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از  1400/8/1تا 1400/8/30

اینستا گرام

۲

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1400/8/1تا 1400/8/30

swo.ilam
4/100

💥💥پویش گرمای همدلی ویژه مددجو یان و توانخواهان اداره کل بهز یستی

استان ایالم💥💥 ""بیایید زمستان امسال عالوه بر خانه ها ،دلهایمان را نیز گرم
کنیم"" هم استانی عز یز نیک اندیش شما دعوتید تا با پیوستن به این پویش

در تامین  ۲۰۰دستگاه بخاری جهت نیازمندان جامعه هدف بهز یستی آ نها را شاد

و با گرمابخشی به خانه…

13:11  1400/08/30 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

❇در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران و
️
…از خادمان کودکان بی سر پرست*

سه هزار شهید واالمقام استان ایالم آیین تجلیل از مربیان و کارکنان شیرخوارگاه
❇این آیین به همت پایگاه مقاومت
️
بهز یستی ایالم روز یکشنبه برگزار شد.

امیرالمومنین)ع( حوزه مقاومت مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضور جمعی از

مسئوالن سپاه…

۳

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

13:00  1400/08/30 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥برگزاری وبینار تخصصی پیشگیری از خودکشی به میزبانی بهز یستی ایالم

🔶وبینار تخصصی پیشگیری از خودکشی با محور آسیبهای دوران کودکی و اقدام
به خودکشی در دوران بز رگسالی روز یکشنبه در ایالم آغاز شد🔶 .این وبینار ویژه

کارشناسان دفتر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،مشاوران ،تسهیلگران و همیاران
ادارات بهز یستی…
10:22  1400/08/30 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

 ۱۹نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه کودکان *»جهانی شایسته کودکان/جهانی

بدون خشونت«* #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #کودکان #خشونت

22:52  1400/08/29 

۴

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1400/8/1تا 1400/8/30
swo.ilam
4/100

💥یادواره شهدای بهز یستی شهرستان ایالم گرامیداشت کنگره سه هزار شهید

استان با حضور فرمانده سپاه ناحیه ایالم #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #شهدا

21:04  1400/08/27 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥بازدید کودکان کار از کتابخانه مرکزی ایالم با اجرای برنامه های فرهنگی نظیر
مسابقه ،نقاشی و کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی 💥در این

برنامه به کودکان نیز جوایزی شامل کتاب و لوازم التحر یر اهدا شد
#بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #کودکان_کار

۵

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

23:51  1400/08/26 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥کسب مقام نخست مسابقات کشوری دو میدانی هیئت نابینایان و کم
بینایان در بندرعباس توسط فاطمه ز ینی وند مددجوی شهرستان دره شهر

#بهتر ز یستن #بهز یستی_ایالم #افراد_دارای_معلولیت

14:26  1400/08/26 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💢 بازدید مدیرکل ،معاون امور اجتماعی و کارشناسان دفتر آسیب های اجتماعی
از اور ژانس اجتماعی و گروههای همیار بهز یستی شهرستان ملکشاهی
#بهتر_ز یستن #بهز یستی ایالم#اور ژانس_اجتماعی

۶

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

14:24  1400/08/26 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

… کار و رفاه اجتماعی ایالم از کودکان بی سر پرست 💥مدیر کل تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی با حضور در شیرخوارگاه حضرت زهرا )س( و خانه کودکان و

نوجوانان بهز یستی ایالم از ساکنان آ نها دلجویی کرد /در این دیدار که با همراهی
مدیر کل و معاون اجتماعی بهز یستی ایالم انجام شد ،هدایایی به شیرخوارگان،

کودکان و…

۷

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

14:12  1400/08/25 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

✴ فردی که بتازگی از یک رابطه
️
#اینفوگرافیک آموزش های پیش از ازدواج

عاطفی خارج شده یا با خاطرات شخص دیگری زندگی می کند فرد مناسب ازدواج

نیست #بهز یستی_ایالم #بهتر_ز یستن #ازدواج #اموزش

10:36  1400/08/24 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

🔶بهز یستی ایالم در رسانه #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #رسانه

11:15  1400/08/22 

۸

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1400/8/1تا 1400/8/30
swo.ilam
4/100

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد مدیر کل

بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب

نخاعی در این استان خبر داد .به گفته زهرا همتی ،این طرح با این هدف که افراد

دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از تواناییها ،ظرفیتها و استعدادهای خود و
ایجاد…

11:24  1400/08/19 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥استاندار ایالم از مدیر کل بهز یستی ایالم به پاس فعالیتهای انجام گرفته در

زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز تقدیر کرد 💥در نشست ستاد اقامه

نماز که ظهر امروز در محل اداره کل بهز یستی ایالم برگزار شد ،ر ییس ستاد اقامه
نماز استان به نیابت از استاندار ایالم از "زهرا همتی" مدیر کل بهز یستی ایالم

برای کسب…

۹

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam
13:40  1400/08/17 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥آغاز طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهری ایالم معاون توانبخشی
اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق

شهری برای نخستین بار در ایالم کلید خورد .به گفته حسین نورعلیوند ،این طرح
با هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات

مختلف به آ نها از دهه …۸۰

11:31  1400/08/16 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

…عنوان بز رگتر ین اقلیت در هر جامعه ای دارای حق و حقوقی بوده که باید دیده
شده و مورد توجه مسئوالن و متولیان رسیدگی به این قشر قرار بگیرد که

سازمان بهز یستی تالش کرده در قالب طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه بخشی از
نیازهای این قشر را مرتفع کند🔶 .یکی از مهمتر ین نیازهای این قشر که شرایط

زندگی آ نها را همانند…

18:21  1400/08/15 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥حضور کارکنان بهز یستی ایالم در اجتماع گرامیداشت یوم اهلل  ۱۳ابان در
مصلی امام خمینی)ره( #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم

۱۰

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

11:38  1400/08/13 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

🔶ایالم پایلوت کشوری طرح رصد استعدادهای هنری معلوالن روستایی شد
🔶مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق

روستایی این استان خبر داد و گفت :این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف

رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین بار
در کشور در این استان آغاز شده…

13:52  1400/08/12 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

۱۱

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam
 ۱۹میلیارد ر یال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد

🔶مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد
خبر داد و گفت :در نیمه نخست امسال در مجموع 19میلیارد ر یال تسهیالت

اشتغالزایی به این افراد پرداخت شده است🔶 .زهرا همتی سرانه وام پرداختی به
بهبود یافتگان را…

09:15  1400/08/11 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

🔶بهز یستی ایالم در رسانه #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #رسانه

09:06  1400/08/11 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥فردی که برای فرار از وضعیت فعلی خود قصد ازدواج دارد و یا بواسطه ازدواج

شغل یا مقامی را بدست می آورد فرد مناسبی برای ازدواج نیست #بهتر_ز یستن

#بهز یستی_ایالم #ازدواج

09:18  1400/08/10 

۱۲

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1400/8/1تا 1400/8/30
swo.ilam
4/100

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آوری فرا می گیرند 💥معاون
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی استان ایالم گفت :طرح آ گاه

سازی زنان و دختران با تاکید بر آموزش سالمت جنسی و افزایش تاب آوری در

این استان اجرا می شود 💥 .به گفته فروزان افسرده ،این طرح در پنج شهرستان

ایالم ،چرداول…،

12:35  1400/08/08 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥عیادت جانشین دادستان ایالم از دختر خردسال /در این دیدار که با همراهی

ر ییس اداره بهز یستی شهرستان ایالم انجام شد ،امیری مقدم در جر یان روند

درمان این دختر خردسال که همچنان در مرکز درمانی بستری است قرار گرفت/
این کودک حدود 2ساله هفته گذشته در یکی از جنگل های اطراف شهرستان

هلیالن رها شده بود که با اعالم…

12:30  1400/08/08 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

۱۳

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam
…نخستین جشنواره استانی فرهنگی ،هنری سالمت روان در ایالم معرفی شدند
✨برگز یدگان نخستین جشنواره استانی فرهنگی ،هنری سالمت روان که به

همت اداره کل بهز یستی ایالم برگزار شد ،معرفی شدند✨✨ .این جشنواره با

عنوان "سالمت روان را زنده نگه دار یم" به مناسبت هفته سالمت روان )۱۸لغایت

۲۴مهرماه( ویژه عموم مردم…،
12:05  1400/08/04 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥دختر خردسال گمشده در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان ایالم بستری شد
🔶 مدیر اداره بهز یستی هلیالن گفت :دختر خردسال که در پارک جنگلی پل

سیمره این شهرستان رها شده بود برای انجام روند درمان ابتدا به بیمارستان

امام علی ) ع( سرابله و سپس به بیمارستان مصطفی خمینی)ره( ایالم اعزام و

اکنون در بخش مراقبتهای ویژه…
21:54  1400/08/01 

dash.akol1562
1/100

@dash.akol1562

دوستان متن داخل تصویر بخونید اطالع رسانی کنید این کودک االن بهز یستی

هلیالن نزدیک ما هست لطفا پست نشر بدید ثواب داره،

#گمشده#کودک_گمشده#بچه_ها#والدین#بی_مسئولیتی#انسانیت#کودک#کودک_آ زاری
20:31  1400/08/01 

@ilamads1

ilamads1
1/100

۱۴

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @ilamads1
دختر بچه ی  ۲ساله در پارک جنگلی هلیالن پیدا شده است تقاضا می شود

کسانی که از خانواده این دختر بچه اطالعی دارند با بهز یستی هلیالن تماس

بگیرند #هلیالن #دختر_بچه #گم_شده #بهز یستی

15:04  1400/08/01 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥اولویت های اجرایی در ورودی و دسترسی به ساختمان ،نصب سطح شیب دار
و آسانسور #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #مناسبسازی

13:29  1400/08/01 

۱۵

بهزیستی ایالم

از  1400/8/1تا 1400/8/30

تلگرام

۱۶

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

@ilamiyaan

ایالمیان
42/100

… ۰۵آذر *هتل  ۳ستاره  ۳۴۰۰تومان * هتل  ۴ستاره  ۳۹۰۰تومان *هتل  ۵ستاره  ۴۳۰۰تومان طرف قرارداد با دانشگاه
ایالم مرکز صدا و سیمای استان ایالم اداره بهز یستی استان ایالم استانداری فرماندار یهای استان ایالم جهت برگزاری

تورهای اقساطی برای اطالع از تورهای ویژه به اینستاگرام شرکت الغدیر بپیوندید👇👇👇 …Www
10:09  1400/08/27 

جبهه اصالح طلبان ایران
41/100

@ireslahat

🔴🔴🔴تنبیه بدنی دانش آموز در بخش چوار استان ایالم گزارش اور ژانس اجتماعی شنبه روی میز دادستان /مالقات

فوری بهز یستی با دانش آموز چواری زهرا همتی مدیرکل بهز یستی استان ایالم در این خصوص گفت  :پس از اطالع از
وضعیت دانش آموز چواری که مورد کتک کاری معلم قرار گرفته بود و حسب دستور دادستان محترم استان ایالم …،

11:14  1400/08/13 

@ilamiyaan

ایالمیان
42/100

گزارش اور ژانس اجتماعی شنبه روی میز دادستان /مالقات فوری بهز یستی با دانش آموز چواری زهرا همتی مدیرکل

بهز یستی استان ایالم در این خصوص گفت  :پس از اطالع از وضعیت دانش آموز چواری که مورد کتک کاری معلم قرار

گرفته بود و حسب دستور دادستان محترم استان ایالم  ،اور ژانس اجتماعی بهز یستی استان فورا به مالقات این…
08:39  1400/08/13 

مردم و مسئولین استان ایالم
34/100

@mardom_modiran

❌مالقات فوری بهز یستی با دانش آموز چواری زهرا همتی مدیرکل بهز یستی استان ایالم در این خصوص گفت  :پس از
اطالع از وضعیت دانش آموز چواری که مورد کتک کاری معلم قرار گرفته بود و حسب دستور دادستان محترم استان
ایالم  ،اور ژانس اجتماعی بهز یستی استان فورا به مالقات این دانش آموز که در منزل بستگانش بود رفت و…

00:27  1400/08/13 

@faryad_news_iran

فریاد نیوز
25/100

۱۷

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | @faryad_news_iran
❌مالقات فوری بهز یستی با دانش آموز چواری ✅زهرا همتی مدیرکل بهز یستی
استان ایالم در این خصوص گفت  :پس از اطالع از وضعیت دانش آموز چواری

که مورد کتک کاری معلم قرار گرفته بود و حسب دستور دادستان محترم استان
ایالم  ،اور ژانس اجتماعی بهز یستی استان فورا به مالقات این دانش آموز که در
منزل بستگانش بود رفت و…

22:33  1400/08/12 

@ilamisna

ایسنا ایالم
22/100

🔺ایالم ،استان پایلوت در اجرای طرح رصد استعدادهای هنری معلوالن روستایی 🔹مدیرکل بهز یستی ایالم از اجرای

طرح ایجاد پایگاههای هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت :این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف

رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین بار در کشو ر در این استان آغاز…
14:30  1400/08/11 

مردم و مسئولین استان ایالم
34/100

@mardom_modiran

?ایالم پایلوت کشوری طرح رصد استعدادهای هنری معلو الن روستایی شد مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد
پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت :این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد

استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین بار در کشور در این استان آغاز شده…
13:02  1400/08/11 

😷نیوز\u200cتحلیلی منجل-\u200cکانال خبر ی
32/100
@manjalnews

⭕ایالم پایلوت کشوری طرح رصد استعدادهای هنری معلوالن روستایی شد 🔹مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح
️

ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت :این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد

استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین بار در کشور در این استان آغاز شده…
12:56  1400/08/11 

@ilamisna

ایسنا ایالم
22/100

🔺 19میلیارد ر یال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد 🔹مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام
اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت :در نیمه نخست امسال در مجموع 19میلیارد ر یال تسهیالت

اشتغالزایی به این افراد پرداخت شده است"🔹 .زهرا همتی" سرانه وام پرداختی به بهبود یافتگان را…
19:07  1400/08/10 
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بهزیستی ایالم
مردم و مسئولین استان ایالم
34/100

@mardom_modiran

 ۱۹میلیارد ر یال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام اشتغال

به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت :در نیمه نخست امسال در مجموع ۱۹میلیارد ر یال تسهیالت اشتغالزایی
به این افراد پرداخت شده است .زهرا همتی سرانه وام پرداختی به بهبود یافتگان را…

14:14  1400/08/10 

@aftabilam_ir

آفتاب ایالم
22/100

✔استقرار هیات باز رسی * بر رسی وضعیت ساماندهی کودکان کار در اداره کل بهز یستی استان ایالم* بنا بر اطالعیه
️

روابط عمومی باز رسی کل استان ،هیات باز رسی مستقر در اداره کل بهز یستی استان ایالم ،در راستای نظارت بر اجرای
صحیح قوانین و حسن جر یان امور و با بهره مندی از ظرفیت نظارت همگانی و تحقق مامور یت مردمی شدن…

19:26  1400/08/09 

مردم و مسئولین استان ایالم
34/100

@mardom_modiran

⭕بنا بر اطالعیه روابط
️
?استقرار هیات باز رسی بر رسی وضعیت ساماندهی کودکان کار در اداره کل بهز یستی استان ایالم
عمومی باز رسی کل استان ،هیات باز رسی مستقر در اداره کل بهز یستی استان ایالم ،در راستای نظارت بر اجرای صحیح
قوانین و حسن جر یان امور و با بهره مندی از ظرفیت نظارت همگانی و تحقق مامور یت مردمی شدن…

18:50  1400/08/09 

خبرگزار ی تسنیم ایالم
12/100

@tasnimilam

استقرار هیات باز رسی * بر رسی وضعیت ساماندهی کودکان کار در اداره کل بهز یستی استان ایالم* بنا بر اطالعیه روابط
عمومی باز رسی کل استان ،هیات باز رسی مستقر در اداره کل بهز یستی استان ایالم ،در راستای نظارت بر اجرای صحیح
قوانین و حسن جر یان امور و با بهره مندی از ظرفیت نظارت همگانی و تحقق مامور یت مردمی شدن…

18:39  1400/08/09 

@taranombahari_ilam

ترنم بهار ی
8/100

…نخستین جشنواره استانی فرهنگی ،هنری سالمت روان در ایالم معرفی شدند ✨برگز یدگان نخستین جشنواره استانی

فرهنگی ،هنری سالمت روان که به همت اداره کل بهز یستی ایالم برگزار شد ،معرفی شدند✨✨ .این جشنواره با عنوان
"سالمت روان را زنده نگه دار یم" به مناسبت هفته سالمت روان )۱۸لغایت ۲۴مهرماه( ویژه عموم مردم…،

20:34  1400/08/04 
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بهزیستی ایالم
تجارت انالین
2/100

@tejaratonlein

…نخستین جشنواره استانی فرهنگی ،هنری سالمت روان در ایالم معرفی شدند ✨برگز یدگان نخستین جشنواره استانی

فرهنگی ،هنری سالمت روان که به همت اداره کل بهز یستی ایالم برگزار شد ،معرفی شدند✨✨ .این جشنواره با عنوان
"سالمت روان را زنده نگه دار یم" به مناسبت هفته سالمت روان )۱۸لغایت ۲۴مهرماه( ویژه عموم مردم…،

15:16  1400/08/04 

کانال تحلیلی خبر ی ویرا
40/100

@weerair

✔سرنوشت نامعلوم :کودک نای گر یهکردن هم نداشت! 🔹همتی مدیرکل بهز یستی ایالم به ویرا گفت :در پی تماس
️

یکی از شهروندان هلیالنی مبنی بر پیداشدن کودک رها شده در پارک جنگلی اطراف سیمره تیم بهز یستی این شهرستان
به موقعیت اعزام شد🔹 .وی افزود:همکاران بهز یستی پس از مراجعه به این پارک با کودک نیمهجانی که حدود دو…

10:31  1400/08/03 

😷 هلیالن خبر
40/100

@holeilannews

…داد .سرهنگ مهدیان در این باره افزود  .این کودک امروز در پارک جنگلی هلیالن پیدا شد و جسم بی جان این کودک
توسط نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس  ۱۱۵و بهز یستی هلیالن برای مراقبت های بیشتر به بیمارستان شهرستان

چرداول انتقال داده شد  .از تمام کسانی که از خانواده این کودک اطالعی دارند و خانواده این کودک را…
14:35  1400/08/01 

@ilamiyaan

ایالمیان
42/100

…#کرمانشاه_کیش  ۰۵الی  ۰۹آبان * هتل  ۳ستاره  ۴۴۰۰تومان * هتل  ۵ستاره  ۴۷۵۰تومان طرف قرارداد با دانشگاه
ایالم مرکز صدا و سیمای استان ایالم اداره بهز یستی استان ایالم استانداری فرماندار یهای استان ایالم جهت برگزاری

تورهای اقساطی برای اطالع از تورهای ویژه به اینستاگرام شرکت الغدیر بپیوندید👇👇👇 …Www
13:10  1400/08/01 
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خبر
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بهزیستی ایالم

ilambamdad.ir

ایالم بامداد
1/100

محفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کودکان بی سرپرست

در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید واالمقام استان ایالم آیین تجلیل از مربیان و کارکنان شیرخوارگاه

بهز یستی ایالم روز یکشنبه برگزار شد .به گزارش ایرنا ،این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرالمومنین)ع( حوزه مقاومت
مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضور جمعی از مسئو الن سپاه ناحیه ایالم و…

18:33  1400/08/30 

افق ایالم
1/100

ofoghilam.ir

محفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کودکان بی سرپرست

در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید واالمقام استان ایالم آیین تجلیل از مربیان و کارکنان شیرخوارگاه

بهز یستی ایالم روز یکشنبه برگزار شد .به گزارش ایرنا ،این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرالمومنین)ع( حوزه مقاومت
مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضور جمعی از مسئو الن سپاه ناحیه ایالم و…

18:15  1400/08/30 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| تجلیل از کارکنان شیرخوارگاه ایالم ویژه بزرگداشت کنگره
ملی شهدا

۲۲
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بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir

14:01  1400/08/30 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

محفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کودکان بی سرپرست

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرالمومنین)ع( حوزه مقاومت مالک اشتر

سپاه ناحیه ایالم با حضور جمعی از مسئوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئوالن بهز یستی برگزار و ضمن تکر یم از تالش های

کارکنان شیرخوارگاه از کودکان این مرکز نیز تقدیر شد .مدیرکل بهز یستی ایالم در این آیین با…
14:01  1400/08/30 

www.rokna.net

رکنا
93/100

تجلیل از خادمان کودکان بی سرپرست در آستانه برگزار ی کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید واالمقام استان
ایالم

…از ایالم :این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرالمومنین)ع( حوزه مقاومت مالک اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضور

جمعی از مسئوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئوالن بهز یستی برگزار و ضمن تکر یم از تالش های کارکنان شیرخوارگاه از
کودکان این مرکز نیز تقدیر شد .مدیرکل بهز یستی ایالم در این آیین با تقدیر از متولیان این برنامه…

12:55  1400/08/30 

۲۳

بهزیستی ایالم

www.irna.ir

۲۴

از  1400/8/1تا 1400/8/30
ایرنا
65/100

9

محفلی معطر بنام شهدا برای تجلیل از خادمان کودکان بی سرپرست

…ایرنا ،این آیین به همت پایگاه مقاومت امیرالمومنین)ع( حوزه مقاومت مالک

اشتر سپاه ناحیه ایالم با حضور جمعی از مسئوالن سپاه ناحیه ایالم و مسئوالن

بهز یستی برگزار و ضمن تکر یم از تالش های کارکنان شیرخوارگاه از کودکان این

مرکز نیز تقدیر شد .مدیرکل بهز یستی ایالم در این آیین با تقدیر از متولیان این

برنامه…

12:03  1400/08/30 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

برگزار ی وبینار تخصصی پیشگیر ی از خودکشی به میزبانی بهزیستی ایالم

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ،این وبینار ویژه کارشناسان دفتر
پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ،مشاوران ،تسهیلگران و همیاران ادارات بهز یستی

استانهای ایالم ،خوزستان و کهگیلویه و بو یر احمد است .مدیر کل بهز یستی

ایالم در آیین افتتاح این وبینار با اشاره به اینکه آسیبهای دوران کودکی می
تواند یکی…

10:44  1400/08/30 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

به پویش گرمای همدلی بپیوندید
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09:07  1400/08/30 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

هلیالن| جذب 1.770میلیارد ریال مشارکت مردمی توسط بهزیستی هلیالن

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،به گفته حسن پاشایی ،این میزان کمک

بصورت غیر نقدی و عمده در قالب لوازم خانگی از سوی افراد خیر و نیکوکار اهدا
شده است .وی بیان کرد :این اقالم شامل  11دستگاه یخچال 10 ،عدد بخاری ،یک

دستگاه و یلچر ،یک دستگاه تلویز یون و  2دستگاه کولر آبی است.

13:43  1400/08/29 

www.tabnak.ir

تابنا ک
58/100

 498مورد پرونده طالق به بهزیستی ایالم ارجاع شده است

به گزارش تابناک ایالم ؛ آ زاده خرم بیان داشت :از ابتدای سال جاری تا کنون  498مورد پرونده طالق جهت ارائه خدمات

مشاورهای به اداره بهز یستی ارجاع شده که از این تعداد  74مورد آن به سازش میان زوجین منجر شده است .وی مطرح

کرد :بر اساس بر رسیهای به عمل آمده از این افراد ،در حال حاضر بیشتر ین دالیل طالق در…
11:08  1400/08/29 

www.iribnews.ir

صدا و سیما
54/100

گزارش مکتوب؛ به مناسبت روز جهانی کودک; لطفًا گاهی با ما کودک شوید

…برای کودکان ،نامگذاری کردند .در کشور ما نیز در سال  1372کمیسیونی

متشکل از نمایندگان آموزش و پرورش ،کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و

سازمان بهز یستی دور هم جمع شدند و روز  8اکتبر ) 16مهرماه( به دفتر یونسکو

در ایران اعالم شد .پس از موافقت یونسکو و تصویب در شورای فرهنگ عمومی،

از سال  1376روز …16
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6/100

www.behzisti.ir

۲۶

بهزیستی ایالم
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در رسانه| ارجاع  498مورد پرونده طالق به بهزیستی ایالم

…ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون  498مورد پرونده طالق
جهت ارائه خدمات مشاورهای به اداره بهز یستی ارجاع شده که از این تعداد  74مورد آن به سازش میان زوجین منجر
شده است .وی افزود :بر اساس بر رسیهای به عمل آمده از این افراد ،در حال حاضر بیشتر ین…

10:05  1400/08/29 

باشگاه خبرنگاران
5/100

www.yjc.ir

ارجاع  498مورد پرونده طالق به بهزیستی ایالم

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم  ،آ زاده خرم ،روابط عمومی اداره کل بهز یستی استان ایالم گفت :از ابتدای سال
جاری تا کنون  498مورد پرونده طالق جهت ارائه خدمات مشاورهای به اداره بهز یستی ارجاع شده که از این تعداد 74

مورد آن به سازش میان زوجین منجر شده است .او افزود :بر اساس بر رسیهای به عمل آمده…
16:06  1400/08/28 

www.ilamrasad.ir

ایالم رصد
1/100

ارجاع  498مورد پرونده طالق به بهزیستی ایالم

به گزارش ایالم رصد  ،زاده خرم ظهر امروز در ایالم گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون  498مورد پرونده طالق جهت ارائه
خدمات مشاورهای به اداره بهز یستی ارجاع شده که از این تعداد  74مورد آن به سازش میان زوجین منجر شده است.
وی افزود :بر اساس بر رسیهای به عمل آمده از این افراد ،در حال حاضر بیشتر ین دالیل طالق…

13:32  1400/08/28 

www.farsnews.ir

فارس
67/100

ارجاع  498مورد پرونده طالق به بهزیستی ایالم

…ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون  498مورد پرونده طالق
جهت ارائه خدمات مشاورهای به اداره بهز یستی ارجاع شده که از این تعداد  74مورد آن به سازش میان زوجین منجر
شده است .وی افزود :بر اساس بر رسیهای به عمل آمده از این افراد ،در حال حاضر بیشتر ین…

12:48  1400/08/28 

www.farsnews.ir

فارس
67/100

5

ارجاع  498مورد پرونده طالق به بهریستی ایالم

…ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :از ابتدای سال جاری تا کنون  498مورد پرونده طالق
جهت ارائه خدمات مشاورهای به اداره بهز یستی ارجاع شده که از این تعداد  74مورد آن به سازش میان زوجین منجر
شده است .وی افزود :بر اساس بر رسیهای به عمل آمده از این افراد ،در حال حاضر بیشتر ین…

12:45  1400/08/28 

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم
بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

ملکشاهی| بازدید مدیر کل از بهزیستی ملکشاهی

22:39  1400/08/26 

migna.ir

میگنا
3/100

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند

۲۸

بهزیستی ایالم

۲۹

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | migna.ir
کارشناس مسوول دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

08:52  1400/08/26 

ناطقان
1/100

nateghan.ir

1

چرا عاطفه بین زوجها کوچ میکند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوجها میشود .طالق عاطفی چیست و چرا زوجها به این نوع طالق دچار میشوند
کارشناس مسوول دفتر آسیبهای اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف میتوان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

00:00  1400/08/26 

www.tabnak.ir

تابنا ک
58/100

طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند
کارشناس مسوول دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

21:31  1400/08/25 

مستقل آنالین
62/100

www.mostaghelonline.com

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند
کارشناس مسوول دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبداللهی…

19:59  1400/08/25 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| دلجویی مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ایالم از
کودکان بی سرپرست

۳۰

1400/8/30  تا1400/8/1 از

بهزیستی ایالم

www.behzisti.ir | ادامه

14:11  1400/08/25 

مانا سپهر
3/100

www.manasepehr.ir

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.manasepehr.ir

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا
زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند کارشناس مسوو ل دفتر آسیب های

اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از
انواع آن است .زهرا عبدالهی…

12:30  1400/08/25 

پویا خبر
3/100

pooyakhabar.ir

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا
زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند کارشناس مسوو ل دفتر آسیب های

اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از
انواع آن است .زهرا عبدالهی…

12:18  1400/08/25 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند
کارشناس مسوول دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

00:59  1400/08/25 

تابنا ک جوان
15/100

tabnakjavan.com

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوجها میشود .طالق عاطفی چیست و چرا
زوجها به این نوع طالق دچار میشوندکارشناس مسوو ل دفتر آسیبهای

اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف میتوان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از
انواع آن است .زهرا عبدالهی…

00:58  1400/08/25 

۳۱

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم
جام جم آنالین
13/100

www.jamejamonline.ir

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا
زوج ها به این نوع طالق دچار می شوندکارشناس مسوو ل دفتر آسیب های

اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از
انواع آن است .زهرا عبداللهی…

00:22  1400/08/25 

danakhabar.com

دانا خبر
2/100

وقتی عاطفه در خانواده رنگ می بازد  /طالق عاطفی زمینه ساز طالق قانونی

…کارشناسان موجب کوچ عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .آسیب های وارده به زندگی هایمتاثر از طالق

عاطفی چیست؟ معاون امور اجتماعی ادارهکل بهز یستی افسردگی ،انزوا و در برخی مواقع خودکشی را از آسیب های وارد

شده ناشی ازطالق عاطفی به زوج ها عنوان کرد و گفت :وقتی زن و شوهر نسبت به هم بی تفاوت…
20:04  1400/08/24 

www.javanannews.ir

آریا جوان
1/100

چرا عاطفه بین زوجها کوچ میکند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوجها میشود .طالق عاطفی چیست و چرا زوجها به این نوع طالق دچار میشوند
کارشناس مسوول دفتر آسیبهای اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف میتوان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

18:04  1400/08/24 

باشگاه خبرنگاران
5/100

www.yjc.ir

چرا عاطفه بین زوجها کوچ میکند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوجها میشود .طالق عاطفی چیست و چرا زوجها به این نوع طالق دچار میشوند
کارشناس مسوول دفتر آسیبهای اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف میتوان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

15:02  1400/08/24 

تجارت آنالین
5/100

tejaratonline.ir

۳۲

بهزیستی ایالم

۳۳

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | tejaratonline.ir

طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند; چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند
کارشناس مسوول دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

13:59  1400/08/24 

www.salamatnews.com

سالمت نیوز
7/100

طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند; چرا
عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا
زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند کارشناس مسوو ل دفتر آسیب های

اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس معیارهای مختلف می توان به انواع

گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…
12:03  1400/08/24 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

در رسانه| چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند
کارشناس مسوول دفتر آسیب های اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از انواع آن است .زهرا عبدالهی…

10:49  1400/08/24 

www.irna.ir

ایرنا
66/100

11

چرا عاطفه بین زوج ها کوچ می کند؟

…عاطفه و محبت از زندگی برخی زوج ها می شود .طالق عاطفی چیست و چرا
زوج ها به این نوع طالق دچار می شوند کارشناس مسوو ل دفتر آسیب های

اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در این زمینه معتقد است :طالق را براساس

معیارهای مختلف می توان به انواع گوناگون تقسیم کرد که طالق عاطفی یکی از
انواع آن است .زهرا عبدالهی…

09:28  1400/08/24 

www.azari-online.ir

پیام آذر ی
1/100

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

۳۴

ادامه | www.azari-online.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

بز رگنمایی :پیام آذری  -معاون توانبخشی اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق
شهری برای نخستین بار در ایالم کلید خورد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم،

حسین نورعلیوند گفت :این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و…
18:01  1400/08/23 

ندای لرستان
1/100

www.lor-online.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

بز رگنمایی :ندای لرستان  -معاون توانبخشی اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق
شهری برای نخستین بار در ایالم کلید خورد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم،

حسین نورعلیوند گفت :این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و…
17:46  1400/08/23 

پیام خراسان
1/100

www.khorasan-online.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

…و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق اجرا که در نخستین گام شهرستان ایالم برای
اجرا انتخاب شده است .معاون توانبخشی بهز یستی ایالم تاکید کرد :چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبور ،سبزی
آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر در این طرح با جمعیت  37هزار و  785مورد نظر قرار گرفته…

16:54  1400/08/23 

www.kerman-online.ir

کرمان رصد
1/100

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

کرمان رصد  -معاون توانبخشی اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری برای
نخستین بار در ایالم کلید خورد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،حسین

نورعلیوند گفت :این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات…
15:33  1400/08/23 

ایران پرسمان
1/100

porsemannews.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

ایران پرسمان  -معاون توانبخشی اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری

برای نخستین بار در ایالم کلید خورد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،حسین

نورعلیوند گفت :این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و ارایه…
15:01  1400/08/23 

بهزیستی ایالم

۳۵

از  1400/8/1تا 1400/8/30
ایرانیان جهان
1/100

www.ilandnews.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

…و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق اجرا که در نخستین گام شهرستان ایالم برای
اجرا انتخاب شده است .معاون توانبخشی بهز یستی ایالم تاکید کرد :چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبور ،سبزی
آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر در این طرح با جمعیت  37هزار و  785مورد نظر قرار گرفته…

14:40  1400/08/23 

www.fars-online.ir

پیام فارس
1/100

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

پیام فارس  -معاون توانبخشی اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری برای
نخستین بار در ایالم کلید خورد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،حسین

نورعلیوند گفت :این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات…
14:16  1400/08/23 

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
39/100

7

www.mcls.gov.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

…کشور و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این

مناطقاجرا که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شده است.

معاون توانبخشی بهز یستی ایالم تاکیدکرد :چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل

بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ردر این طرح با جمعیت  37هزارو 785

مورد نظر قرار گرفته است….
14:12  1400/08/23 

پیام خراسان
1/100

www.khorasan-online.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

…ضایعه نخاعی ،نرم افزارها و فناوری های نوین کمک توانبخشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی و حرکات ور زشی

متناسب با سطح ضایعه نخاعی عنوان کرد  .مدیر کل بهز یستی ایالم اظهار کرد :همچنین در این طرح آموزش بهداشت

جنسی ،مسایل جنسی و بهداشت روابط زناشویی و مراقبتهای پرستاری به فرد دارای معلولیت ضایعه نخاعی ارایه…
13:25  1400/08/22 

ایرانیان جهان
1/100

www.ilandnews.ir

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.ilandnews.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

…ضایعه نخاعی ،نرم افزارها و فناوری های نوین کمک توانبخشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی و حرکات ور زشی

متناسب با سطح ضایعه نخاعی عنوان کرد  .مدیر کل بهز یستی ایالم اظهار کرد :همچنین در این طرح آموزش بهداشت

جنسی ،مسایل جنسی و بهداشت روابط زناشویی و مراقبتهای پرستاری به فرد دارای معلولیت ضایعه نخاعی ارایه…
13:10  1400/08/22 

www.yazd-online.ir

خبر یزد
1/100

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

خبر یزد  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این استان خبر

داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با این هدف که

افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و استعدادهای…
12:33  1400/08/22 

اخبارمحرمانه
1/100

secretnews.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

اخبار محرمانه  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این

استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با

این هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و…
11:54  1400/08/22 

ایران پرسمان
1/100

porsemannews.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

ایران پرسمان  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این

استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با

این هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و…
11:21  1400/08/22 

سیاست و بازاریابی
1/100

www.politicalmarketing.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

سیاست و بازار یابی  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این
استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با

این هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و…
11:13  1400/08/22 

۳۶

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

www.kerman-online.ir

۳۷

کرمان رصد
1/100

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

کرمان رصد  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این استان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با این

هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و…
11:09  1400/08/22 

www.qom-online.ir

عصر قم
1/100

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

عصر قم  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این استان خبر

داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با این هدف که

افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و استعدادهای…
11:06  1400/08/22 

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
39/100
www.mcls.gov.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در
ایالم ارتقا مییابد

…سطح ضایعه نخاعی ،نرم افزارها و فناور یهای نوین کمک توانبخشی ویژه افراد

دارای آسیب نخاعی و حرکات ور زشی متناسب با سطحضایعه نخاعی عنوان کرد.

مدیر کل بهز یستیایالم اظهار کرد :همچنین در این طرح آموزش بهداشت جنسی،
مسایل جنسی و بهداشت روابطزناشویی و مراقبتهای پرستاری به فرد دارای

معلولیت ضایعه نخاعی ارایه…

11:02  1400/08/22 

ندای لرستان
1/100

www.lor-online.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

بز رگنمایی :ندای لرستان  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در
این استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح

با این هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت…
10:55  1400/08/22 

بهزیستی ایالم

۳۸

از  1400/8/1تا 1400/8/30
آریا جوان
1/100

www.javanannews.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

آر یا جوان  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این استان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با این

هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و…
10:50  1400/08/22 

www.fars-online.ir

پیام فارس
1/100

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

پیام فارس  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در این استان
خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با این

هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها و…
10:44  1400/08/22 

www.azari-online.ir

پیام آذر ی
1/100

12

مدیرکل بهزیستی ایالم :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا مییابد

بز رگنمایی :پیام آذری  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ارتقا توانمندسازی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در

این استان خبر داد .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح

با این هدف که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از توانایی ها ،ظرفیت ها…
10:25  1400/08/22 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

در رسانه|  392نفر از معلوالن ایالم از ضایعه نخاعی رنج میبرند

…کرد و افزود :آموزشهای بخش عمومی در چهار حوزه آموزش ،تغییر نگرش ،مطالبهگری و فعالیتهای اجتماعی به این
افراد دارای معلولیت ارائه میشود .مدیرکل بهز یستی استان ایالم آموزشهای اختصاصی ارائه شده در این طرح را نظیر
آشنایی فرد دارای معلولیت با ویژگیهای معلو لیت و پیامدهای آن ،فعالیتهای روزمره زندگی…

10:00  1400/08/22 

faradeed.ir

فرادید
11/100

شکنجه شدن دانش آموز کالس اولی توسط معلم!

…تحقیقات و رسیدگی قضایی بر اساس روال قانونی انجام میگیرد و بدون اغماض با مسبب این رفتار غیرقانونی

برخورد جدی خواهد شد .همچنین زهرا همتی ،مدیرکل بهز یستی استان ایالم گفته است که به خانه کودک آسیب دیده

بهزیستی ایالم

۳۹

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | faradeed.ir
رفته اند تا خقیقت را کشف کنند ،اما چون قصد دارند در ابتدا اعتماد دانشآموز را جلب کنند تا حقیقت…
21:12  1400/08/21 

www.farsnews.ir

فارس
68/100

1

 392نفر از معلوالن ایالم از ضایعه نخاعی رنج میبرند

…کرد و افزود :آموزشهای بخش عمومی در چهار حوزه آموزش ،تغییر نگرش،
مطالبهگری و فعالیتهای اجتماعی به این افراد دارای معلولیت ارائه میشود.

مدیرکل بهز یستی استان ایالم آموزشهای اختصاصی ارائه شده در این طرح را
نظیر آشنایی فرد دارای معلولیت با ویژگیهای معلو لیت و پیامدهای آن،

فعالیتهای روزمره زندگی…
13:24  1400/08/21 

www.tabnak.ir

تابنا ک
58/100

تنبیه بدنی دانش آموز کالس اولی محرز شد

…انجام میگیرد و بدون اغماض با مسبب این رفتار غیرقانونی برخورد جدی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد حق این
دانشآموز پایمال شود .ضمن اینکه به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شد به منزل پدری این
دانشآموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از آخر ین شرایط دانشآموز را به…
23:14  1400/08/20 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
3/100

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد

…ضایعه نخاعی ،نرم افزارها و فناوری های نوین کمک توانبخشی ویژه افراد دارای
آسیب نخاعی و حرکات ور زشی متناسب با سطح ضایعه نخاعی عنوان کرد .مدیر

کل بهز یستی ایالم اظهار کرد :همچنین در این طرح آموزش بهداشت جنسی،
مسایل جنسی و بهداشت روابط زناشویی و مراقبتهای پرستاری به فرد دارای

معلولیت ضایعه نخاعی ارایه…
13:02  1400/08/20 

اقتصادآنالین
78/100

2

www.eghtesadonline.com

تنبیه بدنی دانش آموز کالس اولی محرز شد

…انجام میگیرد و بدون اغماض با مسبب این رفتار غیرقانونی برخورد جدی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد حق این
دانشآموز پایمال شود .ضمن اینکه به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شد به منزل پدری این

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.eghtesadonline.com
دانشآموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از آخر ین شرایط دانشآموز را به…
11:14  1400/08/20 

www.ion.ir

ایران آنالین
10/100

برخورد بدون اغماض با معلم خاطی

…انجام میگیرد و بدون اغماض با مسبب این رفتار غیرقانونی برخورد جدی خواهد شد و اجازه نخواهیم داد حق این
دانشآموز پایمال شود .ضمن اینکه به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شد به منزل پدری این
دانشآموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از آخر ین شرایط دانشآموز را به…
09:11  1400/08/20 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

مدیر کل بهزیستی :توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقاء می یابد

…کرد و افزود :آموزش های بخش عمومی در چهار حوزه آموزش ،تغییر نگرش ،مطالبه گری و فعالیتهای اجتماعی به این
افراد دارای معلولیت ارایه می شود .مدیر کل بهز یستی ایالم گفت :آموزش های اختصاصی ارائه شده در این طرح نظیر
آشنایی فرد دارای معلولیت با ویژگی های معلو لیت و پیامدهای آن ،فعالیتهای روزمره زندگی متناسب…

22:03  1400/08/19 

www.shabestan.ir

شبستان
14/100

طر ح ارتقاء توانمندساز ی معلوالن آسیب نخاعی در ایالم اجرا می شود

…ضایعه نخاعی ،نرم افزارها و فناوری های نوین کمک توانبخشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی و حرکات ور زشی

متناسب با سطح ضایعه نخاعی عنوان کرد .مدیر کل بهز یستی استان ایالم اظهار کرد :همچنین در این طرح آموزش

بهداشت جنسی ،مسایل جنسی و بهداشت روابط زناشویی و مراقبت های پرستاری به فرد دارای معلولیت ضایعه…
14:14  1400/08/19 

www.rokna.net

رکنا
93/100

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار رکنا از ایالم و به گفته زهرا همتی مدیر کل بهز یستی ایالم ،این طرح با این هدف که افراد دارای

معلو لیت قادر باشند با استفاده از تواناییها ،ظرفیتها و استعدادهای خود و ایجاد ارتباط مو ثر در جامعه به حداکثر
توانمندی فردی در جهت استقالل رسیده و با شو ر و نشاط در جامعه زندگی کنند اجرا می شود.

12:32  1400/08/19 

۴۰

بهزیستی ایالم

۴۱

از  1400/8/1تا 1400/8/30
بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،زهرا همتی گفت :این طرح با این هدف

که افراد دارای معلو لیت قادر باشند با استفاده از تواناییها ،ظرفیتها و

استعدادهای خود و ایجاد ارتباط موثر در جامعه به حداکثر توانمندی فردی در

جهت استقالل رسیده و با شو ر و نشاط در جامعه زندگی کنند اجرا می شود .وی
آموزشهای ارایه شده…

12:22  1400/08/19 

ilamghalam.ir

ایالم قلم
1/100

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد

…ضایعه نخاعی ،نرم افزارها و فناوری های نوین کمک توانبخشی ویژه افراد دارای آسیب نخاعی و حرکات ور زشی

متناسب با سطح ضایعه نخاعی عنوان کرد .مدیر کل بهز یستی ایالم اظهار کرد :همچنین در این طرح آموزش بهداشت

جنسی ،مسایل جنسی و بهداشت روابط زناشویی و مراقبتهای پرستاری به فرد دارای معلولیت ضایعه نخاعی ارایه…
12:20  1400/08/19 

www.isna.ir

ایسنا
69/100

1

مدیر کل بهزیستی ایالم 392 :نفر از معلوالن ایالم از ضایعه نخاعی رنج
میبرند

…کرد و گفت :آموزش های بخش عمومی در چهار حوزه آموزش ،تغییر نگرش،
مطالبهگری و فعالیتهای اجتماعی به این افراد دارای معلولیت ارائه میشود.

مدیرکل بهز یستی استان ایالم آموزش های اختصاصی ارائه شده در این طرح را

نظیر آشنایی فرد دارای معلولیت با ویژگیهای معلو لیت و پیامدهای آن ،فعالیتهای روزمره زندگی…
11:11  1400/08/19 

www.irna.ir

ایرنا
66/100

5

توانمندی افراد دارای معلولیت آسیب نخاعی در ایالم ارتقا می یابد

…و ادامه داد :آموزش های بخش عمومی در چهار حوزه آموزش ،تغییر نگرش،

مطالبه گری و فعالیت های اجتماعی به این افراد دارای معلولیت ارایه می شود.

مدیرکل بهز یستی ایالم آموزش های اختصاصی ارایه شده در این طرح را نظیر
آشنایی فرد دارای معلولیت با ویژگی های معلو لیت و پیامدهای آن ،فعالیت

های روزمره زندگی متناسب…

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.irna.ir
10:45  1400/08/19 

بهزیستی کشور
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گزارش تصویر ی| تقدیر استاندار از مدیر کل بهزیستی ایالم به پاس
فعالیتهای توسعه و ترویج فرهنگ نماز

14:00  1400/08/17 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

در رسانه| روایت زندگی روشن دلی که ستون خانواده بود

…چشمانش دنیا را لمس میکند؛ او فقط نگران آینده فر زندانش است ،فر زندانی که پدرشان هیچ درآمدی ندارند؛ تنها
درآمد آ نها یک حقوق ساده و ناچیز مستمری از بهز یستی است که آن هم صرف هز ینه تردد دخترش میشود .سعد

۴۲

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir
اقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معروف محله خیابان طالقانی ایالم متولد سال  1350و اولین فر زند خانواده…
09:15  1400/08/17 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
3/100

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

…و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق اجرا
که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شده است .معاون

توانبخشی بهز یستی ایالم تاکید کرد :چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبور،
سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر در این طرح با جمعیت  37هزار و  785مورد

نظر قرار گرفته…
03:02  1400/08/17 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم آغاز شد

…معاش ،اجتماعی و توانمندسازی و در قالب هر یک از این مولفه ها خدمات مورد نیاز به افراد دارای معلولیت ز یر

پوشش این طرح ارائه خواهد شد .معاون توانبخشی بهز یستی ایالم گفت :این طرح از طر یق  2دفتر تسهیلگری مستقر
در این محالت اجرا و تا پایان سال ادامه خواهد داشت .نورعلیوند تصر یح کرد :طرح توانبخشی مبتنی بر…

16:29  1400/08/16 

www.isna.ir

ایسنا
69/100

معاون توانبخشی بهزیستی ایالم :طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در
مناطق شهر ی ایالم آغاز شد

…تبع این استان در محلههای کم برخوردار و آسیبپذیر این مناطق اجرا خواهد
شد که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شده است .معاون

توانبخشی بهز یستی ایالم با بیان اینکه چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل

بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر در این طرح با جمعیت  37هزار و 785

مورد نظر قرار…

13:13  1400/08/16 

www.aryanews.com

آریا
12/100
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بهزیستی ایالم

ادامه | www.aryanews.com

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

خبرگزاری آر یا -معاون توانبخشی اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه مناطق شهری
برای نخستین بار در ایالم کلید خورده است .به گزارش خبرگزاری آر یا از ایالم ،حسین نورعلیوند اظهار کرد :این طرح با
هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات مختلف به آ نها از دهه …80
13:09  1400/08/16 

www.iribnews.ir

صدا و سیما
55/100

اجرای طر ح توانبخشی در مناطق شهر ی ایالم

…توانمندسازی اجرا که در قالب هر یک از این مولفهها خدمات مورد نیاز به افراد

دارای معلولیت ز یر پوشش این طرح ارایه خواهد شد .معاون توانبخشی اداره کل
بهز یستی ایالم یادآور شد :این طرح از طر یق  2دفتر تسهیل گری مستقر در این
محالت اجرا و تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

12:16  1400/08/16 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،حسین نورعلیو ند افزود :این طرح با

هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات مختلف

به آ نها از دهه  80آغاز و بتازگی اجرای آن در مناطق شهری آغاز شده است .وی
ادامه داد :اجرای این طرح در مناطق شهری کشور و به تبع این استان در محله

های کم برخوردار و…

11:49  1400/08/16 

بهزیستی کشور
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در رسانه|مدیرکل بهزیستی :طر ح توانبخشی در  494روستای ایالم اجرا شد

…دسترسی آسان افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی ،توانمندسازی ،عدم
تمرکز زدایی خدمات به افراد معلول در مناطق شهری و کاهش مراجعه این قشر

به مراکز بهز یستی در شهرها برای در یافت خدمات از جمله مهمتر ین مزایای طرح

توانبخشی مبتنی بر جامعه است .مدیرکل بهز یستی ایالم با بیان اینکه اجرای طرح توانبخشی در …494
11:49  1400/08/16 
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راسان خبر
1/100
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1

مدیرکل بهزیستی :طر ح توانبخشی در  494روستای ایالم اجرا شد

…دسترسی آسان افراد دارای معلو لیت به خدمات توانبخشی ،توانمندسازی ،عدم تمرکز زدایی خدمات به افراد معلول در

مناطق شهری و کاهش مراجعه این قشر به مراکز بهز یستی در شهرها برای در یافت خدمات از جمله مهمتر ین مزایای طرح

توانبخشی مبتنی بر جامعه است .مدیرکل بهز یستی ایالم با بیان اینکه اجرای طرح توانبخشی در …494
11:36  1400/08/16 

www.mehrnews.com

مهر
74/100

معاون بهزیستی ایالم خبر داد ;،آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در
مناطق شهر ی ایالم

…و به تبع این استان در محلههای کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق اجرا
که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شده است .معاون

توانبخشی بهز یستی ایالم تاکید کرد :چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبور،
سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر در این طرح با جمعیت  37هزار و  785مورد

نظر قرار گرفته…

11:25  1400/08/16 

www.shabestan.ir

شبستان
14/100

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

…و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق اجرا
که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شده است .معاون

توانبخشی بهز یستی استان ایالم تاکید کرد :چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل

بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز در این طرح با جمعیت  ۳۷هزار و ۷۸۵

مورد نظر قرار…

11:24  1400/08/16 

باشگاه خبرنگاران
5/100

www.yjc.ir

آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم ،حسین نورعلیوند معاون توانبخشی اداره کل بهز یستی ایالم

گفت :این طرح با هدف شناسایی افراد دارای معلو لیت در مناطق روستایی و ارایه خدمات مختلف به آنها از دهه 80
آغاز و بتازگی اجرای آن در مناطق شهری آغاز شده است .او ادامه داد :اجرای این طرح در مناطق…

11:06  1400/08/16 

بهزیستی ایالم
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آغاز طر ح توانبخشی مبتنی بر جامعه در مناطق شهر ی ایالم

…و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق اجرا
که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شده است .معاون

توانبخشی بهز یستی ایالم تاکید کرد :چهار منطقه آسیب پذیر ایالم شامل بانبور،
سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر در این طرح با جمعیت  ۳۷هزار و  ۷۸۵مورد

نظر قرار گرفته…
09:28  1400/08/16 

www.isna.ir

ایسنا
69/100

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد :شناسایی  5700معلول در روستاهای
ایالم

…دسترسی آسان افراد دارای معلولیت به خدمات توانبخشی ،توانمندسازی ،عدم
تمرکز زدایی خدمات به افراد معلول در مناطق شهری و کاهش مراجعه این قشر

به مراکز بهز یستی در شهرها برای در یافت خدمات از جمله مهمتر ین مزایای طرح
توانبخشی مبتنی بر جامعه است .مدیرکل بهز یستی استان ایالم با بیان اینکه

اجرای طرح توانبخشی در…

00:22  1400/08/16 

jarchiakhbar.ir

جارچی خبر
1/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

مدیرکل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت :این طرح به

عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین بار در کشور

در این استان آغاز شده است .به گزارش خبرنگار جارچی اخبار از ایالم زهرا همتی گفت 10:پایگاه…
20:52  1400/08/15 
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بهزیستی ایالم

ادامه | www.manasepehr.ir

توانبخشی مبتنی بر جامعه ،دریچه امید معلوالن روستانشین

…بدو ن شک بیشتر از سایر افراد دارای معلولیت به توجه و خدمات نیاز دارند .از
طرف دیگر بسیاری از این افراد با وجود معلولیت ولی به علت عدم مراجعه به
بهز یستی به عنوان دستگاه متولی خدمت رسانی به این قشر عالوه بر اینکه

ممکن است معلولیت آ نها ناشناخته بماند ،از طرفی ممکن است از بسیاری از
خدمات نیز محروم…

18:42  1400/08/15 

www.fars-online.ir

پیام فارس
1/100

روایت زندگی روشن دلی که ستون خانواده بود

…چشمانش دنیا را لمس میکند؛ او فقط نگران آینده فر زندانش است ،فر زندانی که پدرشان هیچ درآمدی ندارند؛تنها
درآمد آ نها یک حقوق ساده و ناچیز مستمری از بهز یستی است که آن هم صرف هز ینه تردد دخترش میشود .سعد
اقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معروف محله خیابان طالقانی ایالم متولد سال  1350و اولین فر زند خانواده…

13:19  1400/08/15 

tavannegar.ir

توان نگار
1/100

روایت زندگی روشندلی که ستون خانواده بود

…چشمانش دنیا را لمس میکند؛ او فقط نگران آینده فر زندانش است ،فر زندانی
که پدرشان هیچ درآمدی ندارند؛ تنها درآمد آ نها یک حقوق ساده و ناچیز

مستمری از بهز یستی است که آن هم صرف هز ینه تردد دخترش میشود .سعد

 1350و اولین فر زند خانواده…

اقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معروف محله خیابان طالقانی ایالم متولد سال

12:59  1400/08/15 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

روایت زندگی روشندلی که ستون خانواده بود

…چشمانش دنیا را لمس میکند؛ او فقط نگران آینده فر زندانش است ،فر زندانی
که پدرشان هیچ درآمدی ندارند؛ تنها درآمد آ نها یک حقوق ساده و ناچیز

مستمری از بهز یستی است که آن هم صرف هز ینه تردد دخترش میشود .سعد

 1350و اولین فر زند خانواده…
11:43  1400/08/15 

اقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معروف محله خیابان طالقانی ایالم متولد سال

۴۷

بهزیستی ایالم
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توانبخشی مبتنی بر جامعه ،دریچه امید معلوالن روستانشین

…بدو ن شک بیشتر از سایر افراد دارای معلولیت به توجه و خدمات نیاز دارند .از
طرف دیگر بسیاری از این افراد با وجود معلولیت ولی به علت عدم مراجعه به
بهز یستی به عنوان دستگاه متولی خدمت رسانی به این قشر عالوه بر اینکه

ممکن است معلولیت آ نها ناشناخته بماند ،از طرفی ممکن است از بسیاری از
خدمات نیز محروم…

10:58  1400/08/15 

www.irna.ir

ایرنا
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توانبخشی مبتنی بر جامعه ،دریچه امید معلوالن روستانشین

…بدو ن شک بیشتر از سایر افراد دارای معلولیت به توجه و خدمات نیاز دارند .از
طرف دیگر بسیاری از این افراد با وجود معلولیت ولی به علت عدم مراجعه به
بهز یستی به عنوان دستگاه متولی خدمت رسانی به این قشر عالوه بر اینکه

ممکن است معلولیت آ نها ناشناخته بماند ،از طرفی ممکن است از بسیاری از
خدمات نیز محروم…

10:47  1400/08/15 

www.irna.ir

ایرنا
66/100

3

توانبخشی مبتنی بر جامعه ،روزنه امید معلوالن روستانشین

…بدو ن شک بیشتر از سایر افراد دارای معلولیت به توجه و خدمات نیاز دارند .از
طرف دیگر بسیاری از این افراد با وجود معلولیت ولی به علت عدم مراجعه به
بهز یستی به عنوان دستگاه متولی خدمت رسانی به این قشر عالوه بر اینکه

ممکن است معلولیت آ نها ناشناخته بماند ،از طرفی ممکن است از بسیاری از
خدمات نیز محروم…

10:32  1400/08/15 

www.farsnews.ir

فارس
68/100

3

بهزیستی ایالم

۴۹

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | www.farsnews.ir

روایت زندگی روشن دلی که ستون خانواده بود

…چشمانش دنیا را لمس میکند؛ او فقط نگران آینده فر زندانش است ،فر زندانی
که پدرشان هیچ درآمدی ندارند؛ تنها درآمد آ نها یک حقوق ساده و ناچیز

مستمری از بهز یستی است که آن هم صرف هز ینه تردد دخترش میشود .سعد

 1350و اولین فر زند خانواده…

اقبالجو روشندل ایالمی و کاسب معروف محله خیابان طالقانی ایالم متولد سال

09:46  1400/08/15 

www.javanannews.ir

آریا جوان
1/100

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

آر یا جوان  -مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت :در نیمه

نخست امسال در مجموع 19میلیارد ر یال تسهیالت اشتغالزایی به این افراد پرداخت شده است .به گزارش روابط عمومی

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی سرانه وام پرداختی به بهبود…
10:45  1400/08/14 

www.javanannews.ir

آریا جوان
1/100

1

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

آر یا جوان  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:

این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.javanannews.ir
بار در کشور در این استان آغاز شده است .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه…
10:45  1400/08/14 

مستقل آنالین
62/100

www.mostaghelonline.com

تنبیه سنگین دانش آموز ایالمی+عکس

…بزه دیدگی یا ورود آسیب به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی ،امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته

است مورد حمایت قانو ن است .وی گفت :به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شده به منزل پدری

این دانش آموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از آخر ین شرایط دانش آموز را به…

10:29  1400/08/14 

salameno.ir

سالم نو
8/100

تصاویر ی تلخ از کتک زدن دانشآموز ایالمی توسط معلم سنگ دل /
جزئیات

…بزه دیدگی یا ورود آسیب به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی ،امنیت
و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است مورد حمایت قانون است .وی گفت:

به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شده به منزل پدری این
آخر ین شرایط دانش آموز را به…

دانش آموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از

21:36  1400/08/13 

www.alef.ir

الف
35/100

تنبیهبدنی دانشآموز در ایالم /ورود دادستان به ماجرا

…بزه دیدگی یا ورود آسیب به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی ،امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته

است مورد حمایت قانو ن است .وی گفت :به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شده به منزل پدری

این دانش آموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از آخر ین شرایط دانش آموز را به…

۵۰

بهزیستی ایالم

۵۱

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | www.alef.ir
20:06  1400/08/13 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| حضور کارکنان اداره کل بهزیستی ایالم در اجتماع
بزرگداشت یوم اهلل  13آبان

14:48  1400/08/13 

www.rokna.net

رکنا
92/100

1

تنبیه سنگین دانش آموز ایالمی  5 +عکس دلخراش

…بزه دیدگی یا ورود آسیب به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی ،امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته

است مورد حمایت قانو ن است .وی گفت :به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شده به منزل پدری

این دانش آموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از آخر ین شرایط دانش آموز را به…

بهزیستی ایالم

۵۲

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | www.rokna.net
11:17  1400/08/13 

www.tabnak.ir

تابنا ک
59/100

1

تنبیهبدنی دانشآموز در ایالم /ورود دادستان به ماجرا

…بزه دیدگی یا ورود آسیب به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی ،اخالقی ،امنیت
و یا وضعیت آموزشی وی قرار گرفته است مورد حمایت قانون است .وی گفت:

به اداره کل بهز یستی استان با قید فور یت دستور داده شده به منزل پدری این

دانش آموز مراجعه و ضمن بر رسی وضعیت جسمی ،روحی و روانی وی ،گزارشی از

آخر ین شرایط دانش آموز را به…

09:22  1400/08/13 

پرس\u200cکرد
6/100

www.kurdpress.com

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…شهرستان استان شامل چرداول ،ایوان ،دره شهر ،آبدانان ،مهران و ایالم به اجرا درآمده و پایگاه های هنر ویژه افراد

دارای معلولیت تاسیس شده است .مدیر کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در این زمینه  10پایگاه هنر در این روستاها راه
اندازی شده ادامه داد :هر یک از این پایگاه ها  80نفر عضو دارند که در مجموع تاکنون…

18:09  1400/08/12 

ایرانیان جهان
1/100

www.ilandnews.ir

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح

کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان این که اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال توجه نشود…
15:25  1400/08/12 

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم
ایرانیان جهان
1/100

www.ilandnews.ir

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…کرد و گفت :دوره ارایه آموزش های نمایش در این مراکز به اتمام رسیده که با استقبال چشمگیری از افراد دارای

معلولیت روبرو بوده است  .به گفته مدیر کل بهز یستی ایالم ،هیچگو نه محدودیت سنی برای عضو یت در این پایگاه ها
وجود نداشته ولی بیشتر ین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه سنی کودکان و نوجوانان صورت گرفته…

15:25  1400/08/12 

پیام خراسان
1/100

www.khorasan-online.ir

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح

کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان این که اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال توجه نشود…
14:16  1400/08/12 

www.qom-online.ir

عصر قم
1/100

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

عصر قم  -مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت :در نیمه نخست
امسال در مجموع 19میلیارد ر یال تسهیالت اشتغالزایی به این افراد پرداخت شده است .به گزارش روابط عمومی اداره کل

تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی سرانه وام پرداختی به بهبود…
12:15  1400/08/12 

www.qom-online.ir

عصر قم
1/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

عصر قم  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:

این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین
بار در کشور در این استان آغاز شده است .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه…

12:15  1400/08/12 

www.kerman-online.ir

کرمان رصد
1/100

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

کرمان رصد  -مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت :در نیمه

نخست امسال در مجموع 19میلیارد ر یال تسهیالت اشتغالزایی به این افراد پرداخت شده است .به گزارش روابط عمومی

۵۳

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.kerman-online.ir
اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی سرانه وام پرداختی به بهبود…
12:14  1400/08/12 

www.fars-online.ir

پیام فارس
1/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

پیام فارس  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:

این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین
بار در کشور در این استان آغاز شده است .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه…

11:42  1400/08/12 

www.fars-online.ir

پیام فارس
1/100

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

پیام فارس  -مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت :در نیمه

نخست امسال در مجموع 19میلیارد ر یال تسهیالت اشتغالزایی به این افراد پرداخت شده است .به گزارش روابط عمومی

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی سرانه وام پرداختی به بهبود…
11:42  1400/08/12 

اخبارمحرمانه
1/100

secretnews.ir

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

اخبار محرمانه  -مدیرکل بهز یستی ایالم از پرداخت وام اشتغال به بهبود یافتگان از دام اعتیاد خبر داد و گفت :در نیمه

نخست امسال در مجموع 19میلیارد ر یال تسهیالت اشتغالزایی به این افراد پرداخت شده است .به گزارش روابط عمومی

اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان ایالم ،زهرا همتی سرانه وام پرداختی به بهبود…
11:00  1400/08/12 

پیام خوزستان
1/100

www.khozestan-online.ir

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…کرد و گفت :دوره ارایه آموزش های نمایش در این مراکز به اتمام رسیده که با استقبال چشمگیری از افراد دارای

معلولیت روبرو بوده است  .به گفته مدیر کل بهز یستی ایالم ،هیچگو نه محدودیت سنی برای عضو یت در این پایگاه ها
وجود نداشته ولی بیشتر ین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه سنی کودکان و نوجوانان صورت گرفته…

10:58  1400/08/12 

۵۴

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
39/100
www.mcls.gov.ir

19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزاییبه واجدان دارای شرایط و

فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح کارفرمایی برای بهبود یافتگاندر دستور کار
بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان این که اشتغال ارتباط مثبتو نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران بهاشتغال
توجه نشود…

10:23  1400/08/12 

www.yazd-online.ir

خبر یزد
1/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

خبر یزد  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:

این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین
بار در کشور در این استان آغاز شده است .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه…

10:17  1400/08/12 

پیام خراسان
1/100

www.khorasan-online.ir

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…کرد و گفت :دوره ارایه آموزش های نمایش در این مراکز به اتمام رسیده که با استقبال چشمگیری از افراد دارای

معلولیت روبرو بوده است  .به گفته مدیر کل بهز یستی ایالم ،هیچگو نه محدودیت سنی برای عضو یت در این پایگاه ها
وجود نداشته ولی بیشتر ین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه سنی کودکان و نوجوانان صورت گرفته…

09:56  1400/08/12 

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
39/100
www.mcls.gov.ir

۵۵

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.mcls.gov.ir

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…کرد وگفت :دوره ارایه آموزش های نمایش در این مراکز به اتمام رسیده که

بااستقبال چشمگیری از افراد دارای معلولیت روبرو بوده است .به گفته مدیر کل

بهز یستی ایالم ،هیچگو نهمحدودیت سنی برای عضویت در این پایگاه ها وجود
نداشته ولی بیشتر ین استقبال تاکنوناز سوی دختران گروه سنی کودکان و
نوجوانان صورت گرفته…

09:25  1400/08/12 

www.kerman-online.ir

کرمان رصد
1/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

کرمان رصد  -مدیر کل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و گفت:
این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای نخستین
بار در کشور در این استان آغاز شده است .به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه…

08:55  1400/08/12 

پرس\u200cکرد
6/100

www.kurdpress.com

پرداخت  19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح

کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال آ نها توجه…
21:54  1400/08/11 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
2/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…کرد و گفت :دوره ارایه آموزش های نمایش در این مراکز به اتمام رسیده که با
استقبال چشمگیری از افراد دارای معلولیت روبرو بوده است .به گفته مدیر کل

بهز یستی ایالم ،هیچگو نه محدودیت سنی برای عضویت در این پایگاه ها وجود
نداشته ولی بیشتر ین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه سنی کودکان و
نوجوانان صورت گرفته…

۵۶

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.manasepehr.ir
21:30  1400/08/11 

www.rokna.net

رکنا
92/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

… 6شهرستان استان شامل چرداول ،ایوان ،دره شهر ،آبدانان ،مهران و ایالم به اجرا درآمده پایگاه های هنر ویژه افراد

دارای معلولیت تاسیس شده است .مدیر کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در این زمینه  10پایگاه هنر در این روستاها راه
اندازی شده ادامه داد :هر یک از این پایگاه ها  80نفر عضو دارند که در مجموع تاکنون…

20:56  1400/08/11 

www.iribnews.ir

صدا و سیما
56/100

ایالم پایلوت طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…از آموزش های ارائه شده در این پایگاه ها داشته اند افزود :آموزشهای ارایه
شده در این مراکز در دو بخش نمایش و هنرهای تجسمی است .به گفته مدیر

کل بهز یستی ایالم ،هیچگو نه محدودیت سنی برای عضو یت در این پایگاهها

وجود نداشته ،ولی بیشتر ین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه سنی کودکان

و نوجوانان صورت…
17:29  1400/08/11 

www.aryanews.com

آریا
12/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

خبرگزاری آر یا  -مدیرکل بهز یستی ایالم از اجرای طرح ایجاد پایگاه های هنر در مناطق روستایی این استان خبر داد و

گفت :این طرح به عنوان پایلوت کشوری با هدف رصد استعدادهای هنری افراد دارای معلو لیت مناطق روستایی برای
نخستین بار در کشور در این استان آغاز شده است .به گزارش خبرگزاری آر یا از ایالم ،زهرا همتی…

15:24  1400/08/11 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

… 6شهرستان استان شامل چرداول ،ایوان ،دره شهر ،آبدانان ،مهران و ایالم به اجرا درآمده پایگاه های هنر ویژه افراد

دارای معلولیت تاسیس شده است .مدیر کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در این زمینه  10پایگاه هنر در این روستاها راه
اندازی شده ادامه داد :هر یک از این پایگاه ها  80نفر عضو دارند که در مجموع تاکنون…

14:14  1400/08/11 

۵۷

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

۵۸

ایسنا
70/100

www.isna.ir

مدیرکل بهزیستی استان خبر داد :ایالم  ،استان پایلوت در اجرای طر ح رصد
استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی

…راه اندازی شده است که در هر یک از این پایگاهها  80نفر عضو دارند که در
مجموع تاکنون حدود 800فرد دارای معلولیت به عضویت آ نها درآمده است.

مدیرکل بهز یستی استان ایالم ،آموزشهای ارایه شده در این مراکز را در دو بخش
نمایش و هنرهای تجسمی عنوان کرد و گفت :دوره ارائه آموزشهای نمایش در

این مراکز به اتمام…
13:20  1400/08/11 

باشگاه خبرنگاران
5/100

www.yjc.ir

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم ،زهرا همتی ،مدیر کل بهز یستی ایالم با بیان اینکه ایالم
پایلوت کشوری طرح رصد استعدادهای هنری معلوالن روستایی شده است ،گفت :در اجری این طرح که در مناطق

روستایی  6شهرستان استان شامل چرداول ،ایوان ،دره شهر ،آبدانان ،مهران و ایالم به اجرا درآمده…
12:48  1400/08/11 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

به گزارش رو ز سه شنبه روابط عمومی بهز یستی ایالم ،به گفته زهرا همتی ،در

اجری این طرح که در مناطق روستایی  6شهرستان استان شامل چرداول ،ایوان،

دره شهر ،آبدانان ،مهران و ایالم به اجرا درآمده پایگاه های هنر ویژه افراد دارای

معلو لیت تاسیس شده است .وی با ذکر اینکه در این زمینه  10پایگاه هنر در این
روستاها…

12:41  1400/08/11 

www.shabestan.ir

شبستان
14/100

بهزیستی ایالم

۵۹

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | www.shabestan.ir

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…عنوان کرد و گفت :دوره ارایه آموزش های نمایش در این مراکز به اتمام

رسیده که با استقبال چشمگیری از افراد دارای معلولیت رو برو بوده است .مدیر
کل بهز یستی ایالم یادآور شد :هیچگو نه محدودیت سنی برای عضویت در این
پایگاه ها وجود نداشته ولی بیشتر ین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه

سنی کودکان و نوجوانان…
12:14  1400/08/11 

www.mehrnews.com

مهر
74/100

مدیر کل بهزیستی ایالم :ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…کرد و گفت :دوره ارایه آموزشهای نمایش در این مراکز به اتمام رسیده که با استقبال چشمگیری از افراد دارای

معلولیت روبرو بوده است .به گفته مدیر کل بهز یستی ایالم ،هیچگو نه محدودیت سنی برای عضو یت در این پایگاهها
وجود نداشته ولی بیشتر ین استقبال تاکنون از سوی دختران گروه سنی کودکان و نوجوانان صورت گرفته…

12:10  1400/08/11 

www.irna.ir

ایرنا
66/100

19

ایالم پایلوت کشور ی طر ح رصد استعدادهای هنر ی معلوالن روستایی شد

…شده است ،ادامه داد :هر یک از این پایگاه ها  ۸۰نفر عضو دارند که در مجموع تاکنون حدود  ۸۰۰فرد دارای معلولیت
به عضویت آ نها درآمده است .مدیر کل بهز یستی ایالم آموزش های ارائه شده در این مراکز را در  ۲بخش نمایش و

هنرهای تجسمی عنوان کرد و یادآور شد :دوره ارائه آموزش های نمایش در این مراکز به اتمام…
11:55  1400/08/11 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
2/100

 19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و

فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور
کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال
توجه نشود…

10:09  1400/08/11 

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

negaheghtesad.ir

نگاه اقتصاد
3/100

 19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح

کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال توجه نشود…
09:52  1400/08/11 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

در رسانه|  19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح

کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال توجه نشود…
09:21  1400/08/11 

www.isna.ir

ایسنا
70/100

مدیرکل بهزیستی ایالم19 :میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد
در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و

فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور
کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد،تصر یح کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال
توجه نشود…

09:02  1400/08/11 

باشگاه خبرنگاران
5/100

www.yjc.ir

پرداخت  19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایالم  ،زهرا همتی مدیرکل بهز یستی ایالم سرانه وام پرداختی به

بهبود یافتگان را 500میلیون ر یال عنوان کرد و افزود:این نهاد با پرداخت وام و کمک به ایجاد اشتغالزایی آنها درصدد

عدم بازگشت بهبود یافتگان به مصرف مواد مخدر است .او تصر یح کرد :بهبود یافتگان تازه…
23:50  1400/08/10 

۶۰

بهزیستی ایالم

۶۱

از  1400/8/1تا 1400/8/30

www.iribnews.ir

صدا و سیما
56/100

پرداخت  19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم

…آنها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم
کردن کسب و کار از طر یق طرح کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور کار

بهز یستی قرار دارد .وی افزود :بهز یستی در کنار پرداخت تسهیالت اشتغالزایی

بهبود یافتگان ،آموزش مهارتهای زندگی به این افراد را در دستور کار قرار دارد

که این…
16:24  1400/08/10 

www.farsnews.ir

فارس
69/100

پرداخت  19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم

…ر یال عنوان کرد و افزود :این اداره کل با پرداخت وام و کمک به ایجاد

اشتغالزایی آ نها درصدد عدم بازگشت بهبود یافتگان به مصرف مواد مخدر است.

مدیرکل بهز یستی ایالم گفت :بهبود یافتگان تازه ترک کرده که فاقد شغل و منبع
حمایتی مالی هستند در اولویت در یافت این تسهیالت قرار داشته و بعد از

گذشت حداقل یکسال از…
13:51  1400/08/10 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

 19میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…ترک کرده که فاقد شغل و منبع حمایتی مالی هستند در اولویت در یافت این تسهیالت قرار داشته و بعد از گذشت

حداقل یکسال از ترک وام در یافت می کنند .مدیرکل بهز یستی ایالم گفت :حمایت و صیانت اجتماعی از بهبود یافتگان و

خانواده های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و فراهم کردن کسب و…
13:46  1400/08/10 

www.irna.ir

ایرنا
67/100

16

 ۱۹میلیارد ریال تسهیالت به بهبودیافتگان از اعتیاد در ایالم پرداخت شد

…های آ نها از طر یق پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به واجدان دارای شرایط و

فراهم کردن کسب و کار از طر یق طرح کارفرمایی برای بهبود یافتگان در دستور
کار بهز یستی قرار دارد .همتی با بیان اینکه اشتغال ارتباط مثبت و نزدیکی با

موفقیت در درمان دارد ،بیان کرد :چنانچه در فرایند درمان بیماران به اشتغال
توجه نشود…

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.irna.ir
12:50  1400/08/10 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
2/100

استقرار هیات بازرسی در بهزیستی استان ایالم

بنا بر اطالعیه روابط عمومی باز رسی کل استان ،هیات باز رسی مستقر در اداره کل بهز یستی استان ایالم ،در راستای

نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جر یان امور و با بهره مندی از ظرفیت نظارت همگانی و تحقق مامور یت مردمی
شدن نظارت و باز رسی و احقاق حقو ق عامه ،آماده در یافت کلیه شکایات و اعالمات مردمی در خصوص مشکالت…

01:48  1400/08/10 

www.mojnews.com

موج
37/100

مهدی اصالنی :انجام بازرسی های برای اصالح فعالیت دستگاه های اجرایی است

به گزارش خبرگزاری موج ایالم ،مهدی اصالنی مدیرکل باز رسی استان ایالم در معارفه هیات باز رسی مستقر در بهز یستی
ایالم با بیان اینکه درک کردن درد دیگران بسیار ار زشمند است و تا زمانی که درد دیگران را درک نشود ،قطعا نسخه های

درمانی اثرگذاری الزم را نخواهد داشت و باید این نگرش ها متعالی شود که در این صورت…
11:49  1400/08/09 

negaheghtesad.ir

نگاه اقتصاد
3/100

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آور ی فرا می گیرند

…مرتبط با آن و آشنایی با سالمت جنسی را از جمله آموزش های ارایه شده به دختران در این طرح عنوان کرد .معاون
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم اظهار کرد :این آموزش ها بصورت حضوری و غیر حضوری در

مناطق مختلف شهری و روستایی استان توسط پنج تسهیلگر که در سطح کشور آموزش کسب کرده ارایه می…
01:40  1400/08/09 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
2/100

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آور ی فرا می گیرند

…مرتبط با آن و آشنایی با سالمت جنسی را از جمله آموزش های ارایه شده به

دختران در این طرح عنوان کرد .معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل

بهز یستی ایالم اظهار کرد :این آموزش ها بصورت حضوری و غیر حضوری در

مناطق مختلف شهری و روستایی استان توسط پنج تسهیلگر که در سطح کشور

آموزش کسب کرده ارایه می…

01:22  1400/08/09 

۶۲

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم
ایالم قلم
1/100

ilamghalam.ir

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آور ی فرا می گیرند

…مرتبط با آن و آشنایی با سالمت جنسی را از جمله آموزش های ارایه شده به دختران در این طرح عنوان کرد .معاون
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم اظهار کرد :این آموزش ها بصورت حضوری و غیر حضوری در

مناطق مختلف شهری و روستایی استان توسط پنج تسهیلگر که در سطح کشور آموزش کسب کرده ارایه می…
15:44  1400/08/08 

www.isna.ir

ایسنا
70/100

با تا کید بر آموزش سالمت جنسی و افزایش تابآور ی; طر ح تابآور ی زنان
و دختران ایالمی در  5شهرستان ایالم برگزار میشود

…تا  20سال و زنان جوان 20تا  35سال است که به مدت  50ساعت آموزشهای
مختلف متناسب با ابعاد طرح را کسب خواهند کرد .معاون توسعه پیشگیری و

درمان اعتیاد بهز یستی استان ایالم با اشاره به اینکه آموزشهای مورد نظر برای

زنان شامل مباحثی نظیر آشنایی با سالمت جنسی ،آشنایی با حقوق جنسی،
باروری و برابری جنسیتی…،

14:44  1400/08/08 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آور ی فرا می گیرند

…آغاز می شود این افراد به عنوان جامعه هدف به مدت 50ساعت آموزش های مختلف مورد نظر را کسب خواهد کرد.
معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم آموزش های ارایه شده در این طرح برای زنان را شامل
مباحثی نظیر آشنایی با سالمت جنسی ،آشنایی با حقوق جنسی ،باروری و برابری جنسیتی ،باروری و سبک…

13:05  1400/08/08 

www.rokna.net

رکنا
92/100

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آور ی فرا می گیرند

…آغاز می شود این افراد به عنوان جامعه هدف به مدت 50ساعت آموزش های مختلف مورد نظر را کسب خواهد کرد.
معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم آموزش های ارایه شده در این طرح برای زنان را شامل
مباحثی نظیر آشنایی با سالمت جنسی ،آشنایی با حقوق جنسی ،باروری و برابری جنسیتی ،باروری و سبک…

12:09  1400/08/08 

۶۳

بهزیستی ایالم

۶۴

از  1400/8/1تا 1400/8/30
بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آور ی فرا می گیرند

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،فروزان افسرده اظهار کرد :این طرح در

پنج شهرستان ایالم ،چرداول ،آبدانان ،دره شهر و مهران اجرا می شود که جامعه

هدف آن شامل دختران نوجوان و جوان  15تا  20سال و زنان جوان سن  20تا 35

سال است .وی ادامه داد :در اجرای این طرح که در این پنج شهرستان آغاز می
شود این افراد…

11:58  1400/08/08 

www.irna.ir

ایرنا
66/100

7

زنان و دختران ایالمی آموزش سالمت جنسی و تاب آور ی فرا می گیرند

…آغاز می شود این افراد به عنوان جامعه هدف به مدت ۵۰ساعت آموزش های
مختلف مورد نظر را کسب خواهد کرد .معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

اداره کل بهز یستی ایالم آموزش های ارایه شده در این طرح برای زنان را شامل

مباحثی نظیر آشنایی با سالمت جنسی ،آشنایی با حقوق جنسی ،باروری و برابری

جنسیتی ،باروری و سبک…

11:13  1400/08/08 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

برگزیدگان نخستین جشنواره استانی فرهنگی ،هنر ی سالمت روان در ایالم
معرفی شدند
به گزارش رو ز سه شنبه روابط عمومی بهز یستی ایالم ،این جشنواره با عنوان
"سالمت روان را زنده نگه دار یم" به مناسبت هفته سالمت روان )18لغایت

24مهرماه( ویژه عموم مردم ،اعم از دانشآموزان ،دانشجویان ،فرهنگیان،

جشنواره شامل کودکان و سالمت…

هنرمندان ،کارکنان دستگاههای اجرایی و غیره برگزار شد.موضوع های این

12:04  1400/08/04 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

بولتن خبر ی مهرماه اداره کل بهزیستی استان ایالم

برای مشاهده بولتن لینک ز یر را کلیک نمایید:

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir
http://media.behzisti.ir/d/2021/10/26/0/137695.pdf
10:25  1400/08/04 

tehrannews.ir

تهران نیوز
7/100

پبدا کردن دختر ی  2ساله در جنگل  /خانواده اش را میشناسید ؟

به گزارش شبکه خبری تهران نیو ز  ،پیدا شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی

هلیالن و توسط نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس  115و بهز یستی هلیالن برای

مراقبتهای بیشتر به بیمارستان شهرستان چرداو ل انتقال داده شد .فرمانده
نیروی انتظامی شهرستان هلیالن از تمام کسانی که از خانواده این کودک

اطالعی دارند و خانواده…
02:15  1400/08/04 

پرس\u200cکرد
6/100

www.kurdpress.com

پیدا شدن دختربچه رهاشده در هلیالن و ارجاع به اورژانس اجتماعی

به گزارش خبرگزاری کردپرس ،مدیر اداره بهز یستی هلیالن در این خصوص توضیح داد :یکی از ساکنان روستای های

اطراف پارک جنگلی سیمره در بخش کهره از شهرستان هلیالن ،بصورت اتفاقی متوجه حضو ر دختر بچه ای حدود  2یا سه
ساله در این پارک می شود .حسن پاشایی گفت :این فرد پس از رو یت دختر بچه ،موضوع را به پلیس و بهز یستی…
22:50  1400/08/03 

www.rokna.net

رکنا
92/100

فیلم تکاندهنده از لحظه پیدا شدن دختر  2ساله در پارک جنگلی هلیالن  /پدر و مادرش کیستند؟!

پیدا شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی هلیالن و توسط نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس  115و بهز یستی هلیالن

برای مراقبتهای بیشتر به بیمارستان شهرستان چرداول انتقال داده شد .گمشدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلیبه

گزارش رکنا ،فرمانده نیروی انتظامی شهرستان هلیالن از تمام کسانی که از خانواده این کودک…
10:06  1400/08/03 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

۶۵

از  1400/8/1تا 1400/8/30

بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir

دختر خردسال گمشده در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان ایالم بستر ی شد

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،حسن پاشایی در خصوص جز ییات این
خبر گفت :امروز ساعت  12یکی از ساکنان روستای های اطراف پارک جنگلی

سیمره بصورت اتفاقی متوجه حضو ر این دختر بچه حدود  2یا سه ساله می شود.
وی افزود :این فرد پس از رو یت دختر بچه ،موضوع را به پلیس و بهز یستی

شهرستان اطالع رسانی می کند که…
22:35  1400/08/01 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
2/100

مدیر بهزیستی هلیالن :دختر خردسال گمشده به بیمارستان امام )علی(
سرابله ارجاع شد

…های اطراف پارک جنگلی سیمره بصورت اتفاقی متوجه حضور دختر بچه ای

حدود  2یا سه ساله می شود .وی افزود :این فرد پس از رو یت دختر بچه ،موضوع

را پلیس و بهز یستی شهرستان اطالع رسانی می کند و بالفاصله پلیس و

بهز یستی در پارک جنگلی سیمره حضو ر پیدا می کنند .مدیر بهز یستی هلیالن
ادامه داد :پس از اعزام دختر بچه به…

22:19  1400/08/01 

negaheghtesad.ir

نگاه اقتصاد
3/100

دختر خردسال گمشده به بیمارستان امام )علی( سرابله ارجاع شد

…های اطراف پارک جنگلی سیمره بصورت اتفاقی متوجه حضو ر دختر بچه ای حدود  2یا سه ساله می شود .وی افزود:
این فرد پس از رو یت دختر بچه ،موضوع را پلیس و بهز یستی شهرستان اطالع رسانی می کند و بالفاصله پلیس و

بهز یستی در پارک جنگلی سیمره حضو ر پیدا می کنند .مدیر بهز یستی هلیالن ادامه داد :پس از اعزام دختر بچه به…
21:46  1400/08/01 

www.jezman.ir

جزمان
1/100

دختر بچه ای  2ساله در پارک جنگلی هلیالن پیدا شد

…شهرستان هلیالن در این باره گفت :این کودک امروز در پارک جنگلی هلیالن پیدا شد و جسم بی جان این کودک

توسط نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس  115و بهز یستی هلیالن برای مراقبت های بیشتر به بیمارستان شهرستان

چرداو ل انتقال داده شد  .وی افزود :از تمام کسانی که از خانواده این کودک اطالعی دارند و خانواده…
21:40  1400/08/01 

۶۶

بهزیستی ایالم

۶۷

از  1400/8/1تا 1400/8/30

www.gilnameh.ir

گیل نامه
1/100

این دختر  2ساله ساعت ها مرگ را لمس کرد /در ایالم ر خ داد /عکس

…داشت :این کودک امروز در پارک جنگلی هلیالن پیدا شد .پیدا شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی هلیالن و توسط
نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس  115و بهز یستی هلیالن برای مراقبتهای بیشتر به بیمارستان شهرستان چرداول

انتقال داده شد .گم شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی فرمانده نیروی انتظامی شهرستنان…
21:10  1400/08/01 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

مدیر اداره بهزیستی هلیالن :دختر خردسال گمشده در مرا کز درمانی تحت مداوا است

…شهرستان هلیالن بصورت اتفاقی متوجه حضو ر دختر بچهای حدود  2یا سه ساله در این پارک میشود .وی افزود :این

فرد پس از رو یت دختر بچه ،موضوع را پلیس و بهز یستی شهرستان اطالع رسانی میکند و بالفاصله پلیس و بهز یستی
در پارک جنگلی سیمره حضو ر پیدا میکنند .مدیر اداره بهز یستی هلیالن با بیان اینکه این دختر بچه…

20:47  1400/08/01 

www.khabarfoori.com

خبر فور ی
12/100

این دختر  2ساله ساعت ها مرگ را لمس کرد /در ایالم ر خ داد /عکس

…داشت :این کودک امروز در پارک جنگلی هلیالن پیدا شد .پیدا شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی هلیالن و توسط
نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس  115و بهز یستی هلیالن برای مراقبتهای بیشتر به بیمارستان شهرستان چرداول

انتقال داده شد .گم شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی فرمانده نیروی انتظامی شهرستنان…
18:56  1400/08/01 

www.rokna.net

رکنا
92/100

2

این دختر  2ساله ساعت ها مرگ را لمس کرد  /در ایالم ر خ داد  +عکس

…داشت :این کودک امروز در پارک جنگلی هلیالن پیدا شد  .پیدا شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی هلیالن و

توسط نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس  115و بهز یستی هلیالن برای مراقبتهای بیشتر به بیمارستان شهرستان

چرداول انتقال داده شد .گمشدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلیفرمانده نیروی انتظامی شهرستنان هلیالن…
17:29  1400/08/01 

www.irna.ir

ایرنا
67/100

4

بهزیستی ایالم

۶۸

از  1400/8/1تا 1400/8/30

ادامه | www.irna.ir

مدیر بهزیستی هلیالن :دختر خردسال گمشده به بیمارستان امام )علی(
سرابله ارجاع شد

…های اطراف پارک جنگلی سیمره بصورت اتفاقی متوجه حضور دختر بچه ای

حدود  ۲یا سه ساله می شود .وی افزود :این فرد پس از رو یت دختر بچه ،موضوع

را پلیس و بهز یستی شهرستان اطالع رسانی می کند و بالفاصله پلیس و

بهز یستی در پارک جنگلی سیمره حضو ر پیدا می کنند .مدیر بهز یستی هلیالن
ادامه داد :پس از اعزام دختر بچه به…

16:33  1400/08/01 

www.iribnews.ir

صدا و سیما
56/100

3

پیدا شدن دختر بچه  2ساله در پارک جنگلی هلیالن

…صدا و سیما مرکز ایالم؛ سرهنگ مجتبی مهدیان اظهار داشت :این کودک امروز
در پارک جنگلی هلیالن پیدا شد و توسط نیروی انتظامی و به کمک اور ژانس 115

و بهز یستی هلیالن برای مراقبتهای بیشتر به بیمارستان شهرستان چرداول
خانواده این…

انتقال داده شد .فرمانده نیروی انتظامی شهرستنان هلیالن از تمام کسانی که از

15:21  1400/08/01 

وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
39/100
www.mcls.gov.ir

مدیرکل بهزیستی ایالم :طر ح پیشگیر ی از اعتیاد ویژه کارکنان در ایالم اجرا
می شود

…ادامه داد :در این طرحکارکنان این  2دستگاه به مدت  6ساعت آموزش

پیشگیری از اعتیاد را توسط کارشناسان و روانشناسان این سازمان کسب خواهند

کرد .مدیرکل بهز یستی ایالم تاکیدکرد :این طرح با هدف پیشگیری از اعتیاد در
محیط های اداری اجرا و در گام های بعدیدر سایر دستگاه های اجرایی استان

انجام خواهد شد .همتی…

12:24  1400/08/01 

