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توییتر
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ائر گمشده بهز۶۰۰یلوی و تحهاز ساماندایالمیتیسزبهکلریل خانوادهها شد مدیوائر گمشده اربعین تحز۶۰۰
/https://t.co��ئیات بیشترزان خبر داد. جره کل مستقر در مهرخانوادههایشان توسط ستاد گمشدگان این ادا

vuAW2bFg6C
1401/06/291401/06/2911:5211:52

ائر گمشده توسط ستاد گمشدگان اینز۶۰۰:ایالمیتیسزبهکلریل داده شدند مدیوائر گمشده به خانوادهها تحز۶۰۰#
یل داده شدندوان به خانوادههایشان تحره کل مستقر در مهرادا
1401/06/291401/06/2910:2110:21

روزنامه هفت صبح
37/100

@7sobh

روزنامه جام جم
45/100

@jamejamCPI
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https://twitter.com/7sobh
https://nwbx.ir/fl6ShIpHNy6
https://twitter.com/jamejamCPI
https://nwbx.ir/fl6PvuoBrWc


گرامااینست

۴ 1401/6/31تا1401/6/1از بهزیستی ایالم



از ستاد گمشدگان وموکب اینایالمیتیسزبهالنودید مدیر کل و مسئزبا��
یستنزماه #بهتر_رویرشه۱۳ز یکشنبهوان/عصر امررز مهره کل مستقر در مرادا

ان #ستادرمهزر#ایالم_پایتخت_خادمین_سیدالشهدا #م_ ایالمیتیسز#به
#گمشدگان

1401/06/131401/06/1319:2619:26

swo.ilam
4/100

@swo.ilam

swo.dehloran
1/100

@swo.dehloran

۵ 1401/6/31تا1401/6/1از بهزیستی ایالم

https://instagram.com/swo.ilam
https://nwbx.ir/flO7otqzCbU
https://instagram.com/swo.dehloran
https://nwbx.ir/flO7oeFzCbU


انزوای دانش آمرار بزهیه نوشت افتد #ر#مشق_مهربانی #مهر _ پایان _ ندا
انر_دهلیتیسز#بهدار.روخرمناطق کم ب

1401/06/131401/06/1316:1616:16

swo.dehloran| @ادامه
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تلگرام
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یضاکز به خانواده های متقارنها واگذاری کودکان این مآه رین خاطرست است بهترپرست و بدسرپراز کودکان بی س…
ای دومین باررهای فصل تابستان و بزوین ررز در آخو، و امرایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ��ند خوانده است. زرف

…ی از جنس شادی و اشک بود،لمیزبان محفایالمیتیسزبهگاهرخوارماه سال جاری شیررویردر شه
1401/06/301401/06/3010:3810:38

ائر گمشده توسط ستاد گمشدگان اینز۶۰۰��: ایالمیتیسزبهکلریل داده شدند مدیوائر گمشده به خانوادهها تحز۶۰۰
امراینستاگTabrizirab @✅ ��یزرری تبویل داده شدند. اخبار فوان به خانوادههایشان تحره کل مستقر در مهرادا

https://instagram.com/tabrizirab
1401/06/291401/06/2913:0313:03

فاهرن، کار و وعاتت رازوای تصدی رفا» بواهدی زی «محمدهادی فرای اسالمی، نامه معروز مجلس شوجلسه علنی امر…
ه کلرائر گمشده توسط ستاد گمشدگان این اداز۶۰۰:ایالمیتیسزبهکلرند، مدیوعلیرون��ل شد. وی اعالم وصعاجتما

…روفتهشدگان کنکرنامه علمی پذیرکا��یل داده شدند./جام جم وان به خانوادههایشان تحرمستقر در مه
1401/06/291401/06/2911:0311:03

ائر گمشده توسط ستاد گمشدگانز۶۰۰��: ایالمیتیسزبهکلریل داده شدند مدیوائر گمشده به خانوادهها تحز۶۰۰��
toloukermanshahیل داده شدند./ ایسنا @وان به خانوادههایشان تحره کل مستقر در مهراین ادا

1401/06/291401/06/2910:2310:23

ائر گمشده توسط ستاد گمشدگانز۶۰۰��: ایالمیتیسزبهکلرمدی��یل داده شدند وائر گمشده به خانوادهها تحز۶۰۰
یل داده شدند. شما هم در بیداری آذربایجان سهیم هستید:وان به خانوادههایشان تحره کل مستقر در مهراین ادا

http://t.me/joinchat/AAAAADvGKrT_oYqWS-wrxQ��ام رتلگInstagram.com/oyaqliq_ir�👇�امراینستاگ
1401/06/291401/06/2909:5509:55

(غرب آنالین (ایالم نو
26/100

@gharbonlinee

یرتبریز خب ✔ ️
40/100

@tabrizirab

ی مشهد و ایرانراخبار فو
40/100

@akhbarforimashhad

طلوع کرمانشاه
29/100

@toloukermanshah

ی آذربایجانربیدا 😷
38/100

@oyaqliq

۸ 1401/6/31تا1401/6/1از بهزیستی ایالم

https://t.me/gharbonlinee
https://nwbx.ir/fl7Vv9d06UD
https://t.me/tabrizirab
https://nwbx.ir/fl6TVqbtkmO
https://t.me/akhbarforimashhad
https://nwbx.ir/fl6N39WHbu9
https://t.me/toloukermanshah
https://nwbx.ir/fl6LHcfklgw
https://t.me/oyaqliq
https://nwbx.ir/fl6KkHEw3ME


ائر گمشده توسط ستاد گمشدگانز۶۰۰��: ایالمیتیسزبهکلریل داده شدند مدیوائر گمشده به خانوادهها تحز۶۰۰️⭕
🆔 @JamejamDailyیل داده شدند.وان به خانوادههایشان تحره کل مستقر در مهراین ادا

1401/06/291401/06/2909:5409:54

ینرامی آیا میدانید بهتروالدین گ��ی چشم لافیک| پیشگیری از تنبر#اینفوگ
ه کلری است روابط عمومی اداگسال6یرزی چشم لمان تنبرای تشخیص و درسن ب

/https://t.me��انا زی لپایگاه و کانال خبری تحلی��استان ایالمیتیسزبه
Zaanaanews

1401/06/231401/06/2314:3714:37

"حسین️▫یل خانواده ها شدند وان تحرز مهرائر گمشده در مز۲۷۵��
ان بهرائزگفت: از همان ابتدای سفر استان ایالمیتیسزبهکلرند"، مدیوعلیرون

ان مستقررزی مهردر پایانه میتیسزبهمانزسان سارکربال تیم های خدمت 
له بهویتهای محروی از مامکد: یرهار کظاایالمیتیسزبهکلرمدی️▫شدند. 

…ادرشناسایی افیتیسزبهمانزسا

1401/06/231401/06/2308:0808:08

555گفت: هم اینکایالمیتیسزبهه کلری اداعر اجتماون امومعا��خانوار چند قلو 555ازایالمیتیسزبهحمایت��
ی محمودی با اعالم این خبر افزود: این اقدام درل ع��ند. رداروخره کل برهای این اداتند چند قلو از حمایزرای فرخانوار دا

…ی خانواده ها و جلوگیری از پیریلایش نرخ جمعیت، کاهش مشکالت مازاستای سیاستهای افر
1401/06/221401/06/2220:5220:52

روزنامه جام جم
42/100

@jamejamdaily

زانا
40/100

@zaanaanews

ی ایالم رصدرکانال خب
22/100

@ilamrasad_ir

ی پیغام نیوزرکانال خب
6/100

@payghameilam
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https://t.me/jamejamdaily
https://nwbx.ir/fl6OMOrlFFU
https://t.me/zaanaanews
https://nwbx.ir/flZ-hZzz1nz
https://t.me/ilamrasad_ir
https://nwbx.ir/flZQnLDFQKF
https://t.me/payghameilam
https://nwbx.ir/flZhBBon.qE


ارزایه یک هراز اایالمیتیسزبهمدیر کل��ان ران حسینی در مهرائزبه ایالمیتیسزبهد خدمتروار مزایه یک هرا��
ند"، اینوعلیروبه گفته "حسین ن��ن خبر داد. وه کل تاکنران توسط این اداران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روم

…یتیوک هریل مداویلچر، تحوعمیر تان، رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهخدمات شامل ساماند
1401/06/221401/06/2215:1715:17

ان مدیر کلران حسینی در مهرائزبه ایالمیتیسزبهد خدمتروار مزایه یک هرگمشده به خانواد هایشان/ا۲۷۵یلوتح
ن خبر داد. بهوه کل تاکنران توسط این اداران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبه

…ان،رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهند"، این خدمات شامل ساماندوعلیروگفته "حسین ن
1401/06/221401/06/2214:3214:32

امی آیا میدانیدروالدین گ��ی_چشم لافیک| پیشگیری از #تنبر #اینفوگ��
روابط��ی است گسال6یرزی چشم لمان تنبرای تشخیص و درین سن بربهت

taranombahari_ilam@استان ایالمیتیسزبهه کلرعمومی ادا

1401/06/221401/06/2212:4812:48

ان مدیر کلران حسینی در مهرائزبه ایالمیتیسزبهد خدمتروار مزایه یک هرا
انران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبه

ند"، این خدماتوعلیرون خبر داد. به گفته "حسین نوه کل تاکنرتوسط این ادا
یلویلچر، تحوعمیر تان، رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهشامل ساماند

…ی گمشدهتیوک هرمدا

طلوع ایالم
34/100

@tolouilam

مردم و مسئولین استان ایالم
35/100

@mardom_modiran

یرترنم بها
6/100

@taranombahari_ilam

روزنامه فرصت امروز
14/100

@forsat_net_ilam
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https://t.me/tolouilam
https://nwbx.ir/flY3CaKbvAF
https://t.me/mardom_modiran
https://nwbx.ir/flY1a8TkAp1
https://t.me/taranombahari_ilam
https://nwbx.ir/flYVOxh1Ae-
https://t.me/forsat_net_ilam
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1401/06/221401/06/2212:2312:23

امی آیا میدانیدروالدین گ��ی_چشم لافیک| پیشگیری از #تنبر #اینفوگ��
روابط��ی است گسال6یرزی چشم لمان تنبرای تشخیص و درین سن بربهت

sepehrilam@استان ایالمیتیسزبهه کلرعمومی ادا

1401/06/221401/06/2209:4509:45

نامهرب��امی آیا می دانید؟ ری چشم والدین گلافیک| پیشگیری از تنبر#اینفوگ
ی بسوی کاهش نابینایی و کم بیناییهاری چشم لری پیشگیری از تنبوکش

استان ایالمیتیسزبهه کلرسال می باشد روابط عمومی ادا6تا3کودکان
لین استان ایالم.ودم ومسئرسانی مرکانال خبری و اطالع ��
@mardom_modiran

1401/06/221401/06/2200:4500:45

forsat_net_ilam| @ادامه

ی سپهر ایالمرکانال خب
4/100

@sepehrilam

مردم و مسئولین استان ایالم
35/100

@mardom_modiran

ایالم رسانه
30/100

@ilamrasaneh
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https://t.me/sepehrilam
https://nwbx.ir/flYMySH4Tio
https://t.me/mardom_modiran
https://nwbx.ir/flYkFIkMwvG
https://t.me/ilamrasaneh
https://nwbx.ir/flYkI~Xoxo2


نامهرب��امی آیا می دانید؟ ری چشم والدین گلافیک| پیشگیری از تنبر#اینفوگ
ی بسوی کاهش نابینایی و کم بیناییهاری چشم لری پیشگیری از تنبوکش

استان ایالمیتیسزبهه کلرسال می باشد روابط عمومی ادا6تا3کودکان
@ilamrasaneh

1401/06/221401/06/2200:4500:45

نامهرب��امی آیا می دانید؟ ری چشم والدین گلافیک| پیشگیری از تنبر#اینفوگ
ی بسوی کاهش نابینایی و کم بیناییهاری چشم لری پیشگیری از تنبوکش

استان ایالمیتیسزبهه کلرسال می باشد روابط عمومی ادا6تا3کودکان
@tejaratonlein

1401/06/201401/06/2023:0623:06

یهاری چشم لری پیشگیری از تنبونامه کشرب��امی آیا می دانید؟ ری چشم والدین گلافیک| پیشگیری از تنبر#اینفوگ
استان ایالمیتیسزبهه کلرسال می باشد روابط عمومی ادا6تا3بسوی کاهش نابینایی و کم بینایی کودکان

@tolouilam
1401/06/201401/06/2017:0717:07

ilamrasaneh| @ادامه

تجارت انالین
2/100

@tejaratonlein

طلوع ایالم
34/100

@tolouilam

ی پیغام نیوزرکانال خب
6/100

@payghameilam
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https://t.me/tejaratonlein
https://nwbx.ir/flW9NqV8a.Q
https://t.me/tolouilam
https://nwbx.ir/flW-GCZJO.r
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نامهرب��امی آیا می دانید؟ ری چشم والدین گلافیک| پیشگیری از تنبر#اینفوگ
ی بسوی کاهش نابینایی و کم بیناییهاری چشم لری پیشگیری از تنبوکش

استان ایالمیتیسزبهه کلرسال می باشد روابط عمومی ادا6تا3کودکان
👇👇👇👇👇@ payghameilam

1401/06/201401/06/2010:0610:06

نامهرب��امی آیا می دانید؟ ری چشم والدین گلافیک| پیشگیری از تنبر#اینفوگ
ی بسوی کاهش نابینایی و کم بیناییهاری چشم لری پیشگیری از تنبوکش

استان ایالمیتیسزبهه کلرسال می باشد روابط عمومی ادا6تا3کودکان
@jammak

1401/06/201401/06/2010:0110:01

های مثبتروسعی کنید با��گاه سازی پیشگیری از خودکشی آافیک| ر#اینفوگ
یت کنیدوا در وجودتان شناسایی و تقری تهان هسجان و ره خود، دیگردربا
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«باجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��

استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا️♦یم»* زعمل امید بسا
@tejaratonlein

payghameilam| @ادامه

ی جامك نیوزرپایگاه تحلیلی _خب
40/100

@jammak

4

تجارت انالین
2/100

@tejaratonlein
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https://t.me/jammak
https://nwbx.ir/flWPTFH2pKj
https://t.me/tejaratonlein
https://nwbx.ir/flVr7lT~1hj


1401/06/191401/06/1911:5111:51

های مثبتروگاه سازی پیشگیری از خودکشی سعی کنید باآافیک/ ر اینفوگ��
۱۰یت کنیدوا در وجودتان شناسایی و تقری تهان هسجان و ره خود، دیگردربا

هانی پیشگیری از خودکشی با شعار: «با عملجز وماه ررویرشه۱۹ابر بارسپتامبر ب
�👇👇�استان ایالمیتیسزبهه کلریم» روابط عمومی ادازامید بسا

🆔@payjor_ilam

1401/06/191401/06/1910:5610:56

زوماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��یت کنید ووجودتان شناسایی و تق…
روابط عمومی️♦یم»* زهانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«با عمل امید بساج

��انا زی لپایگاه و کانال خبری تحلی��استان ایالمیتیسزبهه کلرادا

https://t.me/Zaanaanews

1401/06/191401/06/1910:2110:21

tejaratonlein| @ادامه

payjor /پی جور
9/100

@payjor_ilam

زانا
40/100

@zaanaanews

ی پیغام نیوزرکانال خب
6/100

@payghameilam
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https://t.me/payjor_ilam
https://nwbx.ir/flVxCo4Rvii
https://t.me/zaanaanews
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های مثبتروسعی کنید با��گاه سازی پیشگیری از خودکشی آافیک| ر#اینفوگ
یت کنیدوا در وجودتان شناسایی و تقری تهان هسجان و ره خود، دیگردربا
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«باجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��

استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا️♦یم»* زعمل امید بسا
👇👇👇👇👇@ payghameilam

1401/06/191401/06/1910:1410:14

ا درری تهان هسجان و ره خود، دیگرهای مثبت درباروسعی کنید با��گاه سازی پیشگیری از خودکشی آافیک| ر#اینفوگ
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«با عملجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��یت کنید ووجودتان شناسایی و تق

rasankhabar www.rasankhabar.ir@استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا️♦یم»* زامید بسا
1401/06/191401/06/1909:5609:56

های مثبتروسعی کنید با��گاه سازی پیشگیری از خودکشی آافیک| ر#اینفوگ
یت کنیدوا در وجودتان شناسایی و تقری تهان هسجان و ره خود، دیگردربا
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«باجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��

استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا️♦یم»* زعمل امید بسا
@taranombahari_ilam

1401/06/191401/06/1909:4909:49

payghameilam| @ادامه
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های مثبتروگاه سازی پیشگیری از خودکشی سعی کنید باآافیک| ر#اینفوگ
یت کنیدوا در وجودتان شناسایی و تقری تهان هسجان و ره خود، دیگردربا

هانی پیشگیری از خودکشی با شعار «باجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10
tolouilam@استان ایالمیتیسزبهه کلریم» روابط عمومی ادازعمل امید بسا

1401/06/191401/06/1909:4809:48

ا درری تهان هسجان و ره خود، دیگرهای مثبت درباروگاه سازی پیشگیری از خودکشی سعی کنید باآافیک| ر#اینفوگ
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار «با عملجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10یت کنیدووجودتان شناسایی و تق

ilamiyaan@استان ایالمیتیسزبهه کلریم» روابط عمومی ادازامید بسا
1401/06/191401/06/1909:4609:46

های مثبتروسعی کنید با��گاه سازی پیشگیری از خودکشی آافیک| ر#اینفوگ
یت کنیدوا در وجودتان شناسایی و تقری تهان هسجان و ره خود، دیگردربا
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«باجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��

استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا️♦یم»* زعمل امید بسا
@ilamrasaneh

1401/06/191401/06/1909:4309:43

ا درری تهان هسجان و ره خود، دیگرهای مثبت درباروسعی کنید با��گاه سازی پیشگیری از خودکشی آافیک| ر#اینفوگ
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«با عملجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��یت کنید ووجودتان شناسایی و تق

tolouilam| @ادامه
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ofooghilam@استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا️♦یم»* زامید بسا
1401/06/191401/06/1909:3509:35

ا درری تهان هسجان و ره خود، دیگرهای مثبت درباروسعی کنید با��گاه سازی پیشگیری از خودکشی آافیک| ر#اینفوگ
هانی پیشگیری از خودکشی با شعار *«با عملجز وماه ررویرشه19ابر بارسپتامبر ب10��یت کنید ووجودتان شناسایی و تق

jammak@استان ایالمیتیسزبهه کلرروابط عمومی ادا️♦یم»* زامید بسا
1401/06/191401/06/1909:3409:34

زودید امرزدر حاشیه با️♦ان توانخواه و سالمند است رائز«حامی» که «حامی» …
هری فقیه در استان و امام جمعه ایالم از ستاد گمشدگان و موکب ادالونماینده 

یعل ضایعه نخاوی حامی» معللوان، اقدام «رز مهرمستقر در مایالمیتیسزبهکل
د توجه و تقدیر حجترولیت و سالمند موای معلران دارائزیلچر وعمیر تایالمی در 

…االسالم

1401/06/171401/06/1718:1118:11

گفت:ایالمیتیسزبهار میشود مدیر کلزگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مر?پنجمین سوگوا
ار خواهد شد.زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرپنجمین سوگوا

…ارزگرر بوفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروحسین ن��
1401/06/171401/06/1718:0018:00

ofooghilam| @ادامه
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زودید امرزدر حاشیه با️♦ان توانخواه و سالمند است رائز«حامی» که «حامی» …
هری فقیه در استان و امام جمعه ایالم از ستاد گمشدگان و موکب ادالونماینده 

یعل ضایعه نخاوی حامی» معللوان، اقدام «رز مهرمستقر در مایالمیتیسزبهکل
د توجه و تقدیر حجترولیت و سالمند موای معلران دارائزیلچر وعمیر تایالمی در 

…االسالم

1401/06/171401/06/1717:5417:54

ی فقیه در استان و اماملوز نماینده ودید امرزدر حاشیه با️♦ان توانخواه و سالمند است رائز«حامی» که «حامی» …
ل ضایعهوی حامی» معللوان، اقدام «رز مهرمستقر در مایالمیتیسزبهه کلرجمعه ایالم از ستاد گمشدگان و موکب ادا

…د توجه و تقدیر حجت االسالمرولیت و سالمند موای معلران دارائزیلچر وعمیر تی ایالمی در عنخا
1401/06/171401/06/1717:0917:09

یی بهود و پاسخگریابی عملکزرد بر اساس اعالم دفتر ارا کسب کرر وی کشلرتبه عاایالمیتیسزبهنت توانبخشیومعا
روی در کشلفق به کسب رتبه عاومایالمیتیسزبهه کلرر توانبخشی اداونت امو، معاایالمیتیسزبهه کلرشکایات ادا

…،1400ی شش ماهه دوم سالتیابی شاخص های نظام نامه نظارزرش بر اساس ارازشده است. بر اساس این گ
1401/06/161401/06/1616:1716:17

فاهرای رعالیت بفزی در حال وجیح داده و شبانه ررا تران رائزسانی به راهپیمایی اربعین خدمت رکت در رحسینی و ش…
گانهاییست که از هفته گذشته باری از اکیاستان ایالمیتیسزبهه کلرمجموعه ادا️♦میهمانان حسینی هستند. 

…ان وران آغاز و مددکارزی مهرا در پایانه مرعالیت خود فان گمشده رائزی هار موکب و ستاد ساماندراستق
1401/06/151401/06/1521:1021:10

فاهرای رعالیت بفزی در حال وجیح داده و شبانه ررا تران رائزسانی به راهپیمایی اربعین خدمت رکت در رحسینی و ش…
گانهاییست که از هفته گذشته باری از اکیاستان ایالمیتیسزبهه کلرمجموعه ادا️♦میهمانان حسینی هستند. 

…ان وران آغاز و مددکارزی مهرا در پایانه مرعالیت خود فان گمشده رائزی هار موکب و ستاد ساماندراستق
1401/06/151401/06/1520:0320:03

tolouilam| @ادامه
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گفت:ایالمیتیسزبه مدیر کل��ار میشود زگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس " مسیر سبز " له مرسوگوا��
��ار خواهد شد. زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان " مسیر سبز " له مرپنجمین سوگوا

…ارزگرر بوفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروحسین ن
1401/06/151401/06/1520:0020:00

گفت:ایالمیتیسزبهمدیر کل️❇ار میشود* زگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مر*پنجمین سوگوا
ار خواهد شد.زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرپنجمین سوگوا

…روفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروحسین ن️❇
1401/06/141401/06/1413:2013:20

ایالمیتیسزبهر_ مدیر کلوار می شود پی جزگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مرپنجمین سوگوا
ار خواهد شد.زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان «مسیر سبز» له مرگفت: پنجمین سوگوا

…ند با اعالم این خبروعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهر ایالم به نقل از روابط عمومیوش پی جرازبه گ
1401/06/141401/06/1411:5911:59

گفت:ایالمیتیسزبهمدیر کل️❇ار میشود* زگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مر*پنجمین سوگوا
ار خواهد شد.زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرپنجمین سوگوا

…روفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروحسین ن️❇
1401/06/141401/06/1411:2511:25

گفت:ایالمیتیسزبهمدیر کل️❇ار میشود* زگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مر*پنجمین سوگوا
ار خواهد شد.زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرپنجمین سوگوا

…روفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروحسین ن️❇
1401/06/141401/06/1411:1011:10
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ارزگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مر*پنجمین سوگوا
ی عکس با عنوانله مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهمدیر کل️❇میشود* 

ار خواهد شد.زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیو"مسیر سبز" 
شته عکاسی و درره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروحسین ن️❇

…روفه ای و آماتردو بخش ح

1401/06/141401/06/1411:1011:10

گفت:ایالمیتیسزبهمدیر کل️❇ار میشود* زگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مر*پنجمین سوگوا
ار خواهد شد.زگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرپنجمین سوگوا

…روفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروحسین ن️❇
1401/06/141401/06/1411:0611:06

گفت:ایالمیتیسزبهار میشود* مدیر کلزگره اربعین حسینی در ایالم بژیوی عکس "مسیر سبز" له مر*پنجمین سوگوا
ار خواهد شد. حسینزگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرپنجمین سوگوا

…ارزگرر بوفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیرون
1401/06/141401/06/1411:0211:02
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جایی استان شدره شهید ردستگاه برتر جشنواایالمیتیسزبهه کلرادا��
استان ایالم در بیست و۱۴۰۰صه خدمت سالریدگان عزگراسم تقدیر از برم️♦

ر استاندار،وز شنبه با حضوهر امرظجایی پیش از ره شهید رپنجمین جشنوا
یزی استانرنامه ریت و برالن در سالن اجتماعات مدیومانده سپاه و دیگر مسئرف

…در این️♦ار شد. زگرایالم ب
1401/06/121401/06/1219:5419:54

اسمرجایی استان شد مره شهید ردستگاه برتر جشنواایالمیتیسزبهه کلرادا
استان ایالم در بیست و پنجمین۱۴۰۰صه خدمت سالریدگان عزگرتقدیر از ب

مانده سپاهرر استاندار، فوز شنبه با حضوهر امرظجایی پیش از ره شهید رجشنوا
ارزگریزی استان ایالم برنامه ریت و برالن در سالن اجتماعات مدیوو دیگر مسئ

…ه ورشد. در این جشنوا
1401/06/121401/06/1217:0817:08

صه خدمتریدگان عزگراسم تقدیر از برم️♦جایی استان شد ره شهید ردستگاه برتر جشنواایالمیتیسزبهه کلرادا��
ماندهرر استاندار، فوز شنبه با حضوهر امرظجایی پیش از ره شهید راستان ایالم در بیست و پنجمین جشنوا۱۴۰۰سال

…در این️♦ار شد. زگریزی استان ایالم برنامه ریت و برالن در سالن اجتماعات مدیوسپاه و دیگر مسئ
1401/06/121401/06/1213:5313:53

صه خدمتریدگان عزگراسم تقدیر از برم️♦جایی استان شد ره شهید ردستگاه برتر جشنواایالمیتیسزبهه کلرادا��
ماندهرر استاندار، فوز شنبه با حضوهر امرظجایی پیش از ره شهید راستان ایالم در بیست و پنجمین جشنوا۱۴۰۰سال

…در این️♦ار شد. زگریزی استان ایالم برنامه ریت و برالن در سالن اجتماعات مدیوسپاه و دیگر مسئ
1401/06/121401/06/1213:2613:26
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جایی استان شدره شهید ردستگاه برتر جشنواایالمیتیسزبهه کلرادا��
استان ایالم در بیست و۱۴۰۰صه خدمت سالریدگان عزگراسم تقدیر از برم️♦

ر استاندار،وز شنبه با حضوهر امرظجایی پیش از ره شهید رپنجمین جشنوا
یزی استانرنامه ریت و برالن در سالن اجتماعات مدیومانده سپاه و دیگر مسئرف

…در این️♦ار شد. زگرایالم ب
1401/06/121401/06/1213:2013:20

ی عتباتهارر وکشیتیسزبهان جامعهرائزان/ کاروان ران تا مهرت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایریازبه اشتیاق ️❇
مرشنبه در میان استقبال گرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف۲۰۰کاروان��عالیات شدند 

…ان که از نقاط مختلفرائزاین ��ان شدند. رستان مهرد شهران وارو مهایالمیتیسزبهالنومدیر کل و مسئ
1401/06/111401/06/1100:5600:56

ی عتبات عالیاتهارر وکشیتیسزبهان جامعهرائزان/ کاروان ران تا مهرت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایریازبه اشتیاق 
م مدیر کل ورشنبه در میان استقبال گرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف۲۰۰شدند کاروان

…روان که از نقاط مختلف کشرائزان شدند. این رستان مهرد شهران وارو مهایالمیتیسزبهالنومسئ
1401/06/101401/06/1015:0615:06

ی عتبات عالیاتهارر وکشیتیسزبهان جامعهرائزان/ کاروان ران تا مهرت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایریازبه اشتیاق 
م مدیر کل ورشنبه در میان استقبال گرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف۲۰۰شدند کاروان

…روان که از نقاط مختلف کشرائزان شدند. این رستان مهرد شهران وارو مهایالمیتیسزبهالنومسئ
1401/06/101401/06/1012:1512:15

ی عتبات عالیاتهارر وکشیتیسزبهان جامعهرائزان/ کاروان ران تا مهرت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایریازبه اشتیاق 
م مدیر کل ورشنبه در میان استقبال گرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف۲۰۰شدند کاروان

…روان که از نقاط مختلف کشرائزان شدند. این رستان مهرد شهران وارو مهایالمیتیسزبهالنومسئ
1401/06/101401/06/1012:0612:06

ofooghilam| @ادامه
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ی عتبات عالیاتهارر وکشیتیسزبهان جامعهرائزان/ کاروان ران تا مهرت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایریازبه اشتیاق 
م مدیر کل ورشنبه در میان استقبال گرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف۲۰۰شدند کاروان

…روان که از نقاط مختلف کشرائزان شدند. این رستان مهرد شهران وارو مهایالمیتیسزبهالنومسئ
1401/06/101401/06/1011:2511:25

ی عتباتهارر وکشیتیسزبهان جامعهرائزان/ کاروان ران تا مهرت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایریاز**ب ه اشتیاق 
مرشنبه در میان استقبال گرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف۲۰۰عالیات شدند ** کاروان

…ان که از نقاطرائزان شدند. این رستان مهرد شهران وارو مهایالمیتیسزبهالنومدیر کل و مسئ
1401/06/101401/06/1011:2211:22

ند»وعلیرو«حسین ن��در سامانه سامد ایالمیتیسزبهیی مدیر کلوپاسخگ��
لولت سه شنبه اوگداشت هفته درزدر آستانه بایالمیتیسزبهمدیر کل

دمیرر در سامانه سامد پاسخگوی تماسهای موبا حض11یلا9ماه از ساعترویرشه
tejaratonleinخواهد بود @

1401/06/101401/06/1011:2211:22

ی عتباتهارر وکشیتیسزبهان جامعهرائزان/ کاروان ران تا مهرت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایریازبه اشتیاق ��
مرشنبه در میان استقبال گرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف۲۰۰عالیات شدند کاروان

…ان که از نقاط مختلفرائزان شدند. این رستان مهرد شهران وارو مهایالمیتیسزبهالنومدیر کل و مسئ
1401/06/101401/06/1011:1911:19

ان اربعینرائزسانی به رای خدمات ران برز مهردر مایالمیتیسزبهه کلری گمشدگان و موکب اداهار ستاد ساماندراستق
اهپیماییرکت در رای شران برز مهران به مرائزیمت زسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان و عرا رحسینی در آستانه ف
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2/100
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…ی به عشاق حسینی درهای خدمات دربایالمیتیسزبهه کلراربعین حسینی ستاد گمشدگان و موکب ادا
1401/06/091401/06/0913:0613:06

ان اربعینرائزسانی به رای خدمات ران برز مهردر مایالمیتیسزبهه کلری گمشدگان و موکب اداهار ستاد ساماندراستق
اهپیماییرکت در رای شران برز مهران به مرائزیمت زسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان و عرا رحسینی در آستانه ف

…ی به عشاق حسینی درهای خدمات دربایالمیتیسزبهه کلراربعین حسینی ستاد گمشدگان و موکب ادا
1401/06/091401/06/0912:3112:31

مان بازه شهر افتتاح شد همردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک10
ی استاندار، نمایندهتن سیاسی،امنیور معاولت و با حضوامیداشت هفته درگ
۱۰یلالن محوماندار و جمعی از مسئرای اسالمی، فرودم ایالم در مجلس شرم

کترن مشاوه شهر افتتاح شد . معاردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک
…در حاشیه اینایالمیتیسزبهدمیرهای م

1401/06/081401/06/0814:3514:35

مان بازهم��ه شهر افتتاح شد ردر دیتیسز#بهیانونی مددجوواحد مسک10��
ی استاندار، نمایندهتن سیاسی، امنیور معاولت و با حضوامیداشت #هفته_درگ
۱۰یلالن محوماندار و جمعی از مسئرای اسالمی، فرودم ایالم در مجلس شرم

کترن مشاومعا��ه شهر افتتاح شد. ردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک
…درایالمیتیسزبهدمیرهای م

1401/06/071401/06/0714:1214:12

رولت و با حضوامیداشت هفته درمان با گزهم��ه شهر افتتاح شد ردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک10��
۱۰یلالن محوماندار و جمعی از مسئرای اسالمی، فرودم ایالم در مجلس شری استاندار، نماینده متن سیاسی،امنیومعا

…در حاشیهایالمیتیسزبهدمیرکت های مرن مشاومعا��ه شهر افتتاح شد. ردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک
1401/06/071401/06/0711:2211:22
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مان بازه شهر افتتاح شد همردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک10��
ی استاندار، نمایندهتن سیاسی،امنیور معاولت و با حضوامیداشت هفته درگ
۱۰یلالن محوماندار و جمعی از مسئرای اسالمی، فرودم ایالم در مجلس شرم

کترن مشاوه شهر افتتاح شد . معاردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک
…در حاشیه اینایالمیتیسزبهدمیرهای م

1401/06/071401/06/0711:0611:06

ینه مسکن وزابری سهم کمک هرب۲ایشزی خدمت از افگدر یکسالایالمیتیسزبهلت درودهای دروگذری بر دستا
لتوم «دراده خزآ ️بت ?وهای پشت نراری مستمری خانوارقریان تا بوی مددجگنشستزداخت بیمه بارداشتن سقف پرب
…قابتره رودهمین دزئیسی" بود که در سیراهیم ری آیت اهلل دکتر "سید ابتان قوی»، شعار انتخاباردمی، ایرم
1401/06/051401/06/0520:3220:32

ینه مسکن وزابری سهم کمک هرب۲ایشزاز اف��ی خدمت* گدر یکسالایالمیتیسزبهلت درودهای درو*گذری بر دستا
لتو«د��م راده خزآ ️بت ?وهای پشت نراری مستمری خانوارقریان تا بوی مددجگنشستزداخت بیمه بارداشتن سقف پرب
…قابتره رودهمین دزئیسی" بود که در سیراهیم ری آیت اهلل دکتر "سید ابتان قوی»، شعار انتخاباردمی، ایرم
1401/06/021401/06/0219:1019:10

ینه مسکن وزابری سهم کمک هرب۲ایشزاز اف��ی خدمت* گدر یکسالایالمیتیسزبهلت درودهای درو*گذری بر دستا
لتو«د��م راده خزآ ️بت ?وهای پشت نراری مستمری خانوارقریان تا بوی مددجگنشستزداخت بیمه بارداشتن سقف پرب
…قابتره رودهمین دزئیسی" بود که در سیراهیم ری آیت اهلل دکتر "سید ابتان قوی»، شعار انتخاباردمی، ایرم
1401/06/021401/06/0218:0118:01

ینه مسکن وزابری سهم کمک هرب۲ایشزاز اف��ی خدمت* گدر یکسالایالمیتیسزبهلت درودهای درو*گذری بر دستا
لتو«د��م راده خزآ ️بت ?وهای پشت نراری مستمری خانوارقریان تا بوی مددجگنشستزداخت بیمه بارداشتن سقف پرب
…قابتره رودهمین دزئیسی" بود که در سیراهیم ری آیت اهلل دکتر "سید ابتان قوی»، شعار انتخاباردمی، ایرم
1401/06/021401/06/0217:4617:46

ی تسنیم ایالمرگزارخب
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ینه مسکن وزابری سهم کمک هرب۲ایشزاز اف��ی خدمت* گدر یکسالایالمیتیسزبهلت درودهای درو*گذری بر دستا
لتو«د��م راده خزآ ️بت ?وهای پشت نراری مستمری خانوارقریان تا بوی مددجگنشستزداخت بیمه بارداشتن سقف پرب
…قابتره رودهمین دزئیسی" بود که در سیراهیم ری آیت اهلل دکتر "سید ابتان قوی»، شعار انتخاباردمی، ایرم
1401/06/021401/06/0217:1617:16

ینه مسکن وزابری سهم کمک هرب۲ایشزی خدمت از افگدر یکسالایالمیتیسزبهلت درودهای دروگذری بر دستا️⭕
لتوم «دراده خزآ ️بت ?وهای پشت نراری مستمری خانوارقریان تا بوی مددجگنشستزداخت بیمه بارداشتن سقف پرب
…قابتره رودهمین دزئیسی" بود که در سیراهیم ری آیت اهلل دکتر "سید ابتان قوی»، شعار انتخاباردمی، ایرم
1401/06/021401/06/0212:3712:37

ینه مسکن وزابری سهم کمک هرب۲ایشزاز اف��ی خدمت* گدر یکسالایالمیتیسزبهلت درودهای درو*گذری بر دستا
لتو«د��م راده خزآ ️بت ?وهای پشت نراری مستمری خانوارقریان تا بوی مددجگنشستزداخت بیمه بارداشتن سقف پرب
…قابتره رودهمین دزئیسی" بود که در سیراهیم ری آیت اهلل دکتر "سید ابتان قوی»، شعار انتخاباردمی، ایرم
1401/06/021401/06/0211:3711:37

لتود��**ایالمیتیسزبهدهم درزلت سیودهای یکساله دروی بر دستاه**ن گا
ئیسی بود که درراهیم ری آیت اهلل سیدابتان قوی، شعار انتخاباردمی، ایرم

ی ویتری از سوی ستاد تبلیغاویاست جمهرقابت انتخابات ره رودهمین دزسی
ده ای از سویردمی " بودن شعار، با اقبال گستراعالم و با توجه به پیوست "م

…۲ایشزاف��دم مواجه شد. رم

1401/06/021401/06/0210:1510:15
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خبر

۲۷ 1401/6/31تا1401/6/1از بهزیستی ایالم



ساماندهی شدندایالمبهزیستیزائر گمشده در600
یتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازند بیان داشت: گوعلیروش تابناک ایالم ؛ حسین نرازبه گ

یل خانواده هایشانوز تحرمستقر در میتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در م
…ی گمشدگان عالوه بر ستاد گمشدگان در پایانههند ساماندویع در ررر تسوشدند. وی ادامه داد: به منظ

1401/06/301401/06/3016:4816:48

دختران و زنان ایالمی آموزشهای خودمراقبتی فرا می گیرند
زوده" رران افسزو، "فرایالمیتیسزبهنالین به نقل از روابط عمومیآتیهآش رازبه گ

گاه تربیت مربی این طرح با اعالم این خبر افزود: اینرشنبه در حاشیه کارهاچ
ا خواهد شد. وی با ذکر اینکهری نیمه دوم سال اجلای دومین سال متوارطرح ب

سال هستند ادامه داد: جامعه٤٠تا١٣نانزان و رجامعه هدف این طرح دخت
…نانزهدف طرح 

1401/06/301401/06/3015:3615:36

و جهاددانشگاهی ایالمبهزیستیی بینرتفاهم نامه همکا
ند»وعلیرو، «حسین نایالمیتیسزبهنالین به نقل از روابط عمومیآتیهآش رازبه گ
با تاکید بر اینکه نتیجهی انعقاد تفاهمنامهها بایدایالمیتیسزبهکلرمدی

د: این مجموعهرهار کظفیتهای یکدیگر باشد، اراستفاده متقابل دستگاهها از ظ
ا به کاررا شدن تمام بندهای تفاهمنامهها مقید است و تمام تالش خود ربه اج

…خواهد

1401/06/301401/06/3015:3615:36

بدرقه ای مادرانه برای رفتن در آغوش مادر/ خداحافظی با اشک و لبخند
ای دومین باررهای فصل تابستان و بزوین ررز در آخو، و امرایالمیتیسزبهش آفتاب ایالم به نقل از روابط عمومیرازبه گ

ی دیگر باجز زووی از جنس شادی و اشک بود، امرلمیزبان محفایالمیتیسزبهگاهرخوارماه سال جاری شیررویردر شه
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…ا چشیدندرعم مادر و پدر بودن طایالمیتیسزبهگاهرخواری دیگر از کودکان شیکی یتسرپرتقبل س
1401/06/301401/06/3015:3315:33

و جهاددانشگاهی استان ایالم امضاءبهزیستیی بینرتفاهم نامه همکا
شد
یتیسزبهکلرند» مدیوعلیرو، «حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
با تاکید بر اینکه نتیجهی انعقاد تفاهمنامهها باید استفاده متقابلایالم

ا شدنرد: این مجموعه به اجرهار کظفیتهای یکدیگر باشد، اردستگاهها از ظ
فت.را به کار خواهد گرتمام بندهای تفاهمنامهها مقید است و تمام تالش خود 

…ضار«سیدغالم

1401/06/301401/06/3015:0415:04

دختران و زنان ایالمی آموزشهای خودمراقبتی فرا می گیرند
گاه تربیترشنبه در حاشیه کارهاچز وده رران افسزوکنا از ایالم؛ فررش رازبه گ

ی نیمهلای دومین سال متوارمربی این طرح با اعالم این خبر افزود: این طرح ب
ا خواهد شد.ردوم سال اج

سال هستند ادامه٤٠تا١٣نانزان و روی با ذکر اینکه جامعه هدف این طرح دخت
انرنان مطلقه و دختزست خانوار، رپرنان سزداد: جامعه هدف طرح 

1401/06/301401/06/3015:0115:01

و جهاددانشگاهی استان ایالم امضاء شدبهزیستیی بینربا هدف; تفاهم نامهی همکا
با تاکید بر اینکه نتیجهی انعقاد تفاهمنامهها باید استفاده متقابلایالمیتیسزبهکلرند» ، مدیوعلیرو«حسین ن

ا شدن تمام بندهای تفاهمنامهها مقید است ورد: این مجموعه به اجرهار کظفیتهای یکدیگر باشد، اردستگاهها از ظ
…ی واحد استانههاددانشگاجئیس رضا حسینی» رفت. «سیدغالمرا به کار خواهد گرتمام تالش خود 

1401/06/301401/06/3014:3714:37
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کشور ازبهزیستیتقدیر سرپرست دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات
ایالمبهزیستیمدیر کل

، متن این تقدیر به شرح ذیل است:ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
مان میسرزان آن سارثر و تالش همکاویت مرمانی در نتیجه مدیزفقیت هر ساو"م

دم"رضایت مربه کسب "رتبه برتر در استان ایالمیتیسزبهفقیتوخواهد شد. م
د شاخص هایریابی عملکزرکه بر اساس ا1401جایی سالره شهید ردر جشنوا

…ی و عمومی سطح استانیصاختصا

1401/06/301401/06/3014:1214:12

دختران و زنان ایالمی آموزشهای خودمراقبتی فرا می گیرند
شنبه در حاشیهرهاچز وده" رران افسزو، "فرایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ای دومین سالرگاه تربیت مربی این طرح با اعالم این خبر افزود: این طرح برکا
ا خواهد شد. وی با ذکر اینکه جامعه هدف این طرحری نیمه دوم سال اجلمتوا
سترپرنان سزسال هستند ادامه داد: جامعه هدف طرح ٤٠تا١٣نانزان و ردخت

…نانزخانوار، 

1401/06/301401/06/3014:1214:12

بدرقه ای مادرانه برای رفتن در آغوش مادر/ خداحافظی با اشک و لبخند
های فصل تابستانزوین ررز در آخو، و امرایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

میزبانایالمیتیسزبهگاهرخوارماه سال جاری شیررویرای دومین بار در شهرو ب
ی دیگرکی یتسرپری دیگر با تقبل سجز زووی از جنس شادی و اشک بود، امرلمحف

ا چشیدند. اینرعم مادر و پدر بودن طایالمیتیسزبهگاهرخواراز کودکان شی
…محفل شادی اما با

1401/06/301401/06/3013:1113:11
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ایالمبهزیستیزائر گمشده در600ساماندهی
ائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازنا افزود: گرنگار ایرز دوشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیروحسین ن

یل خانوادهوز تحرمستقر در میتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبه
…ی گمشدگان عالوه بر ستاد گمشدگانهند ساماندویع در ررر تسوهایشان شدند. وی ادامه داد: به منظ

1401/06/301401/06/3007:2207:22

یها با جهاددانشگاهی در خدمت بهتر به جامعه هدفربر تداوم همکاایالمبهزیستیکلرکید مدیات
د و گفت:رمینههای مختلف تاکید کزی استان در ههاددانشگاجبر تداوم همکاریها با ایالمیتیسزبهکلرپژواک خبر: مدی

یگر جامعهرین شکل میتوانند یارین نیست بلکه دستگاهها و نهادهای دیگر به بهتری تنها به معنای خیعکای اجتمارش
…ی واحد استان ایالم، «حسینههاد دانشگاجش روابط عمومی رازباشند. به گیتیسزبههدف
1401/06/291401/06/2923:0323:03

بهزیستیپرس غذا و میان وعده بین زائران اربعین توسط500هزار و3پخت و توزیع
انرائزی هس در ایالم از ساماندراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوامررعصاستان ایالمیتیسزبهند مدیر کلوعلیرون

یعرر تسوخبر داد و گفت: به منظیتیسزبهگمشده در ایام اربعین امسال با عنوان ستاد گمشدگان از سوی ستاد اربعین
…اهران ران یک پایگاه دیگر در شهر مهرزی مهری گمشدگان در پایانه مهند ساماندودر ر
1401/06/291401/06/2918:3218:32

زائر گمشده به600از ساماندهی و تحویلایالمبهزیستیکلرمدی
گان این اداره کل مستقر در مهران خبردخانوادههایشان توسط ستاد گمش

زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد600داد.;
ر، با اعالمویرشه29ز سهشنبه،وند» امروعلیرونگ خبر / «حسین نرش افرازبه گ

یتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازد: گرهار کظاین خبر، ا
یتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در م
ندویع در ررر تسویل خانواده هایشان شدند و به منظوز تحرمستقر در م

…ی گمشدگانهساماند

1401/06/291401/06/2914:4114:41
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یها با جهاددانشگاهی درربر تداوم همکاایالمبهزیستیکلرکید مدیات
خدمت بهتر به جامعه هدف

ند» در دیدار باوعلیرو، «حسین نایالمیتیسزبهه کلرش روابط عمومی ادارازبه گ
د: قانعرهار کظایتیسزبهی واحد استان ایالم به میزبانیههاددانشگاجئیس ر

انرهادگجلوحه کار رسیدن به مطلوبها سراه رکت در رنشدن به وضع موجود و ح
نامههایرین برریتوی از محعکای اجتماراست. وی با بیان اینکه جذب ش

…ای خدماتربیتیسزبه

1401/06/291401/06/2914:2614:26

زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد600
یگش گمشدرازد: گرهار کظر، با اعالم این خبر، اویرشه29ز سهشنبه،وند» امروعلیروداغ به نقل از ایسنا : «حسین نرخب…

یعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تاین 
…یهند ساماندویع در ررر تسویل خانواده هایشان شدند و به منظوز تحرمستقر در میتیسزبه
1401/06/291401/06/2913:5713:57

ایالمبهزیستیزائر گمشده در600ساماندهی
ائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدراز، گ”ندوعلیروحسین ن“به گفته 

یعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبه
رویل خانواده هایشان شدند. وی ادامه داد: به منظوز تحرمستقر در میتیسزبه

زیری گمشدگان عالوه بر ستاد گمشدگان در پایانه مهند ساماندویع در ررتس
…ان یک پایگاه دیگررمه

1401/06/291401/06/2913:5013:50
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ایالمبهزیستیزائر گمشده در600ساماندهی
ائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدراز، گ”ندوعلیروحسین ن“به گفته 

یعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبه
رویل خانواده هایشان شدند. وی ادامه داد: به منظوز تحرمستقر در میتیسزبه

زیری گمشدگان عالوه بر ستاد گمشدگان در پایانه مهند ساماندویع در ررتس
…ان یک پایگاه دیگررمه

1401/06/291401/06/2913:4413:44

زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد600
ائر گمشده به خانوادههایشان توسط ستادز600یلوی و تحهاز ساماندایالمیتیسزبهکلرعصر قم - ایسنا / مدی

هارظر، با اعالم این خبر، اویرشه29ز سهشنبه،وند» امروعلیروان خبر داد. «حسین نره کل مستقر در مهرگمشدگان این ادا
…ان اعالم کهرز مهرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازد: گرک
1401/06/291401/06/2912:5112:51

زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد۶۰۰
د:رهار کظر، با اعالم این خبر، اویرشه۲۹ز سهشنبه،وند» امروعلیرو«حسین ن

زرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازگ
زرمستقر در میتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارمه
ی گمشدگانهند ساماندویع در ررر تسویل خانواده هایشان شدند و به منظوتح

…عالوه بر ستاد گمشدگان در

1401/06/291401/06/2911:4411:44

زائر گمشده اربعین در مرز مهران تحویل خانوادهها شد600:استان ایالمبهزیستیکلرمدی
ائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازد: گرهار کظند» در گفتوگو با ایسنا، با اعالم این خبر، اوعلیرو«حسین ن

یل خانوادهوز تحرمستقر در میتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبه
…ی گمشدگان عالوه بر ستاد گمشدگان درهند ساماندویع در ررر تسوهایشان شدند و به منظ
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1401/06/291401/06/2911:2811:28

زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد600
ازایالمیتیسزبهکلریل خانوادهها شد ایسنا/ مدیوائر گمشده اربعین تحز600

ائر گمشده به خانوادههایشان توسط ستاد گمشدگانز600یلوی و تحهساماند
29ز سهشنبه،وند» امروعلیروان خبر داد. «حسین نره کل مستقر در مهراین ادا

ائر به ستادزعداد تی این گش گمشدرازد: گرهار کظر، با اعالم این خبر، اویرشه
…گمشدگان

1401/06/291401/06/2911:0411:04

زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد600
ی اینگش گمشدرازد: گرهار کظر، در گفتوگو با ایسنا، با اعالم این خبر، اویرشه29ز سهشنبه،وند» امروعلیرو«حسین ن

یتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد ت
…ی گمشدگانهند ساماندویع در ررر تسویل خانواده هایشان شدند و به منظوز تحرمستقر در م

1401/06/291401/06/2910:4810:48

زائر گمشده اربعین تحویل خانوادهها شد600:استان ایالمبهزیستیکلرمدی
ی اینگش گمشدرازد: گرهار کظر، در گفتوگو با ایسنا، با اعالم این خبر، اویرشه29ز سهشنبه،وند» امروعلیرو«حسین ن

یتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد ت
…ی گمشدگانهند ساماندویع در ررر تسویل خانواده هایشان شدند و به منظوز تحرمستقر در م

1401/06/291401/06/2910:0510:05

ایالمبهزیستیزائر گمشده در600ساماندهی
انره کل مستقر در مهرائر گمشده توسط ستاد گمشدگان این اداز600گفت:ایالمیتیسزبهکلریا - مدیراری آزگرخب

هارظز دوشنبه با اعالم این خبر اوند روعلیرویا، حسین نرنگار آرش خبرازیل خانواده هایشان شدند.به گوی و تحهساماند
…ان اعالم کهرز مهرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازداشت : گ

1401/06/291401/06/2909:4509:45
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ساماندهی شدندایالمبهزیستیزائر گمشده به همت600
ی وهان ساماندره کل مستقر در مهرائر گمشده توسط ستاد گمشدگان این اداز600گفت:ایالمیتیسزبهایالم_مدیر کل

ائر به ستادزعداد تند با بیان اینکه این وعلیروس از ایالم؛ حسین نراگزش طلیعه رازیل خانواده هایشان شدند. به گوتح
…کنان وراد توسط کارهار داشت: این افظان اعالم شده است ارز مهرمستقر در میتیسزبهگمشدگان

1401/06/281401/06/2823:1223:12

ایالمبهزیستیزائر گمشده به همت600ساماندهی
هار داشت:ظند اوعلیروکز ایالم ؛ حسین نراری صدا و سیما مزگرش خبرازبه گ

زرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازگ
زرمستقر در میتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارمه
یهند ساماندویع در ررر تسویل خانواده هایشان شدند. وی ادامه داد: به منظوتح

…گمشدگان عالوه بر ستاد

1401/06/281401/06/2821:0421:04

ایالمبهزیستیزائر گمشده در600ساماندهی
ائر به ستادزعداد تی این گش گمشدرازیی افزود: گوز دوشنبه در گفت و گوند روعلیروش آفتاب ایالم ،حسین نرازبه گ

زرمستقر در میتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبهگمشدگان
…ی گمشدگان عالوه بر ستادهند ساماندویع در ررر تسویل خانواده هایشان شدند. وی ادامه داد: به منظوتح
1401/06/281401/06/2815:3215:32

1401در اربعینایالمبهزیستیفیلم | مستند فعالیتهای اداره کل
90MBیافترد
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1401/06/281401/06/2814:3814:38

کب این سازمان دروکشور از مبهزیستیبازدید معاون وزیرتعاون و رییس
ی مهرانزپایانه مر

یهیان خدمات دری محمد قادری در جلنالین ، در این دیدار عآتیه آش رازبه گ
یعزوان گمشده، ترائزی هفت. ساماندرار گران قرائزبه ایالمیتیسزبهه کلرادا

یلچروان با رائزیلچر و حمل وعمیر توسایل کمک توانبخشی، خدمات توانبخشی، 
مان(ع)زاست که در موکب صاحب الایالمیتیسزبهه کلراز جمله خدمات ادا

…ه کل درراین ادا

1401/06/271401/06/2718:1618:16

وقتی عشق حسینی مرفه و فقیر را یکی می کند/ اینجا معمای عشق حسینی پیچیده تر می شود
ی اینجا همه چیزتاسرده اند، آری بریافت کران دره مهژیودم دیار ایالم برا از مرین صحنه های خدمت ریباتزسانده و ر…

پایی موکب و ستادرماه با برویرکه از دهه نخست شهاستان ایالمیتیسزبهه کلری می دهد. مجموعه اداگبوی دلداد
…اتر و عالوهرا فرها خدماتش زوده این رران حسینی آغاز کرائزا به رسانی خود رگمشدگان خدمات 

1401/06/251401/06/2511:4511:45

زائر گمشده در مرز مهران310پنجره مهر؛ شناسایی و ساماندهی
دریتیسزبهد:رهار کظنگار مهر ارند در گفتگو با خبوعلیروحسین ن10MBیافترد

سانی به زوار اربعین است. وی گفت: شناسایی ورل خدمات وچند بخش مشغ
استانیتیسزبهی ایام اربعین توسططان رز مهرائر گمشده در مز310یهساماند

ان گمشده به خانوادههایرائزافزود: ایالمیتیسزبهکلرفته است. مدیرت گروص
…یل دادهونها تحآ

1401/06/251401/06/2511:2711:27
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گان در مرز مهران بازدید کردداز ستاد گمشبهزیستیرئیس سازمان
یر وزون وی محمد قادری» معالاری شبستان از ایالم، «عزگرنگار خبرش خبرازبه گ

ئیس ورر ور و سید «محمد جواد حسینی» مشاوکشیتیسزبهمانزئیس سار
ر از موکب صاحبوکشیتیسزبهمانزد ساریت عملکرست دفتر مدیرپرس
انرزی مهردر پایانه مایالمیتیسزبهه کلرمان(عج) و ستاد گمشدگان ادازال
…دید که مدیرزدند. در این باردید کزبا

1401/06/241401/06/2421:3721:37

ی| اینجا حدیث عشق حسینی زمزمه می شودرگزارش تصوی
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از زائران حسینیبهزیستیکنانرفیلم| خادمی کا
8MBیافترد

1401/06/241401/06/2421:1021:10

کشور ازبهزیستیی | بازدید معاون وزیر و رییس سازمانرگزارش تصوی
در مهرانایالمبهزیستیکبوم
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1401/06/241401/06/2417:5017:50

در مهرانایالمبهزیستیگاندکب و ستاد گمشوکشور از مبهزیستیبازدید معاون وزیر و رئیس سازمان
رواحل در ایالم نیز حضرمان امام رایی فردید که مدیر کل ستاد اجز، در این باایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

فتند.رار گران اربعین حسینی قرائزبه ایالمیتیسزبهه کلری اداهیان خدمات درر در جوکشیتیسزبهالنوداشت، مسئ
…سانی بهرند خدمات وشی از ررازدید گزدر حاشیه این باایالمیتیسزبهند» مدیر کلوعلیرو«حسین ن

1401/06/241401/06/2417:5017:50

گان در مرز مهران بازدید کردداز ستاد گمشبهزیستیرئیس سازمان
یتیسزبهمانزئیس ساریر و زون وی محمد قادری معالنگار مهر ، عرش خبرازبه گ
دریت عملکرست دفتر مدیرپرییس و سرر ور و سید محمد جواد حسینی مشاوکش
مان (عج) و ستادزز پنجشنبه از موکب صاحب الوهر امرظر وکشیتیسزبهمانزسا

دند. در اینردید کزان بارزی مهردر پایانه مایالمیتیسزبهه کلرگمشدگان ادا
…دید که مدیر کلزبا

1401/06/241401/06/2417:3217:32

زائر گمشده در مرز مهران275شناسایی
هایریلچوعمیر تکار یتیسزبهیانوی از مددجکه گیری از یرهار داشت : با بهظند اوعلیروش تابناک ایالم ؛ حسین نرازبه گ

ان توسط نیروهایرائزدانی ریلچر گود روم500ز بیش ازوفت. وی مطرح کر : امررت گرود صروم410عدادتان به رائز
…د: تیم های خدمترن کوعلیروان انجام شده است. نرزی مهرمستقر در پایانه میتیسزبهمانزسا
1401/06/241401/06/2415:2015:20
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زائر گمشده در مرز مهران طی هفته گذشته275دروازه عتبات| شناسایی و تحویل
س در ایالم از اقداماتراری فازگرنگار خبرز در گفتوگو با خبوصبح امراستان ایالمیتیسزبهند مدیر کلوعلیروحسین ن

یتیسزبهیانوی از مددجکه گیری از یران خبر داد و گفت: با بهرائزدد راستای تسهیل در تردر یتیسزبهمانزنیروهای سا
…انرائزضایت ره به رفت. وی با اشارت گرود صروم410عدادتان به رائزهای ریلچوعمیر تکار 
1401/06/241401/06/2410:3510:35

به زائران حسینی در مهرانایالمبهزیستیارائه یک هزار مورد خدمت
لیت از خدماتوای معلران ناتوان اعم از سالمند و دارائزشده است، ادامه داد:…

کلردار شده اند. مدیروخره کل بریلچر در موکب این اداوعمیر تتوانبخشی و 
ت شیفتروی بصعژانس اجتماروکنان و تیم های ارار کاراز استقایالمیتیسزبه

ان خبر داد و گفت: اینرزی مهره کل در پایانه مربندی در ستاد گمشدگان این ادا
…2اد ازراف

1401/06/231401/06/2321:1421:14

به زائران حسینی در مهرانایالمبهزیستیارائه یک هزار مورد خدمت
یلچر در موکب اینوعمیر تلیت از خدمات توانبخشی و وای معلران ناتوان اعم از سالمند و دارائزشده است، ادامه داد:…
ت شیفت بندیروی بصعژانس اجتماروکنان و تیم های ارار کاراز استقایالمیتیسزبهکلردار شده اند. مدیروخره کل برادا

…2اد ازران خبر داد و گفت: این افرزی مهره کل در پایانه مردر ستاد گمشدگان این ادا
1401/06/231401/06/2321:1221:12

به زائران حسینی در مهرانایالمبهزیستیارائه یک هزار مورد خدمت
لیت از خدماتوای معلران ناتوان اعم از سالمند و دارائزشده است، ادامه داد:…

کلردار شده اند. مدیروخره کل بریلچر در موکب این اداوعمیر تتوانبخشی و 
ت شیفتروی بصعژانس اجتماروکنان و تیم های ارار کاراز استقایالمیتیسزبه

ان خبر داد و گفت: اینرزی مهره کل در پایانه مربندی در ستاد گمشدگان این ادا
…2اد ازراف
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عزمی راسخ واراده ای پوالدین؛ وقتی شوق کمک به همنوعان مددجوی ایالمی را به مرز مهران کشاند
ید که ما هم هستیم..وا به ساالر شهیدان نشان دهد و بگرادت خود رهر کسی در این ایام آمده است تا عشق و ا…

نگار ایالم بیدارراست در گفتگو با خباستان ایالمیتیسزبهتحت پوششوصد رد70لیتوای معلری حامی" که دالو"
…لیتوی معللواهم نیست رایم فرم و امکان ایستادن برلیت که داوگفت: ،سالیان سال است که با توجه به معل

1401/06/231401/06/2316:5016:50

جلوههای زیبای اربعین در پایتخت خادمان سیدالشهداء
یعا به نورند، اما موکبهایی بیشتر به چشم میآیند که کار رمانهای مختلف هم موکب دازات و ساراست. اینجا ادا…

خداررالن یا کیفهای چویلچر معلوی تکرالن جسمی حوی از معکیایالمیتیسزبهدهاند. در موکبردم واگذار کربه خود م
…ید، درود و میگرل است تبحری خاص داوی حامی» که خودش معللوعمیر میکند. «تا ران رائز
1401/06/231401/06/2315:0815:08

وقتی شوق کمک به همنوعان مددجوی ایالمی را به مرز مهران کشاند
ی حامی"لوید که ما هم هستیم.. وا به ساالر شهیدان نشان دهد و بگرادت خود ردر این ایام آمده است تا عشق و ا…
ساندهران رز مهرا به مرها خود زواست که این راستان ایالمیتیسزبهد و تحت پوششرلیت داوصد معلرد70دی کهرف

…ی حامی"لوده است. "ران اربعین حسینی کرائزاری به زی اقدام به خدمتگکدن چادر کوچراست و با پر ک
1401/06/231401/06/2313:0413:04

زائر گمشده در مرز مهران طی هفته275دروازه عتبات| شناسایی و تحویل
گذشته

ز در گفتوگو باوصبح امراستان ایالمیتیسزبهند مدیر کلوعلیروحسین ن
استایردر یتیسزبهمانزس در ایالم از اقدامات نیروهای ساراری فازگرنگار خبرخب

یانوی از مددجکه گیری از یران خبر داد و گفت: با بهرائزدد رتسهیل در ت
فت. وی بارت گرود صروم410عدادتان به رائزهای ریلچوعمیر تکار یتیسزبه

…انرائزضایت ره به راشا
1401/06/231401/06/2311:4111:41
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به زائران حسینی در مهرانایالمبهزیستیدروازه عتبات| ارایه یک هزار مورد خدمت
ان توسط اینران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبهند مدیر کلوعلیروحسین ن

یلچر،وعمیر تان، رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهن خبر داد و گفت: این خدمات شامل ساماندوه کل تاکنرادا
…ه بوده است. وی با ذکر اینکهران و غیرائزک خودرو ری گمشده به صاحبانشان، پاتیوک هریل مداوتح
1401/06/231401/06/2311:1611:16

ی| پذیرایی و خدمات دهی به زائران اربعین حسینیرگزارش تصوی
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فیلم| میزبانی از میهمانان حسینی در مهران
4MBیافترد
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زائر گمشده در مرز مهران تحویل خانواده ها شدند275گفت:ایالمبهزیستیکلرمدی
نگاررگفتگو باخبرداستان ایالمیتیسزبهکلرند"، مدیوعلیرواه دانا ؛ ایالم بیدار ،"حسین نرسانی رش شبکه اطالع رازبه گ

مانزسان ساران به کربال تیم های خدمت رائزان گفت:از همان ابتدای سفر رزی مهرایالم_بیدار مستقر در پایانه م
…ی ازکد: یرهار کظاایالمیتیسزبهکلرشدند. مدیران مستقرزی مهردر پایانه میتیسزبه
1401/06/221401/06/2223:2723:27

زائر گمشده در مرز مهران تحویل خانواده ها شدند275
نگار ایالم بیدار مستقر در پایانهردر گفتگو باخباستان ایالمیتیسزبهکلرند"، مدیوعلیروش ایالم بیدار ،"حسین نرازبه گ

انرزی مهردر پایانه میتیسزبهمانزسان ساران به کربال تیم های خدمت رائزان گفت: از همان ابتدای سفر رزی مهرم
…مانزله به ساویتهای محروی از مامکد: یرهار کظاایالمیتیسزبهکلرمستقر شدند. مدی

1401/06/221401/06/2223:2023:20

زائر گمشده تحویل خانواده هایشان۲۷۵;استان ایالمبهزیستیمدیر کل
شدند

لیت ازوای معلران ناتوان اعم از سالمند و دارائزهایشان شده است، گفت: …
دار شده اند.روخره کل بریلچر در موکب این اداوعمیر تخدمات توانبخشی و 

یعژانس اجتماروکنان و تیم های ارار کاراز استقاستان ایالمیتیسزبهکلرمدی
ان خبررزی مهره کل در پایانه مرت شیفت بندی در ستاد گمشدگان این اداروبص

…داد و گفت: این

1401/06/221401/06/2215:1415:14

به زائران حسینی در مهران;ایالمبهزیستیخبر داد: ارائه یک هزار مورد خدمتاستان ایالمبهزیستیکلرمدی
به زائران حسینی در مهرانایالمبهزیستیارائه یک هزار مورد خدمت

ان توسط اینران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز ااستان ایالمیتیسزبهبازتاب ایالم/ مدیر کل
یل وسایل گمشدهوی گمشدگان، تحهند" گفت: این خدمات شامل ساماندوعلیرون خبر داد. "حسین نوه کل تاکنرادا

…ه بوده اسران و غیرائزک خودرو ری گمشده به صاحبانشان، پاتیوک هریل مداویلچر، تحوعمیر تان، رائز
1401/06/221401/06/2213:5713:57
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ی ازری| جشنواره بومی، محلی به مناسبت روز جهانی پیشگیرگزارش تصوی
کشیدخو

1401/06/221401/06/2213:5413:54

خانوار چند قلو555ازایالمبهزیستیحمایت
ی محمودی با اعالم این خبر افزود: اینل، عایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

یلایش نرخ جمعیت، کاهش مشکالت مازاستای سیاستهای افراقدام در 
هایتخانواده ها و جلوگیری از پیری جمعیت انجام و این خانواده ها از حمای

ند. وی با ذکر اینکه از این شمارودار می شروخربیتیسزبهمستمر و غیر مستمر
…ندزرای فرخانواده دا520
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1401/06/221401/06/2213:0713:07

به زائران حسینی در مهران ارائه شدایالمبهزیستییک هزار مورد خدمت
یلچر در موکبوعمیر تلیت از خدمات توانبخشی و وای معلران ناتوان اعم از سالمند و دارائزهایشان شده است افزود: …

ت شیفتروی بصعژانس اجتماروکنان و تیم های ارار کاراز استقایالمیتیسزبهدار شده اند. مدیر کلروخره کل براین ادا
…ان خبر داد و گفت: اینرزی مهره کل در پایانه مربندی در ستاد گمشدگان و موکب این ادا

1401/06/221401/06/2212:5312:53

به زائران حسینی در مهرانایالمبهزیستیارائه یک هزار مورد خدمت
یلچر در موکب اینوعمیر تلیت از خدمات توانبخشی و وای معلران ناتوان اعم از سالمند و دارائزشده است، ادامه داد:…
ت شیفت بندیروی بصعژانس اجتماروکنان و تیم های ارار کاراز استقایالمیتیسزبهکلردار شده اند. مدیروخره کل برادا

…2اد ازران خبر داد و گفت: این افرزی مهره کل در پایانه مردر ستاد گمشدگان این ادا
1401/06/221401/06/2212:4812:48

به زائران حسینیایالمبهزیستیدروازه عتبات| ارایه یک هزار مورد خدمت
در مهران
انرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبهند مدیر کلوعلیروحسین ن

ن خبر داد و گفت: اینوه کل تاکنران توسط این اداراربعین حسینی در مه
یلچر،وعمیر تان، رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهخدمات شامل ساماند

ه بودهران و غیرائزک خودرو ری گمشده به صاحبانشان، پاتیوک هریل مداوتح
…است. وی با ذکر اینکه

1401/06/221401/06/2212:2712:27

به زائران حسینی در مهرانایالمبهزیستیارایه یک هزار مورد خدمت
ز سه شنبه با اعالم این خبر افزود: این خدمات شاملوند روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

کری گمشده به صاحبانشان، پاتیوک هریل مداویلچر، تحوعمیر تان، رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهساماند
…یل خانوادهوه تحرائر گمشده توسط این اداز275نوه بوده است. وی با ذکر اینکه تاکنران و غیرائزخودرو 

1401/06/221401/06/2211:5611:56
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ی| پذیرایی و خدمات دهی به زائران توسط مسئوالن ورگزارش تصوی
ایالمبهزیستیکنانرکا
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1401/06/211401/06/2115:2415:24

بهزیستیکبوگمشده در ایام اربعین توسط م68دروازه عتبات| ساماندهی
ایالم

ز در گفتوگو باوهر امرظاستان ایالمیتیسزبهند مدیر کلور علیوحسین ن
ی وتیک نهاد حماییتیسزبهمانزس در ایالم گفت: ساراری فازگرنگار خبرخب

ائهرا در اریتیسزبهمانزیم که سارین تقتضا داری بوده که از همه خیصتخص
ژانسروار تیم ارخدمات به جامعه هدف یاری کنند. وی در خصوص استق

…دحام جمعیتزی افزود: به علت اعاجتما
1401/06/201401/06/2016:1716:17
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بهزیستیکبوگمشده در ایام اربعین توسط م68در رسانه | ساماندهی
ایالم

ز شنبه در گفتوگو باوهر امرظاستان ایالمیتیسزبهند مدیر کلور علیوحسین ن
ی وتیک نهاد حماییتیسزبهمانزس در ایالم گفت: ساراری فازگرنگار خبرخب

ائهرا در اریتیسزبهمانزیم که سارین تقتضا داری بوده که از همه خیصتخص
ژانسروار تیم ارخدمات به جامعه هدف یاری کنند. وی در خصوص استق

…دحامزی افزود: به علت اعاجتما

1401/06/201401/06/2015:3815:38

صاحب آغوش گرم مادر شدایالمبهزیستیگاهرساله شیرخوا2کدکو
یلوگاه و تحرخوارقه این کودک از شیر، بدایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

نور معاویبا و با نشاط با حضزند خوانده به این زوج در فضایی زرآن به عنوان ف
شناسانرو کاایالمیتیسزبههرئیس اداری و عن اجتماودادستان، مدیر کل و معا

یتیسزبهند" مدیر کلوعلیروگاه انجام شد. به گفته "حسین نرخوارو مربیان شی
…، همایالم

1401/06/201401/06/2013:1213:12

از سهمیه های رفاهی فصل تابستانایالمبهزیستیکنانربهره مندی کا
هی"ل، "خداداد عبدالایالمیتیسزبهه کلرز یکشنبه روابط عمومی اداوش ررازبه گ

یهفاره استفاده از امکانات مجتمع های ژیوبا اعالم این خبر افزود: این سهمیه 
کنانره مندی کارر آباد بوده است. وی همچنین از بهزمشهد، تنکابن، بابلسر و خ

هیجان قابل توزر به میواسر کشرسیتیسزبهاتره کل از خوابگاه های اداراین ادا
…در
1401/06/201401/06/2009:2609:26

در مهرانبهزیستیتصاویر| استقبال و بدرقه کاروان جامعه هدف
1401/06/201401/06/2001:4701:47
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در مهرانبهزیستیی| استقبال و بدرقه کاروان جامعه هدفرگزارش تصوی
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1401/06/191401/06/1914:0714:07

بهایالمبهزیستیی و درمان اعتیاد اداره کلرپیام معاون توسعه پیشگی
کشیدی از خورمناسبت روز جهانی پیشگی

سپتامبر10، متن پیام به شرح ذیل است:ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
هانی پیشگیری از خودکشی نامگذاری شدهجز ور به عنوان رویرشه19مصادف با

هانی بهداشت و مجمعجمان زف سارک از طرر مشتواست، این نامگذاری به ط
ن پدیده خودکشیوز افزوی پیشگیری از خودکشی در پاسخ به مشکالت رلبین الم

…یزیرهانی طرح جدر سطح 

1401/06/191401/06/1912:4512:45

کشیدی از خوربه مناسبت روز جهانی پیشگیایالمبهزیستیپیام مدیر کل
، متن پیام به شرح ذیل است:ایالمیتیسزبهز شنبه روابط عمومیوش ررازبه گ
ر و اینوهان، کشجی مهم عی از آسیب های اجتماکز خودکشی به عنوان یو"امر

ه کلرم همگانی است. ادازمند عزاستان بوده که کنترل و کاهش آن نیا
ی و پیشگیری از خودکشی،گهنری از اعضای کمیته فکبه عنوان یایالمیتیسزبه
…دی کهرش و مداخله در موازوآم

1401/06/191401/06/1912:2312:23

فیلم| تقدیر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم از «حامی» که «حامی» شد
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ان بهرز مهردر مایالمیتیسزبهمان (عج)زر در موکب صاحب الوی ایالم است که با حضعل ضایعه نخاوی حامی» معللو«
ر دروای چندمین سال است که با حضرل بوا انجام می دهد. این معلران رائزیلچر وعمیر تعشق آقا اباعبداهلل(ع) کار 

…انرز مهرلیت و ناتوان در موای معلران دارائزدر ایام اربعین حسینی به ایالمیتیسزبهموکب
1401/06/171401/06/1719:5119:51

کب و ستادوبازدید نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایالم از م
ی مهرانزدر پایانه مربهزیستیگاندگمش
یان خدماترالن در جو، در این دیدار مسئایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ

ان گمشده،رائزی هفتند. ساماندرار گران قرائزبه ایالمیتیسزبهه کلری اداهد
ان بارائزیلچر و حمل وعمیر تیع وسایل کمک توانبخشی، خدمات توانبخشی، زوت

…ه کلرمان(ع) این ادازاست که در موکب صاحب الایالمیتیسزبهه کلریلچر از جمله خدمات اداو

1401/06/171401/06/1718:0018:00

رتبه عالی کشور را کسب کردایالمبهزیستیمعاونت توانبخشی
یابیزرش بر اساس اراز، بر اساس این گایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

رونت امو، معا1400ی شش ماهه دوم سالتشاخص های نظام نامه نظار
اتری بین ادالفق به کسب رتبه عاومایالمیتیسزبهه کلرتوانبخشی ادا

ر شد.واسر کشرسیتیسزبه

1401/06/161401/06/1614:2014:20
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گواره ملی عکس "مسیر سبز"وایالم، میزبان س
لیت و سالمندان در پیادهروی اربعین حسینی امسال و نحوهوای معلراد داراف…

کلرد. مدیران عنوان کرز مهران حسینی در مرائزه کل به رسانی این ادارخدمات
لیت و سالمند بهوای معلراد داری افگد: نمایش دلدادراضافه کایالمیتیسزبه

ه بین جامعهیزایش انگیزاهپیمایی اربعین حسینی، افراباعبداهلل الحسین(ع) در 
…ایرهدف ب

1401/06/161401/06/1613:4413:44

گاه ایالم به مشهد مقدسرکان شیرخوادی| اعزام کورگزارش تصوی
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1401/06/161401/06/1613:4313:43

گاه ایالم زیارترکان شیرخوادبا حمایت آستان قدس رضوی و موسسه خیریه; شوق زیارتی که محقق شد/ کو
اولی امام مهربان شدند

ماه سه ماه بعد از از این دیدار این وعده محقق و کودکان ورویرشه16زو، و امرایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
ی سفر معنوی و بههارایالمیتیسزبهه کلرالن اداوقه مدیر کل و جمعی از مسئربا بدایالمیتیسزبهگاهرخوارمربیان شی

…، بعدایالمیتیسزبهر خواهند یافت. به گفته مدیر کلوضوی حضرم ری در حلوت اریازعنوان 
1401/06/161401/06/1613:4313:43

کتربرای جلب مشاایالمبهزیستیکاراندی| فعالیت مدرگزارش تصوی
مردمی در مرز مهران
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فیلم | توقفی برای عبادت
3MBیافترد
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گان این ادارهدکب و ستاد گمشواز مایالمبهزیستیفیلم| بازدید مدیر کل
کل در مرز مهران

6MBیافترد
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کاران به زائران دارای معلولیت در مهراندفیلم| خدمت رسانی مد
6MBیافترد

1401/06/161401/06/1610:1710:17

گواره ملی عکس "مسیر سبز"وایالم، میزبان س
لیت و سالمندان در پیادهروی اربعین حسینی امسال و نحوهوای معلراد داراف…

کلرد. مدیران عنوان کرز مهران حسینی در مرائزه کل به رسانی این ادارخدمات
لیت و سالمند بهوای معلراد داری افگد: نمایش دلدادراضافه کایالمیتیسزبه

ه بینزایش انگیزاهپیمایی اربعین حسینی، افراباعبداهلل الحسین (ع) در 
…ایرجامعهی هدف ب

1401/06/161401/06/1609:4709:47

رتبه برتر کشور را کسبایالمبهزیستیدبیرخانه شورای سالمندان اداره کل
کرد
ایروخانه شرئیس دبیر، بر اساس اعالم ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

فق به کسب رتبهوا در استان ایالم مروخانه این شرر دبیوی سالمندان کشلم
کت کننده در تحقق شاخص های نظام نامهرر و نیز استان مشاواستانی در کش

شده است.1400ی سالتنظار

1401/06/161401/06/1608:3808:38
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گزار میشودرگواره ملی عکس مسیر سبز در ایالم بوپنجمین س
لیت و سالمندان در پیادهروی اربعین حسینی امسال و نحوهوای معلراد داراف…

کلرد. مدیران عنوان کرز مهران حسینی در مرائزه کل به رسانی این ادارخدمات
ل و سالمند به اباعبداهلل(ع) درواد معلری افگنمایش دلدادایالمیتیسزبه
ر در پیادهوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزاهپیمایی اربعین حسینی، افر

…روی اربعین

1401/06/151401/06/1523:2423:24

گزار میشودرگواره ملی عکس مسیر سبز در ایالم بوپنجمین س
لیت و سالمندان در پیادهروی اربعین حسینی امسال و نحوهوای معلراد داراف…

کلرد. مدیران عنوان کرز مهران حسینی در مرائزه کل به رسانی این ادارخدمات
ل و سالمند به اباعبداهلل(ع) درواد معلری افگنمایش دلدادایالمیتیسزبه
ر در پیادهوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزاهپیمایی اربعین حسینی، افر

…روی اربعین

1401/06/151401/06/1523:2323:23

تحویل خانواده ها شدندبهزیستیزائر گمشده در مرز مهران به همت10
یتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گش گمشدرازهار داشت: گظش تابناک ایالم ؛ مصطفی نادری ارازبه گ

یل خانواده هایشانوز تحرمستقر در میتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در م
…یلوش در این ستاد تحرز پس از پذیوهار ساله بود که صبح دیرچین گمشده دختری رشدند. وی افزود: آخ

1401/06/151401/06/1519:3319:33
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به عشق ارباب در خدمت میهمانان/تکاپویی برای بهتر شدن حال دل
ه میزبان قدومرچه این مسیر هموار، اگایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

سیدنرکز رر تر از قبل موشران پری در ایام اربعین مهلومیهمانان حسینی است 
سانده تا به سیلران را به مهران است که خود ریای عاشقانی از جای جای ایرد

ند. با وجود اینکه اربعینومین امید شزری سهاردلدادگان حسینی پیوسته و 
…مای هوایرامسال با گ

1401/06/151401/06/1514:1714:17

به عشق ارباب در خدمت میهمانان، تکاپویی برای بهتر شدن حال دل
فاهرای رعالیت بفزی در حال وجیح داده و شبانه ررا تران رائزسانی به راهپیمایی اربعین خدمت رکت در رحسینی و ش…

گان هایی است که از هفته گذشته باری از اکیاستان ایالمیتیسزبهه کلرمیهمانان حسینی هستند. مجموعه ادا
…انران آغاز و مددکارزی مهرا در پایانه مرعالیت خود فان گمشده رائزی هار موکب و ستاد ساماندراستق
1401/06/151401/06/1513:2913:29

و دانشگاه آزاد ایالم تفاهم نامه منعقد کردندبهزیستی
ز سه شنبه با اعالموند روعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ه کلراد اسالمی واحد ایالم و ادازآاین خبر افزود: ایجاد همکاری بین دانشگاه 
شی ،زواستای بسط و توسعه همکاری های علمی ، آمردر استان ایالمیتیسزبه

ه هایراری همایش ها ی علمی ، پژوهشی و جشنوازگری ما بین و بفپژوهشی ، 
…مینهزسالیانه در 

1401/06/151401/06/1512:4212:42

به عشق ارباب در خدمت میهمانان، تکاپویی برای بهتر شدن حال دل
فاهرای رعالیت بفزی در حال وجیح داده و شبانه ررا تران رائزسانی به راهپیمایی اربعین خدمت رکت در رحسینی و ش…

گان هایی است که از هفته گذشته باری از اکیاستان ایالمیتیسزبهه کلرمیهمانان حسینی هستند. مجموعه ادا
…انران آغاز و مددکارزی مهرا در پایانه مرعالیت خود فان گمشده رائزی هار موکب و ستاد ساماندراستق
1401/06/151401/06/1512:3712:37
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ی| ارایه خدمات توانبخشی به زائران حسینی در مرز مهرانرگزارش تصوی

1401/06/151401/06/1509:2409:24

گزار میشودرگواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ه اربعینژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهیابی - مدیر کلرازسیاست و با

ی استانعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازار خواهد شد. به گزگره کل برحسینی به همت این ادا
…فه ای ورشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروایالم، حسین ن

1401/06/151401/06/1506:2006:20
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گواره ملی عکس ” مسیر سبز “ویژه اربعین حسینی در ایالموی پنجمین سرگزارخبر داد: بایالمبهزیستیمدیر کل
ایردم بریق عکاسان و عموم مور در پیاده روی اربعین حسینی، تشوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزحسینی، اف…

سانیرند خدمات ویق هنر عکاسی و انعکاس رراز طیتیسزبهیر و انعکاس توانمندی های جامعه هدفوثبت تصا
…ایالمیتیسزبهه است. مدیر کلراری این سوگوازگران از اهداف برز مهران اربعین حسینی در مرائزبه یتیسزبه
1401/06/151401/06/1500:2000:20

گواره ملی عکس ” مسیر سبز “ویژه اربعین حسینی در ایالموی پنجمین سرگزارخبر داد: بایالمبهزیستیمدیر کل
ایردم بریق عکاسان و عموم مور در پیاده روی اربعین حسینی، تشوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزحسینی، اف…

سانیرند خدمات ویق هنر عکاسی و انعکاس رراز طیتیسزبهیر و انعکاس توانمندی های جامعه هدفوثبت تصا
…ایالمیتیسزبهه است. مدیر کلراری این سوگوازگران از اهداف برز مهران اربعین حسینی در مرائزبه یتیسزبه
1401/06/141401/06/1423:5823:58

گزار میشودرگواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ه اربعینژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهستان - مدیر کلرگنمایی: ندای لرزب

ی استانعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازار خواهد شد. به گزگره کل برحسینی به همت این ادا
…فهرشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروایالم، حسین ن

1401/06/141401/06/1419:4619:46

گزار میشودرگواره ملی عکس "مسیر سبز" ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ایردم بریق عکاسان و عموم مور در پیاده روی اربعین حسینی، تشوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزحسینی، اف…

سانیرند خدمات ویق هنر عکاسی و انعکاس رراز طیتیسزبهیر و انعکاس توانمندی های جامعه هدفوثبت تصا
…د. به گفته مدیر کلرشمره براری این سوگوازگرا از اهداف بران رز مهران اربعین حسینی در مرائزبه یتیسزبه
1401/06/141401/06/1419:3919:39

گزار میشودرگواره ملی عکس “مسیر سبز” ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ه کل بهرسانی این ادارلیت و سالمندان در پیادهروی اربعین حسینی امسال و نحوه خدماتوای معلراد دارر افواز حض…

لیت و سالمند بهوای معلراد داری افگنمایش دلدادایالمیتیسزبهکلران است. مدیرز مهران حسینی در مرائز
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…ر در پیاده رویوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزاهپیمایی اربعین حسینی، افراباعبداهلل(ع) در 
1401/06/141401/06/1417:5017:50

گزار میشودرگواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ه اربعین حسینی بهژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهمانه - مدیر کلراخبار مح

ی استان ایالم، حسینعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازار خواهد شد. به گزگره کل برهمت این ادا
…فه ای ورشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیرون
1401/06/141401/06/1416:4616:46

گزار میشودرگواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ه اربعین حسینی بهژیوی عکس با عنوان "مسیر سبز" له مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهعصر قم - مدیر کل

ی استان ایالم، حسینعفاه اجتمارن، کار و وعاته کل رش روابط عمومی ادارازار خواهد شد. به گزگره کل برهمت این ادا
…روفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیرون
1401/06/141401/06/1415:5415:54

گزاررگواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژه اربعین حسینی در ایالم بو:پنجمین ساستان ایالمبهزیستیمدیر کل
گزار میشودرگواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژه اربعین حسینی در ایالم بومیشود; پنجمین س

ه اربعینژیوی عکس با عنوان «مسیر سبز» له مرگفت: پنجمین سوگوااستان ایالمیتیسزبهکلربازتاب ایالم/مدی
شتهره در رهار داشت: این سوگواظند» با اعالم این خبر اوعلیروار خواهد شد. «حسین نزگره کل برحسینی به همت این ادا
…ر می توانند باواسر کشردم و عکاسان از سرار و عموم مزگرر بوفه ای و آماترعکاسی و در دو بخش ح

1401/06/141401/06/1415:1515:15

گواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژهوی پنجمین سرگزاردروازه عتبات| ب
اربعین حسینی در ایالم

ز در گفتوگو باوهر امرظاستان ایالمیتیسزبهند مدیر کلوعلیروحسین ن
هژیوی عکس مسیر سبز له مرس در ایالم گفت: سوگواراری فازگرنگار خبرخب

ه وروهار دچن وتا کنایالمیتیسزبهه کلربه همت ادا95اربعین حسینی از سال
اهپیماییرنا و وار شده است که بعد از بهبود همه گیری کرزگرب1398تا سال

…ایراربعین حسینی امسال ب
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گزار میشودرگواره ملی عکس “مسیر سبز” ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ه اربعین حسینی به همتژیو ”مسیر سبز“ی عکس با عنوان له مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهایالم_مدیر کل

ه دررند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیروس از ایالم؛ حسین نراگزش طلیعه رازار خواهد شد. به گزگره کل براین ادا
…ر میواسر کشردم و عکاسان از سرار و عموم مزگرر بوفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حر
1401/06/141401/06/1414:3414:34

تحویل خانواده ها شدندبهزیستیزائر گمشده در مرز مهران به همت10
ائرزعداد تی این گش گمشدرازهار داشت: گظز دوشنبه با اعالم این خبر اواسان خبر از ایالم؛ مصطفی نادری ررش رازبه گ

مستقر دریتیسزبهیعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبهبه ستاد گمشدگان
…زوهار ساله بود که صبح امرچین گمشده دختری ریل خانواده هایشان شدند. وی افزود: آخوز تحرم
1401/06/141401/06/1414:3314:33

گزار میشودرگواره ملی عکس مسیر سبز در ایالم بوپنجمین س
انرائزه کل به رسانی این ادارلیت و سالمندان در پیادهروی اربعین حسینی امسال و نحوه خدماتوای معلراد داراف…

ل و سالمند به اباعبداهلل(ع) درواد معلری افگنمایش دلدادایالمیتیسزبهکلرد. مدیران عنوان کرز مهرحسینی در م
…ر در پیاده روی اربعینوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزاهپیمایی اربعین حسینی، افر
1401/06/141401/06/1412:0212:02

گواره ملی عکس "مسیر سبز" شدوایالم میزبان س
ایردم بریق عکاسان و عموم مور در پیاده روی اربعین حسینی، تشوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزحسینی، اف…

سانیرند خدماتویق هنر عکاسی و انعکاس رراز طیتیسزبهیر و انعکاس توانمندیهای جامعه هدفوثبت تصا
…د. به گفته مدیر کلرشمره براری این سوگوازگرا از اهداف بران رز مهران اربعین حسینی در مرائزبه یتیسزبه
1401/06/141401/06/1411:5711:57
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گزار میشودرگواره ملی عکس "مسیر سبز" ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ایردم بریق عکاسان و عموم مور در پیاده روی اربعین حسینی، تشوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزحسینی، اف…

سانیرند خدمات ویق هنر عکاسی و انعکاس رراز طیتیسزبهیر و انعکاس توانمندی های جامعه هدفوثبت تصا
…ایالمیتیسزبهه است. مدیر کلراری این سوگوازگران از اهداف برز مهران اربعین حسینی در مرائزبه یتیسزبه
1401/06/141401/06/1411:4411:44

گزار میشودرگواره ملی عکس «مسیر سبز» ویژه اربعین حسینی در ایالم بوپنجمین س
ه اربعین حسینی به همت اینژیوی عکس با عنوان «مسیر سبز» له مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهمدیر کل

ند با اعالم اینوعلیرو، حسین نایالمیتیسزبهز به نقل از روابط عمومیواننیرش مهرازار خواهد شد. به گزگره کل برادا
…دم ورار و عموم مزگرر بوفه ای و آماترشته عکاسی و در دو بخش حره در رخبر گفت: این سوگوا

1401/06/141401/06/1411:2511:25

گواره ملی عکس “مسیر سبز” ویژه اربعین حسینی در ایالمو» پنجمین س
گزار میشودرب

مسیر“ی عکس با عنوان له مرگفت: پنجمین سوگواایالمیتیسزبهمدیر کل
ار خواهد شد. حسینزگره کل بره اربعین حسینی به همت این اداژیو ”سبز

شته عکاسی و در دو بخشره در رند با اعالم این خبر گفت: این سوگواوعلیرون
ر می توانند باواسر کشردم و عکاسان از سرار و عموم مزگرر بوفه ای و آماترح
…یدادوسال اثر در این ررا

1401/06/141401/06/1411:2311:23
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گواره ملی عکس "مسیر سبز" ویژه اربعین حسینی در ایالموپنجمین س
گزار میشودرب

ر در پیاده روی اربعینوای حضره بین جامعه هدف بزایش انگیزحسینی، اف…
یر و انعکاس توانمندیوای ثبت تصاردم بریق عکاسان و عموم موحسینی، تش

سانیرند خدمات ویق هنر عکاسی، انعکاس رراز طیتیسزبههای جامعه هدف
هراری این سوگوازگرا از اهداف بران رز مهران اربعین حسینی در مرائزبه یتیسزبه
…د. به گفته مدیر کلرشمرب

1401/06/141401/06/1410:5210:52

در رسانه| روزنامه سپهر ایرانیان
ا کلیک نمایید:ریر زای مشاهده فایل پی دی اف لینک رب

http://media.behzisti.ir/d/2022/09/05/0/230152.pdf?ts=1662352292000
1401/06/141401/06/1410:0210:02

از میهمانان حسینی در مرزایالمبهزیستیی| میزبانیرگزارش تصوی
)2مهران(
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در مرز مهرانایالمبهزیستیگاندکب و ستاد گمشوفیلم| نمایی از م
8MBیافترد
9MBیافترد
1401/06/141401/06/1408:5908:59
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به زائران حسینی در مرز مهرانایالمبهزیستیی| خدمات رسانیرگزارش تصوی
1401/06/131401/06/1315:3115:31

به زائران در مرز مهرانایالمبهزیستیی| خدمات دهیرگزارش تصوی
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انتخاب دستگاههای برتر جشنواره شهید رجایی در استان ایالم؛ بنیاد شهید و بیمه سالمت در صدر دستگاههای
حائز رتبه برتر در کسب رضایت مردم شدبهزیستیاجرایی استان ایالم/ اداره کل

ی و ازفرایی استان معرایی استان ایالم می باشد دستگاههای برتر اجرهای اجهدستگا1400د سالریابی عملکزرنتایج ا…
ی و «حسینفردم» معرضایت مربه عنوان حائز رتبه برتر در «کسب ایالمیتیسزبهه کلراسم ادارشد. در این مرنها تقدیآ
…د تقدیرروه با اهدا لوح و تندیس از سوی استاندار ایالم مرند » مدیر کل این اداوعلیرون
1401/06/121401/06/1216:3816:38

دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی استان شدایالمبهزیستیاداره کل
ه و بر اساس نتایجر، در این جشنواایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

حائز رتبه برتر در کسبایالمیتیسزبهه کلر، ادا1400د سالریابی عملکزرا
یتیسزبهند » مدیر کلوعلیروفقیت «حسین نودم شد. در پی این مرضایت مر

فت.رار گرد تقدیر قروبا اهدا لوح و تندیس از سوی استاندار ایالم ماستان ایالم
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ایالمبهزیستیپیام قدردانی و سپاس مدیر کل
، متن پیام به شرح ذیل است:ایالمیتیسزبهز جمعه روابط عمومیوش ررازبه گ

«در آستانه اربعین سید و ساالر شهیدان که کاروانهای عشاق حسینی از مناطق
سانیرسانند، خدمت ریم عشق برا به حرده تا خود ران کرا روانه مهرر ومختلف کش

س است.راگزدمان دیار عروس رای مربه میهمانان ساالر شهیدان مدال افتخاری ب
…ه کلرادا

1401/06/111401/06/1114:3314:33

در مرز مهرانایالمبهزیستیگانددروازه عتبات| استقرار ستاد گمش
یتیسزبهکنانرنین و کاوای معارور مدیر کل، اعضای شوز اخیر و با حضوی چند رطس از ایالم، راری فازگرش خبرازبه گ

پا وربایالمیتیسزبهه کلری گمشدگان و موکب اداهر ستاد ساماندوکشیتیسزبهمانزو همچنین نمایندگان ساانرمه
…یمتزهستند. با توجه به عیتیسزبهه جامعه هدفژیوان به رائزسانی به رایی و خدمت رآماده پذی

1401/06/111401/06/1112:2412:24
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برای خدمتایالمبهزیستیکنانری| بسیج مسئوالن و کارگزارش تصوی
رسانی به زائران حسینی جامعه هدف
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دومین کاروان مسافران مسیر عشق وارد مهران شدند
ی مدیر کل دفترتسرپرر هستند به سو، این کاروان که از مناطق مختلف کشایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

الن وود استقبال مسئروان مررود به مهومان در بدو زالن این ساور و دیگر مسئوکشیتیسزبهمانزکودکان و نوجوانان سا
…یقرفتند. مشتاقان این کاروان سپس از طرار گران قرو مهاستان ایالمیتیسزبهه کلرکنان ادارکا
1401/06/111401/06/1111:1011:10

در مرزایالمبهزیستیکب اداره کلوگان و مداستقرار ستاد ساماندهی گمش
مهران برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی

سیدن اربعینرا رگفت: در آستانه فایالمیتیسزبهم - مدیر کلراده خزآیاخبر - وپ
اهپیماییرکت در رای شران برز مهران به مرائزیمت زسید و ساالر شهیدان و ع

ای خدماتربایالمیتیسزبهه کلراربعین حسینی ستاد گمشدگان و موکب ادا
زوند » روعلیروان مستقر شد. «حسین نرز مهری به عشاق حسینی در مهد
…شنبه با اعالم اینرهاچ
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به اشتیاق زیارت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایران تا مهران/ کاروان زائران
کشور راهی عتبات عالیات شدندبهزیستیجامعه

روکشیتیسزبهی مسؤالنهارر هستند با هموان که از نقاط مختلف کشرائزاین 
ن توانبخشی و دبیر ستاد اربعین به عشقوی، معاگهنرر فوست امرپرشامل س

ان حسینی شدند.رائزان قدمگاه رد مهری و واطا راه رها رت سیدالشهدا کیلومتریاز
ی بیابی،تنها میتوانسآا در نگاه های تک تک رق حسینی ور و شوکاروانی که ش

…یلواز سالمندی و معل

1401/06/101401/06/1022:1022:10

در مرزایالمبهزیستیکب اداره کلوگان و مداستقرار ستاد ساماندهی گمش
مهران برای خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی

ز اخیر و باوی چند رطشنبه با اعالم این خبر افزود: رهاچز وند » روعلیرو«حسین ن
ر این ستادوکشیتیسزبهمانزو نمایندگان ساایالمیتیسزبهالنور مسئوحض

ه جامعه هدفژیوان برائزسانی به رایی و خدمت رپا و اماده پذیروموکب ب
یصی، تیم تخصعژانس اجتماروار تیم های ارهستند. وی استقیتیسزبه

…یی ووتوانبخشی، پاسخگ
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به اشتیاق زیارت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایران تا مهران/ کاروان زائران
کشور راهی عتبات عالیات شدندبهزیستیجامعه

روکشیتیسزبهی مسؤالنهارر هستند با هموان که از نقاط مختلف کشرائزاین 
ن توانبخشی و دبیر ستاد اربعین به عشقوی، معاگهنرر فوست امرپرشامل س

ان حسینی شدند.رائزان قدمگاه رد مهری و واطا راه رها رت سیدالشهدا کیلومتریاز
ی بیابی،تنها میتوانسآا در نگاه های تک تک رق حسینی ور و شوکاروانی که ش

…یلواز سالمندی و معل

1401/06/101401/06/1021:5721:57
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گان در مرز مهران مستقر شددستاد ساماندهی گمش
ایی و خدمترپا و آماده پذیرز اخیر این ستاد و موکب بوی چند رطند افزود : وعلیروش تابناک ایالم؛ حسین نرازبه گ

یصی، تیم تخصعژانس اجتماروار تیمهای ارد: استقرهار کظهستند. وی ایتیسزبهه جامعه هدفژیوان برائزسانی به ر
…ه و مددکاریروایه خدمات مشار، ا123هریق شماران گمشده از طرائزی هیی و ساماندوتوانبخشی، پاسخگ

1401/06/101401/06/1016:3416:34

کشور راهی عتباتبهزیستیبه اشتیاق زیارت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایران تا مهران/ کاروان زائران جامعه
عالیات شدند

ر شاملوکشیتیسزبهی مسؤالنهارر هستند با هموان که از نقاط مختلف کشرائزنا ایالم؛این راری بزگرش خبرازبه گ
دری و واطا راه رها رت سیدالشهدا کیلومتریازن توانبخشی و دبیر ستاد اربعین به عشق وی، معاگهنرر فوست امرپرس
…نهاآا در نگاه های تک تک رق حسینی ور و شوان حسینی شدند. کاروانی که شرائزان قدمگاه رمه
1401/06/101401/06/1015:0315:03

کشور راهی عتبات عالیات شدندبهزیستی» کاروان زائران جامعه
شنبهرهاچر شامگاه واسر کشراز سیتیسزبهان جامعه هدفرائزه رنف200کاروان

دران وارو مهایالمیتیسزبهالنوم مدیر کل و مسئردر میان استقبال گ
یهارر هستند با هموان که از نقاط مختلف کشرائزان شدند. این رستان مهرشه

ن توانبخشی و دبیروی، معاگهنرر فوست امرپرر شامل سوکشیتیسزبهمسؤالن
…تریازستاد اربعین به عشق 

1401/06/101401/06/1013:0513:05
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در مرز مهرانایالمبهزیستیگانددروازه عتبات| استقرار ستاد گمش
ر مدیر کل، اعضایوز اخیر و با حضوی چند رطس از ایالم، راری فازگرش خبرازبه گ

مانزو همچنین نمایندگان ساانرمهیتیسزبهکنانرنین و کاوای معاروش
پاربایالمیتیسزبهه کلری گمشدگان و موکب اداهر ستاد ساماندوکشیتیسزبه

یتیسزبهه جامعه هدفژیوان به رائزسانی به رایی و خدمت رو آماده پذی
…یمتزهستند. با توجه به ع

1401/06/101401/06/1010:3510:35

در مهرانبهزیستیی| استقبال از کاروان زائران جامعه هدفرگزارش تصوی
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1401/06/101401/06/1009:5809:58

کشور راهی عتباتبهزیستیبه اشتیاق زیارت سیدالشهدا(ع) از جای جای ایران تا مهران/ کاروان زائران جامعه
عالیات شدند

روکشیتیسزبهی مسؤالنهارر هستند با هموان که از نقاط مختلف کشرائز، این ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ
ی وطا راه رها رت سیدالشهدا کیلومتریازن توانبخشی و دبیر ستاد اربعین به عشق وی، معاگهنرر فوست امرپرشامل س

…نهاآا در نگاه های تک تک رق حسینی ور و شوان حسینی شدند. کاروانی که شرائزان قدمگاه رد مهروا
1401/06/101401/06/1009:5809:58

گان در مرز مهرانداستقرار ستاد ساماندهی گمش
ان بهرائزیمت زسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان و عرا رد: در آستانه فرک…
اهپیمایی اربعین حسینی ستاد گمشدگان و موکبرکت در رای شران برز مهرم

ان مستقررز مهری به عشاق حسینی در مهای خدمات دربایالمیتیسزبهه کلرادا
اییرپا و آماده پذیرز اخیر این ستاد و موکب بوی چند رطشده است. وی گفت: 

…انرائزسانی به رو خدمت 
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1401/06/091401/06/0920:3520:35

باز نشر به مناسبت روز اورژانس جتماعی; تماسی برای رسیدن به آرامش
ش روابط عمومیرازبه گایالمیتیسزبهم مدیر روابط عمومیراده خزآش از :رازگ

ا از سوی یک مددکاررنآشمند می شود که زرمانی از، این یاری ایالمیتیسزبه
لین مددکار عالموه گیری و الگو گیری از اریافت کنی، مددکاری که با بهرد

ان هایراد در بحریگری از افرفه شده و هدفش یارد این حری(ع) والت عرحض
…دی،ری اعم از فعاجتما

1401/06/091401/06/0917:1017:10

چرداولبهزیستیح اشتغالزایی گروه همیاررافتتاح ط
ییسر، به گفته لودارچیتیسزبهنالین به نقل از روابط عمومیآتیه آش رازبه گ

یتیسزبههرت اداران) با نظاروستر، این طرح (کافه لودارچیتیسزبههرادا
شیدراه اندازی شده است. «فری گندزکز مثبت رل و با همکاری مودارستان چرشه
یال عنوان و گفت: اشتغالرن ومیلی200د ورا یک میلیاری» اعتبار این طرح فراش

…سترپرنان سز

1401/06/091401/06/0916:1616:16

به مناسبت روز اورژانس اجتماعیایالمبهزیستیپیام تبریک مدیر کل
، متن پیام به شرح ذیل است: «هشتمایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
ای تجلیل از انسانهاییست که باری بتصری فعژانس اجتماروز اوماه ررویرشه

سانی به همنوعان آسیب دیده و یا درری مضاعف در خدمت علیت اجتماومسئ
اده ای مثالری با اعژانس اجتماروان ارند. مددکاری تالش داعض آسیب اجتمارمع

…یعای کسب سالمت اجتماردنی بز

1401/06/091401/06/0915:2915:29
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گان در مرزدخبر داد؛ استقرار ستاد ساماندهی گمشایالمبهزیستیکلرمدی
مهران

ان بهرائزیمت زسیدن اربعین سید و ساالر شهیدان و عرا رد: در آستانه فرک…
اهپیمایی اربعین حسینی ستاد گمشدگان و موکبرکت در رای شران برز مهرم

ان مستقررز مهری به عشاق حسینی در مهای خدمات دربایالمیتیسزبهه کلرادا
اییرپا و آماده پذیرز اخیر این ستاد و موکب بوی چند رطشده است. وی گفت: 

…انرائزسانی به رو خدمت 

1401/06/091401/06/0914:2514:25

کب اداره کلوی| استقرار ستاد ساماندهی زائران گمشده و مرگزارش تصوی
در مرز مهرانایالمبهزیستی
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1401/06/091401/06/0913:4913:49

در مرز مهران برای خدمات رسانی بهایالمبهزیستیکب اداره کلواستقرار ستاد ساماندهی زائران گمشده و م
زائران اربعین حسینی

کنانرییس و کارنین، وای معارور مدیر کل، اعضای شوز اخیر و با حضوی چند رط، ایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبهگ
سانیرایی و خدمت رپا و اماده پذیرر این ستاد وموکب بوکشیتیسزبهمانزو همچنین نمایندگان ساانرمهیتیسزبه
…یصی، تیم تخصعژانس اجتماروار تیم های ارهستند. استقیتیسزبهه جامعه هدفژیوان برائزبه 
1401/06/091401/06/0913:4913:49

در دره شهربهزیستیواحد مسکونی مددجویان10افتتاح
ماندار ورای اسالمی، فرودم ایالم در مجلس شری استاندار، نماینده متن سیاسی،امنیور معاولت و با حضوهفته د…

کت هایرن مشاوم نقدی معاره شهر افتتاح شد کردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک10یلالن محوجمعی از مسئ
…هریان در دونی مددجوواحد مسک99نودر حاشیه این آیین توضیح داد: از سال گذشته تاکنایالمیتیسزبهدمیرم
1401/06/081401/06/0812:0812:08

در دره شهربهزیستیواحد مسکونی مددجویان10افتتاح
دم ایالم درری استاندار، نماینده متن سیاسی،امنیور معاولت و با حضوهفته د…

نیوواحد مسک10یلالن محوماندار و جمعی از مسئرای اسالمی، فرومجلس ش
کت هایرن مشاوم نقدی معاره شهر افتتاح شد کردر دیتیسزبهیانومددج

نودر حاشیه این آیین توضیح داد: از سال گذشته تاکنایالمیتیسزبهدمیرم
…هریان در دونی مددجوواحد مسک99
1401/06/081401/06/0800:1900:19

www.behzisti.ir|ادامه

بهزیستی کشور
10/100

www.behzisti.ir

7

کاتابن
59/100

www.tabnak.ir

کنار
17/100

www.rokna.net

۷۹ 1401/6/31تا1401/6/1از بهزیستی ایالم

http://www.behzisti.ir/
https://nwbx.ir/flJ~6k~1oGU
http://www.tabnak.ir/
https://nwbx.ir/flIYU9LBsqx
http://www.rokna.net/
https://nwbx.ir/flIowJB.6-9


افتتاحچرداولبهزیستیح اشتغالزایی گروه همیاررچرداول | ط
یتیسزبههرییس ادار، به گفته لودارچیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ل و باودارستان چرشهیتیسزبههرت اداران)با نظاروستر، این طرح (کافه لودارچ
ی» اعتبار اینفرشید اشراه اندازی شده است. «فری گندزکز مثبت رهمکاری م

سترپرنان سزیال عنوان و گفت: اشتغال رن ومیلی200د ورا یک میلیارطرح 
…هایهخانوار در قالب گرو

1401/06/071401/06/0717:4417:44

در دره شهر افتتاح شدبهزیستیواحد مسکونی مددجویان10
ماندار ورای اسالمی، فرودم ایالم در مجلس شری استاندار، نماینده متن سیاسی،امنیور معاولت و با حضوهفته د…

کت هایرن مشاوم نقدی معاره شهر افتتاح شد کردر دیتیسزبهیانونی مددجوواحد مسک10یلالن محوجمعی از مسئ
…هریان در دونی مددجوواحد مسک99نودر حاشیه این آیین توضیح داد: از سال گذشته تاکنایالمیتیسزبهدمیرم
1401/06/071401/06/0710:5110:51

در دره شهر افتتاح شدبهزیستیواحد مسکونی مددجویان10دره شهر|
یتیسزبهدمیرکت های مرن مشاو، معاایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ
نیوواحد مسک99نودر حاشیه این آیین توضیح داد: از سال گذشته تاکنایالم

یل داده شده است.ونها تحآه شهر احداث و به ریان در دومددج

1401/06/071401/06/0710:0210:02

کارنامه سال اول دولت مردمی/ نگاهی بر دستاوردهای یکساله دولت
ایالمبهزیستیسیزدهم در
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مانی مختلفزار داده بود و در فواصل ره قژیود توجه روا مری ته محرومان و جامعه هدف دستگاه های حمایژیودم برم…
ن،وعاتت رازویر مجموعه زی از دستگاه های کر به عنوان یوکشیتیسزبهمانزد. سارا اعالم می کرخدماتش به این قشر 

…فته تارلیت گوای معلراد داردم از افری از اقشار مختلف مفی که جامعه هدعفاه اجتمارکار و 

1401/06/041401/06/0421:2321:23

در میز خدمت جهادیایالمبهزیستیی| پاسخگویی مسئوالنرگزارش تصوی

1401/06/041401/06/0415:3115:31
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تا1400از شهریورماهایالمبهزیستیگرافیک| شاخص عملکرد اداره کلواینف
(بخش دوم)1401شهریورماه

1401/06/031401/06/0314:3914:39

میلیارد ناموت برای درمان پرداخت می کند260کل بیمه سالمت ایالم؛ بیمه سالمت ایالمر مدی
دیده دررر گرکل بیمه سالمت ایالم گفت: همچنین مقرداخت شده است. مدیری پصداد بخش خصورارف قرمانی طرد…

یطداخت و این طرح رصد پرت صد دروبه صایالمیتیسزبهیان کمیته امداد وومانی مددجرینه های دزسالجاری ه
370ایگان هستند وی ادامه داد:رار نفر نیز تحت پوشش بیمه سالمت همگانی زه58ا می شود.رهای اینده اجزور

…ارزه
1401/06/031401/06/0311:1211:12

گان پرداخت کرده استدمیلیارد ناموت برای هزینه درمان بیمه ش260بیمه سالمت ایالم
یحرکل بیمه سالمت ایالم تصرداخت شده است. مدیری پصداد بخش خصورارف قرمانی طراکز درنیز تمامی مطالبات م…
ارهای آینده اجزوی رطداخت و رصدی پرت صددروبه صایالمیتیسزبهیان کمیته امداد وومانی مددجرینه های دزد: هرک

…لت، بیمهوکنان درق های کاوار نفر از جمعیت ایالم در قالب صندزه370د:رحیمی اضافه کرمی شود. دکتر 
1401/06/021401/06/0217:5017:50
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خانوار پشت نوبت705یری مستمرخبر داد؛ برقراایالمبهزیستیکلرمدی
ایالمبهزیستی

ی دیگر ازکد و گفت: یره کریان اشاوه مسکن به مددجزوخدمتگذار در ح…
ابری کمکرب2ایشزلت در یکسال گذشته افوگذار دراقدامهای شاخص و تاثی

ل به باال بوده که در اینوه خانوادههای دو معلژیویتیسزبهینه مسکن سهمزه
عضو2ای حداقلرداخت کمک بالعوض تامین مسکن خانوادههای دارمینه پز

…ل در مناطق شهری و روستایی بهومعل

1401/06/021401/06/0213:5513:55

در یکسالگی خدمتایالمبهزیستیی بر دستاوردهای دولت دررگذ
مانی مختلفزار داده بود و در فواصل ره قژیود توجه روا مری ته محرومان و جامعه هدف دستگاه های حمایژیودم برم…

ن،وعاتت رازویر مجموعه زی از دستگاه های کر به عنوان یوکشیتیسزبهمانزد. سارا اعالم می کرخدماتش به این قشر 
…فته تارلیت گوای معلراد داردم از افری از اقشار مختلف مفی که جامعه هدعفاه اجتمارکار و 

1401/06/021401/06/0212:5912:59

در سامانه سامدایالمبهزیستیحضور مدیر کل

1401/06/021401/06/0211:1711:17
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ایالمبهزیستینگاهی بر دستاوردهای یکساله دولت سیزدهم در
مانی مختلفزار داده بود و در فواصل ره قژیود توجه روا مری ته محرومان و جامعه هدف دستگاه های حمایژیودم برم…

ن،وعاتت رازویر مجموعه زی از دستگاه های کر به عنوان یوکشیتیسزبهمانزد. سارا اعالم می کرخدماتش به این قشر 
…فته تارلیت گوای معلراد داردم از افری از اقشار مختلف مفی که جامعه هدعفاه اجتمارکار و 

1401/06/021401/06/0209:5209:52

در یکسالگی خدمت; ازایالمبهزیستیی بر دستاوردهای دولت دررگذ
ی سهم کمک هزینه مسکن و برداشتن سقف پرداخت بیمهربراب2افزایش

ی خانوارهای پشت نوبتری مستمربازنشستگی مددجویان تا برقرا
دمی بودنر، شاید به دلیل همین شعار مایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

انرفدارا مجذوب و طرر ودم مناطق مختلف کشرده ای از مربود که طیف گست
دمیرص ستادی شدند که مرفدار پر و پا قرر حامی و طوی نقاط کشصیادی از اقز

یتهای تبلیغارا در شعاره ربودن، عدالت، خدمتگذاری، حمایت از محرومان و غی
…ار داده بود.رخود وعده ق

1401/06/021401/06/0208:5308:53

تا1400از شهریورماهایالمبهزیستیگرافیک| شاخص عملکرد اداره کلواینف
(بخش اول)1401شهریورماه
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به مناسبت هفته دولت و روز کارمندایالمبهزیستیپیام تبریک مدیر کل
ر ماه آغاز هفته ایویر، متن پیام به شرح ذیل است: «دوم شهایالمیتیسزبهشنبه روابط عمومیرهاچز وش ررازبه گ

یفرنها به ملت شآسانی رر خدمت وشرهای پزور روین و یادآزجایی و باهنر مراست که به نام و یاد شهیدان واال مقام 
…ار دادهرلوحه کار قرا سردمی بودن راری و مزی که خدمتگتلوفته، درلت نام گوان بوده و به نام درای
1401/06/021401/06/0208:5308:53

ی از آسیبهای اجتماعی به اهلش سپرده شودرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس: بودجه پیشگی
ه کلرعیین کننده در اداتی و عوامل عصد اسیبهای اجتمارخانه رز دوشنبه ، در دومین جلسه دبیوی اکبر بسطامی» امرل«ع
ه ای خواهدژیوگذاری رگان و دستگاه مشخص اختصاص یاید تاثیره به ازود: چنانچه اعتبار این حرهار کظاایالمیتیسزبه

…ر تکثروی در کشعای کنترل آسیبهای اجتمارین مشکالت بری از مهمتکداشت. وی با ذکر اینکه ی
1401/06/011401/06/0123:3023:30

استان ایالمبهزیستیی مردادماه اداره کلربولتن خب
ا کلیک نمایید:ریر زلتن لینک وای مشاهده برب

http://media.behzisti.ir/d/2022/08/23/0/225008.pdf?ts=1661234921000
1401/06/011401/06/0111:2411:24
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نماینده مجلس در دومین جلسه دبیرخانه رصد اسیبهای اجتماعی و عوامل
ی از آسیبهای اجتماعی بایدر: بودجه پیشگیایالمبهزیستیتعیین کننده در

کشور قابل تقدیربهزیستیبه اهلش سپرده شود/پیگیریهای رییس سازمان
است
ز دوشنبه در دومینوی اکبر بسطامی رل، عایالمیتیسزبهش روابط عمومیرازبه گ

ه کلرعیین کننده در اداتی و عوامل عصد اسیبهای اجتمارخانه رجلسه دبی
گان و دستگاه مشخصره به ازوافزود: چنانچه اعتبار این حایالمیتیسزبه

ی ازکه ای خواهد داشت. وی با ذکر اینکه یژیوگذاری راختصاص یاید تاثی
…ای کنترلرین مشکالت برمهمت

1401/06/011401/06/0109:4309:43
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ایالم
انرداری مهری شهر با خود نیروهای شهلسانند و نظافت اصرا بهپایان میران رعالیت خود در مهفان، رائزگشت زموج با…

ی شدند. حسینهساماندایالمیتیسزبهائر گمشده بههمتز600یتیسزبهائر گمشده بههمتز600یهاست. ساماند
…ان اعالم شدهرز مهرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تند بابیاناینکه اینوعلیرون
1401/06/301401/06/3000:4400:44

ساماندهی شدندایالمبهزیستیزائر گمشده در600:ایالمبهزیستیکلرمدی
ی وهان ساماندره کل مستقر در مهرائر گمشده توسط ستاد گمشدگان این اداز600گفت:ایالمیتیسزبهکلرمدی–ایالم 

ائر بهزعداد تی این گش گمشدرازان افزود: گرنگارند در گفت و گو با خبوعلیرویل خانواده هایشان شدند. حسین نوتح
…یعژانس اجتماروکنان و تیم اران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبهستاد گمشدگان

1401/06/301401/06/3000:4300:43

ساماندهی شدندایالمبهزیستیزائر گمشده در600:ایالمبهزیستیکلرمدی
انره کل مستقر در مهرائر گمشده توسط ستاد گمشدگان این اداز600گفت:ایالمیتیسزبهکلر مدی–نم بهاری ر ت–ایالم 

شرازنا افزود: گرنگار ایرز دوشنبه در گفت و گو با خبوند روعلیرویل خانواده هایشان شدند. حسین نوی و تحهساماند
…کنانران اعالم که توسط کارز مهرمستقر در میتیسزبهائر به ستاد گمشدگانزعداد تی این گگمشد

1401/06/281401/06/2818:1518:15

اخبار
رون در دستوی، هم اکنلین مدت و قبل از شروع سال تحصیرتاهتوفع این مشکالت در کردید که رس مطرح گراین مدا…

ائه شد مدیر کلران اران حسینی در مهرائزبه ایالمیتیسزبهد خدمتروار مزفته است. یک هرار گرکار مسؤالن ق
…نوه کل تاکنران توسط این اداران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبه
1401/06/271401/06/2700:4500:45

اخبار
رون در دستوی، هم اکنلین مدت و قبل از شروع سال تحصیرتاهتوفع این مشکالت در کردید که رس مطرح گراین مدا…
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ائه شد مدیر کلران اران حسینی در مهرائزبه ایالمیتیسزبهد خدمتروار مزفته است. یک هرار گرکار مسؤالن ق
…نوه کل تاکنران توسط این اداران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبه
1401/06/271401/06/2700:4500:45

اخبار
نامههایراستای این اهداف برن در ونی خواهد بود، که تا کنوادیهای مشروع و قانزآهنگ سازی تحقق عدالت و ر ف…
یتیسزبهائه شد مدیر کلران اران حسینی در مهرائزبه ایالمیتیسزبهد خدمتروار مزفته است. یک هرت گروبی صوخ

…نوه کل تاکنران توسط این اداران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالم
1401/06/271401/06/2700:4400:44

به زائران حسینی در مهران ارائه شدایالمبهزیستی: یک هزار مورد خدمتایالمبهزیستیمدیر کل
ان توسط اینران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبه مدیر کل–نم بهاری ر ت–ایالم 

هار داشت: این خدماتظند با اعالم این خبر اوعلیرونم بهاری ، حسین نرنگار ترش خبرازن خبر داد. به گوه کل تاکنرادا
…یتیوک هریل مداویلچر، تحوعمیر تان، رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهشامل ساماند
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به زائران حسینی در مهران ارائه شدایالمبهزیستی: یک هزار مورد خدمتایالمبهزیستیمدیر کل
ان توسط اینران اربعین حسینی در مهرائزد خدمت به روار مزایه یک هراز اایالمیتیسزبه مدیر کل–نم بهاری ر ت–ایالم 

هار داشت: این خدماتظند با اعالم این خبر اوعلیرونم بهاری ، حسین نرنگار ترش خبرازن خبر داد. به گوه کل تاکنرادا
…یتیوک هریل مداویلچر، تحوعمیر تان، رائزیل وسایل گمشده وی گمشدگان، تحهشامل ساماند
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