
 

 

 

 

 هفته بهزیستی در رسانه ها  بازتاب نشست خبری
 

 

 3169تیرماه 

 

 

 

 

 

 روابط عمومی بهزیستی استان یزد

 

 

 

 

 



 

1# 

-AD%8D#8B%8D%8B%8D/%#41//13/#1/#3/#131/news/fa/com.tasnimnews.www://https

-C8%DB#8B%8D%8A%8D%8A%8D%AC%8D%8A%8D%

-C8%DB#8B%8D%AF%DA18%38D%8A%8D%8A%8D#8B%8D%BA%8D%

-C8%DB%8A%8D#8B%8D%8A%8D%-1A%DA%C8%DB%AA%8D18%/8D81%8DA%

-18%/D%C8%DB%AC%8D18%%8D%8B%8D%-18%9D%8A%8D18%98D%AA%8D%

-C8%DB%C8%DB%8A%8D#8B%8D%AC%8D%8A%8D%-AF%8D%8B%8D%C8%DB%

AF%8D38B%8D% 

 

 :دیرکل بهزیستی استان یزدم

 اجرایی شدطرح اجباری غربالگری ژنتیک برای تمام زوجین یزد 

 استانها: سرویس 131#/3#: شناسه خبر

 /3:%# - /41#تیر  #1 

 

طرح اجباری غربالگری : ها دارد، گفت مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به اینکه عوامل ژنتیکی نقش مهمی در معلولیت

 .ژنتیک برای تمام زوجین یزد اجرایی شد

با توجه به : ، جلیل عفتی ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه یزد اظهار داشتیزد از خبرگزاری تسنیم به گزارش
به  آید، بحث ارائه خدمات غربالگری ژنتیک ها به حساب می اینکه عوامل ژنتیکی یکی از عوامل مهم در ارتباط با معلولیت

 .صورت جدی در یزد دنبال شد

های الزم در ارتباط با  با توجه به ضرورت ارائه مشاوره : وی استان یزد را پیشرو در ارائه خدمات ژنتیک دانست و ادامه داد
 .ها برای تمام افراد پیش از ازدواج ضروری شد مباحث ژنتیکی، ارائه این مشاوره

اینکه استان یزد نخستین استان کشور است که این اقدام را به صورت اجباری ارائه مدیرکل بهزیستی استان یزد با تاکید بر 
ها تحت پوشش طرح  هزار ازدواج در استان یزد به ثبت رسید که تمام این ازدواج 1#سال گذشته حدود : کند، عنوان کرد می

 .غربالگری ژنتیک قرار گرفتند

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
https://www.tasnimnews.com/
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/19/1461040/%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF


در حال حاضر هر کسی در استان یزد : هم ضروری دانست و تصریح کردهای پیش از ادواج در استان یزد را  عفتی آموزش
های اولیه زندگی زناشویی  های درنظر گرفته شده برای فراگرفتن مهارت ساعت آموزش /#اقدام به ازدواج کند، باید به مدت 

 .را پشت سر بگذارند

ژنتیک برای زوجین نقش بسیار مهمی در های آموزشی و انجام طرح غربالگری  برگزاری این دوره: وی خاطرنشان کرد
ها را  ها در جامعه دارد به همین دلیل اداره کل بهزیستی استان یزد به صورت جدی این طرح کاهش آمار طالق و معلولیت

 .کند دنبال می

صدای یکی دیگر از اقدامات صورت گرفته در بهزیستی استان یزد، اجرای طرح : مدیرکل بهزیستی استان یزد عنوان کرد
 .شود مشاور است که به صورت تلفنی به مردم ارائه خدمت می

مند شوند همچنین افراد  ای آن بهره از خدمات مشاوره 1%%#توانند با گرفتن شماره چهار رقمی  به گفته عفتی مردم یزد می
 .توانند به صورت حضوری هم این خدمات را دریافت کنند می

های یزد،  این طرح در استان: های بهزیستی استان یزد دانست و خاطرنشان کرد از طرحمدار را یکی دیگر  وی دادگاه درمان
شود و به وسیله آن، معتادان در مدت زمان مشخصی تحت نظر پزشک معالج قرار گرفته و  تهران، البرز و قزوین اجرایی می

 .کنند روند درمان خود را طی می

ها و یا از طریق نیروی انتظامی و دادگستری به  ر این طرح به وسیله خانوادهمعتادان د: مدیرکل بهزیستی استان یزد افزود
 .گیرند مدار قرار می های درمان بهزیستی استان معرفی شده و تحت پوشش خدمات این دادگاه

به وجود  ها به واسطه اعتیاد یکی از افراد خانوار با اجرای این طرح بخش مهمی از مشکالتی که در خانواده: وی تصریح کرد
 .شود ها می آمده برطرف شده و همین موضوع مانع از فروپاشی کانون خانواده

میلیارد  /#طرح با اعتباری بالغ بر  %4در این هفته : های بهزیستی استان یزد در هفته بهزیستی گفت عفتی در ارتباط با طرح
  . رسد برداری می ریال توسط اداره کل بهزیستی استان و با حضور مسئوالن کشوری به بهره
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 طالق 1%یزد در رتبه / ازدواج در استان /یک طالق به ازای هر 

 1#/13//41#::  %1:3%: تاریخ

 

در جمع ( تیرماه41تا 3%)عفتی روز دوشنبه به مناسبت هفته بهزیستی به نقل از ایرنا جلیل  راهنمای سفر من به گزارش
فراهم : خبرنگاران استان عمده ترین علل طالق زوجین را نارضایتی زناشویی، دخالت اطرافیان و اعتیاد بیان کرد و افزود

 .نشدن زیر ساختهای زندگی مشترک و نداشتن مهارتهای زندگی منجر به طالق می شود

متاسفانه فرزندان ما در نظام اموزشی مهارت زندگی و اموزش زندگی را فرا نمی گیرند و همین امر موجب : ردوی اظهار ک
 .افزایش طالق می شود

خانواده ها هزینه هنگفتی برای دوران تحصیل دانشگاه فرزندان پرداخت می : مدیر کل بهزیستی یزد استان یزد اظهار کرد
زندگی سالم اهمیتی چندانی قائل نیستند و فرزندان ما باید بدانند برای یک انتخاب درست کنند اما برای ورود فرزندان به 

 .مبادی تصمیم گیری چه می تواند باشد

های حین ، پیش و قبل از ازدواج را از اقدامات بهزیستی در راستای آشنایی جوانان و نوجوانان با مهارت های  وی آموزش
 .ت های رفتاری و ارتباطی در زندگی منجر به دوری زوجین از همدیگر و طالق می شودنبود مهار:زندگی بیان کرد و گفت

 .قرار دارد 1%استان کشور در رتبه  #4یزد در تعداد طالق نسبت به جمعیت در میان : عفتی خاطر نشان کرد

 39هزار پرونده طالق در استان یزد بررسی شده که  #%طی سه سال اخیر بیش از : مدیر کل بهزیستی استان یزد گفت
  .درصد آنها به سازش ختم شده است

https://mytourguide.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
https://mytourguide.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
https://mytourguide.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
https://mytourguide.ir/%DB%8C%DA%A9-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B2%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DB%B6-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
https://mytourguide.ir/%db%8c%da%a9-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1-%db%b6-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af/
https://mytourguide.ir/
https://mytourguide.ir/%db%8c%da%a9-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d9%87%d8%b1-%db%b6-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%db%8c%d8%b2%d8%af/


طی دو سال گذشته بیش از : هزار مورد آزمایش ژنتیک در استان انجام می شود اظهار کرد 9#وی با بیان اینکه ساالنه 
 .گیری شدمورد سقط درمانی در این استان صورت گرفت و از تولد نوزادان معلول جلو #%11

این طرح در استان های البرز ، تهران ، قزوین : اشاره کرد و گفت 'دادگاه درمان مدار 'مدیر کل بهزیستی استان یزد به طرح 
 .و یزد به صورت پایلوت کشوری با هدف درمان معتادان اجرا می شود

بیشتر : میلیارد تومان خبر داد و گفت /#ری طرح در هفته بهزیستی با سرمایه گذا 4%مدیر کل بهزیستی استان یزد از افتتاح 
 .این طرح ها با حمایت مردم به بهره برداری می رسد

مرکز دولتی خدماتی در حوزه توانبخشی به معلوالن استان و سالمندان خدمات ارائه  4%مرکز و موسسه غیردولتی و  #39
 .می کنند

 .محور مسئولیت و سالمت اجتماعی اعالم شده استتیرماه هفته بهزیستی است و شعار آن بهزیستی؛  41تا  %3

 .هزار نفر زیرپوشش بهزیستی استان یزد هستند 31افزون بر 
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 :مدیرکل بهزیستی استان یزد

 طرح در هفته بهزیستی 4%افتتاح /شود در یزد اجرایی می مدار طرح دادگاه درمان

های البرز، تهران، قزوین و یزد  استان: مدار در یزد خبر داد و گفت مدیرکل بهزیستی استان یزد از اجرای طرح دادگاه درمان
هزیستی به طور کامل به عنوان پایلوت اجرای این طرح انتخاب شده بودند که با موفقیت یزد در اجرا، این طرح در هفته ب

  .شود اجرا می

 

های مهم  به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، جلیل عفتی بعدازظهر امروز در نشستی خبری با اشاره به اجرای یکی از طرح
محور به منظور درمان و  طرح دادگاه درمان: در سازمان بهزیستی برای نخستین بار در کشور در استان یزد اظهار داشت

هار استان البرز، قزوین، تهران و یزد برگزار شد که به دلیل اجرای خوب ساماندهی معتادان متجاهر به صورت پایلوت در چ

http://yazd.farsnews.com/news/13960419001483


 .این طرح در یزد، اجرای کامل آن در هفته بهزیستی آغاز خواهد شد
شوند و پس از تشکیل پرونده برای   بر اساس این طرح معتادان متجاهر پس از شناسایی به دادگاه معرفی می: وی بیان کرد

شوند و در طول مدت درمان و بعد از آن، زیر نظر یک تیم شامل قاضی، کارشناسان  نی اعزام میدرمان به مراکز درما
 .دهند به زندگی خود ادامه می... بهزیستی و 

معتادانی که سرپناهی برای سکونت : گیرند، افزود عفتی با بیان اینکه این افراد حتی بعد از ترخیص نیز تحت کنترل قرار می
 .گیرند بهزیستی مورد حمایت قرار میندارند نیز توسط 

اند که در طرح پایلوت به مراکز  معتاد از طریق این سیستم برای ترک اعتیاد اقدام کرده 911هزار و  4تاکنون : وی یادآور شد
 .گیرند مدار قرار می شدند اما از این پس به طور کامل تحت پوشش طرح دادگاه درمان درمانی اعزام می

های  استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای کاهش آسیب مدیرکل بهزیستی
گرچه عوامل طالق از دیدگاه زوجین به عواملی نظیر دخالت اطرافیان، اعتیاد، خیانت، : اجتماعی به ویژه طالق بیان کرد

مندی از  ترین علت طالق عدم بهره بهزیستی، اصلی مرتبط است اما از نظر کارشناسان... مشکالت مالی، بیکاری و 
 .های زندگی است مهارت

های زندگی برای زوجین الزامی شده و این طرح  ساعت دوره آموزشی مهارت /#به همین منظور گذراندن : وی اظهار داشت
 .شود با همکاری سردفتران ثبت ازدواج اجرا می

ای در  فاصله بین ثبت عقد و دریافت سند ازدواج در فاصله کوتاه یک هفته بر اساس این طرح، زوجین در: عفتی یادآور شد
کنند و سپس با دریافت گواهی پایان دوره برای دریافت سند ازدواج خود به دفاتر ثبت ازدواج  های آموزشی شرکت می دوره

 .کنند مراجعه می
درصد  39: آمار طالق بسیار موثر دانست و افزود را نیز در کاهش  اندازی مراکز مشاوره تحکیم بنیان خانواده وی، راه
 .های طالق از این طریق منجر به صلح و سازش شده است پرونده

ها  مدیرکل بهزیستی استان یزد در این نشست همچنین به تشریح اقدامات انجام شده در راستای پیشگیری از معلولیت
های غربالگری بینایی سنجی، شنوایی سنجی،  ا اجرای طرحب: های غربالگری پرداخت و اظهار داشت همچنین اجرای طرح

 .ها تالش شده است برای کاهش معلولیت... های ژنتیک، سقط درمانی و  اتیسم، مشاوره
ها  های زیرپوشش بهزیستی پرداخت و با بیان اینکه وضعیت اقتصادی مهدکودک وی همچنین به تشریح وضعیت مهدکودک

ها باید به محیط بازی و شاد برای کودکان تبدیل شوند نه اینکه فضای آموزشی  دکمهد کو: خوب نیست، تصریح کرد
 .رقابتی برای راهیابی کودکان به مدارس خاص باشد

ها یا فاصله سنی زیاد فرزندان باید به  ها به دلیل تک فرزندی بودن خانواده حضور کودکان در مهدکودک: عفتی تصریح کرد
 .ها قرار گیرد زیرا فرزندان نیازمند بازی هستند طور جدی مورد توجه خانواده

در این : وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رئیس سازمان بهزیستی به استان یزد در هفته بهزیستی گفت
 .شود گذاری افتتاح می میلیارد ریال سرمایه /#طرح با اعتباری بالغ بر  4%سفر 
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 اجرا ی13برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی در استان یزد

موسسه و مرکز غیردولتی تحت نظارت بهزیستی در استان یزد  /%%در حال حاضر : مدیرکل بهزیستی استان یزد گفت
 .خدمات ارائه می دهند

جلیل عفتی مدیرکل بهزیستی استان درگفتگوی اختصاصی با 
یزد؛  از گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان خبرنگار

در  بهزیستی برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته13ازاجرای 
برابر اعتبارات دولتی %ساالنه بیش از :استان خبردادوگفت

از کمکها ومشارکتهای مردمی تامین می شود و باید بهزیستی 
 .بستر مشارکت بیشتربرای مردم فراهم شود

تعدد وتنوع  عفتی درنشست اصحاب رسانه باتوجه اینکه 
مسئولیتهای سازمان بهزیستی ارائه خدمات از دولت محوری 

در استان یزد  نظارت بهزیستی تی تحتموسسه و مرکز غیردول /%%در حال حاضر :تغییر یافته است افزود مردم محوری به
درصد از خدمات بهزیستی را به جامعه هدف ارائه می کنند19هستند که باالی  . 

برنامه شامل #/افتتاح پروژه و 4%شهرستان استان درقالب 1#برنامه به مناسبت هفته بهزیستی در 13: وی ادامه داد
ی شده استگردهمایی،نشست ،نمایشگاه ،کارگاههای آموزشی پیش بین . 

دراستان طرح رایگان مشاوره  آمار تکان دهنده طالق الزم بذکراست از مهمترین فعالیتهای بهزیستی استان با توجه به
 .ژنتیک است

زوج درکل 11#4استان یزد تنها استان اجراکننده طرح رایگان مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج درسراسر کشور است و تاکنون 

 غربالگری اختالالت ژنتیک قرار گرفتنداستان یزد تحت 

 

 

http://www.yjc.ir/fa/news/6160334/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DB%8C94%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6160334/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DB%8C94%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6160334/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DB%8C94%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6160334/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DB%8C94%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
http://www.yjc.ir/fa/news/6160334/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%DB%8C94%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 مدیرکل بهزیستی یزد خبر داد؛

 استانطرح خدماتی به مناسبت هفته بهزیستی در  %4افتتاح 

 

: های مختلف و متنوع ویژه بزرگداشت هفته بهزیستی در یزد، گفت مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به تدوین برنامه
میلیارد تومان در استان یزد افتتاح  /#طرح عمرانی و خدماتی با اعتباری بالغ بر  %4امسال به مناسبت هفته بهزیستی 

 .شود می

در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته بهزیستی در یزد برگزار « جلیل عفتی»یزد،دکترمنطقه -به گزارش ایسنا
شعار امسال این هفته، : تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نامگذاری شده است، اظهار کرد 41تا  3%شد، با بیان این که از 

 .بهزیستی محور مسئولیت و سالمت اجتماعی است

ششم توسعه مسئولیت سالمت اجتماعی به عهده بهزیستی گذاشته شده   در برنامه: افزود ششم توسعه،  وی با اشاره به برنامه
 .است

های فرهنگی   ترویج ارزش: مدیرکل بهزیستی استان یزد در ادامه با اشاره به اهمیت بحث مسئولیت اجتماعی، تصریح کرد
 .به منظور ارتقای سالمت اجتماعی در جامعه ضروری است

http://yazd.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=55549
http://yazd.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=57449


میلیارد تومان در  /#افتتاح با اعتباری بالغ بر  4%در این هفته : مقام مسئول در مورد هفته بهزیستی خاطرنشان کرداین 
 .استان یزد انجام می شود

نشست علمی و کارگاه به مناسبت هفته گرامیداشت بهزیستی در یزد تدوین  آموزشی، برنامه مختلف فرهنگی، #/: وی گفت
 .شده است

درصد خدمات سازمانی بهزیستی در اختیار مردم  19دیگری از سخنان خود با بیان این که بیش از  عفتی در بخش
آموزشی و خدماتی در استان یزد  نیروی انسانی در بیش از یک هزار مرکز فرهنگی، 911بیش از سه هزار و   :گفت است،

 .کنند فعالیت می

هزار ازدواج  1#ساالنه نزدیک به   :د بیشتر از نیاز است، خاطرنشان کرداین مقام مسئول با اشاره به این که ظرفیت استان یز
 .در استان یزد ثبت شده که تمام آنها تحت پوشش خدمات رایگان غربالگری ژنتیک هستند

ساعته حین ازدواج از دیگر اقدامات انجام شده و در دستور کار سازمان بهزیستی استان یزد دانست و  /#های  وی آموزش
 .غربالگری طیف اوتیسم از دیگر اقدامات انجام شده است: کرد بیان

هزار مورد آزمایش ژنتیک در استان یزد انجام شده است،  9#مدیرکل بهزیستی یزد با بیان این که در سال گذشته بیش از 
 .مورد سقط درمانی در استان یزد انجام شده است 11%#طی دو سال گذشته بیش از : اظهار کرد

هزار جلسه مشاوره از سوی سازمان بهزیستی استان یزد در  91#بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انجام عفتی در 
درصد آنها به  39هزار پرونده طالق در استان یزد بررسی شده که  #%طی سه سال اخیر بیش از : سال گذشته، تصریح کرد

 .سازش ختم شده است

دمات درمانی افراد معتاد را از دیگر اقدامات انجام شده در استان یزد دانست و بیان وی دادگاه درمان مدار با هدف ارائه خ
البرز، قزوین و یزد در حال اجراست که  طرح دادگاه درمان مدار در حال حاضر به صورت پایلوت در چهار استان کرمان،: کرد

 .استان یزد در کشور پیشتاز است

واحد مسکونی ویژه معلولین را  11/ر خدمات اورژانس اجتماعی و احداث دو هزار و هزا %#این مقام مسئول در پایان انجام 
میلیارد تومان مشارکت خیرین در  %44طی سه سال گذشته  :از دیگر اقدامات انجام شده در استان یزد عنوان کرد و افزود

 .سازمان بهزیستی یزد ثبت شده است
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 طرح در هفته بهزیستی در استان یزد 4%فتتاح ا

  

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی بهزیستی استان یزد، زهرا شاه شوازی طرح های آماده بهره برداری را مرکز روزانه 
، (ع)، مرکز توانبخشی مبتنی برخانواده، پایگاه خدمات اجتماعی امام سجاد (اتیسم)آموزشی توانبخشی اختالالت نافذ رشد

 .رکز روزانه سالمندان باغ بهشت عنوان کردمرکز رفاه کودک و خانواده آوای زندگی و م

نمایشگاه : وی برگزاری نمایشگاه توانمندی های جامعه هدف بهزیستی را از دیگر برنامه های این هفته ذکر و اظهار کرد
های توانمندی های جامعه هدف بهزیستی با حضور موسسات و مراکز غیردولتی همسو با بهزیستی، جامعه معلوالن و 

تا  3%ن استان، گروه های همیار زنان سرپرست خانوار و تیم اورژانس اجتماعی و همچنین مرکز صدای مشاور یزد از نابینایا

 .تیرماه در پارک های اصلی شهر یزد برپا می شوند %%

آموزشی در این نمایشگاه برنامه های جنبی از قبیل ارائه خدمات مشاوره و امور روانشناختی، کارگاه های : شاه شوازی گفت

 .مهارتهای زندگی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز برگزار می شود

این : از دیگر برنامه های هفته بهزیستی دانست و اظهار کرد’ تمرین هایی برای آموزش گروهی‘وی رونمایی از کتاب 

 .کتاب توسط کارکنان این سازمان گردآوری و منتشر شده است

زیستی در استان یزد همچنین از سفر معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در هفته دبیر ستاد گرامیداشت هفته به
در این سفر مهمترین پروژه های بهزیستی استان یزد شامل خانه امن، خانه سالمت و : بهزیستی به یزد خبرداد و گفت

http://sabkeno.com/2017/07/10/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-23-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2/
http://sabkeno.com/2017/07/10/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-23-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2/
http://sabkeno.com/2017/07/10/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-23-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2/
http://sabkeno.com/2017/07/10/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-23-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2/


ن سرای مهر اشکذر، ساختمان مرکز زارچ، خانه کودکان و نوجوانا( ع)بازپروری زنان، مرکز توانبخشی حضرت علی اکبر
تحقیقات سالمندی اردکان، اورژانس اجتماعی تفت و فاز اول مرکز جامع مراقبتی توانبخشی معلوالن و سالمندان رحمت 

 .بافق به بهره برداری می رسد

خانوار در محل شاه شوازی معرفی و تقدیر از زنان موفق سرپرست خانوار و برپایی نمایشگاه صنایع دستی زنان سرپرست 

 .مهدیه اردکان را از برنامه های هفته بهزیستی در شهرستان های میبد و ارکان عنوان کرد

 .تیرماه هفته بهزیستی است و شعار آن بهزیستی؛ محور مسئولیت و سالمت اجتماعی اعالم شده است 41تا  %3

 .هزار نفر زیرپوشش بهزیستی استان یزد هستند 31افزون بر 

 

 

 

 

1% 

99%9#=NID&3/=SSLID&9=NSID?aspx.default/ir.isna.yazd://http 

 

 مدیرکل بهزیستی یزد خبر داد؛

 هزار معتاد در سامانه بهزیستی استان یزد 39ثبت اطالعات 

 

http://yazd.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=55751
http://yazd.isna.ir/default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NFID=57921


 39اطالعات : های اجتماعی، گفت دستاوردهای این اداره کل در حوزه کاهش آسیبمدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به 
 .هزار معتاد در بهزیستی استان یزد ثبت شده است

در مراسم افتتاح مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان تفت که با حضور دکتر « جلیل عفتی»منطقه یزد، دکتر-به گزارش ایسنا
مرکز اورژانس : وزیر تعاون و رییس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد، اظهار کردمعاون « انوشیروان محسنی بندپی»

 .های اجتماعی ارائه خدمت کند اجتماعی تفت قرار است در حوزه آسیب

برداری رسیده  متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال به بهره 911مرکز اورژانس اجتماعی تفت دارای : وی افزود
 .است

های اجتماعی نسبت  خوشبختانه این استان در حوزه آسیب: مدیر کل بهزیستی استان یزد در مورد وضعیت استان یزد گفت
 .های کشور از وضعیت مطلوب تری برخوردار است به دیگر استان

 .ه استمورد طالق در استان یزد ثبت شد 11%#هزار معتاد دارای پرونده و از  39در استان یزد : عفتی تصریح کرد

درصد آنها  11مورد کودک خیابانی در استان یزد وجود داشته که  %/#در سال گذشته : این مقام مسئول خاطرنشان کرد
 .اتباع خارجی غیر قانونی، هشت درصد اتباع قانونی، دو درصد ایرانی و کمتر از یک درصد یزدی بودند

ت موثر در استان یزد کاهش طالق در این استان دانست و بیان های آموزش حین ازدواج را یکی از اقداما وی برگزاری دوره
 .درصد خدمات اداره کل بهزیستی یزد توسط بخش خصوصی در حال ارائه است 19بیش از : کرد

: عفتی با بیان این که در برنامه ششم توسعه سازمان بهزیستی مسئول کاهش طالق در کشور شده است، خاطرنشان کرد
های جدی این اداره کل در  های قبل از ازدواج یکی از اولویت در راستای ترویج فرهنگ آموزش ایجاد مشارکت عمومی

 .استان یزد است
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-C8%DB%8A%8D#8B%8D%AC%8D%8A%8D/%-/ir.yazdneda://http

-18%%D%8A%8D%AF%DA%AF%8D%8A%8D%AF%8D%-AB%8C%-AD%8D#8B%8D%8B%8D%

-BB%8C#8B%8D%8A%8D%FA%8D18%98D%-18%/D%8A%8D18%98D#8B%8D%AF%8D%

-AF%8D%8B%8D%C8%DB%-18%/D%8A%8D%AA%8D48B%8D%8A%8D%-#B%8D%AF%8D%

-#B%8D%C8%DB%AF%8D18%98D%-#B%8D%8A%8D%AF%8D38B%8D18%%8D%

-C8%DB%AA%8D48B%8D%C8%DB%8B%8D18%%8D%8A%8D%-18%3D18A%DA%

-C8%DB%AE%8D#8B%8D%8A%8D%-9B%8D18%%8D98B%8D%AE%8D%-#B%8D%AF%8D%

%A%8D18%%8D%C%8%18%E18A%DA%AF%8D18%%8D18A%DA%-AF%8D18%%8D18%98D% 

 

 نشست خبری مدیر کل بهزیستی استان یزد مطرح شددر 

 

 ها کهشدار مدیر کل بهزیستی در خصوص برخی مهد کود/ در استان یزد« دادگاه درمان مدار» اجرای طرح 

 

 .در استان ویژه معتادین متجاهر خبر داد« دادگاه درمان مدار» مدیر کل بهزیستی استان یزد از اجرای طرح 

 

، مدیر کل بهزیستی استان یزد پیش از ظهر امروز در نشست خبری بمناسبت هفته بهزیستی، توجه هر چه  یزدندا به گزارش
در برنامه ششم توسعه نسبت به سنوات قبل : ای کشور را خواستار شد و گفت های توسعه به مسائل اجتماعی در برنامهبیشتر 

 .طلبد این توجه بیشتر شود خیلی بیشتر به مسائل اجتماعی توجه شده است که با توجه به اهمیت این مقوله می

های  های بهزیستی در زمینه درصد فعالیت 19بیش از : ار کرددر بیان عملکرد بهزیستی استان یزد اظه« جلیل عفتی»دکتر 
نیروی انسانی  911هزار و  4ای و غیره توسط بیش از هزار مرکز خصوصی و مردم نهاد با بیش از  مختلف خدماتی، مشاوره

 .گیرد هزار میلیارد تومان انجام می 4و با سرمایه حدود 

 ورت رایگانگری رایگان قبل از ازدواج به ص انجام غربال

ها به صورت کامال رایگان  هزار ازدواج در استان یزد صورت میگیرد که همه این ازدواج 1#ساالنه بیش از : وی ادامه داد
گیرند که در امر جلوگیری از افزایش تعداد معلوالن در جامعه بسیار موثر  گری ژنتیک به صورت جامع قرار می تحت غربال

 .است

http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://yazdneda.ir/-/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%C2%AB-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%C2%BB-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://www.yazdneda.ir/


مورد سقط درمانی با  11%#هزار آزمایش ژنتیک در استان یزد انجام شده است که از تعداد  9#ز بیش ا: عفتی عنوان کرد
 .رعایت موازین قانونی و شرعی انجام گرفته است

 های جوان کالس اجباری برای زوج

ت کنند های آموزش حین ازدواج شرک همچنین کلیه جوانانی که در شرف ازدواج هستند باید در کالس: عفتی اذعان کرد
هزار تومان بگذرانند که این  49ساعت کالس آموزشی را با پرداخت فقط  /#یعنی از زمان عقد تا ثبت دفتر باید زوجین 

 .شوند های زنگی آشنا می کشد و زوجین در مدت زمان کوتاه با مهارت مدت کالس یک هفته طول می

 کودک مبتال به اتیسم در استان یزد #%11

شوند  کودک مبتال به اتیسم در استان یزد خبر داد که در مراکز تحت نظر بهزیستی مداوا می 11%#ییوی همچنین از شناسا
ها و مسئوالن آموزشی باید نسبت به این بیماری شناخت پیدا کنند تا این کودکان مورد ظلم قرار نگیرند و  خانواده: و گفت

 .درمان شوند

ای  و همچنین مراکز مشاوره 1%3#هزار مورد از خدمات مشاوره  91#بیش از : عفتی بیان دیگر خدمات بهزیستی گفت
 .اند، که صدای مشاور استان یزد در کشور رتبه اول را دارد استفاده کرده

 «دادگاه درمان مدار» اجرای طرح 

: اذعان کرد در استان ویژه معتادین متجاهر خبر داد و« دادگاه درمان مدار» مدیر کل بهزیستی استان یزد از اجرای طرح 
ها گزارشی رسیده باشد یا توسط پلیس دستگیر شده باشند در  این طرح ویژه معتادینی است که از آنها توسط مردم، خانواده

شوند و اگر هیچ سر پناهی نداشته باشند در سرپناههایی به  مراکز ویژه زیر نظر تیم متخصص نگهداری شده و ترک داده می
 .شوند صورت موقت نگهداری می

 .معتاد در کل استان از طریق این تیم تحت درمان هستند 4911تاکنون : عفتی عنوان کرد

 معلول و باالتر %های دارای  دار شدن خانواده خانه

 .خبر داد %1معلول و باالتر تا پایان سال  %های دارای  دار شدن خانواده وی از خانه

 ها هشدار مدیر کل بهزیستی استان یزد به خانواده

مهد کودک مکان بازی : ها خبر داد و گفت مدیر کل بهزیستی استان یزد همچنین نسبت به رقابتی شدن فضای مهد کودک
است اما این مکان نیز تغییر رویکردها به فضای آموزشی و رقابتی مانند سایر مقاطع نظیر دبیرستان و سال کنکور تبدیل 

 .شود و این یک زنگ خطر است ی

کنند که بیشترین آموزش را بدهد تا برای مثال فرزندشان در  والدین فرزند خود را در مهدهایی ثبت نام می: عفتی اظهار کرد
رسد یک مافیا پشت این قضیه باشد و این چنین نظام آموزشی  فالن مدرسه قبول شود و این اصال خوب نیست و به نظر می

 .کشاند ما را به سمت بی راهه می



هزینه : دک باید محیطی امن و ایمن برای بازی کردن و کسب مهارت های اجتماعی باشد افزوداینکه مهد کو وی بابیان
امروز مهدهای کودک برای صاحبان مهدها صرفه اقتصادی ندارد اما بیشتر هم نمیشود که به مردم فشار وارد نشود اما 

 .شد کودکان فراهم شوددولت باید به مهد کودک ها یارانه اختصاص دهد تا محیطی امن و ایمن برای ر

هزار کودک در روستا مهدها در حاشیه شهرها و روستاها خبر داد که حداقل یک وعده  /عفتی همچنین از ارائه خدمات به 
 .گیرد غذای گرم به آنها تعلق می

رتهای زندگی رنج متاسفانه امروز جامعه ما از آشنا نبودن نسلهای جدید با مها: مدیر کل بهزیستی استان یزد خاطر نشان کرد
ها به خصوص نظام آموزشی نسبت به این مسئله دغدغه داشته باشند و آنقدر که  ها و همه ارگان برد و باید خانواده می

ها نیز باید  دهند نسبت به نحوه زندگی کردن بچه ها و نظام آموزشی به فراگیری ریاضی و زبان و غیره اهمیت می خانواده
 .حساس باشند

 هفته بهزیستیهای  برنامه

برنامه از قبیل برگزاری جشن در  #/میلیارد تومانی و اجرای  /#افتتاحیه با سرمایه گذاری  4%عفتی همچنین از اجرای 
 .های مختلف شهر در هفته بهزیستی و همچنین حضور رئیس کل بهزیستی کشور در یزد خبر داد پارک
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