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هشکض هبادالت پیواًکاسی فشػی اصفْاى(هپفا) دس دٍسُ جذیذ فؼالیت خَد ریل کوسیَى صٌؼت ٍ هؼذى اتاق باصسگاًی ،صٌایغ ،هؼادى ٍ
کطاٍسصی اصفْاى بشًاهِ ّای تَسؼِ ای ٍ باصاسیابی خَد سا با قذست ٍ کیفیت باالتش پیص بشدُ ٍ آهادُ اسائِ خذهت بِ پیواًکاساى ػضَ
خَد هی باضذ کِ دس اداهِ بخطی اص هْوتشیي فؼالیت ّای هپفا دس طی  4هاِّ ًخست سال  99بِ اطالع هی سسذ:


راه انداسی دفتز دائمی مپفا در ساختمان شماره  2اتاق باسرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورسی اصفهان واقع در خیابان کمال اسماعیل

با ّوت ّیات سییسِ ،حوایت ّای سیاست هحتشم ٍ پیگیشی ّای کوسیَى صٌؼت ٍ
هؼذى اتاق باصسگاًی ،صٌایغ ،هؼادى ٍ کطاٍسصی اصفْاى ،دفتش دائوی هپفا دس یک
فضای هٌاسب ٍ کافی دس ساختواى ضواسُ  9اتاق ٍاقغ دس خیاباى کوال اسواػیل ،پالک
 79ساُ اًذاصی گشدیذُ ٍ ّوِ سٍصُ اص ساػت  8:88الی  14:48آهادُ پاسخگَیی ٍ
اسائِ خذهت بِ پیواًکاساى هحتشم ػضَ  SPXهی باضذ.
ضایاى رکش است ضواسُ تلفي هستقین ایي دفتش  9988494هی باضذ.


بزگشاری دوره های آموسشی مپفا ویژه پیمانکاران

دس ساستای بشًاهِ ّای تَسؼِ تَاًوٌذی پیواًکاساى ،بشًاهِ ّای آهَصضی هپفا با توشکض بش آهَصش ّای هَسد ًیاص پیواًکاساى صیش ًظش
کوسیَى صٌؼت ٍ هؼذى اتاق بشًاهِ سیضی ٍ ضشٍع گشدیذ.
بشای ایي هٌظَس دس ابتذا ٍ بش اساس دس خَاست ّای پیطیي پیواًکاساى ًیاص سٌجی ّای صَست گشفتِ ٍ پیطٌْاد ّای کاسفشهایاى ،فْشستی
اص  188ػٌَاى دٍسُ ّای آهَصضی تذٍیي ٍ سپس با ًظشسٌجی اص حذٍد  98ضشکت پیواًکاسی ،ایي آهَصش ّا اٍلَیت بٌذی ٍ با استفادُ
اص هجشبتشیي ٍ بشتشیي اساتیذ ،بشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی آغاص گشدیذ کِ تاکٌَى دٍسُ ّای
 تکویل اظْاسًاهِ هالیاتی

 تکویل اظْاسًاهِ اسصش افضٍدُ

 اصَل تکویل هادُ  ٍ 169استفادُ اص هؼافیت ّای هالیاتی
 اصَل ٍ قَاًیي تاهیي اجتواػی دس قشاسدادّای پیواًکاسی
 اصَل ٍ سهَص هَفقیت دسًوایطگاُ ّا

بشگضاس گشدیذُ است ٍ دٍسُ ّای
 بشًاهِ سیضی ،هذیشیت ٍ کٌتشل پشٍطُ

 حسابذاسی ٍ هذیشیت هالی بشای هذیشاى غیش هالی
 قَاًیي چک ،ضواًت ٍ ....


ٍاسدات ٍ صادسات ٍ هکاتبات تجاسی



 Claimدس قشاسدادّا

 قَاًیي کاس ٍ اهَس اجتواػی

 حسابذاسی قیوت توام ضذُ

 هقشسات هشبَط بِ قشاسدادّای پیواًکاسی ٍ قَاًیي هٌاقصات
 تْیِ صَست ٍضؼیت ٍ هتشُ ٍ بشآٍسد ٍ تٌظین الیحِ کلین

بشًاهِ سیضی ٍ اجشا خَاّذ ضذ .پیواًکاساى ػالقوٌذ هی تَاًٌذ با تواس با دفتش هپفا ًسبت بِ ثبت ًام ٍ حضَس دس ایي دٍسُ ّا اقذام ًوایٌذ.
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تهیه نزم افشار انطباق یابی و ثبت نام

هْوتشیي سسالت هپفا ،باصاسیابی ٍ تَسؼِ باصاس پیواًکاساى است.دس ایي ساستا ٍ با ّوکاسی ضشکت ضْشک ّای صٌؼتی استاى اصفْاىً ،شم-
افضاس اًطباق یابی  SPXتْیِ ٍ دس سایت هپفا باسگضاسی گشدیذ .ضشکت ّای پیواًکاسی هی تَاًٌذ با هشاجؼِ بِ سایت ( www.SPX.irبخص
ػضَیت) با ثبت ًام دس بخص پیواًکاسی ٍ ٍسٍد اطالػات ،اص خذهات باصاسیابی ٍ تَسؼِ باصاس هپفا استفادُ ًوایٌذ.
اص آًجایی کِ ایي ًشم افضاس بِ ضشکت ّای کاسفشهایی بضسگ دس سطح
کطَس هؼشفی ضذُ ٍ خَاّذ ضذ ،دس صَست ثبت اطالػات  ،ضشکت
ّای پیواًکاسی اص فشصت بسیاس گستشدُ باصاسّای جذیذ بْشُ هٌذ
خَاٌّذ ضذ.



مذاکزه با شزکت های پتزوشیمی بزای باساریابی و توسعه باسار پیمانکاران در صنعت پتزوشیمی

بش اساس بشًاهِ ّای تَسؼِ باصاس بشای اػضا ،هپفا ًسبت بِ هزاکشُ با تؼذادی اص ضشکت ّای بضسگ پتشٍضیوی دس هٌطقِ اقتصادی هاّطْش،
بشای استفادُ آًْا اص تَاًوٌذی پیواًکاساى ػضَ  SPXدس ساخت قطؼات ٍ تجْیضات اقذام ًوَدّ .وچٌیي دس هزاکشات اٍلیِ ،بشًاهِ سیضی
باصدیذ حضَسی ّیاتی اص پیواًکاساى ػضَ  SPXاص تؼذادی اص پتشٍضیوی ّای بضسگ کطَس ضاهل:








پتشٍضیوی اهام خویٌی
پتشٍضیوی سجال
پتشٍضیوی هاسٍى
پتشٍضیوی کاسٍى
پتشٍضیوی اللِ
پتشٍضیوی اسًٍذ
ٍ....

دس حال اجشاست کِ پس اص ًْایی ضذى اطالع سساًی خَاّذ ضذ.



بزگشاری تور باسدید اس نمایشگاه های داخلی

دس ساستای بشًاهِ ّای تَسؼِ ای  SPXبشای پیواًکاساى ػضَ ،هجَص کوک ّضیٌِ بشگضاسی تَس باصدیذ اص ًوایطگاُ بیي الوللی صٌؼت
ٍ هاضیي آالت ضیشاص هَسخ  48هْش  99بِ هذت  4سٍص ٍ پٌجویي ًوایطگاُ صٌؼت قضٍیي هَسخ  5دی  99بِ هذت  4سٍص ٍ اص
ضشکت ضْشکْای صٌؼتی استاى اصفْاى اخز ضذُ ٍ بشًاهِ سیضی ّای بشگضاسی ایي تَسّا دس حال اجشاست.
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