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آغبس عَهیي عبل فؼبلیت هپفب (هزکش هببدالت پیوبًکبری فزػی اصفْبى) تحت
حوبیت اتبق ببسرگبًی ،صٌبیغ ،هؼبدى ٍ کؾبٍرسی اصفْبى
اهزٍس هپفب(هزکش هببدالت پیوبًکبری فزػی اصفْبى) هفتخز اعت

پیؾٌْبدّبی خَد بزای ببسار یببی ٍ تَعؼِ ببسار را بِ ایي هزکش

بب ّوزاّی پیوبًکبراى ٍ کبرفزهبیبى هحتزم آغبس کٌٌذُ عَهیي

اػالم ًوبیٌذ.

عبل فؼبلیت خَد بزای تَعؼِ پیوبًکبراى کَچک ٍ هتَعظ ببؽذ
ٍ ایي هَفقیت ٍ پیزٍسی را هذیَى ػشیشاًی اعت کِ بب کوک ّب
ٍ راٌّوبیی ّب خَد ،هب را در هغیز رٍ بِ رؽذ ٍ تبثیز گذار
صٌؼت ٍ اقتصبد یبری دادًذ .در ایي هغیز بی تزدیذ هْوتزیي
ػبهل در کٌبر حوبیت ّبی دائوی اتبق ببسرگبًی صٌبیغ ،هؼبدى ٍ
کؾبٍرسی اصفْبى ،راّبزی ٍ ّذایت ریبعت هحتزم کویغیَى
صٌؼت ٍ هؼذى اتبق اصفْبى اعت کِ فؼبلیت ّبی هپفب را
بزاعبط تجزبیبت خَد بِ رؽذ ٍ ببلٌذگی رعبًذُ اعت.

پیگیری عقد قرارداد َمکاری مابیه اتاق بازرگاوی ،صىایع،
معادن ي کشايرزی اصفُان ي یًویدي (سازمان تًسعٍ صىعتی ملل
متحد در زمیىٍ SPX

پظ اس دریبفت ٍیزایؼ دٍم پیؾٌْبدیِ ّوکبری یًَیذٍ ٍ پیزٍ
هصَبِ ّیئت ًوبیٌذگبى ٍ ّیئت رییغِ هحتزم اتبق ببسرگبًی
اصفْبى جْت ػقذ قزارداد بب یًَیذٍ در سهیٌِ  ٍ SPXبب بزرعی
ّبی دایزُ حقَقی اتبق ببسرگبًی اصفْبىّ ،ن ایٌک هزاحل
ًْبیی ػقذ ایي قزارداد در حبل اًجبم اعت کِ اجزای آى ًقؼ

در عبل  94هپفب هؾببِ بب رٍال گذؽتِ عؼی خَاّذ ًوَد آخزیي

هْوی در تَعؼِ کغب ٍ کبر اػضبء خَاّذ داؽت.

اخببر ٍ رخذادّبی هزتبظ بب هپفب را در خبزًبهِ ّبی هبّیبًِ خَد

برگساری ديرٌ َای آمًزشی مپفا يیژٌ پیماوکاران

اعالع رعبًی ًوبیذ .در ایي راعتب بیغتویي ؽوبرُ خبزًبهِ ،کِ

هزکش هببدالت پیوبًکبری هپفب در عبل  ٍ 90در ّذفی کَتبُ

هزبَط بِ فؼبلیت ّبی اعفٌذ  ٍ 93فزٍردیي هبُ  94ایي هزکش

هذت ٍ بزای ارتقبء عغح کیفی ٍ رؽذ فزدی اػضب ٍ فزٌّگ

اعت آخزیي ػولکزدّب ٍ بزًبهِ ّبی هپفب را تؾزیح هی ًوبیذ.

عبسی ٍ آؽٌبیی اػضبء خَد دٍرُ ّبی کَتبُ هذت آهَسؽی را
در قبلب ّبی  4تب 8عبػتِ بزگشار هی ًوَد کِ اس ابتذای عبل

تًسعٍ بازار اعضا

یکی اس اّذاف هپفب در عِ عبل ػولکزد خَد تَجِ جذی بِ
ببساریببی ٍ تَعؼِ ببسار بَدُ ٍ در ٍاقغ هی تَاى گفت ببساریببی
بِ ػٌَاى یکی اس هْوتزیي بخؼ ّبی یک فؼبلیت پیوبًکبری،
ٍ اس اصلی تزیي فؼبلیت هپفب ًیش هی ببؽذ.

 ٍ 93بزاعبط عیبعت بزگشاری ایي دٍرُ ّب بِ صَرت
کبربزدی تز آهَسػ ّب تَعظ ریبعت هحتزم کویغیَى صٌؼت
ٍ هؼذى ،آهَسػ جشء بِ جشء رؽتِ ّب در دٍرُ ّبی بلٌذ هذت
02تب  08عبػتِ بزًبهِ ریشی گزدیذُ اعت کِ بب تَجِ بِ
گشارػ ّبی ًظزعٌجی اس هیشاى رضبیتوٌذی بغیبر ببالتزی

در ایي راعتب ٍ بب تالػ ّبی گغتزدُ هپفب در دٍ عبل اخیز

ًغبت بِ دٍرُ ّبی پیؾیي بزخَردار گؾتِ اعت .در ّویي

هٌجز بِ بیؼ اس  90هیلیبرد ٍ پبًصذ هیلیَى ریبل در عبل ٍ 90

راعتب ایي فؼبلیت ّب در عبل  93هٌجز بِ ارائِ بیؼ اس 3798

ٍ بیؼ اس  37هیلیبرد ریبل ٍ ّ 322شار دالر صبدرات در عبل

ًفز عبػت آهَسػ بِ ً969فز در 339دٍرُ تخصصی هزتبظ

 93ببساریببی هغتقین بزای اػضب ؽذُ اعت.

بب پیوبًکبراى ؽذُ اعت کِ اس ایي افزاد ً 027فز هتقبضی
هتفبٍت ٍ اس 90ؽزکت جذیذ ًغبت بِ عبل 90بَدُ اًذ.

در ایي راعتب ٍ بزاعبط بزًبهِ ّبی عبل جذیذ ،هپفب بِ ػبدت

عزفصل ّبی ایي دٍرُ ّب در عَل عبل  9393ػببرتٌذ اس:

ّویؾگی ٍ در راعتبی هبهَریت ّبی خَد ضوي درخَاعت

 تْیِ اظْبرًبهِ ارسػ افشٍدُ

هجذد ّوکبری اس ّوِ کبرفزهبیبى در عغح اعتبى ٍ کؾَر

 آییي ًگبرػ هکبتببت اداری

بزای یبری بِ ایي هزکش ،اس پیوبًکبراى هحتزم هی خَاّذ

 تکویلی اصَل کلین در قزاردادّب
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 اصَل ٍ تکٌیک تبلیغبت خالق

ّوچٌیي در عبل جذیذ ٍ در اداهِ عیبعت کالى ارائِ دٍرُ ّبی

 اظْبر ًبهِ هبلیبتی

آهَسؽی ،بزگشاری دٍرُ ّبی

 ؽٌبعبیی ببسار ّبی ّذف صبدراتی

" رهَس هَفقیت در کغب ٍ کبر "9

 آؽٌبیی بب بَرط ،اٍراق بْبدار ٍ ببسار عزهبیِ 0 ٍ 9

" رهَس هَفقیت در کغب ٍ کبر "0

 هذیزیت ارتببط بب هؾتزی

بزای دٍ ّفتِ پبیبًی اردیبْؾت هبُ بزًبهِ ریشی گزدیذُ اعت.

 اصَل ٍ فٌَى هذاکزُ ٍ ًقؼ آى در تٌظین قزارداد

 اظْبر ًبهِ هبلیبتی
 ببساریببی ٍ فزٍػ  9تب 5

ػالقوٌذاى بزای کغب اعالػبت بیؾتز هی تَاًٌذ بِ عبیت هپفب
بِ آدرط  www.spx.irهزاجؼِ ًوبیٌذ.
ورم افسار اوطباق یابی ي ثبت وام

هپفب در آغبس تبعیظ ٍ اس بذٍ فؼبلیت خَد اقذام بِ راُ اًذاسی
ًزم افشاری قذرتوٌذ در جْت رعیذى بِ اّذاف بلٌذ هذت خَد
بِ ٍیضُ در سهیٌِ ببساریببی ًوَد .ایي ًزم افشار کِ بب ّذف
ؽٌبعبیی ٍ ّوکبری بیي اػضبء بب یکذیگز ٍ گغتزػ تؼبهالت
آى ّب عزاحی ٍ در اختیبر پیوبًکبراى ٍ کبرفزهبیبى هحتزم ػضَ
 هذیزیت ّشیٌِ در پزٍصُ ّب
 هذیزیت سهبى در پزٍصُ ّب
 قَاًیي کبر ٍ اهَر اجتوبػی
 کبرآفزیٌی صٌؼتی ٍ عبسهبًی
 ببساریببی صٌؼتی ببًگبّی بِ چبلؾْبدرایزاى0ٍ9

قزار گزفتِ هی تَاًذ بِ ػٌَاى یک رٍػ هٌبعب هؼزفی
تَاًوٌذی پیوبًکبراى ػول ًوبیذ.
ّوچٌیي هپفب در ًظز دارد عغح کیفیت ًزم افشار خَد را در
عبل 94ارتقب بخؾیذُ ٍ هیشاى دعتزعی ٍ عَْلت اعتفبدُ
اػضب اس عبیت را بِ صَرت گغتزدُ تزی فزاّن آٍرد.

 قزاردادّبی پیوبًکبری ٍ الشاهبت آى
 رفتبر عبسهبًی
 هذیزیت داًؼ
 هذیزیت اعتزاتضیک
 تغییز ٍ تحَل
 خالقیت
 کلیبت حغببذاری هذیزیت
ّ شیٌِ ؽٌبعی
 رٍؽْبی کبربزدی
 بزقزاری ارتببط هَثز بب هحیظ ٍ دیگزاى 0 ٍ 9
 تجبرت بیي الولل  9تب ( 3ؽبهل هقذهبتی ،پؾزفتِ ،تضبهیي
ببًکی ،کبال ،اعٌبد ببًکی ،تزخیص کبال)
 هذاکزات بیي الوللی
 هغئَلیي دفبتز

ػالقوٌذاى بِ ثبت ًبم ٍ ػضَیت در ایي هزکش هی تَاًٌذ بِ
صَرت کبهال رایگبى تٌْب بب هزاجؼِ بِ عبیت www.SPX.ir

(قغوت ػضَیت در هپفب) ٍ تکویل فزم اٍلیِ ٍ ٍرٍد اعالػبت،
ًغبت بِ ثبت ًبم خَد اقذام ًوبیٌذ.
دفتزهپفب (هزکشهببدالت پیوبًکبری فزػی اصفْبى) ٍاقغ درخیبببى
کوبل اعوبػیل ،پالک  ،70عبختوبى ؽوبرُ  0اتبق ببسرگبًی ،صٌبیغ،
هؼبدى ٍ کؾبٍرسی اصفْبى ،تلفي  ٍ 239-30028493یب آدرط
ایویل  info@spx.irپذیزای ّزگًَِ ًظز ،پیؾٌْبد ٍ یب اًتقبد ؽوب
درهَرد خذهبت آهَسؽی ،هؾبٍرُ ،ببساریببی ،هؼزفی پیوبًکبر ٍ یب
کبرفزهب ٍ  ...تَعظ SPXهی ببؽذ.
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