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جامعه

خبر خ�ش برای معتادان | ترک کنید ، وام بگیرید
معاون ت�سعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیست� کش�ر گفت: زنان و مردان معتاد یک سال پس از بهبود م� ت�انند ۵۰ میلیون ت�مان وام خ�داشت�ال�

دریافت کنن

به گزارش همشهری آنالین به نقل از باشگاه خبرنگاران ج�ان، رض�ان مدن� معاون ت�سعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیست� کش�ر با اشاره به این
م�ض�ع که آمار قطع� در رابطه با زنان معتاد وج�د ندارد، گفت: مراکزی هستند که به بان�ان معتاد خدمات م� دهند و آمار این مراکز م�ج�د است.

وی ادامه داد: این افراد (زنان و مردان) یک سال پس از بهبود م� ت�انند ۵۰ میلیون ت�مان وام خ�داشت�ال� دریافت کنند. ح� بیمه این افراد هم از ۷ سال به
۹ سال افزایش یافته است که ت�سط سازمان بهزیست� به کارفرمایان پرداخت م� ش�د و حت� وام کارفرمایی به کارفرما و حق�ق معادل قان�ن کار به این افراد

پرداخت م� ش�د.

معاون ت�سعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیست� تصریح کرد: زنان بهبودیافته سرپرست خان�ار تحت پوشش بهزیست� قرار م� گیرند و تا زمان
ت�انمندشدن مستمری دریافت م� کنند. زنان و مردان� که در مراکز بازت�ان� و درمان حض�ر دارند، تا زمان ت�انمندی تحت نظر بهزیست� هستند و حت�

خان�اده های آن ها تا زمان خ�دکفایی از این مستمری بهره مند م� ش�ند.

رض�ان مدن� اضافه کرد: همچنین حرفه آم�زی برای این افراد انجام م� ش�د و مراکزی این زنان را تحت پوشش قرار م� دهند. متاسفانه نگاه جامعه نسبت به
این زنان متفاوت از مردان است. زنان� که در کمپ های قان�ن� هستند ت�سط همین مراکز برای دریافت وام معرف� م� ش�ند. شرایط دریافت وام برای این

زنان تسهیل شده است. 

وی با بیان این که واجدین شرایط وام خ�داشت�ال� به واحد مشارکت های اداره کل بهزیست� مراجعه کنند، گفت: کسان� که ترک اعتیاد داشته، بهبود یافته و
بر درمان ماندگار شده اند، به معاونت مشارکت های اداره کل بهزیست� شهر تهران مراجعه کنند.
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یک گ�ش� عال� با قیمت ارزان !

یک گ�ش� ارزان با امکانات بی نظیر در دستان شما

https://www.hamshahrionline.ir/service/Society
https://www.alinland.com/magical-offers?utm_source=hamshahri&utm_medium=banner&utm_campaign=size728-90
https://www.hamshahrionline.ir/news/611618/%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF
https://irfarabi.com/fixed-incom-fund/?utm_source=Hamshahrionline&utm_medium=DisplayWeb&utm_campaign=Fixed-incom
https://www.hamshahrionline.ir/service/Society/be
http://mfid.ir/invhmshri
https://api.mediaad.org/v2/events/click?iid=9bf6f571-0e06-433d-b04b-96955a6243a9&rid=200291&cid=28778&wid=1111&t=1625617839750&redir=https%3A%2F%2Fboldmobile.ir%2Fhonor%2Fhonor-9%2Fhonor-9a-64gb%2F
https://api.mediaad.org/v2/events/click?iid=c0e97028-3273-4a53-9422-af47258507b2&rid=197259&cid=28194&wid=1111&t=1625617839750&redir=https%3A%2F%2Fboldmobile.ir%2Fblu%2Fblu-g50-mega-dual-sim%2F

