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گـــزارش
دستورات اژه ای درباره عفاف و حجاب 

همه درچارچوب قانون گام بردارند برخی به اموال تامین اجتماعی 
دست درازی کردند

مديرعامل تامين اجتماعــی گفت: تأمين اجتماعی 
يکی از بزرگترين دســتگاه خدمت دهنده درمانی و 
بهداشتی است و 388 مركز درمانی تخصصی، فوق 

تخصصی و بيمارستانی و درمانگاه را دارا است .
به گزارش خبرگزاری فارس، ميرهاشــم موســوی 
مديرعامل تاميــن اجتماعی در نشســت خبری با 
رسانه ها درباره خدمات اين سازمان به جامعه هدف 
خود، اظهار كرد: تأمين اجتماعی سازمانی اجتماعی 
و اقتصادی اســت و با 18 خدمــت كالن در حوزه 
بيمه و درمان  و بيش از 140 هزار پرســنل فعاليت 
می كند. وی افزود: اين ســازمان 45 ميليون نفر را 
تحت پوشــش قرار داده و امروز به عنوان بزرگترين 
دستگاه يا نهاد عمومی در حال خدمت رسانی است 
و از 70 درصد بيمه های اجتماعی تامين اجتماعی 

53درصد را پوشش می دهد.
مديرعامل سازمان تامين اجتماعی ادامه داد: تأمين 
اجتماعی يکی از بزرگترين دســتگاه خدمت دهنده 
درمانی و بهداشــتی اســت و 388 مركــز درمانی 
تخصصی، فوق تخصصی و بيمارستانی و درمانگاه را 
دارا است و با بيش از 50 هزار طرف قرارداد خريدار 
راهبردی بيمه سالمت خدمت می كند و جا دارد از 
كادر درمان فعال در ايام كرونا كه 300 هزار خدمت 

ارائه داده اند قدردانی كنيم.
موســوی با اشاره به وضعيت پرداخت بدهی ها، ابراز 
كــرد: ما وقتی صندوق را تحويــل گرفتيم وضعيت 
ناپايداری را داشتيم و يکی از مشکالت ما در تحويل 
و اســتقرار ما در اين ســازمان مســاله استقراض و 
انباشت بدهی به بانك ها بود كه به عنوان ابربدهکار 

در روزهای اخير از آن نام بردند.
وی ادامه داد: بيش از 50 درصد بازنشســتگی های 
ما بازنشستگی های پيش از موعد را تشکيل داده و 
ضريب پشــتيبانی صندوق 4.2 بود و حد استاندارد 
آن 6 تا 6.5 بود و  نشان می داد خروجی و مصارف 
ما بــر در آمد پيشــی گرفته بود. موســوی درباره 
افتتاح پروژه های درمانی از ســوی تامين اجتماعی، 
خاطرنشــان كرد: در سال گذشته 10 پروژه درمانی 
را مناطق درمانی را افتتاح كرديم و امســال نيز 19 
پروژه درمانی در مناطق كمتر توســعه يافته افتتاح 
خواهد شــد. وی درباره افزايش وام قرص الحســنه 
به بازنشســتگان، ابراز كرد: وام قرض الحســنه به 
بازنشســتگان افزايش يافته و مبلغ آن امروز به 12 
ميليون تومان رســيده است،  امســال بالغ بر 500 

هزار نفر را پرداخت می كنيم.

خبـــــر

رئيــس قوه قضاييه گفت: در مقولــه عفاف و حجاب، همه 
بخش ها و مســئوالن ذيربــط اعم از دادســتان، قاضی و 

ضابطين بايد در چارچوب قانون گام بردارند.
بــه گــزارش مركز رســانه قــوه قضائيه، حجت االســالم 
والمســلمين محســنی اژه ای، روز دوشــنبه 20 تير طی 
سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائيه، ضمن تبريك 
و تهنيت اعيــاد ماه پرخير و فضيلت ذی الحجه و در پيش 
بودن عيداهلل االكبرعيد غديرخم، به ديدار اخير مســئوالن 
قضائی با مقام معظم رهبری اشــاره كرد و اظهار داشــت: 
رهبر معظم انقالب با رهنمودها و ارشــاداتی كه داشــتند 
انرژی مضاعفی را به مسئوالن و دست اندركاران قوه قضائيه 
تزريق كردند و ما اميدواريــم بتوانيم با مجاهدت و تالش 
بيشــتر در راســتای عملياتی كردن منويات و دستورات 

صارده از ناحيه معظم له گام برداريم. 
رئيس دســتگاه قضا با اشــاره به در دستور كار قرارگرفتن 
عملياتی ســازی فرمايشــات و فرامين اخيــر مقام معظم 
رهبــری در بخش های مختلف قوه قضائيه، بيان داشــت: 
پس از ديدار با مقام معظم رهبری و اســتماع فرمايشات و 
دستورات ايشان، برنامه ريزی ها و اقدامات الزم جهت جامه 
عمل پوشــاندن به فرامين معظم له در بخش های مختلف 
قــوه قضائيه بالفاصله در دســتور كار قــرار گرفت؛ لذا در 
جريان جلســه امروز شــورای عالی قوه قضائيه، هماهنگی 
و جمع بندی اقدامات صورت گرفته در راستای پياده سازی 
منسجم فرمايشات و دســتورات مقام معظم رهبری انجام 

خواهد گرفت.

رئيــس عدليه در ادامــه از تمامی 
دســتگاه  مســئوالن  و  كاركنــان 
قضائــی كــه در طول يك ســال 
گذشته در راستای عمل به وظايف 
قانونــی خود كوشــا بودنــد تقدير 
به عمــل آورد و تاكيد كرد: قاطبه 
ما  و همــکاران قضائی  مســئوالن 
مقّيــد و ملتزم به اجــرای قوانين و 
مقرّرات كشور هستند و ما در سال 
گذشته شاهد بوديم كه مسئوالن و 
همکاران قضائی نســبت به اجرای 
دقيق مصوبات مراجــع و نهادهای 
قانون گــذار اعم از مجلس شــورای 

اســالمی، ستاد ملی مقابله با كرونا و غيره عنايت و اهتمام 
داشتند. وی همچنين از رئيس و اعضای ستاد بزرگداشت 
هفته قــوه قضائيه و بخش های مختلفی كــه به برگزاری 
هرچه مطلوب تر مراســم هفته قوه قضائيه ياری رســاندند 

قدردانی كرد.
محســنی اژه ای در ادامه با اشــاره بــه در پيش بودن روز 
21 تيــر، روز عفاف و حجاب، با تاكيد بر اينکه هر انســان 
پاك سرشــتی اعم از مسلمان يا غيرمسلمان از حيا و عفت 
اســتقبال می كند و از بی حيايی و بی عفتی گريزان است، 
اظهــار كرد: در مقولــه حجاب و عفاف، همــه بخش ها و 
مســئوالن ذيربط اعم از دادســتان، قاضی و ضابطين بايد 
در چارچــوب قانون گام بردارند؛ بايد توجه داشــت كه در 

اين زمينه نمی خواهيم كار هيجانی 
و زودگذر انجام دهيم بلکه اقدامات 
 مــا بايد متقــن، مدبرانــه، قانونی 

و توأم با آرامش باشد.
وی افزود: نه صرفاً در مقوله حجاب 
و عفاف بلکه در هر زمينه و موردی، 
هر بخش و نهادی اعم از نهاد دولتی، 
نهاد مقننه، قوه قضائيه يا ساير افراد 
و بخش ها، چنانچه اشتباه كرد نبايد 
بر اين اشتباه اصرار ورزد و از اصالح 
اشــتباه اِبا داشته باشد؛ نبايد بر كار 
اشــتباه پافشــاری و يا احياناً آن را 
توجيــه كرد؛ اگر كار اشــتباهی در 
جايی صورت گرفت بايد در راســتای اصالح گام برداريم و 

احياناً موضوع را اعالم كنيم.
رئيس قوه قضائيه در ادامه با بيان اينکه مردم متديّن ايران 
اســالمی از ديرباز خود را به رعايت عفاف و حجاب مقيد و 
ملتزم می دانســتند، به سير تاريخی اين موضوع و اقدامات 
و توطئه های دشــمنان در اين راستا اشــاره كرد و گفت: 
در مقطعی از تاريخ مــا، رضاخان قلدر با هدايت بيگانگان 
تالش داشت نه تنها عفاف و حجاب را از جامعه اسالمی ما 
بزدايــد بلکه بی عفتی و بی حيايی را در جامعه ترويج كند؛ 
حال آنکــه اين اعتقاد و التزام در ميــان مردم ما در همه 
مقاطع تاريخی وجود داشته است كه عفاف و حجاب و حيا 
فی نفسه ارزشــمند است و به مثابه عامل بازدارنده، نسبت 

به پليدی ها و جسارت ها برای انسان و جامعه می باشد.
رئيس دســتگاه قضا افــزود: امروز نيز برخی از دشــمنان 
قســم خورده نظام جمهوری اســالمی و مردم متديّن ما، به 
دنبال ترويج ابتذال و بی عفتی و بی حيايی در جامعه هستند؛ 
پيگيری اين موضوع نياز به كار اطالعاتی دارد، لذا دستگاه های 
مسئول و ذيربط بايد مواظبت و عنايت بيشتری به اين مقوله 
داشته باشند و نسبت به كشف عوامل و دست های پشت پرده 
و جريانات سازمان يافته ترويج بی حيايی و بی عفتی در جامعه 
اهتمام داشــته باشــند. وی تاكيد كرد: اينکه چه كسی به 
عنوان يك فرد، حجاب دارد يا ندارد؛ حجابش كم رنگ است 
يا پررنگ؛ يك بحث است و توجه به آن در جای خود ضروری 
است؛ اما شناسايی و كشــف عوامل و دست های پشت پرده 
ترويج بی عفتی و بی حيايی در جامعه، مقوله مهمی است كه 

نياز به كار اطالعاتی دارد.
رئيــس عدليــه تصريح كرد: انســان به وضوح مشــاهده 
می كنــد و قرائن و شــواهد نيــز حاكی از آن اســت كه 
دســت هايی گره خورده با دســت های اجنبی و با اهدافی 
 خاص، برخی موضوعات را در راســتای بی عفتی در جامعه

ما دنبال می كنند. محســنی اژه ای تاكيد كرد: دادستان ها، 
ضابطين و سيستم اطالعاتی با همراهی قاطبه مردم متديّن 
و عفيــف ما، در برابر افراد متجاهر به گناه و جرم در انظار 
عمومــی اقدامات قانونــی الزم را ترتيب دهند و همچنين 
نسبت به امر مهم كشف جريانات سازمان يافته كه از جانب 
سرويس های بيگانه در جهت ترويج بی عفتی در جامعه ما 

هدايت می شوند، كوشا باشند و مجدانه عمل كنند.

مجمــع عمومــی عادی ســالیانه صاحبان ســهام شــرکت معدنــی و صنعتی 
چادرملــو بــا حضــور بیش از84 درصد از ســهامداران روز شــنبه 18 تیرماه 

سال 1401 در محل سالن تالش، برگزار شد.
در ایــن جلســه پس از انتخاب آقای محمــد ابراهیم راعی عزآبادی نماینده 
شــرکت گــروه مدیریــت ســرمایه گــذاری امیــد، به عنــوان رئیــس مجمــع و 
ناظریــن آقایــان مرتضــی شــبانی نماینده شــرکت ســرمایه گذاری توســعه 
معــادن و فلــزات و محمــد خزائــی نماینــده شــرکت های ســرمایه گذاری 
ســهام عدالــت، خانــم حســینی نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار و 
بــازرس قانونــی شــرکت، مهنــدس ناصر تقــی زاده به عنوان دبیــر مجمع و 
مدیرعامل شركت، گزارشی از عملكرد و برنامه های اجرایی شامل عملیات 
اســتخراج، تولیــد و فــروش محصوالت و طرح ها و برنامه های ســال جاری 
 شــرکت به اطالع حاضران رســاند و تصمیمات ذیل اتخاذ و مورد تصویب

قرار گرفت.
1 - در خصــوص عملکــرد هیــأت مدیــره، صورت هــای مالــی تلفیقی گروه و 
شــرکت اصلــی مشــتمل بر ســود و زیــان، صــورت وضعیت مالــی، صورت 
تغییــرات در حقــوق مالــکان، صــورت جریان هــای نقــدی و یادداشــت های 
توضیحــی پیوســت آن بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1400/12/29قرائت و 
مجمع پس از اســتماع توضیحات هیأت مدیره و بازرس قانونی و پس از 
بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه به اتفاق 
آرا ضمــن تائیــد عملكــرد هیأت مدیــره، صورت های مالی و یادداشــت های 

پیوست آن برای سال مالی منتهی به 1401/12/30 را تصویب نمود.
2 - معامــالت مشــمول مــاده 129 اصالحیــه قانــون تجــارت مــورد تائیــد و 

تنفیذ قرار گرفت.
3- در ارتبــاط بــا تقســیم ســود ســال مالــی منتهــی بــه 1400/12/29 مقــرر 
گردیــد از مبلــغ 269 هــزارو 476 میلیــارد ریال کل ســود شــرکت در ســال 
بــه ازای هــر ســهم  بــه میــزان 70 درصــد آن معــادل 1590 ریــال   ،1400 

تقسیم گردد.
4 - موسســه حسابرســی »وانیــا نیــک تدبیــر« بــه عنــوان حســابرس و 
بازرس اصلی و موسســه حسابرســی »دش و همکاران« به عنوان بازرس 
علی البــدل بــرای ســال مالــی منتهــی بــه 1401/12/30 انتخــاب و قبولــی 
 ســمت خــود را اعــالم نمــود. تعیین حق الزحمه بازرســان بــه هیأت مدیره 

تفویض گردید.
5 - روزنامه دنیای اقتصاد و جهان صنعت جهت درج آگهی های شــركت 

تعیین گردید.
6 - حق حضور و پاداش هیأت مدیره برای سال مالی 1400 مبلغ 10 میلیارد 
ریــال تعیــن شــد کــه بر اســاس مصوبه مجمــع در وجه اشــخاص حقوقی 

هیأت مدیره واریز می گردد.
7 - مجمــع مراتــب تقدیــر خــود را از زحمــات هیأت مدیــره و کلیه کارکنان 
شــرکت اعــالم نمــود و بــه نحو مقتضــی از زحمــات کارکنان ذیربــط تقدیر 

به عمل آورد. 
بــر اســاس همیــن گــزارش مهنــدس 
ناصــر تقی زاده مدیرعامل چادرملو در 
ســخنرانی آغازین این جلسه با موفق 
ارزیابــی کــردن عملکــرد هیــأت مدیره 
در سال 1400 و کسب توفیقاِت فراتر 
از برنامــه کــه آثــار آن در صورت هــای 
مالــی، گــزارش عملکــرد هیــأت مدیــره 
و گــزارش تفســیری مدیریت به طور 

مفصل برای سهامداران محترم تشریح گردیده است گفت: اعتقاد داریم، 
رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاست های متخذه توسط 
هیــأت مدیــره، موجــب شــده اســت که ایــن شــرکت در ســال 1400، چون 
گذشــته نقــش خــود را در زمینه تأمین مواد اولیــۀ صنایع فوالد ایفاء و در 

جهت پیشبردِ اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گام های مؤثری بردارد.
برنامه هــای  اجــرای  را  شــرکت  گذشــته  ســال  اقدامــات  عمده تریــن  وی 
اســتخراج و تولید محصوالت، فراتر از برنامه، اســتفاده مناســب و بهینه 

مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی و صنعتی شــرکت، 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت ســاخت داخل لــوازم، تجهیزات و قطعات 
یدکــی مصرفــی در مجتمع هــای تولیــدی عنــوان کــرد و گفــت: تمامــی این 

عوامل موجب ســودآوری خوب شرکت گردیده است.
مدیرعامــل چادرملــو در ادامــه بــه طرح هــای در دســت اقــدام شــرکت در 
دورنمــای توســعه خــود اشــاره کــرده و مهمتریــن ایــن طرح هــا را به شــرح 

زیر برشمرد:
.)D19( مشارکت در بهره برداری از معدن سنگ آهن آریز 

 مشارکت در ساخت کارخانه فرآوری و تولیدکنسانتره آهن به ظرفیت 
4 میلیون تن در سال در بهاباد.

 ساخت کارخانه گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 ملیون تن.
 ساخت کارخانه احیای مستقیم مگامدول با ظرفیت تولید 2/2 میلیون 

تن آهن اسفنجی در اردکان.
 ساخت کارخانه تولید فرو آلیاژها به ظرفیت 65 هزار تن.

 مشــارکت در ســاخت کارخانــه گندلــه ســازی بــا ظرفیــت 4 میلیــون تن 
در بهاباد.

 مشارکت در ساخت کارخانه احیای مستقیم به ظرفیت 1/2 میلیون تن 
آهن اسفنجی در استان اردبیل.

 مشــارکت در ســاخت 2 کارخانه تولید اســلب و ورق آلیاژی به ظرفیت 
4 میلیون تن.

 ساخت کارخانه تولید انواع آجر و اجرام نسوز با ظرفیت 140 هزار تن.
 ساخت 2 واحد نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی.

 ســاخت 2 واحــد نیــروگاه خورشــیدی 10 مگاواتــی و یــک نیــروگاه 100 
مگاواتی خورشیدی.

 مشــارکت در تکمیــل طــرح نیمه تمام تولید شــمش فوالدی به ظرفیت 
600 هزار تن در سرمد ابرکوه.

 مشــارکت در واحد احیای مســتقیم ســرمد ابرکوه با ظرفیت 1 میلیون و 
500 هزار تن در سال.

 مشارکت در تکمیل کارخانه تولید کالف فوالدی سرمد ابرکوه با ظرفیت 
450 هزار تن در سال.

 مشــارکت در کارخانــه بازیافــت ســرباره در مجتمع صنعتــی چادرملو به 
ظرفیت 100 هزارتن.

 مشــارکت در کارخانه بازیافت کنســانتره به ظرفیت 100 هزارتن در فاز 
اول و افزایش تا 500 هزارتن.

 مشارکت در پروژه های فوالدی در جنوب کشور.
 ساخت کارخانه تولید ممبران های تصفیه آب به ظرفیت 50 هزار عدد 

در سال.
همچنیــن مجمــع عمومــی فــوق العاده شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو 
بــر  بــرای اصــالح مــواد 19 و 42 اساســنامه شــرکت  )ســهامی عــام( نیــز 
 اســاس اساســنامه نمونــه ســازمان بــورس برگــزار شــد کــه بــه تصویــب 

سهامداران رسید.

تقسیم 1590 ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی »کچاد«
مقرر گردید از مبلغ 269 هزار و 476 میلیارد ریال کل سود شرکت در سال 1400، به میزان 70 درصد آن معادل 1590 ریال به ازای هر سهم تقسیم گردد

www.chadormalu.com

 گفتنی های مجمع کچاد: تقدیر و تشــکر مدیر عامل چادرملو از مردم نجیب اردکان، 
بهابــاد و یــزد بخاطــر حمایت هــا و صبــوری در مقابــل برخــی نارســایی ها. تاکیــد مهندس 
تقی زاده بر وظیفه دانســتن حل مشــکالت مناطق حوزه فعالیت شــرکت و نگاه انســانی 
داشــتن به نیازهای و کمبودهای مناطق محروم در قالب مســئولیت اجتماعی که بخاطر 
ایــن مواضــع، بارها مورد تشــویق حاضران قرار گرفت و همچنیــن تقدیر و تکریم خاص از 
ســهامداران عمــده و تمامــی ســهامداران حقیقــی که همــواره حامی طرح هــا و برنامه های 

شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو بوده اند.

رئيس كانون عالی بازنشســتگان سازمان تامين اجتماعی گفت: تا قبل از شروع 
كرونا 150 هزار نفر از بازنشســتگان سازمان به سفر زيارتی مشهد مقدس اعزام 

شدند و با وقفه دو ساله مجددا اعزامها آغاز شده است.
علی اصغر بيات در گفتگو با مهر در خصوص پيشــينه طرح كرامت رضوی گفت: 
ايده اوليه اين طرح بر مبنای ضرورت توجه به مســائل رفاهی و تقويت سالمت 
و نشــاط روحی بازنشستگان شکل گرفت. اغلب بازنشستگان و مستمری بگيران 
تأمين اجتماعی در سنی به ســر می برند كه نيازمند برخورداری از مواهب سفر 
بويژه سفرهای زيارتی هستند تا روح خود را جال دهند و چه سفری بهتر از سفر 
زيارت امام رضا )ع( كه هر ايرانی آرزومند آن اســت. لذا از اواخر سال 1393 تا 
قبل از شــيوع بيماری كرونا بالغ بر 150 هزار نفر از بازنشســتگان را با همکاری 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و ســازمان تأميــن اجتماعی به صورت كاماًل 

رايگان به مشهد مقدس اعزام كرديم.
وی ادامه داد: در اين طرح گســترده از همه ظرفيت های اقامتی و حمل و نقلی 
اســتفاده شد و خوشبختانه شاهد همکاری و عزم جمعی ميان مسئوالن سازمان 
تأمين اجتماعی، كانون عالی و كانون های استانی و شهرستانی بوده ايم. بسياری 
از افــراد و خانواده ها به دليل افزايش هزينه های ســفر دغدغه مالی دارند لذا با 
اجــرای اين طرح بازنشســتگان حداقل بگيران و افرادی كــه حتی يکبار هم به 

مشهد مشرف نشده بودند را از اقصی نقاط كشور به اين سفر روانه كرديم.
رئيس كانون عالی بازنشســتگان و مســتمری بگيران تأمين اجتماعی تاكيد كرد: 

نکته بســيار مهمی كه ضروری می دانم اشاره كنم اين است كه اجرای طرح های 
كرامت رضوی و ســاير برنامه هايی كه سالهاست در حوزه های رفاهی و گردشگری 
و يا ارائه وام های ضروری، برگزاری المپيادهای ورزشــی، جشن روز بازنشستگان 
و... برگزار می شــود، هر كدام در جای خود مورد مطالبه هستند و هيچيك منوط 
به ديگری نيســت. سالهاســت كه اين خدمات ارائه می شــود و يك شبه و خلق 
الساعه نبوده اند كه به اذعان برخی دوستان كانون عالی را از پيگيری مسائل روز و 
پيگيری مهمترين اولويت ها و درخواســت ها از جمله افزايش سنواتی حقوق غافل 
كند. نگاه منطقی حکم می كند هر مطالبه ای درجای خود پيگيری شود و لذا دليلی 
نــدارد همه برنامه ها را معطل و منوط به تعيين تکليف افزايش حقوق كنيم. اتفاقاً 
بيشترين مطالبه گری را از اولين روزهای بروز اين چالش داشته ايم و با استفاده از 

همه توان خود پيگير اين مشکل بوده و تا حصول نتيجه هم از پای نمی نشينيم.

مطالبات بازنشستگان پیگیری می شود


