گزارش ویژه

شــد امســال هم از محل تبصــره  14 ،14درصد
مســتمریها را افزایش دادیــم .از طرفی دولت
برای جبران این فشــار اقتصادی که بوجود آمد
بســته حمایتــی بــرای مددجویــان تعریف کرد
میدانیــد کــه کمیتــه امــداد و بهزیســتی اولین
گروهی بودند که بسته حمایتی دریافت کردند.
برای ســال آینده هم پیشــنهاد ما بــه مجلس و
دولت حداقل افزایش  20درصد بود که به امید
خدا محقق شد.
هدف از راهاندازی سامانه «خوب باشیم» چه
بوده؟
فتــاح :بــرای ایــن منظــور راهاندازی شــد که
نیروهــای جهــادی کــه در جاهــای مختلــف کار
میکننــد از کار همدیگــر مطلــع باشــند چون تا
االن به نظر میرســید بصورت جزیرهای انجام
میشــد و یک نــوع مــوازی کاری وجود داشــت
امــا بــا راهانــدازی ایــن ســامانه یــک همفزایــی
برای محرومیــت زدایی با اســتفاده از نیروهای
جهادی ایجاد خواهد شد.
بودجــه کمیتــه امــداد در کل چقــدر افزایش
مییابد؟
فتاح 12 :درصد اضافه شــده است مثل بقیه
نهادهای دیگر
مهمترین چالشی که در حال حاضر این نهاد
با آن روبهروست چیست؟
فتــاح :خب بــا اوضاع پیــش آمده مــا واقعاً
ناشــکری نمیکنیــم چون هــم عنایــت دولت،
هــم مجلــس و هم مــردم خوب بــوده ،بالخره
باید این تورم کنترل شود اگر مهار شود حتماً ما
مشــکالت کمتری خواهیم داشــت فقط توصیه
میکنیم شــرایط را کنترل کنند چون به جامعه
هــدف فشــار وارد میکنــد و موجــب میشــود
تعــداد مراجعه کننــدگان به این نهــاد افزایش
یابد.
در عملکرد چه نمرهای به خودتان میدهید؟
فتاح :مــن نباید به خودم نمره بدهم مردم
باید نمره بدهند
میــزان پتانســیل و ظرفیــت کمیتــه امــداد
درخصــوص افزایــش آمارجامعه هــدف چقدر
است؟

فتــاح :ببینیــد الزم نیســت ما حتماً ســاختار
امداد را گســترش دهیم نــه اعتقادی به این کار
داریم و نه به گســترش آن فکر میکنیم منتهی
چتــر مــا االن گروههای جهــادی هســتند یا این
همه خیریه و مرکز نیکوکاری و غیره ،مهم نگاه
مــا اســت ما نباید ســاختار و بودجه را گســترش

اقتـــــصادی

دهیم چون قصد توسعه کمیته امداد را نداریم
ولــی قصــد داریــم کوچکســازی اتفــاق بیفتد.
به اعتقاد من مشــکالت بایــد در مدیریت کالن
پیگیری شود اگر مساله مستمری باشد که خب
مثل یارانه پرداخت آن ســخت نیست ،مشکل
ما نگاه کالن و قانونی است که باید تغییر کند.
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