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در راستای تحقق شعار سال:در راستای تحقق شعار سال:

دومیندومیننمایشگاهنمایشگاهمعرفیتوانمندیمعرفیتوانمندی
شد شدصنایعکوچککردستانبرگزار صنایعکوچککردستانبرگزار

استاندار  کردستان در دومین نمایشگاه صنایع کوچک  ؛ 

تولیدکنندگان واقعی را حمایت می کنیم 

اثباتجایگاه
کردستان صنایع

قالب در
نمایشگاه

تولیدملیدر
واقعراهاصلی
سختیهاو از عبور
دشواریهایاقتصادی
است برایکشور

با گسترشتولیدصادراتمحور
تولیداتداخلی حمایتاز

رئیس  پارک علم وفناوری کردستان:

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی سنندج خبر داد:

استخراج»حداکثرها«از 
دانش  »حداقلها«باتکیهبر

وفناوری
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مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی   استان: پیام مقام معظم رهبری:
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دومین حضور 78واحدصنعتیدر
نمایشگاهمعرفیتوانمندیهای

صنایعکوچکاستان

رئیس سازمان صمت کردستان اعالم کرد:

واردات ضرورتجلوگیریاز
محصوالتیکهمشابهداخلیدارند
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نماینده ولی فقیه در استان کردستان :

ستان
کرد
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ویژهمهندساحمدخسروی پیامتشکر
دومیننمایشگاه بهتمامیتولیدکنندگانشرکتکنندهدر

معرفیتوانمندیهایصنایعکوچکاستانکردستان

احمدخسروی
 مدیرعاملورئیسهیاتمدیره

شرکتشهرکهایصنعتیاستانکردستان

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان 
گفت: ایجاد زنجیره ارزش از معدن تا محصول نهایی 
به منظور جلوگیری از خام فروشی، توسعه و تکمیل 
ژئوفیزیک  پـــرواز  تکمیل  و  معدنی  زیرساخت های 
از  را  امیدبخش  مناطق  اکتشافی  عملیات  و  هوایی 
استان  در  سازمان  این  اقــدام  دست  در  برنامه های 

بیان کرد.
 به گــزارش جام جم، بختیار خلیقی با اشــاره به سفر 
قریب الوقوع رئیس جمهوری به کردستان، پنج طرح 
پیشران مربوط به فوالد بیجار، فوالد قروه، طرح طالی 
سقز، طرح پتروشیمی بعثت بیجار  و طرح احیای ذوب 
ریاست  تایید شده نهاد  را جزو طرح های  آهن قروه 
جمهوری دانست و گفت: اعتبار مورد نیاز ارزی و ریالی 
این طرح ها در سفر ریاست جمهوری به استان تامین 

تجارت  و  معدن  صنعت،  کــل  مدیر  شــد.  خــواهــد 
از  حمایت  و  پیگیری  گفت:  کردستان  استان 

سرمایه گذاری  با  پیشران  صنعتی  طرح های 
۵۵۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲ میلیارد دالر 

با اشتغالزایی ۶ هزار و ۱۰۰ نفر در دست 
ــدام مــجــمــوعــه صــنــعــت، مــعــدن و  ــ اقـ

تجارت کردستان است. وی با اشاره 

به نامگذاری امسال به عنوان »تولید، دانش بنیان، 
اشتغال آفرین« از سوی مقام معظم رهبری تصریح 
و  دانش بنیان  مقوله  بــر  رهــبــری  معظم  مقام  کــرد: 
به گفته مدیر  اشتغال آفرینی تاکید فــراوان کرده اند. 
کــل صنعت، مــعــدن و تــجــارت اســتــان کــردســتــان، 
تــوان علمی بنا نهاده شده و  بر پایه و  دانش بنیان 
دانش بنیان  واحــدهــای  دارد  ضــرورت  راستا  ایــن  در 
استان شناسایی و با دستور استاندار کردستان در 
قالب قرارگاه استانی تبیین و اهداف و سیاست های 

بنیان نهادینه شود. وی دانـــــــش 
تحقق  هــمــچــنــیــن 
اشـــتـــغـــال آفـــریـــنـــی 
اهـــداف  از  یــکــی  را 
ــان  ــازمـ ــی سـ ــ ــرای ــ اج
صــنــعــت، 

معدن و تجارت استان کردستان عنوان کرد. خلیقی 
بــرنــامــه هــای عملیاتی حــوزه  و  اهــــداف  تــدویــن  ــه  ب
دانش بنیان و اشتغالزایی مجموعه صنعت، معدن 
محورهای  کـــرد:  تصریح  و  اشـــاره  اســتــان  تــجــارت  و 
توسعه بخش صنعت، تقویت و حمایت صنایع خرد، 
توسعه صنایع صادرات محور و پیگیری و حمایت از 
طرح های صنعتی پیشران، تعریف طرح های صنعتی 
داخلی  سرمایه گذاری  جذب  اولــویــت دار،  و  اشتغالزا 
و خارجی و فعال کردن واحدهای راکد و نیمه راکد از 
در  معدن  و  صنعت  عملیاتی  برنامه های  و  ــداف  اه
افزود:  وی  بخش دانش بنیان و اشتغالزایی است. 
نمایشگاه توانمندی های واحدهای تولیدی کوچک 
به مدت 5 روز در محل نمایشگاه های دائمی سنندج 
توانمندی و تولید صادرات محور  راستای معرفی  در 
ایــن اداره کل  بــه گفته خلیقی،  بــرگــزار شــد.  اســتــان 
احصا  با  محور  صـــادرات  صنایع  توسعه  راستای  در 
فعالیت  ــادرات  صـ زمینه  در  کــه  تولیدی  واحــدهــای 
داشتند با هماهنگی کارگزار توسعه صادرات استان و 
معرفی به سازمان توسعه تجارت ایران از مشوق های 
بــرخــوردار  اســتــان  برگزیده  صادرکنندگان  صــادراتــی 

خواهند شد.

مدیر کل  صمت استان:
کردستانایجادمیشود معدنتامحصولنهاییدر زنجیرهارزشاز

با درود به محضر تمامی خدمت گذاران عرصه تولید و صنایع استان و ادای احترام و دست مریزاد 
کردستان در  به تولید کنندگان شجاع و تالشگر همراه و همدل با شرکت  شهرک های صنعتی 
دومین نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک استان در سال 1401، که به حق نمایشی 
آبرومندانه و مانوری باورمندانه و زیبا از توان مردمان دیار کردستان در کنار سایر توانمندی ها، 
ارائه  روز  بازارهای  و  عمومی  افکار  به  را  آزموده  و  قوی  انسانی  منابع  زیبا،  طبیعت  واال،  فرهنگ 

کردند.
بی شک تداوم چنین اهتمام و حضور پرمحتوا و ارزشمند در صحنه بازاریابی و معرفی توانمندی 
حمایت  و  مشتاقانه  بازدید  و  کنندگان  بازدید  استقبال  همچنین  و  کردستان  ظرفیت های  و 
تولید  سوی  و  سمت  به  سرمایه ها  بیشتر  جذب  موجبات  خصوصی،  و  دولتی  مدیران  سایر 
و  اجتماعی  امنیت  کنار  در  سرمایه گذاری  امنیت  و  آرامش  القای  و  اطمینان ها  خاطر  تثبیت  و 

توسعه خواهد بود.
برای  فرصت ساز  و  خدمت گذار  و  نمایشگاه  اجرایی  نهاد  عنوان  به  را  شرکت  این  ویژه  تشکر 

تولید پذیرا باشید.



دومین نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک استان کردستان از ۲7 لغایت 3۰ 
اردیبهشت به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشگاه های استان کردستان برگزار شد.

به گزارش جام جم کردستان؛ شرکت شهرک های صنعتی استان کردستان با هدف 
بنیان،  دانــش  »تولید؛  سال  در  کردستان،  استان  صنعتی  واحدهای  از  حمایت 
اشتغال آفرین« دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع کوچک و متوسط استان 

کردستان، اولین نمایشگاه معرفی بخشی از توانمندی های استان کردستان را 
در خرداد سال ۱3۹۸ برگزار کرد. مامسال دومین نمایشگاه در تاریخ ۲۶ لغایت 
3۰ اردیبهشت در قالب ۱۲۰ غرفه و در فضای ۲ هزار و ۴۰۰ مترمربعی برپا گردید. در 
دومین دوره نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک استان کردستان 
جذب  با  کنندگان  تولید  ســازی  توانمند  و  داخلی  تولید  از  حمایت  هــدف  با  که 

سرمایه گذار برگزار شد؛ 7۸ واحد تولیدی برتر استان در شاخه های صنایع غذایی، 
شیمیایی، سلولزی و بهداشتی و طیف گسترده ای از ۵ زون اصلی تولیدی استان 
دستاوردها ی خود را در معرض نمایش قرار دادند. این نمایشگاه در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان کردستان )پیشانگه  گوالن، هم زمان با سالروز 

سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان( برپا گردید.  
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اقتصادیاقتصادی
برپایی دومین نمایشگاه معرفی  توانمندی های صنایع کوچک استان کردستان اجتماعیاجتماعی

برپایی نمایشگاه های تخصصی 
سرمایه گذاران  جــذب  موجب 

خواهد شد

اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
دارای  کردسـتان  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  کردسـتان 
اسـت،  زیـادی  صنعتـی  و  اقتصـادی  ظرفیت هـای 
تخصصـی  نمایشـگاه های  برپایـی  اگـر  گفـت: 
سـرمایه گذاران  باشـد  داشـته  تـداوم  اسـتان  در 

شـد. خواهنـد  جـذب  هـم  بیشـتری 
رمضانـی  مهـدی  کردسـتان؛  جـم  جـام  گـزارش  بـه   
معرفـی  نمایشـگاه  دوره  دومیـن  از  بازدیـد  در 
توانمندی هـای صنایـع کوچـک کردسـتان، با اشـاره 
بـه این کـه رونـق تولیـد مشـروط بـر لحـاظ سـاختن 
اسـت،  نهایـی  محصـول  در  منطقـی  قیمت هـای 
اظهـار داشـت: مصـرف کننـده مسـتلزم ایـن اسـت 
یـک  بـه  رغبـت  جهـت  را  الزم  مشـوق های  کـه 
ایـن  کنـار  افـزود: در  محصـول داشـته باشـد.  وی 
رویکـرد بایـد تولیدکننـدگان به مقولـه تبلیغات نیز 
توجـه ویـژه داشـته باشـند تـا بتواننـد محصـوالت 
خـود را بـه بهتریـن شـکل ممکـن معرفـی و عرضـه 

کننـد. 
اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
کردسـتان بـا ذکر این که فعال سـازی چرخـه تولید- 
مصـرف در اسـتان کردسـتان مورد توجـه قرار گیرد، 
فعـال  دسـتگاه های  و  سیسـتم ها  کـرد:  تصریـح 
حـوزه تولیـد در اسـتان نبایـد بـه صـورت جزیـره ای 
کار کننـد بلکـه بایـد بـه صـورت مجمـوع الجزایـر در 
کنـار هـم اتفاقـات نیـک را رقـم زد. وی بـا اذعـان بـه 
این کـه فـرش بیجـار هنر اسـت و نباید در خصوص 
آن کلیشـه ای صحبـت کـرد، خاطرنشـان کـرد: بـرای 
توسـعه ایـن هنـر صنعت مـی باید بافنـده را دلگرم 
اسـتفاده  جوانتـر  هنرمنـدان  از  و  کـرده  کارش  بـه 
کـرد تـا بتـوان خالقیـت و هنرمنـدی بیشـتری را در 
صنایع فرش به کار گرفت و این حوزه را به سـمت 
بـا  رمضانـی  داد.   حرکـت  خالقانـه  فـرش  سـوی  و 
ابـراز خرسـندی از اینکـه، تعـدادی از واردکننـدگان 
دیـروز کردسـتان امـروز تولیدکننـده هسـتند و بـه 
امـر صـادرات می پردازنـد، ایـن مهـم را نویدبخـش 
اتفاقـات مطلوبـی در حـوزه تولیـد دانسـت و افزود: 
بـرای  مؤثـری  گام هـای  می دهـد  نشـان  تغییـر  ایـن 

صنعتـی شـدن کردسـتان برداشـته شـده اسـت.
دارای  کردسـتان  این کـه  بـه  اشـاره  بـا  رمضانـی 
اسـت،  زیـادی  صنعتـی  و  اقتصـادی  ظرفیت هـای 
گفـت: اگـر برپایـی چنیـن نمایشـگاه های تخصصـی 
سـرمایه گذاران  باشـد  داشـته  تـداوم  اسـتان  در 

شـد. خواهنـد  جـذب  هـم  بیشـتری 
اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون 
واحدهـای  در  توانمنـدی  از  میـزان  ایـن  کردسـتان 
تولیـدی بخـش صنعتـی اسـتان را موجـب شـور و 
هیجـان عنـوان کـرد و تصریـح کـرد: خوشـبختانه در 
ایـن نمایشـگاه ظرفیت هـای واحدهـای تولیـدی را 

بـه خوبـی نشـان داده اسـت.
مشـکالت  جریـان  در  بازدیـد  ایـن  در  کـه  رمضانـی 
از  برخـی  بـود  گرفتـه  قـرار  نیـز  تولیـدی  واحدهـای 
مشـکالت زیرسـاختی حـوزه صنعت و شـهرک های 
مقـررات  و  قوانیـن  بـه  مربـوط  را  اسـتان  صنعتـی 
در  پیگیـری  و   ح  طـر نیازمنـد  کـه  دانسـت  کشـوری 
سـطح کالن اسـت و برخـی مشـکالت را در سـطح 
مدیـران  تـالش  و  تسـهیل گری  نیازمنـد  و  اسـتانی 

دانسـت.  بانک هـا  و  اجرایـی 

خبر

کردستان  استان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
تولید  از  حمایت  راســتــای  در  کــرد:  تأکید 
که  مــحــصــوالتــی  کــــردن  وارد  از  داخـــــل، 
مشابه آن در خود استان تولید می شود، 

خودداری گردد.
حــاشــیــه  در  ــی«  ــ ــب ــ ــورذه ــ پ »عـــبـــدالـــرضـــا 
ــاه مــعــرفــی  ــگ ــش ــای ــم ــیــــن ن بـــرپـــایـــی دومــ
کردستان  کوچک  صنایع  دســتــاوردهــای 
ضمن  کــردســتــان  جــام جــم  بــا  گفتگو  در 
ــن نــیــز  ــ از ایـ ــه پـــیـــش  ــه ایــــن کــ ــ ب اشـــــــاره 
شـــهـــرک هـــای  ســـطـــح  از  ــایــــی  ــــدهــ ــازدی ــ ب

اظهار  پذیرفته،  صــورت  اســتــان  صنعتی 
معرفی  نمایشگاه  دومــیــن  برپایی  کــرد: 
تــوانــمــنــدی هــای صــنــایــع کــوچــک اســتــان 
از  بازدید  برای  مغتنم  فرصتی  کردستان، 
کردستان استان  تولیدی   دستاوردهای 

 است. 
امیدوارکننده  بسیار  را  نمایشگاه  وی 
ــرده و  و نــویــدبــخــش تــوســعــه تــوصــیــف کـ
در  حاضر  تولیدکنندگان  و  فعاالن  افزود: 
نمایشگاه با معرفی محصوالت با کیفیتی 
ــه خـــوبـــی نــشــان  ــه عـــرضـــه نـــمـــودنـــد، بـ کـ

را  قابل توجهی  و  مــؤثــر  سهم  کــه  ــد  دادنـ
اختصاص خود  به  اشتغالزایی   زمینه   در 

 داده اند. 
نماینده ولی فقیه در استان کردستان با 
ذکر این که امید است با حمایت شرکت 
تولیدکنندگان،  از  صنعتی  شــهــرک هــای 
فعالیت های  تــوســعــه  و  تــقــویــت  بستر 
آنان گسترش یابد، تأکید کرد: در راستای 
ساختن  وارد  از  داخــل،  تولید  از  حمایت 
آن در خود استان  محصوالتی که مشابه 

تولید می شود، خودداری گردد.

در  باید  این که  بیان  با  فقیه  ولی  نماینده 
خود  تولیدی  محصوالت  از  اســتــان  تــراز 
ــرد:  ــت، خــاطــرنــشــان ک ــرف ــان بــهــره  گ ــت اس
تعداد باالیی افراد در استان حضور دارند 
مواجه  مشکل  بــا  اشتغال  بحث  در  کــه 
راه انــدازی  با  آن می رود  امید  که  شده اند، 
زمینه  اســتــان  در  تولید  بــعــدی  فــازهــای 
اشتغال این افراد نیز فراهم شود که این 
تجاری  آزاد  مناطق  شــدن  فعال  بــا  مهم 
خواهد  بیشتری  سرعت  مــریــوان  و  بانه 

گرفت. 

استاندار کردستان اعالم کرد: از تولید کننده 
نام  با  که  کسی  نه  می کنیم  حمایت  واقعی 

تولید بخواهد فرصت ها را از دست دهد.
اسماعیل  کردستان؛  جم  جام  گزارش  به   
زارعی کوشا استاندار کردستان با بیان این که 
تجاری  آزاد  منطقه  اجرای  ادامه  و  بکار  آغاز 
بانه و مریوان که سال گذشته مصوب شد، 

جلوتر از شش منطقه تجاری دیگر مصوب 
در کشور در حال پیگیری است، اظهار کرد: 
آزاد تجاری بانه  سال گذشته مشاور منطقه 
حال  در  آن  مطالعات  و  مشخص  مریوان  و 

انجام است.
وی با ذکر این که با قدرت، جهت آماده سازی 
آزاد تجاری در استان  زیرساخت های مناطق 

تالش می کنیم، افزود: اجرایی کردن این مهم 
رونق و جهش اقتصادی را به دنبال خواهد 

داشت.
از  حمایت  بر  تأکید  با  کردستان  استاندار 
زمینه  که  تولیدکنندگان  و  سرمایه گذاران 
رشد اقتصادی استان را فراهم می کنند، ابراز 
امیدواری کرد: امیدواریم به تعالی و پیشرفت 

در حوزه اقتصاد، خلق ثروت و افزایش درآمد 
سرانه خانواده ها برسیم.

بین  مستمر  ارتباط  ایجاد  درخواست  با  وی 
تولید، کشاورزی، صنعت و خدمات با مدیران 
استان، خطاب به مدیران درخواست کرد: از 
مشکالت  پیگیر  خود  خواسته ایم  مدیران 
این که  نه  باشند،  آن  رفع  و  تولیدکنندگان 

تولید کنندگان دنبال مدیران باشند و دائم 
دغدغه بیان مشکالتشان را داشته باشند.
نباید  مدیران  این که  بیان  با  زارعی کوشا 
مراجعه  منتظر  و  بوده  میزنشین  پشت 
شعار  اگر  داد:  ادامه  باشند،  تولیدکنندگان 
حمایت از تولید می دهیم، الزمه آن این است 
خواسته های  و  مشکالت  احصاء  پیگیر  که 

تولید کننده باشیم و آن را برطرف کنیم.
استان  کنندگان  تولید  این که  اعالم  با  وی 
جزو کم توقع ترین و کوشاترین فعاالن عرصه 
تولید در کشور هستند، ادامه داد: برندها و 
موفقیت هایی در حوزه تولید داریم که اگر در 
زیادی   تبلیغات 

ً
استان های دیگر بود، قطعا

برای آن می شد، بنابراین باید قدردان و حامی 
تولیدکنندگان باشیم.

و  همت  این که  بیان  با  کردستان  استاندار 
اظهار  نهاد،  قدر  باید  را  تولیدکننده  غیرت 
داشت: حیف است از ظرفیت منابع انسانی 
و پتانسیل های مختلف اقتصادی استان به 

خوبی بهره گرفته نشود.
وی با تاکید بر این که خود و مدیران را نسبت 
وضعیت  این  و  نیافتگی  توسعه  از  عبور  به 
با  را  روز  و  شب  باید  گفت:  می دانم،  مکلف 
را  مشکالت  و  مسائل  و  کنیم  سر  دغدغه 

پیگیری و رفع کنیم.
ابتدای  در  این که  ذکر  با  کردستان  استاندار 
ورودم به استان، جذب اعتبارات در اشتغال 
چهار  در  اما  بود  صفر   

ً
تقریبا خانگی،  و  خرد 

درصد   ۱۰۰ به  رقم  این  پارسال،  آخر  ماه 
رسید، هشدار داد: اگر با روال عادی دریافت 
اعتبارات را طی کنیم، قادر به کاهش فاصله با 

استان های دیگر نخواهیم بود.
از  این که  درخواست  با  پایان  در  وی 
سرمایه گذارانی که دارای طرح هستند و زمین 
را  کارشان  خواهشمندیم  کرده اند،  دریافت 
شروع کنند، خاطرنشان کرد: از تولید کننده 
نام  با  که  کسی  نه  می کنیم  حمایت  واقعی 

تولید بخواهد فرصت ها را از دست دهد.

رئیس ســازمان صمت کردســتان اعالم کــرد: 7۸ واحد 
صنعتــی در نمایشــگاه حضــور دارنــد کــه طــی مــدت 
زمــان برپایــی نمایشــگاه بــه معرفــی محصــوالت خود 

می پردازند. 
بــه گــزارش جام جــم، »بختیار خلیقــی« رئیس ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان کردســتان، در گفتگو 
با خبرنگار جام جم کردستان، با اشاره بر این که امسال 
از سوی مقام معظم رهبری به نام سال »تولید؛ دانش 
بنیان و اشــتغالزایی« نام گذاری شده است، اظهار کرد: 
به خوبی می تــوان دریافت که »تولید« محور توســعه و 

رشد اقتصادی و خودکفایی کشور است.
وی با ذکر این که توسعه صنایع به ویژه صنایع کوچک 
اســتان می تواند زمینه رونق تولید صنایع پیشرو را نیز 
به دنبال داشــته باشــد، افــزود: علــم و دانــش روز پایه 
و اســاس تولید دانــش بنیــان اســت و حرکــت در این 
مسیر منجر به افزایش تولید و درنتیجه رشد اشتغال 

و بهبود فضای کسب و کار می  شود.  
خلیقــی بــا اشــاره بــه این کــه نماینــدگان مهم تریــن 
خوشــه های تولیــد صنایــع کوچــک و دانــش بنیــان 
اســتان در ۱۲۰ غرفه در نمایشــگاه حضور دارند، تصریح 
کرد: 7۸ واحــد صنعتــی در نمایشــگاه حضــور دارند که 

طی مدت زمان برپایی نمایشگاه به معرفی محصوالت 
خود می پردازند.  

 رئیس ســازمان صمت کردســتان با ذکر این که یکی از 
دغدغه های معظم له همواره تولید بوده است، گفت: 
از سال گذشته تحت فرمان جهش تولید، رونق تولید، 
تولید و پشتیبانی و مانع زدایی ها و حمایت از کاالهای 
ایرانی بر اهمیت مساله تولید در دستور کار قرار گرفته 

است.
 وی تولیــد را یکــی از مؤلفه  هــای رشــد و شــکوفایی 
اقتصــاد هــر کشــور توصیــف کــرده و ادامــه داد: تولیــد 
عالوه بر رشد اقتصادی منجر به رفاه عمومی و افزایش 

اعتماد به نفس ملی می شود.
خلیقی با ذکــر این کــه در بحــث تولیــد، توجه بــه تولید 
دانــش بنیــان و اشــتغال آفرین مــورد تأکید جــدی قرار 
گرفته اســت، خاطرنشــان کرد: ایــن نوع تولیــد با تکیه 
بر دانــش و علم خلق می شــود امــری که خوشــبختانه 
در اســتان کردســتان بــا همــکاری پــارک علــم و فناوری 
شکل گرفته و قرارگاه اســتانی برای این موضوع تعبیه 
شــده اســت. وی با اعالم این که در زمینــه صنعت ۲۸7 
واحد صنعتــی، در زمینه معــدن 3۸7 واحــد معدنی، در 
زمینــه تجــارت ۸۵ هــزار واحــد صنفــی و ۶۰ هــزار بافنده 

فرش دســتباف در اســتان کردســتان فعال هســتند، 
گفــت: در شــعاع صفــر تــا ۲۰ کیلومتــری نقطه مــرزی نیز 
نزدیک به ۹۰ هزار نفر مرزنشین دارای کارت مرزنشینی 
فعــال هســتند. رئیــس ســازمان صمــت کردســتان 
ایــن ارقــام را گویــای حــوزه وســیعی در زمینــه توســعه 
دانســته و یادآور شــد: در اســتان کردســتان نزدیک به 
۱۶ هــزار نفــر اشــتغالزایی در زمینــه صنعــت، بالــغ بــر ۴ 
هزار نفر در زمینه معدن و ۱۹7 هزار نفر در حوزه تجارت 

اشتغال زایی مستقیم ایجاد شده است.  
وی با ذکــر این کــه در راســتای تحقق شــعار ســال یکی 
از مالک هــای مــورد توجــه مــراودات تجارتی بــا بنگاه ها 
ج از کشــور اســت، اظهار کرد: یکــی از اهدافی  و بازار خار
کــه وزارت صمــت دنبــال می کنــد تولیــد صــادرات 
محــور اســت و بــه همیــن خاطــر امســال مؤلفه هــا و 
شــاخص های وزارت صمــت بــا نــگاه ویــژه بــه تولیــد 

صادرات محور معطوق شده است. 
تعریــفمشــوقهایصادراتــیبــرایتولیدکننــدگان

کردستانی
خلیقــی با اشــاره بــه این کــه ۹۲ درصد صــادرات اســتان 
کردســتان بــه کشــور عــراق و بــه ویــژه منطقــه اقلیــم 
کردســتان عــراق اســت، افــزود: برگــزاری نمایشــگاه 

معرفــی  زمینــه  در  تأثیرگــذار  راهــکاری  تخصصــی 
توانمندی هــای کوچــک اســتان کردســتان و آشــنایی 
ســرمایه گذاران بــا پتانســیل های موجــود در اســتان 
اســت. وی بــا اذعــان بــه این کــه دومیــن نمایشــگاه 
در قالــب ۱۲3 غرفــه و بــا حضــور ۸7 واحــد صنعتــی در 
مسافت ۲۴۰۰ متر مربع در راســتای معرفی محصوالت 
صنعتی اســتان برپا شــده اســت، گفت: هدف برگزاری 
نمایشــگاه پذیــرش هیات هــای تجــاری اســت کــه در 

توســعه صادرات نقش کلیدی دارند، چرا که معتقدیم 
بایــد تــالش  شــود تــا زمینــه  تقویــت و توســعه تولید و 
صــادرات را فراهــم ســاخت. رئیــس ســازمان صمــت 
کردســتان بــا تأکیــد بــر این کــه واحدهــای تولیــدی کــه 
قابلیــت صــادرات دارنــد می تواننــد از مشــوق های 
صادراتی بهره مند شوند، خاطرنشــان کرد: در کنار این 
مهم، تالش شده تا پایان امسال ۱۵ عنوان نمایشگاه 

دیگر نیز در تقویم نمایشگاهی استان ثبت گردد. 

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
کردسـتان بـا اشـاره بـه این کـه نمایشـگاه بسـتری 
بـرای حضـور جهادگـران عرصه اقتصـاد اسـت، اظهار 
کـرد: برگـزاری نمایشـگاه در راسـتای اثبـات جایـگاه 
کردسـتان در حـوزه صنایـع بـه ویـژه صنایـع کوچـک 

برپـا شـده اسـت.
بـه گـزارش جـام جـم کردسـتان، در مراسـم افتتاحیه 
تولیدکننـدگان،  حضـور  بـا  کـه  نمایشـگاه  ایـن 
سـرمایه گذاران، مسـئوالن اسـتانی و محمـد احمـد 
رشـید و فاضـل نـوری غریـب از اعضـای اتـاق بازرگانی 
سـلیمانیه اقلیـم کردسـتان عـراق مهمانـان ویـژه 
از اقلیـم کردسـتان برگـزار شـد، »احمـد خسـروی« 

مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان 
کردسـتان بـا اشـاره بـه این کـه نمایشـگاه بسـتری 
بـرای حضـور جهادگـران عرصه اقتصـاد اسـت، اظهار 
کـرد: برگـزاری نمایشـگاه در راسـتای اثبـات جایـگاه 
کردسـتان در حـوزه صنایـع بـه ویـژه صنایـع کوچـک 

برپـا شـده اسـت.
وی افـزود: تـالش خواهـد شـد تـا بـا تکیـه بـر شـعار 
سـال کـه "تولیـد؛ دانـش بنیـان، اشـتغال زایـی" 
اسـت، به معرفی صنایـع کوچـک و تأثیرگذار اسـتان 
اهتمـام ورزیـد. مدیرعامـل شـرکت شـهرک های 
صنعتـی کردسـتان بـا اعـالم این کـه نمایشـگاه بـا 
هـدف نمایـش تـوان تولیـد، تقویـت بازاریابـی و 

ایجـاد باورمنـدی در زمینـه تولیـد و جـذب سـرمایه 
گـذار در کنـار بازاریابـی و معرفـی تولیـدات برپـا شـده 
اسـت، گفت: پرداختن بـه بحث فرهنگـی و عمومی 
نمایشـگاه دیگر دلیل برگزاری نمایشـگاه اسـت که 
در بطـن خـود پیامـی بـرای ترغیـب سـرمایه گذاران 
در اسـتان کردسـتان و اعتمـاد بـه سـرمایه گذاری را 
دارا می باشـد. خسـروی ارتقـاء خودبـاوری در صنایـع 
فعـال شهرسـتانی را در قالب برگـزاری نمایشـگاه ها 
از اهداف کلیدی دانسـت و تصریح کرد: نمایشـگاه 
بـا همـکاری تمامـی ارگان هـا، نهادهـا، صنعت گـران، 
نیـروی انتظامـی، دانشـگاه های اسـتان، اصحـاب 

رسـانه و دیگـر ذیصالحـان برپـا گردیـده اسـت.

وی بـا ذکر این کـه محوریـت اصلـی نمایشـگاه مؤکد 
بـر مقولـه تولیـد دانش بنیـان اسـت، خاطرنشـان 
کـرد: هشـت واحـد دانش بنیـان اسـتان طـی سـال 
اخیـر واگـذار شـد و در ادامـه تـالش بـرای راه انـدازی 
شـهرک دانـش  بنیـان، شـهرک انـرژی و شـهرک 
صنعتی هـای تخصصـی کردسـتان در دسـتور کار 

قـرار گرفتـه اسـت.
وی بـا بیـان این کـه در راه انـدازی شـهرک صنعتـی 
شـماره ۴ سـنندج تمرکـز بـر فعال سـازی و تقویـت 
صنایـع دانش بنیـان در اولویـت قـرار گرفتـه اسـت، 
یـادآور شـد: بـا ایـن اقـدام می تـوان تعـداد زیـادی از 

صنایـع دانـش بنیـان را مـورد حمایـت قـرار داد.

ضرورت جلوگیری از واردات محصوالتی که مشابه داخلی دارند
نماینده ولی فقیه در استان کردستان :

استاندار  کردستان در دومین نمایشگاه صنایع کوچک  ؛ 

تولیدکنندگان واقعی را حمایت می کنیم 

رئیس سازمان صمت کردستان اعالم کرد:

حضور 78 واحد صنعتی در دومین نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک استان

اثبات جایگاه صنایع کردستان در قالب نمایشگاه
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان:



تأمین زمین، تسهیالت بانکی و 
مالیات سه چالش اصلی تولید 

در کردستان 

در  ساختمان  بخش  کنندگان  تولید  از  یکی 
کردستان معتقد است که تأمین زمین، تسهیالت 
بانکی و مالیات مشکالت و چالش هایی است که 

تولید در کردستان را دچار مشکل می کنند.
محمد کریمپور کردستانی در گفتگو با جام جم 
با اشاره به این که دو واحد خرپا و تیرچه صنعتی 
و فوم سقفی را فعال کرده اند، اظهار کرد: در فوم 
ایران 12 نفر و در تیرچه 5 نفر را به کار گرفته ایم. 
وی با بیان این که تولیدکنندگان در کردستان با 
سه مشکل اساسی روبرو هستند، افزود: اولین 
چالش مساله تأمین زمین و سوله های مورد نیاز 
باال، تولیدکنندگان  اجاره های  که به دلیل  است 
ساخته  روبرو  اجاره ای  باالی  باهزینه های  را 
با ذکر این که  این تولیدکننده کردستانی  است. 
درصد باالیی از سوله ها به عنوان انبار استفاده 
می شوند، تصریح کرد: چالش تأمین زمین های 
ارزان قیمت برای تولیدکنندگان مشکل است که 

در این زمینه نیز نیازمند حمایت هستیم.
حمایت  و  پشتیبانی  عدم  را  مشکل  دیگر  وی 
بانک ها دانست و گفت: حمایت از تولید کننده از 
سوی بانک ها با محدودیت های زیادی روبرو بوده 
و متأسفانه همکاری و حمایت جدی نمی شود.
کریمپور کردستانی مشکل سوم تولیدکنندگان 
کرد:  خاطرنشان  و  دانست  مالیات  مسئله  را 
مسائل مالیاتی و ارائه مشاوره در این خصوص 
تحمیل  تولیدکنندگان  به  را  باالیی  هزینه های 
کاری  آینده  پرداخت  عدم  صورت  در  که  می کند 

تولیدکنندگان را با مشکل مواجه خواهد کرد.
وی در پایان خواستار حمایت، همکاری و اهتمام 
مسئوالن از تولید و تولیدکنندگان و ارائه راهکار 

جهت رفع موانع تولید شد.

صنایع  توسعه  در  زنان  نقش 
کوچک بی بدیل است 

کارآفرین کردستانی اعالم کرد: نقش زنان به ویژه 
زنان سرپرست خانواده در توسعه صنایع کوچک 

بی بدیل است. 
لیال محمدی در گفتگو با جام جم کردستان با اعالم 
این که به مدت سه سال است که مجموعه خیریه 
و مرکز کارآفرینی را در شهرک ننله سنندج راه اندازی 
کرده است، اظهار کرد: در این مرکز به دلیل فعال 
شدن شاخه های مختلف هنری توانسته ایم تعداد 
پوشش  تحت  را  خانوار  سرپرست  زنان  از  باالیی 

اشتغال آفرینی مرکز قرار داده ایم.
از  خوبی  حمایت های  خوشبختانه  افزود:  وی 
مرکز شده و بستر حضور تولیدات مرکز در قالب 
کردستانی  کارآفرین  این  شد.  فراهم  نمایشگاه 
نقش زنان به ویژه زنان خود سرپرست در توسعه 
و  کرده  توصیف  توجه  شایان  را  کوچک  صنایع 
تحکیم  در  خانم ها  توانایی  نمایش  کرد:  اظهار 
بنیاد خانواده و توسعه جامعه بازتاب خوبی دارد 
استقالل  دارای  خانواده  یک  مادر  زمانی  که  چرا 
شایسته  فرزندان  تربیت  در  می تواند  باشد  مالی 
کند.محمدی  ایفا  خوبی  به  را  خود  نقش  نیز 
بانوان توسعه  که توسط  کوچک   توجه به صنایع 
یافته اند را از الزامات دانسته و ادامه داد: زنان به 
کارهای  انجام  در  که  صبری  و  کاری  ظرافت  دلیل 
هنری دارند می توانند در خلق بهترین محصوالت 
معرفی  برای  را  خوبی  برندهای  و  شده  عمل  وارد 
صنایع دستی کردستان ارائه دهند. وی با تأکید بر 
این که تأمین بازار فروش برای محصوالت تولیدی 
در مراکز خیریه تولید می شوند دغدغه همیشگی 
امید  کرد:  خاطرنشان  است  خرد  تولیدکنندگان 
و  داشته  توجه  موضوع  این  به  مسئوالن  است 
این تولیدکنندگان  نسبت به فروش محصوالت 

اهتمام ویژه ای داشته باشند.

صنایع  دستاوردهای  از  ایرانی  و  خارجی  اقتصادی  فعاالن  و  تجاری  هیات های 
توانمندی های  معرفی  نمایشگاه  دوره  دومین  قالب  در  که  کردستان  کوچک 

صنایع کوچک استان کردستان عرضه گردید، دیدار کردند.
به گزارش جام جم کردستان؛ در راستای حضور هیات های سرمایه گذاری خارجی 
جهت شرکت در دومین دوره نمایشگاه معرفی توانمندی های صنایع کوچک 

استان کردستان که با هدف حمایت از تولید داخلی و توانمندسازی تولید کنندگان 
با جذب سرمایه گذار برگزار شده بود از نمایندگان سه اتاق بازرگانی سلیمانیه، 
عدم  و  هوا  غبار  و  گرد  شدت  دلیل  به  که  آمد  عمل  به  دعوت  حلبچه  و  هولیر 
امکان سفر تنها نمایندگان اتاق بازرگانی سلیمانیه در نمایشگاه حضور یافتند. 
طی بازدید هیات نمایندگان اتاق بازرگانی سلیمانیه از غرفه های کارتن سازی، تولید 

خمیردندان آلفا دنت و تولید شیشه دو جداره نمونه هایی از سوی آنان جهت 
ارائه به تجار عراقی خریداری شد. دیگر تجاری که طی ایام نمایشگاه از دومین دوره 
کردند  دیدار  کردستان  استان  کوچک  صنایع  توانمندی های  معرفی  نمایشگاه 
هیات های تجاری استان همدان، فعاالن اقتصادی شهرستان های مریوان، قروه 

و سقز بودند که از غرفه های مختلف نمایشگاه بازدید کردند. 
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اقتصادیاقتصادی
اجتماعیاجتماعی

بازدید هیات های تجاری خارجی و ایرانی از دستاوردهای صنایع کوچک کردستان

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
جایگاه  این که  به  توجه  با  کــرد:  اعــالم  سنندج 
تولید برای همگی مبرهن و روشن است، باید 
بر تولید صادرات محور متمرکز شده و در قالب 
نمایشگاه های صنایع این محصوالت را عرضه و 

معرفی کرد.
اتــاق  رئیس  حسینی  سیدکمال 
بـــازرگـــانـــی، صــنــایــع، مــعــادن 
ــنـــدج؛  ــنـ سـ کــــــشــــــاورزی  و 
جـــام جـــم  ــا  ــ ب گــفــتــگــو  در 
اشــاره  ضمن  کردستان 
ــزاری  ــ ــرگ ــ ــه ب ــه ایــــن کــ ــ ب
نــمــایــشــگــاه نــمــودی 

در  فــعــال  تولیدی  واحــدهــای  دســتــاوردهــای  از  زیــبــا 
استان است، گفت: طی سال های اخیر سیاست های 
کالن بر مقوله "تولید نجات دهنده است" و با تأکید 
افــراد"  زندگی  سطح  ارتــقــاء  در  آن  نقش  و  "تولید  بر 
تمرکز داشته است.وی تأکید کرد: با توجه به این که 
جایگاه تولید برای همگی مبرهن و روشن است، در 
شده  متمرکز  محور  صــادرات  تولید  بر  باید  دوم  گام 
را  محصوالت  این  صنایع  نمایشگاه های  قالب  در  و 

عرضه و معرفی کرد.
کــشــاورزی  و  مــعــادن  صنایع،  بــازرگــانــی،  اتــاق  رئیس 
سنندج با اعالم این که امید است با کمک و حمایت 
بزرگی  گام های  تولیدکنندگان  همت  کنار  در  دولتی 
کردستان  استان  صنایع  رونــق  و  تولید  زمینه  در  را 

محصوالت  بایستی  بین  ایــن  در  ــزود:  افـ بــرداشــت، 
مورد نیاز بازارهای کشورهای همسایه و حوزه خلیج 
فارس و در افق وسیع تر بازارهای جهانی را در اولویت 

صادرات قرار داد.
کــشــاورزی  و  مــعــادن  صنایع،  بــازرگــانــی،  اتــاق  رئیس 
بــرگــزاری کــالس هــا و  آمــادگــی جهت  ابـــراز  بــا  سنندج 
بــازرگــانــی، صنایع،  ــاق  ات آمــوزشــی توسط  کــارگــاه هــای 
مــعــادن و کــشــاورزی ســنــنــدج، بــیــان کـــرد: در بحث 
آموزش های مرتبط با حوزه های بازاریابی، نمایشگاه، 
مسائل مالی و حقوقی، مسائل مرتبط با تجارت و... 
خدمات  ارائــه  آمــاده  کردستان  استان  بازرگانی  اتــاق 

است.
را  داخلی  تولیدات  از  استفاده  و  خودباوری  حسینی 

یک اصل مهم در رونق تولیدات دانسته و ادامه داد: 
تا زمانی که ایمان به تولیدات داخلی نداشته باشیم 
نباید انتظار حمایت و استقبال از تولیدات داخلی را 

در بازارهای خارجی داشت.
وی الزمه حمایت از تولیدات داخلی را فرهنگ سازی 
و  دانــســت  داخـــل  تولید  مــحــصــوالت  از  حمایت  در 
همت  یک  نیازمند  مهم  این  عملیاتی سازی  افــزود: 

جمعی است.
کــشــاورزی  و  مــعــادن  صنایع،  بــازرگــانــی،  اتــاق  رئیس 
داخلی  تولیدات  از  حمایت  در  رسانه  نقش  سنندج 
را کلیدی توصیف کرده و یادآور شد: رسانه می تواند 
ایجاد  شکل  بهترین  به  را  تولید  از  حمایت  شاکله 

نماید.

 10 واحد فناور و دانش بنیان
شدند دومیننمایشگاهمعرفیتوانمندی هایصنایعکوچککردستاندائر در

رسمیصندوقنوآوریو پارکعلموفناوریکردستانوکارگزار وشرکتهایدانشبنیاناز ودانشبنیانونمایندگانصندوقپژوهشوفناوریکردستان،واحدهایفناور 10واحدفناور باحضور غرفهمشترکپارکعلموفناوریودانشگاهکردستاننیز
شدند. دومیننمایشگاهمعرفیتوانمندی هایصنایعکوچککردستاندائر شکوفاییدر

بهگزارشجامجمکردستان؛اینشرکتهاشامل:

پاسادانئیشکاو:
طراحی،ساختواجرایانواعسیستمهای

تصفیهآبخانگی،صنعتیوفاضالب

شرکتدانشبنیانکاوشهوشمندکارا:  
 طراحوتولیدکنندهسیستمهایاتوماسیونصنعتی،
سیستمهایهوشمنداتوماسیونمرغداریوگلخانه

کهربا: کنترلگستر  
طراحیوتولیدسیستمهایکنترلهوشمنداتوماسیونصنعتیوانواع

ماشینمسابقه،هواپیما، جمله:شبیهساز شبیهسازهایحرفهایاز
موتورسیکلت،سرسرهوسورتمه،ترنهواییو...بابرند"سیموتو"

سیستمردیابجیپیاسآلفا:
تولیدکنندهاپلیکیشنوسامانهردیابی

خودروآلفا،نگهبانماشینشما

شرکتدانشبنیانکیمیابومیسازان)کیمسان(:  
تولیدکنندهپکیجکاملافزودنیضدافزودنیروغنترمز

،پوششهایفوقحرارتیضدخوردگی،موادضدخوردگی
پیشرفته،وضدیخبابرند"یخران"

تجارتدالکورد: شرکتتدبیر  
استانیصندوقنوآوریوشکوفاییدر  کارگزار
حوزهدانشبنیان استانکردستان،مشاور

: شرکتدانشبنیانژیراندانشپژوهانفناور
تولیدکنندهخمیردندانگیاهیحاویعصارهبنه

آلفادنت" بدوننگهدارندهشیمیاییبابرند"

شرکتستارهزیبایصبحروناک:  
تولیدکنندهدستگاهمولدمحلولضدعفونیکنندهایطبیعی

سرطانزابابرند"میوکس" حساسیتزاوغیر ،قوی،غیر
جهتضدعفونیکردنمیوه،سبزیجات،دستوسطوح

صندوقدانشبنیانپژوهشوفناوریکردستان:  
طرحهایفناورانه،  کارگزاریمنابعمالی،مشارکتدر
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خبر

از  ــراج »حــــداکــــثــــرهــــا«  ــ ــخ ــ ــت ــ اس
با تکیه بر دانش و  »حداقل ها« 

فناوری

رئیس پارک علم و فناوری کردستان در بحث توسعه 
گفت:  و  دانسته  اهمیت  حائز  بسیار  را  »دانش« 
را استخراج  از حداقل ها، حداکثرها  دانش می تواند 

کند.
کردستان،  جام جم  با  گفتگو  در  قادرزاده«  »حامد 
ضمن تجلیل از برگزاری نمایشگاه، اظهار کرد: امنیت 
و  تالش  سایه  در  گسترش  به  رو  اقتصاد  و  پایدار 
وی  شد.  خواهد  تقویت  اقتصادی  فعاالن  همت 
با ذکر این که تحقق این مهم با حمایت کامل و به 
دور از تنگ نظری کسب خواهد شد، افزود: حمایت 
بیشتر  را  اقتصادی  فعاالن  ریسک پذیری  می تواند 
سازد.  قادرزاده با اعالم این که پارک علم و فناوری و 
دانشگاه دو بازوی حمایتی صنایع هستند، گفت: 
برای  خدادادی  منابع  و  کشورها  اندازه   

ً
الزاما امروز 

بنیان  بر دانش  بلکه تکیه  الزامی نیست،  توسعه 
است که سرلوحه فعالیت های صنعتی و توسعه ای 
را  »دانش«  توسعه  بحث  در  است.وی  گرفته  قرار 
بسیار حائز اهمیت دانسته و گفت: دانش می تواند 
از حداقل ها، حداکثرها را استخراج کند. وی با اشاره 
کردستان ذیل  این که ۱۲۰ واحد فناور در استان  به 
پارک علم و فناوری فعالیت می کنند، خاطرنشان کرد: 
استان  در  بنیان  دانش  شرکت  حاضر 3۶  حال  در 
وجود دارد و ۵۱ شرکت نیز کاندید دانش بنیان شدن 
هستند.وی با تأکید بر این که می بایست هم افزایی و 
تعاون را در  طی طریق مورد توجه قرار داد، خاطرنشان 
کرد: تمامی صنایع می بایست در کنار یکدیگر تقویت 
شوند، تا بتوان اکوسیستم توسعه را شکل داده و 
تقویت کرد.قادرزاده نگاه برد - برد را الزامی دانست 
امکان پذیر  جانی  امنیت  و  غذایی  امنیت  گفت:  و 
نیست مگر  آن که همگی دل در گرو همدیگر داشته 

و به وظایف خود عمل کرد.

 حضور تعاونی ها در اقتصاد کشور
با  آمیخته  و  نوین  رویــکــردی  با   

دانش روز باشد

کردستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل   مدیر 
معظم  مقام  سوی  از  که  سالی  در  این که  بیان  با 
دانش  "تولید،  نام  به  العلی(  الضله  )مد  رهبری 
بنیان، اشتغال آفرین" نام گذاری شده است، حضور 
تعاونی ها در اقتصاد کشور باید با رویکردی نوین و 

آمیخته با دانش روز باشد.
به گزارش جام جم کردستان؛ فرزاد پیشکاری مدیر 
در  نیز  کردستان  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  کل  
شرکت  تعاونی   شرکت های  غرفه های   از  بازدید 
کننده در دومین نمایشگاه توانمندی های صنایع 
کوچک استان، با بیان این که در سالی که از سوی 
مقام معظم رهبری )مد الضله العلی( به نام "تولید، 
دانش بنیان، اشتغال آفرین" نام گذاری شده است، 
اظهار کرد: حضور تعاونی ها در اقتصاد کشور باید 
باشد. روز  دانش  با  آمیخته  و  نوین  رویکردی  با 
وی افزود: توان باالی تعاونی ها در عرصه تولیدات 
این  از  تا  و نظر جامعه برسد  به سمع  باید  داخلی 
اهداف  پیشبرد  برای  آنها  ظرفیت  از  بتوان  طریق 
درصد  سهم ۲۵  تحقق  همان  که  کشور  اقتصادی 
تعاون در اقتصاد است، بیش از گذشته بهره برد.
پیشکار توجه به نگاه مقام عالی وزارت نسبت به  
توسعه حوزه تعاون، شرایط کشور بیش از هر زمان 
دانسته  مناسب  بخش  این  توسعه  برای  دیگری 
نو  نگاهی  مستلزم  هدف  این  تحقق  داد:  ادامه  و 
به ظرفیت ها و قابلیت های بخش تعاون و اتخاذ 
و  تعاون  فرهنگ  ترویج  جهت  نوین  روش های 

حمایت از تولیدات داخلی است.
شهرستان  و  کردستان  استان  این که  بیان  با  وی 
است،  دستبافت  فرش  خواستگاه  و  مهد  بیجار 
همگرایی،  نماد  فرش  بافتن  کرد:  خاطرنشان 
همدلی و تعاون است و این مهم باید مد نظر قرار 
گیرد تا بافندگان در استان با تشکیل تعاونی های 
بر  تا عالوه  آورده  فراهم  را  زمینه صادرات  مختلف، 
اشتغال  ایجاد  در  شود،  وارد  کشور  به  ارز  این که 

پایدار نقش داشته باشند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردســتان اظهار کرد: 
در تمــام دنیــا صنایع کوچک اســت کــه جوابگوی نیــاز جامعه 
بــوده و در اکثــر کشــورهای توســعه یافتگــی از صنعت هــای 

کوچک آغاز و ادامه یافته است.
»محمد راشــد مدرس گرجــی« در گفتگــو با جام جم کردســتان 
با اذعان بــه این که خوشــبختانه توانمندی های زیاد و شــایان 
توجهــی از ســوی تولیدکننــدگان داخلــی اســتان در قالــب 
نمایشــگاه ارائه شــده بود، اظهار کــرد: برپایی این نمایشــگاه 
باعــث آشــنایی بســیاری از مســئوالن و ســرمایه گذاران با این 

توانمندی  ها شد.
وی بــا تأکید بــر لــزوم معرفــی بیشــتر و قوی تــر توانمندی های 
صنایــع کوچــک اســتان، افــرود: در تمــام دنیــا صنایــع کوچک 
اســت کــه جوابگــوی نیــاز جامعــه بــوده و در اکثــر کشــورهای 

توســعه یافتگــی از صنعت هــای کوچــک آغــاز و ادامــه یافتــه 
است.

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای کردســتان بــا ذکــر 
این کــه برعکــس تصــورات گذشــته، امــروزه تکیــه و توجــه بــه 
صنعت های کوچــک و خانگی گســترش یافته اســت، تصریح 
کــرد: صنعت  هــای کوچــک می توانــد اعضــای یــک خانــواده تــا 

جمعیتی بزرگ را شامل شده و در بر بگیرد. 
وی با اشــاره به این کــه یکــی از غرفه های حاضر در نمایشــگاه، 
غرفــه تولیــد المان هــای جــاده ای و تابلوهــای عالئــم بــود، در 
خصوص نحــوه حمایت از ایــن تولیدکننده توضیــح داد: اداره 
کل راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای کردســتان در زمینه اخذ 
مجوز فعالیت این واحدها که یک مجوز کشــوری بوده از آنان 
حمایــت کــرده ولــی در مقولــه خریــد تجهیــزات از آنــان بخش 

خصوصی و پیمانکاران هســتند که ملزم بــه تهیه و اجرای این 
تجهیزان هستند. 

مدرس گرجــی بــا ذکــر این کــه اســتقرار تجهیــزات موزیــکال در 
جاده های سطح استان نیازمند مطالعات بیشتر و نیازسنجی 
ویژه است، توضیح داد: جاده  های موزیکال یکی از بحث های 
ح می بایســت ظرفیت  تخصصــی اســت و بــرای اجرای ایــن طــر

جاده ای استان فراهم شود. 
وی با پیشــنهاد این که بــرای رفع ایــن چالش باید در ســاخت 
و تولیــد محصوالت مــورد نیاز اســتان اســتانداردها در ســطح 
باالیی مــورد توجه ویــژه قــرار گیرد، یــادآور شــد: امید اســت با 
توجــه به نیازســنجی اســتان، تولیدکننــدگان محصوالتــی را در 
اولویت کاری خود قرار دهند که بتواند نیازهای اســتان و دیگر 

نقاط را برطرف سازد. 

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کردستان:

صنایع کوچک پیشران توسعه  در دنیای کنونی هستند

و  ــدازی  راه  ان از  کردستان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
و  استقرار  جهت  سنندج   ۴ شماره  صنعتی  شهرک  فعال سازی 

ورود به فاز تجاری سازی شرکت های دانش بنیان خبر داد. 
مجموعه  از  کــردســتــان  جــام جــم  بــا  گفتگو  در  ــاری  ازهــ ارســـالن   
دست اندکاران برگزارکننده نمایشگاه قدردانی کرده و اظهار کرد: 

ج می  نهیم. اقدامات خوب و ارزشمندی که صورت گرفته را ار
زمینه  در  آنها  تالش  و  تولیدی  واحدهای  این  وجود  افــزود:  وی 
صنایع  نقش آفرینی  توانایی  نشانگر  و  ملی  افتخار  مایه  توسعه 

کوچک در حوزه صنعت است. 
این که  ذکر  با  کردستان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
که  تولیدی  واحدهای  که  بودیم  شاهد  نمایشگاه  این  قالب  در 
عرضه  را  خــود  تولیدات  می گیرند  جــای  کوچک  صنایع  حــوزه  در 
کرده اند، تصریح کرد: نکته مهم این نمایشگاه و ویژگی خاصی که 
داشت این است که با توجه به نامگذاری سال جدید که در واقع 
تولید دانش بنیان و اشتغالزایی است شرکت های دانش بنیان 
حضور  نمایشگاه  در  می کنند  فعالیت  مختلف  حوزه های  در  که 

یافتند.
در  بنیان  دانــش  شرکت   3۶ مجموع  در  این که  به  اذعــان  با  وی 
و  علم  پـــارک  در  شرکت   ۲3 داد:  ادامـــه  هستند،  فعال  اســتــان 

فناوری مستقر شده و از این 3۶ شرکت ۲۸ شرکت نیز به بحث 
تجاری سازی رسیده اند.

فاز تجاری سازی شرکت های  به  ورود  این که  بر  تأکید  با  ازهــاری 
کرد: تحقق  دانش بنیان حائز اهمیت است، خاطرنشان 

تقویت  و  بــوده  ضعیف  کنون  تا  استان  در  مهم  ایــن 
نشده است لذا می طلبد تا تالش شود این شرکت ها 
به تولید و تجاری سازی دست یابند تا بتوان آنها را در 
مجموعه شرکت شهرک های صنعتی شماره ۴ جای 

داد. 
رئیس  فــنــاوری  علمی  معاونت  ایــن کــه  اعــالم  بــا  وی 
بـــرای شــرکــت هــای دانــش  جــمــهــوری هــم تسهیالتی 

تسهیالت  براین  عــالوه  و  اســت  گرفته  نظر  در  بنیان 
راستای  در  هم  بودجه  قانون   ۱۸ تبصره 

ــال بــه سمت  تــحــقــق شــعــار سـ
و ســـوی اخــتــصــاص بــه ایــن 

داده  ســـــوق  ــا  ــرکـــت هـ شـ
داد:  ــه  ــ ــ ادامـ ــود،  ــ ــی ش ــ م

امید است با بهره  گیری 
ــا  ــت ه ــای ــم ح ایـــــن  از 

سرانجام  به  را  خــود  تولیدی  فعالیت  دانش بنیان  شرکت های 
برسانند.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان با تأکید 
و  علم  پــارک  مسئولین  مــی رود  انتظار  این که  بر 
فناوری نسبت به شناسایی شرکت های 
اقــدام  استان  سطح  در  بنیان  دانــش 
می بتوان  طریق  ایــن  از  گفت:  کنند، 

توسعه استان را سرعت بخشید.
ایــن کــه  بـــه  اشـــــاره  بـــا  ادامـــــه  در  وی 
خـــوشـــه  هـــای صــنــعــت ســاخــتــمــان و 
است  شده  اجرایی  کردستان  در  طیور 
نیز خوشه فــرش به  نــزدیــک  آیــنــده  و در 
خواهد  اضافه  استان  فعال  خوشه های 
ــرد: گــســتــرش  ــ ــد، تــصــریــح کـ شــ
خــــــــوشــــــــه هــــــــای 
در  صـــنـــعـــتـــی 
اســــــــــتــــــــــان 
ایجاد  باعث 
ظــرفــیــت در 
بــســیــاری از 

حوزه های تولیدی و تجاری می گردد بر همین اساس و با توجه به 
مزایای دیگر این سبک از فعالیتی، می طلبد که تعداد خوشه ها 

گسترش پیدا کند.
باعث  صنعتی  خوشه  شکل گیری  ایــن کــه  بــه  ــاره  اشـ بــا  ازهـــاری 
باشند،  نداشته  بازاریابی  دغدغه  دیگر  تولیدکنندگان  می شود 
افزود: وقتی مشاغل همگن در قالب خوشه قرار می گیرند عالوه 
بدست  هم  خوبی  فــروش  و  ــازار  ب تولید،  هزینه های  کاهش  بر 
 دانش جدید در پروژه های 

ً
می آورند. وی با تأکید بر این که قطعا

را در سطح ملی  نوآور استان می تواند خدمات جدیدی  و  جدید 
و بین المللی فراهم سازد، یادآور شد: با توجه به پیشرفت سریع 
تکنولوژی دیگر تولید به سبک سنتی جواب نمی دهد و لذا باید 
به سمت تولید مدرن و بازارمحور حرکت کرد تا اینگونه واحدهای 
داشته  گفتن  برای  حرفی  بــازار  رقابت  صحنه  در  بتوانند  تولیدی 

باشند.
نمایشگاه حضور  این  در  که واحدهایی  این نکته  به  گذر  با  وی 
خوبی  مــوفــقــیــت هــای  توانستند  صــــادرات  ــوزه  حـ در  کــه  ــد  ــ دارن
سایر  بــه  الگو  عــنــوان  بــه  باید  واحــدهــایــی  چنین  و  کنند  کسب 
تولیدکنندگان معرفی شوند، ابراز امیدواری کرد: امید آن می رود 

که این موفقیت  ها روز به روز بیشتر توسعه یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کردستان:
استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرک صنعتی شماره 4 کردستان 
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