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پاسخ های شفاف مدیرکل به پرتکرارترین سواالت و شایعات درباره کمیته امداد در بیست وششمین گزارش «سرزده»

کمیته امداد ،نیازمند امداد مالی
گزارش :محمدبهبودینیا | عکس :خراسان

کمیته امداد امام خمینی(ره) یکی از نهادهای حمایتی کشورمان است که سال
 1357برای پشتیبانی از محرومان و مستضعفان و توانمندسازی آنها تاسیس
شد .نهادی که تا امروز ،خدمات قابل توجهی برای از میان برداشتن فقر در کشور
ارائه داده اما در کنار خدماتش ،همواره سواالت و ابهاماتی هم وجــود داشته.
سواالتی مثل چرا با وجود تعداد زیاد مستمندانی که در کشور خودمان نیازمند
کمک هستند ،کمیته امداد اصرار به رساندن کمک های مردمی کشورمان به
مستمندان دیگر کشورها دارد؟ سفر اخیر مدیرکل و جمع زیادی از نیروهای
این اداره به نصب صندوقهای صدقه کمیته امداد ،در مسیر پیادهروی زائران
کربال ارتباط دارد؟ چه لزومی دارد اداره کل کمیته امداد ،در ساختمانی با قیمت

کمکهای مردم کشورمان ،هرگز در دیگر کشورها هزینه نمیشود
صبحروزیکشنبههفتهجاری،بهصورتسرزدهبهادارهکلکمیتهامدادامامخمینی(ره)واقعدرخیابان
مدرسمشهدمیروم.برخیازمراجعان،مرخصیپرتعدادکارمنداناینادارهکلرادرروزهایاخیر،بهدلیل
سفرزیارتیبهکربال،جوریکهباعثشدهرونــدانجامامورکندشود ،یکیازنقاطضعفاینادارهمیدانند.
سراغ«حبیبا...آسوده»مدیرکلاینادارهرامیگیرموقرارمیشودبهشکلسرزده،بهیکیازشعبکمیته
امدادکهبهرسیدگیبهامورمددجویانحاشیهشهرمشغولاست،برویمودرمسیر،موضوعاتیراکهروزقبل
ودرگشتوگذارمیدانیامبهعنوانیکمراجعهکنندهبهکمیتهامداد،ازسویمددجویانمطرحشدهاز وی
میپرسم؛ «ماجرای سفر مدیرکل و همکارانش به کربال و نصب صندوقهای صدقه کمیته امداد ،در مسیر
پیادهرویزائرانکربالچیست؟آیاکمکهایمردمیکشورمان،بهمددجویاندیگرکشورهاتعلقمیگیرد؟»
آسوده در پاسخ به این ادعا ،توضیح میدهد« :وجوهاتی که به همت مردم کشورمان در
هر استان ،از طرق مختلف به کمیته امداد همان استان پرداخت می شود ،به هیچ وجه در
زمینه ای به جز کمک به مددجویان آن استان هزینه نمی شود ،چه برسد به این که این کمک
ها را به کشور دیگری بفرستیم و همه کمکها ،حتی صدقه هر شهر را در همان شهر هزینه
می کنیم .البته درباره مشهد ،در موارد محدود ،برای مسافران در راه مانده ،میزان بسیار
ناچیزی از این مبالغ را هزینه می کنیم و تمام .مردمی که در ایام سوگواری اربعین حسینیبه
سمت کربال رفتند ،صندوقهای صدقه کمیته امداد را در مسیر دیده اند و ممکن است دچار
سوءتفاهم شــده باشــند .اما باید گفت که این صندوقها ،به خاطر اجرای مدل کار کمیته
امداد در سوریه ،لبنان و عراق اســت .ما اعتباری در این کشورها هزینه نمی کنیم .مثال در
لبنان ،خود لبنانی ها یک تشــکل به اسم موسسه امام خمینی(ره) دارنــــد و صندوقهای
صدقات نصب کردهاند و صدقات مردم همان کشور را صرف رسیدگی به مستمندان کشور
خودشان می کنند .سفر من و تعدادی از کارمندان کمیته امداد به کربال هم ،برای زیارت و با
هزینه شخصی بود و هیچ مبلغی از کمک های مردمی کشورمان ،به عراق برده نشده است.
ضمن این که امسال ،بیش از  4000نفر از مددجویان کمیته امداد با وجوهات مردمی به
سفر زیارتی کربال فرستاده شــدند و این یکی از افتخارات ماست که در کنار توانمندسازی
افراد ،فعالیتهای فرهنگی عقیدتی هم داریــم».

1860

تعداد اشتغال ایجاد شده
توسط کمیته امداد استان
 6ماهه 98

121698
تعداد مسکن احداث شده
توسط کمیته امداد استان
از ابتدا تاکنون

میلیاردی در خیابان مدرس مستقر باشد و از آ نطرف ،مستمری افراد تحت
پوشش این اداره ،بسیار پایین باشد؟ کمیته امداد با چه فرمولی ،با توجه به تورم
های اخیر ،فقط چند هزارتومان به مستمری مددجویان اضافه کرده است؟ کمک
های مردمی به کمیته امداد ،در چه محلی هزینه می شود؛ حقوق کارمندان،
خرید ساختمان و خودرو برای این نهاد یا مستمری مددجویان؟ این سواالت
و تعدادی ابهام دیگر درباره عملکرد کمیته امداد طی دو روز حضور میدانی
خبرنگار خراسانرضوی در برخی شعب این اداره ،از سوی مراجعان مطرح شده
و مدیرکل کمیته امدادامام خمینی(ره) استان ضمن همراهی با سرزده ،به آن
ها پاسخ داده است.

برای خانهدار کردن مددجویان ،با مشکل بزرگ گرانی
زمینهای مشهد روبهروییم؛
شهرداری و آستانقدس و خیران کمک کنند
به یکی از شــعبات کمیته امداد ،واقــــع در میدان 15خرداد میرســیم .یکــی از مددجویان که
مستاجر است و ادعا میکند فقط  350هزار تومان مستمری ماهانه می گیرد ،از باال بودن اجاره
منزل مسکونی اش گالیه می کند و ضمن تشکر از اقدامات کمیته امداد ،میپرسد:
کمیتــه امداد بــرای تامین مســکن و پرداخــت اجاره مســکن مددجویــان ،چه قدمهــای موثر و
بلندمدتی برداشته؟»

مدیرکل کمیته امداد اســتان ،پاســخ میدهد« :تنها در مشــهد ،حــدود  11هزار
خانواده تحت پوشش کمیته ،فاقد مسکن هستند و در اســتان ،تعداد این خانواده ها
به حدود  20هزار نفر می رسد .در سال  ،97دو هزار مسکن نیازمند تعمیر و بازسازی
مددجویان را کارگشــایی کردیم اما شرایط حوزه مســکن به قدری وخیم شده که هم
اکنون تامین مسکن برای مدد جویان بسیار مشکل است .هرچند در حوزه روستایی
با کمک بنیاد مسکن ،اقداماتی در حال انجام است و امیدواریم  3000واحد روستایی
و شهری طی امسال در دستور کار تعمیر قرار گیرد .در شهرها بیشتر به سامان دهی
حوزه مسکن روی آورده ایم و این طرح را در قالب تامین مبالغ رهن و اجاره پیاده سازی
می کنیم .ضمن این که در مشــهد ،رایزنی های اولیه ای با شــهرداری و آستان قدس
خیر انجــام داده ایم تا در صورت تامیــن زمین ،در برنامه چند ســاله آینده،
و تعدادی ّ
اقداماتی در زمینه ساخت مسکن برای خانواده های محروم انجام شود .متاسفانه ما
در مشهد ،مشکل زمین داریم و مهم ترین مانع تامین مسکن در این شهر ،گرانی زمین
و باال بودن مبالغ رهن و اجاره اســت .اگر دســتگاههای اجرایی مختلــف و خیران در
سالهای اخیر ،همکاری هایی انجام می دادند قطعا ما می توانستیم پیش از اینها،
موضوع مسکن را که بار سنگینی روی دوش خانواده هاست ،حل کنیم .تا امروز هیچ
زمینی از ســمت هیچ نهادی برای خانه دار کردن مددجویان ،به کمیته امداد واگذار
نشده و امیدواریم دستگاه های متولی ،نگاه ویژه تری به این بخش داشته باشند».
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نفر

تعداد افراد آموزش دیده اشتغال
توسط کمیته امداد استان
از ابتدا تاکنون

65534

حامی

تعداد حامیان طرح های اکرام
ایتام و محسنین
در کمیته امداد استان

20716

فرزند

117.000.000.000

تعداد فرزندان مشمول طرحهای
اکرام ایتام و محسنین تحت
پوشش کمیته امداد استان

ریال

میزان صدقات مردم
طی  6ماهه 98

حقوق کارمندان کمیته امداد
از محل کمکهای مردمی نیست

کننابهسامانی
کمیتهامدادتوپجمع ِ
وسوءمدیریتهایکشورشدهاست

تمامیمددجویانامسالتحتپوشش
بیمهسالمتقرارگرفتند

مستمریمددجویان،متناسبباتورموگرانی
افزایشنیافتهاست

ن و امالک فراوان در
«چرا کمیته امداد با وجود بهره مند بودن از ساختما 
نقاط مختلف شهر مشهد که طبیعتا دارای ارزش مالی فراوانی است ،از
این دارایی به نفع توانمندسازی مددجویان مثل راهاندازی کالسهای
آموزشی ،تهیه جهیزیه ،افزایش مستمری ماهانه ،ارائه وام و ...استفاده
نمی کند؟ آیا حقوق کارمندان کمیته امداد ،از محل کمکهای مردمی
پرداخت میشود؟»

«چرا با وجود گذشت 40سال از تشــکیل کمیته امداد و فعالیتهایش،
هنوز مشکل فقر و تنگدستی در کشــور و میان تعداد زیادی از مردم حل
نشده است؟»

زن ســالخورده ای که از محله ساختمان مشــهد ،خودش را به این اداره
رســانده ،با چهره ای مســتاصل روی پله هــای راهروی این ســاختمان
نشســته و طبــق توضیــح یکــی از کارمنــدان ،چشــم هایش بــه بیماری
آبمروارید مبتالســت و به دلیل نداشتن وســع مالی ،امکان مراجعه به
چشمپزشک را نداشته.

داخل راهرو ،زنی که پرونده پزشکی همسرش را در دست دارد ،با دیدن
مدیرکل ،اعالم میکند از ســوی کمیته امداد به خانواده سه نفرهشان،
ماهی  360هزار تومان به عنوان مستمری پرداخت می شود و اکنون که
برای درمان همسر و پر کردن چاله چوله های زندگی ،دنبال گرفتن وام
قرض الحسنه است ،با مشکل بزرگی به نام ضامن روبه روست.

این دو ،از سواالت پرتکرار مددجویان کمیته امداد امام
است که مدیرکل این اداره ،در پاسخ میگوید« :ما هم به فروش
و استفاده از ساختمانها به نفع مددجویان فکر کرده ایم ،منتها
باید یاد آور شوم تعدادی از این ساختمانها ،استیجاری است و
نمی توان با قاطعیت اعالم کرد تمام امالک تحت اختیار کمیته
امداد ،متعلق به خودش است .ما در کمیته امداد ،هیچ وقت
به فضا و ابزار به عنوان اولویت نگاه نمی کنیم و سیاست براین
است که از امکانات به نفع محرومان ،با کمترین بوروکراسی
اداری ،بهره ببریم .در خصوص فروش و استفاده از امالک
و ساختما نهای این اداره در این مسیر هم ،نیازمند پاسخ
مثبت از سوی دفتر تهران به استعالم در این زمینه هستیم.
فارغ از این ،متاسفانه برخی افراد شایعاتی مطرح می کنند
که زیبنده خدمات شبانه روزی همکاران ما نیست .مثال
همین شایعه تامین حقوق کارمندان کمیته امداد از محل
کمک های مردمی و حقوق های چند میلیونی پرسنل.
مهم است بدانید حقوق کارمندان کمیته امداد هم از همان
منبعی پرداخت می شود که حقوق دیگر کارمندان
دولت و اگر کسی در این زمینه
ادعـــایـــی دارد ،حــاضــر به
شفا فسازی صددرصد
دربــــــــاره هــزیــنــه
کــردهــایــمــان
هستیم».

این دغدغه دیگر برخی شــهروندان درباره عملکرد کمیته
امداد است که حبیب ا ...آســوده در جواب ،می گوید« :من به
عنوان یک کارشــناس و نه یک مســئول ،می گویم به نظر من،
کن نابه ســامانی و ســوء مدیریتهای
کمیته امداد توپ جمع ِ
کشور شده است .و در اصل ،این کمیته امداد است که باید این
را از مدیران و مسئوالن نظام بپرســد و درباره فعالیتهایشان
در زمینه ریشه کن کردن فقر ،مطالبهگری کند .سال گذشته،
کمیته امداد در اســتان خراســان رضوی  123هــزار مددجو
داشــت ،منتهــا به دلیــل نوســانات اقتصــادی اخیــر 33هزار
خانــواده دیگر ،از پارســال تــا االن تحت پوشــش کمیته امداد
قرار گرفتنــد و هــم اکنون حــدود  156هــزار خانــواده تحت
پوشــش کمیته امــداد اســتان هســتند .اجــاره ها چنــد برابر
شده ،گرانی ها فشار می آورد ،تورم زیاد اســت و کمیته امداد
هم اکنــون از همه منابعش اســتفاده مــی کند تــا مبالغی را به
عنوانُ مســکن ،به جامعه تحت پوشــش خود تزریق کند تا این
خانواده ها دچار سوءتغذیه ،فســاد و نارضایتی شدید نشوند.
بضاعت کمیته امــداد که از محل کمک هــای مردمی و بودجه
ای که در اختیارش اســت فعالیت می کند ،همین قدر اســت.
در سال گذشــته ،در خراســان رضوی حدود  26میلیارد
تومان از صنــدوق هــای صدقات جمع آوری شــد
و ایــن در حالــی اســت که مثــا هزینــه درمان
مددجویــان ما در ســال گذشــته بــاالی 60
میلیارد تومان ،هزینه مســکن مدد جویان
 85میلیارد تومان و هزینه های اشتغال،
تحصیــل ،دغدغه هــای فرهنگی ،تهیه
جهیزیــه و لوازم منزل هــم باید مدنظر
قرار بگیرد».

به این بهانه ،از مدیرکل کمیته امداد استان ،درباره میزان
توجه به مســائل بهداشــتی و درمانــی مددجویان پرس و جـــو
میکنم که توضیح میدهد« :خوشــبختانه تمامی مددجویان
ما ،امســال تحت پوشــش بیمه ســامت قرار گرفتند و شرایط
بهتری به نســبت قبل ،از نظر توجه به بهداشت و درمان ایجاد
شده است .در مواردی شبیه این مادرمان نیز ،خدمات پرداخت
هزینــه ویزیت ارائــه می شــود .ولی همــان طور که بیان شــد،
مشــکالت مالی کمیته امداد ،دســت ما را برای ارائه خدمات
زن سالخورده،
شایسته تر بسته است ».پس از این صحبتهاِ ،
مشــکالتش را که از جنس مشــکالت دیگر مددجویان اســت،
با مدیرکل مطرح می کند و پاســخ می گیــرد .این جا برخالف
بســیاری از ادارات ،انتقادها متوجه مدیریت ناکارآمد و پاسخ
گو نبودن کارمندان نیســت ،بلکه بیشــتر از جنس درخواست
و نیاز است .در خواســتهایی که مدیرکل ،دلیل آن را کمبود
نقدینگی میداند و به صراحــت اعالم می کند دولت و مجلس
باید نــگاه ویــژه تری بــه کمیته امــداد داشــته باشــند ،چرا که
مددجویانش ،شایسته خدمات بهتری هستند.

آســوده در پاســخ به این زن و درباره موارد مشابه می گوید:
«ما خودمان تا سقف پنج میلیون تومان وام هایی به مددجویان
واجد شرایط پرداخت و اقســاطش را از مستمری مددجویان
کم می کنیم .ولــی برای مبالغ باالتر ،چنین مشــکالتی وجود
دارد کــه باید برایش چاره اندیشــی جدی کــرد .ضمن این که
قرار شده  20درصد به حقوق این افراد اضافه شود و این گونه،
دریافتی ماهانه هر کدام به  170هزار تومان در ماه میرســد.
اتفاقی که البته تا امروز نیفتاده و امیدواریم در نیمه دوم امسال
محقق شــود .اما واقعیــت این اســت که ایــن مبلغ بــا توجه به
تورم های اخیر ،بــه هیچ وجه جواب گوی هزینه های سرســام
آور نیســت و دولت نتوانســته معادل این گرانیها ،مســتمری
مددجویان کمیته امداد را افزایش دهد ».در ادامه ،مشخصات
این خانواده برای پیگیری درخواستشان یادداشت می شود
تا پــدر خانواده تحت درمــان قرار گیــــرد و دختر خانــواده ،در
کالسهای آموزشی توانمندسازی ثبت نام شود.

