مدیر منطقه 7شهرداری اصفهان خبرداد:

اجرای ۵۳پروژه عمرانی -خدماتی در منطقه 7شهرداری
نسلفردا/گروهاستانها:مدیر منطقه  ۷شــهرداری اصفهان از
اجرای  ۵3پروژه عمرانی  -خدماتی در این منطقه خبر داد و گفت :برخی
از این پروژهها در حال انجام ،برخی در مرحله پایانی و تعدادی نیز آماده
بهرهبرداری است که درمجموع ،امسال برای توسعه آبادانی در منطقه
بیش از  ۶8میلیارد تومان اعتبار صرف میشود .علیاصغر شاطوری ،با
بیان اینکه بودجه سال گذشــته منطقه 8۶ ،۷میلیارد تومان بود که به
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در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی فوالد اصفهان محقق خواهد شد

کشف راههای تجاری جدید در جاده صنعت
یلداتوکلی/گروهاستانها
tavakoli.yalda11@gmail.com

برگزاری دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی
فوالد و متالورژی اصفهان نمایانگر تالش
برای زنده نگهداشتن اقتصاد کشور است.
این نمایشگاه باحضور بزرگان صنعت فوالد
کشور دراصفهان برپا شده و جایگاه خود
را بهعنوان معتبرترین نمایشــگاه صنعت
فوالد کشــور تثبیت کرده و شرکتهای
داخلی ،خارجی و نمایندگان شرکتهای
بینالمللی توانمندیهای خود را به نمایش
گذاشتهاند؛ درحقیقت فرصتی برای ایجاد
سرمایهگذاریهای بیشــمار ،معامالت
تجاری خودجــوش و بحث و گفتوگوی
پر جنب و جوش و تبــادل تخصصی بین
غرفهداران و بازدید کننــدگان حرفهای
در نمایشگاه بینالمللی فوالد اصفهان به
وجود آمده اســت .دوازدهمین نمایشگاه
بینالمللی متالورژی ،فوالد ،ریختهگری،
ماشینآالت و صنایع وابسته در اصفهان
افتتاح شــد و تولید فوالد ،چدن و فلزات
غیرآهنی (ریختهگری ،عملیات حرارتی،
آبکاری و پرداخــت ،متالــورژی پودر)،
خدمات صنعت متالورژی (مــواد اولیه و
کمک ذوبها ،قالبسازی و مدلسازی،
خدمــات آزمایشــگاهی ،تســت ها)،
ماشینآالت و تجهیزات صنعتی وابسته
(جرثقیلها ،ژنراتورها ،موتورهای گازسوز،
غبارگیرهــا ،اتصــاالت و شــیلنگهای

فشــار قــوی ،روانکارهــا و روغنهــای
صنعتی ،صنایع الســتیک و نوار نقالهها،
تصفیهخانههای صنعتی) و شــکلدهی
فلزات (نــورد ،آهنگری و جوشــکاری،
تراشکاری ،برشکاری و پرسکاری) حوزه
فعالیت شــرکتهای حاضر در نمایشگاه
امســال اســت .دوازدهمین نمایشــگاه
بینالمللی متالورژی ،فوالد ،ریختهگری،
ماشــینآالت و صنایع وابســته در محل
نمایشگاه اصفهان افتتاح و به مدت چهار
روز تا چهارم شــهریورماه ادامه دارد .این
نمایشگاه با حضور  ۷۰شرکت در فضایی
به مســاحت  ۶۵۰۰مترمربع دایر است.
نمایشــگاه صنعــت فــوالد و متالورژی،
بستر مناســبی برای نمایش محصوالت
و خدمات مربوط به صنعت فوالد اســت.
این نمایشگاه به شرکتها امکان میدهد
تا همکاری تجاری را به حداکثر برسانند
و قدرت صنعت فوالد ایــران را به نمایش
بگذارند .همچنین نمایشگاه فوالد محل
دیدار غرفهداران خالق و بررسی بازارهای
هدف در این زمینه اســت .پس میتوان
بــه آن بهعنوان فرصتی بــرای مالقات با
بازدیدکننــدگان واجد شــرایط از نقاط
مختلف کشور نگاه کرد .تولیدکنندگان،
تأمینکنندگان ،واردکنندگان ،بازرگانان
و سازمانهای غیردولتی صنعتی در یک
زمان و یکجا با یکدیگر مالقات و تقاضاها
و انتظارات بازار را از نزدیک دنبال میکنند.

کشــورهای خارجی حاضر در نمایشگاه
امسال شامل شــرکتها و نمایندگانی از
کشورهای چین ،ترکیه ،آلمان ،فرانسه و
ایتالیا هستند و شرکتهایی از استانهای
تهــران ،اصفهــان ،کرمــان ،مازندران،
چهارمحال و بختیاری ،آذربایجانشرقی
و خراسانرضوی که شــامل هفت استان
مطرح فوالدی هســتند ،حضور دارند .در
طول برپایی نمایشگاه فوالد ،پروتکلهای
بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس
کرونا در سختگیرانهترین حالت ممکن
رعایت خواهد شد .بر اساس پیشبینیهای
انجام شــده ،متخصصان و فعاالن حوزه
فوالد امــکان بازدید از این نمایشــگاه را
خواهند داشت و شــرایط بازدید عمومی
فراهم نخواهد بــود؛ همچنیــن از ورود
افراد بدون ماســک به فضای نمایشــگاه
جلوگیری میشــود و ناظران بهداشتی
نیز بر رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
از ســوی غرفــهداران ،بازدیدکنندگان و
مجریان نمایشــگاهی نظــارت خواهند
داشت .نمایشگاه فوالد اصفهان ،فرصتی
برای کشــف محصــوالت و نوآوریهای
جدید در صنعت فوالد است که به تعامل
و کشف راههای تجاری جدید برای صنعت
روبهرشد در شــرایط نامطلوب اقتصادی
میانجامــد .این نمایشــگاه بــا نمایش
محصوالت و خدمات حوزه فوالد در بین
بازدیدکننــدگان متخصص ،فرصتهای

عکسایرنا

نسلفردا«:اقتصادمقاومتی اقتصاد داناییمحور،
درونزا و بــرون نگــر اســت ».ایــن مطلب را
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان عنوان کرد و افزود:
براساس سیاســت اقتصاد مقاومتی ،الزم است با
تبدیل زیربناهای انسانی ،صنعتی و خدادادی به
خلق ارزش بپردازیم و براساس تکنولوژیهای روز
رشد کنیم تا بر این اساس حوزه فعالیتهای مولد
در کشور تقویت شود .گلشیرازی ،با بیان اینکه در
موضوعاتاقتصادکالن،فعالیتهاییکهبهافزایش
درآمد سرانه آحاد مردم منجر شود ،عمدتاً متأثر از
فعالیتهای مولد است ،افزود :تولید به آن دسته از
فعالیتهاییاطالق میشودکهدرکنارایجادارزش
افزوده ،خلق ارزش و ایجــاد درآمدزایی ،بر حوزه
اجتماع نیز تأثیر گذاشته و عدالت اجتماعی را رقم
بزند .وی تصریح کرد :فعالیتهای اقتصادی در سه
رستهحاکمیتی،بنگاهیوبدنهجامعهتقسیمبندی
میشود .گلشــیرازی ،با تاکید بر ضرورت وجود
سیاستهای باالدستی مناســب و بدنه اجرایی
قوی در رسیدن به نتیجه مطلوب اقتصادی تاکید
کرد :در ســالهای اخیر به واســطه تحریمهای
ظالمانهعلیهکشورومحدودشدندرآمدهاینفتی،
سیاستهای باالدستی به نفع تولید تغییر کرد و در
نتیجه تحریمها به فرصت تبدیل شد .وی محدود
شدن تعرفه واردات کاالهای خارجی ،افزایش نرخ
ارز به نفع صادرات ،محدودیت تأمین ارز و افزایش
هزینه انتقال ارز برای واردات را سبب محدود شدن
واردات کاال به داخل کشور و افزایش قیمت تمام
شده کاالهای وارداتی دانست که به ایجاد فضای
تنفس برای صنایع منجر شده است .دبیر شورای
گفتوگویدولتوبخشخصوصیاستاناصفهان
بیان کرد :نتیجه مشــورت دولــت با بدنه بخش
خصوصی مولد ،و تنظیم و ابالغ سیاســتهای
درست اقتصاد کالن ،به گردش درآمدن چرخ تولید
کشور بوده است.

اصفهان

تحقق 112درصدی رســید ،اظهار کرد :بودجه امسال منطقه با 1۰۰
میلیاردتومان 2۰درصد نسبت به سال گذشــته افزایش داشته است.
نسبت بودجه عمرانی به جاری امســال  ۶۰درصد به 4۰درصد است.
وی با اشاره به اینکه با توجه به افزایش تعرفههای صدور پروانه در شهر
اصفهان،منطقه هفت تعرفههای پایینتری نسبت به مناطق مرکزی و
جنوبی شهر دارد و درخواست صدور پروانه در این بخش امسال بیشتر

بوده است ،گفت :با توجه به بستههای تشویقی در نظر گرفته شده برای
پروانههای ساختمانی ،استقبال مردم منطقه چشمگیر بوده بهطوریکه
در سه ماهه ابتدای امسال حدود ۷۰درصد بودجه منطقه محقق شد.
مدیر منطقه  ۷شــهرداری اصفهان تصریح کرد :ســال گذشته بخش
زمین افزایش قیمت حدود سه برابری را تجربه کرد و با توجه به اینکه
تعرفههای پروانه ساختمانی سال قبل با تعرفههای سال  9۷اعمال شد
در واقع قیمت برای مصرف کننده یک ســوم قیمت روز بود و از همین
این موضوع اهرم مشــوقی برای دریافت کنندگان پروانه ساختمانی با
متراژ باال بود.

شگرفی را برای مشارکتکنندگان فراهم
میکند تا ارزش برند خــود را ارتقا دهند.
نمایشگاه اصفهان ،فرصتی را برای تولید
کنندگان و شــرکتهای مرتبط با فوالد
فراهم میکند تا جدیدتریــن فناوریها
و بهتریــن شــیوههای تولید خــود را به
نمایش بگذارند .این امر بستری منحصر
به فرد را برای خریداران ،فروشــندگان،
ارائهدهندگان فنــاوری ،تولیدکنندگان،
بازرگانان ،واردکنندگان ،سرمایهگذاران
و سایر مؤسسات وابسته به صنعت فوالد
گسترش میدهد تا تعامل روابط تجاری در
زمینه صنعت فوالد را دنبال کنند .حضور
شرکتهای صاحبنام و برندهای معتبر در
این نمایشگاه نشان میدهد که نمایشگاه
فوالد اصفهان ،جایگاه مهم خود را در میان
فعاالن صنعت فوالد کــه صنعت کلیدی
و مادر کشورمان به شمار میرود ،تثبیت
کرده است .علی یارمحمدیان ،مدیرعامل
شرکت نمایشــگاههای بینالمللی استان
اصفهان در آیین افتتاحیه این نمایشگاه
با بیان اینکه امسال نیز همانند سالهای

گذشته نمایندگانی از کشورهای خارجی
میهمان نمایشگاه فوالد اصفهان هستند
گفت :شرکتها و نمایندگانی از کشورهای
چین ،ترکیه ،آلمان ،فرانســه و ایتالیا در
نمایشــگاه فوالد اصفهان حضور دارند و
برای ایجاد ارتباطات تجاری با شرکتهای
ایرانی تالش خواهند کــرد .وی ادامه داد:
هفت استان در نمایشگاه فوالد مشارکت
دارند؛ شــرکتهایی از استانهای تهران،
اصفهان ،کرمان ،مازنــدران ،چهارمحال
و بختیاری ،آذربایجان شــرقی و خراسان
رضوی حضور پیــدا کردنــد .وی تاکید
کرد :شــرکتهای فعال در حــوزه تولید
فوالد ،چدن و فلــزات غیرآهنی ،خدمات
صنعت متالــورژی و نقشآفرینان حوزه
ماشــینآالت و تجهیزات وابســته نظیر
جرثقیلها ،ژنراتورها ،موتورهای گازسوز،
غبارگیرها ،اتصاالت و شیلنگهای فشار
قوی در نمایشــگاه فوالد اصفهان حضور
دارند .وی گفت :براساس پیشبینیهای
انجام شده ،فقط متخصصان و فعاالن حوزه
فوالد امکان بازدید از این نمایشگاه را دارند.

خبر روز
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای
استان اصفهان خبر داد:

آموزشهای مهارتی برای همه
با نگاه آیندهپژوهی
مریمیادگاری/گروهجامعه
M.Yadegari@gmail.com

«تلفیق دانش با مهــارت و خالقیت برای جوانان
این مرز و بوم زمینهسازاشتغال مولد و پایدار توأم
با کارآفرینی ،تأثیر مهمی در توســعه اقتصادی و
توانمندسازیمنابعانسانیداردوامیددارمدرمسیر
نهضت مهارتافزایی اصفهان را بهعنوان پایتخت
مهارت ایران سربلند کنیم ».مدیر کل آموزش فنی
و حرفهای استان اصفهان به مناسبت گرامیداشت
هفته دولت ،از اهم دستاوردها و اقدامات اداره کل
در دولت تدبیر و امید خبر داد .آرش اخوان مدیر
کل استان بیان داشت :امســال درحالی «ششم
مرداد ،روز ملی کارآفرینــی و آموزشهای فنی و
حرفهای » و «هفته ملی مهارت» را نکو داشــتیم
که سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان
اصلیترین نهاد ارائه دهنده آموزشهای مهارتی با
رویکرد محوری «جهش مهارت» در سال 1399از
جایگاهی ارزنده و اثربخش در تحقق جهش تولید
در کشور برخوردار است .از این روی هفته دولت
فرصتی گرانقدر است تا یادآور اهمیت مهارت به
عنوانعنصریراهگشادررفعمعضلبیکاری،خروج
جامعه از کسالت ناشی از فقر مهارتی و در نتیجه
خودکفایی جامعه و اقتدار میهن عزیزمان باشیم.
در این راســتا تحقق « گفتمان مهارت» نیازمند
راهاندازی « تریبون ملی مهــارت » با همافزایی و
همگرایی گروههای جریانساز اعم از رسانههای
ارتباط جمعی ،شــرکای مهارتــی ،کنشگران،
ذینفعان ،سمنهاوواقفان مهارتی است.ویگفت:
اداره کل آموزش فنی وحرفه ای اســتان بهعنوان
تنها متولی آموزشهای غیررســمی در کشور با
فراهم ساختن فرصت «آموزشهای مهارتی برای
همه» با نگاه آیندهپژوهی ضمن شناخت کامل از
مزیتهایمنطقهودرکصحیحازمطالباتمحیط
کسب و کار و استفاده از مدل سرآمدی سازمانی
سیســتمی پویا با رویکرد آموزش مادامالعمر به
تربیت شهروندانی توانمند و کارآفرین میپردازد.
وی افزود :اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان
با تعداد ۵4مرکز آموزش دولتی 22۵،کارگاه ثابت
شهری 149،کارگاه سیار شهری 114،کارگاه جوار
روستایی 2۷۰،کارگاه صنایع ضمن کار 38،کارگاه
صنایع اصناف ۵2 ،کارگاه جوار پادگان ۵3 ،کارگاه
جوار زندان ،آموزشهای فنی و حرفهای را در بخش
دولتی به صورت رایگان ارائه میکند.

