
اجرای بیش از 700  مورد گشـت مشـترک بازرسـی در استان سمنان

رشد 26 درصدی ارزش دالری هر تن کاالی صادراتی در استان سمنان

ظرفیـت دو میلیون تنـی تولید محصوالت فوالدی در اسـتان سـمنان 

روزانه ۱00 هزار ماسـک سـه الیه در اسـتان سـمنان تولید می شـود

سـمنان اسـتان  در  نانوایـی  تخلفـات  درصـدی   20 کاهـش 

تولیـد بیـش از یـک هـزار نـوع قطعه خـودرو در اسـتان سـمنان

استاندار سمنان: 
از هرگونه افزایش قیمت غیرمصوب جلوگیری شود

مسووالن  توسط  مصوب  نرخ  از  بیش  قیمت  افزایش  هرگونه  از  باید  گفت:  سمنان  استاندار 
اجرایی و دستگاه های نظارتی در استان جلوگیری شود. 

آشناگر  علیرضا   ، سمنان  استان  تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  عمومی  روابط  گزارش  به 
بر فرآیند عرضه مایحتاج عمومی و کاالهای  بازار و نظارت  در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم 
اساسی استان در سالن کوثر استانداری افزود: با تامین ۲۵۰ تن روغن جامد از مجتمع کشت 
و صنعت شمال و توزیع آن در استان ، به زودی مشکل کمبود این فرآورده برطرف خواهد شد.

وی با اشاره به مشکالت ناشی از کمبود روغن جامد گفت : سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
صنعت  و  کشت  از  جامد  روغن  تن   ۲۵۰ توزیع  و  بارگیری  به  نسبت  تر  سریع  چه  هر  استان 

شمال اقدام و در اسرع وقت این کمبود را جبران کند. 
اساس  بر   : کرد  بیان  و  اعالم  قانونی  غیر  را  تومان   ۵۲۰۰ از  بیش  قیمت شیر  افزایش  آشناگر 
بازار کشور ، استانداران فقط اجازه دارند تا در بحث قیمت ها در سقف  مصوبات ستاد تنظیم 

اقدام کنند.  تعیین شده 
وی بیان کرد: عرضه شیر توسط دامداران با در نظر گرفتن تمامی موارد به مبلغ هر کیلوگرم 

۴۶۰۰ تومان و مبلغ فروش به مصرف کننده نیز ۵۲۰۰ تومان تعیین می شود. 
آشناگر با تاکید بر لزوم تامین نهاده های کشاورزی و دامی و کنترل کامل بر نحوه توزیع این 
نهاده ها گفت : بر اساس قانون ، قیمت هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده به مبلغ ۲۰۴۰۰ 

تومان تعیین شده و فروش بیش از این مبلغ تخلف محسوب می شود.

تحریم قطعاً قابل 

عالج است اّما 

عالجش عقب نشینی 

نیست. عالجش 

چیست؟ عالج تحریم فقط و فقط تکیه بر توانایی های ملّی است. باید این توانایی ها را 

هر چه داریم نگه داریم، دنبال کشف توانایی های جدید باشیم که قطعاً هم توانایی های 

ما زیاد است و به آنها تکیه کنیم و آنها را اِحیا کنیم،

به روزرسانی قوانین؛ هموار کننده مسیر پیش روی صنعت
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان علی تشنه دل در سومین 
جلسه شورای هم خانواده با بیان این مطلب بر هماهنگی و همکاری دستگاه های اجرایی مختلف در 

حوزه تامین زیرساخت ها برای پیشبرد اهداف توسعه ای استان سمنان تاکید کرد.
وی با اشاره به تاسیس شهرک های تخصصی در استان سمنان، تصریح کرد: تامین آب ، مطالبه جدی 
بخش صنعت و معدن این استان است و دستگاه های متولی و خدمت رسان موظفند نسبت به تأمین 

این زیرساخت اساسی اهتمام ورزند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان خاطرنشان کرد: توزیع آب به بخش های مختلف 

کشاورزی، صنعتی و معدنی در این استان باید عادالنه باشد اما، در حال حاضر اینگونه نیست.
به گفته تشنه دل، معادن شرق استان سمنان به علت عدم تامین آب مورد نیاز، امکان فرآوری مواد 
معدنی را ندارند و فراهم کردن این زیرساخت یک مولفه تاثیرگذار و حائز اهمیت در رونق و شکوفایی 

اقتصادی در این مناطق است.
رییس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی نیز در این نشست بر تامین زیرساخت ها در شهرک های 
تخصصی تاکید و بیان کرد: با توجه به ظرفیت اشتغالزایی بخش معدن استان در اجرای طرح های 
توسعه ای و احداث شهرک های تخصصی باید نیاز به انرژی آب و برق و راه دسترسی مناسب فراهم 

شود.
در این نشست که با حضور علی تشنه دل رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، حسن 
آل بویه مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، علی اصغر جمعه ای رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی و جمعی از مسووالن استانی در سالن کنفرانس شرکت شهرکهای صنعتی 
استان برگزار شد در خصوص ضرورت تاسیس شهرک های تخصصی، اقدامات نظارتی اتاق اصناف و 

طرح های ویژه دستگاه های عضو این شورا بحث و تبادل نظر شد.

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان بابیان اینکه روزانه حدود ۳۰ تن مرغ گرم 
در سطح استان توزیع می شود، گفت: خوشبختانه از نظر کاالهای اساسی کمبودی وجود ندارد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، علی تشنه دل در پنجمین 
جلسه کارگروه تنظیم بازار استان سمنان در سالن کوثر استانداری اظهار داشت: توزیع ۳۰ تن روغن 
در استان سمنان انجام شده و توزیع مرغ با قیمت ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در خرده فروشی های این 

استان انجام می شود.
در  استاندارد  وزن  مرغ  تن   ۳۰ حدود  روزانه  انجام شده  برنامه ریزی های  اساس  بر  افزود:  وی 
شهرستان های استان سمنان با قیمت مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان جهت استفاده مصرف کنندگان 

توزیع می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با تأکید بر لزوم افزایش نظارت ها بر اصناف 
مختلف برای کنترل قیمت ها تصریح کرد: گشت های نظارت و بازرسی به منظور نظارت بر فروش 
مرغ با قیمت مصوب در استان افزایش می یابد تا در صورت وجود گران فروشی قیمت مرغ به شدت 

با آن برخورد شود.
تشنه دل با بیان اینکه هیچ کمبودی در توزیع کاالهای اساسی در سطح استان وجود ندارد گفت: 
خواهش ما از مردم استان سمنان این است که در صورت مشاهده خرید مازاد بر مصرف توسط 

عده ای از افراد، نسبت به گزارش موارد احتکار خانگی اقدام کنند.
توزیع ۳۰ تن  بیان کرد: هم اینک  نیز  استان  توزیع ۳۰ تن روغن مایع در سطح  به  اشاره  با  وی 
روغن در استان سمنان انجام شده و هیچ مشکلی در توزیع این محصول در شهرستان های استان 

سمنان وجود ندارد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: استان سمنان در تأمین روغن 
مایع، با وجود افزایش شدید مصرف آن طی روزهای گذشته با هیچ مشکلی مواجه نبوده است و با 
تدابیر اندیشیده شده توسط مدیران کشور و پیگیری مسؤوالن استان سمنان، پس از تأمین روغن 
خام و آغاز مجدد پروسه تولید روغن جامد، طی چند روز آینده ۲۵۰ تن روغن جامد جهت توزیع 

به استان، وارد خواهد شد.

بازار روغن و مرغ استان سمنان ساماندهی می شود
توزیــع روزانــه 30 تن مرغ گــــرم در استـــان
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رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از پرداخت بیش از ۸ هزار میلیارد ریال 
تسهیالت به ۵۰۰ واحد تولیدی استان خبر داد.

در  تشنه دل  علی   ، استان سمنان  تجارت  و  معدن  روابط عمومی سازمان صنعت،  گزارش  به 
دویست و پنجاه و هفتمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان که در استانداری 
برگزار شد با اعالم این خبر گفت: ۸ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال تسهیالت در قالب رونق تولید 
۹۹ و بند الف تبصره ۱۸ ) برنامه تولید و اشتغال ( به ۵۰۰ واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی 
استان پرداخت شده است که در یک ماه گذشته از نظر تعداد طرح ۴۴ درصد و از نظر مبلغ 

۱۷۲ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: از مجموع تسهیالت پرداختی به واحدهای تولیدی ، ۲۱۵ واحد به ارزش حدود ۳ 
هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال مربوط به رونق تولید ۹۹ و ۲۸۵ واحد به ارزش ۴۴۳۰ میلیارد ریال 

مربوط به بند الف تبصره ۱۸ برنامه تولید و اشتغال می باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: تا کنون در قالب تسهیالت 
رونق تولید ۹۹ که از شهریور سال جاری آغاز شده است ، ۳۶۷ واحد تولیدی جهت دریافت 
این  از  اند که  بانکهای عامل معرفی شده  به  ریال  ۵ هزار میلیارد  از  ارزش بیش  به  تسهیالت 

تعداد ، ۱۵۲ پرونده جهت عقد قرارداد در بانکهای عامل در دست بررسی می باشد.
تولیدی  واحد   ۱۱۵۰ جلسه  این  تا  استان  کارگروه  تولید  موانع  رفع  بخش  در  داد:  ادامه  وی 
 ، موجود  موانع  رفع  در جهت  که  است  بررسی شده  و  مطرح  کارگروه  در جلسات  دار  مشکل 
و  اجرایی  مصوبات  درصد   ۷۲  ، تعداد  این  از  که  است  رسیده  اعضا  تصویب  به  مصوبه   ۲۴۸۵

مابقی در دست اقدام است.
علی تشنه دل با اشاره به دیگر دستور کار این جلسه اظهار داشت: در این نشست با پرداخت 
تسهیالت به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال به ۸۶ واحد صنعتی و کشاورزی موافقت و 

مشکالت زیربنایی ، تامین اجتماعی و مالیات چهار واحد تولیدی استان بررسی شد.

پرداخت بیش از ۸هزار میلیارد ریال تسهیالت به ۵00 واحد تولیدی استان 

سمنان رشد ۱72 درصدی پرداخت تسهیالت رونق 
تولید در یک ماه گذشته

ذخیره ذخیره ۱2۱2 میلیون تنی معادن مس در استان سمنان میلیون تنی معادن مس در استان سمنان
فعالیت فعالیت 2323 واحد فرآوری مس واحد فرآوری مس

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از ذخیره قطعی ۱۲ میلیون تنی معادن مس در این 
استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، علی تشنه دل در جلسه بررسی 
وضعیت معادن استان و مولد سازی معادن غیرفعال با اعالم این خبر افزود: در استان سمنان  ۴۹ فقره پروانه 
بهره برداری برای معادن مس ، ۱۳ فقره گواهی کشف و ۲۶ فقره پروانه اکتشاف صادر شده است که مجموع 

ذخیره قطعی این ماده معدنی در استان در حدود ۱۲ میلیون تن می باشد.
وی با اشاره به پتانسیل باالی معادن مس در استان تصریح کرد: ذخیره احتمالی این ماده معدنی در استان 
به ۲۰ میلیون تن می رسد و ظرفیت استخراج اسمی معادن مس در استان به بیش از یک میلیون تن در 

سال است.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان همچنین از فعالیت ۲۳ واحد فرآوری مس در استان 
خبر داد و اظهار داشت: این واحدهای فرآوری ، مواد معدنی حاصل از استخراج ۳۱ معدن مس را تحت 

پوشش خود قرار می دهند.
 علی تشنه دل با بیان اینکه فرآوری مواد معدنی، دانش بنیان کردن و صادرات آن بسیار حائز اهمیت می 
باشد افزود: برای فرآوری ماده معدنی به آب نیاز است، و اگر آب وجود نداشته باشد، فرآوری و در نتیجه، 

صادرات این مواد با مشکل مواجه می شود. 
وی یکی دیگر از دالیل اصلی فرآوری نشدن مواد معدنی در استان سمنان را ضعیف بودن ساختارهای 
زیربنایی عنوان کرد و گفت: ساختارهای زیربنایی استان مانند برق، گاز و آب در ارایه خدمات به معادن استان 

بسیار ضعیف است که پراکندگی معادن یکی از دالیل اصلی آن عنوان می شود. 

راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکالت 
واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در سمنان

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های 
بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در استان سمنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، علی تشنه دل در آئین 
افتتاح این مرکز که با حضور شریفی نژاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و برخی مدیران 
دستگاه های اقتصادی استان برگزار شد گفت: هدف از راه اندازی این مرکز اهتمام ویژه دستگاه 
و  موانع  نمودن  مرتفع  ، جهت  استان  تولید  موانع  رفع  و  تسهیل  کارگروه  اعضای  و  اجرایی  های 

مشکالت واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان می باشد.
وی با اشاره به ضرورت اجرای دقیق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت 
پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، تصریح کرد: حل وفصل مشکالت واحدهای تولیدی به ویژه در 
موارد مربوط به تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام ، تامین مالی ، تعیین تکلیف بدهی های 
معوق و همچنین رفع مشکالت مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن و رفع موانع صادراتی 

از مهمترین وظایف این مرکز است.
 رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اظهار داشت: با عنایت به فرمایشات موکد 
مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری اعضای محترم هیات دولت با معظم له، مبنی بر«ضرورت 
تشکیل کارگروهی شبانه روزی به منظور برطرف کردن موانع تولید« ،  مرکز شبانه روزی فوریت 
های بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های  سرمایه گذاری، در سطح کشور راه اندازی شد 

که این مرکز در استان سمنان از امروز کار خود را آغاز کرده است.
 علی تشنه دل اضافه کرد: این مرکز به صورت شبانه روزی فعالیت خواهد نمود و تیمی متشکل از 
نمایندگان دستگاه های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان از قبیل استانداری ، سازمان 
صمت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، اداره کل اقتصادی و دارایی ، اداره کل تعاون ، کار و 
رفاه اجتماعی ، کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و اتاق بازرگانی پاسخگوی متقاضیان و انعکاس 
موضوع به مسئولین ذیربط خواهند بود و اولویت بررسی و حل و فصل مشکالت واحدهای تولیدی ، 
به ترتیب با دستگاه اجرایی مرتبط در سطوح استانی و سپس ملی و درگام بعدی ، با کارگروه های 

تسهیل و رفع موانع تولید استانها خواهد بود. 

تولید بیش از یک هزار نوع قطعه خودرو در استان سمنان
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: بیش از یکهزار نوع قطعه خودرو در 

واحدهای تولیدی این استان تولید می شود.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، علی تشنه دل در حاشیه 
بازدید از چند واحد تولیدی استان با اعالم این خبر افزود: ۱۳۰ محصول و یکهزار نوع قطعه خودرو 

دارای شماره فنی در استان تولید می گردد.
وی تصریح کرد: حدود ۶۰ واحد تولیدی قطعه ساز در استان ، فعال و دارای پروانه بهره برداری می 

باشند که بیش از ۲۳۰۰ نفر در این واحدها مشغول به فعالیت هستند.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه تعداد ۲۵ واحد قطعه ساز بطور 
مستقیم با شرکتهای خودرو سازی قرارداد منعقد نموده اند ، گفت: کمبود نقدینگی ناشی از عدم 

پرداخت بموقع مطالبات از سوی خودرو سازان مهمترین مشکل در واحدهای قطعه ساز است.
وی در ادامه اظهار داشت: استان سمنان در زمینه خودروسازی و قطعات خودرو و صنایع وابسته 
از پتانسیل و ظرفیت های بسیار خوبی برخوردار است و ۴ واحد تولیدی خودروساز در این استان 
فعالیت می کنند که عقاب افشان ، اتومبیل سازی فردا ، تیراژه دیزل و یاوران خودرو شرق هستند.

علی تشنه دل خاطرنشان کرد: این واحدهای خودرو ساز ظرفیت تولید ساالنه حدود ۱۰۸ هزار 
دستگاه خودرو سواری ، اتوبوس ، مینی بوس و کامیون را دارند و بیش از ۱۲۰۰ نفر در این واحدها 

مشغول به فعالیت هستند.
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ظرفیت دو میلیون تنی تولید محصوالت فوالدی در استان سمنان 
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به سرمایه 
گذاری ۹ هزار میلیارد ریالی در تولید محصوالت فوالدی در استان گفت: با توجه به صدور پروانه های 
بهره برداری در بخش فوالد ، ظرفیت تولید فوالد در استان به بیش از دو میلیون تن در سال رسیده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان محمد فروهر در حاشیه بازدید از 
چند واحد تولیدی صنایع معدنی با اعالم این خبر، اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰ واحد فوالدی با ظرفیت 
تولید بالغ بر دو میلیون تن در سال در زمینه تولید انواع محصوالت فوالدی اعم از انواع میلگرد، شمش 

، ورق و مقاطع فوالدی ، لوله های فوالدی ، قطعات فوالدی و چدنی در سطح استان فعالیت می کنند.
وي همچنین میزان سرمایه گذاری در واحدهای فوالدی استان سمنان را نیز ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد 

ریال عنوان کرد و گفت: ۲۶۰۰ نفر در واحد هاي تولید فوالد در استان سمنان مشغول به کار هستند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان با اشاره به صدور ۳۱ 
جواز تأسیس در زمینه تولید محصوالت فوالدی، سرمایه گذاری پیش بینی شده این طرح ها را ۱۲ هزار 
میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: با بهره برداری از این طرح ها ، ۲هزار فرصت شغلی جدید در این بخش 

صنعتی ایجاد خواهد شد.
محمد فروهر با تاکید براینکه با حمایت از واحدهای تولیدی و کاالی داخلی می توان با تهاجم اقتصادی 
به خوبی مقابله کرد، افزود: تکمیل زنجیره فوالد و فلزات اساسی جز پروژه های مهم دولت است که 

خوشبختانه در حال حاضر این زنجیره متوازن و کامل شده است .
وی با اشاره به ظرفیت های استان سمنان در بخش معدن و صنایع معدنی خاطرنشان کرد: این استان 
از پتانسیل های معدنی مناسبی برخوردار است که باید به خوبی فرآوری و بهره برداری شود و با تکمیل 

زنجیره فوالد شاهد افزایش ارزش افزوده و رشد صادرات و اشتغال در کشور و استان خواهیم بود.

اختصاص روزانه ۱۵ هزار لیتر الکل برای تولید محلول های 
ضدعفونی کننده  در سمنان

لیتر  هزار   ۱۵ روزانه  گفت:  سمنان  استان  تجارت  و  ،معدن  صنعت  سازمان  صنایع  امور  معاون 
الکل خالص برای تولید محلول های ضدعفونی با هدف مبارزه با شیوع کرونا به واحدهای صنعتی 

استان اختصاص می یابد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، فرامرز محبوبی با اعالم 
این خبر ، ابراز داشت: ۲ واحد صنعتی در استان سمنان در زمینه تولید محلول های ضدعفونی 

فعالیت دارند و روزانه سهمیه الکل خالص دریافت می کنند.
تهیه  افزودنی  مواد  بقیه  و  الکل  درصد   ۷۰ ترکیب  از  ضدعفونی  محلول های  اینکه  بیان  با  وی 
می شوند افزود: ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر الکل خالص برای تولید محلول های ضدعفونی  کننده 

از ابتدای شیوع کرونا تاکنون به ۲ واحد صنعتی استان سمنان اختصاص یافته است.
معاون امور صنایع سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: محلول  ضدعفونی 
و  بخش ها  و  می شود  استفاده  استان  داخل  مصرف  برای  سمنان  استان  در  شده  تولید  کننده 
دستگاه های اجرایی که نیازمند حجم زیادی از محلول ضدعفونی کننده هستند با گرفتن حواله 

، از این ۲ واحد صنعتی محلول ضدعفونی کننده دریافت می کنند.
توزیع  سمنان  استان  بازار  در  ضدعفونی  محلول  استان ها  سایر  از  روزانه  داشت:  اظهار  محبوبی 

می شود و استان هیچ کمبودی در تامین اقالم بهداشتی به منظور مبارزه با شیوع کرونا ندارد.
روزانه ۱۰۰ هزار  استان سمنان گفت: همچنین  تجارت  و  معاون صنایع سازمان صنعت، معدن 
ماسک در ۹ واحد صنعتی استان تولید و در بازار عرضه می شود و در این زمینه نیز در استان 

کمبودی وجود ندارد.

کاهش 20 درصدی تخلفات نانوایی در استان سمنان
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت: طی بازرسی های صورت گرفته از نانوایی های 

استان سمنان در شش ماه ابتدایی سال جاری ، تخلفات نانوایی در حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است.
به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان علی تشنه دل در 
جلسه کارگروه آرد و نان استان که بصورت ویدئو کنفرانسی و با حضور شریفی نژاد معاون هماهنگی امور 
اقتصادی استانداری انجام شد با اعالم این خبر افزود : در شش ماه ابتدایی سالجاری ۷ هزار و ۳۴۵ مورد 
بازرسی از واحدهای نانوایی استان انجام گرفته است که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته ۷ 
درصد رشد داشته است که با توجه به افزایش بازرسی ها شاهد کاهش ۲۰درصدی تخلفات در واحدهای 

نانوایی هستیم.
 وی با تاکید بر ضرورت افزایش نظارت و بازرسی ها از واحدهای خبازی استان گفت: این بازرسی ها در 
راستای اهداف و مصوبات کارگروه و بمنظور نظارت ویژه بر کیفیت و کمیت نان های تولیدی صورت گرفته 
است و با واحدهایی که قوانین نظام صنفی و مشتری مداری را رعایت نمی نمایند و نان های بی کیفیت به 

مردم عرضه  می نمایند به شدت برخورد می شود.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان در ادامه اظهار داشت از این تعداد بازرسی صورت 
گرفته ، ۳۰۱ فقره پرونده تخلف با عناوین کم فروشی ، عرضه خارج از شبکه آرد ، عدم رعایت ساعات کاری 
و غیره به ارزش ریالی بالغ بر ۹۲۰ میلیون ریال تشکیل شده است که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال 

گذشته از نظر تعداد تخلف ۲۰ درصد و از نظر ارزش ریالی ۴۶ درصد کاهش داشته است.
علی تشنه دل افزود: در استان سمنان ۸۰۷ مورد واحد نانوایی فعالیت می کنند که از این تعداد ۵۸۶ واحد 
یارانه ای یک و ۲۲۱ واحد نیز یارانه ای ۲ می باشد و میزان سهمیه ماهانه آرد در این واحدها در حدود 

۵۰۵۷ تن است که ۴۰۴۶ تن برای واحدهای یارانه ای یک و ۱۴۷۱ تن برای واحدهای یارانه ای دو است.

روزانه ۱00 هزار ماسک سه الیه در استان سمنان تولید می شود
معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان گفت : با توجه به افزایش شیوع 
بیماری کرونا ، تولید روزانه ماسک سه الیه یکبارمصرف در واحدهای صنعتی استان با شیوع کرونا 

به ۱۰۰ هزار ماسک در روز رسیده است. 
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، فرامرز محبوبی در گفت 
و گو با خبرنگار ایرنا با اعالم این خبر ابراز داشت: تولید ۱۰۰ هزار ماسک سه الیه در روز به وسیله 

۹ واحدصنعتی مستقر در استان سمنان انجام می شود.
وی ادامه داد: از ابتدا تا یازدهم آبان امسال، بیش از ۹ میلیون ماسک در ۹ واحد صنعتی مستقر 
در استان سمنان تولید و روانه بازار شد که با تولید و توزیع این میزان ماسک در استان، مشکل و 

کمبودی در تامین اقالم بهداشتی برای اقشار مختلف مردم و کادر درمانی وجود ندارد.
ابتدای شیوع کرونا سه تا پنج واحد صنعتی در استان سمنان در زمینه تولید  وی بیان کرد: در 
ماسک فعالیت  داشتند و اکنون تعداد واحدهای تولید ماسک به ۹ واحد افزایش یافته است که در 

شهرستانهای سمنان ، شاهرود ، گرمسار و دامغان فعالیت دارند.   
رعایت  براساس  سمنان  استان  صنعتی  واحدهای  در  سه الیه  ماسک های  کرد:  تصریح  محبوبی 
استانداردهای کامل و زیرنظر معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی استان سمنان تولید می شود و بخشی از تولید برای تامین نیاز مراکز درمانی، بخشی برای 
مردم عادی و بخش برای بخش های نیازمند به ماسک با تعداد باال در داخل استان تخصیص می یابد.
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معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان از رشد ۲۶ 
درصدی ارزش دالری هر تن کاالی صادراتی استان در هفت ماهه سالجاری خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، حمیدرضا مداح در جلسه 
بررسی موانع صادراتی واحدهای تولیدی استان با اعالم این خبر گفت: متوسط ارزش دالری هرتن 
کاالی صادراتی در استان طی هفت ماه گذشته ۱۱۰۴ دالر است که نسبت به مدت مشابه آن در 

سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در هفت ماه نخست امسال بیش از ۱۴۰ هزار تن کاال به ارزش حدود ۱۵۵ میلیون دالر 
توسط ۷۸ شرکت از گمرک استان صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه آن در سال قبل 

از نظر ارزش ۱۴ درصد رشد را نشان می دهد.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: 
این میزان صادرات شامل ۷۵ قلم کاال از قبیل سود سوزآور ، کابل زمینی ، کربنات دی سدیم ، 
محصوالت یکبار مصرف ، هیدروکربن سبک ، کابل ، سیلیسیوم ، کولر آبی ، پودر لباس شویی ، 
شیرینی و شکالت ، قطعات و اجزا از آهن و فوالد و غیره می باشد که به ۴۲ کشور جهان از قبیل 
عراق ، ترکیه ، هند ، ارمنستان ، گرجستان ، هنگ کنگ ، ازبکستان ، ترکمنستان ، افغانستان ، 

امارات متحده عربی ، اندونزی ، اکراین و غیره صادر شده است.
وی اظهار داشت: همچنین طی این مدت در حدود ۷۱۰۰ تن کاال به ارزش بیش از ۳۰ میلیون 
دالر به استان وارد شده است که عمده کاالهای وارداتی شامل اجزا و قطعات ماشین و دستگاه های 
برقی ، پنبه حالجی نشده یا شانه نزده ، اجزا قطعات ترانسفور ماتورها ، پروپیلن ، لقا کننده ها و 

مبدلهای استاتیک برقی ، تنظیم کننده ولتاژ ، روغن ترانسفور ماتور و غیره است.
حمیدرضا مداح با بیان اینکه متوسط ارزش دالری هرتن کاالی وارداتی ۴۳۰۰ دالر  می باشد اذعان 
کرد: این مقدار کاالهای وارداتی از ۱۶ کشور جهان از قبیل کشورهای ترکیه ، چین ، ازبکستان ، 

ایتالیا ، آلمان ، بلژیک ، هلند ، امارات متحده عربی و غیره به گمرک استان وارد می شود.

معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
سمنان از انجام بیش از ۴۵ هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان از ابتدای شیوع ویروس کرونا خبر 

داد. 
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان مهدی یحیایی در جلسه 
کمیته انظارت و ارزیابی ستاد استانی مقابله با کرونا که در استانداری سمنان برگزار شد با اعالم این 
خبر گفت: این تعداد بازرسی از ابتدای شیوع ویروس منحوس کرونا در قالب ۳۰ اکیپ بازرسی و با 
همکاری دستگاه های زیربط از قبیل بهداشت ، نیروی انتظامی ، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف در 

سطح استان انجام شده است.
وی با اشاره به تشدید بازرسی ها در این ایام افزود: هدف از انجام این بازرسی ها را بررسی اجرای 
محدودیت های کرونایی و پروتکل های بهداشتی و نظارت بر مراکز فعال تجاری و اقتصادی استان و 
همچنین جلوگیری از هرگونه افزایش بی رویه قیمت  با اولویت کاالهای اساسی ، مواد غذایی ، کاالهای 
پزشکی و بهداشتی عنوان کرد و افزود: در این بازرسی ها تعداد ۴۶۰۰ مورد اخطار کتبی به واحدهای 

صنفی ابالغ و ۷۰ فقره پرونده تخلف کشف و ثبت شده است.
این مقام مسئول ادامه داد: این تخلفات اعم از گران فروشی، عدم درج قیمت و نصب نرخ نامه، اخفاء 
و امتناع از عرضه کاال به ارزش ریالی بالغ بر ۸۶۰ میلیون و ۱۲۰هزار ریال کشف که پرونده تمامی 

متخلفان جهت بررسی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
سمنان با اشاره به اهمیت همراهی واحدهای صنفی در مهار کرونا ویروس گفت: از ابتدای شیوع این 

ویروس در حدود ۶۴۰ واحد صنفی در سطح استان به جهت انجام تخلفات صنفی پلمپ شده است.
مهدی یحیایی اظهار داشت: پلمپ این تعداد از واحدهای صنفی در حالی صورت گرفته است که از 
قبل به این واحدها تذکر الزم درخصوص محدودیت فعالیت ، رعایت پروتکل های بهداشتی و ممانعت 

از انجام تخلفات صنفی داده شده اما با توجه به تکرار تخلف پلمپ شده اند.

بمنظور رعایت محدودیت های کرونایی و پروتکل های بهداشتی صورت گرفت
انجام بیش از 4۵ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی 

استان سمنان

پایش اطالعات و ثبت بیش از ۱2 هزار انبار و مرکز نگه داری کاال 
در استان سمنان 

از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شد
اجرای بیش از 700  مورد گشت مشترک بازرسی در استان سمنان

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان سمنان مهدی یحیایی با اعالم این خبرگفت: 
این گشت های مشترک در راستای هم افزایی واستفاده بهینه از ظرفیت کارشناسی سایر دستگاههای اجرایی 

استان و در قالب طرح های مختلف انجام گرفته است.
وی هدف از برگزاری اینگونه گشت ها را پیشگیری بهنگام و برخورد با تخلفات احتمالی اقتصادی عنوان و 
خاطرنشان کرد سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان حسب وظایف ذاتی خود با برقراری تعامل با 
سایردستگاهها واتحادیه های صنفی ذیربط از ابتدای سالجاری تا کنون اقدام به برگزاری گشت های مشترک 

بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی در سطح استان نموده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان در ادامه افزود:  از مجموع ۷۱۲ مورد 
گشت مشترک بازرسی ، تعداد ۷۵۱ مورد تخلف اعم از گرانفروشی، کم فروشی، ، احتکار و اختفاء کاال ، عدم 
درج قیمت و نصب نرخنامه ، عدم ارائه فاکتور و عرضه ، نگهداری و عرضه کاالهای قاچاق ، عرضه خارج از 

شبکه وغیره کشف شده است.
مهدی یحیایی ارزش ریالی این تعداد پرونده را بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۲۶ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در این 
گشت های مشترک دستگاههای اجرایی از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی ، استاندارد ، غله ، فنی و حرفه 
ای ، دانشگاه علوم پزشکی ، اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی ، دخانیات ، انجمن حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان ،  شهرداری ها ، نیروی انتظامی ، دادگستری ، دامپزشکی ، جهاد کشاورزی ، فرمانداری ها با سازمان 

صمت استان همکاری داشته اند.      
 وی اظهار داشت: در گشت های مشترک بازرسی کاالهای اساسی و ضروری از قبیل آرد و نان ، مواد غذایی ، 
پوشاک ، کیف و کفش ، تجهیزات پزشکی و دارو ، ماسک ومحلول ضد عفونی ،گاز مایع ، الستیک روغن ولوازم 
یدکی خودرو  ، میوه و تره بار ، مواد اولیه پتروشیمی ، دارو و نهاده های دامی ، دخانیات ، سموم و کود کشاورزی 
، طال و جواهر ، گوشت و فرآورده های لبنی ، تخم مرغ مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرد و در صورت 

مشاهده تخلف ، تشکیل پرونده و سپس جهت بررسی و صدور رأی به تعزیرات حکومتی معرفی می شوند.

معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کننده سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان 
سمنان با بیان اینکه اطالعات انبارها و مراکز نگهداری کاال پایش می شود ، گفت: بمنظور کنترل ورود 

و خروج کاال بیش از ۱۲ هزار انبار و مرکز نگه داری کاال در استان ثبت شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان ، مهدی یحیایی در پنجمین 
جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کاال در سطح عرضه با اعالم این خبر گفت: تاکنون 
۱۲ هزار و ۸۱۳ انبار و مرکز نگه داری کاال در استان سمنان به ثبت رسیده است که بیشترین آن 

مربوط به واحدهای عمده و خرده فروشی اصناف می باشد.
وی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت اجرای طرح سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال با بیان اینکه 
پیگیری و نظارت بر تکمیل فرآیند شناسایی انبارها در سطح استان بسیار حائز اهمیت و ضروری می 
باشد اظهار داشت: از مجموع تعداد انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها ،  تعداد ۷۲۰۲ فقره 

مورد تائید قرار گرفته و ۵۶۱۱ مورد نیز در انتظار تائید می باشد.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان سمنان تصریح کرد: از مجموع انبارهای ثبت شده در 
سامانه ، ۱۳۹۲ انبار مربوط به واحدهای صنعتی ، ۳۵۶۶ انبار مربوط به واحدهای کشاورزی ، ۱۵۵۶ 
انبار و مراکز نگه داری کاال ، ۳۴۳ انبار مربوط به معادن ، ۳۷۳۹ انبار مربوط به اصناف و مابقی 

بهداشتی و درمانی ، دامی و طیور و غیره می باشد.
وی اظهار داشت: با توجه به ابالغ دستورالعمل تکمیل و پایش اطالعات انبارها و مراکز نگهداری کاال 
، کمیته ای بمنظور پیگیری و عملیاتی نمودن اهداف سامانه جامع انبارها در سطح استان با همکاری 

دستگاه های زیربط جهت صحت سنجی اطالعات ثبت شده در این سامانه تشکیل شده است.
مهدی یحیایی افزود: تکمیل فرآیند شناسایی انبارها و مراکز نگه داری کاال ، صحت سنجی و اصالح 
اطالعات واحدهای ثبت شده و ثبت ورود و خروج کاال در انبارها و مراکز نگه داری کاال و تنظیم 

گزارش و برخورد با متخلفان از مهمترین اهداف این دستورالعمل می باشد.

رشد 26 درصدی ارزش دالری هر تن کاالی صادراتی در 
استان سمنان
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اخبـــــار شهرستــــان هـــــــا
بررسی مشکالت واحدهای صنعتی و 

معدنی میامی
و  معدن  صنعت،  سازمان  رئیس  تشنه دل،  علی 
تجارت استان سمنان در این نشست گفت: با توجه 
و  این شهرستان  در  معدنی  منطقه  سه  وجود  به 
فعالیت واحدهای فرآوری مس، مشکل زیرساخت 
و  بسیار ضروری  واحدها  این  برق  و  تأمین آب  و 

مورد توجه است.
وی افزود: ۱۱ واحد صنعتی در شهرستان میامی فعالیت دارند؛ همچنین ۷۴ فقره مجوز معدنی در 
این شهرستان صادر شده است که ۴۱ فقره پروانه بهره برداری ، ۲۴ فقره پروانه اکتشاف، ۹ فقره 

گواهی می باشد.
تشنه دل تصریح کرد: ذخیره قطعی معادن این شهرستان بیش از ۲۰ میلیون تن و ظرفیت استخراج 
در حدود ۹۰۰ هزار تن است که ۲۵۰ نفر نیز در معادن این شهرستان و واحدهای فرآوری فعالیت 

می کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در این نشست مشکالت بانکی، کمبود 
نقدینگی و سرمایه در گردش، تأمین مواد اولیه، دریافت تسهیالت و زیرساخت تعدادی از واحدهای 

تولیدی بررسی شد.
بازدید از واحدهای فرآوری مس اشکان مس آریا ، مس کاوان عباس آباد و پرشیا اروپا از دیگر برنامه 

های سفر معاون استاندار به شهرستان میامی بود.

از  بازرسی  مورد   ۱۳۰۰
شد انجام  میامی  اصناف 

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت ، معدن  
و تجارت استان سمنان ، امیر بشیری در حاشیه 
بازدید از اصناف شهر میامی افزود: حدود یکهزار و 
۳۰۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و خدماتی 
حدود  هرماه  و  است  شده  انجام  شهرستان  این 
۱۷۵ بازدید از صنف های مختلف سطح شهرستان 

انجام می شود.
وی تصریح کرد : در این رابطه ۵۷ تذکر کتبی به صنف های متخلف داده شده است و عمده تخلفات 

در سطح شهرستان گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج قیمت است.
در  اصناف  عملکرد  بر  نظارت  اینکه  بیان  با  میامی  تجارت  و  معدن  صنعت،  نمایندگی  مسئول 
چهارچوب قانون و با همکاری برخی دستگاه های اجرایی شهرستان انجام می شود ، اظهارداشت: 
برای موارد تخلف احراز شده  در زمینه کم فروشی و عدم درج قیمت پرونده تشکیل شده و به 

تعزیرات حکومتی ارسال می شود.
وی تاکید کرد: شهروندان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف واحدهای صنفی اعم از کم 
فروشی، گرانفروشی، عدم درج قیمت در واحدهای مختلف صنفی مراتب را با مراجعه به بازرسی 

اتاق اصناف و یا نمایندگی صنعت،معدن و تجارت شهرستان  گزارش کنند.
امیر بشیری با بیان اینکه انتظار می رود فروشندگان در راستای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا 
با ستاد مقابله با کرونا شهرستان همکاری کنند، گفت : تمامی محدودیت ها برای حفظ سالمت 

شهروندان و فروشندگان اعمال می شود و باید تالش کرد تا زنجیره انتقال کرونا قطع شود.

گشت مشترک نظارت بر طرح  
واحدهای  فعالیت  محدودیت 

صنفی در دامغان
صنفی  واحدهای  از  بازرسی  مشترک  گشت 
به منظور بررسی روند اجرای  شهرستان دامغان 

مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار شد.
اداره  بازرسان  همکاری  با  مشترک  گشت  این 
 ، درمان  و  بهداشت   ، تجارت  و  معدن  صنعت 
برگزار می   ۱۸ از ساعت  این طرح  پایان  تا  روزه  دامغان همه  اصناف شهرستان  اتاق  و  اماکن 

شود.
ساعت  های  محدودیت  اجرای  گفت:  دامغان  تجارت شهرستان  و  معدن   ، اداره صنعت  رییس 

کاری واحد های صنفی در راستای حفظ سالمت کسبه و مردم می باشد.
کرونا  با  مبارزه  ستاد  با  میکنیم  خواست  در  صنفی  های  واحد  مدیران  از  کرد:  تصریح  وی 
همکاری الزم را داشته و گروه های صنفی ۲،۳،۴ از ساعت ۱۸ به بعد تا پایان این طرح، نسبت 

اقدام نمایند به تعطیلی واحد صنفی خود 



اخبــــــــار کوتــــــــــاه
سمنان  استان  صادرات  توسعه  کارگروه  جلسه  دومین 
به ریاست شریفی نژاد معاون هماهنگی امور اقتصادی 
استانداری و با حضور ویدئو کنفرانسی اعضای کارگروه 

برگزار شد.
و  صادرات  وضعیت  آخرین  از  گزارشی  نشست  این  در 
واردات استان در شش ماهه نخست سال از سوی مدیرکل 
گمرک استان ارائه و درخصوص پروژه زیرساختی سردخانه ، خط سورتینگ و بسته بندی محصوالت 

کشاورزی صادراتی استان توسط شرکت بین المللی سیلوهای غله کویر سمنان بحث و تبادل نظر شد.

سازمان  رئیس  دل  تشنه  علی  حضور  با  نشستی  در 
شوقانی  سردار  و  استان  تجارت  و  معدن   ، صنعت 
جانشین فرمانده سپاه استان ، قرارگاه عملیاتی نظارت 
بر بازار و اجرای طرح همیار بازرس و مشارکت سپاه و 

بسیج در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست دهرویه رئیس بسیج کارمندان استان ، 
یحیایی معاون نظارت و بازرسی و مداح معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن 

و تجارت استان نیز حضور داشتند.

پنجمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر 
گردش کاال در سطح عرضه به ریاست یحیایی معاون 
تجارت  و  معدن   ، صنعت  سازمان  بازرسی  و  نظارت 

استان برگزار شد.
پایش  و  تکمیل  دستورالعمل  اجرای  نشست  این  در 

اطالعات انبارها و مراکز نگهداری کاال مورد بررسی قرار گرفت.
و  خانگی،برقی  لوازم  کاالیی  گروه  اختصاصی  ضوابط  پیرامون  شده  انجام  اقدامات  گزارش  ارائه 
الکترونیک توسط اتاق اصناف و اتحادیه لوازم خانگی مرکز استان از دیگر دستور کار این نشست بود.
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گــــــزارش تصویری
بازدید دکتر تشنه دل رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان از برخی واحدهای تولیدی و صنعتی استان.

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و رونق تولید و تحقق شعار سال و در جهت رفع موانع تولید ، رئیسسازمان صنعت ، معدن و 
تجارت استان از تعدادی از واحدهای تولیدی استان بازدید و از نزدیک در جریان روند تولید در این واحدها قرار گرفت.

با  گرمسار  شهرستان  نان  و  آرد  کارگروه  جلسه 
اداره  سرپرست  پازوکی  و  فرماندار  متقی  حضور 
اعضای  و  شهرستان  تجارت  و  معدن   ، صنعت 

کارگروه برگزار شد.
عرضه  از  جلوگیری  درخصوص  نشست  این  در 
اجتماعی  فاصله  رعایت  لزوم   ، آرد  از شبکه  خارج 
تبادل  و  بحث  ها  نانوایی  در  متصدیان  توسط  بهداشتی  های  دستورالعمل  رعایت  ضرورت  و 

نظر شد.


