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 مقدمه
 ، صنایع، معادن و کشاورزیبازرگانی اتاق نظارت و موافقت با 9831 سال در رادیویی یابیمکان و شناسایی هایشرکت سندیکای

 یابوقعیتم هایسامانه الکترونیک، پرداخت هوشمند، کارت اشیا، اینترنت هایحوزه تولیدات دهیسامان منظوربه . گردید تاسیس ایران
 ،ردیابی مسیریابی، خودرو، یابیمکان ناوگان، مدیریت هایسامانه محور، مکان هایسامانه هوشمند، نقل و حمل هایسامانه جهانی،

 .جغرافیایی اطالعات هایسامانه و هوشمند زندگی هوشمند، شهر
 به دیکاو این سن هستند رادیویی یابیمکان و شناسایی هایشرکت عضو سندیکای کشور، سراسر از شرکت 18 حاضر حال در

 اتاق هایاستان و هاتشکل معاونت از Aکه حائز رتبه  رودمی شمار به ایران بنیاندانش هایتشکل مجمع فعال اعضای از یکی عنوان
 و ودهبآن  محترم اعضای همه تشکلی و صنفی کار نتیجهسندیکا  یهاموفقیتهمه دستاوردها و  گردید. 9813در سال ایران بازرگانی 
 یابیمکان و شناسایی هایشرکت سندیکای بزرگ خانواده برای ارزشمند هایموفقیت باال انگیزه داشتن با کاری مقاطعهمه  در امید است
 بخش اب تعامل توسعه اعضا، میان کاریهم فضای بهبود جهت در مجدانهسندیکا  دبیرخانههیأت مدیره و . باشد داشته تداوم رادیویی

 .نمایدمی اعضا تکتک صنفی ارتقای برای را خود تالش تمام و برداشته گام خصوصی بخش هایقسمت سایر نیز و دولتی

 های انجام شدهو فعالیت هااهم اقدام
نگاری، برگزاری جلسات و اسرع وقت از طریق نامه نامه سندیکا، تمامی مصوبات هیأت مدیره، همواره دردر چارچوب اساس

 گیری و در قالب گزارش، صورتجلسه و پرزنت به استحضار ایشان رسیده است.بازدیدهای مقتضی تا حصول نتیجه، پی

 برگزاری رویداد دات راینکس
ثر دو معاون وزیر در خصوص حداک و با حضور رانیا ییسازمان فضاهای شناسایی و مکان یابی رادیویی با همکاری  سندیکای شرکت

 01تا  01و سلسله نشست های آنالین و در قالب وبینار در تاریخ  استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و همچنین رفع موانع تولید

ایده ها، جلسات در اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید. اعم به این موضوع تمامی رویدادهای جانبی از جمله ارائه  0999خرداد ماه 

B2B معرفی شرکت های فعال در حوزه ناوبری به صورت الیو در برنامه اینستاگرام، اعالم نیازها، بررسی کالن پروژه های ناوبری ،

 شد. پخش و غیره به صورت آنالین

 رساختیز ،یابی تیموقع یهادر چهار حوزه سامانه ،یو بخش دولت یبخش خصوص یو توسعه همکار یمعرف داد،یرو نیاز ا هدف

 یازهایها نآن یکه اجرا ییهادهیآن، ا یکه ط بود یبیمکمل و ترک یها ستمیس زینرم افزار و ارزش افزوده و ن زات،یو تجه

 شد. ریتقدبا انتخاب هیات داوران ، ندرا پاسخ داد یبخش دولت

 اقدامات صورت گرفته در این رویداد:

o  همکاری سازمان فضایی ایرانبرگزاری جلسات و هماهنگی های مربوطه با 

o برگزاری جلسات متعدد با سازمانها و ارگانهای دولتی جهت دریافت اعالم نیازهای آنها در حوزه فعالیت اعضاء سندیکا 

o  شرکت( 5)تنها  راینکس“تهیه ویدیو تبلیغاتی از شرکت های عضو سندیکا جهت نمایش در نمایشگاه ایده شو 

o ینکسارسال دعوت نامه ها جهت حضور در رویداد را 

o )ارسال نامه تعویق رویداد راینکس به اعضا و دعوت شده ها  )با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا 

o جهت برگزاری جلسات  از طرف سندیکا نگیههماB2B  متاسفانه بدلیل عدم هماهنگی سازمان فضایی جلسات با طرف(

 دولتی برگزار نشد(
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o نمایشگاه هماهنگی الزم با اعضا جهت ارائه غرفه رایگان در 

o تماس با اعضای سندیکا جهت حضور در رویداد، جلسات و نمایشگاه 

o هماهنگی و ارسال نامه به نفرات منتخب شده جهت سخنرانی 

 تهران یاو حرفه یدانشگاه فنآموزشی از خدمات  اخذ
صنعت  انیتبادل اطالعات و ارتباط م یو گسترش فضا شتریکشور جهت تعامل ب یاو حرفه یبه مذاکرات متعدد با دانشگاه فن نظر

 ت:اس لیکه بطور عمده شامل موارد ذدیدوطرف فراهم گرد یتخصص یهاتیو دانشگاه، امکان استفاده از قابل

 توسط دانشگاه یپودمان ایدار مقطع یهابه صورت دوره DBAو  MBA یهادوره یبرگزار .9

 کایعضو سند یهاشرکت ازیعالم ندر صورت ا انیدانشجو یبرا یکارآموز یهادوره یبرگزار .2

 کایعضو سند یهاتوسط شرکت یتخصص یهادوره یبرگزار .8

 ازیدر دانشگاه برحسب اعالم ن Dual Educationدر قالب آموزش دوگانه  دیجد یتخصص یهادوره یبرگزار .4
 کایعضو سند یهاشرکت

 اکیعضو سند یهاشرکت یسرفصل ها از سو فیو تعر ازیدار در دانشگاه با اعالم نمقطع یآموزش یهادوره یبرگزار .5

 دانشگاه یهاشگاهیآزما یسازنهیو به زیتجه ای یعضو جهت استفاده آموزش یهافروش محصوالت شرکت ایاهداء  .6

انش د یهاشرکت یبرا ییو شکوفا یصندوق نوآور التیدانشگاه با تسه یهاشگاهیعضو از آزما یاستفاده شرکت ها .7
 کایعضو سند انیبن

 دانشگاه نهیبا هز کایعضو سند یهادر شرکت تیفعال یو دکترا برا سانسیلمقاطع فوق یبرا یفرصت مطالعات جادیا .3

 کایعضو سند یو کارخانجات شرکت ها عیاز صنا انیدانشجو دیبازد .1

 کایعضو سند یهاشده در شرکت دیدر دانشگاه بر محور محصوالت تول یمسابقات مهارت یبرگزار .91

 های فعالیتوری در حوزهات برای ارتقاء بهرهنگاری و مکاتبنامه
مایند و نهای سندیکا را مطرح میهای مرتبط با حوزه فعالیتهای دولتی و خصوصی که پروژهمکاتبات سندیکا با بخش

رشناسان اچنین برگزارکنندگان مناقصات، به طور مستمر ادامه داشته است. جلب نظر مخاطبین جهت استفاده از خدمات مدیران و کهم

 های سندیکا، هدف اصلی این مکاتبات می باشد.های مرتبط با فعالیتعنوان مشاور، ناظر یا داور پروژهسندیکا به

  هیجهت واردات از کشور ترک عیصنا ازیاقالم مورد ن
عضای فراخوان به ابا توجه به درخواست وزارت صمت و دبیرخانه کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه، پیرو نامه و 

 سندیکا، فهرست اقالم مورد نیاز دریافت و به وزارت صمت ارسال گردید.

 (افتا)گواهی محصوالت  هیدییتأها در اعطای استفاده از تخصص شرکت
 دیتول یضاف تیامن یسند راهبرد نیمحترم در خصوص تدو و تبادل اطالعات دیتول یفضا تیامن پیرو نامه نگاری با معاون

با توجه به  دگردی شنهادیو تبادل اطالعات درکشور، پ دیتول یفضا تیوگسترش خدمات امن تیو تبادل اطالعات )افتا( به منظور حما

 ،یجمهور تاسیر یو فناور یو معاونت علم رانیا یمتعدد تحت نظارت اتاق بازرگان یهاحوزه یتخصص یهاتشکل تیو فعال سیتأس

  شنهادیپ ن،یهمچن شده استفاده گردد. دیتول یافزارو نرم یافزارمحصوالت سخت هیدییو ارائه تأ یبررس یاز وجود و نظرات آنها برا
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ای هعلیرغم پیگیری وجود دارد حذف گردد. یتست محصوالت خارج یکه ظاهراً برا یتیداخل، معاف دیاز تول تیحما یبرا دیردگ

 مکرر پاسخی وصول نگردیده است. 

 های ردیابیبازار سیستمپروپوزال تحقیقات 
 یابیرد یهاتمسیجهت انجام مطالعه بازار س ،ییویراد یابیو مکان ییشناسا یهاشرکت یکایسند یاعضا یاتیح ازیبه ن نظر

جهت اخذ کمک و تسهیالت جهت  ناوگان توسط سندیکا تهیه گردید. مدیریت و ردیابی محصوالت هدف بازار بر و تمرکز یو ناوبر

 مکرر کماکان بدون جواب باقی مانده است.های پیگیریاتاق بازرگانی تهران اقدام شد که علیرغم انجام آن از 

 پروژه سازمان تاکسیرانی در خصوص مدیریت ناوگان
با نمایندگان سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران در خصوص  9811در اسفندماه پیرو جلسه برگزار شده 

خودرویی )مدیریت ناوگان(، سندیکا فراخوانی برای اعضای خود جهت همکاری شناسایی نیازهای این سازمان در حوزه رهگیری 

یری و این موضوع کماکان در حال پیگ ارسال نمود و شرکت هایی که اعالم همکاری کردند که به سازمان تاکسیرانی معرفی گردیدند

 و طی نمودن مراحل بعدی می باشد.

 اعضای سندیکا به وزارت صمت یثبت سفارش کاال
 وزهح زاتیو منع واردات تجه امکان واردات و ثبت سفارش ینظر و برقرار دیتجدپیرو مکاتبه با وزارت صمت در خصوص 

وجه به موافقت وزارت صمت، فراخوانی به اعضای سندیکا جهت ثبت سفارش کاال ناشی از شیوع ویروس کرونا و با ت اءیاش اینترنت

 و سپس اقدامات الزم در این خصوص صورت گرفته شد. ارسال ارسال گردید و با توجه به آن اعضا درخواست خود را به سندیکا

 گانه قانونمحورهای پنجها در گزارش فعالیت
ران در خصوص گزارش آماری، توصیفی و تحلیلی از اقدامات و عملکرد سندیکا در با توجه به درخواست اتاق بازرگانی ای

گانه قانون که شامل قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون رفع موانع تولید، واردات،  5خصوص محورهای 

 باشد ارسال گردید.تنظیم بازار، ارز می

 در کارگروه سپهتن کایسند تیعضو
بر لزوم اخذ و توجه به نظر  یقانون مبن نیا 8و صراحت ماده « کسب و کار طیقانون بهبود مستمر مح» یبه لزوم اجرا نظر

ه در سندیکا پیرو مکاتبات صورت گرفت ،ییاجرا یهاهیها و رواصالح مقررات، بخشنامه ای نیهنگام تدو ربطیذ یاقتصاد یهاتشکل

سپهتن گردید و  در کارگروه تیعضوی خواستار او حمل و نقل جاده یسازمان راهدار سیو رئ یراه و شهرساز ریوزاین خصوص با 

های صورت گرفته با سازمان راهداری اعالم نمودند در این کارگروه فقط سازمان و نهادهای دولتی امکان عضویت را پس از پیگیری

ای هجارسال گردید که نتی و شهرسازی به وزارت راهنیز گانی ایران ای از سمت اتاق بازردارند. همچنین پیرو درخواست سندیکا نامه

 .نداشت
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 های دولتیگریکاهش تصد در خصوص نظراعالم 
ازرگانی ب اتاق یاقتصاد یهادولت به تشکل یهایگریتصد ضیتفوبا توجه به درخواست اتاق بازرگانی ایران در خصوص 

 های عضو، پیشنهادات سندیکا در این خصوص در قالب نامه ارسال گردید.شرکتهای فعالیت ایران و با در نظر گرفتن حوزه

 با تخفیف به اعضای سندیکا جهت ارائهدوره های آموزشی برگزاری 
پیرو مکاتبه با اتاق بازرگانی تهران لیست دورهای مورد نظر ارسال گردید و پس از فراخوان و اطالع رسانی اعضا امکان 

 .تخفیفات مورد نظر را دارندحضور در آن دوره با 

 کرونا روسیو وعیاز ش یناش یاقتصاد یهاانیجهت جبران ز یخط اعتبار پیگیری اخذ
علمی  معاونتاز کرونا  ویروس شیوع از ناشی اقتصادی هایزیان جبران جهت حمایتی اعتباری خطنظر به شیوع ویروس کرونا 

 های عضو درخواست گردید.برای شرکت و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی

 ایو حمل و نقل جاده دفتر ترانزیت سازمان راهداریاز  اطالعات بر خط دریافت

 هتجحمل و نقل  یهاشرکتبه  رانیا یالملل اتاق بازرگان نیو حمل و نقل ب ریامور کارنه تبا توجه به ارسال نامه توسط 

سندیکا مکاتبه ای با دفتر ترانزیت سازمان راهداری در خصوص  ،المللنیب یهاشارژ ارسال اطالعات بر خط دستگاه متیق شیافزا

 یالسهجنیز گردیده است ارسال کرد و در اخر  انیباعث ضرر و زاین را نداشته که  شتریامکان اخذ مبلغ ب بانیپشت یهاشرکتاینکه 

بر  برگزار گردید و در نهایت یریگمیخدمات تصمارائه دهنده  یهاشرکت ندگانیبا حضور نماو  کایآن مجموعه و سندبا  نیماب یف

 این قرار شد مجدد دستگاه ها مورد بررسی قرار گیرد.

 کارت خورتجهیزات سیم در لیستهای ردیاب قرارگیری دستگاه درخواست
کارت خور، نامه ای به وزارت ذیل تجهیزات سیم GPS/GSMهای ردیاب مبتنی بر تکنولوژی با توجه به قرارگیری دستگاه

رویه محصوالت به صورت قاچاق و وارد شدن آسیب جدی به کسب و کارهای داخلی، ارسال صمت به منظور جلوگیری از واردات بی

 .شد

 گیری از ابطال گارانی خودروها پس از نصب ردیابپیش

دیزل  بهمن درخواست خود ازسندیکا  ؛شودخودرو از گارانتی خارج میبا توجه به اینکه خودروهای سنگین پس از نصب ردیاب 

 .است در حال پیگیری ارسال نموده که موضوع تعیین کندبهمن دیزل  کهی یهابا رعایت پروتکلخودروها گارانتی  ابطالعدم  جهت

 سیستم ردیابینصب و راه اندازی تعرفه تعیین ارائه خدمات و 
های اعالم شده سازمان نظام صنفی و رایانه ای متناسب با تعرفه 9811اندازی سخت افزار در سال  های جدید نصب و راهتعرفه

ت مدیره قرار گرفت. در خصوص سایر موضوعات در خصوص تعرفه گذاری پیشنهادات ذیل جهت اولویت بندی مطرح أمورد تایید هی

 گردید:

 پشتیبانی سخت افزاری، شامل: -
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 مراجعه حضوری 

  غیرحضوریپشتیبانی 

 باز و بست دستگاه 

 ارجاع سخت افزار به شرکت 
 پشتیبانی نرم افزاری، شامل: -

 پشتیبانی ساالنه نرم افزار 

  ارائهAPI  وWeb Service 

 موضوعات لیسانس و اشتراک نرم افزار نیز می توانند مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.

 های همکارینامهتفاهمتوسعه تعامالت و امضای 
نامه خود و با هدف توسعه تعامل با نهادهای خصوصی رادیویی در قالب اساس یابیمکان و شناسایی هایشرکت سندیکای

 قایارت وی در جهت بهبود فضای کسب و کار برداشته شده گامپردازد که طی آنها های همکاری مینامهو دولتی به امضای تفاهم

 به شرح ذیل هستند: 9811موارد امضا شده در سال را در برخواهد داشت. اهم  اعضا صنفی

 یانرژ عیصنا یها شگاهیشرکت آزما
درصد 21 ژهیو فیاز تخف توانندیم کایسند یاعضا ،یانرژ عیصنا یها شگاهیو شرکت آزما کایسند نیماب یتفاهم نامه ف رویپ

و  یکارگزار معاونت علم شگاهیآزما نیا نکهیبا توجه به ا نیبهره ببرند. همچن شگاهیازما نیقابل انجام در ا یآزمون ها یها نهیهز

 ATEXو  CEاز جمله  یالملل نیمحصول ب ینامه ها یآزمون و صدور گواه نهیدر زم ییو شکوفا یصندوق نوآور نطوریهمو  یفناور

 .رندیهره گخدمات ب نیبالوعوض ا التیدرصد تسه71از  توانندیم زین کایعضو سند انیدانش بن یشرکت ها باشند،یم

 شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر
نامه طرفین در زمینه برگزاری رویدادها ،کارگاه ها، دوره های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبق این تفاهم

 .داشت خواهند همکاری یکدیگر با صنعت دانش و علمی سطح ارتقای و توانمندسازی روزرسانی، به هدف با مورد نیاز صنعت

همینطور شرکت عرش گستر به اعضای سندیکا خدمات تامین قطعات الکترونیک، بردمدارچاپی، برد های مونتاژ شده، 

 .مهندسی معکوس و طراحی مهندسی و استنسیل لیزری ارائه خواهد کرد

غربالگری،  .درصد تخفیف خواهند شد 91اعضایی که از سوی دبیرخانه سندیکا به شرکت عرش گستر معرفی شوند، مشمول 

به موجب  .درصد تخفیف برای اعضای سندیکا انجام می شود 51آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیک در صورت درخواست با 

این  .درصد کاهش می یابد 51درصد به  71این تفاهم نامه پیش پرداخت اعضای سندیکا در پروژه های همکاری با عرش گستر از 

مه ها و قوانین موجود طرفین و در صورت نیاز حسب مورد در قالب قراردادهای مستقلی انجام خواهد همکاری ها در چارچوب آئین نا

 .پذیرفت
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 کارن پیشگامان کارآفرینی 
رینی، برای کارآف تفاهم نامه همکاری میان سندیکا با گروه پیشگامان کارآفرینی کارن در جهت ایجاد بسترهای مورد نیاز

سندیکا تفاهم نامه همکاری را با گروه پیشگامان کارآفرینی  .ظرفیت های موجود سرمایه گذاری، امضا شدنوآوری و بهره مندی از 

کارن با هدف ارتقای تعامل کارآفرینان، دانشجویان و دانش آموختگان با صاحبان صنایع و اجرای سیاست های حمایتی و اشتغال 

صت های تعامل و همکاری بخش صنعت و بازرگانی کشور با صاحبان ایده زایی در زمینه توسعه زیست بوم کارآفرینی و ایجاد فر

این تفاهم نامه بر بهبود وضعیت کسب و  .های نوآورانه از طریق تشکیل شرکت های نوپا و توسعه دهنده کارآفرینی، امضا کرد

ز کارهای نوپا در سطح کشور تمرککارهای نوپا و رونق زیست بوم کارآفرینی و ایجاد ارتباط سازنده میان بخش صنعت و کسب و 

 .دارد

طبق این تفاهم نامه کارن کراد متعهد شده تا زمینه برای برقراری ارتباط میان صنعت و کسب و کارهای نوپای ثبت شده 

 .در سامانه تامین مالی خود فراهم کند و همینطور به حل و فصل مشکالت بخش صنعت از طریق متخصصان داخلی کمک کند

ن کراد عبارت از برگزاری جلسات بررسی و ارزیابی کسب و کارهای نوپا، ارائه مشاوره های حقوقی، مالی و خدمات کار

تجاری به صاحبان کسب و کارهای نوپا و سرمایه گذاران است. همچنین با برگزاری کارگاه های آموزشی و دیگر رویدادهای کارآفرینی 

 .ندبه ترویج فرهنگ کارآفرینی میان آنها کمک میک

 مرکز تحقیقات شهر هوشمند  

تفاهم نامه میان سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی و مرکز تحقیقات هوشمند ایران با موضوع توسعه 

 .همکاری در زمینه های تخصصی و بهره مندی از دانش وتجربه خبرگان در زمینه های مشترک همکاری به امضا رسیده است

نامه های این تفاهم نامه می توان به همکاری در پروژه های مرتبط با حوزه های فعالیت مرکز تحقیقات ز جمله اهداف و برا

شهر هوشمند ایران، همکاری در راستای توسعه شهرهای هوشمند در ایران، توسعه دانش بومی در این حوزه، طراحی و اجرای پلتفرم 

ت و نشریات مرتبط با حوزه های مشترک و همچنین همکاری در راستای های هوشمندسازی، همکاری در تولید محتوا، کتب، مقاال

 .ترویج هر چه بهتر و بیشتر فعالیت های طرفین در فضای مجازی و واقعی اشاره کرد

این تفاهم نامه زمینه برای همکاری در زمینه برگزاری کارگاه ها، رویدادها، نمایشگاه، دوره ها و وبینارهای آموزشی مرتبط 

 .اد ظرفیت های آموزشی برای رشد و به روزنگهداشتن سطح علمی و فنی اعضا را فراهم آورده استو ایج

 مجمع عمومی عادیبرگزاری 
د ملی های بهداشتی تعیین شده توسط ستانامهبه منظور تبعیت از شیوهویروس کرونا و  بیماری ناشی از با توجه به شیوع

به صورت مجازی  9411و مقرر شده است در سال برگزار نگردید بطور حضوری  11، مجمع عمومی سندیکا در سال مقابله با کرونا

 .برگزار گردد ایران بازرگانی اتاق تایید مورد هایفرم از طریق ویدیوکنفرانس بر بستر پلت
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 سندیکا ساالنه  ارزیابی
 و هاتشکل توسط معاونت 9813در سال  ییویراد یابیو مکان ییشناسا یهاشرکتهای سندیکا پس از ارزیابی فعالیت

ی عبارتند ابیارزمعیار  یهاشاخصرا کسب نمود.  Aرتبه برای اولین بار  کایسند ،رانیو معادن ا عیصنا ،یاتاق بازرگان هایاستان
 :از

 یحکمران 

 تیعضو  

 خدمات 

 هااستیبر س یرگذاریتاث 

 یگر میتنظ 

 سندیکاتقویم رویدادهای تنظیم 

ر ها و دیگر موارد( به طومدیره، کمیتههای سندیکا در هر سال )شامل جلسات هیأتتقویم رویدادها برای تمام فعالیت
و نیز اعضایی که در طول سال به سندیکا  همه اعضای سندیکا ضمن درج در سایت سندیکا برایگردد و می مرتب تنظیم

 د.گردمی ارسال شونداضافه می

 ران کمیته صنفی و اطالع رسانی و کمیته فنیانتخاب دبی
که  دیگرد لیتشک یماه به صورت مجاز ریت 89روز سه شنبه مورخ  1:81در ساعت  یو فن یصنف تهیکم رانیجلسه انتخابات دب پیرو

 یداهایکاند ،ینیمهندس حس یجناب آقا تهیکم ریدر سال گذشته توسط دب یصنف تهیصورت گرفته کم یها تیعالوه بر گزارش فعال

 صحبت نموده اند. زیرا  ن یها و اهداف خود در سال آت امهمورد نظر در خصوص برن

( انیعامل شرکت پرتو تاپ را ریبهنگار )مد دیمهندس حم یجناب آقا کا،یعضو سند یشرکت ها ندگانیاز نما یریگ یپس از را که

شرکت  IoTمتصل و  ی) معاون محترم دپارتمان خودروها دوست حسینی وسفیمهندس  یو جناب آقا یفن تهیکم ریبه عنوان دب

 .دندیگرد منتخبفوق  یبه سمت ها یصنف تهیکم ریکاوشکام( به عنوان دب

 اعضای جدید
 :یی پیوستندویراد یابیمکان ییشناسا یشرکت ها یکایسندخانواده های زیر به شرکت 9811در سال 

 پرتو تاپ رایان .9

 گروه فن آوا .2

 روان فناوری هرمس .8

 تجارت الکترونیک عرش گستر .4

 طلیعه صنعت هوشمند .5

 شهیسام رهنمود اند .6

 کانیافزار ن نینو یمهندس توسعه فناور .7
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 نامه سندیکامرام
یل با ذو تعام گریکدیبه منظور محافظت از حقوق اعضا در برابر  ییویراد یابیمکانو  ییشناسا یشرکت ها یکاینامه سندمرام

 .دیرس بیبه تصو یو قانون یدولت یسازمان ها هیکنندگان، کل نیتام ان،یشامل مشتر کایخارج از سند نفعان

 ت مدیرهأهی جلسات و مصوبات
افزار اند که بصورت ویدیوکنفرانس و از طریق نرمتشکیل داده 9811جلسه در سال  98هیأت مدیره محترم سندیکا تعداد 

Skype ذکرگردیده است. جدول و نمودار ذیل بطور خالصه مصوبات مورد اشاره  9اند. جزئیات مصوبات آنها در پیوستبرگزار شده

 دهد:را شرح می

 

 در دست اقدام انجام نشده انجام شده تعداد مصوبات مسئول انجام
 4 ـ 78 77 دبیرخانه سندیکا

 9 5 91 95 کمیته صنفی

 ـ 5 ـ 5 کمیته فنی

 

 

 رسانیکمیته صنفی و اطالعهای فعالیت
دیده است. گراین کمیته در راستای تحقق اهداف صنفی و جاری سندیکا از جمله ارائه خدمات و تسهیالت به اعضا تشکیل 

در روزهای یک شنبه )سه هفته یکبار( مطابق با چارت تقویمی )که اول هر  منظمجلسات کمیته صنفی و اطالع رسانی به صورت 

سال برای تمامی اعضاء ارسال می شود( برگزار می گردد. پیرو تهیه دستور جلسه و پس از آن تهیه صورت جلسه توسط دبیر کمیته 

 به دبیرخانه ارسال شده است.  99در سال  جلسهصورت  . دوگرددو ارسال به دبیرخانه سندیکا، برای تمامی اعضای سندیکا ارسال می

 ذکر گردیده است. 2در پیوستمصوبات این کمیته  اعمبرگزار شد که  1399جلسه این کمیته در سال   7تعداد 
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 کمیته فنیهای فعالیت
در سال   جلسه این کمیته 2تشکیل گردیده و تعداد گیری نیازهای فنی اعضای سندیکا این کمیته در راستای طرح و پی

 ایهیچ صورت جلسه  11در سال های مربوطه، برگزار گردید. و پروژه RFIDو   GPS، به منظور تبادل نظر در مورد حوزه 9813

 ذکر گردیده است. 8در پیوستاین کمیته  های در دست اقدامفعالیت مهاشده است. نبه دبیرخانه ارسال 

 9399ی فعال در سال هاکارگروه

o  اطالعات بر خط با شرکت های تامین کننده و سازمان راهداریبررسی کارگروه 
o کارگروه بررسی مناقصات 

 روابط عمومی و اطالع رسانی

 اینترنتی تیساظاهر و مطالب  روزرسانیبه

نیز معرفی اعضا بر روی سایت بطور منظم و  ی سندیکااعضا هایفعالیت مرتبط با روزرسانی ظاهر و مطالب، اخبارضمن به

 تیاعملکرد س بهبودهمچنین،  در دستور کار قرار دارد. سندیکا سایت در خبری دانش پایگاه اندازیراهگردد. عالوه بر این درج می

 میتقو هیوا، تهمحت دی، تولییمحتوا یاستراتژ نییتع قیاز طر شتریب دکنندگانیجستجو و جذب بازد یموتورها یبراساس استاندارها

 .می باشد رهیو غ یتگ گذار ،ییمحتوا

  با رسانه ارتباط

فناوران، جهان اقتصاد، عصر اقتصاد، اقتصاد  هایمکتوب مانند روزنامه یدر رسانه ها کایسند یهاگفتگوها و گزارش خبرها،

اتاق  یخبر تیو سا نی، تجارت آنالICTPRESS وز،یموج، تهران ن رنا،یا سنا،یا یمانند خبرگزار نیآنال یرسانه ها نطوریهم و یمل

 شوند.میتهران منتشر  یبازرگان

 هارسانهای اجتماعی و پیامشبکهدر روزرسانی مطالب اندازی، توسعه و بهراه

 ا، درهای سندیکبرای اطالع رسانی سریع تر بین اعضای سندیکا و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با حوزه فعالیت

مدیران عامل ها ایجاد شده است. اعضای اینی تلگرام و واتزاپ هارسانپیام نیز و و اینستاگرام Linkedin اجتماعی هایشبکه

فکس به  وانبوه  مطالب ارسالی از طریق ایمیل این،عالوه بر  .هستند مسئول دفتر ایشان و کارشناسان سندیکاهای عضو، شرکت

 گردد.رسانی میاعضای سندیکا اطالع

 یخبر نامهفصل

اخبار از اقدامات انجام شده برای اعضا، فراخوان ها، تقویم برگزاری گردد و نامه سندیکا منتشر میفصل 9813از تابستان 

 نماید.رسانی میرا اطالع جلسات، انجام اقدامات در آینده
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 به اعضاارائه شده خدمات 

 حمایت مالی جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی
درصد هزینه صدور کارت عضویت /  51به حمایت اتاق بازرگانی تهران از اعضای سندیکا در خصوص پرداخت با توجه 

های کتهمچنین شر به خود اعضا برگردانده شود.حمایت اتاق تهران،  اینمدیره سندیکا مصوب گردید هیأت ، به سندیکا بازرگانی

 را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت نمایند. درصد هزینه دریافت کارت خود 51دانش بنیان می توانند 

 بیمه تکمیلی
شد و  های الزم انجامهای عضو سندیکا هماهنگیبه شرکت با توجه به درخواست اعضای سندیکا جهت ارائه بیمه تکمیلی

الزم در های گیریپی به عمل آمد و دعوتجهت مشاوره به اعضا، ارائه لیست خدمات و تعرفه ها  دیاز مدیرعامل کارگزاری بیمه 

. تفاهم نامه ای با کارگزاری به امضا رسید که طی آن اعضا سندیکا می توانند از خدمات این بیمه استفاده این خصوص صورت گرفت

 نمایند.

 گیری درخواست های ارجاع شده به سندیکاپی
مشکالت بیمه، دریافت کارت اتاق، های عضو سندیکا در خصوص انجام موارد خاص از جمله با توجه به درخواست شرکت

نماید ه میمورد مربوط گیریپیها و ... سندیکا پس از دریافت درخواست آن شرکت اقدام به شکایات مناقصات، غیرغعال شدن دستگاه

 و نتیجه را به آن مجموعه اعالم می نماید.

 های دبیرخانهفعالیتسایر اقدامات و 
 پرسنل سندیکا برای 99تهیه و تدوین قرارداد سال  .0

 تهیه و تدوین گزارش هیئت مدیره جهت ارائه در مجمع عمومی و فوق العاده .1

 مدیره هیأت جلسات در ها کمیته مصوبات بررسی .9

  ها کمیته جلسات در سندیکا اعضای فعال حضور و مشارکت جلب .4

  مقررات تنظیم سازمان های کمیته در سندیکا حضور .5

 کاسندی اعضای های دستگاه لیست ارسال و رجیستری طرح موضوع بررسی خصوص در صمت وزارت مکاتبه با .6

 ها دستگاه داخلی تولید شامل تجهیزات لیست خصوص در صمت وزارت مکاتبه با .7

 98 سال مالی هایصورت بررسی و تهیه .8

 تشکلیل کارگروه هوشمند سازی سطل های زباله .9

 مصاحبه با هیات مدیره و اعضای سندیکا .01

 جدیدعضویت شرکت های  .00

 جهت بازرگانی اتاق بندی رتبه ملی مرکز به ارائه و 98ل سا تا سندیکا گرفته صورت اقدامات گزارش تهیه .01

 هاتشکل ارزیابی
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 99در سال  ردیاب های دستگاه اندازی راه و نصب خدمات تعرفه تهیه .09

 ایران فضایی سازمان همکاری با راینکس رویداد برگزاری .04

 راینکس رویداد خصوص در مربوطه های هماهنگی و جلسات برگزاری .05

 بنیان دانش های شرکت به تسهیالت ارائه خصوص در نوآوری صندوق با مشترک نشست برگزاری .06

 سندیکا اعضای به تهران بازرگان تخصصی بیمارستان خدمات ارائه پیگیری .07

 همکاری خصوص در جلسه درخواست جهت مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران به نامه ارسال .08

 مشترک

 هدف با ناوبری و ردیابی هایسیستم بازار مطالعه انجام خصوص در پژوهشی طرح پروپوزال ارسال و تهیه .09

 تهران بازرگانی اتاق به ارائه جهت ناوگان مدیریت

 حضور در نمایشگاه شهر هوشمند .11

 مدیریت پروژه پسماند  .10

 دریافت حسن انجام کار و ارزش افزوده 

 جلسات )و تهیه صورتجلسات در موارد الزم(: حضور مفید و فعال در .11

 هیئت مدیره 

 کمیته صنفی 

 کمیته فنی 

  سازمان راهداریکارگروه 

 مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات 

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 

 اتاق بازرگانی ایران 

 اتاق بازرگانی تهران 

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

 معدن و تجارت وزارت صنعت و 

  دانش بنیانهای تشکلمجمع 

 فدراسیون صادرات انرژی 

  

mailto:info@rpics.ir
mailto:info@rpics.ir
http://www.rpics.ir/


 Radio Positioning and Identification Companies Syndicate  یابی رادیوییهای شناسایی و مکانسندیکای شرکت
 ,RFID, Smart Card, IoT GIS, ITS, LBS, Navigation, Tracking, AVL, GPS, های دانش بنیانبا مجوز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و عضو مجمع تشکل 

 {22   از   95 صفحه} –9911گزارش ساالنه 
 

 

 www.rpics.irوب سایت:       info@rpics.ir پست الکترونیکی:     4194-954 1129و   4194-954 1129تلفن:                 

 هیأت مدیره: مصوبات 9پیوست
نگاری، برگزاری هیأت مدیره، همواره در اسرع وقت از طریق نامهنامه سندیکا، تمامی مصوبات در چارچوب اساس

ش، صورتجلسه و پرزنت به استحضار ایشان رسیده گیری و در قالب گزارجلسات و بازدیدهای مقتضی تا حصول نتیجه، پی
 است.

 ردیف تاریخ شرح موضوع توضیحات

 انجام شد
 حیشرموارد ت یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ دیقرائت گرد 19/00/98جلسه مورخ صورت

 و در خصوص برخی موضوعات مجدداً تبادل نظر صورت پذیرفت. دیگرد
16/10/99 0 

 انجام شد
ماه )معرفی اعضاء سندیکا برای شرکت در دوره های آموزشی بهمن 0جلسه مورخ صورت 1بند 

 زاده پیگیری گردد.دانشگاه تهران( مجددأ از آقای مهندس غنی
16/10/99 1 

 انجام شد

ماه )برگزاری جلسه معرفی حوزه های فعالیت و خدمات اتاق بهمن 0جلسه مورخ صورت 7بند 

ا و نیز توسعه همکاری با پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران ( مجدداً پیگیری بازرگانی و سندیک

 گردد.

16/10/99 9 

 انجام شد
های عضو در سایت سندیکا فراخوانی برای اعضا ارسال روزرسانی اطالعات شرکتجهت اصالح و به

 گردد.
16/10/99 4 

 5 16/10/99 موضوعات و تبادل نظر به تأیید حاضران رسید.ارائه گردید و پس از تشریح  98گزارش ساالنه  انجام شد

 انجام شد
 باشدها گرفته نشده و در حال پیگیری میهایی که کماکان جوابی برای آنای شامل نامهمجموعه

 برای هیأت مدیره ارسال گردد.
16/10/99 6 

 انجام شد
 زالپروپو»ازرگانی تهران با موضوع گزارشی از روند تهیه و ارسال پروپوزال طرح پژوهشی به اتاق ب

 ارائه گردید.« ناوگان مدیریت هدف با ناوبری و ردیابی هایسیستم بازار مطالعه
16/10/99 7 

 انجام شد

کرونا، جهت اخذ مساعدت و همکاری،  ویروس شیوع از ناشی کشور اقتصادی خاص با توجه به شرایط

ها از قبیل پرداخت حق مکاتبه نموده و مشکالت شرکتاجتماعی  تامین بیمه و بازرگانی اتاق با

 بیمه، مالیات، ارزش افزوده، بازپرداخت تسهیالت تشریح گردد.

16/10/99 8 

 انجام شد
 0999آماده گردد و تخمینی از بودجه برای سال  0998های سال کلیاتی از منابع درآمدی و هزینه

 تهیه و به هیأت مدیره ارائه گردد. 
16/10/99 9 

 انجام شد
نفعان با کمک واحد روابط عمومی، رسانی و جذب حضور و همکاری ذیای با هدف اطالعطی برنامه

 برندینگ سندیکا و نشریه در دستور کار قرار گیرد.
16/10/99 01 

 انجام شد
 حیشرموارد ت یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ دیقرائت گرد 16/10/98جلسه مورخ صورت

 و در خصوص برخی موضوعات مجدداً تبادل نظر صورت پذیرفت. دیگرد
19/11/99 00 

 انجام شد
ماه )معرفی اعضاء منتخب سندیکا برای شرکت در دوره های بهمن 0جلسه مورخ صورت 1بند 

 زاده پیگیری گردد.آموزشی دانشگاه تهران( مجددأ از آقای مهندس غنی
19/11/99 01 

 انجام شد

ماه )برگزاری جلسه معرفی حوزه های فعالیت و خدمات اتاق بهمن 0جلسه مورخ صورت 7بند 

بازرگانی و سندیکا و نیز توسعه همکاری با پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران( مجدداً پیگیری 

 گردد.

19/11/99 09 

 انجام شد
 هت تغییر و اصالح سایتگزارشی از فراخوان ارسال شده برای اعضاء و همچنین روند پیشرفت کار ج

 ارائه شد.
19/11/99 04 
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 ردیف تاریخ شرح موضوع توضیحات

 انجام شد
و بطور خاص تجهیزات ردیابی، مکاتبات  IOTدر خصوص مشکل عدم امکان ثبت سفارش محصوالت 

 با وزارت صمت تداوم یابد.
19/11/99 05 

 انجام شد

های حوزه فعالیتگزارشی از مذاکره با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در خصوص در نظر گرفتن 

های عضو سندیکا در پایش تأثیرات نامطلوب ناشی از بحران شیوع ویروس کرونا بر کسب و شرکت

 کارها ارائه گردید.

19/11/99 06 

 07 19/11/99 رایان به مدیرعاملی آقای بهنگار مورد موافقت قرار گرفت.عضویت شرکت پرتوتاب انجام شد

 انجام شد

ازمان فناوری ارتباطات شهرداری تهران، سندیکا مسئولیت نظارت و بازرسی در خصوص قرارداد با س

ه توان از طریق مناقصه داخلی بها را میپذیرد ولیکن پشتیبانی دستگاههای ردیابی را میدستگاه

 های عضو واگذار نمود.شرکت

19/11/99 08 

 انجام شد
های عضو فضایی ایران، منع تبلیغ برای شرکتالمللی برای سازمان های بینبا توجه به شمول تحریم

 سندیکا در اینستاگرام این سازمان اعالم گردد.
19/11/99 09 

 انجام شد
بمنظور ارسال پروپوزال سندیکا جهت همکاری با سایپا یدک، از مشورت و همکاری آقای مهندس 

 غنی زاده استفاده گردد.
19/11/99 11 

 انجام شد

ای به تشکیل کارگروه پروژه سپهتن، نامه ای سازمان راهداری و حمل و نقل جادهبا توجه به اقدام 

جهت اعتراض به عدم عضویت سندیکا در این کارگروه به آن سازمان و اتاق بازرگانی ایران جهت 

 ارسال به هیات دولت)کمیسیون مربوطه( ارسال گردد.

19/11/99 10 

 انجام شد
 حیشرموارد ت یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ دیقرائت گرد 11/12/13جلسه مورخ صورت

 و در خصوص برخی موضوعات مجدداً تبادل نظر صورت پذیرفت. دیگرد
16/19/99 11 

 19 16/19/99 .گردیدگزارشی از روند پیشرفت اعمال تغییرات و اصالحات مورد نیاز سایت سندیکا ارائه  انجام شد

 انجام شد
به مدیرعاملی آقای ملکوتی و شرکت آراتک تجهیز عمران  نویابان عصرایده آل رهعضویت شرکت 

 به مدیرعاملی اقای درویش مورد موافقت قرار گرفت.
16/19/99 14 

 انجام شد
در خصوص قرارداد با سازمان فناوری ارتباطات شهرداری تهران، چنانچه کارفرما موافق ایجاد 

 کنسرسیوم در داخل سندیکا باشد، فراخوان آن برای اعضا ارسال گردد.
16/19/99 15 

 انجام شد

د ای ارائه شد.  مقرر شهای انجام گرفته در خصوص همکاری با دانشگاه فنی و حرفهگزارش فعالیت

برای  IOTهای با آقای دکتر ابراهیمی )مدیر عامل هلدینگ بیتا( در خصوص برگزاری دوره
 دانشجویان دانشگاه مذکور مذاکره گردد.

16/19/99 16 

 17 16/19/99 نامه ارائه گردید.( و تمدید تفاهمGS1گذاری کاال و خدمات )با مرکز ملی شمارهگزارش مذاکره  انجام شد

 انجام شد

اجرایی سندیکا در خصوص -در خصوص توانمند نمودن اهرم نظارتی ءبا توجه به درخواست اعضا
تخلفات حرفه ای و مشخصاً فروش با قیمت کمتر از تعرفه سندیکا، با توجه به نظر بازرس و اعضای 
محترم هیأت مدیره، نمی توان در قبال این موضوع اقدام قانونی انجام داد ولیکن تهیه مرام نامه و 

 ر کار کمیته صنفی قرار گیرد.منشور اخالقی در دستو

16/19/99 18 

 انجام شد
 ، با وزارت صمت مکاتبه گردد وخورکارتافزارهای سیمدر خصوص پیگیری فرآیند رجیستری سخت

 ها باشد.طی آن تأکید گردد که سندیکا باید عامل تأیید دستگاه
16/19/99 19 

 انجام شد
 .دیدگر حیموارد تشر یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ خوانده شد 16/18/11جلسه مورخ صورت

 همچنین گزارشی از برگزاری رویداد راینکس ارائه شد.
11/19/99 19 
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 انجام شد
ماه )معرفی اعضاء منتخب سندیکا برای شرکت در دوره های آموزشی بهمن 9جلسه مورخ صورت 2بند  اًمجدد

 دانشگاه تهران( پیگیری گردد.
11/19/99 90 

 انجام شد
ماه )برگزاری جلسه معرفی حوزه های فعالیت و خدمات اتاق بازرگانی بهمن 9جلسه مورخ صورت 7بند مجدداً 

 و سندیکا و نیز توسعه همکاری با پارک علمی و فناوری دانشگاه تهران( پیگیری گردد.
11/19/99 91 

 99 11/19/99 هایی که در سال مالی جاری احتمال وصول آنها کم هست در اظهارنامه آورده نشوند.حق عضویت انجام شد

 94 11/19/99 های گیتی گستر راهبرد و تجارت الکترونیک عرش گستر مورد موافقت قرار گرفت.عضویت شرکت انجام شد

 95 11/19/99 رسانی گردد.آوردهای رویداد دات راینکس اطالعدست انجام شد

 انجام شد
رسانی در دستور کار قرار گیرد و سازی محصول زیرمجموعه کمیته صنفی و اطالعتشکیل کمیته تجاری

 جلسات آن  در قالب رویدادهای سه ماهه برگزار گردد.
11/19/99 96 

 97 11/19/99 ها  فراخوان ارسال گردد.نام از کاندیداهای انتخابات دبیران کمیتهجهت ثبت انجام شد

 98 11/19/99 نامه با صنایع انرژی ایران صورت پذیرد.های مقتضی جهت امضای تفاهمپیگیری انجام شد

 انجام شد
جناب آقای فخیمی از طرف سندیکا جهت حضور در مجمع عمومی ساالنه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع 

 وابسته معرفی شدند.
11/19/99 99 

 انجام شد
 حیموارد تشر یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ ه شدخواند 11/19/99جلسه مورخ صورت

 . دیگرد
07/14/99 41 

 40 07/14/99 گزارشی از ارسال نامه با موضوع پیگیری اجرای طرح رجیستری به وزارت صمت ارائه شد. انجام شد

 41 07/14/99 ارائه شد. روزرسانی سایت سندیکا توسط آقای مهندس صالحیگزارشی از تکمیل، اصالح و به انجام شد

 انجام شد
 والتمحص هدف بازار بر تمرکز ردیابی )با هایبازار سیستم تحقیقات"جزئیاتی از ارسال پروپوزال 

 با قالب مشخص شده اتاق بازرگانی تهران تشریح گردید. "ناوگان( مدیریت و ردیابی
07/14/99 49 

 انجام شد
گذاری ارائه شد و مقرر شد برای پیگیری موضوع و شمارهگزارشی از نتایج مذاکره با مرکز ملی 

 ای با این مرکز و با حضور آقای دکتر کاویانی هماهنگ گردد.توسعه همکاری جلسه
07/14/99 44 

 انجام شد
جزئیاتی از مذاکره با آزمایشگاه صنایع انرژی ارائه شد و مقرر شد پس از اصالح تفاهم نامه از طرف 

 ها تداوم یابد.مکاریآزمایشگاه، سایر ه
07/14/99 45 

 انجام شد
 حیموارد تشر یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ خوانده شد 07/14/99جلسه مورخ صورت

 . دیگرد
04/15/99 46 

 انجام شد

ها ارائه شد و آقای مهندس دوست حسینی به عنوان گزارشی از برگزاری انتخابات دبیران کمیته

نگار به عنوان دبیر کمیته فنی به تأیید هیات رسانی و آقای مهندس بهو اطالع دبیر کمیته صنفی

 مدیره رسیدند.

04/15/99 47 

 انجام شد
ای گذاری ارائه شد و مقرر گردید جلسهگزارشی از جلسه برگزار شده با مدیرعامل مرکز ملی شماره

 یشان رسانده شود.با اعضاء سندیکا برگزار گردد و موضوعات مطرح شده به اطالع ا
04/15/99 48 

 انجام شد
درصد برای اعضاء سندیکا ارائه  11نامه با آزمایشگاه اپیل با احتساب تخفیف گزارشی از عقد تفاهم

 شد. اطالع رسانی این تفاهم نامه به اعضا سندیکا صورت پذیرد.
04/15/99 49 

 انجام شد
شد. همه مدارک برای اداره ثبت پست گردیده و گزارشی از روند انجام کارهای ثبت سندیکا ارائه 

 منتظر اعالم نتیجه هستیم.
04/15/99 51 
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 انجام شد

به اتاق بازرگانی تهران ارائه شد.  "ردیابی های بازار سیستم تحقیقات "گزارشی از ارسال پروپوزال 

توان با حقیق بمقرر گردید دریافت تسهیالت از صندوق نیز بررسی گردد و چنانچه برای انجام این ت

 واسطه یکی از شرکتهای دانش بنیان این تسهیالت دریافت گردد اقدام شود.

04/15/99 50 

 انجام شد
 حیموارد تشر یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ خوانده شد 18/15/99جلسه مورخ صورت

 . دیگرد

00/16/99 
51 

 انجام شد

ارائه شد و مقرر گردید اعضای  RFIDهای فعال در حوزه گزارشی از جلسات برگزار شده با شرکت

ای حوزه فعالیت خود را اعالم نمایند و بر آن اساس، اعالم آمادگی جهت همکاری سندیکا طی نامه

 صورت پذیرد. GS1با مرکز 

00/16/99 

59 

 انجام شد

ارائه شد. مقرر گردید با توجه به عدم گشایش  RFIDزه پیشنهاد تهیه و ارائه طرح پژوهشی در حو

ارزی، بر روی تولیدات داخلی کار شود و طرح تحقیقاتی با رویکرد انتخاب نوع کاال و با توجه به 

مقدار نیاز بازار و در نظر گرفتن توانایی تولید داخل به اتاق بازرگانی تهران ارائه شود. این موضوع 

 رسانی پیگیری گردد.فی و اطالعدر اولین جلسه کمیته صن

00/16/99 

54 

 55 00/16/99 عضویت شرکت روان فناوری هرمس به تائید هیأت مدیره رسید. انجام شد

 انجام شد
سازمان  "بازدید و تأیید سالمت فیزیکی و فنی تجهیزات سخت افزار ردیابی" گزارشی از روند پروژه

 مربوطه ارائه شد.های مدیریت پسماند و ارسال سفته و ضمانت

00/16/99 
56 

 انجام شد

ارائه شد.  "AVLS سامانه بر نظارت و مشاوره خدمات"گزارشی از صورت مالی پروژه خاتمه یافته 

مقرر گردید در جلسه آتی شیوه پرداخت حق مدیریت پروژه در موارد مشابه که در زمان قرارداد 

 تعیین نشده باشد، تعیین و تصویب شود.

00/16/99 

57 

 انجام شد
 حیموارد تشر یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ خوانده شد 00/16/99جلسه مورخ صورت

 . دیگرد
15/16/99 58 

 انجام شد
نامه با مرکز صنایع انفورماتیک ایران ارائه گزارشی از مذاکرات صورت گرفته جهت امضای تفاهم

 بحث دریافت گردید.گردید و نظرات حاضران در مورد موضوعات قابل 
15/16/99 59 

 انجام شد

هایی که در حوزه فعالیت اعضاء سندیکا وجود دارند معرفی گردید از طرف هیأت مدیره آزمایشگاه

 تتس که هاییآزمایشگاهنامه و دریافت تخفیف برای اعضاء اقدام شود. و مقرر شد جهت عقد تفاهم

برترین معت از) انفورماتیک صنایع تحقیقات مرکزند از عبارت دهندانجام می را الکتریکی عمومی های

کبیر. امیر نیرو و دانشگاه وزارت ایتراک، پژوهشگاه صاایران، شرکت – مخابرات ، صنایع(هاآزمایشگاه

میرکبیر ا ، صاایران و  دانشگاه(هاآزمایشگاه معتبرترین از) تکتا شرکت  هایست، آزمایشگاهگفتنی

 کنند.آزمایش می را آنتن سیستم دارای هرگونه وبوده  آنتن اتاق دارای

15/16/99 61 

 انجام شد
های گیرنده در زاده پیشنهادی در رابطه با اصالح قوانین دستگاهمقرر گردید آقای مهندس غنی

 سازمان تنظیم مقررات ارائه نمایند.
15/16/99 60 

 انجام شد
 "سالمت فیزیکی و فنی تجهیزات سخت افزار ردیابیبازدید و تأیید "گزارشی از روند امضای قرارداد 

 سازمان مدیریت پسماند ارائه شد.
15/16/99 61 

 انجام شد

دید، المللی بررسی گرپیشنهاد همکاری سندیکا با سازمان فضایی ایران جهت برگزاری رویداد بین

های حاضر در مقرر شد گزارشی از وضعیت تحریم این سازمان و احتمال شمول تحریم برای شرکت

 رویداد و نیز همکاری سایر کشورها تهیه گردد.

15/16/99 69 
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 انجام شد
با توجه به نزدیک بودن هفته جهانی فضا، مقرر شد دو دوره در رویدادهای سازمان فضایی ایران با 

 همکاری شرکت هیرونگار پارس و شرکت تالش و توسعه نیک آریا برگزار گردد.

15/16/99 
64 

 انجام شد
 حیموارد تشر یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ خوانده شد 15/16/99جلسه مورخ صورت

 . دیگرد

11/17/99 
65 

 انجام شد
نامه با مرکز صنایع انفورماتیک ایران و اخذ گزارشی از مذاکرات صورت گرفته جهت امضای تفاهم

 گردید.درصد جهت استفاده از آزمایشگاه آن مرکز ارائه  05تخفیف 

11/17/99 
66 

 انجام شد

امکان برگزاری مجمع عمومی عادی با توجه به وضعیت شیوع ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت 

 های بهداشتی شرایطنامهو مقرر گردید مراتب جهت برگزاری در یک رستوران که ضمن رعایت شیوه

 برگزاری مجمع  را داشته باشد، پیگیری گردد.

11/17/99 

67 

 انجام شد

ر ای مشترک با حضوبا توجه به نیاز توسعه تعامل با سازمان نقشه برداری کشور، مقرر شد جلسه

قرار  در دستور کار« برداریتجهیزات نقشه»نمایندگان دو طرف برگزار گردد و نیز تأسیس کارگروه 

 گیرد.

11/17/99 

68 

 انجام شد
 "سالمت فیزیکی و فنی تجهیزات سخت افزار ردیابی بازدید و تأیید"گزارشی از روند امضای قرارداد 

 سازمان مدیریت پسماند ارائه شد.

11/17/99  
69 

 71 11/17/99 های آموزشی مشترک سندیکا با همکاری سازمان فضایی ایران ارائه گردید.گزارشی از برگزاری دوره انجام شد

در حال 

 اقدام

گارانتی خودرو در دستورجلسه کمیته صنفی قرار موضوع خسارت ناشی از نصب دستگاه و بیمه و 

 نویس قرارداد جهت پوشش این موضوعات آماده گردد.گیرد و پیش

11/17/99 
64 

 انجام شد
 "بازدید و تأیید سالمت فیزیکی و فنی تجهیزات سخت افزار ردیابی"گزارشی از روند امضای قرارداد 

 سازمان مدیریت پسماند ارائه شد.

11/17/99 
65 

 انجام شد
 حیموارد تشر یریگیپ جینتا ه ودیحاضران رس دییو به تأ خوانده شد 11/17/99جلسه مورخ صورت

 . دیگرد
11/18/99  

در حال 

 اقدام

با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، نحوه برگزاری مجمع عمومی مورد بحث و بررسی 

اتاق بازرگانی اعالم و ضمن تشریح موضوع و ارائه ای به قرار گرفت، مقرر گردید مراتب طی نامه

 کار پیشنهادی، جهت تعیین تکلیف استعالم گردد.راه

11/18/99 66 

 انجام شد

ای مشترک با حضور برداری کشور، جلسهبا توجه به درخواست تعامالت بیشتر با سازمان نقشه

 برداریکارگروه تجهیزات نقشهنمایندگان دو طرف برگزار گردد و در سندیکا کارگروهی به نام 

 تأسیس گردد.

11/18/99 67 

 انجام شد
در دستور کار قرار  (کرادفاندینگ کارن) گذاری سرمایه و مالی تامین امضای تفاهم نامه با سامانه

 گیرد.
11/18/99 68 

 انجام شد

با موضوع ارسال  گزارشی از اقدامات انجام گرفته توسط سندیکا در خصوص پروژه سازمان راهداری

های ردیاب در مسیر ترانزیت ارائه گردید و نحوه ادامه پیگیری مورد بحث اطالعات برخط دستگاه

 قرار گرفت.

11/18/99 69 

 انجام شد

های مالی اتاق بازرگانی تهران برای برگزاری رویداد راینکس گزارشی از نتایج پیگیری دریافت کمک

انجام نگرفته ولی سندیکا در لیست پرداخت  99های سال پرداختارائه شد. اعالم گردید که هنوز 

 قرار دارد.

11/18/99 71 
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 صنفی مرتبط با دبیرخانهمصوبات کمیته : 2پیوست
 توضیحات موضوعات و مصوبات تاریخ ردیف

0 18/11/0999 
در خصوص اجرایی شدن طرح رجیستری، با توجه به بررسی ریسک های متنوع واردات، مقرر 

گشته ولی پیگیری جدی بر شد نامه ای به سازمان بابت اجرایی شدن طرح رجیستری ارسال 

 روی این موضوع انجام نگردد.

 

1 18/11/0999 

پیرو اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه سندیکا، مذاکراتی با دانشگاه فنی و حرفه ای در خصوص 

 انجام آموزش ها انجام شده که سرفصل خدمات قابل ارائه توسط دانشگاه به شرح ذیل می باشند:

 MBA & DBAدوره  -

 آموزش نصب تجهیزات -

 هامعرفی کارآموز برای سازمان -

 فرصت مطالعاتی -

 قرار دادن آزمایشگاه در اختیار شرکت ها -

مقرر شد شرکت های عالقه مند در این خصوص نیازمندی خود را به دبیرخانه، جهت تجمیع و 

 عقد تفاهم نهایی با دانشگاه، اعالم نمایند.

 

9 18/11/0999 

، مدل تعرفه گذاری مورد بررسی قرار گرفته 0999تعیین تعرفه های جدید در سال در خصوص 

و مورد تایید قرار گرفت. مقرر شد با بررسی تعرفه های جدید سازمان نظام صنفی و رایانه ای 

)نصر( و بروزرسانی تعرفه های پایه در تعرفه خدمات سندیکا، خروجی ها مشخص و در جلسه 

 بعدی نهایی گردند.

 

4 15/19/99 
موضوع گفتگو قرار گرفت. با توجه  "دات راینکس"ر ابتدای جلسه خروجی رویداد برگزار شده د

به عالقه مندی گروه های سرمایه گذاری حاضر در رویداد، پیشنهاد گردید پیگیری تشکیل کمیته 

 جدیت بیشتری انجام گیرد.تجاری سازی با 

 انجام شد

5 15/19/99 

متناسب با تعرفه های اعالم شده  0999تعرفه های جدید نصب و راه اندازی سخت افزار در سال 

سازمان نظام صنفی و رایانه ای مورد تایید قرار گرفته و پس از تاییدیه هیات مدیره اعالم خواهد 

تعرفه گذاری پیشنهادات ذیل جهت اولویت بندی شد. در خصوص سایر موضوعات در خصوص 

 مطرح گردید:

ارجاع  ؛باز و بست دستگاه؛ پشتیبانی غیرحضوری؛ مراجعه حضوری پشتیبانی سخت افزاری، شامل: -

 سخت افزار به شرکت

 Web Serviceو  APIارائه ؛ پشتیبانی ساالنه نرم افزار پشتیبانی نرم افزاری، شامل: -

 اشتراک نرم افزار نیز می توانند مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.موضوعات لیسانس و 

 انجام شد

6 15/19/99 

پنجره واحد "در خصوص استخراج لیست دستورالعمل ها و آیین نامه ها، موضوعی با عنوان 

با هدف یکپارچه سازی اعالم و اجرای آیین نامه های الزم مطرح گشته و این موضوع  "دولت

فناوری اطالعات و ارتباطات در حال پیگیری است. مقرر گشت پیگیری از طرف توسط سازمان 

 سندیکا در این خصوص نیز انجام گیرد.

 انجام شد

 انجام شد جهت برنامه ریزی 1399عیین اهداف اصلی کمیته صنفی در سال ت 09/15/99 7

 انجام شد بررسی اهداف و برنامه های تفاهم نامه شهر هوشمند 09/15/99 8

 در حال اقدام تعرفه گذاری و رتبه بندی شرکت ها 09/15/99 9
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 توضیحات موضوعات و مصوبات تاریخ ردیف

 انجام شد سندیکاتدوین مرامنامه و منشور اخالقی  09/15/99 01

 در حال اقدام وره های آموزشی قابل ارائه به اعضاد 17/01/99 00

 در حال اقدام بررسی چالش ها و فرصت های محیط کسب وکار 17/01/99 01

 در حال اقدام بررسی چالش خارج شدن خودروی نو از گارانتی پس از نصب تجهیزات ردیاب خودرو 17/01/99 09

04 17/01/99 
استخراج لیست قوانین، استانداردها و آیین نامه ها باالدستی مرتبط با حوزه فعالیت شرکت های 

 عضو
 در حال اقدام

 در حال اقدام بررسی قوانین احتمالی جدید واردات و رجیستری تجهیزات تحت فعالیت 17/01/99 05

 

 کمیته فنی مرتبط با دبیرخانه های در دست اقدامفعالیت: 3پیوست
 ردیف تاریخ موضوعات توضیحات

 GS1 04/11/99 1پیگیری موضوع  در حال اقدام

 2 04/11/99 بررسی روشی برای تعامل فنی ـ تجاری و همکاری خوشه ای اعضا در حال اقدام

 3 04/11/99 برگزاری رویداد بین المللی صادراتی در حال اقدام

 4 04/11/99 ایجاد کارگروه تجاری سازیبحث و بررسی در صورت امکان برای  در حال اقدام

 در حال اقدام
جمع بندی لیست کوتاه اعضا متقاضی برای شرکت در مناقصات مرکز ملی شماره گذاری کاالو 

 خدمات ایران
01/16/99 5 

 6 01/16/99 آنالین  پلتفرم طریق از اعضا برای آموزشی فضای ارائه امکان در حال اقدام

 

 های ارسالی: نامه4پیوست
 موضوع سازمان سمت مخاطب تاریخ شماره ردیف

 درخواست جلسه جهت همکاری فی مابین دفتر نظارت بر ترانزیت گمرک ج.ا.ا مدیر کل آقای آیتی 98/1/17 98-1526 0

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/1/17 99-1527 1
درصد حسن انجام کار و دریافت  01پرداخت 

 گواهی حسن انجام کار

9 99-1528 99/1/19 
آقای دکتر سید تقی 

 نوربخش
 سازمان تامین اجتماعی مدیرعامل

پرداخت حقوق بیمه بیکاری به پرسنل شرکت 

 های عضو

 معرفی نامه جهت دریافت صورت جلسه مجمع های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/1/20 99-1529 4

 شرکت های عضو سندیکا مدیران عامل - 99/1/20 99-1530 5
فهرست اقالم مورد نیاز صنایع جهت  اعالم

 واردات از کشور ترکیه

 99پرداخت حق عضویت سال  شرکت های عضو سندیکا مدیران عامل - 99/1/23 99-1531 6

 جوابیه نامه حمایت مالی های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/1/23 99-1532 7

 99حق عضویت  شرکت طراحان کنترل شرق مدیرعامل آقای مهندس درخشان 99/1/30 99-1533 8

 98حق عضویت  شرکت طراحان کنترل شرق مدیرعامل آقای مهندس درخشان 99/1/30 99-1534 9

 هزینه های آگهی در نشریه شرکت طراحان کنترل شرق مدیرعامل آقای مهندس درخشان 99/1/30 99-1535 01

 گواهی افتا امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات معاون  آقای دکتر صادقی 99/1/30 99-1536 00

 های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/1/31 99-1537 01
ارسال پروپوزال طرح پژوهشی جهت حمایت 

 مالی
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 موضوع سازمان سمت مخاطب تاریخ شماره ردیف
 معرفی نامه دریافت چک پسماند شهرداری تهرانسازمان مدیریت  مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/2/2 99-1538 09

 صدور فاکتور رسمی برای انجام کارهای ثبتی شرکت الماسداران پارسه خاور میانه مدیرعامل ـ 99/2/6 99-1539 04

05 99-1540 99/2/6 
آقای مهندس رضایی 

 ثمرین 
 رئیس 

اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران
 سفارش شرکت تالش توسعه نیک آریا ثبت

 پیگیری ثبت سفارش صنعت، معدن و تجارت وزیر آقای دکتر رحمانی 99/2/6 99-1541 06

 99پرداخت حق عضویت سال  شرکت های عضو سندیکا مدیران عامل ـ 99/2/10 99-1542 07

 جلسهدرخواست  نیمه هادی عماد مدیرعامل اقای سهراب نیا 99/2/10 99-1543 08

 درخواست صورت های مالی پرداختی ها سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/2/13 99-1544 09

 مدیر آقای مهندس ملکی 99/2/13 99-1545 11
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران
 حمایت مالی از وبینار دات راینکس

 داوری رویداد انالین دات راینکس شرکت فناپ مدیرعامل آقای جوانمردی 99/2/13 99-1546 10

 معاون  نیاآقای مهندس حسن 99/2/14 99-1547 11
وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری 

 ایو حمل و نقل جاده
 عضویت سندیکا در کارگروه سپهتن

 همکاری مشترک شرکت ساپیا یدک آپشنمدیر  آقای مهندس پنجی زاده 99/2/21 99-1548 19

 عضویت سندیکا در کارگروه سپهتن اتاق بازرگانی ایران رئیس آقای مهندس شافعی 99/2/14 99-1548 14

 معرفی به بانک جهت دریافت ضمانت نامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران معاون مالی و اداری آقای نسل زاده 99/2/22 99-1549 15

16 99-1550 99/2/22 
آقای مهندس شهرام آدم 

 نژاد
 معاون 

حمل و نقل و رئیس کمیته پدافند غیرعامل 

 وزارت راه و شهر سازی
 عضویت سندیکا در کارگروه سپهتن

 داوری رویداد انالین دات راینکس شرکت کاوشکام مدیرعامل آقای دکتر فتوت احمدی 99/2/23 99-1551 17

18 99-1552 99/2/24     

 در خصوص پروژه سپهتن های دانش بنیان ایرانمجمع تشکل رئیس هیات مدیره آقای مهندس کالهی 99/2/29 99-1553 19

 شرکت های عضو سندیکا مدیران عامل - 99/2/29 99-1554 91
ارائه خدمات دانشگاه فنی و حرفه ای تهران در 

 خصوص اموزش

 عضو سندیکاشرکت های  مدیران عامل - 99/2/30 99-1555 90
اختصاص خط اعتباری حمایتی توسط معاونت 

 علمی

 قرارداد آقای مجتبی حسینی وزارت کار و تعاون وزیر کار و تعاون  99/3/13 99-1556 91

 دادخواهی آقای سید مجتبی حسینی دادگستری تهران کارشناس رسمی آقای داریوش محمودی 99/4/15 99-1557 99

 مدیر مهندس ملکیآقای  99/3/21 99-1558 94
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران
 حمایت مالی از وبینار دات راینکس

 درخواست زمان برای تهیه ضمانت نامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/3/21 99-1559 95

 ریال کارهای ثبتی 905110111عودت  الماسداران پارسه خاور میانهشرکت  مدیرعامل ـ 99/3/25 99-1560 96

 دبیر کل آقای مهندس صالحی 99/3/25 99-1561 97
فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته به 

 ایران
 شرکت در مجمع عمومی ساالنه

 ایرانهای اتاق بازرگانی ها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/4/2 99-1562 98
اعالم عضویت سندیکا در نهادهای غیر وابسته 

 اتاق بازرگانی ایران

 های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/4/2 99-1563 99
ثبت نام خ بنکدار در دوره آموزشی مدیریت 

 های اقتصادیاجرایی در تشکل

41 99-1564 99/4/14 
سرکار خانم دکتر 

 بنکدارپور
 های دانش بنیان ایرانمجمع تشکل دبیرکل 

معرفی نامه کالهی جهت حضور در مجمع 

 عمومی عادی سالیانه

 درخواست جلسه مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران مدیرعامل آقای مهندس ملکی 99/4/14 99-1565 40

 جوابیه نامه کاهش تصدی گری های اتاق بازرگانی ایرانتشکل ها واستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/4/14 99-1566 41

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیر کل برق و الکترونیک آقای مهندس گردان 99/4/14 99-1567 49
های ردیاب مبتنی بر تکنولوژی قرارگیری دستگاه

GPS/GSM  کارت خورتجهیزات سیم 

 تغییر نام سندیکا به اینترنت اشیا های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/4/22 99-1568 44

  اعضای محترم سندیکا مدیران عامل - 99/4/22 99-1569 45

 صدور مفاصاحساب بیمه بیمه تامین اجتماعی 9شعبه  رئیس واحد درآمد  - 99/4/29 99-1570 46
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 مدیر آقای مهندس ملکی 99/4/29 99-1571 47
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران

معرفی نامه جهت حضور در دوره آموزشی نکات 

 کاربردی در نحوه تشکیل و ....

 اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس ـ 99/4/31 99-1572 48
معرفی نامه جهت دریافت برگ تشخیص اوراق 

 مالیاتی

 توضیح سود دریافتی شکایت نامه حسینی دادگستری تهران کارشناس داریوش محمودیآقای  99/4/31 99-1573 49

 مدیر آقای مهندس ملکی 99/4/31 99-1574 51
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران
 درصد هزینه کارت های بازرگانی 51پرداخت 

 گانه 5محورهای  های اتاق بازرگانی ایرانو تشکل هااستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/5/5 99-1575 50

 ابالغیه انتصاب سمت دبیر کمیته فنی شرکت پرتو تاپ رایان مدیرعامل آقای مهندس بهنگار 99/5/7 99-1576 51

59 99-1577 99/5/7 
آقای مهندس دوست 

 حسینی

معاون  دپارتمان خودروهای 

 IoTمتصل و 
 سمت دبیر کمیته صنفی ابالغیه انتصاب شرکت کاوشکام آسیا

 95صدور مجوز اداره ثبت اساسنامه سال  های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/5/7 99-1578 54

 ارسال سفته برای ضمانت نامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/5/14 99-1579 55

 ارسال اصالحیه پروپوزال بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران معاون  سرکارخانم خزائی  99/5/14 99-1580 56

 های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/5/14 99-1581 57
صدور مجوز و پروانه فعالیت از بدو تاسیس 

 سندیکا

58 99-1582 99/5/21 - 
شرکت آزمایشگاه های 

 صنایع انرژی  
 معرفی شرکت دنیای پردازش شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی

59 99-1583 99/5/21 - 
شرکت آزمایشگاه های 

 صنایع انرژی  
 معرفی شرکت ره نگار فردا شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی

 71941151اعتراض نامه مالیاتی  تهراناداره کل امور مالیاتی مرکز  رئیس ـ 99/5/21 99-1584 61

 79511499اعتراض نامه مالیاتی  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس ـ 99/5/21 99-1585 60

 71941196اعتراض نامه مالیاتی  اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس ـ 99/5/21 99-1586 61

 ریال در نشریه 01101110111هزینه های آگهی  شرکت ره نگار گستر کارآفرین مدیرعامل آقای مهندس عطار زاده  99/5/21 99-1587 69

64 99-1588 99/6/4 
شرکت آزمایشگاه های 

 صنایع انرژی
 معرفی شرکت هیرو نگار پارس شرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی -

 ارسال فیش و سفته برای تنظیم قرارداد پسماند شهرداری تهرانسازمان مدیریت  معاون مالی و اداری آقای نصر زاده 99/6/5 99-1589 65

 تغییر اطالعات کاربری بیمه تامین اجتماعی 1رئیس شعبه  ـ 99/6/18 99-1590 66

 0567کارت خور ـ های سیمرجیستری دستگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیر کل برق و الکترونیک آقای مهندس گردان 99/6/10 99-1591 67

 اتاق بازرگانی ایران هاها و تشکلاستانمعاون  آقای مهندس علیخانی 99/6/12 99-1592 68
اسفند  19تا  96صدور پروانه فعالیت از اول سال 

98 

 99پرداخت حق عضویت سال  اعضای محترم سندیکا مدیران عامل مدیران محترم عامل 99/6/17 99-1593 69

 لیست پرسنل پروژه پسماند بیمه تامین اجتماعی 1رئیس شعبه  ـ 99/6/19 99-1594 71

 بازگشت مدارک ثبتی موسسات غیرتجاری اداره ثبت رئیس آقای میرزا محمدی 99/6/19 99-1594 70

 اعتراض نامه برای پروژه سازمان مدیریت پسماند بیمه تامین اجتماعی 1رئیس شعبه  - 99/6/24 99-1595 71

 95عودت مدارک مربوط به ثبت اساسنامه سال  موسسات شعبه و نماینده خارجی رئیس میرزا محمدیآقای  99/6/24 99-1596 79

74 99-1597 99/6/26 
آقای مهندس رضایی 

 ثمرین 
 رئیس 

اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و 

 تجارت استان تهران
 ثبت سفارش شرکت تالش توسعه نیک آریا

 اعالم آمادگی جهت همکاری مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران مدیرعامل مهندس ملکیآقای  99/6/31 99-1598 75

 B1Bبرگزاری جلسات  سازمان فضایی ایران معاون و وزیر آقای دکتر براری 99/7/6 99-1599 76

 مدیر آقای مهندس ملکی 99/7/8 99-1600 77
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 تهرانبازرگانی 

معرفی نامه خانم خانلو جهت حضور در دوره 

 آموزشی

 مدیر آقای مهندس ملکی 99/7/8 99-1601 78
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران

معرفی نامه خانم فراهانی جهت حضور در دوره 

 آموزشی

 97برطرف شدن مشکل اظهارنامه سال  بازرگانی تهراناتاق  معاون کسب و کار آقای  دکتر حاجی پور 99/7/12 99-1602 79

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/7/15 99-1603 81
لیست پرسنل سندیکا برای مفاصاحساب بیمه 

 تامین اجتماعی
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 موضوع سازمان سمت مخاطب تاریخ شماره ردیف

 رئیس  ـ 99/7/23 99-1604 80
شعبه   -اداره کل تعاون و رفاه اجتماعی 

 شمیرانات
 دریافت ابالغیه اقای حسینی

 ارسال مدارک ارزیابی مرکز ملی رتبه بندی های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/7/23 99-1605 81

 سرپرست آقای مهندس فرامرزیان  99/8/6 99-1606 89
امور کارنه تیر و حمل و نقل بین الملل اتاق 

 بازرگانی ایران

جوابیه نامه افزایش قیمت شارژ ارسال اطالعات 

 المللهای بینبر خط دستگاه

 های اتاق بازرگانی ایرانامور تشکل معاون آقای سیف 99/8/10 99-1607 84
تاییدیه پرداخت کمک بالعوض جهت ارائه به 

 اداره دارایی

 ارزش افزوده پسماند شهرداری تهرانسازمان مدیریت  مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/8/10 99-1608 85

 مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک مدیرعامل سرکار خانم ویداسینا 99/8/10 99-1609 86
ارائه خدمات به اعضای سندیکا همراه با معرفی 

 نامه از سندیکا

 های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/8/12 99-1610 87
اعالم لیست هزینه کردهای کمک بالعوض اتاق 

 بازرگانی

88 99-1611 99/8/18 
اقای مهندس افشین 

 کالهی
 اعالم مشکالت در خصوص اداره ثبت های دانش بنیان ایرانمجمع تشکل رئیس هیات مدیره

 بیمه تامین اجتماعی 1رئیس شعبه  ـ 99/8/18 99-1612 89
مهرماه  معرفی نماینده جهت تایید لیست بیمه

 پرسنل

 اصالح قرارداد جدید سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/8/18 99-1613 91

 مدیرکل  آقای مهندس هدایتی 99/8/24 99-1614 90
دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

خصوص ارسال اطالعات بر درخواست جلسه در 

 خط

 برگزاری جلسه ارسال اطالعات بر خط شرکت های داده نمایان، رادشید و طلوع آرین مدیران عامل ـ 99/9/8 99-1615 91

99 99-1616        

 تبریک انتصاب سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران عضو هیات مدیره آقای دکتر معروفی 99/9/18 99-1617 94

 دبیر آقای مهندس زنوزی 99/9/19 99-1618 95
انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی 

 ایران
 درخواست جلسه جهت همکاری

96 99-1619 99/9/26 
آقای دکتر جعفرزاده 

 ایمن آبادی
 درخواست جلسه جهت همکاری سازمان نقشه برداری کشور ریاست 

 بازرگانی ایراناتاق  رئیس آقای مهندس شافعی 99/10/2 99-1620 97
 ها نمیحمایت غیرانتفاعی شامل ارزیابی تشکل

 شود.

 تومان ضمانت نامه 601110111عودت مبلغ  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/10/2 99-1621 98

 تهران سازمان مدیریت پسماند شهرداری مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/10/2 99-1622 99
به آزاد سازی سپرده حسن انجام کار به بانک 

 پارسیان

 مدیرکل  آقای مهندس هدایتی 99/10/6 99-1623 011
دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 

 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

 01/19/0999جلسه ویدیوکنفرانس مورخ صورت

 تیردفتر کارنه

 درخواست جلسه جهت همکاری آلفا مدار صنعت مدیرعامل آقای مهندس ارجمندی 99/10/9 99-1624 010

011 99-1625 99/10/15 
آقای مهندس نادر 

 مقدادی
 درخواست جلسه جهت همکاری شرکت طراحان نوین مدار مدیرعامل

 99تا سال  پرداخت حق عضویت سال شرکت سامانه ساز دلفین مدیرعامل آقای مهندس باطنی 99/10/22 99-1626 019

 وزارت صنعت، معدن و تجارت مدیر کل برق و الکترونیک آقای مهندس گردان 99/11/2 99-1627 014
دستی  GPSمعرفی شرکتهایی که در زمینه 

 تولید

 پروانه فعالیت سندیکا هیات حل اختالف مالیات تجدید نظر - - 99/11/4 99-1628 015

 دریافت دفاتر مالی تهران09پست منطقه  رئیس - 99/11/5 99-1629 016

017 99-1630 99/11/5      

 مرکز آموزشی اتاق بازرگانی تهران ریاست آقای دکتر تقی خانی 99/11/10 99-1631 018
های کارگاه آموزشی مدیریت آموزش در تشکل

 اقتصادی

 تومان ضمانت نامه 601110111عودت مبلغ  تهرانسازمان مدیریت پسماند شهرداری  مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/11/12 99-1632 019

 معاون  آقای مهندس میر منصف 99/11/15 99-1633 001
سازمان فروش و خدمات پس از فروش گروه 

 بهمن خودرو
 درخواست جلسه جهت همکاری

 مدیرکل  آقای مهندس هدایتی 99/11/15 99-1634 000
دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی 

 راهداری و حمل و نقل جاده ای کشورسازمان 

بررسی مجدد دستگاه های شرکت داده نمایان 

 ماندگار
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 موضوع سازمان سمت مخاطب تاریخ شماره ردیف
 ارسال صورت جلسه تغییر ادرس سندیکا بیمه تامین اجتماعی رئیس - 99/11/26 99-1635 001

009 99-1636 99/11/26 
آقای مهندس محمد 

 آبادیقاهری نجف
 میتشرکت آنی مدیرعامل

به صورت مجازی با مبلغ  برگزاری مجمع عمومی

 تومان 901110111

 95تغییر تاریخ برگزاری مجمع سال  های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/11/27 99-1637 004

 مدیر آقای مهندس ملکی 99/11/29 99-1638 005
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران
 اعالم شماره حساب

 رزرو اتاق جلسات برای مجمع های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/12/2 99-1639 006

 مدیر آقای مهندس ملکی 99/12/2 99-1640 007
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران

دوره  معرفی نامه خانم خانلو جهت حضور در

 آموزشی

 مدارک تکمیلی جهت ارزیابی سندیکا های اتاق بازرگانی ایرانها و تشکلاستان معاون  آقای مهندس علیخانی 99/12/2 99-1641 008

 فاکتورهای ارائه خدمات مشاوره ای قرارداد سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/12/4 99-1642 009

 واریز مبلغ ارزش افزوده سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 99/12/4 99-1643 011

 مدیر آقای مهندس ملکی 99/12/4 99-1644 010
ها و مسئولیت اجتماعی اتاق امور تشکل

 بازرگانی تهران

معرفی خانم مجدی جهت حضور در دوره 

 آموزشی
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 وضعیت پرداخت حق عضویت اعضا: جدول 5پیوست

 ردیف
شماره 

 عضویت
 مبلغ بدهی تاریخ عضویت مدیر عامل عنوان شرکت

 161,000,000 1389/07/01 مهندس پدرام قانعی پور آروین پیشگام سامانه 101 1

 118,800,000 1389/07/01 مهندس امیر منصور عطار آسا نرم افزار 102 2

 0 1389/07/01 مهندس علی رضا کشاورز افزار ایمنی احصا 103 3

 0 1389/07/01 مهندس حسن پریدار افزار پرداز توسعه 104 4

 186,000,000 1389/07/01 مهندس احمد رضا شاه آبادی اندیشه الکترونیک مهسا 105 5

 0 1389/07/01 مهندس ایرج فخری نجف آبادی ایریسا -بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون  106 6

 93,600,000 1389/07/01 دکتر محمد علی پور روستا پیشگامان عصر ارتباطات 107 7

 36,000,000 1389/07/01 دکتر محمد رضا کاویانی تامین صنعت باختر 108 8

 0 1389/07/01 مهندس سعید محمودی تراشه پرداز پویا 109 9

 16,800,000 1389/07/01 احمدیمهندس مهرداد یار  داده نمایان ماندگار 110 10

 0 1389/07/01 مهندس افشین کالهی ره نگار فردا 111 11

 36,000,000 1389/07/01 مهندس امیر علی اکبریان شیوه نرم افزار گستر آسیا   112 12

 40,000,000 1389/07/01 مهندس داوود درخشان طراحان کنترل شرق 113 13

 0 1389/07/01 دکتر علی فتوت احمدی مخابرات کاوش کام آسیاگروه تحقیقات خدمات  114 14

 0 1389/07/01 مهندس محمد جواد انبیایی مگفا -مرکز گسترش فناوری اطالعات  115 15

 154,800,000 1389/07/01 مهندس مهدی پور محمدی مهندسی سامانه های فن آوران اطالعات آرمان افزار )مسفا( 116 16

 0 1389/07/01 مهندس سید مصطفی حسینی فناوری های نوین پایوندمهندسی  117 17

 80,000,000 1389/07/01 مهندس سهیل آزادی طلوع ایده و روش 118 18

 118,800,000 1389/07/01 مهندس تدین نیمه هادی عماد 119 19

 36,000,000 1390/10/01 مهندس حمید رضا سهل البیع فرجاد سیستم پرداز 120 20

 154,800,000 1390/12/01 مهندس بهرام مواسات خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر 121 21

 36,000,000 1391/01/01 مهندس فرنوش فخیمی مهندسی پارس جی پی اس 122 22

 167,000,000 1391/02/10 مهندس ایرج وطن نواز مهندسی ایمن تابلو 123 23

 140,400,000 1391/12/01 شهسواریمهندس کامل  راهبرد فناوری هفت سین 124 24

 153,600,000 1392/02/01 دکتر شهرام حسین زاده تجارت آروین پیشرو 125 25

 76,800,000 1392/04/01 مهندس سید امیر حسین هاشمی توسعه فناوری اطالعات خوارزمی 126 26

 136,080,000 1392/04/05 مهندس اکبر براتی  آناد صنعت سپهر 127 27

 94,800,000 1392/06/01 مهندس مصطفی ابراهیمیان طلوع آرین هوشمند 128 28

 147,600,000 1392/07/01 مهندس سید محسن ناظری اندیشه گویان آفتاب 129 29

 147,400,000 1392/07/30 دکتر مرتضی مغیثی پارس تکنولوژی 130 30

 36,000,000 1392/10/01 مهندس حمزه محمدی  ایده پردازان پارسی فردا )راد شید( 131 31

 147,400,000 1392/10/01 مهندس سید بحرالدین مکی نژاد اندیشه نگار  132 32

mailto:info@rpics.ir
mailto:info@rpics.ir
http://www.rpics.ir/


 Radio Positioning and Identification Companies Syndicate  یابی رادیوییهای شناسایی و مکانسندیکای شرکت
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 عضویت
 مبلغ بدهی تاریخ عضویت مدیر عامل عنوان شرکت

 60,000,000 1393/02/16 مهندس فرهاد معانی پارس تجهیز آریا 133 33

 36,000,000 1393/05/22 مهندس حامد عطار زاده ره نگار گستر کار آفرین 134 34

 127,200,000 1393/06/01 مهندس محمد رفیعی پیشگامان آسیا 135 35

 60,000,000 1393/07/15 مهندس احمد رحمانی ارتباطات پرشیا 136 36

 123,600,000 1393/09/01 مهندس اصغر گرامی پارس نما دقیق رهجو 137 37

 123,600,000 1393/09/03 مهندس مجید یلی نژاد اورنگ کاالی آشار 138 38

 102,000,000 1393/10/10 مهندس مسعود باطنی سامانه ساز دلفین 139 39

 شبکه ارتباطات طالیی شرق )گلد نت( 140 40
مهندس حسین خسروی 

 85,200,000 1394/02/01 رشخواری

 0 1394/05/11 مهندس حسین پور دنیای پردازش 141 41

 36,000,000 1394/08/27 مهندس عادل جعفر پور اورنگ پژوهان پارسه 142 42

 0 1394/10/05 مهندس جعفر پشامی سامانه های هوشمند اطالعاتی توسن البرز  143 43

 102,000,000 1394/10/07  ـ فناوری اطالعات سینا وب 144 44

 102,000,000 1394/10/09 مهندس علی استکی فاتحان سپهر جم 145 45

 102,000,000 1394/12/22 محمود جعفری ورامینیمهندس  ایمن ناوگان خلیج فارس 146 46

 0 1394/12/22 مهندس حسین سحابی روشن مکان پرداز رایمند 147 47

 36,000,000 1395/11/11 دکتر فرزاد ابراهیمی گروه بیتا 148 48

 74,000,000 1397/02/26 مهندس محمد رضا آل آقا شرکت راهکارهای نرم افزاری آسمان 149 49

 68,400,000 1397/03/07 مهندس سید علی یزدی نژاد شرکت سامانه های هوشمند راه ابریشم 150 50

 60,000,000 1397/07/08 مهندس محمد قیصری مرکز تحقیقات اینترنت اشیا  151 51

 36,000,000 1397/10/03 مهندس بهروز رضا پور شرکت رادار فراتک هوشمند 152 52

 0 1398/04/01 مهندس میثم غنی زاده شرکت هیرو نگار پارس 153 53

 36,000,000 1398/05/23 مهندس امید رکاب ساز مشاوران برگزیده نرم افزار 154 54

 36,000,000 1398/06/03 دکتر قاسم درخشان هوره اندیشه هوشمند مانا 155 55

 36,000,000 1398/06/03 مهندس مهدی شاه حیدری مهندسین مشاور نقش نگاران توسعه 156 56

 36,000,000 1398/06/12 مهندس ایگه ای فناوری اطالعات سپهر ایرانیان 157 57

 0000000000 1398/06/12 بناد کوکی زارعامیر حسین آقای  کبری سامانه 158 58

 36,000,000 1398/06/12 آقای ابوالمعالی شرکت فرودگاهی ابرگان البرز 159 59

 36,000,000 1398/06/12 واحدی دکتر حجت فناور پژوه 160 60

 36,000,000 1398/06/12 مهندس نجم الدین شاهوردی الکترو فراز رابین 161 61

 36,000,000 1398/06/12 آقای نیک دست سهام دار نصیر موج گسترش 162 62

 36,000,000 1398/06/12  ـ کشت یار 163 63

 0 1398/06/12 مهندس محمد مهینی  شرکت ویرا تک شریف 164 64

 36,000,000 1398/06/12 مهدی نظری شرکت مهندسی پیشگام صنعت غدیر 165 65

 0 1398/06/12 مهندس میثم صالحی شرکت ارتباط الکترونیک شناسا 166 66

 0 1398/06/12 دکتر آزاد معروفی الوان ارتباط 167 67

 36,000,000 1398/06/12 مهندس عباس گلمکانی برق و الکترونیک سجاد 168 68
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 36,000,000 1398/08/14 مهندس مهران صادقی اطلس ره نگار فردا 169 69

 36,000,000 1398/08/14 مهندس محمد علی خدایی اطلس ره نگار آریا 170 70

 36,000,000 1399/03/20 مهندس حامد کاظمی گیتی گستر راهبرد  171 71

 0 1398/08/25 مرجان معیریانمهندس  تالس توسعه نیک آریا 172 72

 0 1398/09/20 مهندس حمیدرضا پرویزیان هوشمند نمایه افراز 173 73

 36,000,000 1398/09/20 مهندس حمیدرضا میناروش فناوریی اطالعات دانش رایان آروین 174 74

 36,000,000 1398/09/20 مهندس یوسف ایازی فناوری درنا پایش  175 75

 36,000,000 1398/09/20 مهندس نصیری نوید سامانهرایا  176 76

 0 1398/09/20 مهندس بهنام غیاث الدین کومشیان 177 77

 36,000,000 1398/09/20 دکتر حبیب دانائیان الوند توسعه دانا 178 78

 36,000,000 1398/10/01 مهندس علی جمالیان برنا طراح الکتریک 179 79

 36,000,000 1398/10/01 مهندس فرشید حبیبی پرتو مبدا پرگاس 180 80

 36,000,000 1398/10/01 سید یاسر محسنی زنوزی موسسه سنجش از دور بصیر 181 81

 0 1398/10/01 مهندس محسن غفاری آریا شایگان الکترونیک 182 82

 36,000,000 1398/10/17 مهندس میر محمد جعفریان میکا صنعت آسیا 183 83

 36,000,000 1398/10/17 مهندس علیرضا قوام ملکی  بنا و توسعه کیشتجدید  184 08

 0 1398/11/29 دکتر کریم محمد پور اقدم پیشتازان صنعت فراز ارتباط 185 08

 36,000,000 1398/11/29 مهندس پنجی زاده سایپا یدک 186 08

 36,000,000 1399/05/20 مهندس حمید بهنگار پرتو تاپ رایان 187 08

 21,000,000 1399/05/20 مهندس حمیدرضا نائینی  گروه فن اوا 188 00

 0 1399/10/14 دکتر مهدی حمصیان روان فناوری هرمس 189 08

 0 1399/10/14 مهندس سعید صفوی تجارت الکترونیک عرش گستر 190 80

 0 1399/10/14 مهندس پیام میرفتاحی طلیعه صنعت هوشمند 191 80

 3,000,000 1399/12/18 مهندس پویا قادسی اندیشهسام رهنمود  192 89

 3,000,000 1399/12/18 مهندس سعید اسکندری مهندس توسعه فناوری نوین افزار نیکان 193 89

 پرداخت حق عضویت اعضاخالصه وضعیت 
 39 تعداد اعضا

 39 تعداد اعضای فاقد بدهی 

 07 تعداد اعضای بدهکار

 مجموع بدهی اعضا 
4.541.080.000 

 تعداد اعضای خوش حساب

 میلیون تومان( 4)بدهی کمتر از 
39 

 1,343,800,000 مجموع بدهی اعضای خوش حساب

 تعداد اعضای بد حساب

 میلیون تومان( 4)بدهی بیشتر از 
97 

 3,468,880,000 مجموع بدهی اعضای بد حساب
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