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  بولتن خبري  ستادي و استانها 

  

  رهبر معظم انقالب اسالمي 

 اشتغال -؛ توليداقتصاد مقاومتي 

 عالج مشكالت اقتصادي  ومطالبات مردمي است 
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هزار نيازمند همچنان منتظر دريافت مستمري از 

هزار ميليارد تومان بار مالي، به حساب 4با مجموعا 

مستمري افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام خميني به سه برابر ميزان قبلي در حالي شب 

هزار نيازمند در نوبت  30گذشته به حساب اين افراد واريز شد كه بر اساس آمارها و اذعان معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، هنوز 

دانست و به 96دكتر حسين نحوي نژاد افزايش مستمري ها به سه برابر ميزان قبلي را، اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 

اساس قانون بودجه سال  افزايش مستمري كه به اشتباه در برخي رسانه ها افزايش يارانه افراد نيازمند عنوان شده است، بر

  .صورت گرفته و مابه التفاوت آن با ميزان مستمري پرداختي در سال گذشته از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها تامين مي گردد

هزار تومان به 53از اين پس مستمري يك نفر از ماهيانه 

هزار 324هزار تومان به 71هزار تومان و خانواده هاي سه نفره هم از ماهيانه 

مري، ماهيانه هزار تومان مست100و 82بر همين اساس خانواده هاي چهار نفره و پنج نفره هم از اين ماه به جاي 

افزايش مستمري ها توسط دولت آنهم در آستانه انتخابات درحالي صورت گرفت كه بر اساس همين قانون، پوشش تمامي افراد پشت نوبتي نيز 

هزار نفر مي رسد و با وجود تاكيد بر پوشش 30

هزار 4تمامي اين افراد، اما دولت درآستانه انتخابات تنها دست به افزايش مستمري هاي افراد تحت پوشش زده است؛ افزايشي كه رقمي معادل 

  .تظر را در طرح پر سر و صداي خود لحاظ كند

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 2) 

 

 

  

  :در گفتگوي مشرق با معاون سازمان بهزيستي تشريح شد

هزار نيازمند همچنان منتظر دريافت مستمري از  30/جزييات افزايش سه برابري يارانه برخي اقشار در آستانه انتخابات

 
با مجموعا  مرحله از افزايش سه برابري مستمري مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد

 .نهاد حمايتي واريز شد

مستمري افراد تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد امام خميني به سه برابر ميزان قبلي در حالي شب -به گزارش سرويس جامعه مشرق

گذشته به حساب اين افراد واريز شد كه بر اساس آمارها و اذعان معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، هنوز 

 .سازمان بهزيستي كشور قرار دارند

دكتر حسين نحوي نژاد افزايش مستمري ها به سه برابر ميزان قبلي را، اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 

افزايش مستمري كه به اشتباه در برخي رسانه ها افزايش يارانه افراد نيازمند عنوان شده است، بر

صورت گرفته و مابه التفاوت آن با ميزان مستمري پرداختي در سال گذشته از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها تامين مي گردد

از اين پس مستمري يك نفر از ماهيانه : وي بار مالي اجراي اين طرح در ماه اول را چهار هزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت

هزار تومان و خانواده هاي سه نفره هم از ماهيانه 249هزار تومان به 60هزار تومان، خانواده هاي دو نفره از 

بر همين اساس خانواده هاي چهار نفره و پنج نفره هم از اين ماه به جاي 

  .هزار تومان مستمري دريافت خواهند كرد

افزايش مستمري ها توسط دولت آنهم در آستانه انتخابات درحالي صورت گرفت كه بر اساس همين قانون، پوشش تمامي افراد پشت نوبتي نيز 

30تي به پشت نوبتي هايي كه تعدادشان پشت درهاي سازمان بهزيس

تمامي اين افراد، اما دولت درآستانه انتخابات تنها دست به افزايش مستمري هاي افراد تحت پوشش زده است؛ افزايشي كه رقمي معادل 

تظر را در طرح پر سر و صداي خود لحاظ كندميليارد تومان در ماه براي دولت بار مالي به همراه خواهد داشت بدون آنكه نيازمندان من

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

 

 

در گفتگوي مشرق با معاون سازمان بهزيستي تشريح شد

جزييات افزايش سه برابري يارانه برخي اقشار در آستانه انتخابات

 !بهزيستي

مرحله از افزايش سه برابري مستمري مددجويان سازمان بهزيستي و كميته امداد ناولي

نهاد حمايتي واريز شد مستمري بگيران اين دو

به گزارش سرويس جامعه مشرق

گذشته به حساب اين افراد واريز شد كه بر اساس آمارها و اذعان معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور، هنوز 

سازمان بهزيستي كشور قرار دارنددريافت مستمري از 

دكتر حسين نحوي نژاد افزايش مستمري ها به سه برابر ميزان قبلي را، اجراي قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 

افزايش مستمري كه به اشتباه در برخي رسانه ها افزايش يارانه افراد نيازمند عنوان شده است، بر: مشرق گفت

صورت گرفته و مابه التفاوت آن با ميزان مستمري پرداختي در سال گذشته از منابع حاصل از هدفمندي يارانه ها تامين مي گردد96

وي بار مالي اجراي اين طرح در ماه اول را چهار هزار ميليارد تومان اعالم كرد و گفت

هزار تومان، خانواده هاي دو نفره از 148

بر همين اساس خانواده هاي چهار نفره و پنج نفره هم از اين ماه به جاي . تومان افزايش يافته است

هزار تومان مستمري دريافت خواهند كرد465و 419

افزايش مستمري ها توسط دولت آنهم در آستانه انتخابات درحالي صورت گرفت كه بر اساس همين قانون، پوشش تمامي افراد پشت نوبتي نيز 

پشت نوبتي هايي كه تعدادشان پشت درهاي سازمان بهزيس. مورد تاكيد قرار گرفته است

تمامي اين افراد، اما دولت درآستانه انتخابات تنها دست به افزايش مستمري هاي افراد تحت پوشش زده است؛ افزايشي كه رقمي معادل 

ميليارد تومان در ماه براي دولت بار مالي به همراه خواهد داشت بدون آنكه نيازمندان من
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كودك مبتال به بيماري اوتيسم در استان 

  .ها نسبت به ضعف عالئم رفتاري كودكان تاكيد كرد

  .شود اوتيسم يا درخودماندگي نوعي اختالل رشد از گونه روابط اجتماعي است كه با رفتارهاي ارتباطي و كالمي غيرطبيعي مشخص مي

يا رفتارهاي خاص مانند دور خود چرخيدن، كوبيدن سر به ديوار، بيش فعالي، نقص توجه و تمركز، عدم تماس چشمي و 

  .در كودكان است

سالگي كودكان اوتيسمي بهترين فرصت درمان 

مركز درماني براي كودكان اوتيمسي در ياسوج و گچساران فعال است و ايجاد يك مركز در دهدشت نيز در برنامه كار 

آموزشي اختالل طيف اوتيسم از سوي بهزيستي در استان خبر داد و گفت كه در زمينه غربالگري، 

  .هاي آموزشي در خصوص اين گروه از افراد جامعه اجرا شده است

آموزشي اختالل طيف اوتيسم ويژه كاركنان سازمان و مربيان 

هاي پيشگيرانه در زمينه اختالالت طيف اوتيسم، عالئم آن و حساسيت و ضرورت 

مهد كودك است و مديران و مربيان مهدهاي كودك با توجه به ارتباط 

 .توانند داشته باشند

درصدي غربالگري  100كودك سه تا شش سال نهبنداني، تحت پوشش 

كودك نهبنداني، مورد  17به تعداد چهار هزار و 

 .معرض يا مبتال به تنبلي چشم شناسايي شده اند

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 3) 

 

 

  

 كودك مبتال به بيماري اوتيسم در كهگيلويه و بويراحمد 

كودك مبتال به بيماري اوتيسم در استان  40مديركل بهزيستي كهگيلويه و بويراحمد بابيان اينكه تاكنون 

ها نسبت به ضعف عالئم رفتاري كودكان تاكيد كرد شناسايي شده است، برلزوم توجه خانواده

  11:1 - 26/01/1396 :تاريخ خبر

اوتيسم يا درخودماندگي نوعي اختالل رشد از گونه روابط اجتماعي است كه با رفتارهاي ارتباطي و كالمي غيرطبيعي مشخص مي

 .است كند و عّلت اصلي آن ناشناخته عالئم اين اختالل تا پيش از سه سالگي بروز مي

يا رفتارهاي خاص مانند دور خود چرخيدن، كوبيدن سر به ديوار، بيش فعالي، نقص توجه و تمركز، عدم تماس چشمي و 

در كودكان است» اوتيسم«هاي گفتاري و وابستگي و توجه به اشياء خاص از عالئم بيماري 

سالگي كودكان اوتيسمي بهترين فرصت درمان  2كه شناسايي قبل از سيد عليرضا موسوي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهارداشت 

 

مركز درماني براي كودكان اوتيمسي در ياسوج و گچساران فعال است و ايجاد يك مركز در دهدشت نيز در برنامه كار 

  .بهزيستي كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد

آموزشي اختالل طيف اوتيسم از سوي بهزيستي در استان خبر داد و گفت كه در زمينه غربالگري، - برگزاري كارگاه توجيهي

هاي آموزشي در خصوص اين گروه از افراد جامعه اجرا شده است هاي اخير برنامه تشخيص و مداخله بهنگام در اختالل در سال

آموزشي اختالل طيف اوتيسم ويژه كاركنان سازمان و مربيان –برگزاري كارگاه توجيهي : گفتمديركل بهزيستي كهگيلويه و بويراحمد 

هاي پيشگيرانه در زمينه اختالالت طيف اوتيسم، عالئم آن و حساسيت و ضرورت  مهدهاي كودك در سال جاري بيانگر توجه بهزيستي به اقدام

مهد كودك است و مديران و مربيان مهدهاي كودك با توجه به ارتباط  300ويه و بويراحمد داراي بيش از وي اظهار كرد كه بهزيستي كهگيل

توانند داشته باشند ها در زمينه شناسايي درمان به موقع كودكان اوتيسمي نقش بسزايي مي

  .هزار نفر جمعيت دارد

： 

 كودك در نهبندان غربالگري بينايي شدند

كودك سه تا شش سال نهبنداني، تحت پوشش  17تعدادچهار هزار و : رئيس اداره بهزيستي نهبندان گفت

به تعداد چهار هزار و  95در سال: ، محمد باراني صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت

معرض يا مبتال به تنبلي چشم شناسايي شده اندنفر كودك در  208سنجش بينايي قرار گرفتند كه از اين تعداد 

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

كودك مبتال به بيماري اوتيسم در كهگيلويه و بويراحمد  40شناسايي 

مديركل بهزيستي كهگيلويه و بويراحمد بابيان اينكه تاكنون  -ايرنا -ياسوج

شناسايي شده است، برلزوم توجه خانواده

تاريخ خبر | 82493139 :كد خبر

اوتيسم يا درخودماندگي نوعي اختالل رشد از گونه روابط اجتماعي است كه با رفتارهاي ارتباطي و كالمي غيرطبيعي مشخص مي

عالئم اين اختالل تا پيش از سه سالگي بروز مي

يا رفتارهاي خاص مانند دور خود چرخيدن، كوبيدن سر به ديوار، بيش فعالي، نقص توجه و تمركز، عدم تماس چشمي و تكرار حركات 

هاي گفتاري و وابستگي و توجه به اشياء خاص از عالئم بيماري  مهارت

سيد عليرضا موسوي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهارداشت 

 .اين نوع اختالل ارتباطي است

مركز درماني براي كودكان اوتيمسي در ياسوج و گچساران فعال است و ايجاد يك مركز در دهدشت نيز در برنامه كار  2وي تصريح كرد كه 

بهزيستي كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد

برگزاري كارگاه توجيهي موسوي از

تشخيص و مداخله بهنگام در اختالل در سال

مديركل بهزيستي كهگيلويه و بويراحمد 

مهدهاي كودك در سال جاري بيانگر توجه بهزيستي به اقدام

  .آگاه سازي جامعه است

وي اظهار كرد كه بهزيستي كهگيل

ها در زمينه شناسايي درمان به موقع كودكان اوتيسمي نقش بسزايي مي مستقيم با اكثر خانواده

هزار نفر جمعيت دارد 700كهگيلويه و بويراحمد 

 

：بهزيستي نهبندان رئيس اداره

كودك در نهبندان غربالگري بينايي شدند 4071

رئيس اداره بهزيستي نهبندان گفت- بيرجند

  .بينايي قرار گرفتند

، محمد باراني صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشتخبرنگار مهربه گزارش 

سنجش بينايي قرار گرفتند كه از اين تعداد 
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نفر از كودكان نيازمند عينك  36در همين راستا براي 

بهزيستي نهبندان : هاي اشاره كرد و افزود ردائمي در شهرستان

باراني هدف از پوشش صددرصدي غربالگري بينايي كودكان را كاهش تنبلي چشم، كاهش بيماري هاي چشمي و در كل، پيشگيري از 

بهزيستي با اجراي اين طرح، ميزان دسترسي كودكان به خدمات غربالگري بينايي را به ويژه در 

  .پايگاه سالمت در سطح استان با رويكرد اجتماعي كردن مبارزه با آسيب ها فعاليت دارند

عالوه بر اين دو پايگاه خدمات : از ظهر شنبه در جلسه كارگروه بانوان و خانواده اردبيل تصريح كرد

 .هاي اجتماعي فعاليت دارند هاي سالمت به دنبال استفاده حداكثري از ظرفيت اقشار مختلف جامعه با هدف مبارزه با آسيب

ها و سپس مشاركت دادن خود مردم به صورت محله به محله از جمله كاركردهاي 

يت همچنين جمع: آوري اجتماعي زنان و خانواده مشاركت كنند، اضافه كرد

ترين هدف و برنامه  ها مهم هاي سالمت با اقشار مختلف مردمي اجتماعي كردن امر مبارزه با آسيب

مددكاري : مدير كل بهزيستي استان ايالم از وارداتي بودن به عنوان چالش هاي پيش روي مددكاري اجتماعي در كشور نام برد و گفت

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 4) 

 

 

  

در همين راستا براي : ارجاع داده شدند، بيان كرد)بينايي سنج(وي با بيان اينكه اين كودكان نزد اپتومتريست

ردائمي در شهرستانپايگاه غي 20رئيس اداره بهزيستي نهبندان به فعاليت يك پايگاه دائمي و حدود 

  .ميليون ريال اعتبار سرمايه گذاري كرده است

باراني هدف از پوشش صددرصدي غربالگري بينايي كودكان را كاهش تنبلي چشم، كاهش بيماري هاي چشمي و در كل، پيشگيري از 

بهزيستي با اجراي اين طرح، ميزان دسترسي كودكان به خدمات غربالگري بينايي را به ويژه در : ان كرد و افزود

  .مناطق محروم، روستايي، دورافتاده و صعب العبور را آسان مي كند

 پايگاه سالمت در اردبيل فعال است

  11:58 - 1396فروردين  26شنبه 

پايگاه سالمت در سطح استان با رويكرد اجتماعي كردن مبارزه با آسيب ها فعاليت دارند 25: مديركل بهزيستي استان اردبيل گفت

از ظهر شنبه در جلسه كارگروه بانوان و خانواده اردبيل تصريح كردبهزاد ستاري پيش 

 .مشاوره نيز در استان فعاليت دارند

هاي سالمت به دنبال استفاده حداكثري از ظرفيت اقشار مختلف جامعه با هدف مبارزه با آسيب

ها و سپس مشاركت دادن خود مردم به صورت محله به محله از جمله كاركردهاي  شناسايي آسيب: ركل بهزيستي استان متذكر شد

آوري اجتماعي زنان و خانواده مشاركت كنند، اضافه كرد هاي تاب توانند در طرح هاي سالمت مي

  .توانند در اين طرح همكاري داشته باشند

هاي سالمت با اقشار مختلف مردمي اجتماعي كردن امر مبارزه با آسيب به دليل ارتباط نزديك پايگاه

 :مدير كل بهزيستي استان ايالم

 عي يك حرفه كاربردي براي تحقق رفاه اجتماعي است

مدير كل بهزيستي استان ايالم از وارداتي بودن به عنوان چالش هاي پيش روي مددكاري اجتماعي در كشور نام برد و گفت

  .اجتماعي يك حرفه كاربردي براي تحقق رفاه اجتماعي است

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

وي با بيان اينكه اين كودكان نزد اپتومتريست

  .تجويز شد

رئيس اداره بهزيستي نهبندان به فعاليت يك پايگاه دائمي و حدود 

ميليون ريال اعتبار سرمايه گذاري كرده است 70در اين طرح، به مبلغ 

باراني هدف از پوشش صددرصدي غربالگري بينايي كودكان را كاهش تنبلي چشم، كاهش بيماري هاي چشمي و در كل، پيشگيري از 

ان كرد و افزودها بي اختالالت و معلوليت

مناطق محروم، روستايي، دورافتاده و صعب العبور را آسان مي كند

 

 

 :مديركل بهزيستي اردبيل

پايگاه سالمت در اردبيل فعال است 25

شنبه  - 3952996: خبر ◌ٔ شناسه

  اردبيل < استانها

مديركل بهزيستي استان اردبيل گفت –اردبيل 

بهزاد ستاري پيش ، خبرنگار مهربه گزارش 

مشاوره نيز در استان فعاليت دارند

هاي سالمت به دنبال استفاده حداكثري از ظرفيت اقشار مختلف جامعه با هدف مبارزه با آسيب پايگاه: وي افزود

ركل بهزيستي استان متذكر شدمدي

  .هاي سالمت است پايگاه

هاي سالمت مي ستاري با بيان اينكه پايگاه

توانند در اين طرح همكاري داشته باشند همياران سالمت روان نيز مي

به دليل ارتباط نزديك پايگاه: وي متذكر شد

  .ها است پايگاه

 

 

 

مدير كل بهزيستي استان ايالم

عي يك حرفه كاربردي براي تحقق رفاه اجتماعي استمددكاري اجتما

 

مدير كل بهزيستي استان ايالم از وارداتي بودن به عنوان چالش هاي پيش روي مددكاري اجتماعي در كشور نام برد و گفت-ايالم

اجتماعي يك حرفه كاربردي براي تحقق رفاه اجتماعي است
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مددكاري اجتماعي براي : ، فرهاد قيصربيگي امروز در گردهمايي تجليل از مددكاران نمونه استان ايالم اظهار داشت

بعنوان اولين مددكار تاريخ اين حرفه را به خوبي انجام 

مددكاري اجتماعي در حوزه عام آن يك امر انسان دوستانه 

در اين حوزه مددكاري براي : بهزيستي استان ايالم مددكاري در حوزه تخصصي را مشتمل بر يك حرفه كاربردي عنوان كرد و گفت

بومي كردن : نوان كرد و گفتوي وارداتي بودن مددكاري و عدم تأثيرگذاري شغل مددكاري در كشور را از چالش هاي پيش روي مددكاري ع

آموزش هاي مددكاري و تخصصي كردن مددكاري براي پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي بايستي از اولويت هاي جامعه در حوزه 

 ايران درصدي اعتياد در جامعه صنعتي و كارگري

كل بهزيستي استان اصفهان با بيان اينكه طبق آمارهاي به دست آمده، متوسط سن شروع اعتياد به مواد مخدر در ايران 

ها فقط مختص مواد مخدر نيستند و در  رفتارهاي اعتيادي در انسان

هاي  كننده است؛ اعتياد مردم به فضاهاي مجازي و اعتياد جوانان به بازي

كنيم هنوز  وقتي ما صحبت از اعتياد مي: ز نظر روانشناسان اين اعتياد آثار و عوارضي به روي سالمت رواني افراد دارد، افزود

شود و بيشتر مصرف مواد مخدر سبك مانند سيگار، 

كننده  مصرف مواد مخدر سبك در جوانان نوجوانان بسيار خطرناك و نگران

 .كنند است چرا كه خود اين مواد مخدر سبك زمينه مصرف و استفاده از مواد مخدر سنگين را فراهم مي

البته : سالگي است، تأكيد كرد 21توسط سن شروع اعتياد به مواد مخدر در ايران در سن 

 .سالگي است

خواهند همه چيز را امتحان كنند  ت؛ نوجوانان مي

خواهد موارد  داند و مي هاي اجتماعي مي اي كه نوجوان، خود را بري از اعتياد به مواد مخدر و شبكه

برخي از جوانان به دليل اينكه به سيستم آموزش و پرورش تا سن نوجواني وصل 

شود تا حد زيادي در اين سنين از مصرف مواد مخدر پيشگيري 

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 5) 

 

 

  

، فرهاد قيصربيگي امروز در گردهمايي تجليل از مددكاران نمونه استان ايالم اظهار داشت

بعنوان اولين مددكار تاريخ اين حرفه را به خوبي انجام ) ع(قدمتي به بلنداي تاريخ اسالم دارد و حضرت علي مسلمان و در كشورهاي اسالمي 

مددكاري اجتماعي در حوزه عام آن يك امر انسان دوستانه : وي با اشاره به وجود دو ديدگاه عام و تخصصي در حوزه مددكاري اجتماعي گفت

بهزيستي استان ايالم مددكاري در حوزه تخصصي را مشتمل بر يك حرفه كاربردي عنوان كرد و گفت

 .رفاه اجتماعي افراد و ارتقاء نظام اسالمي تالش دارد

وي وارداتي بودن مددكاري و عدم تأثيرگذاري شغل مددكاري در كشور را از چالش هاي پيش روي مددكاري ع

آموزش هاي مددكاري و تخصصي كردن مددكاري براي پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي بايستي از اولويت هاي جامعه در حوزه 

درصدي اعتياد در جامعه صنعتي و كارگري 22نرخ / سالگي است 21ميانگين سن آغاز اعتياد به مواد مخدر 

كل بهزيستي استان اصفهان با بيان اينكه طبق آمارهاي به دست آمده، متوسط سن شروع اعتياد به مواد مخدر در ايران 

 .روند برخي افراد از سنين پائين تر به سمت اين مواد مي

رفتارهاي اعتيادي در انسان: ر اصفهان اظهار كردوگو با خبرنگار فارس د

كننده است؛ اعتياد مردم به فضاهاي مجازي و اعتياد جوانان به بازي حال حاضر آن چيزي كه در كشور ايران بيشتر از هر چيزي نگران

 .هاي اجتماعي است

ز نظر روانشناسان اين اعتياد آثار و عوارضي به روي سالمت رواني افراد دارد، افزود

شود و بيشتر مصرف مواد مخدر سبك مانند سيگار،  منظور ما مصرف مواد مخدر است كه در سنين جواني مصرف مواد سنگين گزارش نمي

. 

مصرف مواد مخدر سبك در جوانان نوجوانان بسيار خطرناك و نگران: كل بهزيستي استان اصفهان تصريح كرد

است چرا كه خود اين مواد مخدر سبك زمينه مصرف و استفاده از مواد مخدر سنگين را فراهم مي

توسط سن شروع اعتياد به مواد مخدر در ايران در سن وي با بيان اينكه طبق آمارهاي به دست آمده، م

سالگي است 21روند اما سن متوسط اعتياد به مواد،  برخي افراد از سنين پائين تر به سمت اين مواد مي

ت؛ نوجوانان ميجويي و كنجكاوي اس به دليل اينكه سنين نوجواني، سنيني پرهيجان، حادثه

 .كنند كه خود را در اين مواد فنا ناپذير عنوان مي

اي كه نوجوان، خود را بري از اعتياد به مواد مخدر و شبكه كننده وي با بيان اينكه اين نگرش نگران

برخي از جوانان به دليل اينكه به سيستم آموزش و پرورش تا سن نوجواني وصل : بچشد، عنوان كردمختلفي را امتحان كند و طعم آن را 

شود تا حد زيادي در اين سنين از مصرف مواد مخدر پيشگيري  هستند و مدارس به عنوان دستگاه محافظت كننده در برابر اعتياد ياد مي

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

، فرهاد قيصربيگي امروز در گردهمايي تجليل از مددكاران نمونه استان ايالم اظهار داشتخبرنگار مهربه گزارش 

مسلمان و در كشورهاي اسالمي 

 .داد

وي با اشاره به وجود دو ديدگاه عام و تخصصي در حوزه مددكاري اجتماعي گفت

 .و خير خواهانه است

بهزيستي استان ايالم مددكاري در حوزه تخصصي را مشتمل بر يك حرفه كاربردي عنوان كرد و گفتمدير كل 

رفاه اجتماعي افراد و ارتقاء نظام اسالمي تالش دارد

وي وارداتي بودن مددكاري و عدم تأثيرگذاري شغل مددكاري در كشور را از چالش هاي پيش روي مددكاري ع

آموزش هاي مددكاري و تخصصي كردن مددكاري براي پيشگيري از جرائم و آسيب هاي اجتماعي بايستي از اولويت هاي جامعه در حوزه 

 .مددكاري قرار بگيرد

 

 

ميانگين سن آغاز اعتياد به مواد مخدر 

كل بهزيستي استان اصفهان با بيان اينكه طبق آمارهاي به دست آمده، متوسط سن شروع اعتياد به مواد مخدر در ايران  معاون پيشگيري اداره

برخي افراد از سنين پائين تر به سمت اين مواد مي: سالگي است، گفت 21در سن 

وگو با خبرنگار فارس د مجتبي ناجي امروز در گفت

حال حاضر آن چيزي كه در كشور ايران بيشتر از هر چيزي نگران

هاي اجتماعي است اي و شبكه رايانه

ز نظر روانشناسان اين اعتياد آثار و عوارضي به روي سالمت رواني افراد دارد، افزودوي با بيان اينكه ا

منظور ما مصرف مواد مخدر است كه در سنين جواني مصرف مواد سنگين گزارش نمي

.شود حشيش و قليان گزارش مي

كل بهزيستي استان اصفهان تصريح كرد معاون پيشگيري اداره

است چرا كه خود اين مواد مخدر سبك زمينه مصرف و استفاده از مواد مخدر سنگين را فراهم مي

وي با بيان اينكه طبق آمارهاي به دست آمده، م

برخي افراد از سنين پائين تر به سمت اين مواد مي

به دليل اينكه سنين نوجواني، سنيني پرهيجان، حادثه: ناجي ادامه داد

كه خود را در اين مواد فنا ناپذير عنوان مي

وي با بيان اينكه اين نگرش نگران

مختلفي را امتحان كند و طعم آن را 

هستند و مدارس به عنوان دستگاه محافظت كننده در برابر اعتياد ياد مي

 .كنند مي
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اند،  اي از سيستم آموزشي دور شده هان با بيان اينكه نوجواناني كه ترك تحصيل كردند و به گونه

اند  دهند، كساني كه از تحصيل دور شده اي، آمارها نشان مي

ممكن است عالئم اعتياد در يك جوان به دوران كودكي آن جوان بستگي داشته باشد چرا كه برخي از رفتارها شايد مستقيماً 

يابي به نيازهاي خود را كنترل كنند، در آينده 

توانيم بگوييم كه  اعتياد يك پديده چند عاملي است و ما نمي

 .سرپرستي و غيره همگي عامالن اعتياد به مصرف مواد دخاني هستند

شناسي اعتياد ذكر شده كه يكي از عوامل گرايش به اعتياد مواد مخدر؛ 

اند، در معرض  اي براي خود نداشته ريزي روزانه

طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور، : هاي اجتماعي قرار دارند، گفت

اما ميزان اعتياد در افرادي كه درصدي رسيده است كه بسيار بيشتر از آموزش عمومي است 

 

 انوار بھزيستی البر

قرارداد بيمه اجتماعي براي زنان سرپرست خانوار 

سازمان بهزيستي  توافق انجام شده بين صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و

بر اساس اين قرارداد بيمه اجماعي براي : وي ادامه داد

صندوق نام نويسي و پذيرفته شده اند از يكم بهمن 

هستيم تا ضريب امنيت شغلي  با بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار درتالش

تا با همراهي  همچنين تالش مي شود: وي خاطرنشان كرد

استقالل مالي آنان فراهم شود تا بتوانند سرپاي خود درجهت تحكيم بنيان 

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 6) 

 

 

  

هان با بيان اينكه نوجواناني كه ترك تحصيل كردند و به گونهكل بهزيستي استان اصف

اي، آمارها نشان مي به طور مقايسه: آميز هستند، گفت به شدت در معرض تجربه رفتارهاي مخاطره

 .اند رفتارهاي مخاطر آميز بيشتري را تجربه كرده

ممكن است عالئم اعتياد در يك جوان به دوران كودكي آن جوان بستگي داشته باشد چرا كه برخي از رفتارها شايد مستقيماً 

يابي به نيازهاي خود را كنترل كنند، در آينده  توانند دست به مصرف مواد ارتباط نداشته باشند اما از نظر روانشناسي، كودكاني كه نمي

 .ديداي مصرف مواد مخدر هستند

اعتياد يك پديده چند عاملي است و ما نمي :وي در رابطه با ميزان ارتباط بيكاري با گرايش مصرف ماد مخدر جوانان، افزود

سرپرستي و غيره همگي عامالن اعتياد به مصرف مواد دخاني هستند اعتياد فقط يك عامل دارد؛ بيكاري، بي

شناسي اعتياد ذكر شده كه يكي از عوامل گرايش به اعتياد مواد مخدر؛  در سبب: كل بهزيستي استان اصفهان ابراز كرد

ريزي روزانه بيكاري است و طبيعتاً از نظر منطقي هم اين عامل، مورد قبول است چرا كه كساني كه برنامه

 .ها از جمله اعتياد قرار دارند

هاي اجتماعي قرار دارند، گفت وي در پايان با بيان اينكه افراد شاغل هم در معرض اعتياد و آسيب

درصدي رسيده است كه بسيار بيشتر از آموزش عمومي است  22اعتياد در جامعه صنعتي و كارگري به نرخ 

 .بيكار هستند بسيار بيشتر از شاغالن است

انوار بھزيستی البرقرارداد بيمه اجتماعی زنان سرپرست خ
قرارداد بيمه اجتماعي براي زنان سرپرست خانوار  :مدير صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير استان البرز گفت

 .ماه تمديد شد 14به مدت  تحت پوشش بهزيستي اين استان

توافق انجام شده بين صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و اين تمديد با توجه به

وي ادامه داد. صورت گرفته است قرارداد بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار زير پوشش بهزيستي

صندوق نام نويسي و پذيرفته شده اند از يكم بهمن  بهزيستي معرفي شده و در سايت سرپرست خانوار كه در سنوات قبل از سوي سازمان

با بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار درتالش: بشيري گفت. جاري تمديد شده است

وي خاطرنشان كرد. اده فراهم كنيم مطلوبتر اقتصادي خانو را براي اين افراد به منظور چرخاندن هرچه

استقالل مالي آنان فراهم شود تا بتوانند سرپاي خود درجهت تحكيم بنيان  هرچه بيشتر اين زنان در عرصه اشتغال و اقتصاد خانواده زمينه

 

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

كل بهزيستي استان اصف معاون پيشگيري اداره

به شدت در معرض تجربه رفتارهاي مخاطره

رفتارهاي مخاطر آميز بيشتري را تجربه كرده

ممكن است عالئم اعتياد در يك جوان به دوران كودكي آن جوان بستگي داشته باشد چرا كه برخي از رفتارها شايد مستقيماً : ناجي اضافه كرد

به مصرف مواد ارتباط نداشته باشند اما از نظر روانشناسي، كودكاني كه نمي

ديداي مصرف مواد مخدر هستندكان

وي در رابطه با ميزان ارتباط بيكاري با گرايش مصرف ماد مخدر جوانان، افزود

اعتياد فقط يك عامل دارد؛ بيكاري، بي

كل بهزيستي استان اصفهان ابراز كرد ون پيشگيري ادارهمعا

بيكاري است و طبيعتاً از نظر منطقي هم اين عامل، مورد قبول است چرا كه كساني كه برنامه

ها از جمله اعتياد قرار دارند سيبهمه آ

وي در پايان با بيان اينكه افراد شاغل هم در معرض اعتياد و آسيب

اعتياد در جامعه صنعتي و كارگري به نرخ 

بيكار هستند بسيار بيشتر از شاغالن است

قرارداد بيمه اجتماعی زنان سرپرست خ
مدير صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير استان البرز گفت

تحت پوشش بهزيستي اين استان

اين تمديد با توجه به: هادي بشيري افزود

قرارداد بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار زير پوشش بهزيستي

سرپرست خانوار كه در سنوات قبل از سوي سازمان زنان

جاري تمديد شده است اسفند ماه 29تا  95ماه 

را براي اين افراد به منظور چرخاندن هرچه

هرچه بيشتر اين زنان در عرصه اشتغال و اقتصاد خانواده زمينه

 . خانواده فعاليت كنند خانه و
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تالش براي افزايش سهم اشتغال معلوالن در دستگاه هاي 

: تحمايت از معلوالن خبر داد وگف بررسي اليحه

 .به اجراي قانون است

حمايت از حقوق افراد داراي معلوليت در  بررسي اليحه

كردند كه بر  اين اليحه مطرح شد كه نمايندگان با اصل هشتاد وپنجي شدن اين اليحه موافقت

ارسال شود كه شوراي نگهبان  شوراي نگهبان

 .ه بررسي اين اليحه قابل قبول نمي دانست آن را به مجلس ارجاع داد

با توجه به ضرورت نهايي شدن اليحه حمايت از حقوق افراد 

و شهرداري برگزار شود تا بررسي  يستيبهز وزارت كشور،

اشتغال معلوالن انجام شود تا جايي كه قصد داريم 

عدم الزام قانوني  ق معلوالنحمايت از حقو اشكال عمده قانون فعلي اليحه

 درحالي كه اكنون با توجه به افزايش بودجه بهزيستي مي توان دستگاه ها را

  .ي بهزيستي استان در سال گذشته خبر داد

، مركز مشاوره 1480تماس با خط  892هزارو 

مركز مشاوره  1480بيشترين تماس را با خط : 

صبح تا  8ه تلفني بهزيستي استان از ساعت مركز مشاور

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 7) 

 

 

  

تالش براي افزايش سهم اشتغال معلوالن در دستگاه هاي / حمايت از معلوالن نشست با مسئوالن بهزيستي براي بررسي اليحه

بررسي اليحه براي بهزيستي مجلس از نشست با مسئوالن بهداشت و درمان

به اجراي قانون است دستگاه هاي دولتي عدم الزام حمايت از حقوق معلوالن عمده ايراد قانون فعلي اليحه

بررسي اليحه همايون هاشمي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، درباره آخرين وضعيت

اين اليحه مطرح شد كه نمايندگان با اصل هشتاد وپنجي شدن اين اليحه موافقت در مجلس نهم

شوراي نگهبان در كميسيون مربوطه به اليحه بدون بررسي در صحن و بعد از رسيدگي

ه بررسي اين اليحه قابل قبول نمي دانست آن را به مجلس ارجاع دادقانون اساسي را دربار

با توجه به ضرورت نهايي شدن اليحه حمايت از حقوق افراد : ادامه داد ،ي اسالميمجلس شورا نماينده مردم شاهين دژ، تكاب و مياندوآب در

وزارت كشور، معلوليت قرار است روز دوشنبه هفته جاري نشستي با مسئوالن مربوطه اعم از

 .هاي كارشناسانه اي در اين اليحه اعمال شود

اشتغال معلوالن انجام شود تا جايي كه قصد داريم  قرار است بررسي هايي در زمينه مسكن و: نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد

 .برسانيم درصد5  به 3را از  دستگاه هاي دولتي

اشكال عمده قانون فعلي اليحه: عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد

درحالي كه اكنون با توجه به افزايش بودجه بهزيستي مي توان دستگاه ها را دستگاه هاي دولتي و بودجه ناكافي براي اجراي دقيق آن است

 
 :مديركل بهزيستي آذربايجان غربي اعالم كرد

 يهزار تماس با خط مشاوره تلفني بهزيستي آذربايجان غرب

ي بهزيستي استان در سال گذشته خبر دادهزار تماس با خط مشاوره تلفن 14مديركل بهزيستي آذربايجان غربي از برقراري بيش از 

هزارو  14در سال گذشته : سعيد فريور در گفت و گو با خبرنگار ايسنا منطقه آذربايجان غربي افزود

   .آذربايجان غربي تماس گرفته شده بود كه بيشترين تماس ها از سوي خانم ها بوده است

: رنج سني تماس گيرندگان با مركز مشاوره بهزيستي آذربايجان غربي تصريح كرد

   .گزارش شده است 49تا  40استان، در سال گذشته از گروه سني 

مركز مشاور: فريور با اشاره به ساعات فعاليت مركز مشاوره تلفني بهزيستي آذربايجان غربي افزود

   .شب آماده ارائه خدمات به همشهريان عزيز است

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

نشست با مسئوالن بهزيستي براي بررسي اليحه

 درصد 5دولتي به 

بهداشت و درمان عضو كميسيون

عمده ايراد قانون فعلي اليحه

همايون هاشمي در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، درباره آخرين وضعيت

در مجلس نهم: كميسيون مشترك، افزود

اليحه بدون بررسي در صحن و بعد از رسيدگياساس آن قرار بود اين 

قانون اساسي را دربار 85به جهت آنكه اصل 

نماينده مردم شاهين دژ، تكاب و مياندوآب در

معلوليت قرار است روز دوشنبه هفته جاري نشستي با مسئوالن مربوطه اعم از داراي

هاي كارشناسانه اي در اين اليحه اعمال شود

نماينده مردم در مجلس دهم، تصريح كرد اين

دستگاه هاي دولتي اشتغال معلوالن در

عضو كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسالمي تاكيد كرد

دستگاه هاي دولتي و بودجه ناكافي براي اجراي دقيق آن است

 /.ملزم به اجراي قانون كرد

 

مديركل بهزيستي آذربايجان غربي اعالم كرد

هزار تماس با خط مشاوره تلفني بهزيستي آذربايجان غرب 14برقراري بيش از 

 

مديركل بهزيستي آذربايجان غربي از برقراري بيش از 

سعيد فريور در گفت و گو با خبرنگار ايسنا منطقه آذربايجان غربي افزود

آذربايجان غربي تماس گرفته شده بود كه بيشترين تماس ها از سوي خانم ها بوده است

رنج سني تماس گيرندگان با مركز مشاوره بهزيستي آذربايجان غربي تصريح كردوي با اشاره به 

استان، در سال گذشته از گروه سني 

فريور با اشاره به ساعات فعاليت مركز مشاوره تلفني بهزيستي آذربايجان غربي افزود

شب آماده ارائه خدمات به همشهريان عزيز است 21
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مديركل بهزيستي آذربايجان غربي هدف از تاسيس مركز مشاوره و خدمات روانشناختي تلفني را ارائه مشاوره و راهنمايي سريع،در دسترس و 

بهزيستي آذربايجان غربي در حيطه هاي فردي، خانوادگي، كودك و نوجوان، 

  . روي اين سازمان به بحث و تبادل نظر پراخت

تهران در ديدار با فرماندار شهرستان ورامين ، 

اشاره كرد و نهاد  بهزيستي استان در خصوص ارائه خدمت به افراد و خانواده هاي تحت پوشش اين

تحت پوشش بهزيستي تأكيد كرد و از مسئوالن 

 .ه دهندنگاه ويژه به شهرستان ورامين ، خدمات شايسته تري به اين افراد ارائ

در اين جلسه همچنين بر تعامل و همكاري تمامي دستگاه ها با بهزيستي به منظور ارائه خدمت به مددجويان اين سازمان تأكيد 

حمايت از توليد داخلي، توسعه كسب و كار و پرورش خالقيت مربيان و كودكان و نوجوانان توسط 

برابر تفاهم نامه منعقد شده بين مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور و شركت رزتحرير 

ها در راستاي اجرايي شدن تفاهم نامه مذبور ، با هدف حمايت از توليد داخل،ي توسعه كسب و كار و پرورش 

اين جلسه با حضور نماينده شركت رزتحرير جناب ساروقي، معاون امور اجتماعي و كارشناسان دفتر كودكان و نوجوانان در محل 

هايي با  واحد امور اجتماعي بهزيستي استان در اولين فرصت نسبت به برگزاري كارگاه

   .اقدام خواهد شد 96هدف حمايت از توليد داخلي توسعه كسب و كار و پرورش خالقيت مربيان و كودكان و نوجوانان در سال 

هاي كودكان و  و روستايي، مربيان شيرخوارگاه و خانه

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 8) 

 

 

  

مديركل بهزيستي آذربايجان غربي هدف از تاسيس مركز مشاوره و خدمات روانشناختي تلفني را ارائه مشاوره و راهنمايي سريع،در دسترس و 

بهزيستي آذربايجان غربي در حيطه هاي فردي، خانوادگي، كودك و نوجوان،  1480لفني مشاوره ت: آسان در هر نقطه استان عنوان كرد و گفت

  اعتيادو مشاوره پيش از ازدواج ارائه خدمات مي دهد

  نديدار مديركل بهزيستي استان تهران با فرماندار ورامي

روي اين سازمان به بحث و تبادل نظر پراخت مديركل بهزيستي استان تهران با فرماندار شهرستان ورامين ديدار و پيرامون مسائل پيش

تهران در ديدار با فرماندار شهرستان ورامين ،  گزارش روابط عمومي فرمانداري ورامين ، اصغر باقري مديركل بهزيستي استان

بهزيستي استان در خصوص ارائه خدمت به افراد و خانواده هاي تحت پوشش اين

 .برنامه هاي اين سازمان را تبيين كرد

تحت پوشش بهزيستي تأكيد كرد و از مسئوالن  در اين ديدار فرماندار ورامين بر ارتقاء ارائه خدمت به خانواده ها و افراد

نگاه ويژه به شهرستان ورامين ، خدمات شايسته تري به اين افراد ارائ بهزيستي استان تهران خواست تا با

در اين جلسه همچنين بر تعامل و همكاري تمامي دستگاه ها با بهزيستي به منظور ارائه خدمت به مددجويان اين سازمان تأكيد 

 
 ؛جنوبي پيگير شد

 يپرورش خالقيت كودكان با حمايت از توليدات داخل

حمايت از توليد داخلي، توسعه كسب و كار و پرورش خالقيت مربيان و كودكان و نوجوانان توسط : معاون امور اجتماعي بهزيستي بيرجند گفت

  .شود معاونت امور اجتماعي بهزيستي استان پيگيري و اجرا مي

برابر تفاهم نامه منعقد شده بين مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور و شركت رزتحرير 

ها در راستاي اجرايي شدن تفاهم نامه مذبور ، با هدف حمايت از توليد داخل،ي توسعه كسب و كار و پرورش 

   .اي در اين خصوص برگزار شد جوانان، جلسه

اين جلسه با حضور نماينده شركت رزتحرير جناب ساروقي، معاون امور اجتماعي و كارشناسان دفتر كودكان و نوجوانان در محل 

   .دفتر معاونت امور اجتماعي بهزيستي استان برگزارشد

واحد امور اجتماعي بهزيستي استان در اولين فرصت نسبت به برگزاري كارگاهطبق توافقات صورت گرفته مقرر شد 

هدف حمايت از توليد داخلي توسعه كسب و كار و پرورش خالقيت مربيان و كودكان و نوجوانان در سال 

و روستايي، مربيان شيرخوارگاه و خانه در راستاي توجيه و آموزش مديران و مربيان مهدهاي كودك شهري

   .شود سال برابر تفاهم نامه اقدامات الزم انجام مي

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

مديركل بهزيستي آذربايجان غربي هدف از تاسيس مركز مشاوره و خدمات روانشناختي تلفني را ارائه مشاوره و راهنمايي سريع،در دسترس و 

آسان در هر نقطه استان عنوان كرد و گفت

اعتيادو مشاوره پيش از ازدواج ارائه خدمات مي دهد

 

ديدار مديركل بهزيستي استان تهران با فرماندار ورامي

مديركل بهزيستي استان تهران با فرماندار شهرستان ورامين ديدار و پيرامون مسائل پيش

گزارش روابط عمومي فرمانداري ورامين ، اصغر باقري مديركل بهزيستي استان به

بهزيستي استان در خصوص ارائه خدمت به افراد و خانواده هاي تحت پوشش اين به خدمات و برنامه هاي

برنامه هاي اين سازمان را تبيين كرد

در اين ديدار فرماندار ورامين بر ارتقاء ارائه خدمت به خانواده ها و افراد

بهزيستي استان تهران خواست تا با

در اين جلسه همچنين بر تعامل و همكاري تمامي دستگاه ها با بهزيستي به منظور ارائه خدمت به مددجويان اين سازمان تأكيد 

 .شد

جنوبي پيگير شد بهزيستي خراسان

پرورش خالقيت كودكان با حمايت از توليدات داخل

معاون امور اجتماعي بهزيستي بيرجند گفت

معاونت امور اجتماعي بهزيستي استان پيگيري و اجرا مي

برابر تفاهم نامه منعقد شده بين مديركل دفتر امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي كشور و شركت رزتحرير : كردعليرضا موهبتي اظهار

ها در راستاي اجرايي شدن تفاهم نامه مذبور ، با هدف حمايت از توليد داخل،ي توسعه كسب و كار و پرورش  يزد و ابالغ موضوع به استان

جوانان، جلسهخالقيت مربيان و كودكان و نو

اين جلسه با حضور نماينده شركت رزتحرير جناب ساروقي، معاون امور اجتماعي و كارشناسان دفتر كودكان و نوجوانان در محل : وي افزود

دفتر معاونت امور اجتماعي بهزيستي استان برگزارشد

طبق توافقات صورت گرفته مقرر شد : وي اظهاركرد

هدف حمايت از توليد داخلي توسعه كسب و كار و پرورش خالقيت مربيان و كودكان و نوجوانان در سال 

در راستاي توجيه و آموزش مديران و مربيان مهدهاي كودك شهري: وي بيان كرد

سال برابر تفاهم نامه اقدامات الزم انجام مي 12تا  7نوجوانان 
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ها و تبادل نظري كه با معاونت امور توانبخشي نيز صورت گرفت اين طرح عالوه بر مراكز غيردولتي امور اجتماعي 

صورت كشوري پيگيري و اجرا خواهد شد براي اولين بار و به صورت منحصر به فرد در مراكز غيردولتي تحت نظارت حوزه 

ر همزمان با سراسر كشور در استان اجرا شد كه د

چشم طي سال گذشته همزمان   برنامه غربالگري تنبلي

  .هزار تحت معاينه چشم قرار گرفتند

بهزيستي آغاز شدو سازمان بهزيستي پايگاه ها را در سطح 

 هاي سازمان بهزيستي پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي مي باشد و با

 .سال آغاز شود 6تا  3نابينايي بايد از سن 

استابيسم و آسگيتما تيسم دانست  ترين عوامل به وجود آورنده تنبلي چشم را اشكاالت مادرزادي در ساختمان چشم و

اين   غير مراحل رشد خود را طي مي كند،كه نبايد در اين موقع از سن عيوبي ديده شود در

 .مشكوك به تنبلي چشم تاكيد قرار داده است

آنها در صورت مشاهد بيماري به  پيشگيري در سه سطح انجام مي شود و سطح غربال توسط افراد آموزش ديده ،كه

كه از نظر مالي   كودكاني: افزود پيگيري سازمان به موارد مشكوك از تنبلي چشم را مورد تاكيد قرار داد و

بولتن خبري ستادي واستانها

امور بين المللاداره كل روابط عمومي و ) 9) 

 

 

  

ها و تبادل نظري كه با معاونت امور توانبخشي نيز صورت گرفت اين طرح عالوه بر مراكز غيردولتي امور اجتماعي 

صورت كشوري پيگيري و اجرا خواهد شد براي اولين بار و به صورت منحصر به فرد در مراكز غيردولتي تحت نظارت حوزه 

   .شود توابخشي بهزيستي استان نيز برگزار مي

  ناجراي اين طرح در مراكزي از جمله مراكز حرفه آموزي دختران و پسرا

 :مدير كل بهزيستي استان زنجان

 هزاركودك زنجاني درطرح غربالگري تنبلي چشم تحت معاينه قرارگرفتند

همزمان با سراسر كشور در استان اجرا شد كه د چشم طي سال گذشته برنامه غربالگري تنبلي: كل بهزيستي استان زنجان گفت

 .هزار تحت معاينه چشم قرار گرفتند

برنامه غربالگري تنبلي :خبرنگاران، افزود يكشنبه در جمع گزارش ذاكرنيوز، محمد محمدي قيداري صبح

هزار تحت معاينه چشم قرار گرفتند 50الي  45 اجرا شد كه در اين طرح بيش از

بهزيستي آغاز شدو سازمان بهزيستي پايگاه ها را در سطح  در سازمان غربالگري تنبلي چشم با تست تعدادي از دانش آموزان

 

هاي سازمان بهزيستي پيشگيري از معلوليت ها و آسيب هاي اجتماعي مي باشد و با يكي از استراتژي: مدير كل بهزيستي استان زنجان گفت

نابينايي بايد از سن  پيشگيري اين يكي از شايع ترين نابينايي ها ،تنبلي چشم است

ترين عوامل به وجود آورنده تنبلي چشم را اشكاالت مادرزادي در ساختمان چشم و

مراحل رشد خود را طي مي كند،كه نبايد در اين موقع از سن عيوبي ديده شود در سالگي 10دستگاه بينايي كودكان تا 

مشكوك به تنبلي چشم تاكيد قرار داده است و سازمان بهزيستي بر روي موارد صورت دچار مشكالت زيادي خواهد شد

پيشگيري در سه سطح انجام مي شود و سطح غربال توسط افراد آموزش ديده ،كه

 .متخصصان مربوط ارجاع مي دهند كارشناسان و كارشناسان در صورت تشخيص به

پيگيري سازمان به موارد مشكوك از تنبلي چشم را مورد تاكيد قرار داد و  مدير كل بهزيستي استان زنجان

  .مشكل دارند را سازمان بهزيستي كمك مي كند

 بولتن خبري ستادي واستانها

 

ها و تبادل نظري كه با معاونت امور توانبخشي نيز صورت گرفت اين طرح عالوه بر مراكز غيردولتي امور اجتماعي  با صحبت: موهبتي يادآور شد

صورت كشوري پيگيري و اجرا خواهد شد براي اولين بار و به صورت منحصر به فرد در مراكز غيردولتي تحت نظارت حوزه استان كه به 

توابخشي بهزيستي استان نيز برگزار مي

اجراي اين طرح در مراكزي از جمله مراكز حرفه آموزي دختران و پسرا: اضافه كرد  وي

 

 

مدير كل بهزيستي استان زنجان

هزاركودك زنجاني درطرح غربالگري تنبلي چشم تحت معاينه قرارگرفتند 50

كل بهزيستي استان زنجان گفت مدير-زنجان

هزار تحت معاينه چشم قرار گرفتند 50الي  45اين طرح بيش از 

 

گزارش ذاكرنيوز، محمد محمدي قيداري صبح به

اجرا شد كه در اين طرح بيش از كشور در استان با سراسر

غربالگري تنبلي چشم با تست تعدادي از دانش آموزان: اظهار كرد  وي

  .كرده بود استان زنجان مستقر

مدير كل بهزيستي استان زنجان گفت

يكي از شايع ترين نابينايي ها ،تنبلي چشم است توجه به اينكه

ترين عوامل به وجود آورنده تنبلي چشم را اشكاالت مادرزادي در ساختمان چشم و مهم محمدي قيداري 

دستگاه بينايي كودكان تا :و افزود

صورت دچار مشكالت زيادي خواهد شد

پيشگيري در سه سطح انجام مي شود و سطح غربال توسط افراد آموزش ديده ،كه سطوح: وي تاكيد كرد

كارشناسان و كارشناسان در صورت تشخيص به

مدير كل بهزيستي استان زنجان

مشكل دارند را سازمان بهزيستي كمك مي كند

 

 


