حسب دعوت تلفنی جلسه کمیته معیشت کانون بازنشستگان آموزش و پرورش استان اصفهان در ساعت 01روز  0931/0/10در
محل صندوق بازنشستگی استان اصفهان واقع در خیابان فردوسی خیابان منوچهری تقاطع مجمر با حضور تعدادی از اعضای
اصلی با ذکر صلوات و بر محمد و آل محمد برگزار گردید.
در ابتدا جلسه با تالوتی از آیات قرآن کریم آغاز و در ادامه جناب آقای باغبان ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیر استان و
مجموعه مدیریت استان اصفهان از مصاحبه با صدا و سیما و حمایت از حقوق حقة بازنشستگان قدردانی نموده سپس خانم
یوسفیان مسائل و مشکالت بازنشستگان را بیان نموده و خواستار احقاق به حق آنها را نمودند ,همچنین خانم شفیعی نسبت به
عدم اخذ نتیجه اقدامات انجام شده انتقاد داشته و خواستار اقداماتی موثرتری در این خصوص شدند .سپس آقای مهدوی منش در
خصوص افزایش حقوق بازنشستگان و تبعیض زیاد با حقوق شاغلین مطالبی را بیان نمودند و از تناقض در رفتار مسئوالن در
حرف و عمل گالیه نمودند و همچنین در خصوص عدم اجرای قانون هم سازن سازی مطالبی را عرض نمودند .سپس آقای
اعتمادی فر به بیان مسائل و مشکالت و نیازمندیهای بازنشستگان پرداخته و از تفاوت وحشتناک درآمد و حقوق بازنشستگان و
سایر اقشار جامعه انتقاد نمودند .سپس مدیر استان ضمن تبریک سال نو ایام ماه رجب به ویژه والدت فرخنده حضرت علی (ع) و
آرزوی سالمتی برای بازنشستگان و موظفین تحت پوشش صندوق مطرح نمودند که درخواست به حقه بازنشستگان به صندوق
و مراجع ذیصالح منعکس گردیده و همچنین همکاری بازنشستگان با صندوق جهت رفع موانع پیش روی طرح همسان سازی را
یک امر مهم تلقی نمودند ,در ادامه فرمودند صندوق بازنشستگی کشوری یک دستگاه اجرایی می باشد که مطابق قانون و قوانین
و مصوبات عمل می نماید و اذعان داشتند اعتبار تعریف شده برای افزایش حقوق ضریب سال  31حداقل بوده که در این خصوص
شورای موقت کانون ها در این خصوص باید اقدامات و پیگیری های الزم را از نمایندگان مجلس و دولت به عمل آورد جلسه
فوق در ساعت  09با ذکر صلوات به پایان رسید.
نفرات شرکت کننده در این جلسه به پیوست می باشد.
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