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دسخَاست سسوی اتبق ثبصسگبًی ،صٌبیغ ،هؼبدى ٍ وطبٍسصی اصفْبى اص یًَیذٍ
جْت اهضب ٍ ضشٍع ثِ فؼبلیت یَیٌذٍ دس صهیٌِ SPX
دٍهیي خجشًبهِ هشوض هجبدالت پیوبًىبسی فشػی اصفْبى (هپفب)

در خواست رسمی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی

دس سبل  14هطبثك ثب ضوبسُ ّبی پیطیي اختصبظ ثِ ثیبى

اصفهان از یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) جهت

هْوتشیي فؼبلیت ّب ٍ ثشًبهِ ّبی ایي هشوض دس طی اسدیجْطت

امضا و شروع به فعالیت درزمینه SPX

هبُ سبل  14داسد .دس ایي دٍسُ ضوي اداهِ سفشّب ٍ

پیشٍ هصَثِ ّیئت ًوبیٌذگبى ٍ ّیئت سییسِ هحتشم اتبق

ٍ پیطجشد

ثبصسگبًی اصفْبى جْت ػمذ لشاسداد ثب یًَیذٍ دس صهیٌِ

اّذاف اصلی هپفب یؼٌی تَسؼِ ثبصاس اػضب ،ثشًبهِ ّبی افضایص

ً ٍ SPXیض ثشسسی ّبی دایشُ حمَلی اتبق ثبصسگبًی

تؼبهالت ثیي الوللی ٍ ًیض استمبء ٍ تَاًوٌذی اػضب  SPXثب

اصفْبى ،هتي لشاسداد اسسبلی یًَیذٍ ثِ ّوشاُ پیَست

حوبیت وویسیَى صٌؼت ٍ هؼذى اتبق ثبصسگبًی ،صٌبیغ ،هؼبدى

ّبی آى دس صهیٌِ  SPXثب سیبست ٍ دثیشول هحتشم جذیذ

ٍ وطبٍسصی اصفْبى اداهِ یبفتِ است ٍ ّوچٌیي اص سشگیشی

اتبق ًیض طشح ٍ طی ًبهِ سسوی اص یًَیذٍ دسخَاست

دٍسُ ّبی آهَصضی ثشای فشٌّگ سبصی ٍ استمبء ػولىشد

گشدیذ وِ ًسجت ثِ اهضب لشاسداد ٍ ضشٍع ثِ وبس سسوی

اػضبء ثِ ضىلی جذی اداهِ یبفتِ است وِ دس ریل ثِ هْوتشیي

دس صهیٌِ  SPXالذام ًوبیذ.

فؼبلیت ّبی ایي هبُ هشوض هجبدالت پیوبًىبسی هپفب هی

آغبص فؼبلیت ػولیبتی یًَیذٍ دس ایي پشٍطُ وِ دس سِ

پشداصین:

سشفصل

ثبصدیذّبی هىشس  ESPXدس ساستبی گستشش

 جزة سشهبیِ گزاسی خبسجی
توسعه بازار اعضا

ثبصاسیبثی ٍ ػمذ لشاس داد ثِ هیضاى دٍ هیلیبسدر ٍ سیصذ ٍ
پٌجبُ هیلیَى سیبل ثشای یىی اص اػضب هپفب ثب یه ضشوت
سبصًذُ لطؼبت خَدسٍ ثشای سبخت هبضیي پشع ،آخشیي
ثبصاسیبثی سسوی ایي هشوض دس سبل  14ثَدُ است وِ ًطبى

 هؼشفی پیوبًىبساى ایشاًی ثِ پشٍطُ ّبی ثیي الوللی
 هویضی ٍ هطبٍسُ فؼبلیت ّبی هپفب
استً ،مص هْوی دس تَسؼِ وست ٍ وبس اػضبء خَاّذ
داضت.

دٌّذُ اداهِ ػضم جذی هپفب ثشای تحمك هْوتشیي ّذف ایي

ادامه همکاری های مشترک با  SPXترکیه

دفتش دس تَسؼِ ثبصاس اػضب هی ثبضذ.

ثب تَجِ ثِ سٍاثط خَة ثیي هپفب ٍ  SPXتشویِ وِ اص سبل

هپفب دس سِ سبل ػولىشد خَد ّوَاسُ ایي ًىتِ سا هَسد تَجِ
جذی لشاس دادُ وِ ثبصاسیبثی ٍ تَسؼِ ثبصاس هْوتشیي هبهَسیت
ایي هشوض است وِ هالن هَفمیت یب ًبوبهی آى ًیض دس هَفمیت
ٍ ًبوبهی ایي ثخص اص فؼبلیت ّبی هپفبست.

 2311ضشٍع ضذُ ٍ ثِ ًَػی  TSPXثِ ػٌَاى الگَی ایجبد
هشوض هجبدالت پیوبًىبسی فشػی اصفْبى هطشح ثَد ثب تَجِ
چٌذیي دیذاس اًجبم ضذُ ثیي هذیشاى ٍ وبسضٌبسبى دٍ
هشوض ثشای افضایص ّوىبسی ّبی دٍجبًجِ ،ثشًبهِ سیضی
سفش ّیئتی اص هپفب ثِ تشویِ دس خشداد هبُ ثشًبهِ سیضی

هپفب ثِ ػبدت ّویطگی ٍ دس ساستبی هبهَسیت ّبی خَد ضوي

گشدیذُ است.

دسخَاست هجذد ّوىبسی اص ّوِ وبسفشهبیبى دس سطح استبى

آخشیي فؼبلیت ّب ٍ سخذادّب دس ایي خصَظ دس ضوبسُ

ٍ وطَس ثشای یبسی ثِ ایي هشوض ،اص پیوبًىبساى هحتشم هی

ّبی آتی خجشًبهِ اػالم خَاّذ ضذ.

خَاّذ پیطٌْبدّبی خَد ثشای ثبصاس یبثی ٍ تَسؼِ ثبصاس سا ثِ
ایي هشوض اػالم ًوبیٌذ.
(ESPX (Esfahan Subcontracting Partnership eXchange

صفحِ 2

هپفب ًبهِ – خجشًبهِ ضوبسُ ( 12اسدیجْطت هبُ )2314
هپفب (هشوض هجبدالت پیوبًىبسی فشػی اصفْبى)

برگساری دوره های آموزشی مپفا ویژه پیمانکاران

هشوض هجبدالت پیوبًىبسی فشػی اصْبى دس سبل ّ 14وبًٌذ دٍسُ
ّبی دٍ سبل گزضتِ خَد ،اص هجشة تشیي اسبتیذ استبى دس
جْت تمَیت ٍ گستشش اطالػبت اػضبء فؼبل خَد استفبُ ًوَدُ
است وِ ثب تَجِ ثِ فشم ّبی ًظشسٌجی ٍ اثشثخطی ٍ ثب یبسی ٍ
حوبیت ّبی وویسیَى صٌؼت ٍ هؼذى هَفك ثِ ثبالتشیي هیضاى
سضبیت دس طی دٍ سبل گزضتِ اص ًظش ضشوت وٌٌذگبى دس دٍسُ
ّب دست یبفتِ است.
نرم افسار انطباق یابی و ثبت نام

هپفب اص اثتذا سبل جبسی ثب ثِ سٍص سسبًی ًشم افضاس خَد الذام ثِ
ثجت اطالػبت ولیِ اػضب جذیذ خَد ثشای سسیذى ثِ اّذاف
ثلٌذ هذت خَد ثِ ٍیظُ دس صهیٌِ ثبصاسیبثی ًوَد .ایي ًشم افضاس
وِ ثب ّذف ضٌبسبیی ٍ ّوىبسی ثیي اػضبء ثب یىذیگش ٍ
گستشش تؼبهالت آى ّب طشاحی ٍ دس اختیبس پیوبًىبساى ٍ
وبسفشهبیبى هحتشم ػضَ لشاس گشفتِ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى یه
سٍش هٌبست هؼشفی تَاًوٌذی پیوبًىبساى ػول ًوبیذ.
دس ّویي ساستب ایي فؼبلیت ّب دس سبل  14ثب اسائِ ثیص اص 201
ًفش سبػت آهَصش ثِ ً 13فش دس  3دٍسُ تخصصی هشتجط ثب
پیوبًىبساى ضذُ است وِ اص ایي افشاد ً 41فش هتمبضی هتفبٍت
ًسجت ثِ سبل ّبی گزضتِ ٍ اص  2ضشوت جذیذ ًسجت ثِ سبل
 13 ٍ 11ثَدُ اًذّ .وچٌیي دس سبل جذیذ ٍ دس اداهِ سیبست
والى اسائِ دٍسُ ّبی آهَصضی ،ثشگضاسی دٍسُ ّبی
" تْیِ اظْبسًبهِ هبلیبتی( 2دس دٍ جلسِ)"

ػاللوٌذاى ثِ ثجت ًبم ٍ ػضَیت دس ایي هشوض هی تَاًٌذ ثِ
صَست وبهال سایگبى تٌْب ثب هشاجؼِ ثِ سبیت www.SPX.ir

" تْیِ اظْبسًبهِ هبلیبتی( 1دس یه جلسِ) "

(لسوت ػضَیت دس هپفب) ٍ تىویل فشم اٍلیِ ٍ ٍسٍد

دس اسدیجْطت هبُ ٍ دٍسُ ّبی

اطالػبتً ،سجت ثِ ثجت ًبم خَد الذام ًوبیٌذ.

"سهَص وست ٍ وبس هَفك (دس یه جلسِ)"
"تْیِ اظْبس ًبهِ هبلیبتی (دس دٍ جلسِ )"

دفتشهپفب (هشوضهجبدالت پیوبًىبسی فشػی اصفْبى) ٍالغ دسخیبثبى

یه جلسِ)"

هؼبدى ٍ وطبٍسصی اصفْبى ،تلفي  ٍ 032-31101413یب آدسع

"اًَاع لشاسدادّب ،خبتوِ لشاسدادّب ٍ حَادث ًبضی اص وبس(طی ووبل اسوبػیل ،پالن  ،21سبختوبى ضوبسُ  1اتبق ثبصسگبًی ،صٌبیغ،
ثشای خشداد هبُ اػضبء هحتشم هپفب ثشًبهِ سیضی گشدیذُ است ایویل  info@spx.irپزیشای ّشگًَِ ًظش ،پیطٌْبد ٍ یب اًتمبد ضوب
وِ ػاللوٌذاى ثشای وست اطالػبت ثیطتش هی تَاًٌذ ثِ سبیت دسهَسد خذهبت آهَصضی ،هطبٍسُ ،ثبصاسیبثی ،هؼشفی پیوبًىبس ٍ یب
وبسفشهب ٍ  ...تَسط SPXهی ثبضذ.
هپفب ثِ آدسع  www.spx.irهشاجؼِ ًوبیٌذ.
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