اهم اقدامات اداره کل بهزیستی گیالن
در ایام اهلل دهه مبارک فجر

پیام تبریک مدیرکل بهزیستی گیالن به مناسبت فرارسیدن ایام اهلل دهه مبارک فجر
دکتر حسین نحوی نژاد مدیرکل بهزیستی استان گیالن طی پیامی  ،فرارسیدن دهه مبارک فجر را تبریک گفت.
متن پیام به شرح ذیل می باشد

دهه فجر انقالب اسالمی ،سرآغاز طلوع خورشید ردخشان انقالب اسالمی و تبلور شکوه و عظمت نهضتی مبتنی رب
تعالیم نبوی است هک توانست حکومتی الهی را رد این مرز و بوم الهی و آسمانی هک ره روز ردخت اعتبار و شکوهش
رپباررت و تنومندرت میشود ،تثبیت کند.
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و خدمتگزاران نظام ،ملت شریف اریان ،خانواده زبرگ بهزیستی تبریک و شادباش رعض می نمایم و از خدا ی
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سبحان توفیق احیای ی و پاسدا شت ارزش اهی ا قالب اسال ی را ت دارم.

مراسم غبارروبی  ،عطرافشانی و گلباران مزار شهدا به مناسبت ایام اهلل دهه فجر
بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر انقــاب اســامی مراســم غبارروبــی  ،عطرافشــانی و گلبــاران مــزار مطهــر شــهدا روز یکشــنبه
دوازدهــم بهمــن مــاه در مــزار شــهدا برگــزار گردیــد.
بــه منظــور تجدیــد میثــاق بــا آرمــان هــای واالی معمــار کبیــر انقــاب اســامی حضــرت امــام خمینــی (ره) و شــهدای گرانقــدر مراســمی بــا
حضــور دکتــر زارع اســتاندار گیــان  ،مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد و جمعــی از مدیــران کل ســازمان هــا ،مقامــات
نظامــی و انتظامــی اســتان  ،کارکنــان ادارات و مــردم شــریف گیــان برگــزار گردیــد.
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همزمــان بــا آغــاز دهــه فجــر  ،مراســم افتتاحیــه طــرح همیارمادروکــودک
بــرای مــادران بــارداردر روز یکشــنبه دوازدهــم بهمــن مــاه بــا حضــور
مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد و نماینــدگان
کمیســیون اموربانــوان اســتانداری  ،مرکــز بهداشــت شهرســتان رشــت ،
آمــوزش وپرورش  ،ریاســت اداره بهزیســتی شهرســتان رشــت ،کارشناســان
ســتادی پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی ،کارشناســان پیشــگیری
شهرســتان ،تعــداد  ۲۰نفــر از مــادران باردار،اعضــای جمعیــت همیــاران
ســامت روانــی اســتان ســبز وتســهیلگران برنامــه در ســالن باغچــه بــان
بهزیســتی گیــان برگــزار شــد
در ایــن افتتاحیــه آریــا طوفانــی معــاون توســعه وپیشــگیری ضمــن خــوش
آمدگویــی بــه مــادران بــاردار توضیحاتــی در خصــوص طــرح دادنــد  ،هــدف از طــرح همیارمادروکــودک توانمندســازی مــادران اســت ودرآن
رابطــه والــد وکــودک از مهمتریــن واصلــی تریــن مولفــه بــه شــمار میــرود.
وی افــزود  :در حــال حاضــر ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار در شهررشــت وبــرای تعــداد  ۸۱نفــر از مــادران بــاردار در محــات آســیب خیــز اجــرا
میگــردد ،در ایــن طــرح مرکــز بهداشــت شهرســتان رشــت همــکاری خوبــی بــا ایــن اداره کل داشــته ومــادران بــاردار را از ایــن محــات بــه اداره
بهزیســتی معرفــی نمــوده اســت .همچنیــن بــه دلیــل بیمــاری کوویــد . ۱۹آمــوزش هــای در  ۱۲جلســه یکســاعته توســط مدرســین دوره دیــده طــرح
مذکــور از طریــق تیــم ســازی در فضــای مجــازی بــه مــادران ارایــه خواهــد شــد .
درایــن طــرح آمــوزش هــا بــا رویکــرد پیشــگیرانه ودر ســه مرحلــه ودر مرحلــه اول بــرای مــادران بــاردار ،مرحلــه دوم از تولــد کــودک تــا ســن
یکســالگی ومرحلــه ســوم از پایــان یکســالگی تــا پایــان ســه ســالگی بــرای مــادر وفرزنــد آنــان ادامــه دارد .
دکتــر حســین نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی اســتان ضمــن عــرض خــوش آمدگویــی بــه مــادران بــه ضــرورت انجــام چنیــن طــرح هــای در
حفــظ ســامت مــادران بــاردار وفرزنــدان آنــان اشــار ه نمودنــد وتاکیــد نمودنــد کــه تجربیــات ســال هــای اولیــه کودکــی زیربنــای زندگــی آینــده
هرانســانی خواهــد بــود وایــن دوران مهــم تریــن ســال هــای حیــات اســت در طــرح همیارمادروکــودک بــا ارایــه ایــن آمــوزش هــا بــه مــادران
وتوانمنــد نمــودن آنــان در پاســخ دهــی درســت وبــه موقــع بــه نیازهــای کــودکان  ،میتــوان بــه رشــد مناســب آنــان کمــک نمــود .
مدیــرکل بهزیســتی گیــان گفــت  :طــرح همیــار مــادر و کــودک ویــژه مــادران بــاردار بــا هــدف توانمندســازی مــادران بــاردار در حیطــه هــای نقش
مادرانــه ،تشــکیل گــروه هــای همیــاری مــادر و کــودک از اهــداف اجــرای ایــن طــرح اســت.
دکتــر حســین نحــوی نــژاد اظهــار داشــت :طــرح همیــار مــادر و کــودک در ســه مرحلــه بــرای مــادران بــاردار شــامل دوران بــارداری ،یــک ســالگی
و ســه ســالگی فرزنــد برگــزار مــی شــود.
وی مــکان اجــرای طــرح همیــار مــادر و کــودک را در شهرســتان رشــت عنــوان و خاطرنشــان کــرد :جلســات آموزشــی
بــرای مــادران در هــر مرحلــه  ۱۰جلســه در فضــای مجــازی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :بهزیســتی گیــان بــا کمــک مراکــز بهداشــت اســتان بــا توجــه بــه در اختیــار بــودن شــماره هــای
تلفــن مــادران بــاردار «در مراکــز بهداشــت» نســبت بــه فراخــوان مــادران بــرای شــرکت در ایــن طــرح اقــدام مــی کنــد.
نماینــده کمیســیون اموربانــواده اســتانداری بــه ضــرورت آمــوزش هایــی کــه در زمینــه توانمنــد نمــودن مادران می باشــد
پرداختنــد همچنیــن نماینــدگان مرکــز بهداشــت وآمــوزش وپــرورش اســتقبال خــود را از انجــام ایــن طــرح وآمادگــی آن
اداره را جهــت انجــام همــکاری اعــام نمودنــد .

ســخنرانی مدیــرکل بهزیســتی گیــان در حســینیه علــی اصغــر بهزیســتی اســتان بــه مناســبت ایــام اهلل
ـر
ـارک فجـ
ـه مبـ
دهـ
مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد ظهــر روز دوازدهــم بهمــن مــاه در بیــن الصالتیــن ظهــر و عصــر در حســینیه
علــی اصغــر بهزیســتی گیــان بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر ســخنرانی نمــود.
مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد بیــان داشــت « :والفج ـ ِر و لَیــا ٍل َع ْشــر .»...دهــه مبــارک فجــر ،تجلــی شــکوهمند
حماســه و ســرافرازی ملتــی اســت کــه در عصــر اســارت انســان و در روزگار قحطــی انســانیت ،بــا انقــاب اســامی خویــش ،صفحــات
زریّــن را در تاریــخ حیــات آدمــی گشــود و صــای خداخواهــی ،معنویــت ،آزادی و اســتقالل را در گــوش جــان جهانیــان طنیــنانــداز کــرد.
وی افــزود  :در آغــاز ایــام اهلل دهــه فجــر و بهــاری دیگــر از انقــاب شــکوهمند ایــران اســامی و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا و امــام
شــهدا ،چهــل و دومیــن فجــر پیــروزی انقــاب اســامی را بــه محضــر رهبــر فرزانــه انقــاب و همــه مســووالن و خدمتگــزاران نظــام و بویــژه
مــردم دالور و همیشــه در صحنــه اســتان گیــان و خانــواده بــزرگ بهزیســتی تبریــک و شــادباش عــرض مــی نمایــم و از خــدای ســبحان
توفیــق احیــای همیشــگی و پاسداشــت ارزش هــای انقــاب اســامی را مســئلت دارم.

فراخوان جشنواره استانی قصه گویی قصه های آسمانی به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
لیال مهدی پور دبیر ستاد اقامه نماز بهزیستی گیالن از برگزاری جشنواره استانی قصه گویی قصه های آسمانی به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
خبر داد
دبیر ستاد اقامه نماز بهزیستی گیالن اظهار داشت  :جشنواره استانی قصه گویی قصه های آسمانی با موضوع « نماز و مهدویت « ویژه کودکان  ۳الی
 ۶سال و مربیان مهدهای کودک می باشد .
«فاقصص القصص لعلکم یتفکرون» این حکایت(قصه) را به خلق بگو شاید به فکر فرو روند(.سوره مبارکه اعراف آیه )۱۷۶
اهداف برگزاری جشنواره:
 -۱توسعه و ترویج فعالیت های اقامه نماز در میان کودکان
 -۲انس بیشتر کودکان با نماز و آموزه های دینی
 -۳ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

افتتاح مرکز مشاوره مهر اوا به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر در شهرستان بندرانزلی
صبــح روز ســیزدهم بهمــن مــاه مرکــز مشــاوره مهــر اوا بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر بــا حضــور معــاون امــور پیشــگیری بهزیســتی
اســتان آریــا طوفانــی  ،دکتــر شــکوهی معــاون عمرانــی فرمانــداری شهرســتان و ریاســت بهزیســتی بندرانزلــی غفــاری افتتــاح شــد.
ایــن مرکــز جهــت ارائــه مشــاوره هــای تخصصــی روانشناســی بــرای زوجیــن متقاضــی طــاق  ،مشــاوره کــودکان  ،مشــاوره شــغلی و
تحصیلــی بــا اعتبــار  120میلیــون تومــان بخــش خصــوص و بــا اشــتغالزایی  4نفــر بــه بهــره بــرداری رســید.

افتتاح طرح اشتغالزایی بهزیستی شهرستان املش به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر
در دومیــن روز از دهــه مبــارک فجــر طــرح اشــتغالزایی مددجــوی تحــت پوشــش بهزیســتی بــا حضــور معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی
گیــان دکتــر جعفــری ،معــاون عمرانــی فرمانــداری شهرســتان مهنــدس حیــدری ،بخشــدار بخــش مرکــزی مهنــدس شــفیعی  ،ریاســت
بهزیســتی شهرســتان مهــری در روســتای چمنســتان شهرســتان املــش افتتــاح شــد .
گفتنــی اســت ایــن طــرح اشــتغالزایی در حــوزه خیاطــی بــا هزینهکــرد بالــغ بــر صدمیلیــون تومــان و پرداخــت تســهیالت قــرص الحســنه ۵۰
میلیــون تومانــی از طــرف ســازمان بهزیســتی بــه مناســبت گرامیــدات ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید.

ـر
ـارک فجـ
ـه مبـ
ـام اهلل دهـ
ـبت ایـ
ـه مناسـ
ـی بـ
ـکن مددجویـ
ـد مسـ
ـک واحـ
ـان یـ
ـتاندار گیـ
ـور اسـ
ـا حضـ
بـ
ـد
ـاح شـ
افتتـ
صبــح روز چهاردهــم بهمــن مــاه یــک واحــد مســکن مددجویــی بــا حضــور اســتاندار گیــان دکتــر ارســان زارع  ،فرمانــدار شهرســتان
فومــن محســنی  ،مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد و جمعــی از مســئولین در شهرســتان فومــن افتتــاح و تحویــل داده
شــد.
دکتــر حســین نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی گیــان بیــان داشــت :از ابتــدای اجــرای طــرح نهضــت مســکن از ســال  ۸۸تاکنــون ســه هــزار
و  ۵۰۴واحــد مســکونی بــه مددجویــان و معلــوالن فاقــد مســکن تحــت پوشــش بهزیســتی اســتان گیــان واگــذار شــده اســت.
مدیــرکل بهزیســتی گیــان تعــداد واحدهــای مســکونی افتتــاح شــده در ســال جــاری را  ۶۴۹واحــد عنــوان کــرد و افــزود :از ایــن تعــداد ۱۸۳
واحــد بــه خانــواده هــای دارای دو عضــو معلــول و  ۴۶۶واحــد مســکونی بــه ســایر افــراد تحــت پوشــش بهزیســتی فاقــد مســکن تحویــل شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :هــم اکنــون  ۷۹۶واحــد مســکونی بــرای خانــواده هــای تحــت پوشــش بهزیســتی فاقــد مســکن در دســت ســاخت
اســت.
بر اساس آخرین آمار  ۶۵هزار خانوار در گیالن به طور مستقیم از خدمات بهزیستی بهره می برند.

افتتاح مرکز سالمندان روناک به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر در رشت
ظهــر روز چهاردهــم بهمــن مــاه مرکــز ســالمندان رونــاک بــا حضــور مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد  ،معــاون امــور
توانبخشــی دکتــر عابدیــن قاســمیان  ،ریاســت بهزیســتی رشــت محمــد نــوروزی و جمعــی از همــکاران ســتادی و شهرســتانی در رشــت
افتتــاح شــد .
مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد ضمــن گرامیداشــت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر و فــرا رســیدن روز زن و مــادر بیــان
داشــت  :بــا توجــه بــه اینکــه در آســتانه بحــران هــای آتــی هســتیم و هنــوز چالــش هــا بــه صــورت کامــل نمایــان نشــده  ،بایــد بــه ســالمندی ،
یــک نــگاه جامــع و کامــل داشــته باشــیم ،توجــه بــه توســعه و گســترش بــه صــورت فیزیکــی و فراینــدی بســیار حائــز اهمیــت اســت .
وی افــزود  :در مــورد شــناخت ســالمندی ســالم  ،تغذیــه ســالمندی بایــد بــه نحــوی عمــل کنیــم کــه مکانــی در جهــت داللــت افــراد باشــد
بــه صــورت  respite careتــا بتوانیــم ایــن عزیــزان را بــه آغــوش خانــواده برگردانیــم.
گفتنــی اســت ایــن مرکــز بــا زیــر بنــای  300متــر بــا اعتبــار حــدود هشــتصد میلیــون تومــان در دو طبقــه بــا ظرفیــت  30نفــر بــه بهــره بــرداری
ر سید .

ـر  ،والدت
ـه فجـ
ـام اهلل دهـ
ـبت ایـ
ـه مناسـ
ـوار بـ
ـت خانـ
ـادران سرپرسـ
ـان و مـ
ـه زنـ
ـی بـ
ـته حمایتـ
ـداء  ۵۰بسـ
اهـ
ـادر
ـه زن و روز مـ
ـه (س)  ،هفتـ
ـرت فاطمـ
حضـ
مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد از اهــداء بســته حمایتــی بــه زنــان و مــادران سرپرســت خانــوار بــه مناســبت والدت
حضــرت فاطمــه (س)  ،هفتــه زن و روز مــادر بــا هــدف تقدیــر و تشــکر از زنــان سرپرســت خانــوار و مادرانــی کــه زحمــات زیــادی را
متحمــل میگردنــد و درشــعبه سرپرســتی دادســرای عمومــی پرونــده دارنــد خبــر داد
بمناســبت فرارســیدن ایــام اهلل دهــه فجــر و تبریــک والدت حضــرت فاطمــه (س) مصــادف بــا هفتــه زن و روز مــادر مدیــر کل بهزیســتی
اســتان گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد ضمــن هماهنگــی بــا دادســتان محتــرم مرکــز اســتان بــه منظــور تقدیــر از مقــام مــادر تعــداد  ۵۰بســته
حمایتــی بــا هــدف تقدیــر و تشــکر از زنــان سرپرســت خانــوار و مادرانــی کــه زحمــات زیــادی را متحمــل میگردنــد و درشــعبه سرپرســتی
دادســرای عمومــی پرونــده دارنــد اهــدا نمودنــد کــه ایــن هدایــا و بســته هــای حمایتــی درتاریــخ  ۱۵بهمــن مــاه ســال جــاری توزیــع میگــردد.

برگزاری مراسم یادواره شهیدان امام پناهی به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر در فومن
عصــر روز چهاردهــم بهمــن مــاه بــا حضــور مدیــرکل ببهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد  ،حجــت االســام حمیــد نــادم مســئول
روابــط عمومــی و جمعــی از مســئولین مراســم یــادواره شــهیدان امــام پناهــی و ۵شــهید روســتای حــاج محلــه ملســکام فومــن بــه مناســبت
ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر در مســجد همیــن روســتا برگــزار شــد
یــادواره شــهیدان امــام پناهــی و ابوالشــهداء حــاج شــمس اهلل امــام پناهــی و ۵شــهید واالمقــام روســتای حــاج محلــه ملســکام و بیــاد ســردار
دلهــا شــهید حــاج قاســم ســلیمانی برگــزار شــد.
ایــن یــادواره بــا ســخنرانی حجــت االســام نقــدی امــام جمعــه فومــن بعــداز نمــاز مغــرب و عشــاء در روســتای حــاج محلــه ملســکام آغــاز
شد .
در این مراسم  ۵۵بسته حمایتی به توانخواهان و نیازمندان اهداء شد

دیــدار مدیــر کل بهزیســتی گیــان بــا ام الشــهدا امــام پناهــی مــادر ســه شــهید بــه مناســبت والدت
حضــرت فاطمــه (س)  ،هفتــه زن و روز مــادر
عصــر روز چهاردهــم بهمــن مــاه مدیــرکل بهزیســتی گیــان باتفــاق حجــت االســام حمیــد نــادم مســئول روابــط عمومــی بــا ام الشــهدا امــام
پناهــی مــادر  ۳شــهید بــه مناســبت والدت حضــرت فاطمــه (س)  ،هفتــه زن و روز مــادر دیــدار کردنــد
دکتــر حســین نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی گیــان در ایــن دیــدار عنــوان کــرد  :خانــواده شــهدا بــه ویــژه مــادران شــهیدان ســختی
بســیاری را متحمــل شــدند و بــه منظــور قدردانــی و التمــاس دعــا در منــزل خانــواده شــهدا حضــور پیــدا کردیــم.
وی ،حضــور خانــواده شــهدا را بــرای جامعــه ارزشــمند توصیــف کــرد و افــزود :پــدران و مــادران شــهدا ذخایــر روی زمیــن هســتند و بایــد
قــدر ایــن خانــواده هــا را بدانیــم و آنهــا را درک کنیــم.
مدیــرکل بهزیســتی گیــان بــا بیــان اینکــه شــهیدان بــرای حفــظ دیــن خــدا جــان خــود را فــدا کردنــد ،تصریــح کــرد خانــواده شــهدا از
ذخایــر جامعــه اســامی محســوب مــی شــوند و مســئوالن بــر ســفره شــهدا نشســته انــد و مدیــون شــهیدان هســتند.

نشســت خانــواده مطهــر بــا
محوریــت شــیوه هــای دعــوت
بــه نمــاز فرزنــدان ویــژه زنــان
سرپرســت خانــوار
صبــح روز پانزدهــم بهمــن مــاه همزمــان بــا روز
والدت حضــرت فاطمــه زهــرا ( س)  ،مقــام مادر
و روز زن نشســت خانــواده مطهــر بــا محوریــت
شــیوه هــای دعــوت بــه نمــاز فرزنــدان ویــژه
زنــان سرپرســت خانــوار بــا حضــور مدیــرکل
بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد ،
معــاون امــور اجتماعــی دکتــر رضــا جعفــری ،
دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز بهزیســتی لیــا مهــدی
پــور و جمعــی از زنــان سرپرســت خانــوار در
ســالن باغچــه بــان بهزیســتی شهرســتان رشــت
برگــزار شــد
دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز بهزیســتی گیــان لیــا مهــدی پــور ضمــن تبریــک میــاد بــا ســعادت الگــوی زنــان عالــم حضــرت فاطمــه زهــرا(س)
و فــرا رســیدن دهــه فجــر بــا بیــان اینکــه  :زندگــی پاکیــزه هنگامــی بــه دســت خواهــد آمــد کــه انســان دل خــود را بــا یــاد خــدا زنــده نگــه
دارد .تنهــا مشــکلی را کــه دنیــای علــم و صنعــت امــروز حــل نکــرده  ،مشــکل آرامــش روحــی اســت و هــر روز آمــار بیماریهــای روانــی
 ،جنــون و مصــرف قــرص اعصــاب زیــاد مــی شــود  .هیــچ چیــزی بــه انســان آرامــش نمــی دهــد جــز یــاد خــدا  ،ایمــان  ،اُنــس و عشــق و
تــوکل بــه او .
وی افــزود  :توفیــق ذکــر خــدا و آرامــش همیشــگی ،فقــط بــه برکــت نمــاز بــه دســت مــی آیــد« .نمــاز در حقیقــت ،پشــتوانه اســتوار و ذخیــره
تمــام نشــدنی اســت کــه آدمــی را در مبــارزه بــا شــیطان نفــس یــاری مــی رســاند.
لیــا مهــدی پــور اظهــار داشــت  :الزم اســت بــرای روبــه رو شــدن بــا ســردرگمی هــای زندگــی و پیــش گیــری از انحــراف هــای اخالقــی و
رفتــاری خــود و افــراد خانــواده بــه ویــژه فرزنــدان ،از ایــن سرچشــمه رحمــت الهــی نمــاز جــام برداریــم؛ زیــرا فرزنــدان ،امانتــی الهــی هســتند
کــه بــه پــدر و مــادر ســپرده شــده انــد .قلــب آنهــا در کودکــی و نوجوانــی پــاک ،ســاده و بــی پیرایــه اســت ،آن چنــان کــه پذیــرای هــر
نقــش و روکننــده بــه هــر ســو هســتند .پــس چــه بهتــر کــه از همــان آغــاز ،نقــش نمــاز را در دل و جــان فرزنــد پدیــد آوریــم و بدیــن گونــه
او را از گزنــد شــیطان بــاز بداریــم.
بــا توجــه بــه اینکــه نقــش خانــواده در امــر فریضــه نمــاز و تقویــت فرهنــگ قرآنــی خیلــی مؤثــر مــی باشــد  .بــه همیــن منظــور نشســت
آموزشــی شــیوه هــای دعــوت بــه نمــاز فرزنــدان توســط حجــت الســام والمســلمین حســین پــور تدریــس شــد
شــایان ذکــر اســت ایــن مراســم بــا اهــدا شــاخه گل توســط مدیــرکل بهزیســتی گیــان بــه بــه مناســبت والدت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) ،
مقــام مــادر و روز زن بــه زنــان سرپرســت خانــوار پایــان یافــت

مراسم جشن تکلیف دختران در دو مرکز شبانه روزی استان گیالن
در سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز زن
به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر

افتتاح کمپ آرامش پژوهان گیل به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر در شهرستان صومعه سرا
صبــح روز شــانزدهم بهمــن مــاه بــا حضــور حیــدری معــاون سیاســی  ،امنیتــی و اجتماعــی فرمانــداری  ،ســرهنگ فروهــر نماینــده ســپاه
پاســداران شهرســتان ،موســوی بخشــدار تولمــات  ،آریــا طوفانــی معــاون پیشــگیری بهزیســتی اســتان گیــان ،زادامیــری ریاســت بهزیســتی
صومعــه ســرا  ،کمــپ آرامــش پژوهــان گیــل بــه مناســبت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر در شهرســتان صومعــه ســرا افتتــاح و بــه بهــره بــرداری
رســید .
گفتنــی اســت مرکــز اقامتــی میــان مــدت آرامــش پژوهــان گیــل بــا متــراژ  ۱۰۹۰متــر مربــع و عیانــی بــه مســاحت  ۵۰۸متــر مربــع و ظرفیــت
 ۶۰بیمــار افتتــاح گردیــده کــه تــا کنــون مبلــغ  ۱۶۸۰۰۰۰۰۰۰تومــان هزینــه گردیــده اســت کــه از ایــن مبلــغ  ۱۵۰۰۰۰۰۰۰تومــان از طریــق
دریافــت تســهیالت اشــتغال زایــی روســتایی طــرح توســعه ملــی مــی باشــد

دو وبینار آموزشی با موضوع زن ،امامت ،مشارکت سیاسی ،اجتماعی با محوریت والیت مداری و سبک زندگی
اسالمی حضرت فاطمه زهرا (س)
بــه مناســبت گرامیداشــت دهــه فجــر  ،هفتــه زن و والدت بــا ســعادت حــرت فاطمــه زه ـرا (س) دو وبینــار آموزشــی بــا موضــوع زن ،امامــت،
مشــارکت سیاســی ،اجتامعــی بــا محوریــت والیــت مــداری و ســبک زندگــی اســامی حــرت فاطمــه زهـرا (س) بــا حضــور فعــال بانــوان همــکار بــا
.تدریــس رسکار خانــم ســیده معصومــه موســوی و دکــر محمــد نیــا برگ ـزار شــد
.در این وبینار آموزشی به بررسی حوادث والدت مبارک حرضت زهرا و نحوه خلقت ایشان
اشــاره بــه ارائــه حــرت زهـرا بــه عنــوان یــک الگــوی متــوازن در عــر حــارض جهــت تربیــت دخـران و زنــان توامننــد و متعــادل ســازی همــه ســاحتهای
زندگــی زنان
بررسی حوادث بعد از سقیفه و حضوراجتامعی حرضت زهرا (س)و جایگاه و نقش ایشان در دفاع از والیت و نقشهای متفاوت ایشان
اشاره به مکتب فاطمه که خودسازی،ایستادن روی پای خود و مسئولیت پذیری و جهان بینی فاطمه جهت ارایه شخصیت الهی
و الگوبــودن حــرت بـرای همــه تاریــخ ســازان از جمــه حــرت امــام خمینــی کــه تابــع خــدا بــوده و از هــر قیــدی ازاد بودنــد و ملــت را از اســارت
.رهــا ســاختند
 .پرداخته شده است

ـتان
ـاد در شهرسـ
ـگیری از اعتیـ
ـانه ای پیشـ
ـزاری کارزار رسـ
برگـ
ـان
الهیجـ
صبــح روز نوزدهــم بهمــن مــاه بــه مناســبت گرامیداشــت ایــام اهلل دهــه مبــارک
فجــر کارزار رســانه ای پیشــگیری از اعتیــاد بــا حضــور فرمانــدار شهرســتان دکتــر
محمــودی  ،معــاون فرمانــدار خوشــحال  ،شــهردار الهیجــان قیامتیــون  ،معــاون
پیشــگیری بهزیســتی اســتان آریــا طوفانــی  ،مســئول روابــط عمومــی بهزیســتی
اســتان حجــت االســام حمیــد نــادم و ریاســت اداره بهزیســتی شهرســتان
ســرکارخانم بایرامــی درمحــل اداره ارشــاد اســامی الهیجــان برگــزار شــد.
باتوجــه بــه اینکــه برنامــه پیشــگیری از اعتیــاد در شــرایط کنونــی بعلــت شــیوع
ویــروس کرونــا کــه انجــام فعالیــت هــای آموزشــی جمعــی امــکان پذیــر نیســت،
از طریــق کارزار رســانه ای انجــام میشــود.
این طرح باهدف آموزش مهارت خودآگاهی برای کاهش مشکالت اجتماعی و مصون سازی پیشگیری از اعتیاد اجرا میشود.
ایــن کارزار رســانه ای بــا حســاس ســازی جامعــه نســبت بــه مــواد مخــدر بویــژه مــاده مخــدر گل و شیشــه در قالــب توزیــع پکیــج هــای آگاه ســازی بــا
محتویــات بروشــور و پمفلــت هــای گل و شیشــه،تراکت پیشــگیری از ویــروس کرونــا و پکیــج هــای بهداشــتی  ،دفترچــه یادداشــت باشــعارهای آگاه
ســازی پیشــگیری از اعتیــاد  ،کتــاب هــای آموزشــی و تشــکیل زنجیــره انســانی توســط جمعیــت هــال احمــر بــا هــدف اتحــاد در راســتای پیشــگیری
از اعتیــاد و برگــزاری تئاتــر خیابانــی و بــه نمایــش درآوردن تابلوهــای شــعار اعتیــاد جهــت آگاه ســازی عمــوم توســط موسســه خیریــه همــای ســعادت
الهیجــان تحــت نظــارت ســازمان بهزیســتی برگــزار شــد.

ـه
ـرت فاطمـ
ـعادت حضـ
ـا سـ
ـاب و والدت بـ
ـن انقـ
ـی جشـ
برپایـ
ـرا (س)
زهـ
صبــح روز بیســتم بهمــن مــاه بــه میزبانــی امــور فرهنگــی و امــور بانــوان بهزیســتی
گیــان بــا حضــور مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد
 ،جمعــی از همــکاران و جامعــه هــدف ســازمان بــا رعایــت پروتــکل هــای
بهداشــتی جشــن انقــاب و والدت بــا ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) در
محوطــه بهزیســتی شهرســتان برگــزار شــد.
ســخنران ایــن مراســم حجــت االســام حمیــد نــادم اظهــار داشــت  :طــی چهــل
و دو ســال انقــاب اســامی همــواره دشــمنان نظــام مقــدس جمهــوری اســامی
درصــدد ضربــه زدن و از بیــن بــردن انقــاب بــودن امــا هرگــز بــه اهــداف پلیــد
خــود دســت نیافتنــد.
وی عنــوان کــرد :والیتمــداری و انقالبــی بــودن ملــت ایــران ،ســدی محکــم در برابــر توطئههــای دشــمنان اســت و آنهــا در طــول انقــاب وفــاداری
خــود بــه نظــام و رهبــری را اثبــات کردنــد.
حجــت االســام حمیــد نــادم یــادآور شــد :جوانــان امــروز علیرغــم هجمههــای فــراوان رســانههای معانــد و خودفروختــه ،روحیــه انقالبــی و
والیتمــداری را در خــود دارنــد و هیــچگاه فریــب تبلیغــات دروغ رســانههای غــرب و بیگانــه را نمیخورنــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :انتقــال ارزشهــا و مفاهیــم انقــاب موجــب حفــظ و تــداوم نهضــت انقالبــی شــده و بــر همیــن اســاس تبییــن ارزشهــای
انقــاب بــه نســل امــروز یــک ضــرورت بــه شــمار م ـیرود.
وی افــزود :جوانــان در عمــل اثبــات کردنــد کــه بــرای حفــظ نظــام و انقــاب و رهبــری تــا پــای جــان ایســتادهاند و نمونــه بــارز ایــن امــر ،شــهیدان
مدافــع حــرم در ایــن شــهر اســت.
حجــت االســلالم حمیــد نــادم تاکیــد کــرد :بیــان دســتاوردهای چهــل و دو ســاله انقــاب و پیشــرفت در عرصههــای مختلــف موجــب روشــنگری
نســل امــروز میشــود.
گفتنی است در این مراسم گروه سرود منادیان بصیرت  ،مولودی خوانی و اجرای نمایش اجرا شد
شــایان ذکــر اســت در پایــان مراســم از زنــان سرپرســت خانــوار موفــق  ،کارکنــان نمونــه بهزیســتی  ،کارکنــان نمونــه مراکــز غیــر دولتــی و ســالمندان
برگزیــده در مســابقه دلنوشــته بــا اهــدای هدایــا و لــوح ســپاس تقدیــر شــد .

 ۱۴۹طرح اشتغالزایی بهزیستی گیالن بهره برداری شد
مدیــرکل بهزیســتی گیــان گفــت ۱۴۹ :طــرح اشــتغالزایی بهزیســتی بــا اعتبــار  ۶۷میلیــارد ریــال طــی دهــه فجــر امســال در مناطــق مختلــف
اســتان بــه بهــره بــرداری رســید.
دکتر حسین نحوی نژاد اظهار داشت :در مجموع با اجرای این طرح ها برای  ۱۵۵نفر شغل ایجاد شده است.
وی افــزود :ایــن طــرح هــا در بخــش هــای مختلــف از جملــه دامــداری ،خیاطــی ،باغــداری ،آرایشــگری ،نجــاری ،صنایــع دســتی ،پوشــاک،
عکاســی ،خشکشــویی ،صافــکاری ماشــین ،بــازی هــای رایانــه ای ،مکانیکــی ،باطــری ســازی  ،پــرورش زنبــور عســل و  ...بــه بهــره بــرداری
ر سید .
مدیــرکل بهزیســتی گیــان بــا بیــان اینکــه در دهــه فجــر امســال  ۳۰۴واحــد مســکونی بــه مددجویــان تحــت پوشــش تحویــل شــد ،خاطــر
نشــان کــرد :ایــن واحدهــا در مجمــوع بــا هزینــه ای بــه مبلــغ  ۲۳۵میلیــارد ریــال بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
وی یــادآور شــد :در دهــه فجــر امســال طــرح همیــار مــادر و کــودک ویــژه مــادران بــاردار بــا هــدف توانمندســازی آنــان و برنامــه کارزار
اعتیــاد در شهرســتان الهیجــان در راســتای پیشــگیری از اعتیــاد نیــز بــه اجــرا درآمــد.
بر اساس آخرین آمار  ۶۵هزار خانوار در گیالن به طور مستقیم از خدمات بهزیستی بهره می گیرند.

با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور
ـه
ـور بـ
ـر کشـ
ـان در سراسـ
ـان همزمـ
ـتی گیـ
ـان بهزیسـ
ـن و مددجویـ
ـه معلولیـ
ـکونی بـ
ـد مسـ
ـاح  ۳۰۴واحـ
افتتـ
ـر
ـارک فجـ
ـه مبـ
ـبت دهـ
مناسـ
 ۳۰۴واحــد مســکونی بهزیســتی متعلــق بــه معلولیــن و مددجویــان اســتان بــا حضــور معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور دکتــر
قبــادی دانــا بــه طــور همزمــان بــه صــورت نمادیــن در بخــش رحمــت آبــاد روســتای حاجــی ده از توابــع شهرســتان رودبــار واگــذار گردیــد.
دکتــر حســین نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی گیــان بــا بیــان اینکــه افتتــاح مســکن مددجویــی و همچنیــن طــرح اشــتغالزایی مددجویــان
از مهمتریــن برنامههــای ایــن اداره کل در دهــه مبــارک فجــر اســت تصریــح کــرد  ۳۰۴واحــد مســکن مددجویــی و  ۱۴۹طــرح اشــتغالزایی
مددجویــان در سراســر اســتان طــی دهــه فجــر بــه بهــره بــرداری رســید بــرای افتتــاح ایــن واحدهــای مســکونی  ۲۴۰میلیــارد ریــال هزینــه شــده
اســت کــه بخشــی از محــل کمــک هــای بالعــوض ســازمان بهزیســتی و خیریــن و همچنیــن بنیــاد مســتضعفان ،قــرارگاه خاتــم االنبیــا(ص)
و بنیــاد مســکن تامیــن گردیــد.
گفتنــی اســت امــروز  ۱۹واحــد مســکونی بــا حضــور نماینــده مــردم شهرســتان رودبــار دکتــر چگینــی ،فرمانــدار شهرســتان عبــاس قلــی
زاده ،دکتــر حســین نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی گیــان  ،معــاون مشــارکت هــای مردمــی ساســان جهانبخــش  ،مســئول روابــط عمومــی
حجــت االســام حمیــد نــادم و ریاســت بهزیســتی شهرســتان صادقــی در رودبــار افتتــاح و بــه بهــره بــرداری رســید .

برگزاری اردوی جهادی سردار دلها « سپهبد شهید حاج قاسم
سلیمانی « به مناسبت دهه مبارک فجر
(شفت  -املش )
در بهمــن مــاه ســال جــاری اردوی جهــادی ســردار دلهــا « ســپهبد شــهید
حــاج قاســم ســلیمانی « بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر بــا حضــور مدیــرکل
بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد  ،معــاون توانبخشــی دکتــر
عابدیــن قاســمیان  ،مســئول روابــط عمومــی حجــت االســام حمیــد نــادم ،
مســئول امــور فرهنگــی رحیــم تکاملــی و دبیــر ســتاد اقامــه نمــاز لیالمهــدی
پــور در دهســتان چوبــر روســتای کلــوان  .مدرســه شــهید غفــاری در
شهرســتان شــفت و مناطــق محــروم املــش برگــزار شــد .
مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان دربــاره برگــزاری ایــن اردو گفــت:
اردوی یــک روزه جهــادی بهزیســتی گیــان در محورهــای مختلــف از جملــه میــز خدمــت جهــادی ،درمــان ،مشــاوره و روانشــناختی برگــزار شــد.
دکتــر حســین نحــوی نــژاد بــا اشــاره بــه حضــور پزشــکان متخصــص زنــان در ایــن اردوی جهــادی و ارایــه خدمــات بــه بانــوان در منطقــه یــاد شــده
اضافــه کــرد :پزشــکان داخلــی نیــز بــه مراجعــه کننــدگان در ایــن اردوی جهــادی خدمــات مــورد نیــاز را ارایــه کردنــد.
وی مشــاوره در زمینــه هــای مختلــف آســیب هــای اجتماعــی از جملــه طــاق و اعتیــاد را از دیگــر خدمــات ارایــه شــده در برگــزاری اردوی جهــادی
بهزیســتی اســتان گیــان عنــوان کــرد و ادامــه داد :آخریــن شــیوه هــای درمانــی نیــز بــه معتــادان ارایــه شــد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان بــا اشــاره بــه ارایــه خدمــات توانبخشــی در ایــن برنامــه خاطــر نشــان کــرد :افــراد دارای مشــکالت اســکلتی،
مفصلــی و اســتخوانی از خدمــات توانبخشــی بهــره منــد شــدند و مشــاوره هــای الزم را دریافــت کردنــد.
وی بیــان داشــت :در ارایــه خدمــات در برگــزاری ایــن اردوی جهــادی ،افــراد نیازمنــد بــه دارو بــه یکــی از داروخانــه هــای شهرســتان بــرای دریافــت
داروهــای مــورد نیازشــان معرفی شــدند.
وی اظهــار داشــت :برگــزاری اردوی جهــادی در ســایر شهرســتان هــای اســتان نیــز بــا همــکاری ادارات بهزیســتی ،امــور فرهنکــی و بســیج بهزیســتی
انجــام خواهــد شــد.
گیالن دارای دو و نیم میلیون نفر جمعیت است  .هم اکنون بیش از  ۶۰هزار خانواده از خدمات بهزیستی استان گیالن بهره می برند.

ـتی گیالن
ـده بهزیسـ
ـاح شـ
ـای افتتـ
ـروژه هـ
ـم پـ
اهـ
در ایــام اهلل دهــه مبــارک فجر
مدیــرکل بهزیســتی گیــان از افتتــاح  ۱۴۹طــرح اشــتغالزایی خبــر
داد و گفــت ۳۰۴ :واحــد مســکونی بــه مددجویــان بهزیســتی
واگــذار شــد.
حســین نحوینــژاد اظهــار داشــت :بهزیســتی یــک نهــاد برخاســته
از انقــاب بــوده و پــس از انقــاب تشــکیل شــده و اســاس آن
نیــز توجــه خــاص بــه محرومیــن و معلولیــن و تجمیــع خدمــات
در ســاختار دولتــی و بخشهــای غیردولتــی اســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان عنــوان داشــت :بــه واســطه این
امــر کــه بهزیســتی یــک نهــاد برخاســته از انقــاب اســت ســعی
میکنیــم هــر ســاله در ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی پروژههایــی را در دهــه فجــر بــه بهرهبــرداری برســانیم.
نحوینــژاد افــزود :افتتــاح  ۱۴۹طــرح اشــتغالزایی بــا اعتباربیــشاز  ۶میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون تومــان و افتتــاح  ۳۰۴واحــد مســکونی بــرای
مددجویــان بهزیســتی بــا اعتبــار بی ـشاز  ۲۴میلیــارد تومــان از پروژههــای بهزیســتی گیــان در دهــه فجــر امســال اســت.
وی گفــت :از دیگــر اقدامــات ایــن نهــاد در دهــه فجــر میتــوان بــه افتتــاح یــک مرکــز ســالمندان در رشــت ،افتتــاح یــک مرکــز مشــاوره در
رشــت و همچنیــن الهیجــان ،برگــزاری برنامــه رســانهای و فرهنگــی بــرای پیشــگیری از اعتیــاد در الهیجــان اشــاره داشــت.
نحوینــژاد ابــراز داشــت :در ایــن ایــام طرحــی تحــت عنوان«همیــار مــادر و کــودک» بــا محوریــت آموزشهــای ضمــن بــارداری و پــس از
زایمــان افتتــاح شــد کــه تــا  ۳ســالگی کــودک را تحــت پوشــش قــرار میدهــد؛ ایــن طــرح بــرای مــادران بهویــژه مــادران تحــت پوشــش
بهزیســتی اجــرا میشــود.
وی از اجــرای اردوی جهــادی در روز  ۲۱بهمنمــاه در شهرســتان شــفت خبــر داد و گفــت :همــکاران بهزیســتی ،مشــاوران ،مــددکاران،
پزشــکان و پرســتاران بــا کمــک ســپاه پاســداران و بســیج در منطقــه حضــور پیــدا میکننــد.
دکتــر نحوینــژاد بیــان کــرد :در ایــن اردوی جهــادی خدمــات و آموزشهــای الزم در خصــوص خدمــات بهزیســتی انجــام شــده و همچنیــن
بنــده و معاونیــن نیــز در ایــن اردوهــای جهــادی حضــور داشــته و پاســخگوی ســواالت مــردم هســتیم.
مدیــرکل بهزیســتی گیــان تصریــح کــرد :تــا کنــون  ۲اردوی جهــادی در رشــت و ســیاهکل برگــزار شــده و اردوی جهــادی  ۲۱بهمنمــاه
ســومین اردوی جهــادی اســت کــه در شهرســتان شــفت انجــام میشــود.
دکتــر نحوینــژاد گفــت :بــا رعایــت پروتکلهــای بهداشــتی جشــنی در محوطــه ســازمان بهزیســتی بــا حضــور همــکاران و جامعــه هــدف
ســازمان برگــزار میشــود؛ در ایــن جشــن در کنــار ایجــاد فضــای شــاد و مفــرح برخــی از پیامهــای ســازمان را نیــز بــه ســمع و نظــر حضــار
میرســانیم.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از افــراد بــا خدمــات بهزیســتی و نحــوه اســتفاده از ایــن خدمــات آشــنایی ندارنــد افــزود :رویکــرد بهزیســتی در
اردوهــای جهــادی آسیبشناســی بــوده تــا اولویتهــا و نیازهــای مــردم مناطــق را شناســایی کنیــم.
دکتــر نحوینــژاد بیــان کــرد :در ایــن راســتا ســعی میکنیــم در مناطــق محــروم بــا همــکاری شــورا ،بســیج ،ســپاه ،بخشــداری و فرمانــداری
در همــان مناطــق برنامههــای اشــتراکی را صــورت داده و محرومیــت منطقــه و محرومیــت افــراد را برطــرف کنیــم.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان عنــوان داشــت :ســازمان بهزیســتی بهدنبــال ایــن اســت کــه در مناطــق محــروم در جهــت برگــزاری
اردوهــای جهــادی شــرکایی در ایــن مناطــق داشــته باشــد تــا در خدمــات ســازمان در آن منطقــه در دســترس پذیرتــر باشــد.
وی گفــت :خدمــات ارائــه شــده در قالــب ابعــاد فرهنگــی ،معیشــتی و ارتقــاء بهداشــت جســمی و روانــی انجــام شــده و شــرایطی فراهــم
میشــود کــه از امکانــات ســازمان ماننــد وامهــای بــدون بهــره و بیمــه کارفرمایــی در جهــت اشــتغال جمعیــت هــدف اســتفاده شــود.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان اظهــار داشــت :بــا اســتفاده از اردوهــای جهــادی در مناطــق محــروم ضریــب نفــوذ بهزیســتی در ایــن مناطــق
افزایــش یافتــه و از دیگــر ابعــاد اجــرای ایــن اردوهــا میتــوان بــه آگاهــی بخشــی عمومــی اشــاره داشــت.
وی گفــت :همــکاران مــا بــا حضــور در ایــن مناطــق مشــاورههایی در زمینههــای پیشــگیری از آســیبهای اجتماعــی ماننــد اعتیــاد ،طــاق،
کــودک آزاری ،همســر آزاری ،فــرار از منــزل ،آشــنایی مــردم بــا خدمــات اورژانــس اجتماعــی بــا ســامانه  ۱۲۳و صــدای مشــاور بــا شــماره
 ۱۴۸۰ارائــه میدهنــد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان گیــان ابــراز داشــت :اجــرای اردوهــای جهــادی خــود میتوانــد یــک فرهنگســازی در جهــت ترغیــب مــردم
بــرای کمــک بــه نیازمنــدان و ایجــاد همدلــی و همبســتگی بــرای حمایــت از مــردم مناطــق محــروم باشــد.

افتتاح پروژه اشتغال زایی پرورش خاک گلدان در شهرستان رودسر
صبــح روز بیســت و یکــم بهمــن مــاه بــه مناســبت دهــه مبــارک فجــر ،پــروژه پــرورش خــاک گلــدان توســط یکــی از توانخواهــان تحــت
حمایــت اداره در روســتای لشــکاجان شهرســتان رودســر بــا حضــور ســید مهــدی خدمــت بیــن دانــا معــاون پشــتیبانی و منابــع انســانی  ،فتحــی
ذیحســاب بهزیســتی گیــان ،رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان رودســر خانــم طاهــری افتتــاح شــد .
گفتنــی اســت ایــن پروظــه اشــتغالزایی بــا اعتبــار  ۳۰۰میلیــون تومــان  ،کــه ســهم تســهیالت اعطایــی بهزیســتی بــه ایــن پــروژه  ۵۰میلیــون
تومــان از محــل تبصــره  ۱۶بــوده اســت.
همچنین مسائل و مشکالت موجود پروژه توسط صاحب پروژه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

حضور مدیرکل و همکاران بهزیستی گیالن در مانور خودرویی پر شور یوم اهلل  ۲۲بهمن
حضور مدیرکل و همکاران بهزیستی گیالن در مانور خودرویی پر شور یوم اهلل  ۲۲بهمن در چهل دومین سالروز پیروزی انقالب اسالمی
صبــح روز بیســت و دوم بهمــن مــاه مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر نحــوی نــژاد باتفــاق جمعــی از همــکاران بــا حضــوری پــر شــور در مانــور
خودوریــی یــوم اهلل  ۲۲بهمــن بــه مناســبت چهــل و دومیــن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی شــرکت کردنــد.

 ۱۵۰۰نفر از توانخواهان و مددجویان بهزیستی گیالن صاحب شغل شدند
مدیــرکل بهزیســتی گیــان دکتــر حســین نحــوی نــژاد از اشــتغالزایی  ۱۵۰۰نفــر از توانخواهــان و مددجویــان بهزیســتی اســتان از فجــر پارســال
تــا فجــر امســال خبــر داد.
دکتــر حســین نحــوی نــژاد مدیــرکل بهزیســتی گیــان بــا تبریــک فرارســیدن دهــه فجــر ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی و بــا
تشــریح اقدامــات انجــام شــده فجــر تــا فجــر اداره کل بهزیســتی گیــان اظهــار داشــت :در ایــن مــدت  ۵۲۲نفــر از مددجویــان تحــت پوشــش
صاحــب خانــه شــدند ضمــن اینکــه  ۲۹۰نفــر از توانخواهــان بهزیســتی نیــز از آمــوزش هــای فنــی و حرفــه ای بهــره بردنــد.
وی بــا تشــریح اقدامــات امــور اجتماعــی بهزیســتی بیــان داشــت :مجمــوع پرونــده هــای تحــت پوشــش حــوزه امــور اجتماعــی در بخــش هــای
« دفتــر زنــان  ،شــبه خانــواده و آســیب هــای اجتماعــی»  ۱۸هــزار و  ۱۳۳پرونــده اســت کــه از ایــن تعــداد  ۱۰هــزار و  ۱۳۱پرونــده مســتمری
بگیــر و  ۲هــزار و  ۲۱۸نفــر پشــت نوبــت مســتمری در امــور اجتماعــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه  ۴۶۶دانشــجو از حــوزه امــور اجتماعــی در همــه مقاطــع تحصیلــی تحــت پوشــش بهزیســتی گیــان هســتند ،اضافــه کــرد:
 ۱۵پایــگاه اورژانــس اجتماعــی در ســطح اســتان در حــال خدمــات رســانی هســتند کــه در ایــن مــدت  ۱۶هــزار نفــر از خدمــات مراکــز
اورژانــس اجتماعــی « خدمــات ســیار»  ،مراکــز مداخلــه در بحــران و خــط تلفــن  ۱۲۳اســتفاده کردنــد.
دکتــر حســین نحــوی نــژاد بــا اشــاره بــه فعالیــت  ۲۷۰مهدکــودک بــا نگهــداری افــزون بــر پنــج هــزار کــودک در گیــان خاطــر نشــان کــرد:
 ۲۳۷نفــر از دختــران و پســران در  ۲۱خانــه شــبانه روزی اســتان نگهــداری مــی شــوند ضمــن اینکــه چهــار هــزار و  ۳۹۳نفــر توســط بهزیســتی
بیمــه شــده ســایر اقشــار در حــوزه اجتماعــی هســتند.
وی در ادامــه بــا تشــریح اقدامــات انجــام شــده در حــوزه توانبخشــی در ایــن مــدت اظهــار داشــت :مجمــوع پرونــده هــای تحــت پوشــش
حــوزه امــور توانبخشــی  ۴۱هــزار و  ۱۰۰پرونــده اســت کــه از ایــن تعــداد  ۲۶هــزار و  ۷۶۱پرونــده مســتمری بگیــر و شــش هــزار و  ۲۹۸نفــر
پشــت نوبــت دریافــت مســتمری در امــور توانبخشــی هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه  ۹هــزار و  ۱۹۷ســالمند تحــت پوشــش بهزیســتی در  ۲۳مرکــز ســالمندان اســتان گیــان نگهــداری مــی شــوند ،تصریــح
کــرد ۳۵۰ :دانشــجو از حــوزه امــور توانبخشــی در همــه مقاطــع تحصیلــی تحــت پوشــش بهزیســتی گیــان هســتند.
وی بــا اشــاره بــه تحــت پوشــش بــودن هشــت هــزار و  ۸۴۴معلــول خفیــف ۱۲ ،هــزار و  ۲۵۰معلــول متوســط ۱۸ ،هــزار و  ۹۹معلــول شــدید و
چهــار هــزار و  ۶۲معلــول خیلــی شــدید اضافــه کــرد :هشــت هــزار و  ۷۸۵نفــر نیــز توســط بهزیســتی بیمــه شــده ســایر اقشــار در حــوره امــور
توانبخشــی هســتند.
مدیــرکل بهزیســتی گیــان ،کاشــت حلــزون  ۹کــودک در مرکــز کاشــت حلــزون در بیمارســتان امیرالمومنیــن رشــت را از دیگــر اقدمــات
عنــوان و تصریــح کــرد  :مناســب ســازی مســکن و ســرویس بهداشــتی  ۴۸۰نفــر و خــودرو  ۱۶نفــر انجــام شــده اســت.
وی بــا تشــریح اقدامــات انجــام شــده در حــوزه امــور پیشــگیری خاطــر نشــان کــرد :در ایــن مــدت  ۱۱۰هــزار نفــر در  ۱۰۰مرکــز مشــاوره و
خدمــات روانشــناختی در گیــان خدمــات الزم را دریافــت کردنــد و در  ۹مرکــز پیشــگیری از معلولیــت در ســطح اســتان حــدود  ۱۷هــزار
نفــر خدمــت گرفتنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ارایــه خدمــات بــه  ۷۱۰هــزار نفــر در  ۴۰۴مرکــز تــرک اعتیــاد در ســطح گیــان انجــام شــد ،اظهــار داشــت :در ایــن مــدت
 ۶۳۰هــزار نفــر در  ۵۰مرکــز پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی و یــک هــزار و  ۶۰۰نفــر در  ۱۰مرکــز مشــاوره ژنتیــک خدمــات الزم را
دریافــت کردنــد.
دکتــر حســین نحــوی نــژاد بیــان داشــت ۵۴ :هــزار کــودک در  ۳۶پایــگاه پیشــگیری از تنبلــی چشــم در ســطح اســتان خدمــت گرفتنــد و ۱۷
هــزار نفــر از برنامــه غربالگــری شــنوایی در ســطح اســتان بهــره منــد شــدند.
بر اساس آخرین آمار  ۶۵هزار خانوار در گیالن به طور مستقیم از خدمات بهزیستی بهره می برند.

