
بولتن خبری

کان یابی رادیویی کای رشکت اهی شناسایی و م سندی

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
شماره تماس: 91034203-021                   تهیه کننده: روابط عمومی

ایمیل: info@rpics.ir                          صفحه آراء: نگین بیوک جهان خانلو
نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان اکبری، کوچه اتکا، پالک 7، هلدینگ بنتک، طبقه دوم شماره 12  ـ پاییز و زمستان 1401

همایش یک روزه »کرمانشاه هوشمند« با موضوع کاربرد هوش مصنوعی 
در شــرکت های تعاونی با حضور جمعی از مسئوالن اســتانی در دانشگاه 

صنعتی کرمانشاه برگزار شد.
این رویداد با حمایت مسئوالن اســتانی، شرکت طلیعه صنعت هوشمند و 
همکاری بنیاد توســعه کارآفرینی و تعاون و تشکل هایی چون سندیکای 
شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی،  انجمن ترویج اینترنت اشیا 
و علوم داده، اساتید دانشگاه ها، سازمان نصر تهران و نصر کرمانشاه برگزار 

شد.
دکتر علیرضا دودمان تیپی رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه، سوم اسفندماه 
در این همایش، با اشاره به دیرینگی مفهوم شهر و شهروند در تاریخ ایران، 
اظهار کرد: برخی از شعرای ایرانی همچون فردوسی در اشعار خود از ایران 
شــهر نام برده اند و از مفاهیم دیگری همچون آرمان شهر  و مدینه فاصله 

اسم آمده است.
وی ادامه داد: آرمان شهر یا مدینه فاضله، شهری است که انبوهی از انسانها 
در کنار هم زندگی می کنند و یک جامعه آرمانی را می ســازند، هر چند که 
ممکن است در این شهر نواقص و مشکالتی هم باشد، اما مردمی خوب و 

صمیمی دارد که که بصورت روان در کنار هم زندگی می کنند.
رئیس دانشگاه صنعتی کرمانشاه افزود: البته در دنیای امروزی مفهوم شهر 
با 30 تا 40 سال پیش متفاوت اســت، بگونه ای که به تدریج با محو شدن 
روستاها، شهرها به سرعت در حال بزرگ شدن هستند و انبوهی از انسانها 
در مناطق شهری زندگی می کنند، تاجایی که در کشور چین شهری با 80 

میلیون نفر جمعیت وجود دارد.
وی تصریح کرد: قطعا اداره و کنترل چنین شهری که در آن میزان رفت و 

آمدها باالست، بسیار ســخت خواهد بود، بنابراین باید کارها به نحوی برنامه ریزی و 
سازماندهی شود تا کمترین مشکل پیش آید و میزان رفت و آمدها کمتر شود.

دودمان تیپی یکی از راهکارهای کشورها برای حل این مشکالت را سوق پیدا کردن 
به سمت الکترونیکی شدن خدمات و هوشمند شدن شهرها عنوان کرد و افزود: در این 
راستا امروزه مفاهیمی همچون بانکداری الکترونیک، بازار اینترنتی، دولت الکترونیک 

و ... بوجود  آمده و زندگی در آینده هم به این سمت می رود.
وی یادآورشد: البته نباید این مسئله را فراموش کنیم که در هر موج از ورود تکنولوژی 
و فناوری های نوین به زندگی، بخشی از هویت و  داشته های ارزشمند خود را از دست 
داده ایم، مانند نوع پوشــش و یا معماری اصیل ایرانی که خسارت بسیار بزرگی است. 
البته به نظر می رســد بتوانیم در چنین فضاهایی هم هویت اصیل خود را حفظ کنیم 

و ناچار نباشیم آنها را کنار بگذاریم و حتی امکان احیاء و بازتعریف آنها نیز وجود دارد. 
بر اســاس این گزارش، در این همایش نایب رئیس سندیکای شرکت های شناسایی 
و مکان یابی رادیویی، تعدادی از فعــاالن اقتصادی و دانشــجویان و دانش آموزان 

کرمانشاهی حضور یافتند.
معرفی رادیو شناســه و چگونگی اســتفاده از آن در بهبود عملکرد صنایع و خدمات، 
کاربرد اینترنت اشیاء در هوشمندسازی صنایع و مدیریت راهبردی تولیدات کشاورزی 

با نوآوری و فناوری های نوین محورهای برگزاری این همایش بود.

همایش یک روزه »کرمانشاه هوشمند«  برگزار شد

کسب رتبه A توسط سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی موفق به کسب رتبه A از سوی معاونت تشکل های اتاق بازرگانی ایران شد.
به گزارش سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی، مولفه های ارزیابی معاونت تشــکل های اتاق بازرگانی ایران شامل: حکمرانی، عضویت 

)جلب مشارکت فعاالن بخش/ صنعت مربوطه(، خدمات، تاثیرگذاری بر سیاست ها و تنظیم گری است.
بر مبنای معیارهای یاد شده سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی بار دیگر توانسته رتبه A را در میان تشکل های زیرمجموعه اتاق بازرگانی 

ایران کسب کند.

برگزاری مجمع عمومی عادی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی
 نشســت مجمع عمومی عادی سالیانه ســندیکای شرکت های 

شناســایی و مکان یابی رادیویی صبح امروز)چهارشنبه( با حضور 

اعضای هیات مدیره و اعضای ســندیکا در محــل اتاق بازرگانی 

تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای شــرکت های شناسایی و مکان یابی 
رادیویی، در ابتدای این نشست، افشین کالهی ضمن اعالم خبر A شدن 
سندیکا به حاضرین در نشســت، گفت: از زمان تاسیس سندیکا تا کنون 
همیشه سعی کرده ایم جایگاه سندیکا را به بهترین شکل حفظ کنیم و در 
پروژه ها و قانونگذاری ها تاثیرگذار باشــیم، البته در مواقعی توانستیم موثر 

واقع شویم و گاهی هم نتوانستیم.
وی با بیان اینکه در ســال دانش بنیان در شــرایط خوبی به سر نمی بریم، 
افزود: قطعا بخشــی از ناکامی ها به هیــات مدیره و دبیرخانه ســندیکا 
برمی گردد و قطعا بی نقص نبوده ایم، اما قســمت عمــده این چالش به 
حاکمیت برمی گردد که جایگاه و حقی برای بخش خصوصی قائل نیستند. 

در هرحال ما با قدرت این مسیر را ادامه خواهیم داد.
کالهی در ادامه ضمن قدردانی از زحمات ســحر بنکدارپور دبیر پیشــین 

سندیکا از دبیرخانه به دلیل فعالیت هایش تقدیر و تشکر کرد.
در ادامــه، مهدی طریقت، دبیر ســندیکای شــرکت های شناســایی و 
مکان یابــی رادیویی به ارائه گــزارش عملکرد هیات مدیــره و دبیرخانه 
ســندیکا پرداخت و در رابطه با خدمات و تســهیالتی که ســندیکا ارائه 

می دهد، اظهار کرد: این خدمات شامل تفاهم نامه ها، فعالیت های رسانه ای و 
سایر تسهیالتی است که تا کنون اعضا از آن بهره مند بوده اند.

پس از ارائه برنامه ای از فعالیت های آتی، گزارش بــازرس و تصویب مبالغ 
حق عضویت و انتخاب روزنامه رســمی، انتخابات مجمــع عمومی انجام 

گرفت.
بر این اساس از میان کاندیداها آقایان افشین کالهی، میثم غنی زاده، میثم 
صالحی، محمدرضا کاویانی و سعید محمودی به عنوان اعضای هیات مدیره 
و آقایان پویا قادســی و فرنوش فخیمی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب 

شدند.
بر اســاس آرای ماخوذه آقای داوود درخشان به عنوان بازرس و آقای مهران 

صدقی هم به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
براســاس این گزارش، این نشســت با حضور بازرس اتاق بازرگانی ایران 

برگزار شد.

بومی سازی کارت های شناسایی دام با محصولی فناورانه
 فناوران شــرکت دانش بنیان تراشــه پرداز پویا شناســنامه های الکترونیکی 
مخصوص دام را بومی ســازی کردند. این فناوری به جز صنعت کشاورزی در 

حوزه های مختلف صنعتی کاربرد دارد.
به گزارش روابط عمومی ســندیکای شــرکت های شناســایی و مکان یابی 
رادیویی، ســعید محمودی مدیرعامل شرکت دانش بنیان تراشــه پرداز پویا از 
اعضای سندیکا، پیرامون بومی سازی سیستم مدیریت اطالعات دام، در برنامه 
خبر اقتصاد و بازار شبکه 6 ســیما گفت: صفر تا صد این سیستم توسط فناوران 

تولید شده است.
وی با بیان اینکه این محصول فناورانه نســبت به نمونه های مشــابه خارجی 
خود، مزیت هایی دارد، گفت: اگر دامپروری که هزار راس گوسفند دارد، بخواهد 
مدیریت دام خود را با یک سیستم خارجی انجام دهد، چیزی در حدود 12 هزار 
دالر برایش هزینه ساالنه در بر دارد. محمودی اظهار کرد: این در حالیست که 

این سیســتم را می توانیم با حدود 2هزار دالر به متقاضیان ارائه کنیــم. پیش از این، این 
محصوالت از کشورهای آلمان، هلند، کانادا، آمریکا، فرانسه و چین وارد کشور می شد. اما، 
اکنون امکان صادرات این محصول به کشورهای همسایه و آسیای میانه امکانپذیر است. 
بر اســاس این گزارش، دریافت اطالعات برای شناســایی از طریق این سیستم با تلفن 

همراه امکانپذیر است.

حضور دوباره رئیس هیات مدیره سندیکا
 در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران

اولین جلسه شورای راهبردی چهارمین نمایشگاه شهر هوشــمند ایران با هدف تعیین راهبردها و سیاست های 
علمی و اجرایی نمایشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای شــرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی، به نقل از ایسنا، این جلسه با 
حضور نمایندگان وزارت راه وشهرســازی  وزارت کشــور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، قوه قضائیه، وزارت 
نفت، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
شورای اسالمی شهر تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی، وزارت نیرو، وزارت جهاد 
کشاورزی، سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور، سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران، 
مجمع شهرداران کالنشــهرهای ایران، سازمان محیط زیست، ســازمان فناوری اطالعات ایران، سازمان نظام 
صنفی رایانه ای کشور، شرکت ملی پست، اســتانداری تهران، سندیکای شــرکت های شناسایی و مکان یابی 
رادیویی، انجمن انفورماتیک ایران، اتحادیه شــرکت های مهندســی حفاظت الکترونیک و شــبکه های ایمنی، 

پژوهشگاه علوم و فناوری ایران، دانشگاه آزاد اسالمی و بنیاد ملی بازی های رایانه ای برگزار شد.
. بر اساس این گزارش، چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران 

از تاریخ 11 الی 13 تیرماه سال 1402 در محل مصالی امام خمینی )ره( به مدت سه روز برگزار خواهد شد.

براســاس اعالم رئیس هیات نظارت اتاق بازرگانی تهران 40 نفر از میان 169 کاندیدای اتاق بازرگانی تهران به 
عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران انتخاب شدند.

به گفته ابراهیم بهادرانی رئیس هیات نظارت اتاق بازرگانی تهران، تعداد آرای ریخته شــده به صندوق 2 هزار و 
194 رای بوده که 14رای سفید و در مجموع 2 هزار و 180 رای نام نویسی شده بود.

به گزارش روابط عمومی سندیکا، افشین کالهی رئیس هیات مدیره سندیکا با 899 رای توانست بار دیگر یکی از 
کرسی های هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران را تصاحب کند

بر اساس این گزارش، ائتالف برای فردا برای سومین بار متوالی 40 کرسی هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران 
را از آن خود کرد.

هوشمند  شهر  نمایشگاه  چهارمین 
ایران برگزار می شود
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عضویت شرکت های جدید  در سندیکا

حضور و عضویت شرکت های ذیل به عنوان عضو جدید ســندیکا خوش آمد گویی و خیر مقدم             
می گوییم:

ـ  تعاونی ویرا پیمان آسان شرق آسان شرق  
ـ  توسعه فناوری نیک آوازه

ـ  تدبیر داده آویژه

توزیع ناعادالنه کسب وکار در کشور به واسطه وجود 

نورچشمی هاست

)نرمافزاریوغیرنرمافزاری(باعثکاهشفروشوانجامپروژههامیشود.
کاویانیادامهداد:امابهنظربیشــترینتاثیردرکاهشروندفعالیتشرکتهایمذکورتوزیعناعادالنهکسبوکاردرکشوربهواسطه
وجودشرکتهایخصولتیویانورچشمیهاستکهمعدودپروژههایموجوددرکشورراانحصاریکردهوشرکتهایخصوصیرااز

گردونهفعالیتخارجمیکنند.
عضوهیاتمدیرهسندیکایشرکتهایشناساییومکانیابیرادیوییتاکیدکرد:دراینجاستکهنقشواهمیتسندیکامشخص

میشودوبایدبتواندباهمافزاییبااینناعدالتیهامبارزهکند.
ویدرادامهپیرامونشــرایطاقتصادیحوزهکاریخودتصریحکرد:حوزهرادیوشناسهواینترنتاشیاءازحوزههایبسیارفراگیرو
پرکاربرداست.امامتاسفانهبهدالیلیکهبهبعضیازآنهااشارهشــد،درصدکمیپروژهمرتبطدرکشورپیادهسازیشدهوبایدبرنامه

مدونیبرای10سالآیندهاینفناوریهابهکمکمراجعذیصالحدولتی،خصوصی،سندیکاوتشکلهایمرتبطتدوینشود.
فعالیتهایتشکلیعاملرقابتصحیحوهمافزاییهستند.کاویانیافزود:الزماســتشرکتهایفعالدراینحوزهعلیرغموجود
رقابتصحیحهمافزاییداشتهواینبازارراگسترشدهند.کلیهکارخانهها،ادارات،سازمانهاوارگانهادرقسمتهایکلیدیومهم

خودبهاینفناوریهانیازدارندولیبهدالیلیباآنهابیگانهوناآشناهستند.
ویادامهداد:شرکتهادرقالبتشــکلهاوفعالیتهایانفرادیمیتوانندجلباعتمادوآگاهیهایالزمراایجادکردهوپروژههای
مفیدوعملیرارقمبزنند.ازایننکتههمغافلنمانیمکهنقشآموزشدراینعرصهبســیارپررنگبودهوسندیکاواعضایآنباید

آموزشراسرلوحهفعالیتخودقراردهندتاآناعتمادهاایجادونگرانیکارفرمایانمرتفعشود.
کاویانیخاطرنشانکرد:تشکلهادربهبودروندفعالیتهایکسبوکارهاتاثیربســزاییدارند.اگرتشکلهابهصورتصحیحاداره
شوندعاملهمافزاییشــرکتها،مورداعتمادکارفرمایاندولتیوخصوصی،مرجعیبرایامورکارشناسیوجایگاهفرهنگسازی
حوزههایفنیمرتبطخواهندبود.اگرشــرکتهایعضوتشــکلجمعیفکــروحرکتکنندودرشــرکتهایخوداختصاصی
برنامهریزیکنندروندتاثیرگذاریتشــکلهابرکسبوکارهابســیارباالبودهوورودبهپروژههاوپیادهســازیآنها،کسبوکارهارا

بهصورتمحسوسرشدخواهدداد.
ویتصریحکرد:تمامیمواردذکرشده،میتواندبرمحوریتسندیکاشکلبگیردونقشمحوریسندیکادراجتماعشرکتهاوایجاد
همافزاییچشمگیراســت.تعاملبادولتمردانودفاعازحقوقواقعیشرکتهادرخصوصمشــارکتدرپروژههامیتواندازجمله
خواستههایهرشرکتباشد.هیاتمدیرهسندیکابهعنوانراساموربسیارمسئولبودهوالزماستباهمفکریشرکتهاازطریق
کمیتههایسندیکابرنامهمدونیتدوینشودتادرامورکارشناســیبرایپروژههایکالندولتیوهدایتآنهابهبرگزاریمناقصات

عادالنهموفقترعملشود.
کاویانیدرپایانخاطرنشانکرد:رابطهسندیکاوشرکتهایکرابطهمتقابلاستوتااینمهمتحققنیابدنهشرکتهابایدانتظار
بیموردوغیرواقعیازسندیکاداشتهباشندونهسندیکاتقاضاهایغیرمتعارفازشرکتهاداشتهباشد.ازاینرو،امیدوارمسندیکا
بتواندجایگاهخودراپیداکردهوشرکتهادراینتشکلتخصصینقشآفرینیواقعیخوددرپهنهعظیمکسبوکارمرتبطراداشته

باشند.

شرکتطلیعهصنعتهوشمندازسال83فعالیتخودرادرحوزهرادیوشناسهواتوماسیونصنعتیآغازکرد.

محمدرضاکاویانی،رئیسهیاتمدیرهشرکتطلیعهصنعتهوشــمند،درگفتوگوباروابطعمومیسندیکایشرکتهایشناساییو
مکانیابیرادیویی،بابیاناینکهدرطولمدتفعالیتخودهموارهدومورداساسیمدنظرمانبوده،درتشریحاینمواردگفت:نخستاینکه
رادیوشناسهوکاربردهایآندرصنعتوسازمانهافرهنگسازیشودومدیرانباتواناییاینفناوریآشناشدهوبتوانندبادیدبازدرروند

کاریخودازآناستفادهوبتوانندبهصورتواقعیبهینهسازیکسبوکارخودراپیادهسازیکنند.
اینعضوهیاتمدیرهسندیکایشرکتهایشناساییومکانیابیرادیوییافزود:موضوعدیگر،حضوردرکنارکارفرمایانوپیگیریامور
مربوطبهپیادهســازیپروژههاتاحصولنتیجهوبهرهگیریکاملازاینفناورینویناســتکهمیخواهیمبهبهترینشکلممکناتفاق

بیافتد.
ویادامهداد:درحالحاضرتعدادزیادیپروژهموفقدرصنایعبرق،سیمان،مخابراتودفاعانجامشدهکهمیتوانندالگوهایمناسبیبرای
دیگرصنایعباشند.هدفمادستیابیبهعملکردهایبهینهوکارسازدرحوزهاینترنتاشیاءورادیوشناسهدرصنایعاستکهباخالقیتو

تببیندرستمسالهازسویکارفرمایانتحققمییابد.
کاویانیدرتشریحمشکالتموجوددرمسیرفعالیتکاریبابیاناینکهمشــکالترامیتواندرچنددستهبرشمرد،اظهارکرد:یکسری
مشکالتبهخاطرانجامناصحیحویاناتمامپروژههایرادیوشناســهتوسطشرکتهایغیرمتخصصاتفاقمیافتدوباعثمیشودبرخی
ازکارفرمایانبدبینیخاصینسبتبهاینفناوریپیداکنندوباازاستفادهآندرکسبوکارخودفاصلهبگیرندکهحلاینمشکلوتغییر

ذهنیتکاربسیاردشواریاست.
ویتصریحکرد:ازدیگرمشکالتفعلینبودبودجهکافیبرایپروژههاستکهمخصوصابعدازافزایشقیمتدالروگرانشدنتجهیزات
وارداتیبیشترشدهاست.اینامرمنجربهگرایششرکتهابهتامینکاالیچینینسبتاارزانشدهکهطبیعتاکیفیتپیادهسازیپروژهها
همبسیارکاهشپیداکردهاست.همچنین،بهدالیلگفتهشدهمیزانپروژههادربازارنیزتقلیلپیداکردهواگرهمپروژهدولتیوجودداشته

باشدبهدلیلحضورشرکتهایخصولتیشانساخذآنتوسطشرکتهایخصوصیبسیارکممیشود.
کاویانیدرادامهکمبودنیرویمتخصصدراینحوزهراهمازدیگرمشکالتموجودعنوانکردوافزود:عالوهبرهمهاینها،بوروکراسیاداری

موجوددروزارتخانههاهممشکلمهمدیگریاستکهدرروندفعالیتخودباآنمواجههستیم.
ویپیرامونوضعیتموجوددرکشوروشعارسالاظهارکرد:ازدیدبندهتمامیشرکتهایفعالدرحوزههایفناورینوین،دانشبنیان
هستندوهرکداممیتواننددرحوزهتولیدنقشاساسیداشتهباشندکهبهتبعآناشتغالزایینیزایجادخواهدشد.امامتاسفانهموانعپیش
رویاینکسبوکارهاحرکتاینشرکتهارابسیارکندکردهووجودشــرکتهایرقیبدولتینیزفعالیتاینشرکتهاراکاهشداده

است.
کاویانیدرخصوصتحدیداینترنتبیانکرد:اگراینمحدودیتطوالنیشــود،قطعابرروندکاریشرکتهاوکسبوکارهاتاثیربسزایی
خواهدداشت.همهمیدانندچرخهاطالعاتدرچنینشــرکتهاییمثلخوندررگاستوتوقفآنقطعافاجعهبارخواهدبود.طبیعتا
وقایعاخیرناخودآگاهتاثیرخودرابرکسبوکارهاخواهدگذاشــتکهحداقلآنکاهشانگیزهفعاالنمرتبطبااینکسبوکارهاستکه

ادامهآندرافزایشروندمهاجرتبهشدتتاثیرگذاراست.
رئیسهیاتمدیرهشرکتطلیعهصنعتهوشمندبابیاناینکهمانسبتبهکشــورخودوظیفهایداریمکهبایدانجامدهیم،گفت:نقش
کسبوکارهایمشــابهبافعالیتماانجامکارصحیحومقابلهباعملکردهایناصحیحشــرکتهایخصولتیوتصمیمگیریهایغلطدر

سازمانهاستکهاینمهمدردرازمدتمیتواندمحققشدهوتنشهایموجودکهاغلبناشیازهمینبیعدالتیهاستراکاهشدهد.
ویپیرامونسایرمشکالتموجوددرکشور،بهموضوعکرونااشارهکردهوگفت:کرونادرچندسالاخیرتاثیرخودرادرکلکسبوکارهای
فعالدربازارگذاشتهواینامربهصورتجهانیشکلگرفتهاست.تحریمهاتاثیرمستقیمیرویشرکتهاینرمافزارینداشتهولیطبیعتا
اثراتغیرمستقیمیبرجایگذاشتهاســت.محدودشــدنورودکاالهایتکنولوژیکویاورودپرهزینهآنهابهکشوردرشرکتهایفناور

معرفی اعضای سندیکا

طراحان کنترل شرق

شرکت طراحان کنترل شرق با هدف ایجاد کســب و کار در حوزه های فناوری اطالعات، الکترونیک و 
اتوماسیون صنعتی در سال 82 تأسیس و آغاز به کار نموده است.

از ابتـدای سال 82 تحقیـقات و مطالعـات خود را بصورت تخصصـــی بـر روی سیستـم های مبتنی بر 
کارت هـای هوشمنـد RFID متمرکز نموده و در این راستا موفق به دریافت تأییدیه از سازمان پژوهش 
 ۱K های علمی و صنعتـی ایران جهت ثبت سامانه ی خواندن و نوشتن بر روی کارت بدون تماس مایفر

گردید.
 ،RFID یکی از افتخـــارات شرکت طراحان کنترل شــرق در حوزه ســامانه های مبتنی بر تکنولوژی
طراحی و ساخت اولین پمپ بنزیـــن هوشمند کشور مبتنی بر فنـــاوری کارت های بدون تماس برای 
صنایـــع دفاع استان خراسان می باشد. همچنیـن این شرکت با طراحـــی، تولید و اجرای اولین سامانه 
کارت بلیت هوشمند در ایران برای سازمان اتوبوســرانی تبریز افتخاری دیگر را در کارنامه خود به ثبت 
 IT رسانده است. هدف متعالـی این مجموعه بکارگیـری دانش فنـی در راستای توسعه زیرساخت های

در کشور و گسترش خدمات الکترونیک در ایران اسالمی می باشد.

نخستین جلسه هیات مدیره سندیکای 
شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی

نخستین جلسه هیات مدیره ســندیکای شــرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی، روز چهارشنبه مورخ 
1401/08/24 با حضور تعدادی از اعضای هیات مدیره برگزار شــد. در این جلســه مطابق ماده 28 اساسنامه 
سندیکا، انتخابات داخلی هیات مدیره صورت پذیرفت که طی آن، آقایان افشین کالهی به عنوان رئیس هیات 
مدیره، محمدرضا کاویانی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و ســعید محمودی به عنــوان خزانه دار انتخاب 
شدند. در این جلســه، اعضا به بحث و مشورت پیرامون موضوعات مربوط به ســندیکا پرداخته و در جهت رشد 

فعالیت ها پیشنهاداتی را مطرح کردند.


