
 

 



 

 

  



 

 

08/01/95-بازدید از نمایشگاه فرش مهربان  
 بخشدار همراه به شربیان و مهربان دستباف فرش  نمایشگاه از بازدید ضمن استانداري بانوان و خانواده امور کل مدیر - امیري سهیال سرکارخانم

 سال روزهاي نخستین در را نمایشگاه این برگزاري کارشناسان، و مسئوالن از جمعی و مهربان فرش اتحادیه عامل مدیر شهردارمهربان، مهربان،

 بر تأکید و ها وابستگی کاهش راستاي در مهمی عامل دستباف، فرش صنعت و داخلی تولیدات از حمایت هدف با عمل و اقدام مقاومتی، اقتصاد

 توسعه فرایند در ها خانواده در زنان افزودند و نمودند بیان جامعه پیشرفت و توسعه ساز زمینه خودکفایی براي تالش و داخلی تولید هاي مزیت

  دارند بسزایی سهم درآمدزایی و اشتغال ایجاد راستاي در شربیان و مهربان شهر هنرمند زنان. دارند تأثیرگذار و مهم نقشی

 

 والدت مناسبت به آنا سالمندان خانه از بازدید

 11/01/95- )س( زهرا فاطمه حضرت

بهزیستی استان با حضور مدیرکل مدیر کل امور بانوان استانداري 

و ) س(آذربایجان شرقی به مناسبت روز والدت حضرت فاطمه زهرا 

  .ندروز زن و مادر ازخانه سالمندان آنا بازدید کرد



 

 

  17/01/95-دیدار با مادران شهدا

و روز ) ص(تبریک والدت باسعادت دخت نبی اکرم مناسبت به 

مادر وخاطر نشان کردند که صالبت و پایداري مادران گرامی 

شهیدان واال مقام ، بهترین الگوي ارائه ي اخالق اسالمی و رفتار 

شایسته  در بین اقشار مختلف جامعه وخانواده هاست و این مهم 

ز زن ومادر یاد وخاطره ي شهداي بلند مرتبه ، از استقامت وایثارگریهاي مادران سرافراز با اهداء ، الیق سپاس است و ضمن گرامیداشت رو

  .هدیه ولوح سپاس تقدیر وتشکربعمل آمد

ل از اسوه هاي صبر و یجشنواره تجلبرگزاري 
 18/1/95زیمقاومت در تبر

 

تبریز  در 'مقاومت و صبر هاي اسوه' یکروزه جشنواره سومین

 و مادر شش از نمادین صورت به جشنواره این دربرگزار شد 



 

 

 شهیدان با شد مادران تجلیل رسیدند شهادت به پژاك تروریستی گروه بدست که شهدایی و تحمیلی جنگ حرم، مدافع شهید همسر

 داد نشان و لرزاند را حاضران دل که گذاشتند نمایش به شورانگیزي نمایش مقاومت، از حمایت براي حرم مدافعان به خود جواهرات تقدیم

 .شد خواهد پویاتر روحیه، این با و پویاست و سرزنده مردم همدلی مبناي بر جهان نقشه از وسیعی گستره در مقاومت محور که

  19/01/95- استانژه بانوان شاغل یورزشی و کارگاه آموزشی و -برگزاري جشنواره فرهنگی 

اداره کل امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجان شرقی در جشنواره فرهنگی ورزشی و کارگاه آموزشی ویژه بانوان شاغل    مدیر کل

  .بانوان شاغل بازوان کمکی و فعال جامعه هستند: گفت

  22/01/95در خصوص بزرگداشت سه خرداد روز آزادسازي خرمشهر برگزاري جلسه

سازي خرمشهر بیان نمودند ایشان با بیان اینکه فتح خرمشهر انعکاس جهانی دارد وتالشـهاي رزمنـدگان   سخنان مبسوطی در خصوص آزاد 

اسالم در عملیات بیت المقدس منجر به آزادي خرمشهر گردید با  زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و اشاره به فرمایش مقام معظـم رهبـري   

  نسبت به برنامه ریزي در این خصوص اقدام نمودند  رهبري نگه داشتن یاد شهدا کمتراز شهادت نیست



 

 

 28/01/95-اولین جلسه کمیته زنان وخانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر

آگاهسازي : گفت در اولین جلسه کمیته زنان وخانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر  شرقی امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجانمدیر کل 

 .اساسی توانمند سازي آنان  در مقابل آسیبهاي اجتماعی است زنان ، رکن 

01/02/95-دیابت  بر غلبه شعار با سالمت زنگ نواخته شدن   

 رییس مدیر کل امور بانوان و خانواده ، تبریز، جمعه امام حضور با و تبریز 4 ناحیه) ص( النبیین خاتم دبستان محل در که اي ویژه مراسم در

 مجتهد اهللا آیت توسط سالمت زنگ گردید برگزار مدرسه این آموزان دانش و سالمت حوزه کارشناسان و تبریز، پزشکی علوم دانشگاه

  .آمد در صدا به  شبستري

04/02/95-بازدید از مجتمع سالمت شهید چمران به مناسبت هفته سالمت  
وي اظهار .شرقی به مناسبت هفته بهداشت از مجتمع سالمت شهید چمران بازدید کرد مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجان

اصلی .....  جز افراد آسیب پذیر  درجامعه می باشند، فقر فرهنگی وکمبود اطالعات و ناآگاهی  ،مردم  مناطق حاشیه نشین شهرها : داشت 

  آسیب پذیري این افراد می باشد  ترین عامل



 

 

  

-خرداد 15و سالگرد قیام خونین ) ره(خمینی  جلسه کمیته بانوان سالگرد ارتحال حضرت امام
05/02/95 

خرداد از  ارتحال حضرت امام به عنوان  نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت قهرمان  15قیام   سرکار خانم امیري مسئول کمیته بانوان

ایشان اشاره کردند که باید  . امنیت وآرامش را براي ملت به ارمغان داشته است) ره(نامبرده و فرمودند که رهبري خردمندانه امام خمینی 

واندیشه هاي ایشان را به نسل جوان )  ره(اشکوهتر برگزار و شخصیت امام خمینی برنامه هاي ارتحال امام را نسبت به سالهاي قبل ب

 .خرداد به هماهنگی و برنامه ریزي هاي فعالیت هاي ایام فوق پرداختند 15و 14بشناسانیم و در ادامه ایشان با توجه به اهمیت بزرگداشت 

  07/02/95-رانیت امه سالمین دوره مسابقات بانوان سازمان بیششممراسم افتتا حیه 
ششمین دوره مسابقات بانوان سالمت در مراسم افتتا حیه شرقی به مناسبت هفته  دیر کل امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجانم

  .در استان حضور یافت  سازمان بیمه سالمت ایران

  



 

 

  07/02/95- بازدید از نمایشگاه هفته سالمت

شهر سالم با «امور اجتماعی و سالمت شهرداري تبریز اقدام به برگزاري نمایشگاه هفته سالمت با شعار به مناسبت هفته سالمت، اداره کل 

به همین مناسبت مدیر کل امور بانوان و خانواده به همراه کارشناسان از نمایشگاه . درمحل  پارك ائل گلی تبریز  نموده است » شهروند سالم

  .مذکور بازدید به عمل آورد

  08/02/95  اران مهر اوجانیه یریشگاه دستاوردهاي خینمایرین و جشنواره خ
امام جمعه  ،باحضور پر خیر و برکت حضرت آیت اللّه مجتهد شبستري  جشنواره خیرین و نمایشگاه دستاوردهاي خیریه یاران مهر اوجان

روحانیت معزز و مسئولین محترم استانی وشهرستانی، با ، فرماندار شهرستان بستان آباد ،مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري ،محترم 

اهم اقدمات، طرحها . مدیره بنیاد خیریه یاران مهر اوجان برگزار شدهیأت هدف ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر بین خیرین و مدیر عامل و 

مصوب به انجام رسیده است، شامل فعالیت  و برنامه هاي اجرا شده توسط سمن که مطابق با موضوع فعالیت و اهداف مندرج در اساسنامه

  . هاي خیریه، آموزشی، فرهنگی و پیشگیري از آسیب هاي اجتماعی می باشد

  11/02/95 –بازدید از کارگاه تولیدي حمایتی معلولین باور بستان آباد 
نی و مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداري ضمن بازدید از کارگاه تولیدي حمایتی باور شهرستان بستان آباد  طی مذاکره با مسئولین استا

شهرستانی، با اشاره به فعالیت هاي خداپسندانه این مرکز که عالوه بر ارزش معنوي موجب حل مشکل بیکاري، درآمدزایی، غنی سازي 



 

 

این کارگاه با تحت پوشش قرار . غت معلولین شده است تالش بر حل مشکالت این عزیزان را از جانب مسئولین خواستار شدنداوقات فرا

نفر از معلولین ذهنی و با هدف آموزش، حرفه آموزي و ایجاد مهارت هاي اجتماعی توانسته است خدمات ارزنده اي به این  33دادن حدود 

  جاد محیط صمیمی و شاد براي معلولین و حمایت روانی و مالی از اهداف این کارگاه تولیدي حمایتی ای. قشر از جامعه ارائه دهد

  .می باشد

  11/02/95–بازدید از کارگاه کارآفرینی کشت و پرورش قارچ   
صندوق کارآفرینی امید  مدیر محترم –مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداري به همراه جناب آقاي آخوند زاده  –سرکار خانم امیري 

ضمن بازدید از بخش هاي مختلف این مجموعه، فعالیت بانوان از جمله در زمینه هاي اشتغال و کارآفرینی را بسیار مهم و موثر ارزیابی 

  . کردند

هیالت از صندوق این کارآفرین  ضمن شرکت در کالسهاي فنی و حرفه اي و اخذ آموزش هاي الزم در زمینه کشت و پرورش قارچ با اخذ تس

نفر بصورت غیرمستقیم یکی از  6نفر بصورت مستقیم و  2کارآفرینی امید و راه اندازي دو سالن پرورش قارچ و ایجاد اشتغال براي حدود 

  .  بانوان پرتالش و کارآفرین استان می باشند

  

 



 

 

  18/02/95 - استان  گروه کاري حقوق کودك در

از تشکیل گروه هاي کاري با عضویت دستگاه هاي اجرایی، مراکز علمی دانشگاهی و سازمان هاي مردم نهاد فعال در  سرکار خانم امیري 
کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده به عنوان ساختار متناظر استانی براي موضوعات مرتبط با : خبر داد و بیان داشت  زمینه کودکان 

  مباحث پس از بررسی کارشناسی در گروه هاي کاري مرتبط به کار گروه تخصصی ارجاع می شودحوزه کودکان انتخاب شده که 

رعایت حقوق : با اشاره به اقدامات خوب سازمان هاي مردم نهاد فعال در زمینه کودکان و برخی از دستگاههاي اجرایی، تاکید کرد همچنین 

، کودکان کار و کودکان بازمانده از تحصیل، کودکان حاصل از ازدواج با اتباع کودکان و آگاه سازي اقشار جامعه با مصادیق کودك آزاري

  .بیگانه باید در گروه کاري مورد بحث و بررسی قرار گیرد

   



 

 

  19/02/95-هموفیلیماران یزنی مجتمع درمانی، رفاهی و فرهنگی ب مراسم کلنگ
سرکار خانم امیري  مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداري با شرکت در مراسم کلنگ زنی از تالش هاي مدیر کانون تشکر و قدردانی 

 .  نموده و ارتباط و تعامل سمن ها با مدیران و مسئوالن را در جهت رفع مشکالت امري الزم و ضروري دانستند

23/2/95 -نمایشگاه دستاوردهاي زنان پارك شمس  
موسسه خیریه نیکوکاري تبریز از سازمان هاي مردم نهاد استان به مدیرعاملی آقاي امامی به نفع کودکان سرطانی و بی سرپرست و 

در این نمایشگاه آثار و صنایع دستی زنان هنرمند از . بدسرپرست نمایشگاهی به مدت یک هفته در پارك بانوان شمس برگزار کرده بود
  . به نمایش و فروش گذاشته شده بود) افی، بافتنی، خیاطی، گلدوزي، گلهاي آپارتمانی و تزئینی، سفال و غذاقالب ب(جمله 

 26/2/95 ن جلسه کارگروه بانوان و خانواده استانداري با حضور دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك یبرگزاري اول

گري حقوق کودکان،  هاي مردم نهاد در مطالبه با اشاره به نقش سازمان نشست  دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك در اینالوندي 

سال تشکیل می دهند و برقراري عدالت در رفاه، سالمت، امور اجتماعی و فرهنگی و  18درصد جمعیت کشور را افراد زیر  30: اظهارکرد

مظفر الوندي با اشاره به این که کودکان .توجه قرار گیرد آموزش و کیفیت زیست آنان از موضوعات مهمی است که باید بیش از پیش مورد

ها و قواعد بنیادین قانونی و عرفی موجود کشور تدوین شده و  سند ملی حقوق کودك با تکیه بر ارزش: کشورهستند، ادامه داد هاي  سرمایه

  .پوشانده شودمفاد آن جامه عمل  به  ود تاسازي ش تالش بر این است که در مراحل اجرایی منطبق بر فرهنگ و شرایط هر استان بومی



 

 

تجربه نشان داده : دیده است، افزود با بیان این که سرمایه اصلی کشور نیروي انسانی سالم و آموزش، معاون سیاسی و امنیتی استانداري نیز 

هاي روحی و روانی  ودکی دچار آسیبدهد توسط افرادي است که در ک هاي اجتماعی که در جامعه رخ می ها و آسیب است که بسیاري از بزه

 .اند شده

  

  

  

  

   



 

 

26/2/95بازدید دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودك از مراکز مربوط به نگهداري کودکان  
بازدید از بند نسوان زندان تبریز با هدف بررسی  -)ع(بازدید از مدرسه  دخترانه مروج سالمت شهر تبریز  با نام مدرسه بنت الحسین 

نگهداري کودکانی که به همراه مادران خویش در  وضعیت

بازدید از کانون اصالح و تربیت  –.زندان به سر می برند

بازدید از موسسه  - کودکان و نوجوانان شهر تبریز

نگهداري دختران بی سرپرست و بد سرپرست طوبی شهر 

بازدید از موسسه نگهداري کودکان کار و خیابانی  - تبریز

  بازدید از شیرخوارگاه احسان  -فرزندان رحمت تبریز

   



 

 

 30/2/95 بانوان شهرستان کلیبرنشست تخصصی بررسی مسائل و مشکالت 

سرکار خانم امیري مدیرکل محترم امور امور باتوان و خانواده استانداري،با اشاره به نامگذاري سال جاري توسط مقام معظم رهبري، حمایت  

ا از جمله مصادیق اقدام و از زنان کارآفرین، ایجاد سازمانهاي مردم نهاد، تشکیل تعاونی هاي خرد زنان و ایجاد صندوقهاي خرد اقتصادي ر

مدیرکل محترم دفتر  امور روستایی استانداري نیز در این جلسه به تشریح طرح حمایت از فعالیتهاي . عمل در حوزه بانوان برشمردند

 .اقتصادي روستاها پرداخته و از کارافرینان و سرمایه گذران خواستند تا از فرصت ایجاد شده توسط دولت بهره مند شوند

 3/3/95خرداد  3یل ازسرکار خانم حسینی نویسنده کتاب دا، به مناسبت تجل

به مناسبت سال روز آزاد سازي خرمشهر جمعی از بانوان آذربایجان شرقی بویژه مدیر کل امور خانواده وبانوان استانداري که حامل پیام 

از شیرزنان شجاع و ایثارگر ایران اسالمی در جنگ تحمیلی واز    سالم وتبریک استاندار محترم بودنداز سرکار خانم سیده زهرا حسینی

     می باشد دیدار به عمل آوردند) دا(جانبازان دوران دفاع مقدس که راوي کتاب ارزشمند 

ردهمایش کوه روي  بانوان به عون ابن علی به مناسبت سوم خرداد  
ضمن تبریک سالروز آزاد سازي خرمشهر و برگزاري مسابقه در بین  این همایش پس از طی مسیر و صعود به قله وتفرجگاه عون بن علی 

بانوان در مزار شهداي گمنام حضور یافته ویا نثار شاخه گل وفاتحه   وسپس   خواهران جوایزي به برندگان به مناسبت همین روز اهداء گردید
 .پیمان کردندبراي شهیدان با آرمانهاي امام راحل ونظام مقدس جمهوري اسالمی ایران تجدید 



 

 

 

  6/3/95خرداد سوم حماسه سالروز مناسبت به زندانی زنان گردهمایی

در این مراسم سرکار خانم صدیقه صارمی از امدادگران وجانبازان دفاع مقدس می باشد به سخنرانی پرداخته وبه ایثارگري ها وفداکاریهاي 

رزمندگان اسالم در طول دفاع مقدس پرداخت نمودند و با توجه به تاکید مقام معظم رهبري مبنی بر مهم بودن تهاجم فرهنگی دشمن 

دیده شوم و توجه دشمنان به تغییر فرهنگ دینی وحجاب وعفاف ، خواستار رعایت حجاب وعفاف وارزش گذاري به تحکیم ومقابله با این پ

 . خانواده یگدیگر نمودند 

 10/3/95  دار با خانواده محترم شهید بزرگوار محمد ایپچی حق  به مناسبت سوم خردادید

ري به همراه مشاور امور بـانوان بنیـاد شـهید وامـور ایثـارگران روز دوشـنبه مـورخ        به مناسبت سالروز آزاد سازي خرمشهر سرکار خانم امی

  .از خانواده محترم شهید بزرگوار محمد ایپچی حق دیدار به عمل آمد 10/3/95

 سپس خانم امیري که حامل سالم وپیام استاندار محترم بودند با اهداء لوح تقدیر از خانواده ایشان تجلیل به عمل آوردند



 

 

)ره(برگزاري سومین نشست تخصصی بانوان به مناسبت بیست وهفتمین سالگرد ارتحال جانسوز امام خمینی   
 13/03/95مورخ

،  95خـرداد سـال    15به مناسبت بیست و هفتمین سالروز رحلت جانسوز امام خمینی ره و گرامیداشت یاد و خاطره شـهداي قیـام خـونین    

، سومین نشست تخصصی خود را با حضور جمع کثیري از بانوان شهر تبریـز در محـل آسـتان مقـدس     کمیته بانوان استان آذربایجان شرقی 

  .، شهر تبریز برگزار نمود)ع(امامزاده سید حمزه 

  
   



 

 

  16/03/95مورخ  –طرح تحکیم و تعالی بنیان خانواده با رویکرد کاهش طالق 
کاهش طالق و تسهیل ازدواج کارگاه آموزشی زوج درمانی  در شهرستان مرند در راستاي طرح سند تحکیم و تعالی بنیان خانواده با رویکرد 

  .برگزار شد

کرمی معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه 
شهرستان مرند در این جلسه با اشاره به 

مهمترین آسیبهایی که : . آسیبهاي اجتماعی گفت
نه تنها شهرستان مرند بلکه کل کشور با آن 

ست ، افزایش مصرف مواد مخدر دست به گریبان ا
در بین جوانان به ویژه مواد مخدر نوپدید از نوع 

افزایش طالق در بین . شیشه و کراك می باشد
زوجها  جایگاه بعدي آسیبهاي اجتماعی را در 

 .سطح کشور به خود اختصاص داده است 

   



 

 

  20/04/95شرقیبرگزاري کارگروه توسعه و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب استان  آذربایجان 

متاسفانه عده اي از هموطنان : تیر در مسجد گوهرشاد اظهار کرد 21با اشاره به حادثه روز  امیري در جلسه کارگروه عفاف و حجاب استان 
  .در این واقعه به دلیل حمایت از حجاب و عفاف به شهادت رسیدند

تمامی افراد جامعه بخصوص جوانان و بانوان باید به حرمت خون : کردوي با انتقاد شدید از وضعیت عفاف و حجاب موجود در جامعه تصریح 
 .شهیدان،مقوله حجاب و عفاف را جدي بگیرند

 

  25/3/95به مناسبت هفته جهاد کشاورزي ریشهرستان عجبشدری یصندوق هاي اعتباري خرد زنان روستا راه اندازي

اداره کل امور بانوان استان و سازمان جهاد استان و  صندوق کار آفرینی امید با همکاري صندوق اعتبارات خرد ویژه زنان روستایی وعشایر 

حضور سرکارخانم مافی مدیر ملی صندوق هاي اعتبارات خرد کشاورزي با 

در شهرستان عجب شیربه  وجمعی از مسئولین استانی زنان روستایی کشور

  .مناسبت هفته جهاد کشاورزي راه اندازي شد



 

 

نقش زنان در اقتصاد مقاومتی در تمام  عرصه هاي  : گفتدر  این مراسم   شرقی بانوان و خانواده استانداري آذربایجانامور مدیر کل   

  .فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي  حائز اهمیت می باشد

شاره و با توجه به ، اهداف و ویژگی هاي تامین مالی خرد در جهان و کشور ا مدیر ملی صندوق هاي اعتبارات خرد زنان روستایی کشور

پتانسیل موجود در استان آذربایجان شرقی اجراي طرح مذکور را جهت توانمند سازي زنان روستایی استان در قالب صندوق هاي خرد 

   . محلی مفید دانست

  27/03/95  برگزاري جلسه کمیته هاي مشترك کارگروه عفاف و حجاب
کارگروه توسعه و تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب : سرکار خانم امیري مدیر کل  محترم امور بانوان و خانواده با طرح  دستور جلسه فرمودند

یکی از سه کارگروه زیر مجموعه ستاد صیانت از حقوق شهروندي و امنیت اجتماعی استان می باشد که استمرار جلسات آن وابسته به 

  .  هاي پنجگانه عفاف و حجاب و ارسال مصوبات می باشدتشکیل جلسات کمیته 

  06/04/95دومین جلسه کمیته زنان وخانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر   

ضمن عرض  سرکار خانم امیري مدیر کل امور خانواده و بانوان استانداري، در دومین جلسه کمیته زنان وخانواده ستاد مبارزه با مواد مخدر 

جوانان و : جهت ارتقاي سالمت اجتماعی برگزاري سمینار و کارگاههاي آموزشی براي اقشار مختلف از جمله : خیر مقدم به حضار گفت



 

 

، محالت )خانواده ها ي بی سرپرست، تک سرپرست، بد سرپرست، معتاد و زندانیان(نوجوانان ، خانواده هاي در معرض خطر و پر خطر 

  . الزم وضروري می باشد.... وده، کارگران کارخانجات، سربازان،متصدیان اماکن، کارکنان ادارات  حاشیه نشین و آل

  27/04/95سمینار آموزشی مهارت بازدارندگی 
به مناسبت هفته عفاف و حجاب و طبق مصوبات جلسه شوراي فرهنگی و اجتماعی استانداري ، سمینار آموزشی هنر ظریف مهارت 

  .به معروف و نهی از منکر در سالن جمهوري استانداري برگزار شد بازدارندگی یا امر

امر به معروف و نهی از  :گفتمدیرکل امور بانوان استانداري امیري 
منکر، غیرت دینی و احساس مسئولیت است؛ ما نیز در تالش 
خواهیم بود که به این موضوع مهم پرداخته و در اصالح جامعه سهیم 

 .باشیم

  



 

 

  
 

 30/04/95 کرد اقتصاد مقاومتییآموزشی نقش زنان در اصالح الگوي مصرف نان با روش یهما

معاون هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري آذربایجان شرقی در این همایش با اشاره به اهمیت و نقش جناب آقاي نواداد     

جایگاه و پایگاه خاص خود در خانواده ها، نقش بسیار مهمی در تامین بانوان به دلیل : بانوان در ترویج فرهنگ صحیح الگوي مصرف، گفت

  .سالمت جامعه بر عهده دارند

12/05/95برگزاري جلسه هماهنگی برنامه هاي دهه کرامت و روز دختر   

دهه کرامت و و آغاز ) س(امیري مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري، ضمن تبریک فرا رسیدن سالروز والدت حضرت معصومه 

داند، دین  تنها دینی که دستیابی به عزت و کرامت حقیقی بانوان را جزء اهداف اصلی خود می :نامگذاري این روز به نام روز دختر گفت 

ا هاي رفیعی که شایسته آنه اسالم است و دختران مسلمان باید به جایگاه واالي خود آگاه بوده و با رعایت عفاف و حجاب خود به موقعیت

  .است، نائل شوند

      95/05/19 زي وهماهنگی به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدسیجلسه برنامه ر



 

 

جلسه اي در خصوص هماهنگی برنامه هاي هفته دفاع مقدس با تشکیل کمیته بانوان در محل اتاق جلسه  19/5/95در روز سه شنبه مورخ 

بند به تصویب رسید ومقرر شد دستگاههاي عضو کمیته در اسرع وقت  16مصوبات در دفتر امور خانواده وبانوان استانداري تشکیل و 

   .هماهنگی هاي الزم را در این زمینه مبذول دارند تا برنامه ها نسبت به سالهاي قبل با شکوهتر برگزار گردد

  18/05/95برگزاري جلسه  آموزشی آمادگی مسابقه اتومبیلرانی بانوان شهر تبریز 
بات جلسه کمیته هماهنگی روز دختر و دهه کرامت، اولین جلسه هماهنگی و آماده سازي مسابقه اتومبیلرانی بانوان شهر براساس مصو

  .تبریز در محل پیست اتومبیلرانی مجموعه ورزشی یادگار امام برگزار شد

ین برنامه ، خواهان اطالع رسانی گسترده در امیري مدیر کل امور بانوان ضمن حضور در برنامه ، ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان ا

  .جهت حضور هر چه بیشتر بانوان شهر تبریز شد

شایان ذکر است ، بانوان حاضر در برنامه ، ضمن بهره مندي از آموزشهاي مسئولین مربوطه، به اجراي مسابقه اتومبیلرانی به صورت نمادین 

  .  پرداختند

، شناخت انواع موادمخدر و پیامدهاي مصرف آن براي کارکنان د یاري از اعتیشگیپبرگزاري کارگاه آموزشی 

 26/05/95استانداري  



 

 

نفر از کارکنان استانداري به همت کمیته  150، شناخت انواع موادمخدر و پیامدهاي مصرف آن براي پیشگیري از اعتیادکارگاه آموزشی 

با تاکید بر حوزه  اساتید  در این کارگاه.برگزار شد 26/5/95اري در مورخه جمهوري استاندسالن امور بانوان ستاد مبارزه با مواد مخدر در

کلیات و مفاهیم آشنایی با انواع مواد مخدر و اثرات روانی و جسمانی هر  فرهنگی و پیشگیري مبارزه با مواد مخدر، مباحثی پیرامون

ل فردي ،عوامل خانوادگی،    عوامل محیطی و اجتماعی،عواقب و کدام،اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر،علل و عوامل موثر در اعتیاد،عوام

  .پیامدهاي ناخوشایند فردي و اجتماعی سوء مصرف مواد مخدر در سازمان هاي دولتی بحث نمودند

  06/06/95مورخ  -ن و فعاالن حوزه اقتصادینشست تخصصی بانوان کارآفر

هماهنگی امور اقتصادي و توسعه منابع ضمن تشکر از بانیان این نشست و در این نشست جناب آقاي نواداد سرپرست محترم معاونت 

 تبریک هفته دولت بر اهتمام مسئوالن در رفع مسائل و مشکالت واحدهاي تولیدي و صنعتی در سال اقتصاد مقاومتی تأکید کردند

مدیر کل امور  -سرکار خانم سهیال امیري

 خانواده و بانوان استانداري با تبریک هفته

دولت و تشکر از حضار در خصوص نقش زنان 

فعال اقتصادي در دولت تدبیر و امید مطالبی 

بیان و سپس گزارشی از اهم فعالیت هاي انجام 



 

 

 شده پیرو نشست سال قبل در حضور استاندار محترم ارائه نمودند

مردم استان در مجلس شوراي اسالمی ضمن بیان سرکار خانم دکتر زهرا ساعی و سرکار خانم دکتر معصومه آقاپور از نمایندگان منتخب 

نظرات و دیدگاه هاي خود درباره اشتغال بانوان، مساعدت و همراهی خود را در رفع مسائل و معضالت فراروي حضور بانوان در عرصه هاي 

  . اقتصاد و تولید اعالم نمودند

  10/06/95استان در عرصه اقتصاد  مقاومتی لسه هماهنگی برگزاري نمایشگاه توانمندیهاي زنان روستایی  وعشایري ج

در اولین جلسه هماهنگی برگزاري نمایشگاه توانمندیهاي زنان روستایی   شرقی امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجانمدیر کل 
 یکی از اقدامات را در عرصه هاي مهم اقتصادي واجتماعی   توانمندسازي زنان روستایی : وعشایري استان در عرصه اقتصاد  مقاومتی گفت

    . دولت تدبیر امیددر توسعه یافتگی کشور  برشمرد و با برکت مهم 

  13/06/95آذرشهر  شهرستان یی درصندوق اعتباري خرد زنان روستا 5افتتاح 

اداره کل امور بانوان استان و سازمان جهاد استان و  با همکاري صندوق کار آفرینی امید صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی وعشایر 

مدیر کل امور بانوان وخانواده استانداري در این مراسم  آذر شهر افتتاح شددر شهرستان  کشاورزي با حضور جمعی از  مسئولین استانی

  .اقتصاد مقاومتی را مطرح نموده استیک از دغدغه هاي مهم دولت توانمند سازي روستائیان و عشایر می باشد که در این راستا : گفت



 

 

 15/06/95  براي زنان قالیبافري از اعتیاد یبا هدف پیشگ کارگاه آموزشیبرگزاري 

نقش زنان قالیباف در ارتقاي  کارگاه آموزشی

سالمت اجتماعی با هدف پیشگیري از اعتیاد به 

همت اداره کل امور بانوان وخانواده وبا همکاري 

نفر از زنان  200اداره کل کمیته امداد  با شرکت 

قالیباف در سالن آمفی تئاتر کمیته امداد  

  .برگزار شد

   



 

 

 06/95/ 25      ک اسکویجشنواره بات

  

جشنواره باتیک اسکو  به همت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري آذربایجان شرقی و با مشارکت فرمانداري، بخشداري، 

  . شهریور  در اسکو برگزار شد 27الی  25شهرداري، آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسکو از تاریخ 

وان استانداري ضمن شرکت در مراسم افتتاحیه  این جشنواره و بازدید از نمایشگاه  دستاوردهاي روستایی، بازي مدیر کل امور خانواده و بان

هاي بومی و محلی، نمایشگاه صنایع دستی و ورك شاپ باتیک ضمن بیان اهمیت صنایع دستی در اقتصاد مقاومتی و نقش آن در ایجاد 

صاد روستاها اشاره و چاپ باتیک که به نام شهرستان اسکو ثبت ملی شده است و نان اسکو را از اشتغال و توسعه پایدار به نقش زنان در اقت

    .  مهم ترین شاخصه هاي فرهنگی و اقتصادي شهرستان عنوان نمودند



 

 

  04/07/95بازدید مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري از بیمارستان الزهرا ء تبریز 

بیمارستان زنان و زایمان الزهراء تبریز و همچنین   بررسی وضعیت بیمارستان مدیرکل امور بانوان و خانواده به منظور آشنایی با خدمات 
  .استانداري از بیمارستان مذکور  بازدید نمود

عیادت و از آنها  در این بازدید دو ساعته مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري ، ضمن بازدید از قسمتهاي مختلف بیمارستان با بیماران
امیري همچنین از مدیریت و پرسنل خدوم و زحمتکش بیمارستان به علت سعی و تالش در جهت ارائه هر چه بهتر خدمات به . دلجویی نمود

  .بیماران تقدیر و تشکر نمود

  07/07/95 شهرستان ملکان  ن جشنواره دوشابین جشنواره انگور و دومیسوم  

توامندیهاي زیادي در زمینه عرصه با توجه به اینکه شهرستان ملکان : استان ضمن شرکت در این جشنواره گفت امیري مدیر کل امور بانوان 

برندسازي و فروش محصوالت می تواند ایفا محصوالت کشاورزي دارد برگزاري چنین جشنواره ها نقش موثري در راستاي اقتصاد مقاومتی و 

  .کند

  7/7/95مقدس ،جبهه پایداري ومقاومت برگزاري همایش نقش زنان در دفاع 
: آذربایجان شرقی با اشاره به نقش تاثیرگذار مادران و همسران شهدا و رزمندگان در دوران دفاع مقدس، اظهار داشتمحترم استاندار
  .هاي شهدا حامل پیام و رسالت آنان هستند خانواده



 

 

بهه مقاومت، با اشاره به این که مادران و همسران رزمندگان، مشوق آنان دکتر اسماعیل جبارزاده در همایش نقش زنان در دفاع مقدس و ج
گیرند و  پدران و مادران و همسران و فرزندان شهدا اولین کسانی هستند که مورد شفاعت آنها قرار می: براي حضور در جبهه بودند، افزود

  خوشا به حال مادران شهدا که چنین فرزندان پاك و مقدسی تربیت کردند

 .ر این آیین از مادران شهداي مدافع حرم استان آذربایجان شرقی تجلیل شدد

  

  11/07/95افتتاح نمایشگاه توانمندیهاي پاك شده گان 

نمایشگاه فرش از توانمندیهاي پاك شده گان در تبریز  با حضور سردار نصرتی دبیر شوراي ستاد مبارزه با مواد مخدر وسرکار  خانم امیري 
بانوان وخانواده استانداري و رئیس کمیته زنان وخانواده ، شوراي هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان  و به همت شرکت لچک مدیر کل امور 

)  16ماده (ترنج بهشت آذربایجان  جهت حمایت از توانمندیهاي خانواده هاي مددجویان  در مرکز درمان و نگهداري، کاهش آسیب معتادان 
  .افتتاح شد

  12/07/95در شهرستان شبستر  ریان و عشایها و دستاوردهاي روستائیشگاه توانمندیانماولین  
 

 
جمعی از مسئولین و  مدیر کل اموربانوان وخانواده استانداري  اولین نمایشگاه توانمندیها و دستاوردهاي روستائیان و عشایر با حضور 

  . استانی وشهرستانی در محل مقبره شیخ محمود شبستري  افتتاح  شد

 



 

 

 13/07/95ی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعییبرگزاري دوره آموزشی آشنا

مصوبات صورت جلسه در هفته دولت سال جاري و براساس » دومین نشست تخصصی بانوان کارآفرین و فعاالن حوزه اقتصاد«پیرو برگزاري 
مذکور، دوره آشنایی با قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی ویژه بانوان فعال باحضور مدیر کل تأمین اجتماعی استان، روساي ادارات 

 زار شدتأمین اجتماعی و جمعی از بانوان کارآفرین و فعاالن حوزه اقتصاد در محل سالن اجتماعات اداره کل تأمین اجتماعی استان برگ

  

  جانشرقییدر استان آذرباICTجلسه شناسائی وبررسی مشکالت زنان وخانواده در حوزه 
این جلسه با حضور سرکار خانم رادفرد مسئول امور زنان وخانواده وزارت ، شرکت ها وسازمان هاي تابعه 17/7/95در مورخه 

  نواده وبانوان استانداري برگزار گردید ارتباطات وفناوري اطالعات وحضور سرکار خانم امیري مدیر کل امور خا

ی و ارتقاي تاب آوري ین دوره کارگاه هاي توان افزایل و بررسی اجراي اولیتحلبرگزاري نشست 
  اجتماعی زنان و خانواده

اولین دوره کارگاه هاي توان افزایی و ارتقاي تاب  "مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجان شرقی از اجراي موفق و بدون نقص  
 .در استان خبر داد "آوري اجتماعی زنان و خانواده



 

 

با اشاره  "رتقاي تاب آوري اجتماعی زنان و خانوادهتحلیل و بررسی اجراي اولین دوره کارگاه هاي توان افزایی و ا "سهیال امیري در نشست 
شرقی یکی از  خوشبختانه استان آذربایجان: به ابالغیه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري به استان مبنی بر اجراي این دوره افزود

  .ن پایلوت انتخاب شدمیلیون تومان به عنوان استا 80استان هایی بود که براي اجراي این طرح با اعتباري در حدود 

   



 

 

جلسه گروه کاري زنان روستایی وعشایري باعنوان ساماندهی محصوالت و فرآورده هاي زنان 
 روستایی وعشایري استان

دومین جلسه گروه کاري زنان روستایی وعشایري با عنوان ساماندهی محصوالت و فرآورده هاي زنان روستایی وعشایري استان با حضور  
  .مدیر کل اموربانوان استان و جمعی از مسئولین استانی در راستاي اقتصاد مقاومتی تشکیل  شد

زنان روستایی و عشایري در تولید محصوالت وفراورده هاي : گفت جلسهشرقی در  این  مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداري آذربایجان  
در عرصه  و بازراریابی محصوالت با معضالت  …فعالیت    کشاورزي نقش به سزایی دارند  ولی به دلیل عدم داشتن  مجوز بهداشتی و پروانه

  . فراوانی روبرو می شوند


