بهزیستی ایالم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

۱

از  1401/1/1تا 1401/1/31

نشریات% 1.5 :
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28
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38
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128
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3
197

بهزیستی ایالم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

اینستا گرام

۲

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1401/1/1تا 1401/1/31

swo.ilam
4/100

🔶بهز یستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است 🔷 سر پرست اداره

کل بهز یستی استان ایالم گفت :این اداره کل آماده حمایت از بیماران مبتال به اچ
آی وی است🔷 .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این اداره کل آماده است تا از

طر یق خدماتی نظیر آموزشی ،مشاوره ،توانمند سازی و پایبندی به درمان ،سالمت
باروری ،پرداخت کمک…

12:59  1401/01/31 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

🔶بهز یستی ایالم در رسانه/هفته نامه افق نو #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم
#افراد_دارای_معلولیت

08:26  1401/01/31 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

۳

بهزیستی ایالم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

ادامه | @swo.ilam
💥بهز یستی ایالم میزبان کودکان کار روزه دار 🔶همزمان با شب هجدهم ماه
مبارک رمضان مسووالن بهز یستی ایالم در محفلی معنوی پذیرای کودکان کار

بودند و روزه شان را در کنار این بز رگ مردان کوچک افطار کردند 🔶در این محفل

که سر پرست ،معاون اجتماعی و جمع دیگری از مسووالن بهز یستی ایالم حضور
داشتند ،پس از اقامه نماز…

22:27  1401/01/30 

۴

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1401/1/1تا 1401/1/31
swo.ilam
4/100

💥فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار اداره کل بهز یستی ایالم
♦به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ،معاونت امور
️
منتشر شد.

اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در نظر دارد در راستای اجرای طرح حمایت

اجتماعی از کودکان کار از موسسات واجد الشرایط دعوت به همکاری نماید.

✅متن کامل این فراخوان به…

12:31  1401/01/30 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

🔶تقدیر معاون وز یر و ر ییس سازمان بهز یستی کشور از مسئول امور فرهنگی
بهز یستی ایالم به پاس کسب رتبه شایسته تقدیر در زمینه توسعه و ترویج

فرهنگ نماز در جشنواره شهید رجایی #بهز یستی_ایالم #بهتر ز یستن #نماز

11:44  1401/01/30 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

♦سالمت چشم  ۲۰هزار کودک ایالمی سنجش شد ✅سر پرست اداره کل
️

بهز یستی ایالم گفت :حدود  ۲۰هزار کودک ایالمی  ۳تا  ۶ساله سال گذشته در

اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتند✅ .به گفته "حسین

نورعلیو ند" ،این طرح همه ساله بصورت سراسری اجرا که در قالب آن کودکان سه
تا  ۶سال مورد معاینه چشم قرار می گیرند….

09:37  1401/01/30 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

۵

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam
♦شناسایی  553معلول در مناطق کم برخوردار ایالم در طرح "✅ "CBRسر پرست
️
اداره کل بهز یستی ایالم گفت :با اجرای طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه ""CBR
در مناطق کم برخوردار مرکز استان برای نخستین بار  553فرد دارای معلولیت

شناسایی شده است✅ .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این طرح با هدف شناسایی

افراد دارای معلولیت در…

18:25  1401/01/29 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

#بهز یستی ایالم در رسانه/روزنامه سفیر ایالم ۲۸/فروردین #بهتر ز یستن
#بهز یستی_ایالم #رسانه #روزنامه #خبر

08:15  1401/01/29 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

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

ایالم ✅معاون امور اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم از پوشش خدمات حمایتی
مستمر کلیه خانواده های پشت نوبت این حوزه در طو ل سال گذشته خبر داد.

✅به گفته "عبدالصباح کار زانی" ،در پایان سال گذشته  ۸۳۹خانواده پشت نوبت

پرداخت مستمری پس از ثبت در…

09:16  1401/01/28 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

۶

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam
🔶همزمان با ماه ضیافت الهی و به مناسبت سالروز وفات حضرت خدیجه)س(

محفل انس با قرآن کر یم و ز یارت عاشورا در شیرخوارگاه بهز یستی ایالم برگزار شد

🔶 در این برنامه که جمعی از مسووالن بهز یستی ایالم و ر ییس شورای

سیاستگذاری ائمه جمعه استان نیز حضور داشت ضمن اقامه نماز جماعت ،در
فضایی معنوی آیاتی از کالم نورانی…

10:48  1401/01/24 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

#اینفوگرافیک 🔶 عملکرد خانه سالمت دختران اداره کل بهز یستی ایالم در سال

# 1400بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #خانه #سالمت

۷

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam
09:47  1401/01/24 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

#اینفوگرافیک 🔶عملکرد مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده و واحد کودکان
کار و خیابان در سال # 1400بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #کودکان_کار

11:43  1401/01/23 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

♦مراجعان به مراکز مشاوره بهز یستی ایالم ۲۰درصد افزایش یافت ✅معاون
️
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم گفت :مراجعان به

مراکز مشاوره این اداره کل اعم از حضوری و غیر حضوری در طول سال گذشته ۲۰
درصد افزایش یافته است✅ .به گفته "فروزان افسرده" ،در طول سال گذشته در
مجموع حدود ۱۴هزار نفر به…

10:41  1401/01/23 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

♦سر پرست اداره
️
💥 550مددجوی جو یای شغل ایالم تسهیالت در یافت کردند
کل بهز یستی ایالم با اشاره به پرداخت تسهیالت اشتغال به مددجویان ز یر
پوشش در طول سال گذشته گفت :حدود  ۵۵۰مددجوی ز یر پوشش از این

♦حسین نورعلیوند با اعالم این خبر افزود :حدود ۳۳۰
️
تسهیالت برخوردار شدند.

میلیارد ر یال تسهیالت طول…
10:35  1401/01/21 

۸

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1401/1/1تا 1401/1/31
swo.ilam
4/100

…و رفاه اجتماعی ایالم 🔶در این نشست که دکتر »سارا فالحی« نماینده مردم در
مجلس شورای اسالمی نیز حضور داشت ،مدیران عضو شورا از جمله سر پرست

اداره کل بهز یستی ایالم پیرامون مسائل و مشکالت دستگاه های ز یر مجموعه
مطالبی ارایه کردند 🔶در ادامه نشست فالحی ،نماینده مجلس قول پیگیری و
مساعدت برای رفع مسایل مطروحه…

23:59  1401/01/20 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

💥نشست هم اندیشی مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی)ره( و مجر یان
طرح های اشتغالزایی بنیاد برکت ایالم با سر پرست و معاون اشتغال اداره کل

بهز یستی ایالم پیرامون تسهیل در فرآیند پرداخت تسهیالت تبصره 18
#بهز یستی_ایالم #بهتر ز یستن #اشتغال

۹

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

11:07  1401/01/20 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

♦»حسین
️
♦سر پرست بهز یستی ایالم از مرکز جامع درمان اعتیاد بازدید کرد
️

نورعلیوند" سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم ،معاو ن توسعه پیشگیری و درمان
اعتیاد و مسئول حراست این اداره کل روز سه شنبه از مرکز جامع درمان اعتیاد

واقع در شهرستان چوار بازدید کردند# .بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #بازدید
#اعتیاد

۱۰

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

14:05  1401/01/16 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

🔶 بازدید معاو ن دادستان ایالم از مراکز بهز یستی 🔶معاو ن دادستان با همراهی

سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم و دیگر مسئوالن این اداره کل روز سه شنبه

ضمن بازدید از مرکز نگهداری بیماران روانی و شیرخوارگاه در جر یان روند خدمت

رسانی به ساکنان این مراکز قرار گرفت# .بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #بازدید

۱۱

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

13:54  1401/01/16 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

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

09:07  1401/01/16 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

#اینفوگرافیک| پیام های آموزشی پیشگیری از خشونت 🔶هیچ بن بستی
نیست ،یا راهی خواهم یافت و یا راهی خواهم ساخت🔶 #بهتر_ز یستن

#بهز یستی_ایالم #خشونت

09:04  1401/01/16 

۱۲

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1401/1/1تا 1401/1/31
swo.ilam
4/100

#بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #ماه_رمضان

08:32  1401/01/15 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

🔶مسووالن بهز یستی ایالم نخستین روزه ماه مبارک رمضان را در جمع کودکان
شیرخوارگاه افطار کردند 🔶در این محفل معنوی که با حضور ر ییس شورای

سیاستگذاری ائمه جمعه استان ،سر پرست و دیگر مسووالن اداره کل بهز یستی

ایالم برگزار شد ،میهمانان سفره الهی پس از اقامه نماز مغرب و عشا و در فضایی
صمیمی ضیافت افطارشان را در…

23:17  1401/01/14 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

۱۳

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam
♦عموم مردم ایالم می توانند از طر یق راه های
️
…ضیافت مهربانی بپیوندید💥
ز یر هدایا و کمک های خود را در طول ماه مبارک رمضان به افراد تحت پوشش

سازمان بهز یستی اهدا نمایند -\ :مشارکت با اداره کل بهز یستی استان ایالم \-
شماره کارت مشارکتهای مردمی - ۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰شماره شبا

…-Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲ ۲

12:58  1401/01/14 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

♦دورهمی عیدانه ،فرصتی برای لبخند و شادی ولی نعمتان بهز یستی ایالم در
️

فصل بهار 🔶همزمان با نوروز و اغاز ین روزهای فصل بهار ،برنامه جشن و شادی با

عنوان دورهمی عیدانه ولی نعمتان بهز یستی استان ایالم امروز چهارشنبه

بصورت همزمان در  ۳مرکز مثبت زندگی این استان اجرا شد🔶 .این برنامه ها با
هدف تقویت روحیه نشاط…

۱۴

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

19:07  1401/01/10 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

♦اقدام به خودکشی
️
#اینفوگرافیک|پیام های آموزشی پیشگیری از خشونت

♦ 💥مراقب عز یزانمان باشیم💥
گاهی برای طلب کمک و توجه است ️
#بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #خودکشی #خشونت

10:59  1401/01/08 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

۱۵

بهزیستی ایالم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

ادامه | @swo.ilam
♦همزمان با تعطیالت نوروزی مددکاران اجتماعی بهز یستی شهرستانهای
️

مختلف استان ایالم در قالب تیم های سیار اور ژانس اجتماعی با توز یع بروشور،

مسافران و گردشگران را با خدمات مراکز » «۱۲۳آشنا کردند #بهتر_ز یستن
#بهز یستی_ایالم #نوروز #اور ژانس_اجتماعی

13:20  1401/01/06 

۱۶

بهزیستی ایالم

@swo.ilam

از  1401/1/1تا 1401/1/31
swo.ilam
4/100

♦همزمان با نخستین روز کاری سال جدید» ،حسین نورعلیوند« سر پرست اداره
️

کل بهز یستی ایالم با همراهی دیگر مسووالن این اداره کل ضمن حضور در منازل

شماری از مددجویان به بر رسی مشکالت و دلجویی از آ نها پرداخت #بهتر_ز یستن

#بهز یستی_ایالم #بازدید #مددجویان

13:16  1401/01/06 

@swo.ilam

swo.ilam
4/100

♦بازدید سر پرست بهز یستی ایالم ،فرماندار و فرمانده سپاه دره شهر و جمعی از
️

♦در
️
مسووالن محلی این شهرستان از مرکز شبانه روزی معلوالن علی ابن مهز یار
حاشیه این بازدید که همزمان با نخستین روز از بهار برگزار شد از کارکنان این

مرکز تقدیر شد #بهتر_ز یستن #بهز یستی_ایالم #معلوالن

۱۷

بهزیستی ایالم

ادامه | @swo.ilam

12:07  1401/01/01 

از  1401/1/1تا 1401/1/31

۱۸

بهزیستی ایالم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

تلگرام

۱۹

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

@ilamisna

ایسنا ایالم
24/100

آیا مثبت شدن تست اچ آی وی به معنی ابتال به ایدز است؟ 🔹مدیرکل بهز یستی استان ایالم گفت :بر خالف تصور
عامه مردم مثبت شدن تست اچ آی وی یک فرد به معنی ابتال به ایدز نیست و این و یروس پس از شناسایی در فرد
مبتال و تحت درمان گرفتن کنترل شده و فرد زمانی به ایدز مبتال میشود که به علت عدم آ گاهی از وجود ویروس…

16:44  1401/01/31 

@taranombahari_ilam

ترنم بهار ی
4/100

بهز یستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است سر پرست اداره کل بهز یستی استان ایالم گفت :این اداره کل
آماده حمایت از بیماران مبتال به اچ آی وی است .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این اداره کل آماده است تا از طر یق

خدماتی نظیر آموزشی ،مشاوره ،توانمند سازی و پایبندی به درمان ،سالمت باروری ،پرداخت کمک…
14:27  1401/01/31 

کانال خبر ی سپهر ایالم
4/100

@sepehrilam

🔶 سالمت چشم  ۲۰هزار کودک ایالمی سنجش شد 🔸سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :حدود  ۲۰هزار کودک

ایالمی  ۳تا  ۶ساله سال گذشته در اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتند🔹 .به گفته "حسین نورعلیوند"،
این طرح همه ساله بصورت سراسری اجرا که در قالب آن کودکان سه تا  ۶سال مورد معاینه چشم قرار می گیرند….

11:56  1401/01/31 

@taranombahari_ilam

ترنم بهار ی
4/100

همزمان با شب هجدهم ماه مبارک رمضان مسووالن بهز یستی ایالم در محفلی معنوی پذیرای کودکان کار بودند و روزه
شان را در کنار این بز رگ مردان کوچک افطار کردند/در این محفل که "حسین نورعلیوند" سر پرست اداره کل بهز یستی

ایالم و جمع دیگری از مسئو الن این دستگاه حضور داشتند ،پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا و…
10:38  1401/01/31 

کانال خبر ی سپهر ایالم
4/100

@sepehrilam

🔶فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار ایالم 🔸فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار اداره
کل بهز یستی ایالم منتشر شد🔹 .به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ،معاونت امور اجتماعی اداره کل
بهز یستی ایالم در نظر دارد در راستای اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار از موسسات واجد…

22:32  1401/01/30 

۲۰

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم
? دره شــهــر ی هـا ?
40/100

@darrehshahriha

✅سالمت چشم  ۲۰هزار کودک ایالمی سنجش شد 🔸سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :حدود  ۲۰هزار کودک
ایالمی  ۳تا  ۶ساله سال گذشته در اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتند💯darrehshahriha@ .
22:32  1401/01/30 

@zaanaanews

زانا
36/100

فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار ایالم 🔹فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار اداره کل
بهز یستی ایالم منتشر شد🔹 .به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ،معاونت امور اجتماعی اداره کل
بهز یستی ایالم در نظر دارد در راستای اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار از موسسات واجد…
14:14  1401/01/30 

آخرین خبر ایالم
40/100

@ilam_today

سالمت چشم  ۲۰هزار کودک ایالمی سنجش شد 🔹سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :حدود  ۲۰هزار کودک ایالمی

 ۳تا  ۶ساله سال گذشته در اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتندilam_tody@ .
14:12  1401/01/30 

)اخبار ناب)ایالم قلم
40/100

@akhbarenabeilam

💥فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار ایالم 🔹فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار اداره
کل بهز یستی ایالم منتشر شد🔹 .به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ،معاونت امور اجتماعی اداره کل
بهز یستی ایالم در نظر دارد در راستای اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار از موسسات واجد…

13:24  1401/01/30 

@ilam24

🕙 ایالم ۲٤
34/100

⭕ فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار ایالم فراخوان اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار اداره کل
️
بهز یستی ایالم منتشر شد🔹 .به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ،معاونت امور اجتماعی اداره کل
بهز یستی ایالم در نظر دارد در راستای اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار از موسسات واجد…
13:03  1401/01/30 

🚨پایگاه خبر ی حادثه ایالم 🚨
40/100

@hadesenewsilam

۲۱

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @hadesenewsilam
سالمت چشم  ۲۰هزار کودک ایالمی سنجش شد 🔹سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :حدود  ۲۰هزار کودک ایالمی

 ۳تا  ۶ساله سال گذشته در اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتند🚨 .اخبار حوادث استان ایالم
Hadeseilam.ir @hadesenewsilam

10:42  1401/01/30 

خبرگزار ی فارس ایالم
26/100

@fars_ilam

افزایش  20درصدی آمار مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره بهز یستی ایالم 🔹معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد

بهز یستی ایالم گفت :مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره این اداره کل اعم از حضوری و غیر حضوری در طول سال گذشته

 20درصد افزایش یافته استhttp://fna.ir/1oacs4 @Fars_ilam .
20:00  1401/01/26 

@dolatyaran

دولتیاران
40/100

…می دانم در این خصوص چند نکته را ذکر کنم🔻 .نزدیک به سه دهه است که در خصوص خودکشی پژوهش انجام
می گیرد و سند نوشته می شود .از سازمان بهداشت جهانی تا بهز یستی ایالم در حوزه خودکشی سند مقابله با

خودکشی دارند🔻 .به گمان بنده حرف ها زده شده ،پژوهش ها انجام گرفته و اسناد خو بی هم نوشته شده است؛ اما:

 -\\۱نتایج…

16:13  1401/01/26 

️⚪️⚪ ایالم هزارپیشه ️⚪️⚪
40/100

@ilamhezarpisheh

…و خدمات این اداره کل از جمله مرکز مذکور به بخش خصوصی واگذار شده و نیروهای طرح مراقبین نیروی موسسه

مذکور بوده وهیچ گونه رابطه کاری واستخدامی با بهز یستی ندارند و چنانچه کارکنان این مراکز در زمینه حقوق و مزایا
شکایتی دارند می توانند از طر یق اداره کار پیگیر مشکل مربوطه شو ند .روابط عمومی اداره کل…

20:33  1401/01/25 

خبرگزار ی فارس ایالم
26/100

@fars_ilam

شناسایی و ساماندهی  71کودک کار در ایالم 🔹سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :در سال گذشته  71کودک کار در
ایالم شناسایی ،ساماندهی و از خدمات این اداره کل بهره مند شدندhttp://fna.ir/1oa51q @Fars_ilam .

16:43  1401/01/25 

کانال خبر ی سپهر ایالم
4/100

@sepehrilam

۲۲

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @sepehrilam
🔶 ساماندهی 71کودک کار در ایالم 🔸سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت 71 :کودک کار طی سال گذشته در این
استان شناسایی و ساماندهی شده و از خدمات این اداره کل بهره مند شده اند🔹 .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این

کودکان از طر یق مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده )روزانه( و همچنین واحد کودکان کار و خیابان)شبانه…
23:38  1401/01/24 

کانال خبر ی جزمان ایالم
16/100

@jezmaneilam

🔶 ساماندهی 71کودک کار در ایالم 🔸سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت 71 :کودک کار طی سال گذشته در این
استان شناسایی و ساماندهی شده و از خدمات این اداره کل بهره مند شده اند🔹 .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این

کودکان از طر یق مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده )روزانه( و همچنین واحد کودکان کار و خیابان)شبانه…
23:38  1401/01/24 

کانال خبر ی پیغام نیوز
6/100

@payghameilam

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شد ✅سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت 71 :کودک کار طی سال گذشته در این
استان شناسایی و ساماندهی شده و از خدمات این اداره کل بهره مند شده اند✅ .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این

کودکان از طر یق مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده )روزانه( و همچنین واحد کودکان کار و…
20:10  1401/01/24 

@tolouilam

طلوع ایالم
39/100

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شد ✅سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت 71 :کودک کار طی سال گذشته در این
استان شناسایی و ساماندهی شده و از خدمات این اداره کل بهره مند شده اند✅ .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این

کودکان از طر یق مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده )روزانه( و همچنین واحد کودکان کار و…
13:22  1401/01/24 

کانال روزنامه حسبان در ایالم
7/100

@hosbanilam

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شد ✅سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت 71 :کودک کار طی سال گذشته در این
استان شناسایی و ساماندهی شده و از خدمات این اداره کل بهره مند شده اند✅ .به گفته "حسین نورعلیوند" ،این

کودکان از طر یق مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده )روزانه( و همچنین واحد کودکان کار و…
13:20  1401/01/24 

@ilamisna

ایسنا ایالم
24/100

۲۳

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @ilamisna
افزایش  ۲۰درصدی مراجعه به مراکز مشاوره بهز یستی ایالم 🔹معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهز یستی ایالم

گفت :مراجعان به مراکز مشاوره این اداره کل اعم از حضوری و غیر حضوری در طول سال گذشته  ۲۰درصد افزایش یافته

استilamisna@ .

17:22  1401/01/23 

پایگاه خبر ی ایالم رویداد
8/100

@rouydadilam

#اینفوگرافیک 🔹عملکرد مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده و واحد کودکان کار و خیابان در سال  1400روابط عمومی

اداره کل بهز یستی ایالم 🔹پایگاه خبری ایالم رویداد👇 🔹 Ilamrouydad.irکانال تلگرام ما👇 @🔹 rouydadilamآدرس
اینستاگرام ما👇 https://instagram.com/ilamrouydad

14:07  1401/01/23 

خبرگزار ی تسنیم ایالم
10/100

@tasnimilam

♦روابط
️
#اینفوگرافیک 🔶عملکرد مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده و واحد کودکان کار و خیابان در سال 1400
♦ http://t.me/TasnimIlam
عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ️
14:07  1401/01/23 

@tolouilam

طلوع ایالم
39/100

♦مراجعان به مراکز مشاوره بهز یستی ایالم ۲۰درصد افزایش یافت ✅معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل
️

بهز یستی ایالم گفت :مراجعان به مراکز مشاوره این اداره کل اعم از حضوری و غیر حضوری در طول سال گذشته  ۲۰درصد

افزایش یافته است✅ .به گفته "فروزان افسرده" ،در طول سال گذشته در مجموع حدود ۱۴هزار نفر به…
12:29  1401/01/23 

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

مراجعان به مراکز مشاوره بهز یستی ایالم ۲۰درصد افزایش یافت معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل

بهز یستی ایالم گفت :مراجعان به مراکز مشاوره این اداره کل اعم از حضوری و غیر حضوری در طول سال گذشته  ۲۰درصد

افزایش یافته است .به گفته "فروزان افسرده" ،در طول سال گذشته در مجموع حدود ۱۴هزار نفر به مراکز…
11:51  1401/01/23 

کانال خبر ی سپهر ایالم
4/100

@sepehrilam

۲۴

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @sepehrilam
🔶 معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم :تعداد مراجعات به مراکز مشاوره بهز یستی ایالم
۲۰درصد افزایش یافت 🔹معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم گفت :تعداد مراجعات به

مراکز مشاوره این اداره کل اعم از حضوری و غیر حضوری در طول سال گذشته  ۲۰درصد افزایش یافته است….
11:36  1401/01/23 

مردم و مسئولین استان ایالم
33/100

@mardom_modiran

♻ 550مددجوی جو یای شغل ایالم تسهیالت در یافت کردند 🔺سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با اشاره به پرداخت
️

تسهیالت اشتغال به مددجویان ز یر پوشش در طول سال گذشته گفت :حدود  ۵۵۰مددجوی ز یر پوشش از این تسهیالت

برخوردار شدند🔹 .حسین نورعلیوند با اعالم این خبر افزود :حدود  ۳۳۰میلیارد ر یال تسهیالت طول سال گذشته به…
15:52  1401/01/21 

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

 550مددجوی جو یای شغل ایالم تسهیالت در یافت کردند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با اشاره به پرداخت

تسهیالت اشتغال به مددجویان ز یر پوشش در طول سال گذشته گفت :حدود  ۵۵۰مددجوی ز یر پوشش از این تسهیالت

برخوردار شدند .حسین نورعلیوند با اعالم این خبر افزود :حدود  ۳۳۰میلیارد ر یال تسهیالت طول سال گذشته به…
15:30  1401/01/21 

پایگاه خبر ی ایالم رویداد
8/100

@rouydadilam

💥 550مددجوی جو یای شغل ایالم تسهیالت در یافت کردند 🔹سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با اشاره به پرداخت

تسهیالت اشتغال به مددجویان ز یر پوشش در طول سال گذشته گفت :حدود  ۵۵۰مددجوی ز یر پوشش از این تسهیالت

برخوردار شدند🔹 .حسین نورعلیوند با اعالم این خبر افزود :حدود  ۳۳۰میلیارد ر یال تسهیالت طول سال گذشته به…
11:12  1401/01/21 

@goftemanezagros

گفتمان
26/100

🔴سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت ۷۸ :نفر در استان ایالم به اوتیسم مبتال هستند 🔸\\ +اختالل طیف اوتیسم
) (ASDیک اصطالح گسترده است که برای توصیف گروهی از اختالالت رشدی عصبی استفاده می شود .این اختالالت با
مشکالت ارتباطی و تعامل اجتماعی مشخص می شوند .افراد مبتال به  ASDاغلب عالئم یا الگو های رفتاری…

01:08  1401/01/16 

صبح سیروان
23/100

@sobhesirvan

۲۵

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | @sobhesirvan
**س ر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت ۷۸ :نفر در استان ایالم به اوتیسم
مبتال هستند **\\ +اختالل طیف اوتیسم ) (ASDیک اصطالح گسترده است که

برای توصیف گروهی از اختالالت رشدی عصبی استفاده می شود .این اختالالت
با مشکالت ارتباطی و تعامل اجتماعی مشخص می شوند .افراد مبتال به ASD
اغلب عالئم یا الگو های رفتاری…

23:58  1401/01/15 

@ilamiyaan

ایالمیان
42/100

**س ر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت ۷۸ :نفر در استان ایالم به اوتیسم
مبتال هستند **\\ +اختالل طیف اوتیسم ) (ASDیک اصطالح گسترده است که

برای توصیف گروهی از اختالالت رشدی عصبی استفاده می شود .این اختالالت
با مشکالت ارتباطی و تعامل اجتماعی مشخص می شوند .افراد مبتال به ASD
اغلب عالئم یا الگو های رفتاری…

23:46  1401/01/15 

شبکه خبر ی ایالم  /پایگاه خبر ی تحلیلی صدای ایالم
40/100
@khabariilam

✔ابتالی  ۷۸نفر در استان ایالم به اوتیسم 🔸سر پرست اداره کل بهز یستی
️
ایالم گفت :در مجموع  ۷۸نفر در استان ایالم به اوتیسم مبتال هستند.

♦اوتیسم یک بیماری نیست بلکه یک اختالل رشد در عملکرد مغز است.افراد
️
مبتال سه نوع عالمت را نشان می دهند :روابط اجتماعی ضعیف ،مشکالتی در

ارتباط کالمی و غیرکالمی ،و نیز…
23:47  1401/01/14 

پایگاه خبر ی ایالم رویداد
8/100

@rouydadilam

♦عموم مردم ایالم می توانند از طر یق راه های ز یر هدایا و کمک های خود را در طول
️
…ضیافت مهربانی بپیوندید💥

ماه مبارک رمضان به افراد تحت پوشش سازمان بهز یستی اهدا نمایند -\\ :مشارکت با اداره کل بهز یستی استان ایالم \\-

شماره کارت مشارکتهای مردمی - ۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰شماره شبا …Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲
13:45  1401/01/14 

۲۶

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم
خبرگزار ی تسنیم ایالم
11/100

@tasnimilam

♦عموم مردم ایالم می توانند از طر یق راه های
️
…ضیافت مهربانی بپیوندید💥
ز یر هدایا و کمک های خود را در طول ماه مبارک رمضان به افراد تحت پوشش

سازمان بهز یستی اهدا نمایند -\\ :مشارکت با اداره کل بهز یستی استان ایالم \\-
شماره کارت مشارکتهای مردمی - ۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰شماره شبا
…Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲

13:44  1401/01/14 

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

♦عموم مردم ایالم می توانند از طر یق راه های ز یر هدایا و کمک های خود را در طول
️
…ضیافت مهربانی بپیوندید💥

ماه مبارک رمضان به افراد تحت پوشش سازمان بهز یستی اهدا نمایند -\\ :مشارکت با اداره کل بهز یستی استان ایالم \\-

شماره کارت مشارکتهای مردمی - ۶۳۶۷_۹۵۷۰_۹۴۰۵_۳۶۷۰شماره شبا …Ir۷۲۰۱۰۰۰۰۴۱۶۷۰۳۴۵۴۱۷۵۰۸۳۲
13:18  1401/01/14 

روزنامه فرصت امروز
21/100

@forsat_net_ilam

پسران ،عمده تر ین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت:

پسران عمده تر ین افراد دارای اختالل اتیسم را در این استان تشکیل می دهند .حسین نورعلیوند روز شنبه به مناسبت

روز آ گاه سازی اتیسم با اعالم این مطلب افزود :هم اینک از مجموع  ۷۸فرد شناسایی شده دارای…
12:46  1401/01/13 

😷 خبرگزار ی شبستان ایالم😷
9/100

@shabestaneilam

♦پسران ،عمده تر ین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند 🔶سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم
️

گفت :پسران عمده تر ین افراد دارای اختالل اتیسم را در این استان تشکیل می دهند🔶 .حسین نورعلیوند روز شنبه به
مناسبت روز آ گاه سازی اتیسم با اعالم این مطلب افزود :هم اینک از مجموع  ۷۸بیمار شناسایی شده…

09:17  1401/01/13 

۲۷

بهزیستی ایالم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

خبر

۲۸

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

negaheghtesad.ir

نگاه اقتصاد
3/100

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است

…مردم باید نوع نگرش و تفکر خود را نسبت به این بیماران اصالح کرده تا این افراد مانند سایر اقشار در جامعه حضور
داشته باشند .به گفته سر پرست اداره کل بهز یستی استان ایالم ،این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طر یق

تماس های معمولی افراد نظیر دست دادن ،در آغوش گرفتن ،غذا خوردن مشترک ،سرفه ،عسطه ،شستشوی…
23:39  1401/01/31 

tolouilam.ir

طلوع ایالم
1/100

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی

…دارای رفتارهای پرخطر جنسی و افرادیکه با مبتالیان به اچ آی وی زندگی کرده و آ گاهی از راه های انتقال این بیماری
نداشته عنوان کرد .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با بیان اینکه آ گاهی از راه های انتقال اچ آی وی افراد را از ابتال
محافظت می کند ،راه های انتقال این بیماری را شامل تماس جنسی حفاظت نشده…،

23:34  1401/01/31 

ندای زا گرس
3/100

nedayezagros.ir

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است

…مردم باید نوع نگرش و تفکر خود را نسبت به این بیماران اصالح کرده تا این

افراد مانند سایر اقشار در جامعه حضو ر داشته باشند .به گفته سر پرست اداره کل
بهز یستی استان ایالم ،این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طر یق تماس
های معمولی افراد نظیر دست دادن ،در آغوش گرفتن ،غذا خوردن مشترک،

سرفه ،عسطه ،شستشوی…

23:31  1401/01/31 

www.farsnews.ir

فارس
65/100

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی استان ایالم شامگاه امروز در

گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :این اداره کل آماده است تا از

طر یق خدماتی نظیر آموزشی ،مشاوره ،توانمند سازی و پایبندی به درمان ،سالمت
و سایر موارد از…
23:26  1401/01/31 

باروری ،پرداخت کمک هز ینههای درمان ،تحصیل ،ایاب و ذهاب ،فرهنگی ،رفاهی

۲۹

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
3/100

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است

…مردم باید نوع نگرش و تفکر خود را نسبت به این بیماران اصالح کرده تا این

افراد مانند سایر اقشار در جامعه حضو ر داشته باشند .به گفته سر پرست اداره کل
بهز یستی استان ایالم ،این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طر یق تماس
های معمولی افراد نظیر دست دادن ،در آغوش گرفتن ،غذا خوردن مشترک،

سرفه ،عسطه ،شستشوی…

23:25  1401/01/31 

jarchiakhbar.ir

جارچی خبر
1/100

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است

سر پرست اداره کل بهز یستی استان ایالم گفت :این اداره کل آماده حمایت از
بیماران مبتال به اچ آی وی و پیگیری مشکالت آ نان است .به گزارش جارچی

اخبار ،حسین نورعلیوند افزود :این اداره کل آماده است تا از طر یق خدماتی نظیر

آموزشی ،مشاوره ،توانمند سازی و پایبندی به درمان ،سالمت باروری ،پرداخت
کمک هز ینه های درمان…

21:51  1401/01/31 

www.tabnak.ir

تابنا ک
55/100

اعالم آمادگی بهزیستی ایالم برای حمایت از بیماران اچ ای وی

…مردم باید نوع نگرش و تفکر خود را نسبت به این بیماران اصالح کرده تا این افراد مانند سایر اقشار در جامعه حضور
داشته باشند .به گفته سر پرست اداره کل بهز یستی استان ایالم ،این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طر یق

تماس های معمولی افراد نظیر دست دادن ،در آغوش گرفتن ،غذا خوردن مشترک ،سرفه ،عسطه ،شستشوی…
20:56  1401/01/31 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

در رسانه| آیا مثبت شدن تست اچ آی وی به معنی ابتال به ایدز است؟

»حسین نورعلیوند« در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بهز یستی ایالم آمادگی

دارد تا از طر یق خدماتی نظیر آموزشی ،مشاوره ،توانمند سازی و پایبندی به

درمان ،سالمت باروری ،پرداخت کمک هز ینه های درمان  ،تحصیل ،ایاب و ذهاب،

فرهنگی ،رفاهی و سایر موارد از بیماران مبتال به اچآیوی حمایت کند ،اظهار کرد:

۳۰

بهزیستی ایالم

۳۱

از  1401/1/1تا 1401/1/31

ادامه | www.behzisti.ir
سال گذشته…
14:29  1401/01/31 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ.آی.وی است

… افزود :افراد مبتال به این بیماری از حمایتهای مالی درمان ،اشتغال و همچنین سایر حمایتهای مختلف روانی و

اجتماعی قرار خواهند گرفت .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه پیگیری درمان این بیماران از طر یق مراکز

بیمار یهای رفتاری دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود ،افزود :عموم مردم باید نوع نگرش و تفکر…
13:07  1401/01/31 

ایسنا
65/100

www.isna.ir

1

آیا مثبت شدن تست اچ آی وی به معنی ابتال به ایدز است؟

»حسین نورعلیوند« در گفتوگو با ایسنا ،با بیان اینکه بهز یستی ایالم آمادگی دارد تا از طر یق خدماتی نظیر آموزشی،

مشاوره ،توانمند سازی و پایبندی به درمان ،سالمت باروری ،پرداخت کمک هز ینه های درمان  ،تحصیل ،ایاب و ذهاب،

فرهنگی ،رفاهی و سایر موارد از بیماران مبتال به اچآیوی حمایت کند ،اظهار کرد :سال گذشته…
12:40  1401/01/31 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،حسین نورعلیوند روز چهارشنبه با اعالم این خبر افزود :این اداره کل آماده است

تا از طر یق خدماتی نظیر آموزشی ،مشاوره ،توانمند سازی و پایبندی به درمان ،سالمت باروری ،پرداخت کمک هز ینه های

درمان  ،تحصیل ،ایاب و ذهاب ،فرهنگی ،رفاهی و سایر موارد از بیماران مبتال به این…
12:34  1401/01/31 

www.irna.ir

ایرنا
63/100

12

بهزیستی ایالم آماده حمایت از بیماران اچ آی وی است

…مردم باید نوع نگرش و تفکر خود را نسبت به این بیماران اصالح کرده تا این

افراد مانند سایر اقشار در جامعه حضو ر داشته باشند .به گفته سر پرست اداره کل
بهز یستی استان ایالم ،این بیماری به هیچ عنوان مسری نبوده و از طر یق تماس
های معمولی افراد نظیر دست دادن ،در آغوش گرفتن ،غذا خوردن مشترک،

سرفه ،عسطه ،شستشوی…

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.irna.ir
11:31  1401/01/31 

www.farsnews.ir

فارس
65/100

 20هزار کودک ایالمی سنجش بینایی شدند

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :طرح
سنجش بینایی همه ساله به صورت سراسری اجرا و کودکان  3تا  6سال مورد معاینه چشم قرار میگیرند .وی افزود:

حدود  20هزار کودک ایالمی در اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفته و  890نفر از…
10:04  1401/01/31 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| بهزیستی ایالم میزبان کودکان کار روزه دار

۳۲

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir

09:45  1401/01/31 

ندای زا گرس
3/100

nedayezagros.ir

 553معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند

…شهری کشور و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این
مناطق پارسال اجرا که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شد.

سر پرست بهز یستی ایالم با ذکر اینکه این طرح در چهار منطقه آسیب پذیر ایالم
شامل بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر با جمعیت  37هزار و  785نفر

اجرا شده افزود…:

20:37  1401/01/30 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
3/100

۳۳

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.manasepehr.ir

 553معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند

…شهری کشور و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این
مناطق پارسال اجرا که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شد.

سر پرست بهز یستی ایالم با ذکر اینکه این طرح در چهار منطقه آسیب پذیر ایالم
شامل بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر با جمعیت  37هزار و  785نفر

اجرا شده افزود…:

20:36  1401/01/30 

www.farsnews.ir

فارس
65/100

 20هزار کودک ایالمی سنجش بینایی شدند

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :طرح
سنجش بینایی همه ساله به صورت سراسری اجرا و کودکان  3تا  6سال مورد معاینه چشم قرار میگیرند .وی افزود:

حدود  20هزار کودک ایالمی در اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفته و  890نفر از…
18:16  1401/01/30 

www.koodakpress.ir

کودک پرس
1/100

سنجش سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی

…چشم قرار می گیرند .وی افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند ،به تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم
پزشک ارجاع داده شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی
با مشکل مواجه باشند از سوی بهز یستی مورد حمایت قرار می گیرند ،یادآور شد :در این…

17:23  1401/01/30 

www.aryanews.com

آریا
4/100

سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی سنجش شد

خبرگزاری آر یا  -سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :حدود  20هزار کودک ایالمی  3تا  6ساله سال گذشته در اجرای
طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفتند .به گزارش خبرگزاری آر یا از ایالم ،حسین نورعلیوند روز سه شنبه با اعالم

این خبرگفت :این طرح همه ساله بصورت سراسری اجرا که در قالب آن کودکان سه تا  6سال…
14:55  1401/01/30 

aftabilam.ir

آفتاب ایالم
1/100

سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی سنجش شد

۳۴

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

۳۵

ادامه | aftabilam.ir
13:36  1401/01/30 

www.mojnews.com

موج
46/100

حسین نورعلیوند :سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی سنجش شد

به گزارش خبرگزاری موج ایالم ،حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم اظهار داشت :این طرح همه ساله

بصورت سراسری اجرا که در قالب آن کودکان سه تا  6سال مورد معاینه چشم قرار می گیرند .سر پرست اداره کل

بهز یستی ایالم افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند ،به تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم…
13:12  1401/01/30 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

در رسانه|  20هزار کودک ایالمی در طر ح سنجش بینایی شرکت کردند

…چشم قرار میگیرند .وی افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بودهاند ،به

تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم پزشک ارجاع داده شدند .سر پرست اداره
کل بهز یستی استان ایالم با بیان اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از
نظر مالی با مشکل مواجه باشند از سوی بهز یستی مورد حمایت قرار میگیرند،
یادآور شد :در…

12:57  1401/01/30 

بهزیستی کشور
7/100
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فراخوان اجرای طر ح حمایت اجتماعی از کودکان کار ایالم

به گزارش روابط عمومی اداره کل بهز یستی ایالم ،معاونت امور اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم در نظر دارد در راستای

اجرای طرح حمایت اجتماعی از کودکان کار از موسسات واجد الشرایط دعوت به همکاری می نماید متن کامل این

فراخوان به شرح ذیل است :پیرو برنامه اقدام و عمل حمایت های اجتماعی از کودکان کار و خیابان…
12:57  1401/01/30 

www.borna.news

برنا
63/100

سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی سنجش شد

…چشم قرار می گیرند .وی افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند ،به تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.borna.news
پزشک ارجاع داده شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی
با مشکل مواجه باشند از سوی بهز یستی مورد حمایت قرار می گیرند ،یادآور شد :در این…

12:11  1401/01/30 

www.baztabeilam.ir

بازتاب ایالم
1/100

سرپرست اداره کل بهزیستی استان ایالم 20:هزار کودک ایالمی در طر ح سنجش بینایی شرکت کردند

بازتاب ایالم -سر پرست اداره کل بهز یستی استان ایالم گفت :حدود  20هزار کودک ایالمی  3تا  6ساله ،سال گذشته در

اجرای طرح سنجش بینایی مورد معاینه قرار گرفته اند" .حسین نورعلیوند" اظهار داشت :این طرح همه ساله به صورت

سراسری اجرا کهدر قالب آن کودکان سه تا 6سال مورد معاینه چشم قرار میگیرند .وی افزود:کودکانی…
11:34  1401/01/30 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی سنجش شد

…چشم قرار می گیرند .وی افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند ،به تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم
پزشک ارجاع داده شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی
با مشکل مواجه باشند از سوی بهز یستی مورد حمایت قرار می گیرند ،یادآور شد :در این…

10:26  1401/01/30 

بهزیستی کشور
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تقدیر معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور از مسئول فرهنگی
بهزیستی ایالم

10:25  1401/01/30 

۳۶

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

۳۷

بهزیستی کشور
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سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی سنجش شد

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،حسین نورعلیوند روز سه شنبه با اعالم

این خبر افزود :این طرح همه ساله بصورت سراسری اجرا که در قالب آن کودکان

سه تا  6سال مورد معاینه چشم قرار می گیرند .وی افزود :کودکانی که در این

طرح مشکوک بوده اند ،به تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم پزشک ارجاع
داده شدند….

10:25  1401/01/30 

بهزیستی کشور
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در رسانه|  553معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند

…شهری کشور و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق پارسال اجرا که در نخستین گام
شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شد .سر پرست بهز یستی ایالم با ذکر اینکه این طرح در چهار منطقه آسیب پذیر ایالم
شامل بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر با جمعیت  37هزار و  785نفر اجرا شده افزود…:

10:25  1401/01/30 

www.mehrnews.com

مهر
75/100

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم 20 :هزار کودک ایالمی در طر ح سنجش
بینایی شرکت کردند

…چشم قرار میگیرند .وی افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بودهاند ،به

تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم پزشک ارجاع داده شدند .سر پرست اداره

کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی با
مشکل مواجه باشند از سوی بهز یستی مورد حمایت قرار میگیرند ،یادآور شد :در

این…

10:07  1401/01/30 

باشگاه خبرنگاران
85/100
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سالمت چشم  20هزار کودک ایالمی سنجش شد

…قرار میگیرند .او می گو ید :کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند ،به تعداد  890نفر به بینایی سنج و یا چشم

پزشک ارجاع داده شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی
با مشکل مواجه باشند از سوی بهز یستی مورد حمایت قرار میگیرند ،گفت :در این زمینه کمک…

10:04  1401/01/30 

بهزیستی ایالم

۳۸
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ایرنا
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سالمت چشم  ۲۰هزار کودک ایالمی سنجش شد

…چشم قرار می گیرند .وی افزود :کودکانی که در این طرح مشکوک بوده اند ،به

تعداد  ۸۹۰نفر به بینایی سنج و یا چشم پزشک ارجاع داده شدند .سر پرست اداره

کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه کودکانی که به عینک نیاز داشته و از نظر مالی با
مشکل مواجه باشند از سوی بهز یستی مورد حمایت قرار می گیرند ،یادآور شد :در

این…

09:29  1401/01/30 

اقتصاد آینده
1/100

www.eqtesadayandeh.ir

 553معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند

…شهری کشور و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق پارسال اجرا که در نخستین گام
شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شد .سر پرست بهز یستی ایالم با ذکر اینکه این طرح در چهار منطقه آسیب پذیر ایالم
شامل بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر با جمعیت  37هزار و  785نفر اجرا شده افزود…:

18:19  1401/01/29 

باشگاه خبرنگاران
85/100
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شناسایی  553معلول در مناطق کم برخوردار ایالم

…و به تبع این استان در محلههای کم برخوردار و آسیب پذیر این مناطق پارسال اجرا گردید که در نخستین گام

شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شد .سر پرست بهز یستی ایالم با ذکر اینکه این طرح در چهار منطقه آسیب پذیر ایالم
شامل بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز با جمعیت  37هزار و  785نفر اجرا شده گفت :طرح…

16:32  1401/01/29 

www.aryanews.com

آریا
4/100

سرپرست بهزیستی ایالم 71 :کودک کار در ایالم شناسایی و ساماندهی شد

خبرگزاری آر یا -سر پرست بهز یستی ایالم گفت 71 :کودک کار در ایالم توسط بهز یستی شناسایی و ساماندهی شده است.
به گزارش خبرگزاری آر یا از ایالم ،حسین نورعلیوند اظهار داشت :در سال گذشته  71کودک کار شناسایی و ساماندهی و
خدمات بهز یستی بهره مند شدهاند .وی افزود :تعداد  30نفر از خانوادههای این کودکان از طر یق…

15:37  1401/01/29 
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ایرنا
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بهزیستی ایالم
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 ۵۵۳معلول در مناطق کم برخوردار ایالم شناسایی شدند

…شهری کشور و به تبع این استان در محله های کم برخوردار و آسیب پذیر این
مناطق پارسال اجرا که در نخستین گام شهرستان ایالم برای اجرا انتخاب شد.

سر پرست بهز یستی ایالم با ذکر اینکه این طرح در چهار منطقه آسیب پذیر ایالم
شامل بانبو ر ،سبزی آباد ،کارخانه نمک و بانبر ز ر با جمعیت  ۳۷هزار و  ۷۸۵نفر

اجرا شده افزود…:

15:03  1401/01/29 
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صوت| مصاحبه مددجوی بهزیستی ایالم در برنامه رادیویی ویژه ماه مبارک
رمضان/بخش دوم

در یافت MB 5

11:05  1401/01/29 
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ایالم رصد
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بهره مندی  15هزار نفر از خدمات حوزه اجتماعی بهزیستی ایالم

به گزارش ایالم رصد  ،کار زانی معاون امور اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم با بیان این خبر گفت :در پایان سال قبل

 839خانواده پشت نوبت پرداخت مستمری پس از ثبت در سایت ارمغان بهز یستی تحت پوشش خدمات بهز یستی
استان شدند .وی ادامه داد :بیش از  15هزار نفر از افراد جامعه هدف ) بد سر پرست ،بی سر پرست ،آسیب پذیر(…

23:01  1401/01/28 

باشگاه خبرنگاران
85/100
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 15هزار نفر از خدمات حوزه اجتماعی بهزیستی ایالم بهرهمند هستند

به گفته کار زانی در پایان سال قبل  839خانواده پشت نوبت پرداخت مستمری پس از ثبت در سایت ارمغان بهز یستی
تحت پوشش خدمات بهز یستی استان شدند .معاون امور اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم گفت :این افراد براساس

تعداد خانوار از مبلغ  350هزار تومان تا یک میلیون صد هزار تومان تا سال قبل مستمری به صورت ماهیانه…

۳۹

بهزیستی ایالم

۴۰

از  1401/1/1تا 1401/1/31

ادامه | www.yjc.news
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 15هزار نفر از خدمات حوزه اجتماعی بهزیستی ایالم بهره مند هستند

کار زانی معاون امور اجتماعی اداره کل بهز یستی ایالم ظهر امروز در گفتوگو با

خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :در پایان سال قبل  839خانواده پشت

نوبت پرداخت مستمری پس از ثبت در سایت ارمغان بهز یستی تحت پوشش

خدمات بهز یستی استان شدند .وی ادامه داد :بیش از  15هزار نفر از افراد جامعه

هدف ) بد سر پرست ،بی…
16:25  1401/01/28 

www.mehrnews.com

مهر
75/100

سرپرست بهزیستی ایالم 71 :کودک کار در ایالم شناسایی و ساماندهی شد

حسین نورعلیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت :در سال گذشته  71کودک کار شناسایی و ساماندهی و خدمات

بهز یستی بهره مند شدهاند .وی افزود :تعداد  30نفر از خانوادههای این کودکان از طر یق پرداخت سرمایه اولیه کار
توانمندسازی شدهاند .سر پرست بهز یستی ایالم اضافه کرد :تعداد  26کودک که به سن  18سال رسیده…

14:13  1401/01/28 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

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

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،عبدالصباح کار زانی روز یکشنبه با اعالم

این خبر افزود :در پایان سال گذشته  839خانواده پشت نوبت پرداخت مستمری

پس از ثبت در سامانه ارمغان بهز یستی ز یر پوشش خدمات مستمر این اداره کل

قرار گرفتند .وی با ذکر اینکه هم اینک بیش از  15هزار نفر از افراد بی سر پرست،
بدسر پرست و…

09:18  1401/01/28 

بهزیستی ایالم
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 71کودک کار در ایالم ساماندهی شد

…فرهنگی ،تفر یحی و آموزشی برای این کودکان ،حمایت مالی و ارایه مشاوره های تحصیلی ،فردی و خانوادگی به این
کودکان بوده است .به گفته سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم ،این کودکان پس از شناسایی ز یر پوشش خدمات

تخصصی مددکاری ،مشاوره ای ،تحصیلی ،تامین معیشت ،پوشاک ،فعالیت های اردویی ،ور زشی و فرهنگی قرار گرفته…
18:37  1401/01/27 

www.farsnews.ir
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افزایش  20درصدی آمار مراجعه کنندگان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم

فروزان افسرده معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهز یستی ایالم صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس
در ایالم با اعالم افزایش  20درصدی مراجعه به مراکز مشاوره بهز یستی گفت :در سال گذشته حدود  14هزار نفر به مراکز

مشاوره این اداره مراجعه یا به صورت تلفنی و غیر حضوری از مشاوره کارشناسان بهره مند…
13:03  1401/01/27 

بهزیستی کشور
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در رسانه| مشاوره بهزیستی ایالم به  14هزارمراجعه کننده

به گزارش تابناک ایالم؛ فروزان افسرده افزود :در طو ل سال گذشته حدود 14هزار
نفر به مراکز مشاوره مراجعه یا به صورت تلفنی از مشاوره کارشناسان بهرهمند

شده است.

وی بیان داشت:اختالالت روانی ،خلقی و افسردگی ،اضطرابی ،وسواس فکری،

مشکالت بین فردی با همسر و تظاهرات بدرفتاری عاطفی از دیگر علل مراجعان و

تماس گی

11:30  1401/01/27 
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گزارش تصویر ی| نشست توجیهی طر ح ولی نعمتان با حضور نماینده گروه
جهادی در بهزیستی ایالم

10:26  1401/01/27 

بهزیستی کشور
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صوت| مصاحبه مددجوی بهزیستی ایالم در برنامه رادیویی ماه رمضان/
بخش اول

در یافت MB 7
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ایالم رصد
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افزایش مراجعه کنندگان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم

به گزارش ایالم رصد  ،فروزان افسرده معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهز یستی ایالم صبح امروز با اعالم افزایش

 20درصدی مراجعه به مراکز مشاوره بهز یستی گفت :در سال گذشته حدود  14هزار نفر به مراکز مشاوره این اداره مراجعه
یا به صورت تلفنی و غیر حضوری از مشاوره کارشناسان بهره مند شدهاند .وی با بیان…

23:21  1401/01/26 
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بهزیستی ایالم
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افزایش  20درصدی آمار مراجعه کنندگان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم

فروزان افسرده با اعالم افزایش  20درصدی مراجعه به مراکز مشاوره بهز یستی گفت :در سال گذشته حدود  14هزار نفر به

مراکز مشاوره این اداره مراجعه یا به صورت تلفنی و غیر حضوری از مشاوره کارشناسان بهرهمند شدهاند .او ,با بیان اینکه

تعداد مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی  35مرکز است گفت :عمده مشکالتی که در این…
12:30  1401/01/26 

www.tabnak.ir

تابنا ک
56/100

شناسایی  71کودک کار در ایالم

به گزارش تابناک ایالم ؛ نورعلیوند افزود :از این تعداد  64نفر از طر یق مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده )روزانه(
شناسایی شده اند،

وی بیان داشت 30 :نفر از خانواده های این کودکان از طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانواده های آ نان
توانمندسازی شده اند.

نورعلیو ند ادامه داد :این کودکان با سن بین پنج تا 18
11:11  1401/01/26 

www.farsnews.ir

فارس
65/100

افزایش  20درصدی آمار مراجعه کنندگان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم

فروزان افسرده معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهز یستی ایالم صبح

امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم با اعالم افزایش  20درصدی

مراجعه به مراکز مشاوره بهز یستی گفت :در سال گذشته حدود  14هزار نفر به
مراکز مشاوره این اداره مراجعه یا به صورت تلفنی و غیر حضوری از مشاوره

کارشناسان بهره مند…
10:04  1401/01/26 

www.farsnews.ir

فارس
65/100

شناسایی و ساماندهی  71کودک کار در ایالم

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :در

سال گذشته  71کودک کار ) 64نفر از این تعداد از طر یق مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده)روزانه(  ،طی سال گذشته

در این استان شناسایی ،ساماندهی و از خدمات این اداره کل بهره مند شدند .وی با بیان…
06:29  1401/01/26 

۴۳

بهزیستی ایالم

۴۴

از  1401/1/1تا 1401/1/31

www.ilamrasad.ir

ایالم رصد
1/100

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم 71 :کودک کار در ایالم شناسایی و ساماندهی شدند

به گزارش ایالم رصد  ،حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم صبح امروز با بیان این خبر گفت :در سال

گذشته  71کودک کار ) 64نفر از این تعداد از طر یق مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده)روزانه(  ،طی سال گذشته در

این استان شناسایی ،ساماندهی و از خدمات این اداره کل بهره مند شدند .وی با بیان اینکه …30
23:38  1401/01/25 

www.tabnak.ir

تابنا ک
55/100

5

مشاوره بهزیستی ایالم به  14هزارمراجعه کننده

به گزارش تابناک ایالم؛ فروزان افسرده افزود :در طو ل سال گذشته حدود 14هزار نفر به مراکز مشاوره مراجعه یا به صورت
تلفنی از مشاوره کارشناسان بهرهمند شده است.

وی بیان داشت:اختالالت روانی ،خلقی و افسردگی ،اضطرابی ،وسواس فکری ،مشکالت بین فردی با همسر و تظاهرات

بدرفتاری عاطفی از دیگر علل مراجعان و تماس گی
17:21  1401/01/25 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
3/100

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شدند

…آموزشی کودک و خانواده )روزانه( شناسایی شده اند ،ادامه داد :از مجموع این
کودکان  26نفر آ نها که به سن  18سال رسیدند ،ترخیص شدند .سر پرست اداره

کل بهز یستی ایالم تاکید کرد :همچنین  30نفر از خانواده های این کودکان از

طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانواده های آ نان توانمندسازی شده اند.
نورعلیوند همچنین…

14:39  1401/01/25 

www.koodakpress.ir

کودک پرس
1/100

ساماندهی  71کودک کار در ایالم

…آموزشی کودک و خانواده )روزانه( شناسایی شده اند ،ادامه داد :از مجموع این کودکان  26نفر آ نها که به سن  18سال
رسیدند ،ترخیص شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم تاکید کرد :همچنین  30نفر از خانواده های این کودکان از
طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانواده های آ نان توانمندسازی شده اند .نورعلیوند همچنین…

14:09  1401/01/25 

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم
اقتصادی ایران
3/100

econews.ir

شناسایی و ساماندهی  71کودک کار در ایالم

…طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانوادههای آ نان توانمندسازی شدهاند افزود :تعداد  26کودک که به سن  18سال
رسیده بودند ترخیص شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :در واحد کودکان کار و خیابان  7نفر پذیرش شده
که تعداد  6نفر از آ نها ترخیص و از حمایتهای مالی و توانمند سازی بهره مند شدند .وی ادامه داد…:

10:21  1401/01/25 

www.farsnews.ir

فارس
64/100

شناسایی و ساماندهی  71کودک کار در ایالم

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم صبح امروز در گفتوگو با

خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :در سال گذشته  71کودک کار ) 64نفر از
این تعداد از طر یق مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده)روزانه(  ،طی سال

گذشته در این استان شناسایی ،ساماندهی و از خدمات این اداره کل بهره مند

شدند .وی با بیان…
08:01  1401/01/25 

negaheghtesad.ir

نگاه اقتصاد
3/100

مراجعان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم  20درصد افزایش یافت

… کودک ،پیش از ازدواج ،زوج درمانی ،فردی و روان درمانی ،شغلی و تحصیلی به عموم مردم ارایه خدمت می کند .بیش
از  40هزار نفر در استان ایالم از خدمات بهز یستی برخوردارند/.ایرنا

20:21  1401/01/24 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
3/100

مراجعان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم  20درصد افزایش یافت

… کودک ،پیش از ازدواج ،زوج درمانی ،فردی و روان درمانی ،شغلی و تحصیلی به
عموم مردم ارایه خدمت می کند .بیش از  40هزار نفر در استان ایالم از خدمات

بهز یستی برخوردارند/.ایرنا

20:00  1401/01/24 

۴۵

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم
ندای زا گرس
3/100

nedayezagros.ir

مراجعان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم  20درصد افزایش یافت

… کودک ،پیش از ازدواج ،زوج درمانی ،فردی و روان درمانی ،شغلی و تحصیلی به
عموم مردم ارایه خدمت می کند .بیش از  40هزار نفر در استان ایالم از خدمات

بهز یستی برخوردارند/.ایرنا

19:38  1401/01/24 

ایسنا
65/100

www.isna.ir

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شد

…حمایتی آموزشی کودک و خانواده)روزانه( شناسایی شده اند ادامه داد :از
مجموع این کودکان  26نفر آ نها که به سن 18سال رسیدند ترخیص شدند.

سر پرست ادارهکل بهز یستی استان ایالم ادامه داد 30:نفر از خانواده های این
کودکان از طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانواده های آ نان توانمندسازی

شده اند .نورعلیوند به خدمات…

15:21  1401/01/24 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شد

…حمایتی آموزشی کودک و خانواده)روزانه( شناسایی شده اند افزود :از مجموع این کودکان  26نفر آ نها که به سن

18سال رسیدند ترخیص شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :همچنین  30نفر از خانواده های این کودکان از

طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانواده های آ نان توانمندسازی شده اند .وی همچنین به خدمات…
14:24  1401/01/24 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

۴۶

بهزیستی ایالم

۴۷

از  1401/1/1تا 1401/1/31

ادامه | www.behzisti.ir

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شد

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم" ،حسین نورعلیوند" با اعالم این خبر

افزود :این کودکان از طر یق مرکز حمایتی ،آموزشی کودک و خانواده )روزانه( و

همچنین واحد کودکان کار و خیابان)شبانه روزی( شناسایی شده اند .وی با بیان

اینکه از این تعداد  64نفر از طر یق مرکز حمایتی آموزشی کودک و خانواده)روزانه(

شناسایی…

14:08  1401/01/24 

www.shabestan.ir

شبستان
13/100

 ۷۱کودک کار در ایالم ساماندهی شد

…حمایتی آموزشی کودک و خانواده)روزانه( شناسایی شده اند ادامه داد :از
مجموع این کودکان  26نفر آ نها که به سن 18سال رسیدند ترخیص شدند.

سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم یادآور شد :همچنین  30نفر از خانواده های
این کودکان از طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانواده های آ نان
توانمندسازی شده اند .نورعلیوند همچنین…

13:52  1401/01/24 

باشگاه خبرنگاران
4/100

www.yjc.ir

 71کودک کار در ایالم ساماندهی شدند

…حمایتی آموزشی کودک و خانواده )روزانه( شناسایی شده اند ،گفت :از مجموع این کودکان  26نفر آنها که به سن 18
سال رسیدند ،ترخیص شدند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :همچنین  30نفر از خانوادههای این کودکان از

طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانوادههای آ نان توانمندسازی شده اند .نورعلیوند همچنین به…
13:22  1401/01/24 

www.irna.ir

ایرنا
63/100
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 ۷۱کودک کار در ایالم ساماندهی شدند

…آموزشی کودک و خانواده )روزانه( شناسایی شده اند ،ادامه داد :از مجموع این
کودکان  ۲۶نفر آ نها که به سن  ۱۸سال رسیدند ،ترخیص شدند .سر پرست اداره

کل بهز یستی ایالم تاکید کرد :همچنین  ۳۰نفر از خانواده های این کودکان از

طر یق پرداخت سرمایه او لیه کار به خانواده های آ نان توانمندسازی شده اند.
نورعلیوند همچنین…

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.irna.ir
13:00  1401/01/24 

بهزیستی کشور
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اینفوگرافیک| عملکرد خانه سالمت دختران اداره کل بهزیستی ایالم در سال
1400

09:32  1401/01/24 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| محفل انس با قرآن و زیارت عاشورا در شیرخوارگاه
بهزیستی ایالم

۴۸

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir

08:40  1401/01/24 

www.shabestan.ir

شبستان
13/100

 ۱۴هزار نفر به مرا کز مشاوره بهزستی ایالم مراجعه کردند

… کودک ،پیش از ازدواج ،زوج درمانی ،فردی و روان درمانی ،شغلی و تحصیلی به
عموم مردم ارایه خدمت می کند .بیش از  ۴۰هزار نفر در استان ایالم از خدمات

بهز یستی برخوردارند .پایان پیام676/

14:12  1401/01/23 

www.jezman.ir

جزمان
1/100

معاون توسعه پیشگیر ی و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی ایالم :تعداد مراجعات به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم
20درصد افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری جزمان “ ،فروزان افسرده” افزود :در طول سال گذشته در مجموع حدود 14هزار نفر به مراکز مشاوره
این اداره کل اعم از حضوری و تلفنی مراجعه و یا تماس داشته اند.

وی ادامه داد :عمده تر ین و بیشتر ین علت مراجعه و یا تماس با این مراکز به ترتیب اختالفات خانوادگی ،تربیت کودک و

۴۹

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.jezman.ir
نوجوان و مشکالت مال
12:52  1401/01/23 

ایسنا
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www.isna.ir

معاون بهزیستی استان خبر داد :افزایش  20درصدی مراجعه به مرا کز
مشاوره بهزیستی ایالم

»فروزان افسرده« با بیان اینکه  20درصد مراجعه به مراکز مشاوره بهز یستی در

سال  1400افزایش داشت ،اظهار کرد :در طو ل سال گذشته حدود 14هزار نفر به

مراکز مشاوره مراجعه یا به صورت تلفنی از مشاوره کارشناسان بهرهمند شده

است .معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد بهز یستی ایالم با اشاره به اینکه

عمدهتر ین و…
12:52  1401/01/23 

www.sepehrilam.ir

سپهر ایالم
1/100

معاون توسعه پیشگیر ی و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی ایالم :تعداد مراجعات به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم
20درصد افزایش یافت

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایالم “ ،فروزان افسرده” افزود :در طول سال گذشته در مجموع حدود 14هزار نفر به مراکز
مشاوره این اداره کل اعم از حضوری و تلفنی مراجعه و یا تماس داشته اند.

وی ادامه داد :عمده تر ین و بیشتر ین علت مراجعه و یا تماس با این مراکز به ترتیب اختالفات خانوادگی ،تربیت کودک و

نوجوان و مشکال

12:09  1401/01/23 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

مراجعان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم  20درصد افزایش یافت

…فردی با همسر و تظاهرات بدرفتاری عاطفی از دیگر علل مراجعان و تماس گیرندگان با مراکز مشاوره بوده است .معاون
توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم تعداد مراکز مشاوره دولتی و غیر دولتی استان را  35مرکز

اعالم کرد و گفت :همچنین خط مشاوره تلفنی 1480از ساعت  8تا  24آماده پاسخگویی و ارایه…
12:01  1401/01/23 

بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

۵۰

بهزیستی ایالم

۵۱

از  1401/1/1تا 1401/1/31

ادامه | www.behzisti.ir

مراجعان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم 20درصد افزایش یافت

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم" ،فروزان افسرده" با اعالم این خبر افزود:
در طول سال گذشته در مجموع حدود 14هزار نفر به مراکز مشاوره این اداره کل

اعم از حضوری و تلفنی مراجعه و یا تماس داشته اند .وی ادامه داد :عمده تر ین
و بیشتر ین علت مراجعه و یا تماس با این مراکز به ترتیب اختالفات خانوادگی،

تربیت…

10:58  1401/01/23 

www.irna.ir

ایرنا
63/100
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مراجعان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم  ۲۰درصد افزایش یافت

… کودک ،پیش از ازدواج ،زوج درمانی ،فردی و روان درمانی ،شغلی و تحصیلی به
عموم مردم ارایه خدمت می کند .بیش از  ۴۰هزار نفر در استان ایالم از خدمات

بهز یستی برخوردارند.

10:27  1401/01/23 

www.iribnews.ir

صدا و سیما
52/100

ایالم; تسهیالت اشتغالزایی برای  550مددجوی بهزیستی

…کارفرمایی گفت :این تسهیالت در سال گذشته به کارفرمایانی پرداخت شد که مددجو یان تحت پوشش این اداره کل

را به کارگیری کردهاند .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم افزود؛کمک بالعوض به مبلغ 500میلیون ر یال برای احداث 328
واحد مسکونی به مددجویان پرداخت شده ،که از این تعداد  229واحد مسکو نی در مناطق روستایی…

11:13  1401/01/22 

پایگاه اطالع رسانی شبکه خبر
8/100

www.irinn.ir

ایالم; تسهیالت اشتغالزایی برای  550مددجوی بهزیستی

…کارفرمایی گفت :این تسهیالت در سال گذشته به کارفرمایانی پرداخت شد که
مددجو یان تحت پوشش این اداره کل را به کارگیری کردهاند .سر پرست اداره کل

بهز یستی ایالم افزود؛کمک بالعوض به مبلغ 500میلیون ر یال برای احداث 328

واحد مسکونی به مددجویان پرداخت شده ،که از این تعداد  229واحد مسکونی
در مناطق روستایی…

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.irinn.ir
11:04  1401/01/22 

www.farsnews.ir

فارس
64/100

مددجویان بهزیستی ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس گفت :سال گذشته

حدود  550مددجوی بهز یستی ایالم  330میلیارد ر یال تسهیالت اشتغال در یافت کردند .وی با بیان اینکه این میزان

تسهیالت قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به این تعداد مددجوی متقاضی پرداخت شده است…
08:13  1401/01/22 

ندای زا گرس
3/100

nedayezagros.ir

مددجویان جویای شغل ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

…میلیارد و  800میلیون ر یال پرداخت شده ،ادامه داد :این تسهیالت ویژه

کارفرمایانی بوده که مددجو یان تحت پوشش این اداره کل را بکارگیری کرده اند.

سر پرست بهز یستی ایالم تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و
کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و  330نفر و  83نفر اعالم کرد .واگذاری 328
واحد مسکونی به…

01:54  1401/01/22 

negaheghtesad.ir

نگاه اقتصاد
3/100

مددجویان جویای شغل ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

…میلیارد و  800میلیون ر یال پرداخت شده ،ادامه داد :این تسهیالت ویژه کارفرمایانی بوده که مددجویان تحت پوشش
این اداره کل را بکارگیری کرده اند .سر پرست بهز یستی ایالم تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و

کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و  330نفر و  83نفر اعالم کرد .واگذاری  328واحد مسکونی به…
01:28  1401/01/22 

www.manasepehr.ir

مانا سپهر
3/100

مددجویان جویای شغل ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

…میلیارد و  800میلیون ر یال پرداخت شده ،ادامه داد :این تسهیالت ویژه

کارفرمایانی بوده که مددجو یان تحت پوشش این اداره کل را بکارگیری کرده اند.

سر پرست بهز یستی ایالم تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و
کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و  330نفر و  83نفر اعالم کرد .واگذاری 328
واحد مسکونی به…

۵۲

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.manasepehr.ir
00:57  1401/01/22 

www.rasankhabar.ir

راسان خبر
1/100

 550مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

…کل پرداخت شده است .وی افزود :این میزان تسهیالت قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به این تعداد

مددجوی متقاضی پرداخت شده است .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم همچنین با ذکر اینکه در طول سال گذشته پنج

مورد تسهیالت کارفرمایی به مبلغ دو میلیارد و  800میلیون ر یال پرداخت شده ،ادامه داد :این تسهیالت ویژه…
15:21  1401/01/21 

www.aryanews.com

آریا
4/100

مددجویان جویای شغل ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

خبرگزاری آر یا  -سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :حدود  330میلیارد ر یال تسهیالت اشتغال سال گذشته به

مددجویان متقاضی شغل مددجوی این اداره کل پرداخت شده است .به گزارش خبرگزاری آر یا از ایالم ،حسین نورعلیوند با
اعالم این خبر اظهار داشت :این میزان تسهیالت قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به  549نفر…

14:54  1401/01/21 

www.mojnews.com

موج
43/100

حسین نورعلیوند 550 :مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

…با اعالم این خبر افزود :حدود  330میلیارد ر یال تسهیالت طو ل سال گذشته به مددجویان متقاضی شغل مددجوی این
اداره کل پرداخت شده است .سر پرست ادارهکل بهز یستی ایالم ادامه داد :این میزان تسهیالت قرض الحسنه با سرانه

 500میلیون ر یال به این تعداد مددجوی متقاضی پرداخت شده است .وی همچنین با ذکر اینکه در طول…
14:25  1401/01/21 

www.sepehrilam.ir

سپهر ایالم
1/100

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم 550 :مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

به گزارش پایگاه خبری سپهر ایالم“ ،حسین نورعلیوند” با اعالم این خبر افزود :حدود  330میلیارد ر یال تسهیالت طول
سال گذشته به مددجویان متقاضی شغل مددجوی این اداره کل پرداخت شده است.

وی ادامه داد :این میزان تسهیالت قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به این تعداد مددجوی متقاضی پرداخت

شده است.

وی همچنین با

13:11  1401/01/21 

۵۳

بهزیستی ایالم

aftabilam.ir

از  1401/1/1تا 1401/1/31

۵۴

آفتاب ایالم
1/100

مددجویان جویای شغل ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

…میلیارد و  800میلیون ر یال پرداخت شده ،ادامه داد :این تسهیالت ویژه کارفرمایانی بوده که مددجویان تحت پوشش
این اداره کل را بکارگیری کرده اند .سر پرست بهز یستی ایالم تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و

کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و  330نفر و  83نفر اعالم کرد .واگذاری  328واحد مسکونی به…
12:57  1401/01/21 

www.jezman.ir

جزمان
1/100

سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم خبر داد :مشارکت در احداث  328واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی ایالم

…و بخش غیردولتی جذب که از این میزان هفت میلیارد و 500میلیون ر یال نقدی و 16میلیارد و 150میلیون ر یال نیز

بصورت غیر نقدی جذب شده است .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم یادآور شد :مشارکت جذب شده در زمینه پرداخت

کمکهای موردی ،درمانی ،مسکن و سایر حمایتهای مددجویان هز ینه شده است.
12:10  1401/01/21 

www.shabestan.ir

شبستان
13/100

وا گذار ی  ۳۲۸واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی ایالم

…اعالم این خبر ،اظهار کرد :حدود  ۳۳۰میلیارد ر یال تسهیالت طو ل سال گذشته به مددجویان متقاضی شغل مددجوی
این اداره کل پرداخت شده است .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم ادامه داد :این میزان تسهیالت قرض الحسنه با

سرانه  ۵۰۰میلیون ر یال به این تعداد مددجوی متقاضی پرداخت شده است .نورعلیوند همچنین با ذکر اینکه در…
12:09  1401/01/21 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

 550مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

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

حدود  330میلیارد ر یال تسهیالت طو ل سال گذشته به مددجویان متقاضی شغل
مددجوی این اداره کل پرداخت شده است .وی ادامه داد :این میزان تسهیالت

قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به این تعداد مددجوی متقاضی پرداخت
شده است .وی همچنین…

12:06  1401/01/21 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

۵۵

ادامه | www.behzisti.ir

در رسانه| مددجویان جویای شغل ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت دریافت
کردند

…میلیارد و  800میلیون ر یال پرداخت شده ،ادامه داد :این تسهیالت ویژه

کارفرمایانی بوده که مددجو یان تحت پوشش این اداره کل را بکارگیری کرده اند.

سر پرست بهز یستی ایالم تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و
کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و  330نفر و  83نفر اعالم کرد .واگذاری 328
واحد مسکونی به…

12:06  1401/01/21 

www.fartaknews.com

فرتا ک نیوز
73/100

سرپرست بهزیستی ایالم 550:مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

…بکارگیری کرده اند .وی تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و 330نفر و
 83نفر اعالم کرد .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در طو ل سال گشذته این اداره کل در مجموع در احداث
 328واحد مسکونی مشارکت داشته ،افزود :از این شمار  229واحد مسکونی در مناطق…

11:55  1401/01/21 

www.farsnews.ir

فارس
64/100

مددجویان بهزیستی ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت اشتغال دریافت
کردند

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم صبح امروز در گفتوگو با

خبرنگار خبرگزاری فارس گفت :سال گذشته حدود  550مددجوی بهز یستی ایالم

 330میلیارد ر یال تسهیالت اشتغال در یافت کردند .وی با بیان اینکه این میزان

متقاضی پرداخت شده است…

تسهیالت قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به این تعداد مددجوی

11:38  1401/01/21 

www.borna.news

برنا
65/100

سرپرست بهزیستی ایالم 550 :مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

…بکارگیری کرده اند .وی تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و 330نفر و
 83نفر اعالم کرد .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در طو ل سال گشذته این اداره کل در مجموع در احداث

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.borna.news
 328واحد مسکونی مشارکت داشته ،افزود :از این شمار  229واحد مسکونی در مناطق…
11:30  1401/01/21 

www.borna.news

برنا
65/100

سرپرست بهزیستی ایالم 550:مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

…بکارگیری کرده اند .وی تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و 330نفر و
 83نفر اعالم کرد .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در طو ل سال گشذته این اداره کل در مجموع در احداث
 328واحد مسکونی مشارکت داشته ،افزود :از این شمار  229واحد مسکونی در مناطق…

11:28  1401/01/21 

ilamghalam.ir

ایالم قلم
1/100

 550مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

…بکارگیری کرده اند .وی تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و 330نفر و
 83نفر اعالم کرد .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در طو ل سال گشذته این اداره کل در مجموع در احداث
 328واحد مسکونی مشارکت داشته ،افزود :از این شمار  229واحد مسکونی در مناطق…

11:27  1401/01/21 

www.mehrnews.com

مهر
75/100

سرپرست بهزیستی ایالم 550 :مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت
دریافت کردند

…وی تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و کارفرمایی را به ترتیب
یک هزار و  330نفر و  83نفر اعالم کرد .واگذاری  328واحد مسکونی به

مددجویان بهز یستی ایالم سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با ذکر اینکه در طول
سال گذشته این اداره کل در مجموع در احداث  328واحد مسکونی مشارکت
داشته ،افزود :از این شمار…

11:14  1401/01/21 

باشگاه خبرنگاران
4/100

www.yjc.ir

 550مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

به گفته آقای نورعلیوند ،حدود  330میلیارد ر یال تسهیالت طو ل سال گذشته به مددجویان متقاضی شغل مددجوی این

اداره کل پرداخت شده است.

۵۶

بهزیستی ایالم

۵۷

از  1401/1/1تا 1401/1/31

ادامه | www.yjc.ir
او می گوید :این میزان تسهیالت قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به این تعداد مددجوی متقاضی پرداخت شده

است.

او همچنین با ذکر اینکه در طو ل سال گذشته پنج مورد تسهیالت کارفرما
11:02  1401/01/21 

www.irna.ir

ایرنا
63/100

مددجویان جویای شغل ایالم  ۳۳۰میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

…میلیارد و  ۸۰۰میلیون ر یال پرداخت شده ،ادامه داد :این تسهیالت ویژه

کارفرمایانی بوده که مددجو یان تحت پوشش این اداره کل را بکارگیری کرده اند.

سر پرست بهز یستی ایالم تعداد افراد بهره مند شده از بیمه خویش فرمایی و
کارفرمایی را به ترتیب یک هزار و  ۳۳۰نفر و  ۸۳نفر اعالم کرد .واگذاری ۳۲۸
واحد مسکونی به…

11:00  1401/01/21 

www.isna.ir

ایسنا
65/100

23

 550مددجوی جویای شغل ایالم تسهیالت دریافت کردند

…تحت پوشش این اداره کل را به کارگیری کردهاند و تعداد افراد بهره مندشده از بیمه خویش فرمایی  1330و کارفرمایی
 83نفر بوده است .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم با بیان اینکه در طو ل سال گذشته این اداره کل در مجموع در
احداث  328واحد مسکونی مشارکت داشته ،اظهار کرد :از این تعداد  229واحد مسکونی در مناطق…

10:51  1401/01/21 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| بازدید معاون دادستان ایالم از مرا کز بهزیستی

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

۵۸

ادامه | www.behzisti.ir

13:45  1401/01/16 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| بازدید سرپرست بهزیستی ایالم از مرکز جامع درمان اعتیاد

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir

13:38  1401/01/16 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

بهزیستی ایالم در رسانه

09:50  1401/01/16 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| ضیافت افطار فرزندان بهزیستی ایالم
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به پویش ضیافت مهربانی بپیوندید

\ -مشارکت با اداره کل بهز یستی استان ایالم \ -شماره کارت مشارکتهای مردمی

- 6367_9570_9405_3670شماره شبا -Ir720100004167034541750832 2

مشارکت با ادارات بهز یستی شهرستان و موسسات خیر یه جهت کسب اطالعات
بیشتر و اهدای کمکهای غیرنقدی با شماره تلفن  08432222151تماس حاصل

نمائید .پایان/

12:57  1401/01/14 
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behdasht.news

ابتالی  78نفر در این استان به اوتیسم

…شناختی است ،تصر یح کرد :علت ابتال به اتیسم ژنتیکی است و اختاللی است که قابل درمان قطعی نیست و فرد

مبتال بصورت دائم با ان درگیر خواهد بود .سر پرست بهز یستی استان ایالم گفت :هم اینک از مجموع  78فرد شناسایی

شده دارای اختالل اوتیسم  59نفر پسر و  19نفر دختر هستند و درحال حاضر یک مرکز روزانه اتیسم در مرکز…
09:11  1401/01/14 

www.isna.ir

ایسنا
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روز آ گاه ساز ی اتیسم; ابتالی  78نفر در استان ایالم به اوتیسم

1

بهزیستی ایالم
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…شناختی است ،تصر یح کرد :علت ابتال به اتیسم ژنتیکی است و اختاللی است که قابل درمان قطعی نیست و فرد

مبتال بصورت دائم با ان درگیر خواهد بود .سر پرست بهز یستی استان ایالم گفت :هم اینک از مجموع  78فرد شناسایی

شده دارای اختالل اوتیسم  59نفر پسر و  19نفر دختر هستند و درحال حاضر یک مرکز روزانه اتیسم در مرکز…
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شناسایی  78فرد مبتال به اتیسم در ایالم

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم صبح امروز در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت:

پسران عمدهتر ین افراد دارای اختالل اتیسم را در این استان تشکیل میدهند و هم اینک از مجموع  78فرد شناسایی
شده دارای اختالل اتیسم  59نفر پسر و  19نفر دختر هستند .وی در تعر یف اتیسم توضیح داد :نوعی…

08:05  1401/01/14 
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جزمان
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مدیرکل بهزیستی ایالم؛ پسران ،عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند

…مهارت های اجتماعی ،عدم فعالیت های اجتماعی ،سرگرم کننده و بازی ،عدم ارتباط های کالمی و غیر کالمی و

نداشتن مهارتهای شناختی برشمرد .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم علت ابتال به اتیسم را ژنتیکی عنوان کرد و

گفت :اتیسم اختاللی بوده که قابل درمان قطعی نیست و فرد مبتال بصورت دائم با ان درگیر خواهد بود .وی…
16:08  1401/01/13 
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سپهر ایالم
1/100

مدیرکل بهزیستی ایالم؛ پسران ،عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند

…مهارت های اجتماعی ،عدم فعالیت های اجتماعی ،سرگرم کننده و بازی ،عدم ارتباط های کالمی و غیر کالمی و

نداشتن مهارتهای شناختی برشمرد .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم علت ابتال به اتیسم را ژنتیکی عنوان کرد و

گفت :اتیسم اختاللی بوده که قابل درمان قطعی نیست و فرد مبتال بصورت دائم با ان درگیر خواهد بود .وی…
14:55  1401/01/13 
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فارس
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شناسایی  78فرد مبتال به اتیسم در ایالم

حسین نورعلیوند سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم صبح امروز در گفتوگو با

خبرنگار خبرگزاری فارس در ایالم گفت :پسران عمدهتر ین افراد دارای اختالل

اتیسم را در این استان تشکیل میدهند و هم اینک از مجموع  78فرد شناسایی

شده دارای اختالل اتیسم  59نفر پسر و  19نفر دختر هستند .وی در تعر یف اتیسم

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.farsnews.ir
توضیح داد :نوعی…
11:48  1401/01/13 
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آفتاب ایالم
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پسران ،عمده ترین مبتالیان اختالل اتیسم در ایالم هستند

…شخصیتی و روانی است که فرد در آن بیشتر به درون گرایی و فاصله گرفتن از محیط پیرامون و انسان های اطرافش و
حتی خانواده دچار می شود .سر پرست اداره بهز یستی ایالم با ذکر اینکه اتیسم بیشتر در دوران کودکی ظاهر و در عمده
موارد قبل از رسیدن به سن سه سالگی عالئم آن در فرد ظاهر میشود ،عالئم عمومی این اختالل…

10:23  1401/01/13 

بهزیستی کشور
6/100

www.behzisti.ir

پسران ،عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند

به گزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،حسین نورعلیوند روز شنبه به مناسبت

روز آ گاه سازی اتیسم با اعالم این خبر افزود :هم اینک از مجموع  78فرد

شناسایی شده دارای اختالل اتیسم  59نفر پسر و  19نفر دختر هستند .وی در

تعر یف اتیسم توضیح داد :نوعی اختالل شخصیتی و روانی است که فرد در آن
بیشتر به درون گرایی…
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راسان خبر
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پسران ،عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم را تشکیل می دهند

…شخصیتی و روانی است که فرد در آن بیشتر به درون گرایی ودفاصله گرفتن از محیط پیرامون و انسان های اطرافش
و حتی خانواده دچار می شود .سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :اتیسم بیشتر در دوران کودکی ظاهر و در عمده

موارد قبل از رسیدن به سن 3سالگی عالئم آن در فرد ظاهر میشود ،عالئم عمومی این اختالل را شامل…
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پسران ،عمده ترین مبتالیان اختالل اتیسم در ایالم هستند
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…شخصیتی و روانی است که فرد در آن بیشتر به درون گرایی و فاصله گرفتن از محیط پیرامون و انسان های اطرافش و
حتی خانواده دچار می شود .سر پرست اداره بهز یستی ایالم با ذکر اینکه اتیسم بیشتر در دوران کودکی ظاهر و در عمده
موارد قبل از رسیدن به سن سه سالگی عالئم آن در فرد ظاهر میشود ،عالئم عمومی این اختالل…

08:32  1401/01/13 
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ایرنا
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پسران ،عمده ترین مبتالیان به اختالل اتیسم در ایالم هستند

…شخصیتی و روانی است که فرد در آن بیشتر به درون گرایی و فاصله گرفتن از
محیط پیرامون و انسان های اطرافش و حتی خانواده دچار می شود .سر پرست

اداره بهز یستی ایالم با ذکر اینکه اتیسم بیشتر در دوران کودکی ظاهر و در عمده
موارد قبل از رسیدن به سن سه سالگی عالئم آن در فرد ظاهر میشود ،عالئم
عمومی این اختالل…
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گزارش تصویر ی| دیدار سرپرست بهزیستی ایالم با فرماندار دره شهر و
بازدید از مناز ل مددجویان
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گزارش تصویر ی| دورهمی عیدانه ویژه ولی نعمتان بهزیستی ایالم
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دورهمی عیدانه ،فرصتی برای لبخند و شادی ولی نعمتان بهزیستی ایالم در
فصل بهار

بهگزارش روابط عمومی بهز یستی ایالم ،این برنامه ها با هدف تقویت روحیه

نشاط و شادابی جامعه هدف بهز یستی در دو مرکز مثبت زندگی ایالم و یک مرکز

در بخش ز رنه شهرستان ایوان برگزار شد .دورهمی عیدانه در بخش ز رنه ایوان با

حضور فرماندار ،شهردار ،بخشدار ز رنه ،اعضای شورای شهر ،مسووالن سپاه ،بهز یستی و جمع دیگری از…
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راسان خبر
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دستهایی که مشقت حمل می کند!

…و خلبان شود .همچنین دلش برای مادرش تنگ شده بود و آر زو می کرد با )بعض( مادرم زنده بود و نوازشش می کرد.
 256کودک کار در ایالم شناسایی شد مدیرکل بهز یستی ایالم در گفت و گو با خبرنگار راسان خبر ،گفت :با واگذاری طرح
ساماندهی کودکان کار و خیابان به بخش خصوصی از سال  1395تعداد  256کودک کار در مرکز…
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گزارش تصویر ی| حضور تیمهای اورژانس اجتماعی بهزیستی ایالم بین
میهمانان نوروز ی

۶۶

از  1401/1/1تا 1401/1/31

بهزیستی ایالم

ادامه | www.behzisti.ir

13:07  1401/01/06 

طلیعه زا گرس
1/100

taliezagros.ir

در آغازین دقایق تحویل سال ،استاندار ایالم میهمان مرکز شیرخوارگاه حضرت زهرا )س (بهزیستی شد

در این دیدار معاو نین استاندار و جمعی از مسئولین استانی واصحاب رسانه هم حضور داشتند با برنامه ای شاد و دادن

هدایایی به این عز یزان همراه بود

رقم زدن لحظاتی خوش برای قلبهای کوچکی که بنا بر هر دلیلی از محبت خانواده دور مانده اند ،هر چند کمتر ین کار برای
این عز یزان است ،اما باز هم در جای خود ار زشمند است ک

15:16  1401/01/02 

بهزیستی کشور
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در رسانه| حاشیه نگار ی خبرنگار طلیعه زا گرس از بازدید استاندار از مرا کز بهزیستی ایالم

در آغاز ین دقایق تحویل سال با ورود به مرکز نگهداری شیرخوارگان بهز یستی با چهره های دوست داشتنی و معصوم

کودکانی روبرو شدیم که از نگاهشان هم محبت می بار ید .وقتی متوجه شدند مسئو الن آمده اند تا عید را به آ نها

تبر یک بگویند خوشحال شدند اما خوشحالیشان وقتی بیشتر شد که آقای استاندار به آ نها عیدی داد وبا آ نها…
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بهزیستی کشور
7/100

www.behzisti.ir

گزارش تصویر ی| بازدید مسووالن از مرکز نگهدار ی معلوالن دره شهر
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استاندار ی ایالم
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site.portal-il.ir

استاندار ایالم; استاندار ایالم سال نو را در کنار کودکان بی سرپرست آغاز کرد

…با جان و دل تالش خواهیم کرد 📲به گزارش پایگاه اطالع رسانی استانداری
ایالم دکتر حسن بهرام نیا در آغاز ین لحظات تحو یل سال نو با حضور در

شیرخوارگاه بهز یستی ایالم با کودکان نگهداری شده در این مرکز دیدار کرد.

استاندار ایالم در این دیدار که معاو نین استاندار و جمعی از مسئولین استانی

واصحاب رسانه هم حضور…
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سالمندان گنجینه ای ارزشمند در جامعه هستند

…همواره این بز رگواران را مورد تکر یم و احترام قرار دهند .وی همچنین همزمان با تحو یل سال نو در اقدامی ار زشمند با
حضور در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر)ع( بهز یستی ایالم و در جمع کودکان این مرکز با آ نها گفت و گو کرد .دیدار
صمیمانه استاندار ایالمو همراهانش در جمع کودکان بی سر پرست و بد سر پرست و دلجویی از انها و…
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بازدید استاندار ایالم از شیرخوارگاه حضرت علی اصغر)ع( بهزیستی

…ایالم ؛ حسن بهرام با همراهای معاونان سیاسی ،امنیتی و توسعه منابع انسانی و سایر هیات همراه شامگاه یکشنبه

ابتدا در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر)ع( بهز یستی ایالم حضور یافت و در جمع کودکان این مرکز با آ نها گفت و گو کرد.
دیدار صمیمانه بهرام نیا و همراهانش در جمع کودکان بی سر پرست و بد سر پرست و دلجویی از…
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بازدید استاندار ایالم از شیرخوارگاه حضرت علی اصغر)ع( بهزیستی

…گزارش ایرنا ،حسن بهرام با همراهای معاونان سیاسی ،امنیتی و توسعه منابع انسانی و سایر هیات همراه شامگاه

یکشنبه ابتدا در شیرخوارگاه حضرت علی اصغر)ع( بهز یستی ایالم حضور یافت و در جمع کودکان این مرکز با آ نها گفت و

گو کرد .دیدار صمیمانه بهرام نیا و همراهانش در جمع کودکان بی سر پرست و بد سر پرست و دلجویی از…
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نشریات
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بهزیستی ایالم
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سایه
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ایالم

…سازمان ملی استاندارد ایران است که نتایج حاصل از ار ز یابیها ،به مراجع مربوطه و جامعه گزارش داده میشود«.

افزایش 20درصدی مراجعین به مراکز مشاوره بهز یستی فروزان افسرده گفت» :درطول سال قبل درمجموع حدود 14000نفر
به مراکز مشاوره این ادارهکل اعم از حضوری و تلفنی مراجعه کرده یا تماس داشتهاند« .وی…

00:39  1401/01/24 

@taranombahari.ir

ترنم بهار ی
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معاون توسعه پیشگیر ی و درمان اعتیاد اداره کل بهزیستی ایالم  :مراجعان به مرا کز مشاوره بهزیستی ایالم 20
درصد افزایش یافت

ایالم – ترنم بهاری – معاو ن توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد اداره کل بهز یستی ایالم گفت :مراجعان به مراکز مشاوره
این اداره کل اعم از حضوری و غیر حضوری در طول سال گذشته  20درصد افزایش یافته است .فروزان افسرده روز سه
شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود :در طول سال گذشته در مجموع حدود  14هزار نفر به مراکز…

18:41  1401/01/23 

@taranombahari.ir

ترنم بهار ی
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سرپرست اداره کل بهزیستی ایالم گفت :مددجویان جویای شغل ایالم  330میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردند

ایالم – ترنم بهاری – سر پرست اداره کل بهز یستی ایالم گفت :حدود  330میلیارد ر یال تسهیالت اشتغال سال گذشته به
مددجویان متقاضی شغل مددجوی این اداره کل پرداخت شده است .حسین نورعلیوند روز یکشنبه در گفت و گو با

خبرنگاران افزود :این میزان تسهیالت قرض الحسنه با سرانه  500میلیون ر یال به  549نفر از مددجویان…
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