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ی استانداری،دبیرعر اجتماوی استانداری ایالم، مدیر کل امتسیاسی، امنی…
هرست ادارپری سهارماندار چوار با همره با مواد مخدر و فزری مباگای هماهنروش

مان و بازتوانی معتادان دررکز جامع درز دوشنبه از موراستان ایالمیتیسزبهکل
به گفته️♦فتند. رار گرکز قرعالیت این مفند ویان رردید و در جزشهر چوار با

…سترپرس
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دمی و اشتغالرهای متکری، مشاتلوی موسسات غیر دگه هماهنرست ادارپرس��
مردر حکمی «کایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس️♦منصوب شد ایالمیتیسزبه

هایتکری، مشاتلوی موسسات غیر دگه هماهنرست ادارپرا به عنوان سرنقدی» 
سترپرر سوی که با حضتدر نشس️♦د. ره کل منصوب کردمی و اشتغال این ادارم

…ایالمیتیسزبهه کلرالن اداووو مس
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ماندار و روسایرر فودر آیینی با حض��ر ومان کشرهقشکار زرول وتجلیل از معل��
ادرستان ایوان از "محسن عبدی" از افرش و جوانان شهزروو یتیسزبهاترادا
اتکواندورستان که در مسابقات پاری شدید این شهتکرلیت جسمی، حوای معلردا
یستنزفق به کسب مقام نخست شده تجلیل شد. #بهتر_ور مومانی کشرهق

شزروالن #و#معل_ایالمیتیسز#به

1401/03/301401/03/3011:0211:02

یانوی به مددجهه) ایالم در خدمات درمان امام(رایی فره ستاد اجژیوکت رمشا️❇
از اعالمایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماونت اموست معارپرس��یتیسزبه

پوشش درریزیان وی به مددجهه) در خدمات درمان امام (رایی فری ستاد اجگآماد
یلبه گفته ع��مان و مسکن خبر داد. ریه، دزهیجه مختلف معیشت، زوهار حچ

…محمودی، در پی دیدار با
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در️❇ین ری توسط خیقرمایشی و بربه وسایل گایالمیتیسزبهاکزرهیز مجت��
و باایالمیتیسزبهاکزرر از موه دادستانی کشژیودید اخیر نمایندگان زپی با

نویزیولر گازی و دو دستگاه تلوین، دو دستگاه کرفته با خیرنی انجام گزایر
دانرنان و مزمن زان روانی مرهداری بیماگکز نرگاه و دو مرخواریل شیوتامین و تح
…ایالم شد. 

1401/03/291401/03/2908:0908:09

ه با کارزرهانی مباجز وژوئن ر۱۳��دن حق همه کودکان استرشادی ک��
#کودکان_کار_ایالمیتیسز#بهیستنزکودکان #بهتر_

1401/03/221401/03/2222:4322:43

النوان و معلزاندازی جانباری تیلدوی تیم مرل ایالمی در اوشکار معلزروبانوی ️❇
،ایالمیتیسزبهز یکشنبه روابط عمومیوش ررازبه گ��خشید رر خوش دوکش

دوی تیمراندازی استان ایالم در این خصوص توضیح داد: ارییس هیات تیرنائب 
ارزگران برهتدادماه جاری در رخ۲۲تا۱۷روالن کشوان و معلزاندازی جانباری تیلم

…"سعیده��شد. 
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_ایالمیتیسز#بهیستنزن #بهتر_وسانه/هفته نامه بیستردر ایالمیتیسزبه��
سانه #خبرر#
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سانه #خبرر#_ایالمیتیسز#بهیستنزسانه #بهتر_ردر ایالمیتیسزبه��

1401/03/201401/03/2017:2617:26

بمانیم تا مشکل پیش بیاید و بعد نسبت به حل آن اقدام کنیم باعث انفعال…
سترپرس️♦ی خواهد شد. عایش آسیب های اجتمازی و افعه اجتمازوما در ح

مندانزای نیاری بگنیز در این نشست ضمن اعالم امادایالمیتیسزبهه کلرادا
ه کل در اینری از اقدام های این اداکمناطق محروم و حاشیه نشین گفت: ی

…ایراد دارمینه شناسایی افز
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ان موجب نشاط دررتحقق مطالبات دخت️❇ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس
گفت: تحققاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��نها می شود آی گندز

یگندزه و ایجاد نشاط در زایش انگیزان موجب افرمطالبات و خواسته های دخت
ان،رشنبه در همایش دخترهاچز وند روعلیروحسین ن��نها خواهد شد. آ

…ی، توسعه پایدار درعهای روانی، اجتماتحمای
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ه کلرست ادارپرس��ستان ایالم منصوب شد رشهیتیسزبههرست ادارپرس️♦
یتیسزبههرست جدید ادارپرا به عنوان سرمی» ری کلدر حکمی «عایالمیتیسزبه

هرنان اداوست و معارپرر سودر آیینی که با حض��د. رستان ایالم منصوب کرشه
یلار شد با تقدیر از خدمات «عزگرستان ایالم برشهیتیسزبههرکنان ادارکل و کا

…می» بهری کلمحمودی»، «ع
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مانده نیروی انتظامی استانربا فایالمیتیسزبهه کلرست ادارپردیدار س��
و نیروییتیسزبهعامل و همکاری دو جانبه بینتر و این دیدار به منظ��ایالم 

فیتری، استفاده از ظعمینه هایی نظیر پیشگیری از آسیبهای اجتمازانتظامی در 
#دیدار_ایالمیتیسز#بهیستنزفت #بهتر_ری و... انجام گعان اجتمارمددکا

1401/03/181401/03/1810:1810:18

اخوان به شرحر متن ف��ایالمیتیسزبهقت دروه رر پاواخوان جذب مشارف️❇
ر توسعهونت امو) معا1480ه تلفنی(روش خط استانی مشارذیل است: پیرو گست

ید خدمتره خرونیروی مشا2عدادتد رنظر داراستان دیتیسزبهپیشگیری
ی بکارتلودرینش علمی در قالب بخش غیزیق گرقت از طوه رت پاروی به صتساع

…ادرگیری نماید، لذا شایسته است اف

1401/03/181401/03/1810:1510:15

ه کلرست ادارپرس��ی چشم در ایالم آغاز شد لطرح پیشگیری از تنب️❇
ی چشم در این استان ازله به آغاز طرح پیشگیری از تنبربا اشاایالمیتیسزبه

ر معاینه چشم کودکان سه تاونامه به منظرکت در این برای شرعموم خانواده ها ب
ند"، این طرح همه ساله باوعلیروبه گفته "حسین ن��د. رشش ساله دعوت ک

…ی چشم درلهدف پیشگیری از تنب
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انیاش محل دایمیروگاه نره، فاطمه معصومه علیهاالسالم که بارهطبانوی م…
ک بادرهمه شیعیان مباره بهشت است بزمین و دروازشتگان بر رل فونز

انر#دخت_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_

1401/03/101401/03/1021:5321:53

سانه #خبرر#_ایالمیتیسز#بهیستنزسانه #بهتر_ردر ایالمیتیسزبه️♦
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زویان" مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استانداری ایالم ررویده الیاس پر"ف��
ازایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماون اموست و معارپری سهاردوشنبه با هم

یستنزد #بهتر_ردید کزبایتیسزبهیعژانس اجتماروکز اربخش های مختلف م
یعژانس_اجتمارو#ا_ایالمیتیسز#به
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ای اسالمی و جمعی ازرودم ایالم در مجلس شراده» نماینده مزاد علیز« به��
النودید و پاسخگوی معلزجایی آبدانان باری از محله شهید لالن محومسئ

_ایالمیتیسز#بهیستنزیان بودند #بهتر_وومددج
ای_اسالمیرو#نماینده_مجلس_ش

1401/03/091401/03/0914:0214:02

ی نوجوانان (مانا)عکت اجتماران طرح مشاره تسهیلگژیوس رشی تربیت مدزوآم…
ش روابطرازبه گ��د. رهنگیان شهر ایالم آغاز بکار کرز دوشنبه در مجتمع فور

ه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دو، معاایالمیتیسزبهعمومی
تسهیلگر22هزوگاه سه رردر این خصوص توضیح داد: در این کاایالمیتیسزبه

…ستانرشه12د ازرزن و م
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ی و پیگیریگدر نخستین نشست ستاد هماهنایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس
لیت در ایالم از نوعوصد معلرد۴۴ای سالمندان استان:رومناسب سازی و ش

ند مناسب سازی معابر و اماکنویع در ررت تسروی است /ضرتکرجسمی، ح
ار وزه۱۶گفت: از مجموعاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��عمومی 

…لیت در این استانوای معلرد دارف۴۲۹

1401/03/081401/03/0821:0521:05

ان به حاشیه هارل سازی مدیوه مشغژان به پرورقف نمی کند، افزود: مدیومت…
ار دهند.رر کار خود قوا محردم رسانی به مرتوجه نکند و تنها به خدمت 

#سالمندان #مناسب سازی_ایالمیتیسز#بهیستنز#بهتر_
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1401/03/081401/03/0821:0221:02

سترپرس️♦هستند یتیسزبهند خوانده اززری فضخانواده ایالمی متقا۱۲۰��
یضخانواده در استان هم اینک متقا۱۲۰گفت:ایالمیتیسزبهه کلرادا
عدادتند"، این وعلیروبه گفته "حسین ن️♦ه کل هستند. رندخوانده از این ادازرف

ندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن۹۳خانوار از سال
…داشته که به علتیتیسزبه

1401/03/081401/03/0811:0611:06

ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپردیدار و گفتگوی نماینده مجلس با س️❇
ه کلرر در اداوز یکشنبه با حضوای اسالمی ررودم ایالم در مجلس شرنماینده م��
ه کل دیدار و گفتگورالن این اداوست و شماری از مسئرپربا سایالمیتیسزبه
ی اکبر بسطامی" در این دیدارل، "عایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ��د. رک

…با تاکید بر اینکه
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1401/03/081401/03/0811:0311:03

کز سالمندانرو مایالمیتیسزبهسترپردید خیر ایالمی با سزدیدار و با��
زوی" خیر نیک اندیش ایالمی صبح امرغارمهندس "عبدالحسین چ��آسایش 

هردمی ادارهای متکرنان توانبخشی و مشاوست و معارپرشنبه ضمن دیدار با س
 اعالم��د ردید کزکز سالمندان آسایش شهر ایالم باراز مایالمیتیسزبهکل

…ای حمایت توانبخشی ازری بگآماد
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1401/03/071401/03/0713:2213:22

اینیتیسزبهیانوای حمایت توانبخشی از مددجری خیر ایالمی بگاعالم آماد️❇
ست ورپرز شنبه در دیدار با سوخیر نیک اندیش ایالمی صبح امر��استان 

یگاز اعالم آمادایالمیتیسزبهه کلردمی ادارهای متکرنان توانبخشی و مشاومعا
خبر داد.ایالمیتیسزبهه کلره توانبخشی از جامعه هدف ادازوای حمایت حرب
…ش روابط عمومیرازبه گ��

1401/03/071401/03/0713:1313:13
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ابررا در برنها آندان چقدر زرابطه صمیمی با فرامی آیا میدانید داشتن روالدین گ��#همه با هم نه به اعتیاد �🔺🔺�
استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا?ه با مواد مخدرزرماه هفته مبارتی7یلا1��د زاعتیاد ایمن می سا

@tejaratonlein
1401/03/291401/03/2922:5322:53

ابطهرامی آیا میدانید داشتن روالدین گ��#همه با هم نه به اعتیاد �🔺🔺�
ماهرتی7یلا1��د زابر اعتیاد ایمن می سارا در برنها آندان چقدر زرصمیمی با ف

استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا?ه با مواد مخدرزرهفته مبا
@taranombahari_ilam

1401/03/291401/03/2909:5109:51

ابطهرامی آیا میدانید داشتن روالدین گ��#همه با هم نه به اعتیاد �🔺🔺�
ماهرتی7یلا1��د زابر اعتیاد ایمن می سارا در برنها آندان چقدر زرصمیمی با ف

استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا?ه با مواد مخدرزرهفته مبا
https://t.me/taliezagros�👇👇�س راگز#_طلیعه_

1401/03/291401/03/2909:4909:49

تجارت انالین
2/100

@tejaratonlein

یرترنم بها
4/100

@taranombahari_ilam

4

گرساطلیعه ز
34/100

@taliezagros

⚪ ️⚪ ️ ⚪ایالم هزارپیشه ️⚪ ️
40/100

@ilamhezarpisheh

۲۰ 1401/3/31تا1401/3/1از بهزیستی ایالم

https://t.me/tejaratonlein
https://nwbx.ir/fksAJFCM6JS
https://t.me/taranombahari_ilam
https://nwbx.ir/fkrZjI6loeZ
https://t.me/taliezagros
https://nwbx.ir/fkrZd7pcnsh
https://t.me/ilamhezarpisheh
https://nwbx.ir/fkridEcnywc


ه کلر خانه های سالمت و امن چه مکانهایی هستند؟ روابط عمومی ادا✅
https://t.me/ilamhezarpisheh➖➖➖➖➖➖➖➖استان ایالمیتیسزبه

1401/03/281401/03/2819:5219:52

ه کلرروابط عمومی ادا��خانه های سالمت و امن چه مکانهایی هستند؟ ️❇
/https://t.me��انا زی لپایگاه و کانال خبری تحلی�� ��استان ایالمیتیسزبه

Zaanaanews

1401/03/281401/03/2812:1912:19

weerair@استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا��خانه های سالمت و امن چه مکانهایی هستند؟ ️✔
1401/03/281401/03/2811:0911:09

یتیسزبهه کلرخانه های سالمت و امن چه مکانهایی هستند؟ روابط عمومی ادا
ilamiyaan@استان ایالم

1401/03/281401/03/2808:5608:56

ilamhezarpisheh| @ادامه

زانا
40/100

@zaanaanews

(ویرا (ایالم
40/100

@weerair

ایالمیان
41/100

@ilamiyaan
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ه کلرروابط عمومی ادا��خانه های سالمت و امن چه مکانهایی هستند؟ ️❇
payghameilam @�👇👇👇👇� ��استان ایالمیتیسزبه

1401/03/281401/03/2808:4308:43

��استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا��خانه های سالمت و امن چه مکانهایی هستند؟ ️❇

@sedayeilamiyan
1401/03/281401/03/2808:4208:42

یم؟ روابطر) در میان بگذا123(یتیسزبهیعژانس اجتماروا با ارانها رکدام بح��
ilamiyaan@استان ایالمیتیسزبهه کلرعمومی ادا

1401/03/261401/03/2617:1017:10

ی پیغام نیوزرکانال خب
6/100

@payghameilam

صدای ایالمیان
25/100

@sedayeilamiyan

2

ایالمیان
41/100

@ilamiyaan

کاتابن 😷
40/100

@tabnakilam
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11گشت به تحصیلزمینه باز1400سال��؛ ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپر س️❇
ای خواندن خبر کلیک کنیدر ب��اهم شد رکودک کار در ایالم ف

http://www.tabnakilam.ir/fa/news/1050391🔵ین اخباررای اطالع از آخرب
ام دنبالرا در اینستا گرما ��Www.tabnakilam.irتابناک ایالم کلیک کنید:

…http://instagram.com/tabnak.ilamکنید:

1401/03/241401/03/2410:5710:57

از خانواده های کودکانایالمیتیسزبه��: ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس
/http://www.baztabeilam.ir/frontend/web/site��کار حمایت می کند 

content?id=7959 -------------------------------\\💥یدودر"بازتاب ایالم"عضو ش👇

@baztabeilam www.baztabeilam.ir https://instagram.com/
ilam.baztab?utm_medium=copy_link

1401/03/231401/03/2311:5911:59

ا ازرگذشت مادر مهربان و مومنتان رام جناب اقای حاتمی ضایعه درکل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجالل و االک
ماندگان صبرزر نماید و به باوی (ع) محشلالیش عوا با مرعال روح پاکش تند موض می کنم خدارصمیم قلب تسلیت ع

tolouilam@استان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروماید حسین نریل عنایت فزج
1401/03/181401/03/1800:2600:26

ه تلفنی(روش خط استانی مشارپیرو گست️��ایالمیتیسزبهقت دروه رر پاواخوان جذب مشارف️♻اخوان استخدام ر# ف
تروی به صتید خدمت ساعره خرونیروی مشا2عدادتد رنظر داراستان دیتیسزبهر توسعه پیشگیریونت امو) معا1480

…ایطراد واجد شری بکار گیری نماید، لذا شایسته است افتلودرینش علمی در قالب بخش غیزیق گرقت از طوه رپا
1401/03/171401/03/1719:1519:15

tabnakilam| @ادامه

بازتاب ایالم
40/100

@baztabeilam

طلوع ایالم
39/100

@tolouilam

ی پیغام نیوزرکانال خب
6/100

@payghameilam

زانا
40/100

@zaanaanews
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، متنایالمیتیسزبهز سه شنبه روابط عمومیوش ررازبه گ��ایالمیتیسزبهقت دروه رر پاواخوان جذب مشارف️❇
یتیسزبهر توسعه پیشگیریونت امو) معا1480ه تلفنی(روش خط استانی مشاراخوان به شرح ذیل است: پیرو گسترف

ینش علمی در قالبزیق گرقت از طوه رت پاروی به صتید خدمت ساعره خرونیروی مشا2عدادتد رنظر داراستان د
…بخش

1401/03/171401/03/1709:2009:20

گفتنی است؛ در��ضوی معطر شد. ری اصغر(ع) شهر ایالم با عطر لت عرحض…
ین نیک اندیش ساخته شده و تحترگاه که توسط احدی از خیرخواراین شی

سترپرکودک و نوجوان بی س۱۲است،استان ایالمیتیسزبهت و حمایترنظا
یان این دیدار، با عنایت و مساعدترم به ذکر است؛ در جزال��ند. راسکان دا

…یر سایهزین، خدام و کاروان رخی

1401/03/161401/03/1610:2510:25

کنانرم و کاریت محتریع برق استان،مدیزوکت های ترم شرکنان محترسانه، کارم رم صدا و سیما،اصحاب محترمحت…
هادجکنان رنین و کاوان،معارزی مهروهاد کشاجیت ر،مدیایالمیتیسزبهات پست ورم ادارکنان محترانتقال برق استان،کا

…ی و دانشگاهکشزکنان دانشگاه های ایالم،علوم پرنین کاویان و معاوستان ایالم،دانشجرزی شهروکشا
1401/03/111401/03/1114:4914:49

ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس️▫ی چشم در ایالم آغاز شد لطرح پیشگیری از تنب��
ر معاینه چشم کودکان سه تا ششونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

…ی چشم درلند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیروبه گفته "حسین ن️▫د. رساله دعوت ک
1401/03/111401/03/1110:1010:10

zaanaanews| @ادامه

بازتاب ایالم
40/100

@baztabeilam

آخرین خبر ایالم
40/100

@ilam_today

ی ایالم رصدرکانال خب
21/100

@ilamrasad_ir

ایالم رسانه
34/100

@ilamrasaneh
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ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ی چشم در ایالم آغاز شد لطرح پیشگیری از تنب��
ر معاینه چشم کودکان سه تا ششونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

…ی چشم درلند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیروبه گفته "حسین ن��د. رساله دعوت ک
1401/03/111401/03/1109:5009:50

ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ی چشم در ایالم آغاز شد لطرح پیشگیری از تنب
ر معاینه چشم کودکان سه تا ششونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

…ی چشم درلند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیروبه گفته "حسین ن��د. رساله دعوت ک
1401/03/101401/03/1021:0521:05

ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپری چشم در ایالم آغاز شد سلطرح پیشگیری از تنب
ی چشم در این استان از عموم خانواده هاله به آغاز طرح پیشگیری از تنبربا اشا

ر معاینه چشم کودکان سه تا شش سالهونامه به منظرکت در این برای شرب
…https://ilamghalam�👇👇👇�یرزد ادامه خبر در لینک ردعوت ک

1401/03/101401/03/1019:3419:34

ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ی چشم در ایالم آغاز شد لطرح پیشگیری از تنب️❇
ر معاینه چشم کودکان سه تا ششونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

…ی چشم درلند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیروبه گفته "حسین ن��د. رساله دعوت ک
1401/03/101401/03/1016:3616:36

ilamrasaneh| @ادامه

طلوع ایالم
40/100

@tolouilam

(اخبار ناب(ایالم قلم
37/100

@akhbarenabeilam

کاتابن 😷
40/100

@tabnakilam
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یله به آغاز طرح پیشگیری از تنبربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپری چشم در ایالم آغاز شد سلطرح پیشگیری از تنب
ر معاینه چشم کودکان سه تا شش سالهونامه به منظرکت در این برای شرچشم در این استان از عموم خانواده ها ب

…ی چشم در استانلند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیرود. به گفته "حسین نردعوت ک
1401/03/101401/03/1013:1713:17

ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ی چشم در ایالم آغاز شد لطرح پیشگیری از تنب��
ساله۶ر معاینه چشم کودکان سه تاونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

ilam24 @��۲۴اه شما،#ایالمرساعته هم۲۴��د. ردعوت ک
1401/03/101401/03/1013:0113:01

ه به آغاز طرحرند با اشاوعلیروی چشم در ایالم آغاز شد. حسین نل: طرح پیشگیری از تنباستان ایالمیتیسزبهکلرمدی
ر معاینه چشم کودکان سهونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلپیشگیری از تنب

…ی چشملند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیرود. به گفته نرتا شش ساله دعوت ک
1401/03/101401/03/1012:4212:42

ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپری چشم در ایالم آغاز شد ** سل**ط رح پیشگیری از تنب
ر معاینه چشم کودکان سه تا ششونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

…ی چشم درلند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیرود. به گفته "حسین نرساله دعوت ک
1401/03/101401/03/1012:3112:31

ه بهربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ساله ۶تا۳پایگاه در استان ایالم آمادهی معاینه چشم کودکان۶۰️✔
ر معاینه چشمونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانوادهها بلآغاز طرح پیشگیری از تنب

…khabariilam @��شبکه خبری ایالم (پایگاه خبری صدای ایالم) ✅د رساله دعوت ک۶تا۳کودکان
1401/03/101401/03/1012:2812:28

payjor /پی جور
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34/100
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مردم و مسئولین استان ایالم
35/100

@mardom_modiran

ایالمیان
41/100

@ilamiyaan

ی تحلیلی صدای ایالمری ایالم / پایگاه خبرشبکه خب
40/100
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ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپری چشم در ایالم آغاز شد سلطرح پیشگیری از تنب��
ساله۶ر معاینه چشم کودکان سه تاونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

…baztabeilam www @��یدودر"بازتاب ایالم"عضو ش��د. \\------------------------------- ردعوت ک
1401/03/101401/03/1012:1112:11

سترپرس��ساله ۶تا۳پایگاه در استان ایالم آمادهی معاینه چشم کودکان۶۰
ی چشم در اینله به آغاز طرح پیشگیری از تنبربا اشاایالمیتیسزبهه کلرادا

ر معاینه چشمونامه به منظرکت در این برای شراستان از عموم خانوادهها ب
ilamisnaد. @رساله دعوت ک۶تا۳کودکان

1401/03/101401/03/1012:0812:08

ه به آغاز طرح پیشگیری ازربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��ی چشم در ایالم آغاز شد لطرح پیشگیری از تنب
ر معاینه چشم کودکان سه تا ششونامه به منظرکت در این برای شری چشم در این استان از عموم خانواده ها بلتنب

…ی چشم درلند"، این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبوعلیروبه گفته "حسین ن��د. رساله دعوت ک
1401/03/101401/03/1012:0212:02

ه کلرست ادارپرس��یتیسزبهند خوانده اززری فضخانواده ایالمی، متقا۱۲۰
ندخوانده اززری فضخانواده در استان هم اینک متقا۱۲۰گفت:ایالمیتیسزبه

ilamisnaه کل هستند. @راین ادا

1401/03/091401/03/0918:1318:13
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6/100

@payghameilam

1

ایسنا ایالم
23/100

@ilamisna
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از��: استان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپری است **ستکرلیتها در ایالم از نوع جسمی، حوصد معلرد۴۴️ ♦**
ی است.تکرصد از نوع جسمی، حرد۴۴انزعداد به میتین رلیت در این استان بیشتوای معلرد دارف۴۲۹ار وزه۱۶مجموع

@ilam_today
1401/03/081401/03/0823:3023:30

ند مناسب سازی معابر و اماکن عمومیویع در ررت تسروی است /ضرتکرلیت در ایالم از نوع جسمی، حوصد معلرد۴۴��
ینرلیت در این استان بیشتوای معلرد دارف۴۲۹ار وزه۱۶گفت: از مجموعاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس��

…ز یکشنبه در نخستین نشستوند عصر روعلیروحسین ن��ی است. تکرصد از نوع جسمی، حرد۴۴انزعداد به میت
1401/03/081401/03/0822:2422:24

سترپرس��هستند یتیسزبهند خوانده اززری فضخانواده ایالمی متقا۱۲۰
ندهون با تشکیل پروتا کن۹۳خانوار از سال۱۲۰گفت:استان ایالمیتیسزبه

http://fna.ir/1pddldداشتهاند.یتیسزبهندخوانده اززریافت فرتقاضای د
@Fars_ilam

1401/03/081401/03/0817:3017:30

ه کلرست ادارپرهستند سیتیسزبهند خوانده اززری فضخانواده ایالمی متقا۱۲۰
هرندخوانده از این ادازری فضخانواده در استان هم اینک متقا۱۲۰:ایالمیتیسزبه

نده تقاضایون با تشکیل پروتاکن۹۳عداد خانوار از سالتکل هستند. این 
عداد کودکانتداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرد

…ست واجدرپربی س

1401/03/081401/03/0814:2414:24

خانواده در۱۲۰��: ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرهستند سیتیسزبهند خوانده اززری فضخانواده ایالمی متقا۱۲۰️✔

آخرین خبر ایالم
40/100

@ilam_today

طلوع ایالم
36/100

@tolouilam

ی فارس ایالمرگزارخب
28/100

@fars_ilam

ایالمیان
41/100

@ilamiyaan

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

@khabariilam
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ندهون با تشکیل پروتاکن۹۳عداد خانوار از سالت این ��ه کل هستند. رندخوانده از این ادازری فضاستان هم اینک متقا
…سترپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرتقاضای د

1401/03/081401/03/0814:2114:21

ای اسالمیرودم ایالم در مجلس شرنماینده م��ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپردیدار و گفتگوی نماینده مجلس با س️❇
به��د. ره کل دیدار و گفتگو کرالن این اداوست و شماری از مسئرپربا سایالمیتیسزبهه کلرر در اداوز یکشنبه با حضور
…ی اکبر بسطامی" در این دیدار با تاکید بر اینکهل، "عایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازگ
1401/03/081401/03/0811:2311:23

زواین استان خیر نیک اندیش ایالمی صبح امریتیسزبهیانوای حمایت توانبخشی از مددجری خیر ایالمی بگاعالم آماد
ایری بگاز اعالم آمادایالمیتیسزبهه کلردمی ادارهای متکرنان توانبخشی و مشاوست و معارپرشنبه در دیدار با س

…ش روابط عمومیرازخبر داد. به گایالمیتیسزبهه کلره توانبخشی از جامعه هدف ادازوحمایت ح
1401/03/071401/03/0719:3719:37

اینیتیسزبهیانوای حمایت توانبخشی از مددجری خیر ایالمی بگاعالم آماد
نانوست و معارپرز شنبه در دیدار با سواستان خیر نیک اندیش ایالمی صبح امر

ایری بگاز اعالم آمادایالمیتیسزبهه کلردمی ادارهای متکرتوانبخشی و مشا
خبر داد. ادامهایالمیتیسزبهه کلره توانبخشی از جامعه هدف ادازوحمایت ح
…�👇👇👇�یر زدر لینک 

1401/03/071401/03/0713:5613:56

54در حال حاضر��ل وای حداقل دو عضو معلرای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زای تامین راستان ایالم ب…
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داوخانوار که دو عضو معل

…ه ارتباطات ورش ادارازبه گ��اهم نماید. را فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
1401/03/041401/03/0421:5021:50

khabariilam| @ادامه

یرترنم بها
4/100

@taranombahari_ilam

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

(اخبار ناب(ایالم قلم
37/100

@akhbarenabeilam

ی جزمان ایالمرکانال خب
15/100

@jezmaneilam
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54در حال حاضر��ل وای حداقل دو عضو معلرای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زای تامین راستان ایالم ب…
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داوخانوار که دو عضو معل

…ه ارتباطات ورش ادارازبه گ��اهم نماید. را فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
1401/03/041401/03/0420:3220:32

54در حال حاضر️▪ل **_ وای حداقل دو عضو معلرای خانوادههای دارهت احداث مسکن بجمین زای تامین رایالم ب…
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داوخانوار که دو عضو معل

…ه ارتباطات ورش ادارازبه گ️▪اهم نماید. را فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
1401/03/041401/03/0419:4219:42

ای حداقل دو عضورای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زتامین …
فرند از طرل داوخانوار که دو عضو معل54ل به کار می بندد. در حال حاضرومعل
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرادا

شرازاهم نماید به گرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
…ه ارتباطات و اطالعرادا

1401/03/041401/03/0415:4315:43

54ل به کار می بندد. در حال حاضروای حداقل دو عضو معلرای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زتامین …
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داوخانوار که دو عضو معل

…ه ارتباطات و اطالعرش ادارازاهم نماید به گرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
1401/03/041401/03/0415:2315:23

ی سپهر ایالمرکانال خب
4/100

@sepehrilam

1

⚪ ️⚪ ️ ⚪ایالم هزارپیشه ️⚪ ️
40/100

@ilamhezarpisheh

روزنامه آسیا سرپرستی ایالم
21/100

@asianews_ilam

طلوع ایالم
37/100

@tolouilam

تجارت انالین
2/100

@tejaratonlein
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ای حداقل دو عضورای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زتامین …
فرند از طرل داوخانوار که دو عضو معل54ل به کار می بندد. در حال حاضرومعل
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرادا

شرازاهم نماید به گرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
…ه ارتباطات و اطالعرادا

1401/03/041401/03/0414:2214:22

ای حداقل دو عضورای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زتامین …
فرند از طرل داوخانوار که دو عضو معل54ل به کار می بندد. در حال حاضرومعل
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرادا

شرازاهم نماید. به گرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
…ه ارتباطات ورادا

1401/03/041401/03/0413:1213:12

ای حداقل دو عضورای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زتامین …
فرند از طرل داوخانوار که دو عضو معل54ل به کار می بندد. در حال حاضرومعل
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرادا

شرازاهم نماید به گرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
…ه ارتباطات و اطالعرادا

1401/03/041401/03/0412:1212:12

tejaratonlein| @ادامه

payjor /پی جور
11/100

@payjor_ilam

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

1

زانا
40/100

@zaanaanews
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ای حداقل دو عضورای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زتامین …
ند ازرل داوخانوار که دو عضو معل54در حال حاضر��ل به کار می بندد. ومعل

اه وره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارط
اهم نمایدرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزسازی استان در تالش است تا رشه

…کل اینرعبداهلل بهادری مدی

1401/03/041401/03/0411:4511:45

ای حداقل دو عضورای خانواده های دارهت احداث مسکن بجمین زتامین …
فرند از طرل داوخانوار که دو عضو معل54ل به کار می بندد. در حال حاضرومعل
سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرادا

شرازاهم نماید به گرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 
…ه ارتباطات و اطالعرادا

1401/03/041401/03/0411:3711:37

ستانرپردر احکام جداگانه ای سایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرسایالمیتیسزبهه کلرانتصابات جدید در ادا��
یتیسزبهنان جدیدوفه معارآیین معا️⚡د. را منصوب کره کل ری» این اداعر اجتماور توانبخشی» و «امونت های«امومعا

…نامه با حکمردید و در این برار گزگره کل برداد ماه) در محل این ادارز(دوشنبه دوم خودیرایالم
1401/03/031401/03/0309:0809:08

zaanaanews| @ادامه

افق ایالم
25/100

@ofooghilam

1

بازتاب ایالم
40/100

@baztabeilam
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خبر
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بهزیستیکز جامع درمان و بازتوانی معتادانربازدید مسئوالن ایالم از م
سترپر، به گفته سایالمیتیسزبهنالین به نقل روابط عمومیآتیهآش رازبه گ

یطش و در حال رکز پذیرنفر در این م39، هم اینکایالمیتیسزبهه کلرادا
شرند» با ذکر اینکه مدت پذیوعلیروند. «حسین نرار دارمان و بهبودی قراحل درم

فکنندگان مواد مخدر ابتدا بهرکز یکسال است، افزود: مصرشدگان در این م
…ندوهار ماه رچمدت 

1401/03/311401/03/3114:4914:49

بهزیستی) ایالم در خدمات دهی به مددجویانهکت ویژه ستاد اجرایی فرمان امام(ررمشا
لونت این ستاد قوی محمودی افزود: در پی دیدار با معال، عایالمیتیسزبهنالین به نقل از روابط عمومیآتیهآش رازبه گ

یان داده شد. به گفتهوای توانمندسازی مددجرکت برو همچنین مشایتیسزبهیانوی به مددجهای خدمات درمساعد ب
…یال و همچنینرن ومیلی400شزریان هر کدام به اویه مددجزهیجد روم30ر شدروی، در این دیدار مق

1401/03/311401/03/3114:4914:49

کز جامع درمان و بازتوانیری| بازدید مسووالن ایالم از مرگزارش تصوی
معتادان

آتیه آنالین
3/100

atiyeonline.ir

آتیه آنالین
3/100

atiyeonline.ir

بهزیستی کشور
9/100

www.behzisti.ir
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1401/03/311401/03/3108:4808:48

کز جامع درمان و بازتوانی معتادانربازدید مسووالن ایالم از م
کزرنفر در این م39، هم اینکایالمیتیسزبهه کلرست ادارپر، به گفته سایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
ش شدگان در اینرند» با ذکر اینکه مدت پذیوعلیروند. «حسین نرار دارمان و بهبودی قراحل دری مطش و در حال رپذی

…یطا رمان رند بهبودی و دوهار ماه رچف کنندگان مواد مخدر ابتدا به مدت رکز یکسال است افزود: مصرم
1401/03/311401/03/3108:4808:48

کتهای مردمی ورسرپرست اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی، مشا
منصوب شدایالمبهزیستیاشتغال

ست ورپرر سوی که با حضت، در نشسایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ
لووار شد همچنین از «مجید صابری» مسزگربایالمیتیسزبهه کلرالن اداوومس
ه تقدیر شد.زوی این حلقب

www.behzisti.ir|ادامه

بهزیستی کشور
9/100

www.behzisti.ir

1

بهزیستی کشور
9/100

www.behzisti.ir
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1401/03/301401/03/3014:2314:23

) ایالم در خدمات دهی بههکت ویژه ستاد اجرایی فرمان امام(ررمشا
بهزیستیمددجویان

ی محمودی با اعالم این خبر افزود: در پی دیدار بالکنا از ایالم، عرش رازبه گ
ویتیسزبهیانوی به مددجهای خدمات درل مساعد بونت این ستاد قومعا

یان داده شد. به گفته وی، در اینوای توانمندسازی مددجرکت برهمچنین مشا
یال ورن ومیلی400شزرکدام به اریان هویه مددجزهیجد روم30ر شدردیدار مق

…د بستهروم300همچنین

1401/03/301401/03/3009:5309:53

) ایالم در خدمات دهی بهه: ستاد اجرایی فرمان امام(رایالمبهزیستیسرپرست معاونت امور اجتماعی اداره کل
کت میکندرمشابهزیستیمددجویان

ایرل مساعد بونت این ستاد قوی محمودی با اعالم این خبر افزود: در پی دیدار با معالاری موج ایالم، عزگرش خبرازبه گ
یان داده شد. به گفته وی، در اینوای توانمندسازی مددجرکت برو همچنین مشایتیسزبهیانوی به مددجهخدمات د
…د بستهروم300یال و همچنینرن ومیلی400شزرکدام به اریان هویه مددجزهیجد روم30ر شدردیدار مق

1401/03/291401/03/2912:5512:55

بهزیستی) ایالم در خدمات دهی به مددجویانهکت ویژه ستاد اجرایی فرمان امام(ررمشا
ایرل مساعد بونت این ستاد قوهر داشت: در پی دیدار با معاظی محمودی با اعالم این خبر الش آفتاب ایالم؛ عرازبه گ

یان داده شد. وی افزود: در این دیداروای توانمندسازی مددجرکت برو همچنین مشایتیسزبهیانوی به مددجهخدمات د
…د بستهروم300یال و همچنینرن ومیلی400شزرکدام به اریان هویه مددجزهیجد روم30ر شدرمق
1401/03/291401/03/2910:1010:10

بهزیستی) ایالم در خدمات دهی به مددجویانهکت ویژه ستاد اجرایی فرمان امام(ررمشا
ل مساعدونت این ستاد قوهر داشت: در پی دیدار با معاظی محمودی با اعالم این خبر الاسان خبر از ایالم؛ عرش رازبه گ

یان داده شد. وی افزود: در اینوای توانمندسازی مددجرکت برو همچنین مشایتیسزبهیانوی به مددجهای خدمات درب
…دروم300یال و همچنینرن ومیلی400شزرکدام به اریان هویه مددجزهیجد روم30ر شدردیدار مق

1401/03/291401/03/2909:5109:51
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) ایالم در خدمات دهی بههکت ویژه ستاد اجرایی فرمان امام(ررمشا
بهزیستیمددجویان

ی محمودی با اعالم اینل، عایالمیتیسزبهز یکشنبه روابط عمومیوش ررازبه گ
ی بههای خدمات درل مساعد بونت این ستاد قوخبر افزود: در پی دیدار با معا

یان داده شد.وای توانمندسازی مددجرکت برو همچنین مشایتیسزبهیانومددج
شزرکدام به اریان هویه مددجزهیجد روم30ر شدربه گفته وی، در این دیدار مق

…یال ورن ومیلی400

1401/03/291401/03/2908:4308:43

کت خیرینربه وسایل گرمایشی و برقی با مشاایالمبهزیستیکزاتجهیز مر

1401/03/291401/03/2908:1408:14

ک کار در ایالمدکو11گشت به تحصیلزبا
ز دروصبح امراستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروحسین ن

هانی منع کارجز وس در ایالم به مناسبت رراری فازگرنگار خبرگفتوگو با خب
داخت کمک بالعوض به اینره کل با پرمینه این ادازکودکان گفت: در این 

د. وی افزود: ازرنها داآخانوادهها سعی در توانمندسازی و جلوگیری از کار کودکان 
…کودک210نوتاکن95سال
1401/03/281401/03/2811:1811:18
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بهزیستیکزای|بازدید نماینده ویژه دادستانی کل کشور از مررگزارش تصوی
و دره شهرایوان

1401/03/261401/03/2617:5717:57

استان ایالمبهزیستینفر توانخواه در معاونت توانبخشی16474ارائه خدمات به
س درراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوشامگاه امراستان ایالمیتیسزبهه کلرست توانبخشی ادارپری سلزصادق خ

ایراد دارهداری سالمندان، افگای نرزی در سطح استان بوت شبانه رروکز توانبخشی به صرم6ایالم گفت: در حال حاضر
…مانزف سارعال و از طفی صت بخش خصورود که به صرمن روانی وجود دازان مرلیت و بیماومعل
1401/03/251401/03/2522:4822:48

کزای| بازدید نماینده ویژه دادستانی کل کشور از مررآبدانان| گزارش تصوی
آبدانانبهزیستی
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1401/03/251401/03/2513:2413:24

کان کارداز خانوادههای کوایالمبهزیستیحمایت
کودک کار در سال گذشته خبر داد و گفت: توانمندسازی11گشت به تحصیلزاز باایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرایالم_س

هرند با اشاوعلیروس از ایالم؛ حسین نراگزش طلیعه رازد. به گرار داره کل قرنامههای این ادارخانوادههای این کودکان در ب
…11گشت به تحصیلزمینه بازه کل از کودکان کار گفت: سال گذشته ربه حمایت این ادا

1401/03/251401/03/2513:1413:14

ی| دیدار مردمی استاندار و مسئوالن ایالمرگزارش تصوی
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1401/03/251401/03/2510:0010:00

استان ایالمبهزیستینفر توانخواه در معاونت توانبخشی16474در رسانه| ارائه خدمات به
س درراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوشامگاه امراستان ایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوی معالزصادق خ

ایراد دارهداری سالمندان، افگای نرزی در سطح استان بوت شبانه رروکز توانبخشی به صرم6ایالم گفت: در حال حاضر
…یتیسزبهمانزف سارعال و از طفی صت بخش خصورود که به صرمن روانی وجود دازان مرلیت و بیماومعل
1401/03/251401/03/2510:0010:00

استانبهزیستینفر توانخواه در معاونت توانبخشی16474ارائه خدمات به
ایالم

ز دروشامگاه امراستان ایالمیتیسزبهه کلرن توانبخشی اداوی معالزصادق خ
کز توانبخشیرم6س در ایالم گفت: در حال حاضرراری فازگرنگار خبرگفتوگو با خب

ایراد دارهداری سالمندان، افگای نرزی در سطح استان بوت شبانه رروبه ص
عال و ازفی صت بخش خصورود که به صرمن روانی وجود دازان مرلیت و بیماومعل

…یتیسزبهمانزف سارط
1401/03/251401/03/2500:1300:13

کان کارداز خانواده های کوایالمبهزیستیحمایت
های بالعوض،کی، کملهای تحصیتتوانمندسازی شده و از کودکان کار نیز حمای…

سترپرفته است. سرسی انجام گری دتیوی و کالس تقحیرشی، تفزرونامه های رب
کودک11گشت به تحصیلزمینه بازسال ربا ذکر اینکه پاایالمیتیسزبهه کلرادا

ی عمدهتسرپری و بی ستسرپراهم شده افزود: فقر، مشکالت اقتصادی، بدسرکار ف
…علت کار کودکان در
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1401/03/241401/03/2419:1919:19

کان کارداز خانواده های کوایالمبهزیستیحمایت
های بالعوض،کی، کملهای تحصیتتوانمندسازی شده و از کودکان کار نیز حمای…

سترپرفته است. سرسی انجام گری دتیوی و کالس تقحیرشی، تفزرونامه های رب
کودک11گشت به تحصیلزمینه بازسال ربا ذکر اینکه پاایالمیتیسزبهه کلرادا

ی عمدهتسرپری و بی ستسرپراهم شده افزود: فقر، مشکالت اقتصادی، بدسرکار ف
…علت کار کودکان در

1401/03/241401/03/2419:1219:12

کان کارداز خانوادههای کوایالمبهزیستیحمایت
ی وحند و سالمت رووه میشری بی بهکان کودروسه و تجربۀ درفتن به مدرقات از وگفته میشود که در بیشتر ا…

کودک کار توسط این210نوتاکن95با ذکر اینکه از سالایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرهدید میکند. ستا رنها آجسمی 
…نفر نیز که باالی26نفر توانمند و46عدادتی شده اند، ادامه داد: از این هه کل ساماندرادا
1401/03/241401/03/2418:3618:36

کان کارداز خانوادههای کوایالمبهزیستیدر رسانه| حمایت
نامههایری، کمکهای بالعوض، بلشده و از کودکان کار نیز حمایتهای تحصی…
ه کلرست ادارپرفته است. سرسی انجام گری دتیوی و کالس تقحیرشی، تفزرو

ی عمدهتسرپری و بی ستسرپرافزود: فقر، مشکالت اقتصادی، بدسایالمیتیسزبه
18ل بین پنج تاور معموا تشکیل میدهد که بطرعلت کار کودکان در این استان 

…ندرسال سن دا

1401/03/241401/03/2411:5911:59
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کان کارداز خانوادههای کوایالمبهزیستیحمایت
نامههایری، کمکهای بالعوض، بلشده و از کودکان کار نیز حمایتهای تحصی…
ه کلرست ادارپرفته است. سرسی انجام گری دتیوی و کالس تقحیرشی، تفزرو

ی عمدهتسرپری و بی ستسرپرافزود: فقر، مشکالت اقتصادی، بدسایالمیتیسزبه
18ل بین پنج تاور معموا تشکیل میدهد که بطرعلت کار کودکان در این استان 

…ندرسال سن دا

1401/03/241401/03/2410:5210:52

ک کار در ایالم فراهم شددکو11گشت به تحصیلززمینه با1400سال
ی و کالسحیرشی، تفزرونامه های رهای بالعوض، بکی، کملهای تحصیتتوانمندسازی شده و از کودکان کار نیز حمای…
11گشت به تحصیلزمینه بازسال ربا ذکر اینکه پاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرفته است. سرسی انجام گری دتیوتق

…ی عمده علت کار کودکان درتسرپری و بی ستسرپراهم شده افزود: فقر، مشکالت اقتصادی، بدسرکودک کار ف
1401/03/241401/03/2410:1510:15

ی| بازدید هیات ویژه بازرسی دادستانی کل کشور و معاونانرگزارش تصوی
بهزیستیکزادادستان ایالم از مر
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کان کارداز خانواده های کوایالمبهزیستیحمایت
ه کل از کودکان کار گفت: توانمندسازیره به حمایت این اداربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپریا - سراری آزگرخب

زوند روعلیرویا از ایالم ،حسین نراری آزگرش خبرازد. به گرار داره کل قرنامه های این ادارخانواده های این کودکان در ب
…هار داشت:ظان ارنگارهانی منع کار کودکان در گفت و گو با خبجز ودوشنبه به مناسبت ر

1401/03/231401/03/2315:1815:18

ی جانبازان و معلوالن کشور درخشیدزبانوی معلول ایالمی در اردوی تیم ملی تیراندا
اندازیرئیس هیات تیرسعیده اندیشه نائب ایالمیتیسزبهس از ایالم به نقل از روابط عمومیراری فازگرش خبرازبه گ

ار شد. ویزگران برهتداد ماه جاری در رخ22تا17روالن کشوان و معلزاندازی جانباری تیلدوی تیم مراستان ایالم گفت: ا
…دو دعوت که دررلیت به این اوای معلرشکار دازروینب ادیبنژاد از بانوان زد: ربیان ک

1401/03/231401/03/2314:1314:13

ازایالمبهزیستیکان کار حمایت می کند;داز خانواده های کوایالمبهزیستی:ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
کان کار حمایت می کنددخانواده های کو
ه کل از کودکان کار گفت: توانمندسازیره به حمایت این اداربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپربازتاب ایالم/ س

کودککار توسط این210نوتاکن95اینکه از سالرد. وی با ذکرار داره کل قرنامه های این ادارخانواده های این کودکان در ب
…نفر نیز که26نفر توانمند و46عدادتی شده اند، افزود: از این هه کل ساماندرادا
1401/03/231401/03/2312:5312:53

کان کارداز خانواده های کوایالمبهزیستیحمایت
ز دوشنبه بهوند روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

مینه اینزهانی منع کار کودکان با اعالم این مطلب افزود: در این جز ومناسبت ر
داخت کمک بالعوض به این خانواده ها سعی در توانمندسازی بهره کل با پرادا

210نوتاکن95د. وی با ذکر اینکه از سالرنها داآر جلوگیری از کار کودکان ومنظ
…کودک کار توسط

1401/03/231401/03/2311:4811:48
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کان کارداز خانواده های کوایالمبهزیستیحمایت
های بالعوض،کی، کملهای تحصیتتوانمندسازی شده و از کودکان کار نیز حمای…

سترپرفته است. سرسی انجام گری دتیوی و کالس تقحیرشی، تفزرونامه های رب
کودک۱۱گشت به تحصیلزمینه بازسال ربا ذکر اینکه پاایالمیتیسزبهه کلرادا

ی عمدهتسرپری و بی ستسرپراهم شده افزود: فقر، مشکالت اقتصادی، بدسرکار ف
…علت کار کودکان در

1401/03/231401/03/2311:0511:05

با بانوی معلول ورزشکارایالمبهزیستیی| دیدار سرپرسترگزارش تصوی
ایالمی
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یزدرخشش بانوی معلول ایالمی در اردوی تیم ملی پاراتیراندا
اندازی استانرئیس هیات تیرسعیده اندیشه نائب ایالمیتیسزبهس از ایالم به نقل از روابط عمومیرپروش سرازبه گ

ار شد. وی بیانزگران برهتداد ماه جاری در رخ22تا17روالن کشوان و معلزاندازی جانباری تیلدوی تیم مرایالم گفت: ا
…دو دعوت که در ماده تفنگرلیت به این اوای معلرشکار دازروینب ادیبنژاد از بانوان زد: رک
1401/03/221401/03/2213:0613:06

ی جانبازان و معلوالن کشورزبانوی معلول ایالمی در اردوی تیم ملی تیراندا
درخشید

سعیدهایالمیتیسزبهس از ایالم به نقل از روابط عمومیراری فازگرش خبرازبه گ
یلدوی تیم مراندازی استان ایالم گفت: ارئیس هیات تیراندیشه نائب 

ار شد.زگران برهتداد ماه جاری در رخ22تا17روالن کشوان و معلزاندازی جانبارتی
دو دعوترلیت به این اوای معلرشکار دازروینب ادیبنژاد از بانوان زد: روی بیان ک

…که در
1401/03/221401/03/2212:0212:02

حضور و درخشش بانوی ورزشکار معلول ایالمی در اردوی تیم ملی
ی جانبازان و معلوالن کشورزتیراندا

ییس هیاتر، نائب ایالمیتیسزبهز یکشنبه روابط عمومیوش ررازبه گ
اندازیری تیلدوی تیم مراندازی استان ایالم در این خصوص توضیح داد: ارتی

ار شد. "سعیدهزگران برهتدادماه جاری در رخ22تا17روالن کشوان و معلزجانبا
دورلیت به این اوای معلرشکار دازروینب ادیب نژاد از بانوان زد: راندیشه" بیان ک

…دعوت که در ماده

1401/03/221401/03/2211:5811:58
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بهزیستیگان اجتماعیدموشن گرافیک| معرفی خدمات دفتر امور آسیب دی
ایالم

18MBیافترد
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بهزیستیکنانری دوره آموزشی کوهپیمایی ویژه کارگزاری| برگزارش تصوی
ایالم
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میالد امام مهربان را جشن گرفتندایالمبهزیستیکنانری| کارگزارش تصوی
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کنان محالت کم برخوردار و حاشیه ایالماگی به وضعیت سدنشست رسی
منتظر بمانیم تا مشکل پیش بیاید و بعد نسبت به حل آن اقدام کنیم باعث…

ی خواهد شد.عایش آسیب های اجتمازی و افعه اجتمازوانفعال ما در ح
ایری بگنیز در این نشست ضمن اعالم امادایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس
ه کلری از اقدام های این اداکمندان مناطق محروم و حاشیه نشین گفت: یزنیا

…ایراد دارمینه شناسایی افزدر این 

1401/03/211401/03/2109:2009:20

ل و کاهش آسیبهای اجتماعی بر عهده یکری ایالم: کنتردر رسانه| مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندا
گان خاص نیسترا

دروایه و مری استان اعی، اجتماگهنرگروه فرنها در کاآات رسی این مساله بوده تا نظرره در حال بژیوت رواستان به ص…
یتیسزبهنیز در این نشست با تاکید بر اینکهاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرار گیرسی قرربحث و ب

…یلاهکار علمی و عمرمینه باید زی نیست گفت: همه دستگاهها در این عی آسیبهای اجتمالوبتنهایی مت
1401/03/211401/03/2109:2009:20

گی آنها می شوددتحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زن
ی است که اینتی تبعیض جنسیتی جوامع سنخران در برپیش روی دخت…

کوبرش داشته و خواسته هایشان سزرا بی ارمساله موجب شده این قشر خود 
هازای نیارست بریزی درنامه رد: برهار کظاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرشود. س

سیدن بهرا در مسیر رنها آنها شده و آشد و نمو ران موجب رو خواسته های دخت
…اهدافشان مستحکم و استوار و

1401/03/191401/03/1917:4117:41
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گی آنها می شوددتحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زن
ی است که اینتی تبعیض جنسیتی جوامع سنخران در برپیش روی دخت…

کوبرش داشته و خواسته هایشان سزرا بی ارمساله موجب شده این قشر خود 
هازای نیارست بریزی درنامه رد: برهار کظاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرشود. س

سیدن بهرا در مسیر رنها آنها شده و آشد و نمو ران موجب رو خواسته های دخت
…اهدافشان مستحکم و استوار و

1401/03/191401/03/1916:5616:56

گی آنها می شوددتحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زن
شزرا بی اری است که این مساله موجب شده این قشر خود تی تبعیض جنسیتی جوامع سنخران در برپیش روی دخت…

ها وزای نیارست بریزی درنامه رد: برهار کظاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرکوب شود. سرداشته و خواسته هایشان س
…سیدن به اهدافشان مستحکم و استوار ورا در مسیر رنها آنها شده و آشد و نمو ران موجب رخواسته های دخت

1401/03/191401/03/1916:2916:29

ی ایالمزتجلیل از بانوان شاغل در سازمان مدیریت و برنامه ری
سیده اند تقدیر بعمل آمد./ح بیشترران که به سن تکلیف رندان دختر همکازرمان و همچنین فزان شاغل در ساردخت…

ا/ مثل شهراسان شده ری است هفم امن تو کارحایالمیتیسزبهض آسیب توسطردختر در مع140یهبخوانید ساماند
د؟رز دختر داومان ملل رزیم ساوا تقرا چریان شده راه بده آهوی گر
1401/03/191401/03/1910:3510:35

گی آنها می شوددتحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زن
ه و ایجادزایش انگیزان موجب افرگفت: تحقق مطالبات و خواسته های دختاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس

هارظی، توسعه پایدار اعان، حمایت های روانی، اجتمارند در همایش دختوعلیرونها خواهد شد. حسین نآی گندزنشاط در 
…یت شود، جامعه ای با نشاط در آیندهری مدیتسران توجه کند و بدرهای دختزداشت: چنانچه جامعه به نیا

1401/03/181401/03/1820:2020:20

گی آنها می شوددتحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زن
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شزرا بی اری است که این مساله موجب شده این قشر خود تی تبعیض جنسیتی جوامع سنخران در برپیش روی دخت…
ها وزای نیارست بریزی درنامه رد: برهار کظاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرکوب شود. سرداشته و خواسته هایشان س

…سیدن به اهدافشان مستحکم و استوار ورا در مسیر رنها آنها شده و آشد و نمو ران موجب رخواسته های دخت
1401/03/181401/03/1818:4118:41

شهرستان ایالم منصوب شدبهزیستیسرپرست اداره
ست ورپرر سو، در آیینی که با حضایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ
ار شد با تقدیر اززگرستان ایالم برشهیتیسزبههرکنان اداره کل و کارنان اداومعا

یترست جدید مدیرپرمی» به عنوان سری کلی محمودی»، «علخدمات «ع
ی شد.فرستان ایالم معرشهیتیسزبه

1401/03/181401/03/1817:1417:14

گی آنها می شوددتحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زن
ه وزایش انگیزان موجب افرگفت: تحقق مطالبات و خواسته های دختاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرایالم_س

شنبه در همایشرهاچز وند روعلیروس از ایالم؛ حسین نراگزش طلیعه رازنها خواهد شد. به گآی گندزایجاد نشاط در 
…ه کل افزود: چنانچه جامعهری، توسعه پایدار در سالن اجتماعات این اداعهای روانی، اجتماتان، حمایردخت
1401/03/181401/03/1815:3115:31

گی آنها می شودد; تحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زنایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
ی،عهای روانی، اجتماتان، حمایرشنبه در همایش دخترهاچز وند روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

یتری مدیتسران توجه کند و بدرهای دختزه کل افزود: چنانچه جامعه به نیارتوسعه پایدار در سالن اجتماعات این ادا
…شود جامعه ای با نشاط در آینده پیش رو خواهیم داشت. وی با تاکید بر شناسایی دغدغه ها و

1401/03/181401/03/1815:2215:22
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ی| همایش دختران، حمایتهای روانی، اجتماعی، توسعهرگزارش تصوی
پایدار
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گاه ایالمرکنان شیرخواادر رسانه| زیارت مشهد، هدیه خادمان رضوی به س
هارظاسم اردر این مایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند» ، سوعلیرو«حسین ن

یهش و ساماندراد پذیزوکودک و ن320نوگاه تاکنرخوارد:از بدو تاسیس شیرک
یضندخوانده به خانواده های متقازرنفر به عنوان ف110عدادتشده که از این 

نهاآهداری که نیمی از گکز نرنفر در این م12ده شدهاند. وی گفت: هم اینکرسپ
…سال و نیمی6باالی

1401/03/181401/03/1813:4313:43

گی آنها می شوددتحقق مطالبات دختران موجب نشاط در زن
ی است که اینتی تبعیض جنسیتی جوامع سنخران در برپیش روی دخت…

کوبرش داشته و خواسته هایشان سزرا بی ارمساله موجب شده این قشر خود 
هازای نیارست بریزی درنامه رد: برهار کظاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرشود. س

سیدن بهرا در مسیر رنها آنها شده و آشد و نمو ران موجب رو خواسته های دخت
…اهدافشان مستحکم و استوار و

1401/03/181401/03/1813:3313:33
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در فصل تابستانایالمبهزیستیکنانرسهمیه رفاهی برای کا109اختصاص
، "خدادادایالمیتیسزبهه کلرز سه شنبه روابط عمومی اداوش ررازبه گ
ه استفاده از امکانات مجتمعژیوهی" با اعالم این خبر افزود: این سهمیه لعبدال
عدادتر آباد است. وی با ذکر اینکه از این زی مشهد، تنکابن، بابلسر و خهفارهای 

ر اختصاص داده شده ادامه داد: عالوه بر اینوکشیتیسزبهیقرسهمیه از ط65
…سهمیه44

1401/03/171401/03/1710:1210:12

ایالمبهزیستیفراخوان جذب مشاور پاره وقت در
اخوان بهر، متن فایالمیتیسزبهه کلرز سه شنبه روابط عمومی اداوش ررازبه گ

رونت امو) معا1480ه تلفنی(روش خط استانی مشارشرح ذیل است: پیرو گست
یدره خرونیروی مشا2عدادتد رنظر داراستان دیتیسزبهتوسعه پیشگیری

ینش علمی در قالب بخشزیق گرقت از طوه رت پاروی به صتخدمت ساع
…ی بکار گیری نماید، لذا شایستهتلودرغی

1401/03/171401/03/1709:0109:01

کان بی سرپرست و بدسرپرست ایالم شدنددخدام رضوی میهمان کو
زوضا(ع) رری ابن موسی اللانی امام مهربان عروهر و نطم مرک حرچم متبراه پرضوی به همرامت کاروان خدام ردهه ک…

هرست ادارپرس از ایالم؛ سراگزش طلیعه رازشدند. به گایالمیتیسزبهی اصغر(ع)لت عرگاه حضرخواردوشنبه میهمان شی
…ادزوکودک و ن320نوگاه تاکنرخواردر این محفل با ذکر اینکه از بدو تاسیس شیایالمیتیسزبهکل
1401/03/161401/03/1623:0723:07

گاه ایالمرکنان شیرخواازیارت مشهد، هدیه خادمان رضوی به س
د:از بدو تاسیسرهار کظاسم اردر این مایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند» ، سوعلیروسانه، «حسین نرش ایالم رازبه گ
ندخوانده بهزرنفر به عنوان ف110عدادتی شده که از این هش و ساماندراد پذیزوکودک و ن320نوگاه تاکنرخوارشی

…هداری که نیمی ازگکز نرنفر در این م12ده شدهاند. وی گفت: هم اینکری سپضخانواده های متقا
1401/03/161401/03/1620:5320:53
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کان بی سرپرست و بدسرپرست ایالم شدنددخدام رضوی میهمان کو
نوگاه تاکنرخواردر این محفل با بیان اینکه از بدو تاسیس شیایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرکنا از ایالم؛ سرش رازبه گ
ندخوانده به خانواده هایزرنفر به عنوان ف110عدادتی شده است افزود: از این هش و ساماندراد پذیزوکودک و ن320
…هداریگکز نرنفر در این م12د: هم اینکرند بیان کوعلیروده شده اند. حسین نری سپضمتقا
1401/03/161401/03/1618:0618:06

گاه حضرت علی اصغر (ع) ایالمرحضور خدام حرم مطهر رضوی در شیرخوا
ضاری بن موسی اللت عرانی حضروهر و نطم مرک حرچم متبراه پرضوی به همر…

یلت عرگاه حضرخوارامت، میهمان شیرمان با دهه کزز (دوشنبه) همو(ع)، امر
ضوی فضاییرم رشدند. در این محفل معنوی، خدام حایالمیتیسزبهاصغر (ع)

دند.رکز ایجاد کرگان، کودکان، نوجوانان و مربیان این مرخوارای شیرا برمعنوی 
…ضوی همچنین دررخدام 

1401/03/161401/03/1615:3715:37

پیچیدن شمیم عطر رضوی در استان ایالم
ضوی معطر شد. درری اصغر (ع) شهر ایالم با عطر لت عرگاه حضرخوار(ع)؛ شی…

ین نیک اندیش ساخته شده و تحترگاه که توسط احدی از خیرخواراین شی
سترپرکودک و نوجوان بی س۱۲است،استان ایالمیتیسزبهت و حمایترنظا

ین، خدام و کاروانریان این دیدار، با عنایت و مساعدت خیرند. در جراسکان دا
…فرمینه تشزشید، رویر سایه خز

1401/03/161401/03/1615:1815:18

گاه ایالمرکنان شیرخواازیارت مشهد، هدیه خادمان رضوی به س
320نوگاه تاکنرخوارد:از بدو تاسیس شیرهار کظاسم اردر این مایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند» ، سوعلیرو«حسین ن
دهری سپضندخوانده به خانواده های متقازرنفر به عنوان ف110عدادتی شده که از این هش و ساماندراد پذیزوکودک و ن

…سال و نیمی6نها باالیآهداری که نیمی از گکز نرنفر در این م12شدهاند. وی گفت: هم اینک
1401/03/161401/03/1615:1515:15
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گاه حضرت علی اصغر(ع) شهر ایالم با عطر رضوی معطر شدرشیرخوا
ینرگاه که توسط احدی از خیرخوارضوی معطر شد. گفتنی است؛ در این شیری اصغر(ع) شهر ایالم با عطر لت عرحض…

ست اسکانرپرکودک و نوجوان بی س12است،استان ایالمیتیسزبهت و حمایترنیک اندیش ساخته شده و تحت نظا
…یر سایهزین، خدام و کاروان ریان این دیدار، با عنایت و مساعدت خیرم به ذکر است؛ در جزند. الردا
1401/03/161401/03/1614:2014:20

با فرماندار ایالمایالمبهزیستیدیدار سرپرست
عامل بینتر و، در این دیدار که به منظایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

دهرخدمات گستیتیسزبهانجام شد، نادری با ذکر اینکهیتیسزبهمانداری ورف
ای حمایت ازری بگایه می کند از اعالم آمادردم ارا به جامعه هدف و مرای 
شی ازرازنیز در این دیدار گایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرخبر داد. سیتیسزبه

…خدمات و

1401/03/161401/03/1614:0514:05

کان بی سرپرست و بدسرپرست ایالم شدنددخدام رضوی میهمان کو
گاهرخواردر این محفل با ذکر اینکه از بدو تاسیس شیایالمیتیسزبهه کلرست ادارپراسان خبر از ایالم؛ سرش رازبه گ
ندخوانده به خانوادهزرنفر به عنوان ف110عدادتی شده است افزود: از این هش و ساماندراد پذیزوکودک و ن320نوتاکن

…کزرنفر در این م12د: هم اینکرند بیان کوعلیروده شده اند. حسین نری سپضهای متقا
1401/03/161401/03/1613:4613:46

ایالمبهزیستیگاهری| حضور کاروان خدام رضوی در شیرخوارگزارش تصوی
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1401/03/161401/03/1613:3413:34

کناناکان بی سرپرست و بدسرپرست ایالم/زیارت امام مهربان هدیه خدام به سدخدام رضوی میهمان کو
گاهرشیرخوا

گاهرچم بارکز و نمایش پرر در این موضوی با حضر، در این محفل معنوی خدام ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
دند. در اینرکز ایجاد کرگان، کودکان، نوجوانان و مربیان این مرخوارای شیرا برانی امام هشتم شیعیان فضایی معنوی رون
…نهاآا بین رضوی رهر طم مرک حرکز هدایای متبریی از ساکنان این موضوی ضمن دلجرنامه خدام رب
1401/03/161401/03/1613:3413:34

کان بی سرپرست و بدسرپرست ایالم شدنددخدام رضوی میهمان کو
اهرکز به همرگان، کودکان و نوجوانان این مرخوارکز اقامت سه شب شیراین م…

سترپرضوی اعالم و تقبل شد. سرضوی توسط خدام رهر طم مرنها در حآمربیان 
گاهرخواردر این محفل با ذکر اینکه از بدو تاسیس شیایالمیتیسزبهه کلرادا

عدادتی شده است افزود: از این هش و ساماندراد پذیزوکودک و ن۳۲۰نوتاکن
…نفر به عنوان۱۱۰
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1401/03/161401/03/1612:5112:51

گاه حضرت علی اصغر(ع) ایالم پیچیدرعطر رضوی در شیرخوا
گاه که توسط احدی ازرخوارضوی معطر شد. در این شیری اصغر (ع) شهر ایالم با عطر لت عرگاه حضرخوار(ع)؛ شی…
سترپرکودک و نوجوان بی س12است،استان ایالمیتیسزبهت و حمایترین نیک اندیش ساخته شده و تحت نظارخی

…فرمینه تشزشید، رویر سایه خزین، خدام و کاروان ریان این دیدار، با عنایت و مساعدت خیرند. در جراسکان دا
1401/03/161401/03/1611:1311:13

گاه حضرت علی اصغر(ع) شهر ایالم با عطر رضوی معطر شدرشیرخوا
ضوی معطر شد. گفتنی است در اینری اصغر (ع) شهر ایالم با عطر لت عرحض…
ت ورین نیک اندیش ساخته شده و تحت نظارگاه که توسط احدی از خیرخوارشی

ست اسکانرپرکودک و نوجوان بی س12است،استان ایالمیتیسزبهحمایت
یر سایهزین، خدام و کاروان ریان این دیدار، با عنایت و مساعدت خیرند. در جردا
…فرمینه تشزشید، روخ

1401/03/161401/03/1611:0711:07

گاه حضرت علی اصغر(ع) شهر ایالم با عطر رضوی معطر شدرشیرخوا
گاه که توسط احدی ازرخوارضوی معطر شد. در این شیری اصغر (ع) شهر ایالم با عطر لت عرگاه حضرخوار(ع)؛ شی…
سترپرکودک و نوجوان بی س12است،استان ایالمیتیسزبهت و حمایترین نیک اندیش ساخته شده و تحت نظارخی

…فرمینه تشزشید، رویر سایه خزین، خدام و کاروان ریان این دیدار، با عنایت و مساعدت خیرند. در جراسکان دا
1401/03/161401/03/1610:5910:59

سال در استان6کان زیردی بینایی سنجی کورح غربالگرآغاز ط
ای غربالگری بیناییرند ادامه داد: والدین میتوانند تا پایان امسال بوعلیروسال است. ن6تا3ی چشم کودکانلتنب…

کودک50ار وزعه کنند./ع بیشتر بخوانید: یک هجاراسر استان مرسیتیسزبهسال خود به پایگاههای6تا3کودکان
داد استرخ15یت بنیادولوفتند سالمت کودکان محروم ارار گرد غربالگری بینایی قروهشهری مرد
1401/03/151401/03/1521:0821:08

www.irna.ir|ادامه
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درایالمبهزیستیکنانری| حضور سرپرست، مسووالن و کارگزارش تصوی
)همراسم ارتحال امام(ر

1401/03/141401/03/1422:1422:14

خرداد15و14به مناسبتایالمبهزیستیپیام تسلیت سرپرست

1401/03/141401/03/1412:3912:39
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کان در ایالم آغاز شددح بینایی سنجی کورط
استان در حالیتیسزبهسال در پایگاههای سالمت6یرزی کودکان جند گفت: طرح غربالگری بینایی سنوعلیروحسین ن

عدادتایش زی شدند و امسال با افجار نفر از کودکان استان بینایی سنزه20انجام است. او گفت: در سال گذشته
…گفت:یتیسزبهسترپرند. سول این طرح غربالگری سالمت چشم میشوار کودک مشمزه34پایگاههای سنجش همه

1401/03/141401/03/1410:5210:52

کان در ایالم آغاز شددح بینایی سنجی کور: طایالمبهزیستیسرپرست
سال در پایگاههای6یرزی کودکان جهار داشت: طرح غربالگری بینایی سنظنگار مهر ارند در گفتگو با خبوعلیروحسین ن
یجار نفر از کودکان استان بینایی سنزه20استان در حال انجام است. وی افزود: در سال گذشتهیتیسزبهسالمت

…ل این طرح غربالگری سالمتوار کودک مشمزه34عداد پایگاههای سنجش همهتایش زشدند و امسال با اف
1401/03/141401/03/1409:5609:56

ک کار در ایالم اجرا شوددپویش حمایت هر مدیر از یک کو
اه های کاهش و کنترل آسیب هایری صشنبه در نشست تخصرهاچز وضا امیری مقدم ررنگار آفتاب ایالم ،رش خبرازبه گ

تروبا توجه به ضریتیسزبهیش با همکاری دادستانی ووافزود: این پایالمیتیسزبهه کلران در اداره دختژیوی عاجتما
…ین میوتدیتیسزبهدیک توسطزایی آن در آینده نری از کودکان کار انجام و ساز و کار اجلحمایت ما

1401/03/121401/03/1221:5021:50

ک کار در ایالم اجرا شوددپویش حمایت هر مدیر از یک کو
هژیوی عاه های کاهش و کنترل آسیب های اجتماری صضا امیری مقدم در نشست تخصراسان خبر از ایالم؛ رش رازبه گ
ی ازلت حمایت ماروبا توجه به ضریتیسزبهیش با همکاری دادستانی ووافزود: این پایالمیتیسزبهه کلران در اداردخت

…ین می شود. وی باوتدیتیسزبهدیک توسطزایی آن در آینده نرکودکان کار انجام و ساز و کار اج
1401/03/121401/03/1221:1121:11
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ی از تنبلی چشم در ایالم آغاز شدرح پیشگیرط
ت مشکوک بودنروندانشان اطمینان کسب کنند و در صزراز سالمت چشمان ف…

سترپرند. سوجاع می شرمان به متخصصان ارای ادامه دری چشم بلضه تنبربه عا
فته،رمان بندی انجام گزنامه رر شد: بر اساس بویادآایالمیتیسزبهه کلرادا
ی چشم در استان تا پایان سال جاری ادامه خواهدلنامه پیشگیری از تنبرای براج

…ند بهوعلیروداشت. ن

1401/03/111401/03/1121:4921:49

ی از تنبلی چشم در ایالم آغاز شدرح پیشگیرط
ت مشکوک بودنروندانشان اطمینان کسب کنند و در صزراز سالمت چشمان ف…

سترپرند. سوجاع می شرمان به متخصصان ارای ادامه دری چشم بلضه تنبربه عا
فته،رمان بندی انجام گزنامه رر شد: بر اساس بویادآایالمیتیسزبهه کلرادا
ی چشم در استان تا پایان سال جاری ادامه خواهدلنامه پیشگیری از تنبرای براج

…ند بهوعلیروداشت. ن

1401/03/111401/03/1120:5920:59

ک کار در ایالمداجرایی شدن پویش حمایت هر مدیر از یک کو
یعاه های کاهش و کنترل آسیبهای اجتماری صشنبه در نشست تخصرهاچز وضا امیری مقدم ررکنا از ایالم، رش رازبه گ

ت حمایتروبا توجه به ضریتیسزبهیش با همکاری دادستانی ووافزود: این پایالمیتیسزبهه کلران در اداره دختژیو
…ین شود. وی باوتدیتیسزبهدیک توسطزایی آن در آینده نری از کودکان کار انجام و ساز و کار اجلما
1401/03/111401/03/1117:3917:39

ل و کاهشری ایالم: کنتردر رسانه|مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندا
گان خاص نیسترآسیبهای اجتماعی بر عهده یک ا
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دروایه و مری استان اعی، اجتماگهنرگروه فرنها در کاآات رسی این مساله بوده تا نظرره در حال بژیوت رواستان به ص…
یتیسزبهنیز در این نشست با تاکید بر اینکهاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرد. سرار گیرسی قرربحث و ب

…یلاهکار علمی و عمرمینه باید زی نیست گفت: همه دستگاهها در این عی آسیبهای اجتمالوبتنهایی مت

1401/03/111401/03/1115:4915:49

پایگاه در استان60خبر داد:ایالمبهزیستیدر رسانه| سرپرست اداره کل
کان سه تا شش سالهدآمادهی معاینه چشم کو

نفر که890عدادتفتند که از این رار گرد معاینه قروطرح سنجش بینایی م…
جاع داده شدند.رشک ازی چشم بودند به بیناییسنج و یا چشم پلمشکوک به تنب

گفت: کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظراستان ایالمیتیسزبهسترپرس
…مینه سال گذشتهزهدر این کند رار می گیرد حمایت قرومیتیسزبهی با مشکل مواجه باشند از سویلما

1401/03/111401/03/1115:4915:49

گاه آموزشی تربیت مدرس ویژه تسهیلگران اجتماعی در ایالمردر رسانه| کا
گزار شدرب

مان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دواری شبستان از ایالم، معازگرش خبرازبه گ
د: در اینرهار کظشی، ازوگاه آمراری این کازگردر حاشیه بایالمیتیسزبهه کلرادا
ند. «رر داوستان استان حضرشه12د ازرتسهیلگر زن و م22هزوگاه سه ررکا
ماه سال جاری دررد: با بیان اینکه طرح مانا از تیریح کرده » تصران افسزوفر

…محالت آسیب

1401/03/111401/03/1115:4915:49

درصد از معابر ساختمان های عمومی را برای معلوالن مناسب30در رسانه|دستگاه های اجرایی هر ساله باید
ی کنندزسا
ادره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندزهای ارتقا کیفیت راهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرلیت دانست. سوای معلردا

…جاییره شهید ردستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در جشنوا64عدادتل به ومشم
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1401/03/111401/03/1115:4915:49

ح مانا برای نوجوانان محالت آسیب خیز ایالمردر رسانه| اجرای ط
ند. وی ادامهرار می گیریر پوشش قزسال ١٨تا١٥نوجوان دختر و پسر500ا می شود که در قالب آنراسر استان اجرس…

هت شناسایی،جی نوجوانان در عکت اجتماریق مشاراست که از طیتیسزبهمانزداد: طرح مانا از طرح های پیشگیری سا
…باایالمیتیسزبهنوف نمودن آسیب ها و مشکالت آن ها توسط خودشان انجام می شود. معارطرکاهش و ب

1401/03/111401/03/1115:4915:49

ک کار در ایالم اجرا شوددپویش حمایت هر مدیر از یک کو
اهری صشنبه در نشست تخصرهاچز وضا امیری مقدم ررنا، رنگار ایرش خبرازبه گ

یتیسزبهه کلران در اداره دختژیوی عهای کاهش و کنترل آسیب های اجتما
تروبا توجه به ضریتیسزبهیش با همکاری دادستانی ووافزود: این پایالم

دیک توسطزایی آن در آینده نری از کودکان کار انجام و ساز و کار اجلحمایت ما
…ین می شود.وتدیتیسزبه

1401/03/111401/03/1115:4615:46

ل و کاهشری ایالم: کنترمدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استاندا
گان خاص نیسترآسیبهای اجتماعی بر عهده یک ا

گروهرنها در کاآات رسی این مساله بوده تا نظرره در حال بژیوت رواستان به ص…
هرست ادارپرد. سرار گیرسی قررد بحث و بروایه و مری استان اعی، اجتماگهنرف

بتنهایییتیسزبهنیز در این نشست با تاکید بر اینکهاستان ایالمیتیسزبهکل
مینه بایدزی نیست گفت: همه دستگاهها در این عی آسیبهای اجتمالومت

…یلاهکار علمی و عمر

1401/03/111401/03/1114:3614:36

www.behzisti.ir|ادامه

بهزیستی کشور
8/100

www.behzisti.ir

ایرنا
64/100

www.irna.ir

مهر
61/100

www.mehrnews.com

1

مهر
61/100

www.mehrnews.com

۶۷ 1401/3/31تا1401/3/1از بهزیستی ایالم

http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fj-Nj.AE8yb
http://www.irna.ir/
https://nwbx.ir/fj-MTxzzS48
http://www.mehrnews.com/
https://nwbx.ir/fj-JqD9F4ay
http://www.mehrnews.com/
https://nwbx.ir/fj-IIFlXM.4


ک کار» دردجانشین دادستان ایالم: پویش «حمایت هر مدیر از یک کو
ایالم اجرا شود

یصشنبه در نشست تخصرهاچز وهر رظضا امیری مقدم رنگار مهر ، رش خبرازبه گ
یتیسزبهه کلران در اداره دختژیوی عاههای کاهش و کنترل آسیبهای اجتمار

تروبا توجه به ضریتیسزبهیش با همکاری دادستانی ووافزود: این پایالم
دیک توسطزایی آن در آینده نری از کودکان کار انجام و ساز و کار اجلحمایت ما

…ین شود.وتدیتیسزبه

1401/03/111401/03/1114:1514:15

ل آسیبهایری| نشست تخصصی راه های کاهش و کنترگزارش تصوی
اجتماعی ویژه دختران

1401/03/111401/03/1113:5813:58
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ی شنوایی نوزادان در ایالمردرصدی غربالگ93در رسانه| پوشش
سراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امراستان ایالمیتیسزبهه کلرن توسعه پیشگیری اداوده معاران افسزوفر

ر مستمر در سالولیتها در حال انجام است و به طونت پیشگیری از معلوعالیتهایی که در معافی از کاز ایالم گفت: ی
…ان است. وی افزود: هدف اینرادان و شیر خوازونامه غربالگری شنوایی نرد برانجام میگی

1401/03/111401/03/1113:5813:58

ک کار در ایالم اجرا شوددپویش حمایت هر مدیر از یک کو
اه های کاهش و کنترلری صشنبه در نشست تخصرهاچز وضا امیری مقدم رر، ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

با توجهیتیسزبهیش با همکاری دادستانی ووافزود: این پایالمیتیسزبهه کلران در اداره دختژیوی عآسیبهای اجتما
…یتیسزبهدیک توسطزایی آن در آینده نری از کودکان کار انجام و ساز و کار اجلت حمایت ماروبه ضر

1401/03/111401/03/1113:5813:58

ح مانا برای نوجوانان محالت آسیب خیز ایالمراجرای ط
ند. وی ادامهرار می گیریر پوشش قزسال ١٨تا١٥نوجوان دختر و پسر500ا می شود که در قالب آنراسر استان اجرس…

هت شناسایی،جی نوجوانان در عکت اجتماریق مشاراست که از طیتیسزبهمانزداد: طرح مانا از طرح های پیشگیری سا
…باایالمیتیسزبهنوف نمودن آسیب ها و مشکالت آن ها توسط خودشان انجام می شود. معارطرکاهش و ب

1401/03/111401/03/1112:1412:14

ی شنوایی نوزادان در ایالمردرصدی غربالگ93پوشش
سراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امراستان ایالمیتیسزبهه کلرن توسعه پیشگیری اداوده معاران افسزوفر

ر مستمر در سالولیتها در حال انجام است و به طونت پیشگیری از معلوعالیتهایی که در معافی از کاز ایالم گفت: ی
…ان است. وی افزود: هدف اینرادان و شیر خوازونامه غربالگری شنوایی نرد برانجام میگی

1401/03/111401/03/1111:3411:34
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ی از تنبلی چشم در ایالمرح پیشگیرآغاز ط
نامه پیشگیری ازرای برفته، اجرمان بندی انجام گزنامه رد: بر اساس برمطرح ک…
ه کلرست ادارپری چشم در استان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. سلتنب
ر شد: حدودود و یادآره کرای این طرح در سال گذشته اشاربه اجایالمیتیسزبه
ای طرح سنجش بیناییرساله سال گذشته در اج6تا3ار کودک ایالمیزه20
…د معاینهروم

1401/03/111401/03/1109:1709:17

ی از تنبلی چشم در ایالمرح پیشگیرآغاز ط
ی چشم در استان تا پایان ساللنامه پیشگیری از تنبرای برفته، اجرمان بندی انجام گزنامه رد: بر اساس برمطرح ک…

ر شد:ود و یادآره کرای این طرح در سال گذشته اشاربه اجایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرجاری ادامه خواهد داشت. س
…د معاینهروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج6تا3ار کودک ایالمیزه20حدود
1401/03/111401/03/1108:3008:30

ی از تنبلی چشم در ایالم آغاز شدرح پیشگیرط
ی چشم در این استان از عموم خانواده هاله به آغاز طرح پیشگیری از تنبربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرایالم_س

س از ایالم؛راگزش طلیعه رازد. به گرر معاینه چشم کودکان سه تا شش ساله دعوت کونامه به منظرکت در این برای شرب
…یلهار داشت: این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنبظند با اعالم این خبر اوعلیروحسین ن

1401/03/111401/03/1100:3300:33

ی از تنبلی چشم در ایالمرح پیشگیرآغاز ط
ی چشم در استان تا پایان ساللنامه پیشگیری از تنبرای برفته، اجرمان بندی انجام گزنامه رند : بر اساس بوعلیرون…

د و گفت: حدودره کرای این طرح در سال گذشته اشاربه اجایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرجاری ادامه خواهد داشت. س
…اررد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج6تا3ار کودک ایالمیزه20
1401/03/101401/03/1021:1921:19

www.faryad.ir|ادامه

برنا
19/100

www.borna.news

گرساطلیعه ز
1/100

taliezagros.ir

باشگاه خبرنگاران
64/100

www.yjc.news

صدا و سیما
54/100

www.iribnews.ir

۷۰ 1401/3/31تا1401/3/1از بهزیستی ایالم

https://www.borna.news/
https://nwbx.ir/fj-qyQyBzM4
https://taliezagros.ir/
https://nwbx.ir/fj9421~AivJ
https://www.yjc.news/
https://nwbx.ir/fj9U7-XPybJ
http://www.iribnews.ir/
https://nwbx.ir/fj9UJ.pc5up


ی از تنبلی چشم در ایالمرح پیشگیرآغاز ط
نامه پیشگیری ازرای برفته، اجرمان بندی انجام گزنامه رد: بر اساس برمطرح ک…
ه کلرست ادارپری چشم در استان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. سلتنب
ر شد: حدودود و یادآره کرای این طرح در سال گذشته اشاربه اجایالمیتیسزبه
ای طرح سنجش بیناییرساله سال گذشته در اج6تا3ار کودک ایالمیزه20
…د معاینهروم

1401/03/101401/03/1021:0621:06

ی از تنبلی چشم در ایالم آغاز شدرح پیشگیرط
ی چشم در استان تا پایان ساللنامه پیشگیری از تنبرای برفته، اجرمان بندی انجام گزنامه رد شد: بر اساس برویادآ…

د و گفت: حدودره کرای این طرح در سال گذشته اشاربه اجایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرجاری ادامه خواهد داشت. س
…اررد معاینه قروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج6تا3ار کودک ایالمیزه20
1401/03/101401/03/1019:5519:55

ی از تنبلی چشم در ایالم آغاز شدرح پیشگیرط
مانرای ادامه دری چشم بلضه تنبرت مشکوک بودن به عاروندانشان اطمینان کسب کنند و در صزراز سالمت چشمان ف…

فته،رمان بندی انجام گزنامه رد شد: بر اساس برویادآایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند. سوجاع می شربه متخصصان ا
…ایری چشم در استان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. وی به اجلنامه پیشگیری از تنبرای براج
1401/03/101401/03/1016:2816:28

ی از تنبلی چشم در ایالمرح پیشگیر: طایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
آغاز شد

نامه پیشگیری ازرای برفته، اجرمان بندی انجام گزنامه رد شد: بر اساس برویادآ…
ه کلرست ادارپری چشم در استان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. سلتنب
20د و گفت: حدودره کرای این طرح در سال گذشته اشاربه اجایالمیتیسزبه
دروای طرح سنجش بینایی مرساله سال گذشته در اج6تا3ار کودک ایالمیزه

…اررمعاینه ق

1401/03/101401/03/1016:1316:13
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ساله6تا3کاندپایگاه در استان آمادهی معاینه چشم کو60خبر داد:ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
ی چشم بودند بهلنفر که مشکوک به تنب890عدادتفتند که از این رار گرد معاینه قروطرح سنجش بینایی م…

گفت: کودکانی که به عینک نیاز داشتهاستان ایالمیتیسزبهسترپرجاع داده شدند. سرشک ازبیناییسنج و یا چشم پ
…مینه سال گذشتهزهدر این کند رار می گیرد حمایت قرومیتیسزبهی با مشکل مواجه باشند از سویلو از نظر ما

1401/03/101401/03/1012:1812:18

ی از تنبلی چشم در ایالم آغاز شدرح پیشگیرط
ز سهوند" روعلیرو، "حسین نایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ

یلشنبه با اعالم این خبر افزود: این طرح همه ساله با هدف پیشگیری از تنب
ه به اینکه این طرحرا می شود. وی با اشارر اجواسر کشرچشم در استان های س

استارد: در این رهار کظا می شود، اراسر استان اجرپایگاه در س60امسال در
…ایرخانواده های دا

1401/03/101401/03/1011:3711:37

ی از تنبلی چشم در ایالم آغاز شدرح پیشگیرط
مانرای ادامه دری چشم بلضه تنبرت مشکوک بودن به عاروندانشان اطمینان کسب کنند و در صزراز سالمت چشمان ف…

فته،رمان بندی انجام گزنامه رر شد: بر اساس بویادآایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند. سوجاع می شربه متخصصان ا
…ند بهوعلیروی چشم در استان تا پایان سال جاری ادامه خواهد داشت. نلنامه پیشگیری از تنبرای براج
1401/03/101401/03/1011:2011:20
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ح مانا قرار میردر رسانه| نوجوانان محالت آسیب خیز ایالم زیر پوشش ط
گیرند

١٨تا١٥نوجوان دختر و پسر500ا می شود که در قالب آنراسر استان اجرس…
ند. وی ادامه داد: طرح مانا از طرح های پیشگیریرار می گیریر پوشش قزسال 

هتجی نوجوانان در عکت اجتماریق مشاراست که از طیتیسزبهمانزسا
ف نمودن آسیب ها و مشکالت آن ها توسط خودشانرطرشناسایی، کاهش و ب

…باایالمیتیسزبهنوانجام می شود. معا

1401/03/101401/03/1009:5309:53

گی به مشکالت نیازمندانددر رسانه| نماینده مجلس: خالهای قانونی رسی
باید رصد شود

ست و شماری ازرپرز یکشنبه در دیدار با سوی اکبر بسطامی رلنا، عرش ایرازبه گ
نامه هفتم توسعه بهرافزود: این خالها در بایالمیتیسزبهه کلرالن اداوومس
ین شود. ویونی تدوهای قانراستای اصالح ساختاری در تهیه سند باالدستر ومنظ

سانی مناسب ورنی با هدف خدمت وصد خالهای قانرد: شناسایی و رهار کظا
…دم بایدرده به مرگست

1401/03/101401/03/1009:5309:53
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مددجو ایالمی550در رسانه| پرداخت وام قرض الحسنه به
نگاررز در گفتوگو با خبوصبح امراستان ایالمیتیسزبهم روابط عمومیرخ

قواد جامعه حقرالن نیز مانند سایر افوس در ایالم گفت: معلراری فازگرخب
ند که انتظار میرود چالشهای موجودری، اقتصادی و روانی داگهنری، فعاجتما

فته شود. ویره گرفع چالشها بهرای رنها بآسد و از توان رنها به حداقل بآای رب
…عدادتافزود: 

1401/03/101401/03/1009:5309:53

ح مانا قرار می گیرندرنوجوانان محالت آسیب خیز ایالم زیر پوشش ط
١٨تا١5نوجوان دختر و پسر500ا می شود که در قالب آنراسر استان اجرس…

ند. وی ادامه داد: طرح مانا از طرح های پیشگیریرار می گیریر پوشش قزسال 
هتجی نوجوانان در عکت اجتماریق مشاراست که از طیتیسزبهمانزسا

ف نمودن آسیب ها و مشکالت آن ها توسط خودشانرطرشناسایی، کاهش و ب
…باایالمیتیسزبهنوانجام می شود. معا

1401/03/091401/03/0923:2223:22

ح مانا قرار می گیرندرنوجوانان محالت آسیب خیز ایالم زیر پوشش ط
١٨تا١5نوجوان دختر و پسر500ا می شود که در قالب آنراسر استان اجرس…

ند. وی ادامه داد: طرح مانا از طرح های پیشگیریرار می گیریر پوشش قزسال 
هتجی نوجوانان در عکت اجتماریق مشاراست که از طیتیسزبهمانزسا

ف نمودن آسیب ها و مشکالت آن ها توسط خودشانرطرشناسایی، کاهش و ب
…باایالمیتیسزبهنوانجام می شود. معا

1401/03/091401/03/0923:0323:03

ح مانا قرار می گیرندرنوجوانان محالت آسیب خیز ایالم زیر پوشش ط
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ند. ویرار می گیریر پوشش قزسال ١٨تا١5نوجوان دختر و پسر500ا می شود که در قالب آنراسر استان اجرس…
هتجی نوجوانان در عکت اجتماریق مشاراست که از طیتیسزبهمانزادامه داد: طرح مانا از طرح های پیشگیری سا

ایالمیتیسزبهنوف نمودن آسیب ها و مشکالت آن ها توسط خودشان انجام می شود. معارطرشناسایی، کاهش و ب
…با
1401/03/091401/03/0923:0223:02

ی کنندزدرصد از معابر ساختمان های عمومی را برای معلوالن مناسب سا30دستگاه های اجرایی هر ساله باید
ادره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندزهای ارتقا کیفیت راهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرلیت دانست. سوای معلردا

…جاییره شهید ردستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در جشنوا64عدادتل به ومشم
1401/03/091401/03/0915:2315:23

ی ایالم ازری| بازدید مدیر کل دفتر بانوان و خانواده استاندارگزارش تصوی
کز اورژانس اجتماعیرم
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1401/03/091401/03/0913:1813:18

مانا)(کت اجتماعی نوجوانان رح مشارگاه آموزشی تربیت مدرس ویژه تسهیلگران طرآغاز بکار کا
در این خصوصایالمیتیسزبهه کلرمان اعتیاد ادارن توسعه پیشگیری و دو، معاایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ده" با بیانران افسزوند. "فررر داوستان استان حضرشه12د ازرتسهیلگر زن و م22هزوگاه سه ررتوضیح داد: در این کا
…ا میراسر استان اجرستان های سرماه سال جاری در محالت آسیب خیز شهراینکه طرح مانا از تی

1401/03/091401/03/0913:1813:18

ح مانا قرار می گیرندرنوجوانان محالت آسیب خیز ایالم زیر پوشش ط
١٨تا١٥نوجوان دختر و پسر۵۰۰ا می شود که در قالب آنراسر استان اجرس…

ند. وی ادامه داد: طرح مانا از طرح های پیشگیریرار می گیریر پوشش قزسال 
هتجی نوجوانان در عکت اجتماریق مشاراست که از طیتیسزبهمانزسا

ف نمودن آسیب ها و مشکالت آن ها توسط خودشانرطرشناسایی، کاهش و ب
…باایالمیتیسزبهنوانجام می شود. معا

1401/03/091401/03/0912:5312:53
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هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
عداد خانوارتنگار ما افزود: این رز یکشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیروحسین ن

یتیسزبهندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن93از سال
نوایط تاکنرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن 

نها میسر نشده است. وی ادامه داد: با وجودآندخوانده به همه زریل فوامکان تح
…اینکه از سال

1401/03/091401/03/0912:5012:50

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ندهون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتنگار ما افزود: این رز یکشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیروحسین ن

ایطرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرتقاضای د
…نها میسر نشده است. وی ادامه داد: با وجود اینکه از سالآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوتاکن
1401/03/091401/03/0912:2312:23

گزار شدرگاه آموزشی تربیت مدرس ویژه تسهیلگران اجتماعی در ایالم برکا
مان اعتیادرن توسعه پیشگیری و دواری شبستان از ایالم، معازگرش خبرازبه گ

د: در اینرهار کظشی، ازوگاه آمراری این کازگردر حاشیه بایالمیتیسزبهه کلرادا
انزوند. «فررر داوستان استان حضرشه12د ازرتسهیلگر زن و م22هزوگاه سه ررکا

ماه سال جاری در محالترد: با بیان اینکه طرح مانا از تیریح کرده» تصرافس
…آسیب خیز

1401/03/091401/03/0912:2212:22

بهزیستیخانواده ایالمی، متقاضی فرزند خوانده از120
یافترنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتد: این رهار کظند» با اعالم این خبر، اوعلیرو«حسین ن

یلون امکان تحوایط تاکنرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززرف
…ن دروتاکن93نها میسر نشده است. وی ادامه داد: با وجود اینکه از سالآندخوانده به همه زرف
1401/03/091401/03/0912:0312:03
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هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
عداد خانوارتنگار ما افزود: این رز یکشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیروحسین ن

یتیسزبهندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن93از سال
نوایط تاکنرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن 

نها میسر نشده است. وی ادامه داد: با وجودآندخوانده به همه زریل فوامکان تح
…اینکه از سال

1401/03/091401/03/0911:2811:28

درصد معلولیتها در ایالم از44:استان ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
کتی استرنوع جسمی، ح

های ارتقا کیفیتراهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
هرست ادارپرلیت دانست. سوای معلراد داره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندز

اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهکل
دستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در64عدادتل به ومشم

…جاییره شهید رجشنوا

1401/03/091401/03/0911:2811:28

درصد معلولیتها در ایالم از44:استان ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
کتی استرنوع جسمی، ح

های ارتقا کیفیتراهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
هرست ادارپرلیت دانست. سوای معلراد داره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندز

اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهکل
دستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در64عدادتل به ومشم

…جاییره شهید رجشنوا

1401/03/091401/03/0911:0911:09

مددجو ایالمی550پرداخت وام قرض الحسنه به
الن نیزوس در ایالم گفت: معلراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امراستان ایالمیتیسزبهم روابط عمومیرخ
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نها بهآای رند که انتظار میرود چالشهای موجود بری، اقتصادی و روانی داگهنری، فعق اجتماواد جامعه حقرمانند سایر اف
…عدادتفته شود. وی افزود: ره گرفع چالشها بهرای رنها بآسد و از توان رحداقل ب

1401/03/091401/03/0910:4210:42

کتی استردرصد معلولیتها در ایالم از نوع جسمی، ح44
ادره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندزهای ارتقا کیفیت راهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرلیت دانست. سوای معلردا

…جاییره شهید ردستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در جشنوا64عدادتل به ومشم
1401/03/091401/03/0910:3310:33

معاون استاندار ایالم: تسهیل تردد سالمندان در ساخت ساختمانهای جدید در نظر گرفته شود
ی و پیگیری مناسب سازیگز یکشنبه در نشست هماهنو، محمد سبحان حسنی رایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
دد ورایط ترایی ابالغ شده است باید شرنی که به دستگاه های اجوامات قانزاساس الرای سالمندان استان افزود: بروو ش
…ر کاملوایی که بطرفته شود. وی از دستگاه های اجرسی سالمندان در ساختمان جدید در نظر گرلت دستوسه
1401/03/091401/03/0909:3609:36

کتی است /ضرورت تسریع درردرصد معلولیت در ایالم از نوع جسمی، ح44;ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
کن عمومیای معابر و امزروند مناسب سا

ی وگز یکشنبه در نخستین نشست ستاد هماهنوند عصر روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
254ار وزعداد هفت هتصد به رای سالمندان در سال جاری در استانداری ایالم افزود: این دروپیگیری مناسب سازی و ش

…اراد دوچندان می کند. وی مناسب سازی ردد این افرای ترت مناسب سازی فضاهای عمومی برونفر بوده و ضر
1401/03/091401/03/0909:3609:36

کتی فراموش نشوندر ح–در ساختوسازها معلوالن جسمی 
ی و پیگیری مناسب سازی وگدر در نخستین نشست ستاد هماهناستان ایالمیتیسزبهسترپرند» سوعلیرو«حسین ن

ینرلیت در این استان بیشتوای معلرد دارف429ار وزه16د: از مجموعرهار کظ، ا1401ای سالمندان استان در سالروش
…ت مناسب سازیرونفر بوده و ضر7254صد معادلری است که این دتکرصد از نوع جسمی، حرد44انزعداد به میت
1401/03/091401/03/0908:3808:38
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کتی استردرصد معلولیتها در ایالم از نوع جسمی، ح44
ادره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندزهای ارتقا کیفیت راهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرلیت دانست. سوای معلردا

…جاییره شهید ردستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در جشنوا64عدادتل به ومشم
1401/03/091401/03/0908:1108:11

خالهای قانونی با هدف خدمت رسانی مناسب و گسترده به مردم باید شناسایی و رصد شود
افزود: اینایالمیتیسزبهه کلرالن اداووست و شماری از مسرپری اکبر بسطامی در دیدار با سلش تابناک ایالم ؛ عرازبه گ

هارظین شود. وی اونی تدوهای قانراستای اصالح ساختاری در تهیه سند باالدستر ونامه هفتم توسعه به منظرخالها در ب
…دم باید بارده به مرسانی مناسب و گسترنی با هدف خدمت وصد خالهای قانرد: شناسایی و رک
1401/03/081401/03/0820:4320:43

کتی استردرصد معلولیتها در ایالم از نوع جسمی، ح44:استان ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
ادره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندزهای ارتقا کیفیت راهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرلیت دانست. سوای معلردا

…جاییره شهید ردستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در جشنوا64عدادتل به ومشم
1401/03/081401/03/0820:0720:07

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتند این وعلیروبه گفته آقای حسین ن

ندخوانده بهزریل فون امکان تحوایط تاکنرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبه
…گاهرخواردن کودکان به شیری سپلی عامل اصتسرپرهمه آنها میسر نشده است. او با بیان اینکه بدس

1401/03/081401/03/0820:0720:07
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درصد معلولیتها در ایالم از۴۴:استان ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
کتی استرنوع جسمی، ح

های ارتقا کیفیتراهکاری از کای همه به عنوان یرسی برو با تسهیل دست…
هرست ادارپرلیت دانست. سوای معلراد داره افژیواد جامعه برای کلیه افری بگندز

اییرمینه کلیه دستگاه های اجزادامه داد: در این استان ایالمیتیسزبهکل
دستگاه در مناسب سازی معابر و امکان همه ساله در۶۴عدادتل به ومشم

…جاییره شهید رجشنوا

1401/03/081401/03/0819:2219:22

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ه کلرست ادارپرند سوعلیرو، حسین ناستان ایالمیتیسزبهه کلرش حادثه ایالم; به نقل از روابط عمومی ادارازبه گ

داشتهاندیتیسزبهندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتا کن93خانوار از سال120گفت:ایالمیتیسزبه
…ن این امر میسر نشده است. وی افزود:وست تا کنرپرعداد کودکان بیستکه به علت محدود بودن 

1401/03/081401/03/0819:0219:02

گی به مشکالت نیازمندان باید رصد شوددخالهای قانونی رسی
ایالمیتیسزبهه کلرالن اداووست و شماری از مسرپرز یکشنبه در دیدار با سوی اکبر بسطامی رلش آفتاب ایالم،رازبه گ

ین شود.ونی تدوهای قانراستای اصالح ساختاری در تهیه سند باالدستر ونامه هفتم توسعه به منظرافزود: این خالها در ب
…دمرده به مرسانی مناسب و گسترنی با هدف خدمت وصد خالهای قانرد: شناسایی و رهار کظوی ا
1401/03/081401/03/0818:5818:58

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ن باوتا کن93خانوار از سال120گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیروش ایالم بیدار ، حسین نرازبه گ

سترپرعداد کودکان بیستداشتهاند که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دوتشکیل پر
…اد و کودک واجدزون46ن در مجموعوتا کن93ن این امر میسر نشده است. وی افزود: از سالوتا کن
1401/03/081401/03/0818:3218:32
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درستگاه اجرایی استان۶۴: ارزیابیاستان ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
ح شهر بدونری معابر و امکان برای معلوالن/ اجرای طزایالم در مناسب سا

مانع درشهرهای ایوان و بدره
، عصراستان ایالمیتیسزبههرست ادارپراری شبستان از ایالم، سزگرش خبرازبه گ
ای سالمندانروی مناسب سازی، و شگدیبهشت) در نشست ستاد هماهنرا۸ز(وامر

ری کهوک وسایل حمل و نقل به طرد: اصالح محیط و و تدارهار کظاستان ایالم، ا
کت کنند و از تسهیالترل قادر باشند که در ساختمان های عمومی حواد معلراف

…ی،عی، اجتماطمحی

1401/03/081401/03/0817:5917:59

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
یتیسزبهه کلرس از ایالم به نقل از روابط عمومی اداراری فازگرش خبرازبه گ

120گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند سوعلیرو، حسین ناستان ایالم
ندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتا کن93خانوار از سال

نوست تا کنرپرعداد کودکان بیستداشتهاند که به علت محدود بودن یتیسزبه
…این امر میسر نشده است.

1401/03/081401/03/0816:1416:14

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
عدادتند افزود: این وعلیروکز ایالم ؛حسین نراری صدا و سیما مزگرش خبرازبه گ

ندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن93خانوار از سال
ست واجدرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبه
ندخوانده به همه آنها میسر نشده است. ویزریل فون امکان تحوایط تاکنرش

…افزود: با بیان اینکه
1401/03/081401/03/0815:3615:36

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ندخوانده از اینزری فضخانواده در استان هم اینک متقا120گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپریا - سراری آزگرخب
عدادتهار داشت: این ظز یکشنبه با اعالم این خبر اوند روعلیرویا از ایالم ،حسین نراری آزگرش خبرازه کل هستند. به گرادا

…نده تقاضای وی ادامه داد: با وجود اینکه ازون با تشکیل پروتاکن93خانوار از سال
1401/03/081401/03/0815:0715:07
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هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ندهون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتنگار آفتاب ایالم افزود: این رز یکشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیرون…

ایطرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرتقاضای د
…نها میسر نشده است. وی ادامه داد: با وجود اینکهآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوتاکن
1401/03/081401/03/0814:4214:42

خدماترسانی به مردم باید با دقت انجام شود
ست و شماری ازرپرز یکشنبه در دیدار با سوی اکبر بسطامی رلیاد، عرش فرازبه گ
نامه هفتم توسعه بهرافزود: این خالها در بایالمیتیسزبهه کلرالن اداوومس
ین شود. ویونی تدوهای قانراستای اصالح ساختاری در تهیه سند باالدستر ومنظ

سانی مناسب ورنی با هدف خدمتوصد خالهای قانرد: شناسایی و رهار کظا
…دم بایدرده به مرگست

1401/03/081401/03/0814:1714:17

نماینده مردم ایالم در مجلس شورای اسالمی: همه ظرفیت ها برای خدمات
به کار گرفته شودبهزیستیرسانی مطلوب به جامعه هدف

ده بهرسانی مطلوب و گسترای توسعه خدمات رد: در همه مجموعه ها بربیان ک…
م وجود داشته باشد. بسطامی با تقدیر اززیه الوی و وحدت رگدم باید هماهنرم

ی همه جانبه از اینهارای حمایت و همری بگاز آمادایالمیتیسزبهخدمات
ای خدماترکنان برفیت و توانمندی همه کارمجموعه خبر داد و گفت: باید از ظ

…هری به جامعه هدف بههد

1401/03/081401/03/0813:1113:11

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ن با تشکیلوتاکن93عداد خانوار از سالتهار داشت: این ظند با اعالم این خبر اوعلیرواسان خبر از ایالم؛ حسین نر…
ست واجدرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دوپر
…نها میسر نشده است. وی افزود: با وجود اینکه ازآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوایط تاکنرش
1401/03/081401/03/0813:0413:04
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هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از۱۲۰
ن با تشکیلوتاکن۹۳عداد خانوار از سالتد: این رهار کظان، ارنگارند» در گفت و گو با خبوعلیرواز ایالم، «حسین ن…
ست واجدرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دوپر
…د: با وجود اینکهریح کرنها میسر نشده است. وی تصآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوایط تاکنرش
1401/03/081401/03/0812:3812:38

خانواده ایالمی متقاضی120خانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده هستند;120؛ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
فرزند خوانده هستند

هرندخوانده از این ادازری فضخانواده در استان هم اینک متقا120گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپربازتاب ایالم/ س
داخل و خارجزایط (اعم اراد و کودک واجد شزون46ن در مجموعوتاکن93کل هستند. وی افزود:با وجود اینکه از سال

…عداد خانواده درتده شده است، اما همچنان اینرندخوانده سپزری فضاستان) به خانواده های متقا
1401/03/081401/03/0812:3212:32

های قانونیکید عضو کمیسیون اجتماعی مجلس بر رصد و شناسایی خالءات
دهای خالهایرد: با تالش گسترهار کظاستان، ایتیسزبهن و جمعی از کاکنانوی اکبر بسطامی» در دیدار با مدیر،معال«ع
استایری در تنامه هفتم توسعه این خالها در اسناد باال دسرصد شدن است تا در بره های مختلف در حال زونی در حوقان

…سانی مناسبرصدها خدمت رند. وی با بیان اینکه نتبیجه این ونی دیده شوهای قانراصالح ساختا
1401/03/081401/03/0812:2212:22

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ندهون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتنا افزود: این رنگار ایرز یکشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیروحسین ن

ایطرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرتقاضای د
…نها میسر نشده است. وی ادامه داد: با وجود اینکه ازآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوتاکن
1401/03/081401/03/0811:5511:55

ایالمبهزیستیی اردیبهشت ماه اداره کلربولتن خب
ا کلیک نمایید:ریر زلتن لینک وای مشاهده برب

شبستان
14/100

www.shabestan.ir

بازتاب ایالم
1/100

www.baztabeilam.ir

ایسنا
67/100

www.isna.ir

اقتصاد آینده
1/100

www.eqtesadayandeh.ir

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

۸۴ 1401/3/31تا1401/3/1از بهزیستی ایالم

http://www.shabestan.ir/
https://nwbx.ir/fj7cozB2K-J
http://www.baztabeilam.ir/
https://nwbx.ir/fj7csr06paD
https://www.isna.ir/
https://nwbx.ir/fj7bElV27gV
https://www.eqtesadayandeh.ir/
https://nwbx.ir/fj7afgGyOOS
http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fj6~.rsKVyZ


http://media.behzisti.ir/d/2022/05/29/0/195093.pdf
1401/03/081401/03/0811:5111:51

گی به مشکالت نیازمندان باید رصددنماینده مجلس: خالهای قانونی رسی
شود
ست و شماری ازرپرز یکشنبه در دیدار با سوی اکبر بسطامی رلنا، عرش ایرازبه گ
نامه هفتم توسعه بهرافزود: این خالها در بایالمیتیسزبهه کلرالن اداوومس
ین شود. ویونی تدوهای قانراستای اصالح ساختاری در تهیه سند باالدستر ومنظ

سانی مناسب ورنی با هدف خدمت وصد خالهای قانرد: شناسایی و رهار کظا
…دم بایدرده به مرگست

1401/03/081401/03/0811:3211:32

خانواده ایالمی متقاضی فرزند120:ایالمبهزیستیسرپرست اداره کل
هستندبهزیستیخوانده از

د: اینرهار کظان ارنگارز یکشنبه در جمع خبوهر رظند وعلیرومهر ، حسین ن…
ندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالت

ست واجدرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبه
نها میسر نشده است. ویآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوایط تاکنرش

…ادامه داد: با وجود اینکه

1401/03/081401/03/0811:1711:17

بهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ز یکشنبه با اعالموند" روعلیرو، "حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

نده تقاضایون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتاین خبر افزود: این 
عداد کودکانتداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرد

نها میسرآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوایط تاکنرست واجد شرپربی س
…نشده است. وی

1401/03/081401/03/0811:1011:10
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ایالمبهزیستیدیدار و گفتگوی نماینده مجلس با سرپرست اداره کل
ه هایزونی در حوی اکبر بسطامی" در این دیدار با تاکید بر اینکه خالهای قانل، "عایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

استای اصالحری در تهیه سند باال دستر ونامه هفتم توسعه به منظرصد شود، گفت: این خال ها در برمختلف باید 
…سانیرنی با هدف خدمت وصد خالهای قانرد: شناسایی و رهار کظین شود. وی اونی تدوهای قانرساختا

1401/03/081401/03/0811:1011:10

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از120
ندهون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتنا افزود: این رنگار ایرز یکشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیروحسین ن

ایطرست واجد شرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبهندخوانده اززریافت فرتقاضای د
…نها میسر نشده است. وی ادامه داد: با وجود اینکه ازآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوتاکن
1401/03/081401/03/0810:5410:54

هستندبهزیستیخانواده ایالمی متقاضی فرزند خوانده از۱۲۰
عدادتنا افزود: این رنگار ایرز یکشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیروحسین ن

ندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن۹۳خانوار از سال
ست واجدرپرعداد کودکان بی ستداشته که به علت محدود بودن یتیسزبه
نها میسر نشده است. ویآندخوانده به همه زریل فون امکان تحوایط تاکنرش

…ادامه داد: با وجود اینکه از

1401/03/081401/03/0810:3310:33

ایالمبهزیستیی| حضور نماینده مجلس دررگزارش تصوی
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1401/03/081401/03/0810:0810:08

این استانبهزیستیگی خیر ایالمی برای حمایت توانبخشی از مددجویانداعالم آما
ه کلردمی ادارهای متکرنان توانبخشی و مشاوست و معارپرز شنبه در دیدار با سوخیر نیک اندیش ایالمی صبح امر

شرازخبر داد. به گایالمیتیسزبهه کلره توانبخشی از جامعه هدف ادازوای حمایت حری بگاز اعالم آمادایالمیتیسزبه
…د که پس از اعالمری در این دیدار اعالم کغار، مهندس عبدالحسین چایالمیتیسزبهروابط عمومی

1401/03/071401/03/0719:1719:17

این استانبهزیستیگی خیر ایالمی برای حمایت توانبخشی از مددجویانداعالم آما
ه کلردمی ادارهای متکرنان توانبخشی و مشاوست و معارپرز شنبه در دیدار با سوخیر نیک اندیش ایالمی صبح امر

شرازخبر داد. به گایالمیتیسزبهه کلره توانبخشی از جامعه هدف ادازوای حمایت حری بگاز اعالم آمادایالمیتیسزبه
…د که پس از اعالمری در این دیدار اعالم کغار، مهندس عبدالحسین چایالمیتیسزبهروابط عمومی

1401/03/071401/03/0718:4618:46

استانبهزیستیگی خیر ایالمی برای حمایت توانبخشی از مددجویانداعالم آما
هایتکرنان توانبخشی و مشاوست و معارپرز شنبه در دیدار با سوی رغاراسان خبر از ایالم؛ عبدالحسین چرش رازبه گ

یانود نیاز مددجرومینه وسایل توانبخشی مزه کل، در رگفت: پس از اعالم نیاز این اداایالمیتیسزبهه کلردمی ادارم
…یتیسزبهیع در اختیارزوای تریداری و برا خرات زهیجه این تریلچر، پوشک، تخت و غیواعم از 

1401/03/071401/03/0718:3218:32
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این استانبهزیستیگی خیر ایالمی برای حمایت توانبخشی از مددجویانداعالم آما
هرد که پس از اعالم نیاز ادار در این دیدار اعالم ک”یغارعبدالحسین چ“، مهندس ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
ارات زهیجه این تریلچر، پوشک، تخت و غیویان اعم از ود نیاز مددجرومینه وسایل توانبخشی مزدر ایالمیتیسزبهکل
…هرست ادارپر س”ندوعلیروحسین ن“ار دهد. رقایالمیتیسزبهیع در اختیارزوای تریداری و برخ
1401/03/071401/03/0715:1315:13

وایالمبهزیستیی| دیدار و بازدید خیر ایالمی با سرپرسترگزارش تصوی
کز سالمندان آسایشرم

ilamghalam.ir|ادامه

بهزیستی کشور
8/100

www.behzisti.ir

۸۸ 1401/3/31تا1401/3/1از بهزیستی ایالم

http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/fj572d0Q05c


1401/03/071401/03/0713:0113:01

این استانبهزیستیگی خیر ایالمی برای حمایت توانبخشی از مددجویانداعالم آما
د که پس ازری" در این دیدار اعالم کغار، مهندس "عبدالحسین چاستان ایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ

هریلچر، پوشک، تخت و غیویان اعم از ود نیاز مددجرومینه وسایل توانبخشی مزدر ایالمیتیسزبهه کلراعالم نیاز ادا
…ار دهد. "حسینرقایالمیتیسزبهیع در اختیارزوای تریداری و برا خرات زهیجاین ت
1401/03/071401/03/0713:0113:01

استانبهزیستیکلری استان ایالم با مدیزکل راه و شهرساردر جلسه مدی
ی استان ایالم برای تأمینزعنوان شد: به کار بستن تمام تالش راه و شهرسا

مسکن خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول
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سازی استان در دیدار با حسنراه و شهرکل رسازی( ایالم) عبداهلل بهادری مدیراه و شهرت رازوش پایگاه خبری رازبه گ
سازی استان با وجود اینکه در استان مخصوصا شهر ایالم باراه و شهره کل راستان گفت: ادایتیسزبهکلرند مدیوعلیرون

…هت احداثجمین زای تامین رنی مواجه است اما تمام تالش خود بومین با مشخصات مسکزمحدودیت 

1401/03/061401/03/0612:2412:24

معلول در استان2احداث مسکن برای خانواده های دارای
54خواهد بست. وی گفت: در حال حاضررل به کاوای حداقل دو عضو معلرای خانوادههای دارای احداث مسکن برب…

سازیراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داوخانوار که دو عضو معل
…اهم کند. بهادری ادامه داد: پس از تامینرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاستان در تالش است تا 

1401/03/051401/03/0519:4519:45

عضو معلول در ایالم2تخصیص زمین برای مسکن خانوارهای دارای
خانوار که دو54سازی استان ایالم: در حال حاضرراه و شهرس از ایالم به نقل از روابط عمومی راری فازگرش خبرازبه گ

سازی استان در تالشراه و شهره کل رشناسایی شده که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داوعضو معل
…اییرکل این دستگاه اجراهم کند. عبداهلل بهادری مدیرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزاست تا 

1401/03/051401/03/0511:0111:01

تالش برای تأمین زمین مددجویان نهادهای حمایتی ایالم
کل اینرل به کار می بندد. عبداهلل بهادری مدیوای حداقل دو عضو معلرای خانواده های دارهت احداث مسکن بج…

سازی استان با وجود اینکهراه و شهره کل راستان گفت: ادایتیسزبهکلرند مدیوعلیروایی در دیدار با حسن نردستگاه اج
…ایرنی مواجه است اما تمام تالش خود بومین با مشخصات مسکزدر استان مخصوصا شهر ایالم با محدودیت 

1401/03/041401/03/0418:5118:51

زمین احداث مسکن برای خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول تامین می شود
هار داشت: در حالظ، اایالمیتیسزبهکلرشنبه در دیدار با مدیرهاچهر ظاسان خبر از ایالم؛ عبداهلل بهادری رش رازبه گ
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د نیازرومین مزسازی استان در تالش است تا راه و شهره کل رند شناسایی که ادارل داوخانوار که دو عضو معل54حاضر
…سازی استان با وجود اینکه درراه و شهره کل راهم کند. وی افزود: ادارا فرنان آمسکن 

1401/03/041401/03/0415:3815:38

معلول در استان ایالم;2خانواده دارای54ی استان ایالم خبر داد؛احداث مسکن برایزکل راه و شهرسارمدی
معلول در استان ایالم2خانواده دارای54احداث مسکن برای

خانوار که54ل در استان ایالم خبر داد. وی افزود: در حال حاضرومعل2ایرخانواده دا54ایرایالم از احداث مسکن ب…
سازی استان درراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داودو عضو معل

…اه و شهر سازی استان ایالمراهم کند. مدیر کل را فرنان آد نیاز مسکن رومینمزتالش است تا 
1401/03/041401/03/0413:4213:42

عضو معلول در ایالم2تخصیص زمین برای مسکن خانوارهای دارای
سازی استانراه و شهرس از ایالم به نقل از روابط عمومی راری فازگرش خبرازبه گ

یتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داوخانوار که دو عضو معل54ایالم: در حال حاضر
سازی استان در تالش است تاراه و شهره کل رشناسایی شده که ادااستان ایالم

کل این دستگاهراهم کند. عبداهلل بهادری مدیرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مز
…اییراج
1401/03/041401/03/0412:2212:22

معلول در استان ایالم2خانواده دارای54ی استان ایالم خبر داد؛ احداث مسکن برایزکل راه و شهرسارمدی
خانوار که54ل به کار میبندد. وی گفت: در حال حاضروای حداقل دو عضو معلرای خانوادههای دارای احداث مسکن برب…

سازی استان درراه و شهره کل رشناسایی شده است که ادااستان ایالمیتیسزبهه کلرف ادارند از طرل داودو عضو معل
…اه وره کل رد: اداراهم کند. بهادری بیان کرا فرنان آد نیاز مسکن رومین مزتالش است تا 

1401/03/041401/03/0412:1112:11
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کز جامع درمان و بازتوانی معتادانری|بازدید مسووالن از مرگزارش تصوی

1401/03/031401/03/0309:2909:29
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کز جامع درمان و بازتوانی معتادانربازدید مسووالن ایالم از م
یهارز دوشنبه با همودید که رز، در این باایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

نوده» معاران افسزوو «فرایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرند» سوعلیرو«حسین ن
الن از بخشووفت، مسره کل انجام گرمان اعتیاد این ادارتوسعه پیشگیری و د

دند.ردید کزد بارعالیت دافیتیسزبهترکز که با نظارهای مختلف این م
…ند » در اینوعلیرو«ن

1401/03/031401/03/0300:2200:22

ی و توسعه محلیری| بازدید مسووالن ایالم از دفتر تسهیلگرگزارش تصوی
ی آبادزمنطقه سب
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ی| معارفه سرپرستان معاونتهای توانبخشی و اجتماعیرگزارش تصوی
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1401/03/021401/03/0215:5215:52

ایالمبهزیستیانتصابات جدید در اداره کل
یتیسزبهنان جدیدوفه معار، آیین معاایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
ند»وعلیروار که با حکم «حسیننزگره کل برز دوشنبه در محل این اداوهر امرظایالم

ی محمودی» به ترتیب به عنوانلی» و «علزه کل، «صادق خرست این ادارپرس
ی شدند. در این آیینفری مععنت های توانبخشی و اجتماوستان جدید معارپرس

…ست،رپرر سوکه با حض

1401/03/021401/03/0215:5215:52

ایالمبهزیستیمسکن محرومین در سال گذشته توسط328یرگذااو
استان ایالمیتیسزبهکتها و اشتغالری، مشاگه هماهنرئیس ادارمجید صابری 

ه کلرس در ایالم گفت: اداراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوهر امرظ
نی در مناطقوواحد مسک328ه مسکنزودر ح1400سالاستان ایالمیتیسزبه

50نیوانه اعتبار هر واحد مسکرده است که سرشهری و روستایی واگذار ک
…ایرن تومان بوده لذا بومیلی
1401/03/011401/03/0116:2816:28
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گزار می شودرببهزیستیکنانرهجدهمین جشنواره ورزشی کا
ز یکشنبه باویان" ررو، "محمد جالل پاشاپایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ار می شود،زگری بهدی و گرورش های فزروه در دو بخش رذکر اینکه این جشنوا
هژیوتسال وه بانوان و آقایان و فژیوا والیبال ره از مسابقات روش تیمی این دزرو

ا شامل دو وره رادی این جشنوارشی انفزروشته های رد. وی رآقایان عنوان ک
…میدانی، شنا،

1401/03/011401/03/0113:5713:57

کز مشاوره ژنتیکرم4برای ایجادایالمبهزیستییزدر رسانه| برنامهری
ل سالود:در طرهار کظده» در گفتوگو با ایسنا، با اعالم این خبر، اران افسزو«فر

ه های قبل ازرونتیک استان مشاژه روکز مشارزوج در سه م501گذشته در مجموع
داری انجام دادهاند.ردواج، حین و قبل از بازا

ری است،ودواج بسیار ضرزه قبل از اژیونتیک به ژه رووی با بیان اینکه انجام مشا
هها موجب پیشرود: این مشاریح کرتص

1401/03/011401/03/0112:1612:16
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ٓانها; طاهرجمشیدزاده طالق در فرهنگ غنی و شفاهی مآاسیبهایاجتماعیمبتالبهایالموراهبرونرفتازیادداشت 
ایرانیان و در ادبیات مکتوب خیلی

ٓان گفت و گو به مایی مواجه شد که در پاسخ در وجردر نظر داشتیم که از فیلم او دفاع شود،که با واکنش جالب مه…
ه من تماسرهنگ در ایالم با شماری فلوشاد و نهادهای متر،ایتیسزبهف استانداری،رچنین گفت: «چند مدت مرتب از ط

…ارها هٓاه خانوادزی» مد شده و وی است پدیده «خودسلٓایی در ایالم که چند ساا نمی رفتند که چرمی گ
1401/03/291401/03/2900:4100:41

اخبار
گفت: تحققاستان ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرنها می شود ایالم_سآی گندزان موجب نشاط در رتحقق مطالبات دخت

ند دروعلیرونها خواهد شد. حسین نآی گندزه و ایجاد نشاط در زایش انگیزان موجب افرمطالبات و خواسته های دخت
…انرهای دختزهار داشت: چنانچه جامعه به نیاظی، توسعه پایدار اعان، حمایت های روانی، اجتمارهمایش دخت

1401/03/211401/03/2100:3900:39

اخبار
د. آغاز طرح پیشگیری ازری ایالم انجام گیکشزی عوامل دانشگاه علوم پهاریر بهداشت و با همزوی جلسه ای با طشد …
ی چشم در اینله به آغاز طرح پیشگیری از تنبربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپرس–ی چشم در ایالم ایالم لتنب

…ساله6ر معاینه چشم کودکان سه تاونامه به منظرکت در این برای شراستان از عموم خانوادهها ب
1401/03/181401/03/1800:3700:37

کان بی سرپرست و بدسرپرست ایالمدخدام رضوی میهمان کو
زوضا(ع) رری ابن موسی اللانی امام مهربان عروهر و نطم مرک حرچم متبراه پرضوی به همرامت کاروان خدام ردهه ک…

نا ، در این محفل معنویرنگار ایرش خبرازشدند. به گایالمیتیسزبهی اصغر (ع)لت عرگاه حضرخواردوشنبه میهمان شی
…ارانی امام هشتم شیعیان فضایی معنوی روگاه نرچم بارکز و نمایش پرر در این موضوی با حضرخدام 

1401/03/161401/03/1618:1918:19

ی از تنبلی چشم در ایالمرح پیشگیرآغاز ط
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ی چشم در این استان ازله به آغاز طرح پیشگیری از تنبربا اشاایالمیتیسزبهه کلرست ادارپر س–نم بهاری ر ت–ایالم 
نگاررش خبرازد. به گرساله دعوت ک6ر معاینه چشم کودکان سه تاونامه به منظرکت در این برای شرعموم خانوادهها ب

…ه به اینکه این طرح همه ساله با هدف پیشگیری ازرند با اشاوعلیرونم بهاری ، حسین نرت
1401/03/161401/03/1613:0013:00

ک کار در ایالم اجرا شوددجانشین دادستان ایالم عنوان کرد : پویش حمایت هر مدیر از یک کو
اه های کاهش و کنترلری صضا امیری مقدم در نشست تخصرنم بهاری ، رنگار ترش خبرازا شود. به گردر این استان اج…

بایتیسزبهیش با همکاری دادستانی ووافزود: این پایالمیتیسزبهه کلران در اداره دختژیوی عآسیب های اجتما
…دیک توسطزایی آن در آینده نری از کودکان کار انجام و ساز و کار اجلت حمایت ماروتوجه به ضر

1401/03/131401/03/1323:2923:29

اخبار
گفت:ایالمیتیسزبهه کلرست ادارپربیان: سوهستند آذر یعقیتیسزبهند خوانده اززری فضخانواده ایالمی متقا120
هارظند با اعالم این خبر اوعلیروه کل هستند. حسین نرندخوانده از این ادازری فضخانواده در استان هم اینک متقا120

…ندخوانده اززریافت فرنده تقاضای دون با تشکیل پروتاکن93عداد خانوار از سالتداشت: این 
1401/03/101401/03/1009:0809:08

ی ایالم : زمین احداث مسکن برای خانواده های دارای حداقل دو عضو معلول تامین میزکل راه و شهرسارمدی
شود
نم بهاری ، عبداهلل بهادریرنگار رترش خبرازل به کار می بندد. به گوای حداقل دو عضو معلرای خانواده های دارمسکن ب…
ندرل داوخانوار که دو عضو معل54هار داشت: در حال حاضرظ، اایالمیتیسزبهکلرشنبه در دیدار با مدیرهاچهر ظ

…ارنان آد نیاز مسکن رومین مزسازی استان در تالش است تا راه و شهره کل رشناسایی که ادا
1401/03/041401/03/0415:1315:13
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