتطرح مشکوک بوده اند، به 
…داده شدند.

1401/01/301401/01/3010:2510:25

معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند553در رسانه|
ا که در نخستین گامرسال اجردار و آسیب پذیر این مناطق پاروخرر و به تبع این استان در محله های کم بوشهری کش…

هار منطقه آسیب پذیر ایالمچبا ذکر اینکه این طرح در ایالمیتیسزبهسترپرا انتخاب شد. سرای اجرستان ایالم برشه
…ا شده افزود:رنفر اج785ار وزه37ر با جمعیتزرخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوشامل بانب

1401/01/301401/01/3010:2510:25

ح سنجشرک ایالمی در طدهزار کو20:ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
کت کردندربینایی ش

ند. وی افزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بودهاند، بهرار میگیرچشم ق…
هرست ادارپرجاع داده شدند. سرشک ازنفر به بینایی سنج و یا چشم پ890عدادت

ی بالبا ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر ماایالمیتیسزبهکل
ر شد: دروند، یادآرار میگیرد حمایت قرومیتیسزبهمشکل مواجه باشند از سوی

…این

1401/01/301401/01/3010:0710:07

ک ایالمی سنجش شددهزار کو20سالمت چشم
نفر به بینایی سنج و یا چشم890عدادتید: کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند، به وند. او می گرار میگیرق…
یلبا ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر ماایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرجاع داده شدند. سرشک ازپ

…مینه کمکزند، گفت: در این رار میگیرد حمایت قرومیتیسزبهبا مشکل مواجه باشند از سوی
1401/01/301401/01/3010:0410:04
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ک ایالمی سنجش شددهزار کو۲۰سالمت چشم
ند. وی افزود: کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند، بهرار می گیرچشم ق…
هرست ادارپرجاع داده شدند. سرشک ازنفر به بینایی سنج و یا چشم پ۸۹۰عدادت

ی بالبا ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر ماایالمیتیسزبهکل
ر شد: دروند، یادآرار می گیرد حمایت قرومیتیسزبهمشکل مواجه باشند از سوی

…این

1401/01/301401/01/3009:2909:29

معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند553
ا که در نخستین گامرسال اجردار و آسیب پذیر این مناطق پاروخرر و به تبع این استان در محله های کم بوشهری کش…

هار منطقه آسیب پذیر ایالمچبا ذکر اینکه این طرح در ایالمیتیسزبهسترپرا انتخاب شد. سرای اجرستان ایالم برشه
…ا شده افزود:رنفر اج785ار وزه37ر با جمعیتزرخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوشامل بانب

1401/01/291401/01/2918:1918:19

معلول در مناطق کم برخوردار ایالم553شناسایی
دید که در نخستین گامرا گرسال اجردار و آسیب پذیر این مناطق پاروخرو به تبع این استان در محلههای کم ب…

هار منطقه آسیب پذیر ایالمچبا ذکر اینکه این طرح در ایالمیتیسزبهسترپرا انتخاب شد. سرای اجرستان ایالم برشه
…ا شده گفت: طرحرنفر اج785ار وزه37ز با جمعیترخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوشامل بانب

1401/01/291401/01/2916:3216:32

ک کار در ایالم شناسایی و ساماندهی شددکو71:ایالمبهزیستیسرپرست
ی شده است.هشناسایی و ساماندیتیسزبهکودک کار در ایالم توسط71گفت:ایالمیتیسزبهسترپریا -سراری آزگرخب

ی وهکودک کار شناسایی و ساماند71هار داشت: در سال گذشتهظند اوعلیرویا از ایالم ،حسین نراری آزگرش خبرازبه گ
…یقرنفر از خانوادههای این کودکان از ط30عدادته مند شدهاند. وی افزود: ربهیتیسزبهخدمات

1401/01/291401/01/2915:3715:37
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معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند۵۵۳
دار و آسیب پذیر اینروخرر و به تبع این استان در محله های کم بوشهری کش…

ا انتخاب شد.رای اجرستان ایالم برا که در نخستین گام شهرسال اجرمناطق پا
هار منطقه آسیب پذیر ایالمچبا ذکر اینکه این طرح در ایالمیتیسزبهسترپرس

نفر۷۸۵ار وزه۳۷ر با جمعیتزرخانه نمک و بانبرر، سبزی آباد، کاوشامل بانب
…ا شده افزود:راج

1401/01/291401/01/2915:0315:03

کردر برنامه رادیویی ویژه ماه مباایالمبهزیستیصوت| مصاحبه مددجوی
رمضان/بخش دوم

5MBیافترد

1401/01/291401/01/2911:0511:05

ایالمبهزیستیهزار نفر از خدمات حوزه اجتماعی15بهره مندی
با بیان این خبر گفت: در پایان سال قبلایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماون اموانی معازرصد ، کارش ایالم رازبه گ
یتیسزبهتحت پوشش خدماتیتیسزبهمغانرداخت مستمری پس از ثبت در سایت اربت پوخانواده پشت ن839

…ست، آسیب پذیر)رپرست، بی سرپراد جامعه هدف ( بد سرار نفر از افزه15استان شدند. وی ادامه داد: بیش از
1401/01/281401/01/2823:0123:01

بهرهمند هستندایالمبهزیستیهزار نفر از خدمات حوزه اجتماعی15
یتیسزبهمغانرداخت مستمری پس از ثبت در سایت اربت پوخانواده پشت ن839انی در پایان سال قبلزربه گفته کا

اساسراد برگفت: این افایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماون امواستان شدند. معایتیسزبهتحت پوشش خدمات
…ت ماهیانهروار تومان تا سال قبل مستمری به صزن صد هوار تومان تا یک میلیزه350عداد خانوار از مبلغت
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1401/01/281401/01/2817:0217:02

بهره مند هستندایالمبهزیستیهزار نفر از خدمات حوزه اجتماعی15
ز در گفتوگو باوهر امرظایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماون اموانی معازرکا
خانواده پشت839س در ایالم گفت: در پایان سال قبلراری فازگرنگار خبرخب

تحت پوششیتیسزبهمغانرداخت مستمری پس از ثبت در سایت اربت پون
اد جامعهرار نفر از افزه15استان شدند. وی ادامه داد: بیش ازیتیسزبهخدمات

…ست، بیرپرهدف ( بد س
1401/01/281401/01/2816:2516:25

ک کار در ایالم شناسایی و ساماندهی شددکو71:ایالمبهزیستیسرپرست
ی و خدماتهکودک کار شناسایی و ساماند71هار داشت: در سال گذشتهظنگار مهر ارند در گفتگو با خبوعلیروحسین ن

لیه کارومایه ارداخت سریق پرنفر از خانوادههای این کودکان از ط30عدادته مند شدهاند. وی افزود: ربهیتیسزبه
…سیدهرسال 18کودک که به سن26عدادتد: راضافه کایالمیتیسزبهسترپرتوانمندسازی شدهاند. س

1401/01/281401/01/2814:1314:13

پوشش خدمات حمایتی مستمر کلیه خانواده های پشت نوبت حوزه
اجتماعی ایالم

ز یکشنبه با اعالموانی رزر، عبدالصباح کاایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
داخت مستمریربت پوخانواده پشت ن839این خبر افزود: در پایان سال گذشته

ه کلریر پوشش خدمات مستمر این ادازیتیسزبهمغانرپس از ثبت در سامانه ا
ست،رپراد بی سرار نفر از افزه15فتند. وی با ذکر اینکه هم اینک بیش ازرار گرق

…ست ورپربدس

1401/01/281401/01/2809:1809:18
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ک کار در ایالم ساماندهی شددکو71
ی به اینگدی و خانوادری، فله های تحصیروایه مشاری و الای این کودکان، حمایت مارشی بزوی و آمحیری، تفگهنرف…

یر پوشش خدماتز، این کودکان پس از شناسایی ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرکودکان بوده است. به گفته س
…فتهرار گری قگهنرشی و فزرویی، ودرعالیت های افی، تامین معیشت، پوشاک، له ای، تحصیروی مددکاری، مشاصتخص
1401/01/271401/01/2718:3718:37

ایالمبهزیستیکز مشاورهاگان به مرددرصدی آمار مراجعه کنن20افزایش
سراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امرایالمیتیسزبهمان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دوده معاران افسزوفر

اکزرار نفر به مزه14گفت: در سال گذشته حدودیتیسزبههرواکز مشارعه به مجارصدی مرد20ایشزدر ایالم با اعالم اف
…ه مندرشناسان بهره کاروری از مشاوت تلفنی و غیر حضروعه یا به صجاره مره این ادارومشا
1401/01/271401/01/2713:0313:03

هزارمراجعه کننده14بهایالمبهزیستیدر رسانه| مشاوره
ارزه14ل سال گذشته حدودوده افزود: در طران افسزوش تابناک ایالم؛ فررازبه گ

همندرشناسان بهره کاروت تلفنی از مشاروعه یا به صجاره مرواکز مشارنفر به م
شده است.

ابی، وسواس فکری،ری، اضطگدروی بیان داشت:اختالالت روانی، خلقی و افس
عان وجارفتاری عاطفی از دیگر علل مرات بدردی با همسر و تظاهرمشکالت بین ف

یگتماس 

1401/01/271401/01/2711:3011:30

پرسu200c\کرد
5/100

www.kurdpress.com

1

فارس
65/100

www.farsnews.ir

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

۴۱ 1401/1/31تا1401/1/1از بهزیستی ایالم

http://www.kurdpress.com/fa/
https://nwbx.ir/fjkBfW7eWaX
https://www.farsnews.ir/
https://nwbx.ir/fjkj9ZLMibJ
http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fjkfodZJo2~
http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fjkb3so.v3n


ح ولی نعمتان با حضور نماینده گروهری| نشست توجیهی طرگزارش تصوی
ایالمبهزیستیجهادی در

1401/01/271401/01/2710:2610:26

در برنامه رادیویی ماه رمضان/ایالمبهزیستیصوت| مصاحبه مددجوی
بخش اول

7MBیافترد

1401/01/271401/01/2709:3809:38

ایالمبهزیستیکز مشاورهاگان به مردافزایش مراجعه کنن
ایشزز با اعالم افوصبح امرایالمیتیسزبهمان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دوده معاران افسزوصد ، فررش ایالم رازبه گ

عهجاره مره این ادارواکز مشارار نفر به مزه14گفت: در سال گذشته حدودیتیسزبههرواکز مشارعه به مجارصدی مرد20
…ه مند شدهاند. وی با بیانرشناسان بهره کاروری از مشاوت تلفنی و غیر حضرویا به ص

1401/01/261401/01/2623:2123:21
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ایالمبهزیستیکز مشاورهاگان به مرددرصدی آمار مراجعه کنن20افزایش
ار نفر بهزه14گفت: در سال گذشته حدودیتیسزبههرواکز مشارعه به مجارصدی مرد20ایشزده با اعالم افران افسزوفر
همند شدهاند. او, با بیان اینکهرشناسان بهره کاروری از مشاوت تلفنی و غیر حضروعه یا به صجاره مره این ادارواکز مشارم
…ی که در اینتکز است گفت: عمده مشکالرم35یتلوی و غیر دتلوه درواکز مشارعداد مت
1401/01/261401/01/2612:3012:30

ک کار در ایالمدکو71شناسایی
انه)زوشی کودک و خانواده (رزوی آمتکز حمایریق مرنفر از ط64عدادتند افزود: از این وعلیروش تابناک ایالم ؛ نرازبه گ

شناسایی شده اند،
نانآلیه کار به خانواده های ومایه ارداخت سریق پرنفر از خانواده های این کودکان از ط30وی بیان داشت:

توانمندسازی شده اند.
18ند ادامه داد: این کودکان با سن بین پنج تاوعلیرون
1401/01/261401/01/2611:1111:11

ایالمبهزیستیکز مشاورهاگان به مرددرصدی آمار مراجعه کنن20افزایش
صبحایالمیتیسزبهمان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دوده معاران افسزوفر

صدیرد20ایشزس در ایالم با اعالم افراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوامر
ار نفر بهزه14گفت: در سال گذشته حدودیتیسزبههرواکز مشارعه به مجارم
هروری از مشاوت تلفنی و غیر حضروعه یا به صجاره مره این ادارواکز مشارم

…ه مندرشناسان بهرکا
1401/01/261401/01/2610:0410:04

ک کار در ایالمدکو71شناسایی و ساماندهی
س در ایالم گفت: درراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

ی سال گذشتهطانه) ، زوشی کودک و خانواده(رزوی آمتکز حمایریق مرعداد از طتنفر از این 64کودک کار (71سال گذشته
…ه مند شدند. وی با بیانره کل بهری و از خدمات این اداهدر این استان شناسایی، ساماند

1401/01/261401/01/2606:2906:29
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ک کار در ایالم شناسایی و ساماندهی شدنددکو71:ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
ز با بیان این خبر گفت: در سالوصبح امرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروصد ، حسین نرش ایالم رازبه گ

ی سال گذشته درطانه) ، زوشی کودک و خانواده(رزوی آمتکز حمایریق مرعداد از طتنفر از این 64کودک کار (71گذشته
…30ه مند شدند. وی با بیان اینکهره کل بهری و از خدمات این اداهاین استان شناسایی، ساماند

1401/01/251401/01/2523:3823:38

هزارمراجعه کننده14بهایالمبهزیستیمشاوره
تروعه یا به صجاره مرواکز مشارار نفر به مزه14ل سال گذشته حدودوده افزود: در طران افسزوش تابناک ایالم؛ فررازبه گ

همند شده است.رشناسان بهره کاروتلفنی از مشا
اتردی با همسر و تظاهرابی، وسواس فکری، مشکالت بین فری، اضطگدروی بیان داشت:اختالالت روانی، خلقی و افس

یگعان و تماس جارفتاری عاطفی از دیگر علل مربد
1401/01/251401/01/2517:2117:21

ک کار در ایالم ساماندهی شدنددکو71
انه) شناسایی شده اند، ادامه داد: از مجموع اینزوشی کودک و خانواده (رزوآم…

هرست ادارپرخیص شدند. سرسیدند، ترسال 18نها که به سنآنفر 26کودکان
نفر از خانواده های این کودکان از30د: همچنینرتاکید کایالمیتیسزبهکل
نان توانمندسازی شده اند.آلیه کار به خانواده های ومایه ارداخت سریق پرط
…ند همچنینوعلیرون

1401/01/251401/01/2514:3914:39

ک کار در ایالمدکو71ساماندهی
سال18نها که به سنآنفر 26انه) شناسایی شده اند، ادامه داد: از مجموع این کودکانزوشی کودک و خانواده (رزوآم…

نفر از خانواده های این کودکان از30د: همچنینرتاکید کایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرخیص شدند. سرسیدند، تر
…ند همچنینوعلیرونان توانمندسازی شده اند. نآلیه کار به خانواده های ومایه ارداخت سریق پرط
1401/01/251401/01/2514:0914:09
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ک کار در ایالمدکو71شناسایی و ساماندهی
سال18کودک که به سن26عدادتنان توانمندسازی شدهاند افزود: آلیه کار به خانوادههای ومایه ارداخت سریق پرط…

ش شدهرنفر پذی7گفت: در واحد کودکان کار و خیابانایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرخیص شدند. سرسیده بودند تر
…ه مند شدند. وی ادامه داد:ری و توانمند سازی بهلهای ماتخیص و از حمایرنها تآنفر از 6عدادتکه 
1401/01/251401/01/2510:2110:21

ک کار در ایالمدکو71شناسایی و ساماندهی
ز در گفتوگو باوصبح امرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

نفر از64کودک کار (71س در ایالم گفت: در سال گذشتهراری فازگرنگار خبرخب
ی سالطانه) ، زوشی کودک و خانواده(رزوی آمتکز حمایریق مرعداد از طتاین 

ه مندره کل بهری و از خدمات این اداهگذشته در این استان شناسایی، ساماند
…شدند. وی با بیان

1401/01/251401/01/2508:0108:01

درصد افزایش یافت20ایالمبهزیستیکز مشاورهامراجعان به مر
ایه خدمت می کند. بیشردم اری به عموم ملی و تحصیلمانی، شغردی و روان درمانی، فردواج، زوج دز کودک، پیش از ا…
نارند./ایرداروخربیتیسزبهار نفر در استان ایالم از خدماتزه40از
1401/01/241401/01/2420:2120:21

درصد افزایش یافت20ایالمبهزیستیکز مشاورهامراجعان به مر
ی بهلی و تحصیلمانی، شغردی و روان درمانی، فردواج، زوج دز کودک، پیش از ا…

ار نفر در استان ایالم از خدماتزه40ایه خدمت می کند. بیش ازردم ارعموم م
نارند./ایرداروخربیتیسزبه

1401/01/241401/01/2420:0020:00
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درصد افزایش یافت20ایالمبهزیستیکز مشاورهامراجعان به مر
ی بهلی و تحصیلمانی، شغردی و روان درمانی، فردواج، زوج دز کودک، پیش از ا…

ار نفر در استان ایالم از خدماتزه40ایه خدمت می کند. بیش ازردم ارعموم م
نارند./ایرداروخربیتیسزبه

1401/01/241401/01/2419:3819:38

ک کار در ایالم ساماندهی شددکو71
انه) شناسایی شده اند ادامه داد: اززوشی کودک و خانواده(رزوی آمتحمای…

خیص شدند.رسیدند ترسال 18نها که به سنآنفر 26مجموع این کودکان
نفر از خانواده های این30ادامه داد:استان ایالمیتیسزبههکلرست ادارپرس

نان توانمندسازیآلیه کار به خانواده های ومایه ارداخت سریق پرکودکان از ط
…ند به خدماتوعلیروشده اند. ن

1401/01/241401/01/2415:2115:21

ک کار در ایالم ساماندهی شددکو71
نها که به سنآنفر 26انه) شناسایی شده اند افزود: از مجموع این کودکانزوشی کودک و خانواده(رزوی آمتحمای…
نفر از خانواده های این کودکان از30گفت: همچنینایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرخیص شدند. سرسیدند ترسال 18
…نان توانمندسازی شده اند. وی همچنین به خدماتآلیه کار به خانواده های ومایه ارداخت سریق پرط
1401/01/241401/01/2414:2414:24
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ک کار در ایالم ساماندهی شددکو71
ند" با اعالم این خبروعلیرو، "حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

انه) وزوشی کودک و خانواده (رزوی، آمتکز حمایریق مرافزود: این کودکان از ط
زی) شناسایی شده اند. وی با بیانوهمچنین واحد کودکان کار و خیابان(شبانه ر

انه)زوشی کودک و خانواده(رزوی آمتکز حمایریق مرنفر از ط64عدادتاینکه از این 
…شناسایی

1401/01/241401/01/2414:0814:08

ک کار در ایالم ساماندهی شددکو۷۱
انه) شناسایی شده اند ادامه داد: اززوشی کودک و خانواده(رزوی آمتحمای…

خیص شدند.رسیدند ترسال 18نها که به سنآنفر 26مجموع این کودکان
نفر از خانواده های30ر شد: همچنینویادآایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس

نانآلیه کار به خانواده های ومایه ارداخت سریق پراین کودکان از ط
…ند همچنینوعلیروتوانمندسازی شده اند. ن

1401/01/241401/01/2413:5213:52

ک کار در ایالم ساماندهی شدنددکو71
18نفر آنها که به سن26انه) شناسایی شده اند، گفت: از مجموع این کودکانزوشی کودک و خانواده (رزوی آمتحمای…

نفر از خانوادههای این کودکان از30گفت: همچنینایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرخیص شدند. سرسیدند، ترسال 
…ند همچنین بهوعلیرونان توانمندسازی شده اند. نآلیه کار به خانوادههای ومایه ارداخت سریق پرط
1401/01/241401/01/2413:2213:22

ک کار در ایالم ساماندهی شدنددکو۷۱
انه) شناسایی شده اند، ادامه داد: از مجموع اینزوشی کودک و خانواده (رزوآم…

هرست ادارپرخیص شدند. سرسیدند، ترسال ۱۸نها که به سنآنفر ۲۶کودکان
نفر از خانواده های این کودکان از۳۰د: همچنینرتاکید کایالمیتیسزبهکل
نان توانمندسازی شده اند.آلیه کار به خانواده های ومایه ارداخت سریق پرط
…ند همچنینوعلیرون
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در سالایالمبهزیستیگرافیک| عملکرد خانه سالمت دختران اداره کلواینف
1400

1401/01/241401/01/2409:3209:32

گاهری| محفل انس با قرآن و زیارت عاشورا در شیرخوارگزارش تصوی
ایالمبهزیستی

www.irna.ir|ادامه

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir
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کز مشاوره بهزستی ایالم مراجعه کردنداهزار نفر به مر۱۴
ی بهلی و تحصیلمانی، شغردی و روان درمانی، فردواج، زوج دز کودک، پیش از ا…

ار نفر در استان ایالم از خدماتزه۴۰ایه خدمت می کند. بیش ازردم ارعموم م
676ند. پایان پیام/رداروخربیتیسزبه

1401/01/231401/01/2314:1214:12

ایالمبهزیستیکز مشاورها: تعداد مراجعات به مرایالمبهزیستیی و درمان اعتیاد اداره کلرمعاون توسعه پیشگی
درصد افزایش یافت20

هرواکز مشارار نفر به مزه14ل سال گذشته در مجموع حدودو افزود: در ط”دهران افسزوفر“مان ، زش پایگاه خبری جرازبه گ
عه و یا تماس داشته اند.جارری و تلفنی موه کل اعم از حضراین ادا

ی، تربیت کودک وگاکز به ترتیب اختالفات خانوادرعه و یا تماس با این مجارین علت مرین و بیشتروی ادامه داد: عمده ت

www.behzisti.ir|ادامه

شبستان
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جزمان
1/100

www.jezman.ir

۴۹ 1401/1/31تا1401/1/1از بهزیستی ایالم

http://www.shabestan.ir/
https://nwbx.ir/fjfQ1XGv7kR
http://www.jezman.ir/
https://nwbx.ir/fjfM-fZATu-


نوجوان و مشکالت مال
1401/01/231401/01/2312:5212:52

کزادرصدی مراجعه به مر20استان خبر داد: افزایشبهزیستیمعاون
ایالمبهزیستیمشاوره

دریتیسزبههرواکز مشارعه به مجارصد مرد20ده» با بیان اینکهران افسزو«فر
ار نفر بهزه14ل سال گذشته حدودود: در طرهار کظایش داشت، ازاف1400سال

همند شدهرشناسان بهره کاروت تلفنی از مشاروعه یا به صجاره مرواکز مشارم
ه به اینکهربا اشاایالمیتیسزبهمان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دواست. معا

…ین ورعمدهت

1401/01/231401/01/2312:5212:52

ایالمبهزیستیکز مشاورها: تعداد مراجعات به مرایالمبهزیستیی و درمان اعتیاد اداره کلرمعاون توسعه پیشگی
درصد افزایش یافت20

اکزرار نفر به مزه14ل سال گذشته در مجموع حدودو افزود: در ط”دهران افسزوفر“ش پایگاه خبری سپهر ایالم ، رازبه گ
عه و یا تماس داشته اند.جارری و تلفنی موه کل اعم از حضره این ادارومشا

ی، تربیت کودک وگاکز به ترتیب اختالفات خانوادرعه و یا تماس با این مجارین علت مرین و بیشتروی ادامه داد: عمده ت
نوجوان و مشکال

1401/01/231401/01/2312:0912:09

درصد افزایش یافت20ایالمبهزیستیکز مشاورهامراجعان به مر
نوه بوده است. معارواکز مشارندگان با مرعان و تماس گیجارفتاری عاطفی از دیگر علل مرات بدردی با همسر و تظاهرف…

کزرم35اری استان تلوی و غیر دتلوه درواکز مشارعداد متایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارتوسعه پیشگیری و د
…ایهریی و اوآماده پاسخگ24تا8از ساعت1480ه تلفنیرود و گفت: همچنین خط مشاراعالم ک

1401/01/231401/01/2312:0112:01
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درصد افزایش یافت20ایالمبهزیستیکز مشاورهامراجعان به مر
ده" با اعالم این خبر افزود:ران افسزو، "فرایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
ه کلره این ادارواکز مشارار نفر به مزه14ل سال گذشته در مجموع حدودودر ط

ینرعه و یا تماس داشته اند. وی ادامه داد: عمده تجارری و تلفنی مواعم از حض
ی،گاکز به ترتیب اختالفات خانوادرعه و یا تماس با این مجارین علت مرو بیشت
…تربیت

1401/01/231401/01/2310:5810:58

درصد افزایش یافت۲۰ایالمبهزیستیکز مشاورهامراجعان به مر
ی بهلی و تحصیلمانی، شغردی و روان درمانی، فردواج، زوج دز کودک، پیش از ا…

ار نفر در استان ایالم از خدماتزه۴۰ایه خدمت می کند. بیش ازردم ارعموم م
ند.رداروخربیتیسزبه

1401/01/231401/01/2310:2710:27

بهزیستیمددجوی550ایالم; تسهیالت اشتغالزایی برای
ه کلریان تحت پوشش این اداوداخت شد که مددجرمایانی پرفرمایی گفت: این تسهیالت در سال گذشته به کارفرکا…

328ای احداثریال برن ومیلی500افزود؛کمک بالعوض به مبلغایالمیتیسزبهه کلرست ادارپردهاند. سرگیری کرا به کار
…نی در مناطق روستاییوواحد مسک229عدادتداخت شده، که از این ریان پونی به مددجوواحد مسک

1401/01/221401/01/2211:1311:13

بهزیستیمددجوی550ایالم; تسهیالت اشتغالزایی برای
داخت شد کهرمایانی پرفرمایی گفت: این تسهیالت در سال گذشته به کارفرکا…

ه کلرست ادارپردهاند. سرگیری کرا به کاره کل ریان تحت پوشش این اداومددج
328ای احداثریال برن ومیلی500افزود؛کمک بالعوض به مبلغایالمیتیسزبه

نیوواحد مسک229عدادتداخت شده، که از این ریان پونی به مددجوواحد مسک
…در مناطق روستایی

www.behzisti.ir|ادامه

ایرنا
63/100

www.irna.ir
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صدا و سیما
52/100

www.iribnews.ir

پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر
8/100
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میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند330ایالمبهزیستیمددجویان
س گفت: سال گذشتهراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

انزدند. وی با بیان اینکه این میریافت کریال تسهیالت اشتغال درد رمیلیا330ایالمیتیسزبهمددجوی550حدود
…داخت شده استری پضعداد مددجوی متقاتیال به این رن ومیلی500انهرض الحسنه با سرتسهیالت ق

1401/01/221401/01/2208:1308:13

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند330مددجویان جویای شغل ایالم
هژیوداخت شده، ادامه داد: این تسهیالت ریال پرن ومیلی800د ورمیلیا…
ده اند.رگیری کرا بکاره کل ریان تحت پوشش این اداومایانی بوده که مددجرفرکا
مایی وریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتایالمیتیسزبهسترپرس
328د. واگذاریرنفر اعالم ک83نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرکا

…نی بهوواحد مسک

1401/01/221401/01/2201:5401:54

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند330مددجویان جویای شغل ایالم
یان تحت پوششومایانی بوده که مددجرفره کاژیوداخت شده، ادامه داد: این تسهیالت ریال پرن ومیلی800د ورمیلیا…

مایی وریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتایالمیتیسزبهسترپرده اند. سرگیری کرا بکاره کل راین ادا
…نی بهوواحد مسک328د. واگذاریرنفر اعالم ک83نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرکا
1401/01/221401/01/2201:2801:28

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند330مددجویان جویای شغل ایالم
هژیوداخت شده، ادامه داد: این تسهیالت ریال پرن ومیلی800د ورمیلیا…
ده اند.رگیری کرا بکاره کل ریان تحت پوشش این اداومایانی بوده که مددجرفرکا
مایی وریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتایالمیتیسزبهسترپرس
328د. واگذاریرنفر اعالم ک83نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرکا

…نی بهوواحد مسک
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فارس
64/100

www.farsnews.ir
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3/100
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3/100
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مانا سپهر
3/100
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مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550
عدادتیال به این رن ومیلی500انهرض الحسنه با سران تسهیالت قزداخت شده است. وی افزود: این میرکل پ…

ل سال گذشته پنجوهمچنین با ذکر اینکه در طایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرداخت شده است. سری پضمددجوی متقا
…هژیوداخت شده، ادامه داد: این تسهیالت ریال پرن ومیلی800د ورمایی به مبلغ دو میلیارفرد تسهیالت کاروم
1401/01/211401/01/2115:2115:21

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند330مددجویان جویای شغل ایالم
یال تسهیالت اشتغال سال گذشته بهرد رمیلیا330گفت: حدودایالمیتیسزبهه کلرست ادارپریا - سراری آزگرخب

ند باوعلیرویا از ایالم ،حسین نراری آزگرش خبرازداخت شده است. به گره کل پری شغل مددجوی این اداضیان متقاومددج
…نفر549یال بهرن ومیلی500انهرض الحسنه با سران تسهیالت قزهار داشت: این میظاعالم این خبر ا

1401/01/211401/01/2114:5414:54

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550حسین نورعلیوند:
ی شغل مددجوی اینضیان متقاول سال گذشته به مددجویال تسهیالت طرد رمیلیا330با اعالم این خبر افزود: حدود…
انهرض الحسنه با سران تسهیالت قزادامه داد: این میایالمیتیسزبههکلرست ادارپرداخت شده است. سره کل پرادا

…لوداخت شده است. وی همچنین با ذکر اینکه در طری پضعداد مددجوی متقاتیال به این رن ومیلی500
1401/01/211401/01/2114:2514:25

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550:ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
لویال تسهیالت طرد رمیلیا330 با اعالم این خبر افزود: حدود”ندوعلیروحسین ن“ش پایگاه خبری سپهر ایالم، رازبه گ

داخت شده است.ره کل پری شغل مددجوی این اداضیان متقاوسال گذشته به مددج
داختری پضعداد مددجوی متقاتیال به این رن ومیلی500انهرض الحسنه با سران تسهیالت قزوی ادامه داد: این می

شده است.
وی همچنین با

1401/01/211401/01/2113:1113:11
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میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند330مددجویان جویای شغل ایالم
یان تحت پوششومایانی بوده که مددجرفره کاژیوداخت شده، ادامه داد: این تسهیالت ریال پرن ومیلی800د ورمیلیا…

مایی وریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتایالمیتیسزبهسترپرده اند. سرگیری کرا بکاره کل راین ادا
…نی بهوواحد مسک328د. واگذاریرنفر اعالم ک83نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرکا
1401/01/211401/01/2112:5712:57

ایالمبهزیستیواحد مسکونی به مددجویان328کت در احداثرخبر داد: مشاایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
یال نیزرن ومیلی150د ورمیلیا16یال نقدی ورن ومیلی500د وران هفت میلیازی جذب که از این میتلودرو بخش غی…
داخترمینه پزکت جذب شده در رر شد: مشاویادآایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرت غیر نقدی جذب شده است. سروبص
ینه شده است.زیان هوهای مددجتمانی، مسکن و سایر حمایردی، دروهای مککم
1401/01/211401/01/2112:1012:10

ایالمبهزیستیواحد مسکونی به مددجویان۳۲۸یرگذااو
ی شغل مددجویضیان متقاول سال گذشته به مددجویال تسهیالت طرد رمیلیا۳۳۰د: حدودرهار کظاعالم این خبر، ا…

ض الحسنه باران تسهیالت قزادامه داد: این میایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرداخت شده است. سره کل پراین ادا
…ند همچنین با ذکر اینکه دروعلیروداخت شده است. نری پضعداد مددجوی متقاتیال به این رن ومیلی۵۰۰انهرس
1401/01/211401/01/2112:0912:09

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550
ند با اعالم این خبر افزود:وعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ی شغلضیان متقاول سال گذشته به مددجویال تسهیالت طرد رمیلیا330حدود
ان تسهیالتزداخت شده است. وی ادامه داد: این میره کل پرمددجوی این ادا

داختری پضعداد مددجوی متقاتیال به این رن ومیلی500انهرض الحسنه با سرق
…شده است. وی همچنین

1401/01/211401/01/2112:0612:06
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میلیارد ریال تسهیالت دریافت330در رسانه| مددجویان جویای شغل ایالم
کردند

هژیوداخت شده، ادامه داد: این تسهیالت ریال پرن ومیلی800د ورمیلیا…
ده اند.رگیری کرا بکاره کل ریان تحت پوشش این اداومایانی بوده که مددجرفرکا
مایی وریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتایالمیتیسزبهسترپرس
328د. واگذاریرنفر اعالم ک83نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرکا

…نی بهوواحد مسک

1401/01/211401/01/2112:0612:06

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550:ایالمبهزیستیسرپرست
نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرمایی و کاریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتده اند. وی رگیری کربکا…
ه کل در مجموع در احداثرل سال گشذته این اداوبا ذکر اینکه در طایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرنفر اعالم ک83

…نی در مناطقوواحد مسک229کت داشته، افزود: از این شماررنی مشاوواحد مسک328
1401/01/211401/01/2111:5511:55

میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت330ایالمبهزیستیمددجویان
کردند

ز در گفتوگو باوصبح امرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن
ایالمیتیسزبهمددجوی550س گفت: سال گذشته حدودراری فازگرنگار خبرخب

انزدند. وی با بیان اینکه این میریافت کریال تسهیالت اشتغال درد رمیلیا330
عداد مددجویتیال به این رن ومیلی500انهرض الحسنه با سرتسهیالت ق

…داخت شده استری پضمتقا
1401/01/211401/01/2111:3811:38

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550:ایالمبهزیستیسرپرست
نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرمایی و کاریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتده اند. وی رگیری کربکا…
ه کل در مجموع در احداثرل سال گشذته این اداوبا ذکر اینکه در طایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرنفر اعالم ک83
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…نی در مناطقوواحد مسک229کت داشته، افزود: از این شماررنی مشاوواحد مسک328
1401/01/211401/01/2111:3011:30

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550:ایالمبهزیستیسرپرست
نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرمایی و کاریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتده اند. وی رگیری کربکا…
ه کل در مجموع در احداثرل سال گشذته این اداوبا ذکر اینکه در طایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرنفر اعالم ک83

…نی در مناطقوواحد مسک229کت داشته، افزود: از این شماررنی مشاوواحد مسک328
1401/01/211401/01/2111:2811:28

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550
نفر و330ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرمایی و کاریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتده اند. وی رگیری کربکا…
ه کل در مجموع در احداثرل سال گشذته این اداوبا ذکر اینکه در طایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرنفر اعالم ک83

…نی در مناطقوواحد مسک229کت داشته، افزود: از این شماررنی مشاوواحد مسک328
1401/01/211401/01/2111:2711:27

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت550:ایالمبهزیستیسرپرست
دریافت کردند

ا به ترتیبرمایی رفرمایی و کاریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتوی …
نی بهوواحد مسک328د. واگذاریرنفر اعالم ک83نفر و330ار وزیک ه
لوبا ذکر اینکه در طایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرسایالمیتیسزبهیانومددج

کترنی مشاوواحد مسک328ه کل در مجموع در احداثرسال گذشته این ادا
…داشته، افزود: از این شمار

1401/01/211401/01/2111:1411:14

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550
ی شغل مددجوی اینضیان متقاول سال گذشته به مددجویال تسهیالت طرد رمیلیا330ند ،حدودوعلیروبه گفته آقای ن

داخت شده است.ره کل پرادا
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داخت شدهری پضعداد مددجوی متقاتیال به این رن ومیلی500انهرض الحسنه با سران تسهیالت قزید: این میواو می گ
است.

مارفرد تسهیالت کارول سال گذشته پنج مواو همچنین با ذکر اینکه در ط
1401/01/211401/01/2111:0211:02

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند۳۳۰مددجویان جویای شغل ایالم
هژیوداخت شده، ادامه داد: این تسهیالت ریال پرن ومیلی۸۰۰د ورمیلیا…
ده اند.رگیری کرا بکاره کل ریان تحت پوشش این اداومایانی بوده که مددجرفرکا
مایی وریش فوه مند شده از بیمه خراد بهرعداد افتایالمیتیسزبهسترپرس
۳۲۸د. واگذاریرنفر اعالم ک۸۳نفر و۳۳۰ار وزا به ترتیب یک هرمایی رفرکا

…نی بهوواحد مسک

1401/01/211401/01/2111:0011:00

مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند550
ماییرفرو کا1330ماییریش فوه مندشده از بیمه خراد بهرعداد افتدهاند و رگیری کرا به کاره کل رتحت پوشش این ادا…
ه کل در مجموع دررل سال گذشته این اداوبا بیان اینکه در طایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرنفر بوده است. س83

…نی در مناطقوواحد مسک229عدادتد: از این رهار کظکت داشته، ارنی مشاوواحد مسک328احداث
1401/01/211401/01/2110:5110:51

بهزیستیکزای| بازدید معاون دادستان ایالم از مررگزارش تصوی
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1401/01/161401/01/1613:4513:45

کز جامع درمان اعتیادراز مایالمبهزیستیی| بازدید سرپرسترگزارش تصوی
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1401/01/161401/01/1613:3813:38

در رسانهایالمبهزیستی

1401/01/161401/01/1609:5009:50

ایالمبهزیستیی| ضیافت افطار فرزندانرگزارش تصوی
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1401/01/151401/01/1509:3709:37

به پویش ضیافت مهربانی بپیوندید
دمیرهای متکرت مشاره کار\- شمااستان ایالمیتیسزبهه کلرکت با ادار\- مشا
-Ir720100004167034541750832 2ه شبار-شما6367_9570_9405_3670

هت کسب اطالعاتجیه رستان و موسسات خیرشهیتیسزبهاترکت با ادارمشا
تماس حاصل08432222151ه تلفنرنقدی با شمارهای غیکبیشتر و اهدای کم

نمائید. پایان/

1401/01/141401/01/1412:5712:57

نفر در این استان به اوتیسم78ابتالی
درعی نیست و فطمان قری است که قابل دلی است و اختالکنتیژد: علت ابتال به اتیسم ریح کری است، تصتشناخ…

د شناساییرف78گفت: هم اینک از مجموعاستان ایالمیتیسزبهسترپرگیر خواهد بود. سرت دائم با ان درومبتال بص
…کزرانه اتیسم در مزوکز ررحال حاضر یک مرنفر دختر هستند و د19نفر پسر و59تیسموای اختالل ارشده دا

1401/01/141401/01/1409:1109:11

نفر در استان ایالم به اوتیسم78ی اتیسم; ابتالیزگاه ساآروز 
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درعی نیست و فطمان قری است که قابل دلی است و اختالکنتیژد: علت ابتال به اتیسم ریح کری است، تصتشناخ…
د شناساییرف78گفت: هم اینک از مجموعاستان ایالمیتیسزبهسترپرگیر خواهد بود. سرت دائم با ان درومبتال بص
…کزرانه اتیسم در مزوکز ررحال حاضر یک مرنفر دختر هستند و د19نفر پسر و59تیسموای اختالل ارشده دا

1401/01/141401/01/1408:4808:48

فرد مبتال به اتیسم در ایالم78شناسایی
س در ایالم گفت:راری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

د شناساییرف78ا در این استان تشکیل میدهند و هم اینک از مجموعرای اختالل اتیسم راد دارین افران عمدهترپس
…یعیف اتیسم توضیح داد: نورعتنفر دختر هستند. وی در 19نفر پسر و59ای اختالل اتیسمرشده دا

1401/01/141401/01/1408:0508:05

؛ پسران، عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهندایالمبهزیستیکلرمدی
م کننده و بازی، عدم ارتباط های کالمی و غیر کالمی ورگری، سععالیت های اجتمافی، عدم عت های اجتمارمها…

د وری عنوان ککنتیژا ر علت ابتال به اتیسم ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرشمری بتتهای شناخرنداشتن مها
…گیر خواهد بود. ویرت دائم با ان درود مبتال بصرعی نیست و فطمان قری بوده که قابل دلگفت: اتیسم اختال

1401/01/131401/01/1316:0816:08

؛ پسران، عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهندایالمبهزیستیکلرمدی
م کننده و بازی، عدم ارتباط های کالمی و غیر کالمی ورگری، سععالیت های اجتمافی، عدم عت های اجتمارمها…

د وری عنوان ککنتیژا ر علت ابتال به اتیسم ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرشمری بتتهای شناخرنداشتن مها
…گیر خواهد بود. ویرت دائم با ان درود مبتال بصرعی نیست و فطمان قری بوده که قابل دلگفت: اتیسم اختال

1401/01/131401/01/1314:5514:55

فرد مبتال به اتیسم در ایالم78شناسایی
ز در گفتوگو باوصبح امرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

ای اختاللراد دارین افران عمدهترس در ایالم گفت: پسراری فازگرنگار خبرخب
د شناساییرف78ا در این استان تشکیل میدهند و هم اینک از مجموعراتیسم 
یف اتیسمرعتنفر دختر هستند. وی در 19نفر پسر و59ای اختالل اتیسمرشده دا
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…یعتوضیح داد: نو
1401/01/131401/01/1311:4811:48

پسران، عمده ترین مبتالیان اختالل اتیسم در ایالم هستند
افش ورن و انسان های اطوامرفتن از محیط پیرایی و فاصله گرن گود در آن بیشتر به درری و روانی است که فتشخصی…
ی ظاهر و در عمدهکان کودروبا ذکر اینکه اتیسم بیشتر در دایالمیتیسزبههرست ادارپری خانواده دچار می شود. ستح

…د ظاهر میشود، عالئم عمومی این اختاللری عالئم آن در فگسیدن به سن سه سالرد قبل از رموا
1401/01/131401/01/1310:2310:23

پسران، عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند
ز شنبه به مناسبتوند روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

درف78گاه سازی اتیسم با اعالم این خبر افزود: هم اینک از مجموعآز ور
نفر دختر هستند. وی در19نفر پسر و59ای اختالل اتیسمرشناسایی شده دا

د در آنری و روانی است که فتی اختالل شخصیعیف اتیسم توضیح داد: نورعت
…اییرن گوبیشتر به در

1401/01/131401/01/1310:2010:20

پسران، عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند
افشرن و انسان های اطوامرفتن از محیط پیرایی ودفاصله گرن گود در آن بیشتر به درری و روانی است که فتشخصی…

ی ظاهر و در عمدهکان کودروگفت: اتیسم بیشتر در دایالمیتیسزبهه کلرست ادارپری خانواده دچار می شود. ستو ح
…ا شاملرد ظاهر میشود، عالئم عمومی این اختالل ری عالئم آن در فگسال3سیدن به سنرد قبل از رموا
1401/01/131401/01/1310:1310:13

پسران، عمده ترین مبتالیان اختالل اتیسم در ایالم هستند
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افش ورن و انسان های اطوامرفتن از محیط پیرایی و فاصله گرن گود در آن بیشتر به درری و روانی است که فتشخصی…
ی ظاهر و در عمدهکان کودروبا ذکر اینکه اتیسم بیشتر در دایالمیتیسزبههرست ادارپری خانواده دچار می شود. ستح

…د ظاهر میشود، عالئم عمومی این اختاللری عالئم آن در فگسیدن به سن سه سالرد قبل از رموا
1401/01/131401/01/1308:3208:32

پسران، عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم هستند
فتن ازرایی و فاصله گرن گود در آن بیشتر به درری و روانی است که فتشخصی…

سترپری خانواده دچار می شود. ستافش و حرن و انسان های اطوامرمحیط پی
ی ظاهر و در عمدهکان کودروبا ذکر اینکه اتیسم بیشتر در دایالمیتیسزبههرادا
د ظاهر میشود، عالئمری عالئم آن در فگسیدن به سن سه سالرد قبل از رموا

…عمومی این اختالل

1401/01/131401/01/1308:2808:28

با فرماندار دره شهر وایالمبهزیستیی| دیدار سرپرسترگزارش تصوی
ل مددجویانزبازدید از منا
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ایالمبهزیستیی| دورهمی عیدانه ویژه ولی نعمتانرگزارش تصوی
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درایالمبهزیستیدورهمی عیدانه، فرصتی برای لبخند و شادی ولی نعمتان
فصل بهار

یت روحیهونامه ها با هدف تقر، این بایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ
کزری ایالم و یک مگندزکز مثبت ردر دو میتیسزبهنشاط و شادابی جامعه هدف

نه ایوان بارزهمی عیدانه در بخش روار شد. دزگرستان ایوان برنه شهرزدر بخش 
…و جمع دیگری ازیتیسزبهالن سپاه،ووای شهر، مسرونه، اعضای شرزدار، بخشدار رماندار، شهرر فوحض

1401/01/101401/01/1019:2419:24

دستهایی که مشقت حمل می کند!
د.رشش می کزنده بود و نوازم رد با (بعض) مادرزو می کرش تنگ شده بود و آرای مادرو خلبان شود. همچنین دلش ب…

اسان خبر، گفت: با واگذاری طرحرنگار ردر گفت و گو با خبایالمیتیسزبهکلرکودک کار در ایالم شناسایی شد مدی256
…کزرکودک کار در م256عدادت1395ی از سالصی کودکان کار و خیابان به بخش خصوهساماند

1401/01/071401/01/0715:1615:16

بینایالمبهزیستیی| حضور تیمهای اورژانس اجتماعیرگزارش تصوی
یزمیهمانان نورو
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شدبهزیستیگاه حضرت زهرا (س )رکز شیرخواردر آغازین دقایق تحویل سال، استاندار ایالم میهمان م
نامه ای شاد و دادنرر داشتند با بوسانه هم حضرلین استانی واصحاب ونین استاندار و جمعی از مسئودر این دیدار معا

اه بودران همزیزهدایایی به این ع
ایرین کار برر مانده اند، هر چند کمتوی از محبت خانواده دلی که بنا بر هر دلیکای قلبهای کوچری خوش بتدن لحظازقم ر

شمند است کزران است، اما باز هم در جای خود ازیزاین ع
1401/01/021401/01/0215:1615:16

ایالمبهزیستیکزاگرس از بازدید استاندار از مرای خبرنگار طلیعه زردر رسانه| حاشیه نگا
ه های دوست داشتنی و معصومرهچبا یتیسزبهگانرخوارهداری شیگکز نررود به مویل سال با وین دقایق تحزدر آغا

نهاآا به رالن آمده اند تا عید وی متوجه شدند مسئتقوید. ربرو شدیم که از نگاهشان هم محبت می باوکودکانی ر
…نهاآبا ونها عیدی داد آی بیشتر شد که آقای استاندار به تقویند خوشحال شدند اما خوشحالیشان ویک بگرتب
1401/01/021401/01/0212:3012:30
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ی معلوالن دره شهررکز نگهداری| بازدید مسووالن از مرگزارش تصوی

1401/01/011401/01/0121:3021:30

کان بی سرپرست آغاز کردداستاندار ایالم; استاندار ایالم سال نو را در کنار کو
سانی استانداریرش پایگاه اطالع رازبه گ��د ربا جان و دل تالش خواهیم ک…

ر درویل سال نو با حضوین لحظات تحزام نیا در آغارایالم دکتر حسن به
د.رکز دیدار کرهداری شده در این مگبا کودکان نایالمیتیسزبهگاهرخوارشی

لین استانیونین استاندار و جمعی از مسئواستاندار ایالم در این دیدار که معا
…روسانه هم حضرواصحاب 

1401/01/011401/01/0114:5814:58
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سالمندان گنجینه ای ارزشمند در جامعه هستند
شمند بازریل سال نو در اقدامی اومان با تحزار دهند. وی همچنین همرام قریم و احترد تکروا مران رگوارزه این برهموا…

د. دیداررنها گفت و گو کآکز با رو در جمع کودکان این مایالمیتیسزبهی اصغر(ع)لت عرگاه حضرخوارر در شیوحض
…یی از انها ووست و دلجرپرست و بد سرپراهانش در جمع کودکان بی سرصمیمانه استاندار ایالمو هم

1401/01/011401/01/0114:4414:44

بهزیستیگاه حضرت علی اصغر(ع)ربازدید استاندار ایالم از شیرخوا
اه شامگاه یکشنبهری و توسعه منابع انسانی و سایر هیات همتنان سیاسی، امنیواهای معارام با همرایالم ؛ حسن به…

د.رنها گفت و گو کآکز با رر یافت و در جمع کودکان این موحضایالمیتیسزبهی اصغر(ع)لت عرگاه حضرخوارابتدا در شی
…یی ازوست و دلجرپرست و بد سرپراهانش در جمع کودکان بی سرام نیا و همردیدار صمیمانه به

1401/01/011401/01/0108:2608:26

بهزیستیگاه حضرت علی اصغر(ع)ربازدید استاندار ایالم از شیرخوا
اه شامگاهری و توسعه منابع انسانی و سایر هیات همتنان سیاسی، امنیواهای معارام با همرنا، حسن بهرش ایرازگ…

نها گفت وآکز با رر یافت و در جمع کودکان این موحضایالمیتیسزبهی اصغر(ع)لت عرگاه حضرخواریکشنبه ابتدا در شی
…یی ازوست و دلجرپرست و بد سرپراهانش در جمع کودکان بی سرام نیا و همرد. دیدار صمیمانه بهرگو ک
1401/01/011401/01/0107:5407:54
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ایالم
ش داده میشود».رازاجع مربوطه و جامعه گریابیها، به مزران است که نتایج حاصل از ارد ایری استاندالمان مزسا…
نفر14000مجموع حدودرل سال قبل دوطرده گفت: «دران افسزوفریتیسزبههرواکز مشارعین به مجارصدی مرد20ایشزاف

…ده یا تماس داشتهاند». ویرعه کجارری و تلفنی موهکل اعم از حضره این ادارواکز مشاربه م
1401/01/241401/01/2400:3900:39

20ایالمبهزیستیکز مشاورها: مراجعان به مرایالمبهزیستیی و درمان اعتیاد اداره کلرمعاون توسعه پیشگی
درصد افزایش یافت

هرواکز مشارعان به مجارگفت: مایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دو معا–نم بهاری ر ت–ایالم 
ز سهوده رران افسزوایش یافته است. فرزصد افرد20ل سال گذشتهوری در طوری و غیر حضوه کل اعم از حضراین ادا

…اکزرار نفر به مزه14ل سال گذشته در مجموع حدودوان افزود: در طرنگارشنبه در گفت و گو با خب
1401/01/231401/01/2318:4118:41

میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند330گفت: مددجویان جویای شغل ایالمایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
یال تسهیالت اشتغال سال گذشته بهرد رمیلیا330گفت: حدودایالمیتیسزبهه کلرست ادارپر س–نم بهاری ر ت–ایالم 
ز یکشنبه در گفت و گو باوند روعلیروداخت شده است. حسین نره کل پری شغل مددجوی این اداضیان متقاومددج

…یانونفر از مددج549یال بهرن ومیلی500انهرض الحسنه با سران تسهیالت قزان افزود: این میرنگارخب
1401/01/211401/01/2112:1712:17
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