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جوابیه صندوق بازنشستگی خراسان رضوی

به گزارش تأمین کاالهای اساسی بازنشستگان و پاسخ خراسان

در پی انتشار گزارشی در باره معطل بودن 111
هزار خانوار بازنشسته خراسان رضوی برای تعیین
ساز وکار دریافت کاالهای اساسی با عنوان« مدیر
کل صندوق بازنشستگی استان :وظیفه بنده
نیست» علیرضا کریم دادی ،مدیر کل صندوق
بازنشستگیخراسان رضوی جوابیهایبهخراسان
ارسال کرد که در آن آمده است :خبر مندرج مورخ
 98.2.31با تیتر قابل تأمل ،از طرف این مدیریت
موجب شگفتی گردید چرا که از خبرنگار متعهد

و خبره تان توقع بیش از این ها بود .خبری که در
اصل باید انعکاس دهنده دغدغه و نگرانی و تالش
های این مدیریت ،برای جبران بخشی از نیازهای
بازنشستگان و وظیفه بگیران معزز استان باشد،
با کمی سهل انگاری و کم لطفی به گونه ای دیگر
مطرح شد .مکاتبات متعدد این مدیریت به منظور
متقاعد کردن اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
بــرای تخصیص کــاالی یارانه ای به جامعه پیش
کسوتان ،خود گواه این مدعاست و عدم همکاری

پذیرش اینترنتیwww.37010.ir :

الزم اداره کل موصوف برای نوع و نحوه توزیع به
رغم آن چه در گفته های معاون اداره کل پیش
گفته آمده است ،موجب گردید تا این مدیریت به
رغم این که در شرح وظایفش پیگیری ،تخصیص و
توزیع کاالهای اساسی نبوده ،نیست و نخواهد بود
و صرفا جهت همراهی با جامعه هدف و رفع بخشی
از نیازهای اساسی ایشان ،مکاتبه ای با مدیریت
حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری در تهران
برای هموار نمودن امور پیش رو انجام دهد ،فلذا
ضمن رصد مراکز توزیع بسیاری در سطح استان،
همزمان با یکی از فروشگاه های زنجیره ای رایزنی
ها انجام گردید تا پس از تایید موارد توسط اداره
کل حقوقی صندوق بازنشستگی کشوری ،مراتب
به کانون هــای بازنشستگی جهت عملیاتی
نمودن طرح ابالغ گــردد.در متن خبر از زبان
معاون بازرگانی صمت آمده است« :هنوز موفق

به تعیین شبکه توزیع برای بازنشستگان نشده ایم»
که این موضوع با آن چه در واقع گفته و پیگیری شده
است،کامالمغایرتداردوکانونهایبازنشستگی
باهمکاریفروشگاههایافقکوروشآمادگیخود
را برای توزیع اعالم نموده انــد.در بخش دیگری
از خبر ،از قــول ایــن مدیریت عنوان شــده است:
«صندوق تعهدی به توزیع کاالهای اساسی ندارد
اما خودمان درخواست دادیم» این موضوع کامال
مطابق با واقــع اســت و در شــرح وظایف صندوق
بازنشستگیکشوریتوزیعکاالهایاساسینیامده
است و این مدیریت به صورت خودجوش این طرح
را پیشنهاد داده و پیگیری نمود و مقدمات کار نیز
فراهم گردید .در نهایت این که مدیریت صندوق
بازنشستگی کشوری با سابقه ای درخشان در
امر خدمت رسانی به بازنشستگان عزیز که ولی
نعمتان ما هستند ،با انجام و ارائه خدمات رفاهی

اخبار
قابل توجه عالوه بر این که در نزد پروردگار متعال
روسفیداست،درنزدجامعههدفنیزسربلنداست
و اخبار کذب و ضد و نقیض خدشه ای به ساحت این
مدیریت وارد نکرده و نخواهد کرد ،برعکس ،این
گونه موضع گیری ها موجب ایجاد انگیزه مضاعف
برای امر خدمت رسانی خواهد شد.جهت مزید
اطالع خبرنگار محترم و مسئوالن اداره کل صمت
(بازنشستگان محترم خود از خدمات مدیریت
اطــاع کافی دارنــد) بخشی از فعالیت های این
مدیریت اعــام می گــردد .در ادامــه ایــن جوابیه
مــواردی از عملکرد این صندوق ذکر شده است .
خراسان :این که مدیر صندوق از واژه شان یا شرح
استفاده کــرده است (که البته با استناد به فایل
صوتیمصاحبهبیشترکلمهشاناستنباطمیشود
تاواژهشرح اما)موضوعبحثاصلینیست،موضوع
این است که باالخره نهادی باید این کار را انجام
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دهد؛ اگر صندوق بازنشستگی استان به دنبال
کمک به بازنشستگان است ،این کار را انجام دهد
و روزنامه خراسان نیز پیگیری می کند تا کاالهای
اساسی طرح تنظیم بازار توسط سازمان صنعت،
معدن و تجارت استان به این صندوق یا شبکه توزیع
مشخص شــده توسط ایــن صندوق ،بــرای توزیع
تحویل شود.مسئله این است که هم اکنون شبکه
ای برای توزیع کاالهای اساسی طرح تنظیم بازار
میان بازنشستگان استان وجود ندارد؛ چه فرد یا
نهادی باید این موضوع را حل کند؟سازمان صمت
که می گوید نمی تواند ،مدیر صندوق بازنشستگی
استان هم که می گوید وظیفه بنده نیست؛ باالخره
بازنشستگان چگونه باید این کاالها را دریافت
کنند؟
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