هپفا ًاهِ – خثشًاهِ ضواسُ ( 12خشداد هاُ )1393
هپفا (هشوض هثادالت پیواًىاسی فشػی اغفْاى)

دس دٍاصدّویي ضواسُ هپفا ًاهِ (ػولىشد خشداد هاُ سال )93

دس ایي ساستا دسخَاست هی گشدد ًمغِ ًظشات خَد جْت

هغاتك تا سٍیِ هؼوَل یىسال گزضتِ ،هْوتشیي سخذادّای

ّش چِ واهل تش ًوَدى ایي پیطٌْادیِ سا تِ غَست هىتَب

ایي هاُ جْت اعالع اػضا تِ ضشح صیش اػالم هی گشدد:

حذاوثش تا تاسیخ  1393/4/15اص عشیك آدسس ایویل

تًسعٍ بازار اعضا

هاهَسیت ٍ سٍیىشد جذی ٍ اغلی هپفا دس ایجاد ایي هشوض
تَسؼِ تاصاس تشای اػضا تَدُّ ،ست ٍ خَاّذ تَد ٍ لزا ایي

 Info@spx.comاسسال فشهاییذ .ضایاى روش است اص سِ
پیطٌْاد تشتش ٍ واهل تش دس ایي خػَظ تمذیش تِ ػول
خَاّذ آهذ.

فؼالیت تِ ػٌَاى سش فْشست فؼالیت ّای هشوض هَسد

حضًر کارشىاسان یًویدي در اصفُان

تماضای جذی وویسیَى غٌؼت ٍ هؼذى لشاس داسد.

تا تَجِ تِ تشًاهِ ّای وویسیَى غٌؼت ٍ هؼذى اتاق

دس سال جذیذ ًیض هپفا دس اداهِ ًمطِ ساُ خَد وِ تِ یه
جْص تلٌذ دس تاصاسیاتی اهیذٍاساست ،فؼالیت ّای تاصاسیاتی
خَد سا تِ ضذت گستشش دادُ ٍ هزاوشات هفػل تا ضشوت
هجتوغ فَالد هثاسوِ ،ساًیشاى ،سایپا دیضل ،سًا ٍ  ...تخطی اص
فؼالیت ّای تاصاسیاتی ایي هشوض دس هاُ گزضتِ تَدُ است وِ
اهیذ است ًتایج آى تِ غَست ػمذ لشاسداد تشای اػضا دس هاُ

تاصسگاًی ،غٌایغ ،هؼادى ٍ وطاٍسصی اغفْاى تشای افضایص
تؼاهالت تیي الوللی اتاق ٍ اػضا آى ٍ دس اداهِ حضَس
هذیشاى یًَیذٍ (ساصهاى تَسؼِ غٌؼتی هلل هتحذ) دس صهیٌِ
 ٍ SPXواسآفشیٌی دس اغفْاى ،تثادل اعالػات تا آى ّا
وواواى اداهِ داضتِ ٍ تِ صٍدی اتاق ،پشٍپضال پیطٌْادی آى-
ّا دس صهیٌِ ّای

ّای آتی هطخع گشدد.
هپفا ضوي دسخَاست هجذد ّوىاسی اص ّوِ واسفشهایاى دس
سغح استاى ٍ وطَس تشای یاسی تِ ایي هشوض ،اص پیواًىاساى
هحتشم هی خَاّذ پیطٌْادّای خَد تشای تاصاس یاتی ٍ تَسؼِ
تاصاس سا تِ ایي هشوض اػالم ًوایٌذ.
تديیه تًافقىامٍ َمکاری فیمابیه اعضا کىسرسیًم َا

هپفا تا ّوىاسی وویتِ تشسسی ٍ ایجاد وٌسشسیَم ّای
غٌؼتی  ،هؼذًی ٍ خذهات فٌی هٌْذسی وویسیَى غٌؼت ٍ
هؼذى اتاق تاصسگاًی ،غٌایغ ،هؼادى ٍ وطاٍسصی اغفْاى

 جزب سشهایِ گزاسی خاسجی
 هؼشفی پیواًىاساى ایشاًی تِ پشٍطُ ّای تیي الوللی
 هویضی ٍ هطاٍسُ فؼالیت ّای هپفا

تشای تَسؼِ ًمص وٌسشسیَم ّا دس تَسؼِ التػاد هلی،

دسیافت خَاّذ ًوَد وِ آخشیي فؼالیت ّا ٍ سخذادّا دس

تؼذ اص تشگضاسی هَفك ً 3طست تخػی هحذٍد ٍ ػوَهی

ایي خػَظ دس ضواسُ ّای آتی خثشًاهِ تِ هشٍس اػالم

دس صهیٌِ وٌسشسیَم ّا ٍ تا جوغ تٌذی هَاسد اػالم ضذُ دس

هی گشدد.

ایي ًطست ّا ،تجشتیات هَفك ٍ ًاهَفك ،هستٌذات ٍ

برگساری ديرٌ َای آمًزشی مپفا يیژٌ پیماوکاران

هىتَتات هَجَد دس سغح وطَس ٍ ًیض غشف دُ ّا ساػت

فؼالیت ّای آهَصضی هپفا دس سال  1392هٌجش تِ اسائِ

واس واسضٌاسی ًسثت تِ تذٍیي ٍ اًتطاس هتي "هَاسد

ً 3016فش ساػت آهَصش دس تیص اص  38دٍسُ آهَصضی

پیطٌْادی تشای گٌجاًذى دس هتي تَافمٌاهِ ّوىاسی

تِ ً 854فش وِ ً 297فش آى ّا هتفاٍت ٍ اص 156ضشوت

فیواتیي اػضا وٌسشسیَم ّا" دس سایت اتاق تِ آدسس

گًَاگَى گشدیذ.

 www.eecim.comالذام ًوَدُ است.
(ESPX (Esfahan Subcontracting Partnership eXchange
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دس اداهِ ایي فؼالیت ّا دس سال  ،1393هپفا صیش ًظش

ػاللوٌذاى تشای وسة اعالػات تیطتش هی تَاًٌذ تِ سایت

وویسیَى غٌؼت ٍ هؼذى ٍ تا سغح تخػػی تاالتش تاوٌَى

هپفا تِ آدسس  www.spx.irهشاجؼِ ًوایٌذ.

ًسثت تِ اسائِ ً 734فش ساػت آهَصش تِ ً195فش دس 10

ورم افسار اوطباق یابی ي ثبت وام

دٍسُ تخػػی هشتثظ تا پیواًىاساى الذام ًوَدُ است وِ

تیص اص  165پیواًىاس ٍ  36واسفشها ثثت ًام ضذُ دس ًشم

ایي افشاد ً 77فش هتماضی هتفاٍت ٍ اص  28ضشوت جذیذ

افضاس اًغثاق یاتی هپفا ًطاى دٌّذُ حشوت تذسیجی ٍ اداهِ

تَدُ اًذ.

داس افضایص ًمَر ایي ًشم افضاس دس سغح جاهؼِ پیواًىاسی ٍ

سشفػل ّای ایي دٍسُ ّا دس عَل سال  1393ػثاست

واسفشهایی است وِ تا اداهِ تثلیغات تش سٍی ایي ًشم افضاس

تَدُاًذ اص:

ٍ ًیض هحذٍد ساختي اسائِ خذهات هپفا تِ ضشوت ّای ػضَ

 تْیِ اظْاسًاهِ اسصش افضٍدُ

ًشم افضاس تِ صٍدی تِ هْوتشیي اتضاس تاصاسیاتی ٍ جستجَی

 آییي ًگاسش هىاتثات اداسی

پیواًىاس تشای واسفشهایاى دس خَاّذ آهذ .تا تحمك ایي

 تىویلی اغَل ولین دس لشاسدادّا

ّذف  ٍ Match Makingاًغثاق یاتی پیواًىاساى ٍ هؼشفی

 اغَل ٍ تىٌیه تثلیغات خالق

تِ واسفشهایاى دس سال جذیذ اص ضشایظ هغلَب تشی

 اظْاس ًاهِ هالیاتی

تشخَسداس خَاّذ ضذ.

 ضٌاسایی تاصاس ّای ّذف غادساتی
 آضٌایی تا تَسس ،اٍساق تْاداس ٍ تاصاس سشهایِ 1
 آضٌایی تا تَسس ،اٍساق تْاداس ٍ تاصاس سشهایِ 2
 هذیشیت استثاط تا هطتشی
 اغَل ٍ فٌَى هزاوشُ ٍ ًمص آى دس تٌظین لشاسداد

پیواًىاساى ػاللوٌذی وِ تاوٌَى اص ایي فشغت استفادُ
ًىشدُ اًذ ،هی تَاًٌذ تا هشاجؼِ تِ سایت www.SPX.ir

(تخص ػضَیت) تا ثثت ًام دس تخص پیواًىاسی ٍ یا
واسفشهایی ٍ ٍسٍد اعالػات ،اص خذهات تاصاسیاتی ٍ تَسؼِ
تاصاس هپفا استفادُ ًوایٌذ.
تشگضاس ٍ اجشای دٍسُ ّای:

ّوچٌیي جْت تسْیل دس استفادُ اص ایي اتضاسٍ ،یشایص

"اظْاس ًاهِ هالیاتی "2

جذیذ ًشم افضاس اًغثاق یاتی ًیض دس حال تْیِ است وِ تِ

"تاصاسیاتی ٍ فشٍش "1

صٍدی دس سایت هپفا تاسگضاسی خَاّذ گشدیذ.

"تاصاسیاتی ٍ فشٍش "2
"واسآفشیٌی غٌؼتی ٍ ساصهاًی"
ٍ "هٌاتغ اًساًی"

دفتشهپفا (هشوضهثادالت پیواًىاسی فشػی اغفْاى) ٍالغ دسخیاتاى
ووال اسواػیل ،پالن  ،72ساختواى ضواسُ  2اتاق تاصسگاًی،
غٌایغ ،هؼادى ٍ وطاٍسصی اغفْاى ،تلفي ٍ 031-32208493

تشای تیش هاُ تشًاهِ سیضی گشدیذُ است .لزا دٍسُ ّای

یا آدسس ایویل  info@spx.irپزیشای ّشگًَِ ًظش ،پیطٌْاد ٍ

آهَصضی هپفا دس هاُ هثاسن سهضاى هطاتِ تا سایش ایام سال

یا اًتماد ضوا دسهَسد خذهات آهَصضی ،هطاٍسُ ،تاصاسیاتی،

تشگضاس هی گشدد.

هؼشفی پیواًىاس ٍ یا واسفشها ٍ  ...تَسظ SPXهی تاضذ.
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