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 مقدمه
 کارت اشیا، اینترنت هایزهحو تولیدات دهیسامان منظوربه  رادیویی یابیمکان و شناسایی هایشرکت سندیکای

 محور، مکان هایسامانه مند،هوش نقل و حمل هایسامانه جهانی، یابموقعیت هایسامانه الکترونیک، پرداخت هوشمند،
 اطالعات هایسامانه و شمندهو زندگی هوشمند، شهر ردیابی، مسیریابی، خودرو، یابیمکان ناوگان، مدیریت هایسامانه

 کشور، سراسر از شرکت 68 حاضر حال در و گردیده تاسیس 3891 سال در ایران بازرگانی اتاق نظارت و موافقت با جغرافیایی
 .رودمی شمار به نیز ایران بنیاندانش هایتشکل مجمع فعال اعضای از یکی عنوان به  همچنین و هستند سندیکا این عضو

 گردید. B+حائز رتبه  1398های سندیکا در سال بر مبنای ارزیابی ساالنه اتاق بازرگانی، فعالیت
واحدهای توسط دبیرخانه و  به اعضاخدمات ارائه شده ه و در ادامه، گزارشی از مهمترین فعالیتها و اقدامات انجام گرفت

مصوبات جلسات هیأت مدیره، کمیته  گزارش، لیست 3تا  1عالوه بر این، در پیوست  گردد.ارائه می 1398آن در سال ربط ذی
 5در پیوست  اعضاحق عضویت وضعیت پرداخت و جدول  4های ارسالی در پیوست اند، نامهفنی و کمیته صنفی ذکر گردیده

 آمده است.

 مجمع عمومی عادی
آبانماه  29دی سندیکا در تاریخ مجمع عمومی عا ، 1395سال مصـوب  نامه سندیکااساس 16در اجـرای مفـاد مـاده 

 .شد برگزار اعضا اکثریت حضور با 98

آقای  والر قطب سپس. شدند مستقر رئیسه هیأت جایگاه در داوطلب عضو چهار عمومی، مجمع نشست ابتدای در
 انتخابات ادامه د. درپرداختن مدیره هیأت گذشته سال یک عملکرد گزارش ارائه به مدیره سندیکا هیأت رئیس کالهیمهندس 
 سال انتخاب شدند. 3مدیره جدید به مدت  هیأتو  شد برگزار سندیکا مدیره هیأت دوره چهارمین

 تقویم رویدادهای سندیکا

ها و دیگر موارد( به طور مدیره، کمیتههیأتال )شامل جلسات های سندیکا در هر سم فعالیتتقویم رویدادها برای تما

ها و به طور کلی برای مدیره، بازرس، نمایندگان اعضاء در کمیتههیأتگردد و به همه اعضای سندیکا اعم از می مرتب تنظیم

سندیکا  ی اعضای جدید نیز بالفاصله پس از عضویت درراشود. تقویم رویدادهای سندیکا بمی همه اعضای سندیکا فرستاده
 شود و در سایت سندیکا نیز درج می گردد.فرستاده می

 های دولتی و غیردولتیسازماننهادها و تعامالت سندیکا با 

 تتولیدا دهیساماننامه، یکی از وظایف تعریف شده سندیکا بر طبق اساسهمانطور که در مقدمه نیز اشاره گردید و 
و غیردولتی دولتی  های حاکمیتی،ندیکا با بخشمکاتبات سرسانی و ارتباط، اطالعرو مرتبط بوده و از این هایو خدمات در حوزه

چنین برگزارکنندگان مناقصات، به طور مستمر ادامه نمایند و همسندیکا را مطرح میفعالیت های های مرتبط با حوزهکه پروژه
عنوان بههای عضو سندیکا و شرکتطبین جهت استفاده از خدمات مدیران و کارشناسان سندیکا داشته است. جلب نظر مخا
 نهادهاتعامالت سندیکا با همواره پیگیری شده است. در این راستا های سندیکا، های مرتبط با فعالیتمشاور، ناظر یا داور پروژه

هایی به نتیجه نهایی پروژهمیان  هایی شده است. از اینپروژههای مشترک، قرارداد، رویداد و ها منجر به نشستسازمانو 
هایی داشته است. این موارد در ادامه نامههمچنین سندیکا در سال گذشته تفاهم باشد.رسیده و برخی هم در دست مذاکره می

 بشرح ذیل آمده است:
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ازمان مدیریت خودروهای خدماتی س AVLS سامانه بر نظارت و مشاوره پروژه خدماتقرارداد 

 پسماند شهرداری تهران
های نصب شده هعطف به درخواست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران به سندیکا در خصوص بازدید از دستگا

و گزارش بازرسی در  مدیره در این خصوص دو کارشناس به محل اعزام و ارزیابی کردند هیأتبر خودرو، بر اساس مصوبات 
رارداد فی مابین سندیکا و و بر اساس جلسات برگزار شده، ق و به حضور آن سازمان ارسال گردیدها تهیه مورد بررسی دستگاه

 های انجام گرفته در این راستا عبارتند از:. اهم فعالیتها امضا گردیدآن سازمان جهت بازرسی دستگاه
o کارفرما  حضور در روزهای بازدید و نظارت بر نصب و صحت عملکرد دستگاه مورد تایید 

o تهیه فلوچارت و گانت چارت برای پروژه پسماند 

o تهیه برنامه بازدیدها و ارائه به سازمان مدیریت پسماند 

o تهیه گزارش درصد پیشرفت پروژه برای پروژه پسماند 

o هایافزار سخت عادله قیمت تعیین GPS پسماند مدیریت سازمان پروژه در استفاده مورد 

o پسماند مدیریت سازمان پروژه جدید دادقرار عقد جهت الزم اقدامات 

o پسماند مدیریت سازمان پروژه مصارف و منابع خالصه تهیه 

o پسماند مدیریت سازمان به ماهیانه صورت به عمکرد گزارش ارسال 

که از سوی دالیل متعدد خودرو انجام پذیرفت و مابقی ب 864خودرو هدف بازدید بودند که بازدید  2205در این راستا 
خودرو بنا به معیارهای  532خودرو تأیید شدند و  332صورت نپذیرفت. از میان خودروهای بازدید شده، ما انجام گرفت، کارفر

نا بر مفاد قرارداد و مذاکرات متعاقب بتعیین شده در قرارداد، مردود اعالم گردیدند. در انتهای قرارداد به کارفرما اعالم گردید که 
 ذاکره است.قرارداد در دست ماین تمدید رایط مشخصی بایستی بازدید مجدد شوند. خودرو با ش 1738آن، تعداد 

 شو دات راینکس ایده نمایشگاه و رویداد برگزاری
ر جلسات متعدد دپس از مذاکرات و رایزنی  صنفی، ارتباطات گسترش و خصوصی و دولتی بخش روابط توسعه هدف با
 تاریخ در دات راینکس شو ایده عنوان تحت نمایشگاهی و مقرر گردید رویداد ازیشهرس و راه وزارت و ایران فضایی با سازمان

 های صورت گرفته عبارتند از:اهم فعالیت .گردد برگزار ایران بازرگانی اتاق محل در 98 ماه اسفند 5

o ان فضایی ایرانهای مربوطه با همکاری سازمبرگزاری جلسات و هماهنگی 

o عالیت اعضاء سندیکاانها و ارگانهای دولتی جهت دریافت اعالم نیازهای آنها در حوزه فبرگزاری جلسات متعدد با سازم 

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

o ارسال دعوت نامه ها جهت حضور در رویداد راینکس 

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

o  همانگی جهت برگزاری جلساتB2B 

o هماهنگی الزم با اعضا جهت ارائه غرفه رایگان در نمایشگاه 

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

o هماهنگی و ارسال نامه به نفرات منتخب شده جهت سخنرانی 

این رویداد  رگزاریب کشور، سطح در کرونا ویروس گسترش احتمال از جلوگیری دلیل مالحظات اقتضایی و به منظور به
 به زمان دیگری موکول گردید.
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  هییاز وقوع جرم قوه قضا یریگشیو پ یمعاونت اجتماعپروژه نصب ردیاب خودروها با 
گیری سهیل پیها و جلسات الزم با قوه قضاییه برای نصب ردیاب برای تهماهنگی 1398و سال  1397در سال  

ای به ویس تفاهم نامهنپیش  98در خرداد ماه سرقت خودرو برگزار گردید و پیرو جلسه مشترک سندیکا با آن سازمان محترم 
لعمل جدید همراه با نرخ ا. دستور جهت همکاری و امضاء ارسال گردید هییاز وقوع جرم قوه قضا یریگشیو پ یمعاونت اجتماع

های انجام شده با این دستور العمل موافقت شده ولی با توجه به گیریه ارسال گردید و پس از پیجدید قیمت به قوه قضایی

 .گیری استگیرد. این موضوع همچنان در حال پیتغییر چارت سازمانی قوه قضایه فعالً اقدامی صورت نمی

 )سیپاد( ادامه مذاکرات پروژه سامانه یکپارچه پایش پیمایش ناوگان حمل و نقل دورن شهری
 ولیان این امرمت با سندیکا صنفی کمیته و مدیره هیأت محترم اعضا مشترکی بین  جلسه سیپاد فراخوان خصوص در

. پیشنهادات سندیکا ارسال پروژه بپردازد اجرایی روال و فنی مستندات و تصمیم بر آن شد که سندیکا به بررسی گردید برگزار
ها( ها و شهرداریریایندگان پروژه )از شرکت سامانه سبز هوشمند و سازمان دهیاگردید و همچنین جلسه ای فیمابین نم

ر خصوص اجرای پروژه به برگزار گردید و اعضای سندیکا سواالت خود را مطرح کردند و در نهایت سندیکا پیشنهاد خود را د
 رسال نشد.مکرر جوابی در خصوص پیشنهاد سندیکا اپس از آن پیگیریهای  کارفرما ارائه داد.

 (GS1)نامه با مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران تمدید تفاهم
نامه با آن مجموعه به منظور پیرو برگزاری جلسات با مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات منجر به عقد تفاهم

عم از کارخانجات ا ها،رگانا ، هادر سازمان (RFID)با مدیا  GS1همکاری در جهت گسترش و پیاده سازی نظام کدینگ 
های آموزشی در مرکز ملی با این موضوع با حضور اعضای سندیکا دولتی و خصوصی گردید که در این راستا جلسات و دوره

ن نامه جداگانه ما بین مرکز و اعضای سندیکا در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری و همچنیبرگزار گردید؛ و همچنین تفاهم

 امضا گردید. 1397ر سال د AVLدر زمینه 
نامه مزبور، فاهمشایان ذکر است، پیرو درخواست مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران در خصوص تمدید ت

 صورت پذیرفت. 1398های الزم جهت تمدید در سال اقدامات و هماهنگی

 مرکز داوری اتاق بازرگانی ایراننامه با تفاهم داعقان

ات و خدمات وابسته، در صدد حل اختالفات احتمالی ناشی از قراردادهای حوزه فناوری اطالع نظر به اینکه سندیکا
نامه با مرکز ملی تفاهم ،ی باشدخارج از دادگاه و از طریق داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران م

ز ظرفیت  موجود و ای مشترک و در راستای بهره مندی اهداوری اتاق بازرگانی ایران در جهت گسترش و تقویت همکاری
 توان علمی و اجرایی طرفین امضا گردید و به اعضای سندیکا اطالع رسانی شد.

 ها و اقدامات مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیتسایر 
ت دیگری ی آن، ارتباطات و مکاتباهای اعضانامه و رسالت سندیکا و فعالیتدر راستای اساسعالوه بر موارد گفته شده، 

 ای از آن اشاره شده است.صورت پذیرفته که در زیر به خالصه وزارت صنعت، معدن و تجارت )صمت(نیز با 
o شکل های عضو سندیکا برای حل مهای ردیاب شرکتپیرو جلسات و مکاتبات در خصوص ارسال لیست دستگاهIMEI ،

ر نتیجه پس از ارسال های خود جهت جلوگیری از آفالین شدن ارسال گردید و دتگاهفراخوانی به اعضاء جهت ارسال لیست دس
 فراخوان لیست مذکور به وزارت صمت اعالم گردید.  2
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o و ینقشه بردارهای عضو سندیکا در زمینه اسامی شرکت و بنا به درخواست وزارت مذکور، های صورت گرفتههماهنگی با 
GPS .متحرک  رندهیهای گدستگاهاسامی اعضای سندیکا و مشخصات  به درخواست وزارت مذکورهمچنین، بنا  ارسال گردید
 ی پیرو یک نامه اعالم گردید.ماهواره ا

o  لیست دوم اقالم وارداتی  ازهای ردیاب جهت جلوگیری از حذف کد دستگاهپیرو درخواست اعضای سندیکا نامه به وزارت صمت
 ها در سامانه ارز نیما ارسال گردید.ن مشمول شدن این دستگاهمابه التفاوت و همچنیپرداخت معاف از 

o ونیسیفرم کم، ابیرد یهاتعرفه واردات دستگاهمجدد  یکارشناسوزارت صمت در خصوص  سندیکا از بر اساس درخواست 
نیز ارسال  عضای سندیکاای داخل دیتولهای یفهرست توانمندتکمیل و به وزارت مربوطه ارسال گردید. و همچنین  کیماده 
ه اینکه تعرفه واردات ببا توجه در نظر گرفته نشد.  99ای برای سال با توجه به پیگیریهای سندیکا افزایش تعرفه  گردید.

ن امر موجب افزایش درصدی داشته است که ای 100افزایش  1398از ابتدای سال  GPSتجهیزات تعیین موقعیت با تکنولوژی 
 است. یابی رادیویی سندیکا گردیدههای شناسایی و مکانیکای شرکتهای عضو سندفشار بر روی شرکت

 های دانش بنیانبرگزاری نشست مشترک با صندوق نوآوری در خصوص ارائه تسهیالت به شرکت
 خدمات معرفی و آشنایی هدف با شکوفایی و نوآوری صندوق و رادیویی مکانیابی و شناسایی سندیکای مشترک نشست

 .شد برگزار صندوق اعتباری و مالی تسهیالت و

 رسانیکمیته صنفی و اطالعهای فعالیت
 تشکیل می شود. عضااه ارائه خدمات و تسهیالت به این کمیته در راستای تحقق اهداف صنفی و جاری سندیکا از جمل

تقویمی  ق با چارتجلسات کمیته صنفی و اطالع رسانی به صورت روتین در روزهای یک شنبه )سه هفته یکبار( مطاب
از آن تهیه صورت جلسه  )که اول هر سال برای تمامی اعضاء ارسال می شود( برگزار می گردد. پیرو تهیه دستور جلسه و پس

 گردد.دبیرخانه سندیکا، برای تمامی اعضای سندیکا ارسال می و ارسال بهتوسط دبیر کمیته 
 صوبات این کمیته عبارت است از:برگزار شد که برخی م 1398جلسه این کمیته در سال   12تعداد 
o  جهت برنامه ریزی 1398تعیین اهداف اصلی کمیته صنفی در سال 
o نامهبررسی پیش نویس اساس 

o های خدماتیبررسی روند و اولویت بندی تعیین تعرفه 

o  هاتههای فعال در کمیسازی تسهیالت غیرمادی ارائه شده به شرکتبررسی و نهایی 

o هامیتهبررسی آیین نامه تشکیل ک 

o ستری برای تجهیزات تعیین جهت گیری سندیکا با سازمان تنظیم مقررات در خصوص افزایش تعرفه واردات و اجرای طرح رجی
 سیم کارت خور

o نصب دستگاههای ردیاب خدمات تعرفه تعیین 

 کمیته فنیهای فعالیت
جلسه این کمیته در  6ه و تعداد تشکیل گردیدندیکا گیری نیازهای فنی اعضای ساین کمیته در راستای طرح و پی

 صورتجلسه دوتنها  که های مربوطه، برگزار گردیدو پروژه RFIDو   GPS، به منظور تبادل نظر در مورد حوزه 1398سال 
 به دبیرخانه ارسال شده است. در این سال 
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 1398ی فعال در سال هاکارگروه

o  سامانه بر نظارت و مشاوره خدماتکارگروه پروژه AVLS اند شهرداری سازمان مدیریت پسم ودروهای خدماتخ
 تهران

o کارگروه بررسی مناقصات 

 امور مالی و رسیدگی به بدهی اعضاء
ها )به ترتیب حروف ندارند. اسامی این شرکتعضو، بدهی حق عضویت  26عضو سندیکا در حال حاضر  86ان از می

، پارسه پژوهان اورنگ، توسعه پرداز افزار، احصا ایمنی افزار، آریا نگارره اطلس، (شلر) شناسا الکترونیک ارتباطالفبا( عبارتند از: 
، آریا نیک توسعه تالش، پویا ازپرد تراشه، سجاد الکترونیک و برق، الکترونیک شاگان آریا، (شید راد) فردا پارسی پردازان ایده
، ایریسا - اتوماسیون و ها تمسیس، آفرین کار گستر رنگا ره، فردا نگار ره، هوشمند فراتک رادار، پردازش دنیای ، البرز توسن
 مشاوران، آسیا کام کاوش ابراتمخ، ارتباط الوان، مگفا - اطالعات فناوری گسترش، بیتا گروه، آسیا گستر افزار نرم شیوه

 پارس نگار روهی و پایوند نوین ،اس پی جی پارس مهندسی، رایمند پرداز مکان، (مبنا) افزارنرم برگزیده
، ماندگار نمایان داده، آریا تجهیز پارس، پرشیا ارتباطاتشرکت صرفاً بدهی یک سال را بایستی بپردازند:  7همچنین، 

 اشیا اینترنت تحقیقات مرکز، آسیا الکترونیک مجیر، پرداز سیستم فرجاد
منظور جذب ه بد دی، مقرر گر98ای در مرداد ها، بر مبنای مصوبهعالوه بر این، برای تشویق به عضویت شرکت

 نی. بر اردیورت گصها شرکت گانیثبت نام را شیپ یبرا یاقدامات ت،یجهت عضو کایسند تیحوزه فعال یهاشرکت یحداکثر
در این مصوبه . دیگرداعطا ماهه شش گانیرا تیفرصت عضو انیدانش بن یهاشرکت شگاهیحاضر در نما یهااساس به شرکت

مهم  نیاست ا یهیکه بد باشدیگذشته م یهایمستلزم پرداخت بده کایاده از خدمات سندهرگونه استفیادآوری شده است که 
 الکترو، فردا نگارره اطلسعبارتند از:  ت وشرکت اس 25 ها که تعداد آنهااسامی این شرکت ها نیز می گردد.شامل این شرکت

 تجدید ارتباط، فراز صنعت یشتازانپ، پرگاس مبدا پرتو، رونیکالکت طراح برنا، مانا هوشمند اندیشه، دانا توسعه الوند، رابین فراز
، (فناسا)ایرانیان سپهر اطالعات وریفنا، البرز ابرگان فرودگاهی ،یدک سایپا، سامانه نوید رایا، پژوه فناور حجت، کیش توسعه و بنا

، غدیر صنعت پیشگام سیمهند، مشیانکو، یار کشت، سامانه کبری، آروین رایان دانش اطالعات فناوریی،  پایش درنا فناوری
 شریف تک ویرا، فرازا نمایه هوشمند، توسعه نگاران نقش، گسترش موج نصیر، آسیا صنعت میکا، بصیر دور از سنجش موسسه

 گلد) شرق الییط ارتباطاتشرکت بدهی حق عضویت بیش از یک سال دارند. اسامی آنها عبارتند از:  30متأسفانه 
، فارس خلیج ناوگان ایمن، لوتاب ایمن، آشار کاالی اورنگ،  نگار اندیشه، آفتاب گویان اندیشه، مهسا نیکالکترو اندیشه، (نت

 پیشگامان، آسیا یشگامانپ، رهجو دقیق نما پارس، تکنولوژی پارس، سپهر صنعت آناد، افزار نرم آسا، سامانه پیشگام آروین
 بازرگانی و هندسیم خدمات، خوارزمی اطالعات فناوری توسعه، وپیشر آروین تجارت، باختر صنعت تامین، ارتباطات عصر
 طراحان، ابریشم راه شمندهو های سامانه، دلفین ساز سامانه، آسمان افزاری نرم راهکارهای، سین هفت فناوری راهبرد، مکرر
 اطالعات فناوری، (فاسم) آرمان اطالعات آوران فن، جم سپهر فاتحان، هوشمند آرین طلوع، روش و ایده طلوع، شرق کنترل
 عماد هادی نیمه، وب سینا

 این گزارش قابل مشاهده است. 5در پیوست وضعیت پرداخت حق عضویت اعضا جدول 
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 واحد روابط عمومی و اطالع رسانیهای فعالیت
o  شناساندن هرچه بهتر و بیشتر سندیکا 

o جذب اعضای جدید 

o تشریح امکانات قابل ارائه در سندیکا 

o قابل ارائه سایر مراجعی که سندیکا به آنها دسترسی بهتری دارد تشریح امکانات 

o ا، مطالبه گر و یا راهکارگرا( گفتمان ساز و پرسمان ساز بر اساس اهداف سندیکا )افشاگرانه، انتقادگر هایایجاد و کنترل جریان
های برون صنفی در راستای منافع و جهت انسجام مواضع صنفی، افزایش آگاهی، ایجاد همدلی، انتشار اخبار و باز نشر رسانه

 خط مشی سندیکا

o طرح خواسته ها، نیازها و مطالبات به صورت فرا ملی، ملی، بخشی و صنفی 

o شناسایی، دسته بندی و ایجاد کانالهای ارتباطی با مخاطبان در راستای دستیابی به اهداف سندیکا  

o تسهیل و تسریع ارتباطات میان اعضاء 

o دیکا ( از طریق همفکری ها و محصوالت سندیکا و اعضای آن ) از روشهایی نظیر فعال نمودن سایت سنیمعرفی برند، توانمند
 و دریافت نظرات مراجعه کنندگان و استفاده کنندگان 

o های داخلی و خارجی مرتبط با توجه به وظایف سازمانیحضور در نمایشگاهها، گردهم آیی ها و نشست 

o یانعکاس رویدادهای خبرساز صنف 

o کاهای مرتبط با اهداف سندیهای ارتباطی مستقیم با رسانهایجاد کانال 

o مراکز بین سازمانه هاها، گاهشناسایی و ایجاد ارتباط با مراکزی که به نوعی با اهداف سندیکا در ارتباط می باشند نظیر دانش ،
 المللی و حتی افراد حقیقی داخلی و خارجی

o  هاها و نمایشگاهجهت حضور در گردهم آیی ها، نشستدعوت از میهمانان داخلی و خارجی 

o پوسترها  و تهیه و توزیع بروشورهای تبلیغاتی 

 پایگاه اینترنتی
معرفی آنان به طور  واعضا و هم چنین ورود اعضای جدید به سندیکا  هایاخبار و مطالب مرتبط با سندیکا و فعالیت

 مرتب بر روی پایگاه اینترنتی قرار می گیرد.
 ه و کانال در تلگرام گرو

سندیکا یک  هایتبرای اطالع رسانی سریع تر بین اعضای سندیکا و اشخاص حقوقی و حقیقی مرتبط با حوزه فعالی
ئول دفتر ایشان و کارشناسان ام ایجاد شده است. اعضای این کانال عبارتند از مدیران عامل و مسشبکه اجتماعی تلگرکانال در 

 گردد.ها، از طریق کانال تلگرام اطالع رسانی مینسندیکا. اخبار و فراخوا
اندازی شده لگرام راهعالوه بر کانال، برای تبادل اطالعات مابین اعضای سندیکا یک گروه نیز در شبکه اجتماعی ت
یمیل، ارسالی از طریق ا است. اعضای این گروه عبارتند از مدیران عامل و مسئول دفتر ایشان و کارشناسان سندیکا. مطالب

 رسانی می گردد.تلگرام و فکس به اعضای سندیکا اطالع
 بولتن خبری

ا که به بولتن خبری سندیک قابل ارائه هستند. فعالیت سندیکاهای ترین خبرها در حوزهخبری بر اساس پربازتاب بولتن
رگزاری جلسات، انجام ، تقویم بخوان هاامی شود شامل اخبار از اقدامات انجام شده برای اعضا، فر منتشرصورت فصلنامه 

ی رسد. شایان ذکر است اولین ماقدامات در آینده و .... می باشد که از طریق ایمیل، تلگرام و کانال تلگرامی به اطالع اعضا 
 منتشر شد. 98شماره از این بولتن در تابستان 
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 نظر سنجی از اعضای سندیکا
گردید در  تهیه و از اعضای سندیکا درخواست 98ر سال یک فرم اینترنتی بابت ارزیابی عملکرد سندیکا د

ها در این خصوص کتمربوط به عملکرد دبیرخانه سندیکا مشارکت نمایند. پس از اطالع رسانی، تمامی پاسخ شر نظرسنجی
 مفید اعالم شده است. %86گردآوری و در نهایت نتیجه گیری شد و نحوه عملکرد سندیکا 

 یو خدمات شهر یحمل و نقل عموم شگاهینما نزدهمینشا از کایسند یمعنو مایتح
عنوی معرفی گردیده ماخیر، سندیکا به عنوان حامی  هایبا توجه به حضور سندیکا و اعضای آن در نمایشگاه طی سال

کارت  یده که قبال اسکن اینو لوگوی سندیکا در تمامی مستندات نمایشگاه از جمله کارت نمایشگاه، دعوت نامه و ....درج گرد
 به حضور ارسال گردیده است.

 های حوزه فضاییآپهای دانش بنیان و استارتگردهمایی شرکت

با همکاری صندوق  98تیرماه  18الی  16های حوزه فضایی از تاریخ آپهای دانش بنیان و استارتگردهمایی شرکت
یی ریاست جمهوری صندوق نوآوری و شکوفانوآوری و شکوفایی، سازمان فضایی ایران و پژوهشگاه فضایی ایران در محل 

 .برگزار گردید
های حوزه فضایی آپهای دانش بنیان و استارتدر این رویداد سه روزه، خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت

 .ها برای بازدید کنندگان ارائه گردیدتشریح و در جریان این نمایشگاه دستاوردهای این شرکت
نامه با سازمان فضایی ایران با ایجاد غرفه و به ناسایی و مکان یابی رادیویی در قالب تفاهمهای شسندیکای شرکت

های های آن، معرفی شرکتهای فعالیت و برنامههای مرتبط به معرفی سندیکا و حوزههای عضو در زمینهنمایندگی از شرکت
ه مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان در این گردهمایی رنت اشیا بها و همچنین توزیع نشریه اینتعضو و نیز محصوالت آن

شرکت بخش  110ها در حوزه فضایی با ها و فرصتشرکت داشت که بدینوسیله امکان بحث و تبادل نظر در خصوص چالش
ن ها، سازمان ها و مراجعه کنندگاخصوصی فعال در این حوزه فراهم گردید. از این رهگذر، فرصت بیشتر شناخته شدن شرکت

 با سندیکا فراهم گردید. 

 های آموزشی و جلسات اتاق بازرگانی ایران و تهرانشرکت و حضور فعال در دوره
ی آن حضور کامل و جامع با توجه به برگزاری دورهای مفید و اثر بخش اتاق بازرگانی ایران و تهران، سندیکا و اعضا

 .باشداعضای آن می واطالعات و تجربیات دبیر، دبیرخانه  های آموزشی داشتند که این منجر به افزایشدر تمامی دوره

 به اعضاارائه شده خدمات 

 حمایت مالی جهت صدور و تمدید کارت بازرگانی
 /ور کارت عضویته صددرصد هزین 50ت با توجه به حمایت اتاق بازرگانی تهران از اعضای سندیکا در خصوص پرداخ

همچنین  دانده شود.به خود اعضا برگرحمایت اتاق تهران،  اینکا مصوب گردید مدیره سندی هیأت، به سندیکا بازرگانی
 مایند.درصد هزینه دریافت کارت خود را از صندوق نوآوری و شکوفایی دریافت ن 50های دانش بنیان می توانند شرکت
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 بیمه تکمیلی
های الزم انجام هماهنگی سندیکاهای عضو با توجه به درخواست اعضای سندیکا جهت ارائه بیمه تکمیلی به شرکت

به عمل آمد  دعوتها  جهت مشاوره به اعضا، ارائه لیست خدمات و تعرفه (SOSآسماری )شد و از مدیرعامل کارگزاری بیمه 
ضا رسید که طی آن اعضا سندیکا . تفاهم نامه ای با کارگزاری به امین خصوص صورت گرفتاهای الزم در گیریو پی
 ات این بیمه استفاده نمایند.توانند از خدممی

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

گیری مورد به پی قداماها و .... سندیکا پس از دریافت درخواست آن شرکت اتاق، شکایات مناقصات، غیرغعال شدن دستگاه
 مربوطه می نماید و نتیجه را به آن مجموعه اعالم می نماید.

 دبیرخانه هایفعالیتاقدامات و  سایر
 98در سال  سندیکا به جدید شرکت 34 عضویت .1

 مکاتبه و هماهنگی جهت حضور در جلسات تدوین استاندارد در مرکز ملی استاندارد  .2

 سنل سندیکابرای پر 98تهیه و تدوین قرارداد سال  .3

 مدیره جهت ارائه در مجمع عمومی و فوق العاده هیأتتهیه و تدوین گزارش  .4

 مدیره  هیأتبرگزاری مجمع عمومی و انتخابات  .5

 مدیره هیأت جلسات در ها کمیته مصوبات بررسی .6

  ها کمیته جلسات در سندیکا اعضای فعال حضور و مشارکت جلب .7

 انایر فضایی سازمان با نامه تفاهم تمدید .8

  ایران کارآفرینی ملی سازمان در سندیکا عضویت .9

 اشیاء اینترنت نشریه 4 شماره چاپ .10

 اتاق 12 ماده کمیته ایبر "ها شهرداری توسط انحصاری بازار ایجاد و کار و کسب محیط قانونی تهدید" موضوع پیگیری .11
 ایران

 ندیکاس اعضای های¬ستگاهد لیست ارسال و رجیستری طرح موضوع بررسی خصوص در صمت وزارت مکاتبه با .12

 ها دستگاه داخلی تولید شامل تجهیزات لیست خصوص در صمت وزارت مکاتبه با .13

 97 سال مالی هایصورت بررسی و تهیه .14

 بازرگانی اتاق داوری بخش با نامهتفاهم امضای .15

 و فنی هایمیتهک یندگاننما و مجری تیم نفع،ذی شرکتهای حضور با پسماند مدیریت سازمان پروژه کارگروه تشکیل .16
 صنفی

 زباله هایتشکلیل کارگروه هوشمند سازی سطل .17

 بندی رتبه ملی مرکز و بازرگانی اتاق از ها شرکت بندی رتبه امتیاز اخذ .18

 هایتشکل مجمع و جمهوری ریاست فناوری علمی معاونت از عضو هایشرکت برخی بیمه جریمه معافیت بابت گیریپی .19
 بنیان دانش
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 مابین فی نامه تفاهم عقد جهت لجستیک فدراسیون به امهن ارسال و هماهنگی .20

 تشکل ارزیابی جهت زرگانیبا اتاق بندی رتبه ملی مرکز به ارائه و 97سال تا سندیکا گرفته صورت اقدامات گزارش تهیه .21
 ها

 ردیاب هایدستگاه اندازی راه و نصب خدمات تعرفه تهیه .22

 ای رایانه صنفی منظا هوشمند نقل و حمل کارگروه در سندیکا عضویت .23

 سندیکا اسبق دبیر قاضی اقای شکوائیه پیگیری .24

 اشیا اینترنت به سندیکا نام تغییر جهت پیگیری .25

 سندیکا اعضای به تهران بازرگان تخصصی بیمارستان خدمات ارائه پیگیری .26

 مشترک همکاری جهت جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت به سندیکا معرفی .27

 مشترک همکاری خصوص در جلسه درخواست جهت مقررات تنظیم سازمان به نامه ارسال .28

 کمشتر همکاری جهت هوانوردی و هوایی بنیان دانش صنایع و فناوری توسعه ستاد به نامه ارسال .29

 ناوگان مدیریت هدف با اوبرین و ردیابی هایسیستم بازار مطالعه انجام خصوص در پژوهشی طرح پروپوزال ارسال و تهیه .30
 تهران بازرگانی اتاق به ارائه جهت

 تمدید تفاهم نامه با مرکز ملی و شماره گذاری کاال و خدمات ایران .31

ری و اعتباربخشی از )اعضای سندیکا( بنا به درخواست معاونت سیاستگذا ارسال لیست فعالین حوزه اینترنت اشیاء .32
 زیرمجموعه وزارت فناوری اطالعات

 ارائه گزارش فصلی توسط دبیران کمیته ها .33
 جهت برنامه ریزی 1398یین اهداف اصلی کمیته صنفی در سال تع .34

 ها حقوق پرداخت برای بانکی جدید سیستم ایجاد .35

 حضور مفید و فعال در جلسات )و تهیه صورتجلسات در موارد الزم(: .36

 مدیره هیأت 

 کمیته صنفی 

 کمیته فنی  کارگروه سپهتن و سیپاد 

 مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات 

 یشگیری از وقوع جرم قوه قضاییهستاد پ 

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران 

 اتاق بازرگانی ایران 

 اتاق بازرگانی تهران 

 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 

  مرکز مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

 ایرانسل 

 فدراسیون صادرات انرژی 

 وزارت صنعت و معدن و تجارت 

 اندانش بنی هایمجمع تشکل 
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 امور دفتری دبیرخانه

 مالی  هایتهیه گزارش .1

 اساسنامه در اشیا اینترنت فعالیت حوزه نمودن اضافه جهت سندیکا اعضای به فراخوان ارسال .2

 تهیه گواهی عضویت برای شرکت ها .3

 تهیه و پرداخت ماهیانه لیست مالیات و پرداخت آن .4

 تهیه و پرداخت ماهیانه لیست بیمه و پرداخت آن .5

 99دریافت دفاتر کل و دفاتر روزنامه سال تهیه و  .6

 4و  3های عضو برای نشریه شماره هایتهیه فاکتورهای آگهی شرکت .7

 تهیه لیست حقوق و پرداختی به کارکنان و سایر پرداختی ها .8

 به روز رسانی سایت سندیکا .9

 پیگیری درخواست عضویت شرکت ها در سندیکا .10

 پیگیری بدهی شرکت ها .11

 آموزشی اتاق بازرگانی  هایر دورهدا ثبت نام اعضای سندیک .12

 تهیه لیست دانشگاه ها و دعوت به ارسال مقاله برای نشریه اینترنت اشیاء .13

 عضو سندیکا در نشریه و سایت سندیکا هایبه روز رسانی مشخصات شرکت .14

 پیگیری کارت بازرگانی و عضویت شرکت ها برای مجمع .15

  4اره تهیه اخبار سندیکا در نشریه اینرتنت اشیا شم .16

 پیگیری برای دریافت گواهی ارزش افزوده و مالیات .17

 ارسال مناقصات برای اعضاء .18

 تهیه صورت تنخواه نشریه .19

 تهیه صورت تنخواه دبیرخانه  .20

 مراجعه به دفاتر خدمات قضایی برای تهیه اظهارنامه رسمی .21

 ارسالی به سازمانها و ارگانها هاینامه پیگیری .22

 اعضاء برای ناقصاتم ارسال جهت تلگرامی گروه ایجاد .23
  نشریه کاغذی انتشار جای به الکترونیکی انتشار مجوز اخذ جهت پیگیری .24
  معرفی میز قالب در نمایندگان هیأت ماهانه همایش در سندیکا حضور جهت پیگیری .25
 هیزاتتج نمونه تأیید جدید نامه آیین تصویب خصوص در رادیویی ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان ریاست از گیریپی .26

  اطالعات فناوری و پستی مخابراتی،
  سندیکا اعضای از سنجی نظر .27
 مابین فی نامه تفاهم عقد جهت لجستیک فدراسیون به نامه ارسال و هماهنگی .28
 اعضا به ارسال و نوآوری صندوق برگزاری هایرویداد لیست دریافت .29
 افزوده ارزش گواهی پیگیری دریافت .30
 مدیره هیأت اتانتخاب تغییرات ثبت کارهای انجام .31
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 99 سال مالی دفاتر دریافت .32
 سندیکا خود اسم به سندیکا هایکارت سیم هویت تغییر .33
 سندیکا برای یادار واحد یک خرید برای تسهیالت دریافت خصوص در تهران و ایران بازرگانی اتاق از پیگیری .34
 اشیا اینترنت به سندیکا نام تغییر جهت پیگیری .35
 سندیکا به اداری واحد اجاره خصوص در رشد مراکز با تماس .36
 اساسنامه در اشیا اینترنت فعالیت حوزه نمودن اضافه جهت سندیکا اعضای به فراخوان ارسال .37
 در سایت، گروه و بروشور اعضا لیست به روز رسانی .38
  توکن تهیه و ایران مناقصات ستاد در سندیکا نام ثبت .39
 سندیکا اعضای هب تهران بازرگان تخصصی بیمارستان خدمات ارائه پیگیری .40
 مشترک همکاری و جلسه جهت کشور برداری نقشه سازمان به نامه ارسال .41
 خودرو سازی هایارسال فراخوان به اعضای سندیکا در خصوص اعالم نیاز شرکت .42
 افزارهای نرم نصب تجه همکاری برای جلسه درخواست خصوص در کشور شهری هایتاکسیرانی اتحادیه به نامه ارسال .43

  آن از استفاده بر رانندگان الزام و ها شهرداری نظارت تحت هایآژانس در تسوخ پیمایش
 روی بر GPS اجباری نصب جهت همکاری برای جلسه درخواست خصوص در ایران گمرک کل رئیس به نامه ارسال .44

 ترانزیت واحدهای عملکرد و کاال تشریفات انجام صحت بر نظارت و ها کامیون
 مشترک همکاری جهت جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت به سندیکا معرفیارسال نامه  .45
 مشترک همکاری خصوص در جلسه درخواست جهت مقررات تنظیم سازمان به نامه ارسال .46
 مشترک همکاری جهت هوانوردی و هوایی بنیان دانش صنایع و فناوری توسعه ستاد به نامه ارسال .47
 ناوگان مدیریت هدف با وبرینا و ردیابی هایسیستم بازار مطالعه مانجا خصوص در پژوهشی طرح پروپوزال ارسال و تهیه .48

 تهران بازرگانی اتاق به ارائه جهت
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 مدیره هیأتمصوبات : 1پیوست
نگاری، برگزاری هیأت مدیره، همواره در اسرع وقت از طریق نامهنامه سندیکا، تمامی مصوبات در چارچوب اساس

گیری و در قالب گزارش، صورتجلسه و پرزنت به استحضار ایشان رسیده تیجه، پیجلسات و بازدیدهای مقتضی تا حصول ن
 است.

 توضیحات شرح موضوع ردیف

 انجام شد ها اقدام شود.وری طلبها مطالبه گردد و جهت جمع آها )حق عضویت و آگهی( بررسی شد و مقرر گردید بدهی ها از شرکتلیست بدهی شرکت 1

2 
مدیره ارائه دهند  هیأتشات کتبی به سندیکا در جلسات تدوین استاندارد سازمان تنظیم مقررات و کمیته ملی استاندارد، گزار مقرر گردید نمایندگان

 های سندیکا در این جلسات عنوان گردد. ) مانند تایید نمونه ها توسط سندیکا و ...(و دیدگاه
 انجام شد

 انجام شد به یکشنبه ها موکول گردید.از سه شنبه ها  98مدیره در سال  هیأتجلسات  3

 انجام شد های سندیکا از فرد حقیقی )آقای دکتر کاویانی( به فرد حقوقی )سندیکا( انتقال یابد.مقرر گردید سیم کارت 4

5 
 یرد.ورت گصتر تصمیم گیری مدیره ارسال گردد تا سریع هیأتمقرر شد پس از دریافت پیش فاکتور هزینه چاپ، اطالعات برای 

 ها سوال گردد.با چاپخانه اتاق ایران تماس گرفته شود و از امکانات آن
 انجام شد

6 
تومان بگنجد.  78.000.000تمام شده در غالب سقف ریالی پیش بینی شده معادل  هایسندیکا به نحوی پروژه پسماند را مدیریت کند که هزینه

 ارائه شود.ای در هر جلسه جهت کنترل این موضوع گزارشات دوره
 انجام شد

 انجام شد اه برگزار گردد.فروردین م 26مدیره در تاریخ  هیأتمدیره برای بررسی وضعیت مالی سندیکا و پیشنهادات  هیأتجلسه فوق العاده  7

8 

همراه آقای مهندس  به در ابتدای جلسه آقای مهندس دوست حسینی )دبیر کمیته صنفی( گزارشی از جلسات کمیته صنفی ارائه نمودند و سپس
شد در کمیته صنفی لیستی از  شیران )مدیر بازرگانی و فروش شرکت دلفین( پیشنهادات خود را جهت ارتقاء جایگاه سندیکا ارائه نمودند. مقرر

 ذیرد.مدیره ارائه شود و سپس تصمیم مقتضی صورت پ هیأتپیشنهادات اعضاء جهت بهبود جایگاه سندیکا و ارتقاء آن به 
م شدانجا  

 انجام شد مدیره رسید. هیأتفروردین ماه قرائت شد و به تایید  19مدیره مورخ  هیأتصورتجلسه  9

 انجام شد الغ گردد.مقرر شد بندهای صورتجلسه که در ارتباط با دبیران کمیته ها، نشریه و ... می باشد به صورت کتبی به آنها اب 10

 انجام شد ح شود. مدیره مطر هیأتها در کمیته صنفی بررسی گردد و جهت تایید نهایی در جلسه مقرر گردید آیین نامه تشکیل کمیته  11

 انجام شد اشد.بعضو اصلی تلقی گردد و موظف به پرداخت حق عضویت می  98مقرر گردید موسسه اینترنت اشیاء ایرانیان برای سال  12

13 
شمول مالیات بر ارزش افزوده می مد استعالم گرفته شود که آیا سندیکا جهت قرارداد مشاوره در مورد پروژه پسماند و گواهی ارزش افزوده مقرر ش

 شود یا خیر.
 انجام شد

 انجام شد ه سفارش داده شود.عدد چاپ شیت به چاپخانه رواق روشن )انتشارات جابر( پس از تکمیل مطالب نشری 1000مصوب شد جهت نشریه تعداد  14

15 

به همراه آقای مهندس  قای مهندس دوست حسینی )دبیر کمیته صنفی( گزارشی از جلسات کمیته صنفی ارائه نمودند و سپسدر ابتدای جلسه آ
شد در کمیته صنفی لیستی از  شیران )مدیر بازرگانی و فروش شرکت دلفین( پیشنهادات خود را جهت ارتقاء جایگاه سندیکا ارائه نمودند. مقرر

 ذیرد.مدیره ارائه شود و سپس تصمیم مقتضی صورت پ هیأتد جایگاه سندیکا و ارتقاء آن به پیشنهادات اعضاء جهت بهبو
 انجام شد

 انجام شد ح شود. مدیره مطر هیأتمقرر گردید آیین نامه تشکیل کمیته ها در کمیته صنفی بررسی گردد و جهت تایید نهایی در جلسه  16

 انجام شد اشد.بعضو اصلی تلقی گردد و موظف به پرداخت حق عضویت می  98ان برای سال مقرر گردید موسسه اینترنت اشیاء ایرانی 17

18 
شمول مالیات بر ارزش افزوده می مدر مورد پروژه پسماند و گواهی ارزش افزوده مقرر شد استعالم گرفته شود که آیا سندیکا جهت قرارداد مشاوره 

 شود یا خیر.
 انجام شد

 انجام شد ه سفارش داده شود.عدد چاپ شیت به چاپخانه رواق روشن )انتشارات جابر( پس از تکمیل مطالب نشری 1000تعداد مصوب شد جهت نشریه  19

20 

 نیو تدو هیمقرر شد ته کایسند یو اعضا هاتهیکم ره،یمد هیأت انیحقوق متقابل همه اعضا، حفظ سلسله مراتب و تعامل بهتر م تیبا هدف رعا
 ترمقام باال دییمفاد آن به تأ صورتجلسه، متن و ییاز انتشار نسخه نها شیو بهتر است پ ردیبا الزامات متعارف صورت پذ کایصورتجلسات در سند

 برسد.
 انجام شد

21 
 توانند،یضو مع هایهر کدام از شرکت نندگای. نماردیگیقرار م هاتهیکم دبیران اریبطور کامل در اخت رهیمد هیأتمنبعد دستور جلسات و صورتجلسات 

 .ندیرا داشته باشند و مسائل مربوطه را مطرح نما رهیمد هیأتشرکت در جلسات  یدر هر زمان تقاضا
 انجام شد

 انجام شد گردد. لیپروژه پسماند تشک یبرا یکارگروه 22

23 
 یسازدو سند پس از آماده نیا بیو تصو حیحتص ،یبررس ،یصنف تهیدر کم هاتهیکم لینامه تشک نیینامه و آاساس یبازنگر ندیفرآ عیمنظور تسره ب

 صورت مکتوب قابل انجام است.ه و باز جلسه  شیپ تهیکم یموارد مورد نظر اعضا
 انجام شد

 انجام شد .ردیالزم صورت پذ یهایریگیخصوص پ نیکه الزم است در ا دهیفراهم گرد یها از اتاق بازرگان شرکت یرتبه بند ازیامکان اخذ امت 24

25 
مقرر  اء،یاش نترنتیحوزه ا نیفعال ستیارسال ل یاطالعات، برا یوزارت فناور رمجموعهیاز ز یو اعتباربخش یاستگذارینظر به درخواست معاونت س

 .ندینما هیتسو کایخود را با سند تیحق عضو یبده باشند،یمذکور م ستیذکر نامشان در ل یکه متقاض ییهاشرکت دیگرد
 انجام شد

 گردد. یریگیپ تیارزش افزوده با جد یاخذ گواهمراحل  26
در حال پیگیری 
 توسط آقای بختیاری
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 توضیحات شرح موضوع ردیف

 انجام شد .ابدیانتشار  97در سال فاکتور اخذ شده  شیحداکثر تا مبلغ پ هیشماره چهارم نشر راژیت 27

دانجام ش شود. یط هینشر یانتشار کاغذ یبه جا یکیاخذ مجوز انتشار الکترون ای لیمراحل تبد 28  

 انجام شد .ردیقرار گ انیارسپبانک  اریدر اخت تواندیم یمدارک ضمانتنامه بانک لیداده شده بود( جهت تکم ی)که قبالً به دارائ یاسناد مال 29

30 
اند. نداشته یهمکار کایبا سند مؤسسه نیا کنیول ابدیانتشار  گانیمؤسسه را نیا یآگه اء،یاش نترنتیمؤسسه ا یمقرر شده بود تا در صورت همکار

 بماند. یعضو افتخار تواندیم هایآگه نهیمؤسسه صرفاً در صورت پرداخت هز نیا
 انجام شد

 انجام شد گردد. یریگیپ ییدر دفتر خدمات قضا یقاض یمراحل ثبت دادخواست در خصوص تخلفات آقا 31

32 
داوری ایشان، اهتمام سندیکا و مجریان در انجام صحیح و خصوص پیشپاسخ مناسب برای نامه کارفرمای پروژه پسماند تهیه و ارسال گردد و در 

 دقیق کار یادآوری شود.
 انجام شد

33 
 در این خصوص مدیره ارسال کنند. هیأتتوانند موارد تصحیح خود در خصوص اساسنامه را بطور مکتوب تا پایان خردادماه برای اعضای سندیکا می

 فراخوان برای اعضا ارسال گردد.
نجام شدا  

 انجام شد گردد. لیتشکهای فنی و صنفی و نمایندگان کمیته نفع، تیم مجریبا حضور شرکتهای ذیکارگروه پروژه پسماند  34

 ـ باشد.استفاده از خدمات و مزایای سندیکا مستلزم احراز عضویت اصلی می 35

 انجام شد دد.مذاکره گر یمجمع عموم والعاده فوق یمجمع عموم یدر خصوص برگزار رانیا یبا اتاق بازرگان دیمقرر گرد 36

 انجام شد پسماند دعوت گردد. تیریشرکت راه گل صنعت به کارگروه پروژه سازمان مد دیمقرر گرد 37

38 
ها که تشکل نامهنییآ ریمجدد، تأث یاز لزوم بازنگر یریشگیپ یالعاده، بهتر است برادر جلسه مجمع فوق کاینامه سنداساس بینظر به قرار تصو

 استعالم گردد. یو از اتاق بازرگان ینامه بررساساس یبر رو ده،یگرد بیدر وزارت صمت تصو راً یاخ
 انجام شد

 انجام شد .ابدی رییتغ کا،یسند تیسا لیمیپاسخ محرمانه و ا ،یاطالعات نام کاربر 39

 انجام شد .ردیصورت پذ رانیاتاق ا یتبه بندراز مرکز  یبندجهت اخذ رتبه( یجمله مدارک مالو ارسال مدارک )من هیته یاقدامات الزم برا 40

41 
صورت  نیپروژه و با آخر یر انتهابر ارزش افزوده د اتیو پرداخت مال افتیالزم جهت در یهایریگیارزش افزوده، پ ینظر به اطاله زمان اخذ گواه

 انجام شود. ت،یوضع
در حال پیگیری 
 توسط آقای بختیاری

 انجام شد اخذ شود. هیخودرو از قوه قضائ ابیطرح نصب رد دیجد یدستورالعمل اجرائ 42

 انجام شد مذاکره شود. هینشر تیادامه فعال یبرا فیشر یدانشگاه صنعت یجهت استفاده از همکار 43

 انجام شد مهندس درخشان ارسال گردد. یآقا یدر اسرع وقت برا 97سال  یمال یهاصورت 44

 انجام شد .ارسال گردد یمیمهندس فخ یآقا یامضا برا یهایگردد و جهت هماهنگ یینها فیشر ینامه با دانشگاه صنعتفاهممتن ت 45

 انجام شد حضور دعوت شود. یعضو برا یهاثبت نام صورت گرفته و از شرکت انیبندانش یهاشرکت شیهما یبرا 46

47 

خـت حـق در صـورت عـدم پردا سـتیهی. بدباشـدیم تیمسـتلزم پرداخـت حـق عضـو کایاعضـا و اسـتفاده از خـدمات سـند تیـهرگونه فعال
ت در و شــرک یداتوریــعضــو اعــالم گــردد کــه کاند یهارکتنامه رفتــار خواهــد شــد. بــه شــعضــو مطــابق اســاس یهابــا شــرکت تیعضــو

 .باشدیم تیعضو یبده هیانتخابات مجمع مستلزم تسو
 انجام شد

 انجام شد ستور کار قرار گیرد.نشریه اینترنت اشیا پس از دریافت کمک مالی اتاق بازرگانی ایران در د 4مقرر گردید انتشار شماره  48

 انجام شد گردد. یریگیتا اخذ حکم جلب پ یقاضئ یآقا ییقضا یریگیپ 49

50 
ارسال گردد تا در جلسه  رهیمد هیأت یاعضا ی( برایصنف تهیکم شیرایو جهیو نت سینوشی)پ هاتهیکم لینامه تشکنییآ شیرایقابل و لیفا
 گردد. یبررس یینها بیجهت تصو یبعد

 انجام شد

 انجام شد .خواهد بود 98ساالنه  یمال یهارتمحاسبه صو یافزار مبنانرم نیگردد. ا یداریخر داریسپ یافزار حسابدارنرم 51

52 
مـورد، منبعـد در  نیـ. ادیـنما ارائـه کایال بعـد بـه بـازرس سـندسـ بهشـتیارد 31سـاالنه را حـداکثر تـا  یمـال یهاصـورت یسـتیحسابدار با
 ذکر شود. شانیقرارداد ا

 انجام شد

53 
امـر بالمـانع  نیـا ا،یافـزار گسـتر آسـرمن وهیافـزار بـه شـرکت شـنرم وهیشـ یو پژوهشـ یشـرکت مهندسـ تینظر به درخواست انتقـال عضـو

 .باشدیم 1398د خردا انیتا پا تیحق عضو یمستلزم پرداخت بده کنیاست ول
 انجام شد

 انجام شد .ردیورت گصفرصت اقدام  نیاستفاده از ا یو برا دهیاستعالم گرد کایسند یقبل ریدب MBAامکان ادامه دوره ناتمام  54

55 
 دیـجد یز اعضـاادر خصـوص جـذب و دعـوت  یاقـدامات نی. همچنـردیصـورت پـذ یشـتریب یریـگیبـدهکار پ یاعضـا یهایجهت اخذ بده

 و اقدام شود. دهیگرد یزیرهبرنام
 انجام شد

56 
ــا ــا یآق ــدس درخشــان در خصــوص مســئله آق ــو ن یقاضــئ یمهن ــا زی ــه در  ،ینیحســ یدرخواســت آق ــأتک ــد هی ــردود  رهیم ــردگم ــا  د،ی ب

 .ندینامبردگان مذاکره نما
 انجام شد

57 

مبلـغ  رییـمشـروط بـه عـدم تغ انشـیارداد بـا شـرکت اقـر نیـو انعقـاد ا 97نسـبت بـه قـرارداد سـال  98در سال  یاریبخت یقرارداد آقا رییتغ
بـه عنـوان  شـانیا یلحـا  ارزش افـزوده، معرفـ ،یصـاحب حـق امضـا طبـق روزنامـه رسـم یهمـه اعضـا ی، امضـا12/3/98مصوب جلسه 

 بالمانع است. ره،یمد هیأت یاعضا یینها یبررس ازو پس  اریاالختتام ندهینما
 انجام شد

58 
ــه نقطــه نظــرات نما ــ نــدگانینظــر ب ــاق بازرگــان یبنــدرتبه یمرکــز مل ــا یات ــمقــرر گرد ران،ی ــواق  ســتیل فــتایپــس از در دی ، مــدارک ن

 ارسال گردد. یحداکثر ازیامت افتیمرکز در جهت در نیا یدرخواست
 انجام شد
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59 
 یکـاف تیـومه از عم)کـ نافـرا سیسـتم مـیه ینـرم افـزار حسـابدار دیـمقـرر گرد ،یمتعـدد حسـابدار یبا هدف رفـع مشـکالت نـرم افزارهـا

 خریداری شود.برخوردار است( 
 انجام شد

60 

رت هـا صـوشـرکت گـانیثبـت نـام را شیپـ یبـرا یاقـدامات ت،یجهـت عضـو کایسـند تیـحـوزه فعال یهـاشرکت یمنظور جذب حداکثره ب
طــا اع وریشــهر انیــتــا پا گــانیرا تیفرصــت عضــو انیــدانــش بن یشــرکتها شــگاهیحاضــر در نما یهــااســاس بــه شــرکت نیــ. بــر اردیــگ
 باشــدیگذشــته م یهایهمســتلزم پرداخــت بــد کایهرگونــه اســتفاده از خــدمات ســند 02/04/98مــورخ  هصورتجلســ 4. مطــابق بنــد گــرددیم

 ها نیز می گردد.شامل این شرکتمهم  نیاست ا یهیکه بد

 انجام شد

61 
 انیـاپشـرکت تـا  نیـا تیدرخواسـت لغـو عضـو خیشـرکت از تـار نیـا یحـذف بـده یپرداز، تقاضـا ستمیشرکت فرجاد س یدر خصوص بده

 .دیگرد رفتهیپذ 1397سال 
 انجام شد

 انجام شد تایید و تصویب گردید. 1397سال  یمال یهاصورت 62

 انجام شد گردد. یدر گروه اطالع رسان یی. نسخه نهادیگرد بیو تصو یبررس هاتهیکم لینامه تشک نییآ 63

64 
 رخانــهیگــردد و دب برگــزار 98آبــان مــاه  29روز چهارشــنبه مــورخ  یابیــو مکــان  ییشناســا هایتشــرک یکایســند یعــاد یمجمــع عمــوم

 و اقدامات الزم را انجام دهد. رانیا یالزم با اتاق بازرگان هاییهماهنگ کایسند
 انجام شد

 انجام شد برگزار گردد. یدر آبان ماه سال جار کایشام ساالنه سند افتیض 65

66 
فـارس(  جیگـان خلـناو مـنی)شـرکت ا ینـیورام یمحمـود جعفـر یآقـا یریـ، سـمت دب02/04/98مـورخ  صورتجلسـه 4نـد نظر به مصـوبه ب

 ( ابالغ گردد.تایب یها)گروه شرکت هیول کیهان یمورد اشاره به آقا تیلغو گردد و ادامه مسئول یفن تهیدر کم
 انجام شد

 انجام شد محاسبه گردد. یشده بود، توسط حسابدارکه در قرارداد آنها لحا  ن کایحق ناهار کارکنان سند 67

 انجام شد د.یدپرداخت گر شانیجهان خانلو در قالب پاداش به ا وکیب نیخانم نگ هایتیبابت فعال الیر ونیلیم 7مبلغ  68

69 
 شـود،یانجـام م رانیـارگـانی بازاتـاق  یبنـدرتبهملـی توسـط مرکـز  یکـه از سـال جـار کایسـند 97سـاالنه  یابیـارز تیوضـع دیـمقرر گرد

 .ردیالزم صورت پذ یهایریگیها از همان مرکز، پشرکت یبندرتبه ازیاخذ امت یاستعالم گردد تا با هدف اقدام برا
 انجام شد

 انجام شد را اعالم دارد. یمعرف زیدر قالب م ندگانینما هیأتماهانه  شیدرخواست حضور خود در هما کایسند 70

71 
عضــو  یهارکتشــ تیــحــوزه فعال زاتیــتعرفــه واردات تجه شیافــزا یوزارت صــمت بــرا یریگمیبــه نحــوه تصــمجهــت اعتــرات مکتــوب 

 ازگردد.ب یه به نرخ قبلتعرفه، در صورت امکان تعرف نیمجدد ا شیاز افزا یریشگیگردد تا عالوه بر پ ینگارنامه کایسند
 انجام شد

72 
ــا ر لیشــکت یبــرا رانیــا ییســازمان فضــا اســتیعطــف بــه درخواســت ر ازمان آن ســ دیــردمقــرر گ ران،یــا یاتــاق بازرگــان اســتیجلســه ب

 . ردیصورت گ کایتوسط سند یبعد یهایریگیو پ دینما ینگارنامه
 انجام شد

73 
 یهارکتشـ یراخـوان بـراف دیـمقـرر گرد کا،یعضـو سـند یهاشـرکت دیـاز خـط تول دیـبازد یبـرا رانیـا ییعطف به درخواست سازمان فضا

 ردد.عضو ارسال گ
 انجام شد

74 

 و ییو شــکوفا یردر محــل صــندوق نــوآو کایعضــو ســند یهابــا حضــور شــرکت اءیاشــ نترنــتیتحــت عنــوان ا یدادیــرو یجهــت برگــزار
ــا ر ،یآموزشــ یهــاو کارگاه شــگاهینما یبرگــزار ــا اســتیب ــایگــروه ب) اءیاشــ ترنــتنیا یآکــادم یصــندوق مــذاکره گــردد. از همکــار نی ( و ت
 خصوص استفاده گردد. نیدر ا یاانهیرا ینظام صنف IoT ونیسیکم نیهمچن

 انجام شد

75 
 کاینه سـندشـام سـاال افتیدر ضـ و هیـته یو صـنف یفنـ یهاتـهیفعـال حاضـر در کم یاعضـا یقبـل بـرا یهابا قالـب سـال ییهارنامهیتقد

 گردد. میتقد شانیبه ا گرددیماه برگزار مکه در آبان
 انجام شد

 انجام شد گرفت. قرار دییمورد تأ کایندشرکت در س نیا تیافزار، عضونرم دهیشرکت مشاوران برگز یمدارک ارسالبازگشت به تقاضا و  76

77 

 ییو روزهـا یات ضـرورشـرکت در جلسـ یبـرا 98( از سـالیو صـالح یاسـکندر انیـپسـماند )آقا تیریپـروژه سـازمان مـد انیپرداخت مجر
خودروهـا  دیـه تعـداد بازدکـ ییروزهـا ن،یمحاسـبه گـردد؛ همچنـ الیـر 350.000ی  ر سـاعتاز قـرا دیـآینم دیـبازد یبـرا ییخـودرو چیکه ه

 .گرددیه ممحاسب الیر 350.000 یمدت حضور و از قرار ساعت یبر مبنا یاسکندر یآقا تمورد است، پرداخ 9کمتر از 
 انجام شد

78 

ــزا ــه اف ــه ســخت افزارهــا شینظــر ب ــه واردات هم ــ یتعرف ــر  یمبتن ــ GPSب ــا توج ــدلو ب ــوع م ــه تن ــود هایه ب ــف موج ــا  مختل ــازار ب در ب
ــف، کــه رد هــاییکاربر ــمختل ــب از طر یکــیفقــط  یابی ــاز آنهاســت، مرات ــد قی ــحما تیریم ــاز تول تی ــورد اشــاره داخــل وزارت دی ــه م خان

خـاطر  خصـوص نیـدر ا کایسـند یگذاراسـتیو س یریگمیتصـم تیـمرجع زیـموضـوع و ن نیـبـه ا کایاعترات سـند نیگردد. همچن یریگیپ
 نشان گردد.

 انجام شد

79 

وزه حــ یهــاینــاورفســتاد توســعه  قیــ، مراتــب از طر«و حمــل و نقــل هوشــمند اءیاشــ نترنــتیا»تحــت عنــوان  یدادیــرو یجهــت برگــزار
 نین دومـبـا عنـوا توانـدیکـه م شیهمـا نیـگـردد. ا یریـگیپ یجمهـور اسـتیر یو فنـاور یمعاونـت علمـ شـرفتهیو حمل و نقـل پ ییفضا

و  ییوفاو شـک یوآورنـصـندوق  ،یجمهـور اسـتیر یو فنـاور یمعاونـت علمـ تیـبـا حما گـردد،قلمـداد  کایار شـده توسـط سـندکنگره برگز
 .گرددیبرگزار م رانیا یاتاق بازرگان

 انجام شد

80 
 اسـتیر یرو فنـاو یعلمـ معاونـت شـرفتهیو حمـل و نقـل پ ییحـوزه فضـا هـاییعضـو سـتاد توسـعه فناور یهاشرکت لینظر به اظهار تما

 گردد. یریگیپ کایدر سند شانیا تیعضو ،یجمهور
 انجام شد

 انجام شد قرار گرفت. دییهوشمند مانا مورد تأ شهینقش نگاران توسعه و اند یهاشرکت تیعضو 81

 انجام شد .ردیقرار گ کایسند تیکه مورد توافق همه اعضاست، در سا کایکار با سند ثاقیمرام نامه و م 82
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83 

)مشـاور  یدریحاهشـ یات(، مهـداطالعـ ی)مشـاور فنـاور یاکبـری(، احسـان علی)مشـاور حقـوق یزارعـ یعلـ انیـارداد مشاوره بـا آقاانعقاد قر
 نیـ. ادیـگرد دییـتأ یصـنف تـهیمو ک یفنـ تـهیکم یقـرارداد اعضـا زیـ( و ناءیاشـ نترنـتی)مشـاور حـوزه ا یمـی( و فـرزاد ابراهیاطالعات مکان
 .ستندیآور نالزام نیاز طرف چکدامیه یبوده و برا هیتوافق اول مقراردادها در حک

 انجام شد

84 
 یادعـ یمجمـع عمـوم جهـت حضـور در ییویـراد یابیـو مکان ییشناسـا یهاشـرکت یکایسـند نـدهیبـه عنـوان نما یمهندس کالهـ یآقا
 شوند. یمعرف رانیاطالعات و ارتباطات ا یفناور ونیفدراس انهیسال

 انجام شد

85 
ر جلسـه ل گـردد تـا دمحتـرم، در گـروه ارسـا رهیمـد هیـأتجهـت استحضـار و اظهـار نظـر  ،یصـنف تـهیمصـوب کم کا،یندتعرفه خدمات سـ

 گردد. بیتصو یبعد
 انجام شد

86 
مترتبـه در  یهانـهیهز یتمـام سـتیهیخواهـد بـود و بد کایبـه عنـوان محـل اسـتقرار سـند یانامـهاجاره یطـ اسیپیمحل شرکت پارس ج

 .کاستیده سندخصوص به عه نیا
 انجام شد

87 
 رهیمـد هیـأتمحتـرم  یاعضـا یهـا پـس از اعمـال اصـالحات، در تمـام صـفحات بـه امضـاو کارگروه هاتـهیکم لیتشک نامهنییآ ییمتن نها

 .دیرس
 انجام شد

88 

ه بـوده اسـت االن بـ انیـنبها دانشسـال نیـدر ا نکـهیا رغمیـکـه عل 96و  95 یهاصـنعت بـاختر در سـال نیشرکت تـأم مهیب مهینظر به جر
درخواسـت شـود تـا  انیـبندانش یهانشـده اسـت، ضـمن اعـالم مراتـب، از مجمـع تشـکل مـهیجر فیـنبودن مشـمول تخف انیبندانش لیدل

انــد، فــراهم بوده انیــبنانشد مــهیدر زمــان جر یولــ ســتندین انیــبنکــه در حــال حاضــر دانش ییشــرکتها مــهیجر فیــامکــان اســتفاده از تخف
 گردد.

جام شدان  

89 
 و دهیـگرد ییو نهـا هیـالعـات، تهاز خـروج امـوال اط یریو منـع سوءاسـتفاده و جلـوگ یمشـتمل بـر امانتـدار کایمفاد تعهدنامه کارکنان سـند

 برسد. شانیا یبه امضا
 انجام شد

90 
 رهیمـد هیـأتمحتـرم  یاعضـا یهـا پـس از اعمـال اصـالحات، در تمـام صـفحات بـه امضـاو کارگروه هاتـهیکم لیتشک نامهنییآ ییمتن نها

 .دیرس
 انجام شد

91 

ه بـوده اسـت االن بـ انیـبنها دانشسـال نیـدر ا نکـهیا رغمیـکـه عل 96و  95 یهاصـنعت بـاختر در سـال نیشرکت تـأم مهیب مهینظر به جر
درخواسـت شـود تـا  انیـبندانش یهانشـده اسـت، ضـمن اعـالم مراتـب، از مجمـع تشـکل مـهیجر فیـنبودن مشـمول تخف انیبندانش لیدل

انــد، فــراهم بوده انیــبنانشد مــهیدر زمــان جر یولــ ســتندین انیــبنکــه در حــال حاضــر دانش ییشــرکتها مــهیجر فیــامکــان اســتفاده از تخف
 گردد.

 انجام شد

92 
 و دهیـگرد ییهـاو ن هیـالعـات، تهاز خـروج امـوال اط یریو منـع سوءاسـتفاده و جلـوگ یمشـتمل بـر امانتـدار کایمفاد تعهدنامه کارکنان سـند

 برسد. شانیا یبه امضا
 انجام شد

 انجام شد .دیرس رهیمد هیأت دییبه تأ 1397سال  یینها یمال یهاصورت 93

94 
ن سـازمان ارسـال آ یتقاضـا مـورد یشناسـ بینامـه آسـ دیـپسـماند، مقـرر گرد تیریپـروژه سـازمان مـد جیو نتا شرفتیپس از ارائه مراحل پ

 گردد.
 انجام شد

 انجام شد .دیگرد دییسجاد تأ کیبرق و الکترون یو آموزش یقاتیشرکت تحق تیعضو 95

96 
عقـد  . پـس ازگـرددیآن سـازمان هماهنـگ م اسـتیجلسـه بـا ر یمراتـب طـ ران،یـا ییسـازمان فضـا یبـا همکـار شیهمـا یجهت برگزار

 خواهد شد. یسپاربرون کایقرارداد، امور مربوطه از طرف سند
 انجام شد

 انجام شد .دیارائه گرد یبندرتبه یمرکز مل یابیسه ارزجل جینتا 97

 انجام شد برگزار گردد. یهتل فردوس تونیدر محل رستوران ز 22/08/98 خیدر تار کایشام ساالنه سند افتیض 98

 انجام شد .شوندیم یفرمع کایندس ندهیبه عنوان نما یمهندس کاله یو آقا دیگرد دییتأ رانیا ینیکارآفر یدر سازمان مل کایسند تیعضو 99

100 

 هیـأتماهه بـه هسـدر ادوار  ترازنامـه را دیـبا شـانیا ن،یباشـد. همچنـ کایبـازرس سـند یدر اسـرع وقـت پاسـخگو یسـتیحسابدار همـواره با
بعـد  سـال بهشـتیارد 31داکثر تـا سـاالنه را حـ یمـال یهاصـورت 16/04/98ه جلسـمطـابق صورت گـرددیم ادآوریـ زیـارائه کنـد و ن رهیمد

 ذکر گردد. شانیموارد در قرارداد ساالنه ا نی. ادینما هارائ کایبه بازرس سند
 انجام شد

101 
هـت پرداخـت، بختیـاری ج مقرر گردید گـواهی ارزش افـزوده موسسـه خـدمات مـالی و حسـابداری آیـین تـراز پیشـداد بـه مـدیرعاملی آقـای

 ضمیمه فاکتورها شود.
 انجام شد

102 

سمت  98قرر گردید از شهریورماه م 98لغایت مرداد  97دی  هایسمت منشی سندیکا در سایت سازمان تامین اجتماعی در ماهنظر به وارد نمودن 
درج گردیده و عیناً در لیست بیمه عنوان  ایشان منشی اداری درج گردد. غالوه بر این مقرر گردیددر قراردادهای آتی سمت کارکنان در قرارداد آنها

 گردد.
 انجام شد

103 
 این احتمالی عواقب هرگونه مسئولیگ و دارند اعالم را گرفته صورت اشتباه خودشان دستخط با خانلو خانم قبلی، بند در شده ذکر اشتباه به نظر

 .بپذیرند را اشتباه
نجام شدا  

104 
 از میتوانند ایشان ارند،ند مرخصی طلب 98 نخست ماهه شش در اینکه به توجه با و شد داده تشخی  بالمان خانلو خانم کار حین تحصیل
 .گردید خواهد کسر امبردهن حقوق از ندارند حضور که بیشتری زمان بدیهیست. نمایند استفاده روز( نیم و 2 سر )تا خود ماهانه مرخصی

نجام شدا  

 انجام شد مدیره رسید. هیأته نگار آریا به تأیید رهای اطلس ره نگار فردا و اطلس عضویت شرکت 105

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 

 ]33 از 18 صفحه[ - رادیویی شناسایی و مکان یابی هایگزارش ساالنه دبیرخانه سندیکای شرکت
 

 
 ، طبقه سوم24میدان ونک، خیابان مال صدرا، خیابان پردیس، خیابان زاینده رود شرقی، پالک  –تهران 

 www.rpics.irوب سایت:          info@rpics.ir رونیکی: پست الکت         0910-450 9926و   0910-450 9924تلفن همراه:        021-89778387فکس:         021- 86088243تلفن: 

 توضیحات شرح موضوع ردیف

106 
ها و مؤسسـات کتهایی کـه ایـن امکـان را بـرای شـرمقرر گردید جهت اسـتقرار سـندیکا، امکـان و شـرایط مربوطـه از مراکـز رشـد دانشـگاه

 آورند استعالم گردد.دانش بنیان فراهم می
 انجام شد

 انجام شد مقرر گردید ریز صورتهای مالی قبل از برگزاری مجمع برای اعضاء ارسال گردد. 107

108 
، مقـرر شـد مـدارک غ نامتعـارفنظر به شکایت شـرکت تراشـه پـرداز پویـا )تپکـو( از نماینـدگان برگـزاری نمایشـگاه بـرق بابـت دریافـت مبلـ

 مربوطه از شرکت مذکور اخذ و نامه شکایتی از طرف سندیکا ارسال گردد. 
 انجام شد

 انجام شد ارسال گردد. به سندیکا ی مبنی بر درخواست ایشان از طرف سازمانجهت ادامه فعالیت با سازمان فضایی ایران مقرر شد نامه ای 109

 انجام شد جهت دریافت مناقصات از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(  اقدام گردد. 110

 انجام شد های سندیکا برای مجمع بررسی گردید و مواردی جهت تکمیل در دستور اقدام قرار گرفت.پاور پوینت فعالیت 111

 انجام شد مدیره رسید. هیأتبه مجمع عمومی عادی( بررسی و به تایید  های سندیکا )جهت ارائهگزارش ساالنه فعالیت 112

113 
نتیجـه  وسـی گردیـده مقرر شد نسخه آماده نشریه چـاپ الکترونیکـی گـردد و سـپس جهـت فـروش مجـوز یـا بـرون سـپاری آن مراتـب برر

 گردد.در جلسات آینده اعالم 
 انجام شد

 انجام شد مقرر شد اخذ تسهیالت از اتاق بازرگانی ایران پیگیری گردد. 114

 انجام شد ارسال گردد. جرای پروژهمقرر شد جوابیه سازمان فضایی به همراه پیشنهاد سندیکا مبنی بر عقد قرارداد مشاوره و نظارت بر ا 115

 انجام شد مدیره رسید. هیأتو توسعه نیک آریا به تایید عضویت شرکت مجیر الکترونیک و شرکت تالش  116

117 
هیـه پروپـوزال در خصـوص تسـازمان مـدیریت پسـماند، فراخـوانی مبنـی بـر تشـکیل کـارگروه و  925099/617مقرر شد  پیـرو نامـه شـماره 

 لیتری تشکیل گردد. 1100 هایبکارگیری تکنولوژی روز در هوشمند سازی سطل
 انجام شد

 انجام شد نجام گردد.االزم با آقای سروش  هایر شد جهت شرکت در همایش اتاق بازرگانی ایران با موضوع پسماند هماهنگیمقر 118

119 

 بـه یمعروفـ آقـای آزاد مـدیره، هیـأت رئـیس عنـوان بـه کالهـی شـد کـه طـی آن آقـای افشـین سندیکا برگزار مدیره هیأتانتخابات داخلی 
 هیـأت اصـلی اعضـای سـمت بـه فخیمـی فرنـوش و زاده غنـی آقایـان میـثم و دار خزانـه سـمت بـه محمودی آقای سعید رئیس، نایب سمت
 .شدند منصوب مدیره

 انجام شد

120 
ظـام صـنفی رایانـه ر سـازمان نمقرر گردید از این پس آقای افشین کالهی بـه عنـوان نماینـده سـندیکا در کـارگروه حمـل و نقـل هوشـمند د

 ایی معرفی گردند.
م شدانجا  

 انجام شد گردد.برگزار می 18الی  15جلسات سندیکا یکشنبه از ساعت  121

 انجام شد های سندیکا و همچنین تغییر نام آن در جلسات آتی بحث و تبادل نظر خواهد شد.در مورد توسعه فعالیت 121

 انجام شد .روند تعامل با سازمان فضایی ایران در رابطه با برگزاری رویداد تشریح گردید 122

 انجام شد پروژه سازمان مدیریت پسماند تشریح گردید.  ای از عملکرد سندیکا درخالصه 123

124 
یـن فدراسـیون امـدیره، خـدمات  هیـأتمقرر گردید در جلسه آتی از فدراسیون صـادرات ایـران دعـوت بـه عمـل آیـد تـا بـا حضـور در جلسـه 

 برای اعضا تشریح گردد.
 انجام شد

 انجام شد ای ارسال گردد.ای از طرف سندیکا جهت معرفی نماینده در کارگروه حمل و نقل هوشمند به  نظام صنفی رایانهگردید نامهمقرر  125

126 
گـردد. تقـویم جلسـات بـرای اعضـاء برگـزار می 18الـی  15روز یکبـار( از سـاعت  15شـنبه )مـدیره روزهـای سه هیـأتاز این پـس جلسـات 

 ارسال خواهد شد.
نجام شدا  

 انجام شد ای جهت تغییر نام سندیکا به مدیریت امور تشکلهای اتاق بازرگانی ایران ارسال گردد.نامه 127

128 
مـورد موافقـت قـرار  نامه با مؤسسه آیین تـراز پیشـداد جهـت مشـاوره و انجـام مشـکالت مالیـاتی و بیمـه تـأمین اجتمـاعی اعضـاءعقد تفاهم

 یاری تفاهم نامه اولیه را ارسال نماید.گرفت و مقرر گردید آقای بخت
 انجام شد

129 
ان و توسـعه الونـد های هوشـمند نمایـه افـراز، رایـا نویـد سـامانه، آدورو، فنـاوری اطالعـات دانـش رایـان آرویـن، کومشـیبا عضـویت شـرکت

 موافقت شد.
 انجام شد

 انجام شد ردد.گمدیره اعالم  هیأتسازی ذیل کمیته صنفی در کمیته ذیربط به بحث گذاشته شود و نتیجه به تشکیل کارگروه تجاری 130

131 
های فعـال در پـارک علمـی و فنـاوری و صـدور کـارت بازرگـانی بـرای آنهـا زاده در مـورد عضـویت شـرکتمقرر گردید آقـای مهنـدس غنـی

 پیگیری نمایند.
دانجام ش  

132 
خـت نماینـد، هایی کـه بـیش از دو سـال بـدهی دارنـد مقـرر گردیـد چنانچـه حـق عضـویت دو سـال آینـده را بـه موقـع پردادر مورد شـرکت

 بدهی قبل آنها بخشیده شود.
 انجام شد

133 
ح گردیــد، تشــری های تــأمین کننــده دســتگاه ردیــاب و  رونــد اجرایــی پــروژه ســازمان مــدیریت پســماند شــهرداری تهــراندرخواســت شــرکت

 ها نصب گردد.مقرر شد جهت کنترل بر تعداد نصب و کیفیت کاال برچسب بهک بر روی این دستگاه
 انجام شد

 انجام شد مقرر گردید در جلسه آتی تصمیم گیری بر روی چگونگی ادامه کار نشریه انجام گیرد. 134

135 
ــرژی، خــانم ارشــدی، مهمــان جلســه ــده فدراســیون صــادرات ان ــن فدراســیون پ نماین ــه تشــریح خــدمات ای ــد و ب ــد. زبودن ــهرداختن های مین
 همکاری سندیکا با فدراسیون صادرات مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.

 انجام شد
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136 
ئـه شـده توسـط خـدمات ارا در ابتدای جلسه آقای مهندس دوست حسینی )دبیـر کمیتـه صـنفی( بـه تشـریح تعرفـه خـدمات پرداختنـد. تعرفـه

 مدیره رسید . هیأتبه تأیید و تصویب ایشان 
 انجام شد

137 
های فعال در پارک علمی و فناوری و صدور زاده نتیجه پیگیری جهت عضویت شرکت، آقای مهندس غنی17/09/98جلسه مورخ صورت 8بنا به بند 

 نمایند.کارت بازرگانی برای آنان را در جلسه آتی اعالم می
 انجام شد

 انجام شد ی جهت اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی تهران برای دبیر سندیکا انجام گیرد.اقدامات مقتض 138

 انجام شد هایی که از سندیکا خارج شده اند، مذاکره کنند.خانم معیریان برای برقراری جلسه با شرکت 139

140 
ای برزگـری بـرای یـرد. بـا آقـدامات الزم صـورت گخرید ملک با تسهیالت اتاق بازرگـانی ایـران مـورد موافقـت قـرار گرفـت و مقـرر شـد اقـ

 مدیره مجمع مذاکره شود. هیأتمطرح کردن موضوع در جلسه 
 انجام شد

 انجام شد وافقت قرار گرفت.پرگاس  مورد م مبدأ بصیر، پرتو دور از سنجش الکترونیک، مؤسسه طراح های برناعضویت شرکت 141

142 
قـرار گرفـت.  هـای همکـاری مـورد بحـثدر ادامـه فعالیـت نشـریه در جلسـه حضـور داشـتند و راه آقای رحیمی و خانم آزاد جهـت مشـارکت

 مقرر گردید مدل پیشنهادی همکاری ایشان با سندیکا تهیه گردد.
 انجام شد

 انجام شد ار گرفت.تأیید قر های آریا شایگان الکترونیک، میکا صنعت آسیا، هوش کاوان فراپرداز توس و تجدیدبنا و توسعه کیش موردعضویت شرکت 143

 انجام شد مدیره قرار گرفت. هیأتموافقت  نامه جهت بیمه تکمیلی اعضاء سندیکا موردکلیات عقد تفاهم 144

145 
نگ ای هماهبنیان واقع در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، جلسههای دانشجهت معرفی خدمات اتاق بازرگانی ایران و نیز سندیکا به شرکت

 گردد.
 انجام شد

146 
تن غرفه برای نمایشگاه راینکس و رزرو غرفه و تهیه تیزر تبلیغاتی برای اعضا سندیکا در رویداد راینکس رایگان خواهد بود. جهت در اختیار داش
 که بدهی ندارند. ودهمچنین تهیه تیزر تبلیغاتی، فراخوان برای اعضا ارسال گردد ولیکن بدلیل محدودیت اولویت با اعضایی خواهد ب

 انجام شد

 انجام شد تواند درصدی از قرارداد را طبق توافق دریافت نماید.های عضو سندیکا در رویداد راینکس به امضا رسید، سندیکا میچنانچه قراردادی با شرکت 147

 انجام شد ت مذکور مذاکره گردد.( برای دعوت به عضویت شرکradyab.ir) گروه هسته وب ایرانیانبا آقای سیادتی مدیر عامل  148

149 

باختر  صنعت دهی شرکت تأمینبمیلیون تومان بابت  تسویه حساب آقای قاضئی به ایشان پرداخت گردد. این مبلغ پس از دریافت  3مقرر شد مبلغ 

شان ای MBAنع بودن تحویل مدرک دوره ای به اتاق بازرگانی تهران، تسویه حساب سندیکا با نامبرده و بالماقابل پرداخت خواهد بود. طی نامه
 اعالم گردد.

 انجام شد

150 

د. از مشاوره آقای دارابیان، شرکت کنن 21/10/98حل اختالف مالیاتی شنبه مورخ  هیأت، دبیر سندیکا در جلسه 96در خصوص جریمه مالیاتی سال 
ار سندیکا( برای  نوشتن الیحه کمک آقای زرین قبا )به معرفی حسابدمدیر امور مالیاتی اتاق بازرگانی تهران در  این خصوص استفاده شود. از 

 میلیون تومان به ایشان بالمانع است. 2که نهایتاً جریمه مذکور صفر گردید، پرداخت مبلغ استفاده شود و در صورتی
 انجام شد

151 
، هماهنگی الزم برای معرفی سندیکا در ر قرار گیرد.  عالوه بر ایناخذ زمان مصاحبه با برنامه کاوشگر رادیو جوان و نیز رادیو اقتصاد در دستور کا

 نشریه آینده نگر )اتاق ایران( و نشریه گسترش صنعت )وزارت صمت( صورت گیرد. 
 انجام شد

 انجام شد تر در فضای مجازی، یک اکانت در شبکه اجتماعی اینستاگرام برای سندیکا ساخته شود.با هدف حضور فعال 152

 انجام شد تهران معرفی شوند. های آموزشی دانشگاهاعضاء منتخب سندیکا برای شرکت در دوره 153

 انجام شد روز و معرفی خدمات و اعضای سندیکا، اصالح و به روز رسانی سایت سندیکا در دستور کار قرار گیرد.با هدف انتشار مطالب به 154

 انجام شد دد.ری، جزئیات مربوطه از اتاق بازرگانی ایران استعالم گردر خصوص نامه فرآیند شناسه کاال و کد رهگی 155

 انجام شد گردد. رکت مذاکرهجهت ادامه فعالیت نشریه اینترنت اشیاء و استفاده از همکاری هلدینگ گروه بیتا با مدیرعامل این ش 156

 انجام شد اتبه شود.با اتاق بازرگانی ایران مک ،1397بمنظور درخواست بازنگری و بررسی مجدد رتبه بندی سندیکا در سال  157

158 
ی بـا پـارک علمـی هـای فعالیـت و خـدمات  اتـاق بازرگـانی و سـندیکا و نیـز توسـعه همکـاراقدامات الزم جهت برگزاری جلسه معرفـی حوزه

 و فناوری دانشگاه تهران صورت پذیرد.
 انجام شد

159 
مـومی جهـت  قابـل انجـام در حـوزه روابـط ع هـایلیتبنیـان و سـندیکا، فعاهای دانشبا حضور خانم مجـدی، روابـط عمـومی مجمـع تشـکل

 حث واقع گردید.بروز و معرفی خدمات سندیکا مورد انتشار مطالب به
 انجام شد

 انجام شد دد.جام گربرداری ان نقشه سازمان محترم عیین جلسه با آقای مهندس شفیعی، رئیسبرداری کشور جهت تمکاتبه با سازمان نقشه 160

161 
 ئـیسر و وزیـر عـاونم  جوشـقانی فـالح حسـین مکاتبه با سـازمان تنظـیم مقـررات و ارتباطـات رادیـویی جهـت تعیـین  جلسـه بـا مهنـدس

 رادیویی  انجام گردد. ارتباطات و مقررات تنظیم سازمان
 انجام شد

 انجام شد گردد.امضای تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پیگیری  162

 انجام شد جهت تقدیر از دبیر سندیکا، یک سکه بهار آزادی به ایشان اهدا گردید. 163

164 
 آموزشــی دانشــگاه تهــران( مجــددأ از هــایمــاه )معرفــی اعضــاء منتخــب ســندیکا بــرای شــرکت در دورهبهمن 1جلســه مــورخ صورت 2بنــد 

 زاده پیگیری گردد.آقای مهندس غنی
ـ  در حال پیگیری
 آقای غنی زاده

165 
 مدیره در هیأتروزرسانی سایت سندیکا با آقای مهندس صالحی مذاکره و شمای اولیه سایت مشخ  گردید. جهت تصویب جهت اصالح و به

 جلسه آتی ارائه گردد.
 انجام شد
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166 
ینترنــت اشــیاء و اســتفاده از همکــاری بــا راهیمــی جهــت ادامــه فعالیــت نشــریه امــاه )مــذاکره بــا آقــای اببهمن 1جلســه مــورخ صورت 5بنــد 

 هلدینگ بیتا ( مجدداً پیگیری گردد.
در حال پیگیری ـ 
  آقای محمودی

167 
ــد  ــورخ صورت 7بن ــی حوزهبهمن 1جلســه م ــزاری جلســه معرف ــاه )برگ ــایم ــز توســعه ه ــانی و ســندیکا و نی ــاق بازرگ ــت و خــدمات ات  فعالی

 ن ( مجدداً پیگیری گردد.همکاری با پارک علمی و فناوری دانشگاه تهرا
در حال پیگیری ـ 
 آقای غنی زاده

 انجام شد وافقت شد.های سایپا یدک و صنعت فراز ارتباط مبا عضویت شرکت 168

 انجام شد گزارشی از اقدامات انجام گرفته برای نشست مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی ارائه شد. 169

 انجام شد در حوزه روابط عمومی ارائه شد. گزارشی از اقدامات انجام گرفته 170

 انجام شد گزارشی از اقدامات انجام گرفته برای برگزاری رویداد دات راینکس ارائه شد. 171

172 
دروهـای خـودران زاده و رضـایی از سـایپا یـدک توضـیحاتی از اقـدامات انجـام شـده و اقـدامات آتـی ایـن شـرکت در حـوزه خوآقایان پنجـی
ــ ــه نمودن ــهارائ ــدک، مجموع ــایپا ی ــرکت س ــد ش ــرر گردی ــس از بررســی، د. مق ــا پ ــد ت ــال نمای ــود را ارس ــی خ ــای فن ــا و اهرای از نیازه کاره

 پیشنهادات سندیکا به ایشان ارسال گردد.
 در حال پیگیری
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 مصوبات کمیته صنفی مرتبط با دبیرخانه: 2پیوست
 توضیحات موضوعات و مصوبات ردیف

1 
دگان و نماینده سازمان پسماند پشتیبانی، مشکالت و روند بازدید در پروژه پسماند جلسه ای با حضور تامین کننبه منظور بررسی قرارداد 

 برگزار گردد.
 انجام شد

2 
ر کمیته ها، تسهیالتی مدیره در خصوص اعطای تسهیالت غیرمادی به منظور افزایش مشارکت اعضای سندیکا د هیأتبا توجه به تصمیم 
دیکا بررسی گردید. مقرر آموزشی و ترتیب نام شرکت ها در وبسایت و مجالت سن هایبرای شرکت در نمایشگاه ها، دوره از قبیل تخفیف

 شد پس از بررسی دقیق تر پیشنهادات نهایی گردند.
 انجام شد

3 
دریافت نسخ موجود  نظورپیش نویس اساسنامه سندیکا و آیین نامه تشکیل کمیته ها در جلسه بعدی کمیته صنفی بررسی گردد. به م
 د.مستندات مذکور، هریک از شرکت ها می توانند پس از تماس با دبیرخانه سندیکا پیش نویس را دریافت نماین

 انجام شد

4 
مرتبط است. در  هایهفعال در حوز هایعضو سندیکا، تثبیت جایگاه سندیکا در بازار و بین شرکت هایاصلی ترین دغدغه جاری شرکت

جهت تقویت این جایگاه  مدیره سندیکا به منظور ایجاد ساز و کارهای ممکن هیأتوص مقرر شد جلساتی با سندیکاهای موفق و همین خص
 احتمالی اخذ گردند. هایبرگزار شده و در جلسات بعدی موارد بررسی و تصمیم

 انجام شد

5 
عضا اعالم شده و پس از دریافت اهادی سندیکا در قالب پیش نویس به پیرو کمیته فنی فوق العاده برگزار شده، مقرر شده تعرفه خدمات پیشن

 مدیره ارائه گردد.  هیأتبازخورد همکاران در جلسات آتی کمیته صنفی نهایی و جهت تصویب نهایی به 
 انجام شد

6 
ته و خروجی آن در جلسه بعدی گزار گشمدیره در راستای اطالع رسانی مصوبات بر هیأتبا توجه به پیگیری اعضاء، مقرر گردید جلسه ای با 

 به اطالع اعضاء خواهد رسید.
 انجام شد

7 

 بررسی شده مصوب گردید: هایپیش نویس اساسنامه سندیکا مورد بررسی قرار گرفته و دو نکته ذیل در قسمت
 ند.( در بخش اهداف و موضوع فعالیت سندیکا تاکید داشتIoTاعضاء بر روی حفظ عبارت اینترنت اشیاء ) .1

 فعالیت به شرح زیر مطرح گردید: هایسه پیشنهاد برای تغییر نام سندیکا با هدف جامع سازی حوزه .2

a. .سندیکای اینترنت اشیاء؛ شناسایی و مکان یابی هوشمند 

b. .سندیکای شناسایی و مکان یابی هوشمند 

c. سندیکای هوشمندسازی، شناسایی و مکان یابی اشیاء 

 م شده و نظر نهایی کمیته صنفی اعالم خواهد شد.ادامه بررسی در جلسات بعدی انجا

 انجام شد

8 
ات اعالم شده اعضاء به دبیرخانه مقرر گردید آیین نامه تشکیل کمیته ها در اختیار اعضاء قرار داده شده و در جلسه بعدی با جمع بندی نک

 سندیکا، پیشنهادات نهایی آماده و ارائه گردند.
 انجام شد

9 
ران کمیته ها برای اعضای مدیره برای دبیران کمیته ها ارسال شده و طبق توافق انجام شده این مصوبات توسط دبی تهیأکلیه مصوبات 

 سندیکا ارسال خواهند شد. 
 انجام شد

10 
ند ه توسط سندیکا، همانپیشنهاد گردید اعضای فعال حاضر در کمیته ها دارای مزیت ترجیحی حداقل دو برابری در تسهیالت ارائه شد

 مراتب قدردانی به عمل آید. متبوع اعضای فعال هایآموزشی، باشند و با اعطای تقدیرنامه ای از شرکت هایشرکت در نمایشگاه و یا دوره
 انجام شد

11 
 . آیین نامه تشکیل کمیته ها به طور کامل بررسی گشته و تغییرات پیشنهادی به دبیرخانه سندیکا ارائه گشت

 انجام شد

12 
 هایاستفاده توسط شرکت ای به منظور اعترات به افزایش تعرفه واردات و همچنین عدم اجرای طرح رجیستری برای تجهیزات موردنامه 

 عضو تهیه شده و جهت ارسال به سازمان تنظیم مقررات به دبیرخانه سندیکا ارائه گشته است.
 انجام شد

13 
ران کمیته ها برای اعضای سال شده و طبق توافق انجام شده این مصوبات توسط دبیمدیره برای دبیران کمیته ها ار هیأتکلیه مصوبات 

 سندیکا ارسال خواهند شد. 
 انجام شد

14 
ه توسط سندیکا، همانند پیشنهاد گردید اعضای فعال حاضر در کمیته ها دارای مزیت ترجیحی حداقل دو برابری در تسهیالت ارائه شد

 مراتب قدردانی به عمل آید. متبوع اعضای فعال هایآموزشی، باشند و با اعطای تقدیرنامه ای از شرکت ایهشرکت در نمایشگاه و یا دوره
 انجام شد

15 
 . آیین نامه تشکیل کمیته ها به طور کامل بررسی گشته و تغییرات پیشنهادی به دبیرخانه سندیکا ارائه گشت

 انجام شد

16 
 هایاستفاده توسط شرکت رفه واردات و همچنین عدم اجرای طرح رجیستری برای تجهیزات موردنامه ای به منظور اعترات به افزایش تع

 عضو تهیه شده و جهت ارسال به سازمان تنظیم مقررات به دبیرخانه سندیکا ارائه گشته است.
 انجام شد

17 

 باشد:پیشنهاد گردید امتیازات اعطا شده به اعضای فعال حاضر در کمیته ها شامل موارد ذیل 
 تقدیرنامه -
 آموزشی هایاولویت شرکت در دوره -
 حق رای دو برابری در انتخاب دبیران کمیته ها  -

 انجام شد
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 توضیحات موضوعات و مصوبات ردیف

18 
رار گرفته و با توجه به در نظر پیشنهاد تعرفه شرکت سامانه ساز دلفین آپادانا به منظور انجام نصب و راه اندازی و خدمات تحت بررسی ق

مدیره  هیأتفته و پس از تصویب صنفی رایانه ای به عنوان مبنای محاسبات، این پیشنهاد مورد تایید کمیته قرار گرنظام  هایگرفتن تعرفه
 اعالم خواهد شد. 1398مصوب سندیکا در سال  هایبه عنوان تعرفه

 انجام شد

 انجام شد .سندیکا تایید مورد خدمات تعرفه جدول سازی نهایی 19

20 

 ردیاب بر مبنای پارامترهای ذیل نهایی گردید: هایدر زمینه نصب دستگاه پیشنهاد تعرفه خدمات
 رتبه بندی شرکت و نصاب. -

 نوع وسیله نقلیه و سطح آن. -

 وجود تجهیز جانبی و سطح آن. -

نه سمی توسط دبیرخامدیره به صورت ر هیأتمدیره تحویل شده و پس از تصویب  هیأتجزئیات چگونگی محاسبه تعرفه خدمات نصب به 

 اعالم خواهد گشت.

 انجام شد

21 

 موضوعات آتی در دستور کار کمیته صنفی و اطالع رسانی با نظر اعضاء به شرح ذیل می باشند:
 بررسی و امکان سنجی چگونگی پیشبرد موضوع رجیستری برای سایر تجهیزات دارای سیم کارت. -

 پیاده سازی مکانیزم داخلی رتبه بندی شرکت و نصاب. -

 عضو. هایگی استخراج اطالعات آماری مربوط به بازارهای هدف شرکتبررسی چگون -

 انجام شد

 ـ انتقال یابد. 16:00الی  14:00جلسات کمیته صنفی به بعد از ظهرها، ساعت  22

23 
ات به صورت کارگروهی، به صورت مجازی، جهت بررسی مناقصات تشکیل شده و در صورت بروز موارد جهت بررسی عمیق تر جلس

 وری برگزار گردد.حض
 انجام شد

24 

 رد:مقرر شد به منظور ایجاد فضای همفکری، نظر سنجی از تمامی اعضای سندیکا در خصوص موضوعات ذیل انجام گی

 راهکارهای افزایش جذابیت برای مشارکت اعضا در کمیته ها و تصمیم گیری ها. -

 راهکارهای افزایش درآمد سندیکا. -

 صنفی اعالم نمایند یا دبیر کمیتهدات خود را در راستای موارد مطرح شده به دبیرخانه سندیکا و عضو سندیکا پیشنها هایشرکت

 انجام شد

 انجام شد بررسی ایده ارائه شده در خصوص افزایش جذابیت جهت مشارکت اعضا در کمیته ها و تصمیم گیری ها. 25

 ام شدانج بررسی ایده ارائه شده در خصوص افزایش درآمد سندیکا. 26

 انجام شد ازمان تنظیم مقررات.( جهت انجام مذاکره با سGPSو  RFIDبررسی مشخصه یکتای تجهیزات تحت فعالیت سندیکا )شامل تجهیزات  27

 انجام شد ردات.دولتی )شامل گمرک و سازمان تنظیم مقررات( با هدف اخذ مجوز وا هایتعیین فرآیند نامه نگاری با سازمان 28

 انجام شد یت سندیکا برای اعضاءدر خصوص افزایش جذاب 08/10/1398های اجرایی پیشنهادات مطرح شده در صورتجلسهولویت و روشتعیین ا 29

 انجام نشد بررسی کاربرد و چگونگی تعیین بازه قیمت دالری محصوالت وارداتی. 30

 انجام شد بررسی پیشنهادات افزایش درآمد سندیکا. 31
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 میته فنی مرتبط با دبیرخانهمصوبات ک: 3پیوست
 توضیحات موضوعات و مصوبات ردیف

1 

 و پسماند مدیریت سازمان یپشتیبان توافقنامه مفاد پیش نویس پسماند، پروژه از مطلعین از برخی حضور و جلسه دستور موضوع به توجه با
 ارسال پروژه در حاضر اعضاء دیگر برای نهایی ییدتا جهت گردید مقرر و گرفت قرار بررسی مورد گرفته، صورت بازدیدهای اجرای روند

 .گردد

 انجام شد

2 
 نامه طی قیمتها رگردیدنظر مقر و تبادل بحث از پس و گردید مطرح جلسه در حاضران توسط افزار سخت عادله قیمت اعالم موضوع
 .گردد اعالم سندیکا دبیرخانه به محرمانه

توسط دبیر کمیته فنی 
 پیگیری نشد

3 

 که منعقده قرارداد دماتخ شرح مندرج در تعهدات انجام لزوم و پسماند سازمان GPS افزارهای سخت بازدید جاری پروژه به باتوجه
 .ها میباشد دستگاه عملکرد صحت و امکانات بررسی آن مهمترین

 یا و نموده درخواست ردیوم کمیته جلسات اعضائ از مشاوره دریافت و ها بازدید روند سازی شفاف جهت در است موظف پروژه مدیر
 .نماید ارائه کمیته در جلسات گزارشاتی

 انجام شد

4 

 و )سندیکا دبیر محترم همسر( معرفی فرمودند سندیکا مشاور و سندیکا دبیر جایگزین را خود که غفوری آقای جناب حضور به توجه با
 بنا و .گردید ابهاماتی بروز بموج کمیته جلسه پیشین در که اسندیک مدیره هیأت طرف از هایمصوب ارائه یا و ها و کمیته اطالع عدم
 گردش مدیره هیأت گردید ررمق این مورد، در مصوبه چندین وجود به توجه با و مدیره هیأت مصوبات کلیه از اعضاء اطالع لزوم بر

 .بیندازد جریان به مرتبط هایکمیته طریق از را باز اطالعات

 انجام شد

5 

موافقت کلیه اعضاء حاضر در  ردیاب تولید داخل به لحا  دارا بودن محاسن بسیار با هایرچه سازی پروتکل ارتباطی دستگاهپیشنهاد یکپا
تعیین پروتکل استاندارد  تولید کننده برای هایای به همین مضمون جهت دریافت نظر پیشنهادی شرکتجلسه  همراه و مقرر گردید نامه

 یکپارچه ارسال گردد.

 فنی دبیر کمیتهتوسط 
 پیگیری نشد

6 
دبیرخانه  در اسرع وقت اقدام   IoTو حوزه  GPS-RFIDدارای نمایندگی رسمی محصوالت خارجی گروه  هایدر جهت شناسائی شرکت

 هد رسید.فوق دریافت و به اطالع اعضاء خوا هایبه انجام فراخوان خواهد نمود و شرح خدمات قابل ارائه توسط شرکت

 فنی کمیتهتوسط دبیر 
 پیگیری نشد

7 

و با توجه به نیاز به محصوالت   3G-4G-LTEردیاب با قابلیت  هایبنابر اعالم اعضاء مبنی بر درخواست مشتریان جهت استفاده از دستگاه
بیرخانه اعالم ین حوزه به داهای خودرا در با امکانات فوق مقرر گردید این موضوع  بین اعضاء اطالع رسانی شده و شرکت ها توانمندی

 نمایند.
 شدنانجام 

8 

سندیکا مورد حمایت کلیه  های آموزشی در حوزه سخت افزار و نرم افزار با ارائه مدرک از سویپیشنهاد مطرح شده جهت برگزاری کالس
عضو یا غیر  هایکتن از شراعضاء بوده و دبیر محترم سندیکا اذعان نمودند که این مورد با هماهنگی اتاق بازرگانی و همکاری مدرسی

رسانی میگردد. ضمن  مدیره اطالع هیأتدریافت هزینه آموزش پس از بررسی توسط اعضاء محترم  هایعضو  قابل اجرا می باشد. پلن
 اعالم آمادگی نمودند. RFIDحاضر در جلسه جهت برگزاری دوره آموزسی حوزه  هایاینکه یکی از شرکت

توسط دبیر کمیته فنی 
 پیگیری نشد

9 
قررگردید جلسه فوق پیرو اهمیت موضوع تعرفه مصوب خدمات ـ مورد فوق به طور مفصل در کمیته مشترک با کمیته صنفی بررسی و م

 الغ گردد.مدیره محترم به کلیه اعضاء اب هیأتای جهت جمع بندی کامل موضوع برگزار و در صورت تائید توسط العاده
 صنفی توسط دبیر کمیته
 پیگیری شد

 هیأت مدیرهصه وضعیت مصوبات خال
 در دست اقدام انجام نشده انجام شده تعداد مصوبات مسئول انجام
 5 ـ 167 172 دبیرخانه سندیکا

 - 1 30 31 کمیته صنفی

 - 5 4 9 کمیته فنی
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 ارسالی هاینامه: 4پیوست
 پیگیری موضوع سازمان سمت مخاطب تاریخ شماره

98-1330 98/1/18 
یی آقای مهندس رضا

 ثمرین
 رئیس

و  اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن
 تجارت استان تهران

 ندارد ثبت سفارش شرکت ره نگار فردا

 دارد معرفی آقای کالهی برای مجمع دانش بنیان ایران هایمجمع تشکل دبیرکل آقای مهندس برزگری 98/1/19 98-1331

 مدیران عامل 98/1/22 98-1332
محترم 

 عضو هایشرکت
 ندارد پرداخت بدهی ها به سندیکا سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی

 ندارد انتقال دو عدد خط همراه اول مدیر مدیر 98/1/25 98-1333

 دبیر کل آقای مهندس صالحی 98/1/26 98-1334
ه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ب

 ایران
 ندارد شرکت در مجمع عمومی ساالنه

 ندارد دهمعرفی خانلو برای دریافت گواهی ارزش افزو اداره مالیات ارزش افزوده رئیس رئیس 98/1/28 98-1335

 ندارد جهت دریافت دسته چک نامهمعرفی بانک پارسیان شعبه شهید بهشتی شرقی رئیس رئیس 98/1/28 98-1336

 سرپرست آقای مهندس شریفی فرد 98/2/17 98-1337
 و توسعه شهری سازمانمعاونت برنامه ریزی 

 مدیریت پسماند شهرداری تهران
 ندارد پرداخت دومین صورت وضعیت

 سرپرست آقای مهندس شریفی فرد 98/2/17 98-1338
 معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان

 مدیریت پسماند شهرداری تهران
 ندارد اعالم برنامه زمان بندی مناطق

 دبیر کل حیآقای مهندس صال 98/2/17 98-1339
ه فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ب

 ایران
 دارد شرکت در مجمع عمومی ساالنه

 دارد 18انتقال پرونده به شعبه  بیمه تامین اجتماعی 9شعبه  رئیس رئیس 98/2/17 98-1340

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/2/22 98-1341
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 رانبازرگانی ته
 هایمعرفی بنکدار پور جهت حضور در نشست

 هم اندیشی درحوزه پژوهش
 ندارد

 سرپرست آقای مهندس شریفی فرد 98/2/25 98-1342
 معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان

 مدیریت پسماند شهرداری تهران
 ندارد ماهه 4صورت وضعیت 

 سرپرست آقای مهندس شریفی فرد 98/2/29 98-1343
 نت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمانمعاو

 مدیریت پسماند شهرداری تهران
 ندارد اعالم برنامه زمان بندی مناطق

 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/2/31 98-1344
با  حضور خانم خانلو در کارگاه آموزشی آشنایی

 اقتصادی هایقوانین مالیاتی در تشکل
 ندارد

 سرپرست آقای مهندس شریفی فرد 98/3/1 98-1345
 معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان

 مدیریت پسماند شهرداری تهران
 ندارد درخواست برنامه زمانبندی بازدید از مناطق

 اتاق بازرگانی تهران رئیس آقای مهندس خوانساری 98/3/1 98-1346
 وعضویت سندیکا در کمیسیون اقتصاد، نوآوری 

 دیجیتالتحول 
 ندارد

 ندارد شکایت کیفری از قاضیئی دادگستری تهران رئیس رئیس 98/3/5 98-1347

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/3/5 98-1348
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 وعضویت سندیکا در کمیسیون اقتصاد، نوآوری 

 تحول دیجیتال
 ندارد

 دبیر کل س صالحیآقای مهند 98/3/8 98-1349
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد شرکت در مجمع عمومی ساالنه

 ندارد استفاده از تسهیالت اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/3/12 98-1350

 معاون آقای مهندس سنجری فرد 98/3/19 98-1351
نعت انی، ارتباط با صدفتر همکاریهای فراسازم
 دانشگاه

 ندارد ارسال اسامی اعضا در حوزه اینترنت اشیا

 سازمان فناوری اطالعات ایران معاون آقای سیف 98/3/13 98-1352
ق نمایندگان اتا هیأتمعرفی آقای محمودی در 
 ایران

 دارد

 دارد ل مستندات جهت رتبه بندی شرکت هاارسا مرکز ملی رتبه بندی مدیر عامل آقای امین ا.. فرهادی 98/3/21 98-1353

 ندارد تغییر کد واژه دامین مرکز ثبت دامنه کشوری ایران مدیریت مدیریت 98/3/27 98-1354

 ندارد تمدید تفاهم نامه نمرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایرا مدیر عامل آقای مهندس ملکی 98/3/27 98-1355

 دیریت مالیم مدیریت مالی 98/4/5 98-1356
ریزی و توسعه شهری سازمان مدیریت برنامه

 پسماند
 ندارد ارسال شماره حساب

 مدیرعامل آقای مهندس اعتدالی 98/3/30 98-1357
شرکت آروین و رئیس ستاد برگزاری 

 نمایشگاه
 ندارد استفاده از لوگوی سندیکا
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 پیگیری موضوع سازمان سمت مخاطب تاریخ شماره

 آقای مهندس گردان 98/4/1 98-1358
مدیر کل برق و 
 الکترونیک

 ت صنعت، معدن و تجارتوزار
گیرنده  هایمعرفی شرکت ها برای دستگاه
 متحرک ماهواره ای

 ندارد

 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/3/29 98-1359
ی حضور خانم بنکدار پور در دوره برنامه ریز

 استراتژیک در تشکل ها
 ندارد

 ندارد عقد تفاهم نامه رکز داوری اتاق بازرگانی ایرانم دبیر کل آقای مهندس محبی 98/4/5 98-1360

 کمیسیون اقتصاد، نوآوری و تحول دیجیتال رئیس آقای مجید صدری 98/4/5 98-1361
 وعضویت سندیکا در کمیسیون اقتصاد، نوآوری 

 تحول دیجیتال
 ندارد

 دارد مستندات برای دریافت تسهیالتارسال  اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/4/5 98-1362

 رئیس شعبه شاهین 98/4/9 98-1363
رئیس شعبه 
 شاهین

 ندارد پرینت حساب ها بانک تجارت

 رئیس سازمان در حوزه کسب و کار فضا پایه مشاور خانم دکتر یزدانی 98/4/10 98-1364
آمادگی سندیکا برای دعوت به گردهم آیی 

 دانش بنیان هایشرکت
 ندارد

 سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی عضو مدیران عامل 98/4/15 98-1365
دانش بنیان و  هایدعوت به گردهم آیی شرکت

 حوزه فضایی هایاستارت آپ
 دارد

 آقای دکتر تیمور پور 98/4/15 98-1366
مدیر برنامه  

 ریزی
 ندارد عدد 5پرداخت هزینه نشریه باالتر از  شرکت دنیای پردازش

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/4/15 98-1367
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
ان معرفی خانم بنکدار پور در دوره آموزشی زب

 بدن
 ندارد

 سرپرست آقای مهندس شریفی فرد 98/4/15 98-1368
 معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان

 مدیریت پسماند شهرداری تهران
 دارد نامه زمان بندی مناطقاعالم بر

98-1369 98/4/16 
آقای مهندس فالح 

 جوشقانی
 ندارد GPSتعرفه  سازمان تنظیم مقررات رئیس

98-1370 98/4/18 
آقای مهندس شرکت 

 معصوم
 ندارد تغییر نام شیوه نرم افزار شرکت شیوه نرم افزار مدیرعامل

 سرپرست آقای مهندس شریفی فرد 98/4/18 98-1371
 نت برنامه ریزی و توسعه شهری سازمانمعاو

 مدیریت پسماند شهرداری تهران
 3وگ عدم تغییر دستگاه تلتونیکا و ارسال کاتول

 تا شرکت تامین کننده
 دارد

 ندارد تکمیل بانک اطالعاتی حساب بانکی تشکل ها اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/4/22 98-1372

 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/4/22 98-1373
ه معرفی خانم ها بنکدار پور و خانلو در دور

 آموزشی گزارش نویسی
 ندارد

98-1374 98/4/23 
آقای مهندس شرکت 

 معصوم
 ندارد به سندیکا 98پرداخت حق عضویت  شیوه نرم افزار گستر اسیا مدیرعامل

98-1375 98/4/25 
رکت آقای مهندس ش
 معصوم

 شیوه نرم افزار گستر اسیا مدیرعامل
معرفی نماینده جهت دریافت چک حق عضویت 

97 
 ندارد

 ناداره نظارت بر اماکن عمومی استان اصفها رئیس رئیس 98/4/31 98-1376
معرفی محصوالت و خدمات گروه مخابراتی 
 کاوشکام آسیا در هتل آسمان شهر اصفهان

 ندارد

 موسسه رایانه شهر تهران مدیر عامل ی مهندس نظریآقا 98/4/31 98-1377
 ارسال یک نمونه دستگاه مورد تایید سازمان

 فناوری اطالعات به سندیکا
 ندارد

 ندارد ارسال نمونه دستگاه تامین کننده هایشرکت مدیران عامل مدیران عامل 98/4/31 98-1378

 تهران اداره کل امور مالیاتی مرکز رئیس رئیس 98/5/1 98-1379
معرفی خانلو به عنوان نماینده جهت ممیزی 

 96پرونده سال 
 ندارد

 ندارد به سندیکا 98پرداخت حق عضویت  شرکت فرجاد سیستم پرداز مدیر عامل آقای مهندس سهل البیع 98/5/6 98-1380

 ندارد 97ماده  3الیحه دفاع از بند  حل اختالف مالیاتی هیأترئیس    98/5/1 98-1381

 ندارد ردیاب هایاعالم قیت جدید دستگاه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه مسئول آقای حسینی 98/5/5 98-1382

 آقای مهندس گردان 98/5/7 98-1383
مدیر کل برق و 
 الکترونیک

 ندارد GPSتعرفه  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/5/8 98-1384
ت اجتماعی اتاق امور تشکل ها و مسئولی

 بازرگانی تهران
 ندارد یمعرفی نعیمی و حمیدی برای دوره نامه نگار

 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/5/7 98-1385
دوین تمعرفی نامه خانم بنکدار در دوره آموزشی  

 استراتژی تحقیقات و توسعه
 ندارد

 ندارد عضویت رایگان در سندیکا هایشرکت لمدیران عام مدیران عامل 98/5/8 98-1386
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 آقای حسنی 98/5/14 98-1387

مدیر صورت 
وضعیت 
 الکترونیک

 ندارد افزار پرداز توسعه هایصورت وضعیت دستگاه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

 ندارد 98ت سه ماه اول سال پرداخت صورت وضعی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران  آقای نور بخش 98/5/14 98-1388

 بیمه تامین اجتماعی شعبه ....... رئیس 98/5/13 98-1389
اعالم نحوه پرداخت حقوق خانم بنکدار در 

 بهمن اسفند و فرودین اردیبهشت هایماه
 دارد

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/5/13 98-1390
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد لهام سیفی برای دوره نامه نگاریمعرفی ا

 ندارد نظر سنجی در خصوص سندیکا سندیکای شناسایی و مکان یابی رادیویی مدیران عامل مدیران عامل 98/5/15 98-1391

 مدیر کل آقای مهندس کیوان گردان 98/5/19 98-1392
صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت معدن 

 تجارت
 دارد تولید داخل هایارسال فهرست توانمندی

 ندارد نمایندگان هیأتحضور سندیکا در  اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/5/22 98-1393

 مدیر کل آقای مهندس کیوان گردان 98/5/26 98-1394
صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت معدن 

 تجارت
 هاعالم سندیکا به عنوان مرجع در خصوص تعرف

 دستگاه
 ندارد

 دارد ارسال تفاهم نامه جهت امضاء مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران دبیر کل آقای مهندس محبی 98/5/26 98-1395

 ندارد معرفی نامه خانم خانلو بانک ملی ایران رئیس رئیس 98/6/1 98-1396

 نطات ایرافدراسیون فناوری اطالعات و ارتبا رئیس آقای مهندس طالیی 98/6/3 98-1397
معرفی نامه اقای کالهی جهت حضور در مجمع 

 عمومی عادی فدراسیون
 ندارد

 ندارد امضای تفاهم نامه دانشگاه صنعتی شریف رئیس آقای دکتر فتوحی 98/4/31 98-1398

 ندارد برگ تشخی  مالیات اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس رئیس 98/6/6 98-1399

 اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس رئیس 98/6/6 98-1400
ی  معرفی خانلو انجام امور مربوط به برگ تشخ

 مالیات اشخاص حقوقی
 ندارد

 ندارد 98پرداختی حق عضویت  شرکت پایوند مدیرعامل آقای مهندس حسینی 98/6/9 98-1401

 ندارد بدهی بیمه شرکت تامین صنعت باختر سسات دانش بنیانمرکز شرکتها و مو رئیس آقای دکتر صاحب کار 98/6/11 98-1402

 آقای حسنی 98/6/16 98-1403

مدیر صورت 
وضعیت 
 الکترونیک

 ندارد 98پرداخت صورت وضعیت چهار ماه اول سال  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران

98-1404 98/6/16 
آقای مهندس افشین 

 کالهی

 هیأترئیس 
 مدیره

 ندارد دانش بنیان بودن شرکت تامین صنعت باختر دانش بنیان ایران هایمجمع تشکل

 ندارد عقد و امضای تفاهم نامه فی مابین فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران دبیر کل آقای مهندس عیقرلو 98/6/16 98-1405

 ندارد وزشی ارائه موثردوره آم فدراسیون حمل و نقل و لجستیک ایران مدیر آقای مهندس ملکی 98/6/20 98-1406

 وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران معاون آقای دکتر مرتضی براری 98/6/23 98-1407
 هایمعرفی نفرات برای برگزاری رویداد ماهواره

 مخابراتی و کاربردهای آن
 ندارد

 ندارد معرفی نامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران  آقای نور بخش 98/6/23 98-1408

98-1409 98/6/26 
آقای مهندس رضایی 

 ثمرین
 رئیس

و  اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن
 تجارت استان تهران

 ندارد ثبت سفارش شرکت ره نگار فردا

 مدیرعامل آقای مهندس اعتدالی 98/6/25 98-1410
شرکت آروین و رئیس ستاد برگزاری 

 نمایشگاه
 دنیای عودت ده درصد مبلغ نمایشگاه به شرکت

 پردازش
 ندارد

98-1411 98/7/6 
آقای مهندس حسین فالح 

 جوشقانی
 معاون

وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و 
 ارتباطات رادیویی

 معرفی نماینده برای جلسه تصویب آیین نامه
 تأیید نمونه تجهیزات مخابراتی

 ندارد

 ندارد جوابیه نامه مشکالت تحریم ها در تشکل ها ایراناتاق بازرگانی  هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/7/6 98-1412

 ندارد 98ماه اول سال  5پرداخت صورت وضعیت  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/7/15 98-1413

 آقای دکتر سالح ورزی 98/7/15 98-1414
 هیأترئیس 

 مدیره
 دارد ت سندیکا در آن سازمانعضوی سازمان ملی کارآفرینی ایران

 ندارد بندیماننتایج بازدیدهای پروژه در اتمام برنامه ز سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/7/7 98-1415

 ندارد رزرو اتاق جلسات برای مجمع اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/7/7 98-1416

 رئیس آقای دکتر صاحب کار 98/7/7 98-1417
مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان و 
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

  مشکالت مالی بیمه شرکت تامین صنعت باختر
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 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/7/7 98-1418
معرفی نامه خانم بنکدار در دوره آموزشی 

 ت جلسات و ساختار تصمیم گیریمدیری
 ندارد

 ندارد دریافت حسن انجام کار سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/7/17 98-1419

 مدیر کل آقای مهندس کیوان گردان 98/7/13 98-1420
صنایع برق و الکترونیک وزارت صنعت معدن 

 تجارت
ک، جهت تکمیل فرم کمیسیون ماده ی
 های ردیابکارشناسی تعرفه واردات دستگاه

 دارد

 ندارد گزارش پروژه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/7/24 98-1421

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/8/4 98-1422
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
برای دوره مقررات معرفی فخیمی و حمیدی 

 صادرات و واردات
 ندارد

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/8/4 98-1423
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد لغو درخواست اتاق جلسات

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/8/6 98-1424
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
رای دوره مقررات صادرات و معرفی همتی ب

 واردات
 ندارد

 ندارد درخواست روزنامه رسمی تغییر سندیکا اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/8/12 98-1425

 ندارد دریافت چک کاویانی بانک پارسیان رئیس رئیس 98/8/12 98-1426

 ناتاق بازرگانی ایرا هایمعاونت امور تشکل معاون آقای سیف 98/8/12 98-1427
عدم نیاز تمدید کارت عضویت به شماره 

11143098 
 ندارد

 دارد ارسال صورت وضعیت بازدید از مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/8/13 98-1428

 ندارد به سندیکا 98اخت حق عضویت پرد ره نگار گستر مدیر عامل آقای مهندس عطار زاده 98/8/16 98-1429

 ندارد به سندیکا 98پرداخت حق عضویت  ایریسا مدیر عامل آقای مهندس نجف آبادی 98/8/19 98-1430

 دارد دریافت توکن تهران 525دفتر اسناد رسمی  مدیر آقای میروکیلی 98/8/20 98-1431

 ندارد پرداخت حق عضویت  به سندیکا رین هوشمندطلوع آ مدیر عامل آقای مهندس ابراهیمیان 98/8/20 98-1432

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/8/20 98-1433
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
ات معرفی خانم مردانی برای دوره مقررات صادر

 و واردات
 ندارد

 ندارد 98ی و حق عضویت سال پرداخت ورود ایریسا مدیر عامل آقای مهندس نجف آبادی 98/8/20 98-1434

 ندارد ارسال آگهی مجمع عمومی عادی به اتاق ناتاق بازرگانی ایرا هایمعاونت امور تشکل معاون آقای سیف 98/8/20 98-1435

 ندارد پرداخت بدهی حق عضویت به سندیکا شرکت دلفین مدیرعامل آقای مهندس باطنی 98/8/20 98-1436

 ندارد صورت حساب سندیکا سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل دس علیپورآقای مهن 98/8/20 98-1437

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/8/20 98-1438
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
ی معرفی بنکدار برای دوره آموزش دوره آموزش
 نحوه راهاندازی واحد آموزش در تشکلها

 ندارد

 ناتاق بازرگانی ایرا هایمعاونت امور تشکل معاون آقای سیف 98/8/20 98-1439
 دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیر

 مالی
 ندارد

 ندارد پرداخت بدهی حق عضویت به سندیکا طلوع ایده و روش مدیر عامل آقای مهندس آزادی 98/8/20 98-1440

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/8/22 98-1441
تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق  امور

 بازرگانی تهران
 معرفی فخیمی برای دوره آموزش دوره آموزشی
 نحوه راهاندازی واحد آموزش در تشکلها

 ندارد

 ندارد صدور کارت برای آقای میثم غنی زاده اتاق بازرگانی تهران دبیر کل آقای دکتر عشقی 98/8/25 98-1442

98-1443 98/8/29 
محمد رضا  آقای مهندس
 عرب

مدیر روابط 
 عمومی

 اتاق بازرگانی ایران
فایل ضبط شده از مجمع عمومی را در قالب 

DVD 
 ندارد

 سرپرست آقای مهندس فتوحی 98/9/2 98-1444
معاونت توسعه کاربرد و خدمات فضایی 

 سازمان فضایی ایران
ه پیشنهادات سندیکا برای درباره نصب ایستگا

 سامانه ناوبری
 ندارد

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/9/3 98-1445
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد لغو درخواست اتاق جلسات

 ندارد گزارش عملکرد خرداد ماه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/9/4 98-1446

 ندارد گزارش عملکرد تیر ماه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران دیرعاملم آقای مهندس علیپور 98/9/4 98-1447

 ندارد گزارش عملکرد مرداد ماه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/9/4 98-1448

 ندارد زارش عملکرد شهریور ماهگ سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/9/4 98-1449

 ندارد گزارش عملکرد مهر ماه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/9/4 98-1450

 ندارد گزارش عملکرد آبان ماه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/9/4 98-1451
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 ندارد قیمت فروش دستگاه تلتونیکا ره نگار گستر بانک مرکزی رئیس رئیس 98/9/4 98-1452

 اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران - مالیاتیامور  مدیر 98/9/9 98-1453
دریافت برگ تشخی  اوراق مالیاتی و گزارش 

 96حسابرسی سال 
 ندارد

 مدیران عامل 98/9/9 98-1454
محترم 

 عضو هایشرکت
 ندارد پرداخت بدهی ها به سندیکا ی و مکان یابی رادیوییسندیکای شناسای

 ندارد عضویت رایگان در سندیکا هایشرکت مدیران عامل مدیران عامل 98/9/11 98-1455

 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/9/11 98-1456
سه نسخه صورت جلسه و یک نسخه لیست 

آگهی در حضور و غیاب اعضا جهت چاپ 
 روزنامه رسمی و سایر اقدامات الزم

 ندارد

 ندارد کارتمعرفی نامه اقای کاویانی برای انتقال سیم همراه اول ـ ـ 98/9/2 98-1457

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/9/16 98-1458
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
معرفی نامه جهت حضور در دوره آموزشی 

 ی با قوانین امور مالیاتیآشنای
 ندارد

 ندارد معرفی اقای مردی اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران - مالیاتیامور  مدیر 98/9/16 98-1459

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/9/16 98-1460
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
معرفی نامه جهت حضور در دوره آموزشی 

 قوانین امور مالیاتی آشنایی با
 ندارد

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/9/16 98-1461
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد لغو درخواست اتاق جلسات

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/9/17 98-1462
 هوشمند RFPدرخواست جلسه جهت تهیه 

 های پسماندسازی سطل
 ندارد

 ندارد هزینه قرارداد %25درخواست ابالغ افزایش  سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای جعفر ورامینی 98/9/17 98-1463

 ندارد درصد بخشودگی92 اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران - مالیاتیامور  مدیر 98/9/17 98-1464

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/9/18 98-1465
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
معرفی نامه جهت حضور در دوره آموزشی 

 آشنایی با قوانین امور مالیاتی
 ندارد

 ندارد بیمه تکمیلی هایارائه تعرفه بیمه اسماری رئیس رئیس 98/9/19 98-1466

 نظام صنفی رایانه ای تهران یردب آقای مهندس آذرکار 98/9/23 98-1467
عضویت سندیکا در کارگروه حمل و نقل 

 هوشمند
 ندارد

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/9/24 98-1468
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد حمایت از ایده شو راینکس

 رئیس آقای مهندس خوانساری 98/9/25 98-1469
اتاق  هایور تشکلشورای عالی نظارت ام

 بازرگانی ایران
 ندارد تغییر نام سندیکا

 آقای مهندس پارسا 98/9/26 98-1470
 هیأترئیس 

 مدیره
 ندارد ارعدم صدور گواهی گمرکی برای تولید نرم افز فدراسیون صادرات انرژی

 اتاق بازرگانی تهران دبیر کل آقای دکتر عشقی 98/10/1 98-1471
گاه ق تهران برای  نمایشاستفاده از لوگوی اتا

 راینکس
 ندارد

 ندارد ictمعرفی بنکدارپور جهت حضور در اتاق فکر  دانش بنیان ایران هایمجمع تشکل دبیر کل آقای مهندس برزگری 98/10/2 98-1472

 آقای مهندس ظهوریان 98/10/2 98-1473

 هیأتدبیر 
نظارت بر 
 مطبوعات

 دارد شیااینترنت ا 4ارسال نشریه  وزارت ارشاد

 آقای مهندس ظهوریان 98/10/2 98-1474

 هیأتدبیر 
نظارت بر 
 مطبوعات

 دارد اینترنت اشیا 3ارسال نشریه  وزارت ارشاد

 ندارد گزارش عملکرد آذر ماه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/10/3 98-1475

98-1476 98/10/4 
 آقای مهندس رضایی

 ثمرین
 رئیس

و  اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن
 تجارت استان تهران

 دارد ثبت سفارش شرکت تالش توسعه نیک آریا

 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/10/4 98-1477
تاییدیه پرداخت کمک بالعوت جهت ارائه به 

 اداره دارایی
 ندارد

 ندارد بیمه تکمیلی هایارائه تعرفه عضو سندیکا هایشرکت مدیران عامل ان عاملمدیر 98/10/8 98-1478

 ندارد اشکال در مناقصه شرکت توزیع برق استان کردستان مدیرعامل آقای مهندس هیوا لهونیان 98/10/8 98-1479
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 ناحیه یک 4دادسرا شعبه  98/10/9 98-1480
 4دادسرا شعبه 
 ناحیه یک

 ندارد توافق نامه اقای قاضی ه یکناحی 4دادسرا شعبه 

 ندارد یمعرفی نامه آقای بختیاری جهت امور مالیات اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران - مالیاتیامور  مدیر 98/10/9 98-1481

 ندارد ارائه خدمات و تعرفه قیمت بیمارستان فوق تخصصی بازرگانان رئیس آقای ایروانی منش 98/10/10 98-1482

 ندارد 98پرداخت حق عضویت سال  هایدریافت چک شرکت شیوه نرم افزار مدیرعامل آقای مهندس قره سفلو 98/10/14 98-1483

 ندارد معرفی نامه ستادیران رئیس رئیس 98/10/17 98-1484

 اتاق بازرگانی ایران هایامور تشکل معاون آقای سیف 98/10/17 98-1485
آموزشی معرفی نامه خانم بنکدار در دوره 

 مدیریت ریسک
 ندارد

 ندارد اداره مالیات حل اختالف مالیاتی بدوی هیأت هیأت 98/10/18 98-1486

 ندارد اداره مالیات حل اختالف مالیاتی بدوی هیأت هیأت 98/10/18 98-1487

 ندارد اداره مالیات حل اختالف مالیاتی بدوی هیأت هیأت 98/10/18 98-1488

 ندارد تبریک انتصاب اتاق بازرگانی ایران هایتشکل ها و استان معاون آقای مظفر علیخانی 98/10/22 98-1489

 ندارد پرینت حساب برای ستاد ایران بانک پارسیان رئیس ـ 98/10/22 98-1490

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/10/23 98-1491
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد ه جهت حضور در دوره آموزشیمعرفی نام

 ندارد رانمعرفی نامه خانم خانلو جهت ثبت نام ستادی دفتر پیشخوان مدیر ـ 98/10/25 98-1492

 ندارد اطالع رسانی برگزاری رویداد راینکس اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس ـ 98/10/28 98-1493

 ندارد سال لیست اعضای سندیکاار بیمه آسماری رئیس ـ 98/10/28 98-1494

 ندارد دعوت به جلسه کمیته صنفی ـ ـ آقای امین مجدم 98/10/28 98-1495

 ندارد دعوت به جلسه کمیته صنفی ـ ـ خانم حاج محمد تقی 98/10/28 98-1496

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/10/28 98-1497
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
آقای قاضی در صورت  MBAرائه گواهی ا

 صالحدید
 ندارد

 ندارد تمدید قرارداد سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/11/1 98-1498

 دارد ه پسماندارسال گزارش تکمیلی و نهایی پروژ سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/11/5 98-1499

 دبیر آقای دکتر منطقی 98/11/5 98-1500
بنیان ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش

 هوایی و هوانوردی
 ندارد امضای تفاهم نامه فی مابین

 صندوق نوآوری و شکوفایی رئیس آقای دکتر وحدت 98/11/5 98-1501
دانش بنیان  هایبرگزاری نشست با شرکت
 سندیکا

 ندارد

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/11/6 98-1502
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ندارد معرفی نامه جهت حضور در دوره آموزشی

 ندارد دعوت در همایش راینکس شرکت فناپ مدیرعامل آقای جوانمردی 98/11/6 98-1503

 آقای پنجی زاده 98/11/7 98-1504

مدیر پروژه 
 یهاتوسعه پلتفرم

ارتباط خودرو و 
 مولتی مدیا

 ندارد دعوت در همایش راینکس شرکت سایپا یدک

 دارد ارائه صورت وضعیت مالی پسماند سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/11/5 98-1505

 ندارد هت همکاریدرخواست جلسه ج سازمان نقشه برداری رئیس آقای مهندس شفیعی 98/11/13 98-1506

 ندارد معرفی خانم مجدی برای بیمه تکمیلی بیمه آسماری مدیریت مدیریت 98/11/13 98-1507

 مدیرعامل آقای دکتر تقی خانی 98/11/14 98-1508
مدیرعامل موسسه آموزش اتاق بازرگانی 

 E676:I676تهران+
علت عدم حضور اقای محسن رشیدی در کالس 

 گریاصول البی
 ندارد

 اتاق بازرگانی ایران هایاستان ها و تشکل معاون آقای مهندس علیخانی 98/11/19 98-1509
صول معرفی نامه خانم بنکدار در دوره آموزشی ا

 قواعد و فنون مذاکره و رایزنی در تشکلها
 ندارد

 ندارد مجدد برای رتبه بندی سندیکا بررسی اتاق بازرگانی ایران هایاستان ها و تشکل معاون آقای مهندس علیخانی 98/11/27 98-1510
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98-1511 98/11/27 
آقای مهندس حسین فالح 

 جوشقانی
 معاون

وزیر و رییس سازمان تنظیم مقررات و 
 ارتباطات رادیویی

 ندارد درخواست جلسه جهت همکاری

 ندارد دعوت نامه راینکس سازمان ها و ارگان ها لیست مدعوین لیست مدعوین 98/11/28 98-1512

 ندارد معرفی نامه خانلو اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس ـ 98/11/29 98-1513

 ندارد معرفی نامه بختیاری اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس ـ 98/11/29 98-1514

 ندارد الیحه اداره کل امور مالیاتی مرکز تهران رئیس ـ 98/11/29 98-1515

 معاون هندس جمالی نژادآقای م 98/11/30 98-1516
 عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر
کشور و رئیس سازمان شهرداری ها و 

 دهیاریهای کشور
 ندارد دعوت نامه راینکس

 مدیر کل خانم دکتر حصاری 98/11/30 98-1517
دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری 
 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور

 ندارد کسدعوت نامه راین

 مدیر خانم دکتر شاهوردی 98/11/30 98-1518
توانمند سازی صندوق نوآوری و شکوفایی 

 ریاست جمهوری
 ندارد دعوت نامه راینکس

 رئیس آقای دکتر صاحب کار 98/11/30 98-1519
مرکز شرکتهای دانش بنیان و معاونت علمی 

 و فناوری ریاست جمهوری
 ندارد دعوت نامه راینکس

 ندارد دعوت نامه راینکس دبیرخانه صندوق پژوهش و فناوری سرپرست آقای دکتر بهروز 98/11/30 98-1520

 ندارد کنسل شدن مراسم سازمان ها و ارگان ها لیست مدعوین لیست مدعوین 98/11/30 98-1521

 دارد آذر و دی ماه هایملکرد ماهگزارش ع سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران مدیرعامل آقای مهندس علیپور 98/12/12 98-1522

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/12/12 98-1523
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 دارد کنسل شدن مراسم

 ندارد درخواست جلسه جهت همکاری های شهری کشوراتحادیه تاکسیرانی مدیرعامل آقای مهندس ضامنی 98/12/13 98-1524

 مدیر آقای مهندس ملکی 98/12/12 98-1525
امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق 

 بازرگانی تهران
 ارسال پروپوزال

 طرح پژوهشی جهت حمایت مالی
 دارد
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 حق عضویت اعضاپرداخت وضعیت : جدول 5پیوست

ت
وی

ض
ع

 

 عنوان شرکت
تاریخ 

 عضویت
 توضیح بدهکاری کاریبده مدیر عامل شهر

 و قبل 98عضویت  125,000,000 مهندس پدرام قانعی پور اصفهان 1389/7/1 آروین پیشگام سامانه 101

 و قبل 98عضویت  82,800,000 مهندس امیر منصور عطار تهران 1389/7/1 آسا نرم افزار 102

 98تسویه تا پایان  0 مهندس علی رضا کشاورز تهران 1389/7/1 افزار ایمنی احصا 103

 98تسویه تا پایان  0 مهندس حسن پریدار انتهر 1389/7/1 افزار پرداز توسعه 104

 و قبل 98عضویت  150,000,000 مهندس احمد رضا شاه آبادی تهران 1389/7/1 اندیشه الکترونیک مهسا 105

 98تسویه تا پایان  0 مهندس ایرج نجف آبادی اصفهان 1389/7/1 یریساا -سیستم ها و اتوماسیون  106

 و قبل و آگهی 98عضویت  66,100,000 دکتر محمد علی پور روستا یزد 1389/7/1 پیشگامان عصر ارتباطات 107

 و قبل و آگهی 98عضویت  61,640,000 دکتر محمد رضا کاویانی تهران 1389/7/1 تامین صنعت باختر 108

 98تسویه تا پایان  0 مهندس سعید محمودی تهران 1389/7/1 تراشه پرداز پویا 109

 96فقط عضویت  16,800,000 مهندس مهرداد یار احمدی تهران 1389/7/1 ارداده نمایان ماندگ 110

 98تسویه تا پایان  0 مهندس افشین کالهی تهران 1389/7/1 ره نگار فردا 111

 98تسویه تا پایان  0 مهندس امین علی اکبریان تهران 1389/7/1 شیوه نرم افزار گستر آسیا 112

 و آگهی 98عضویت  60,720,000 مهندس داوود درخشان شهدم 1389/7/1 طراحان کنترل شرق 113

 98تسویه تا پایان  0 دکتر علی فتوت احمدی تهران 1389/7/1 مخابرات کاوش کام آسیا 114

 98تسویه تا پایان  0 مهندس محمد جواد انبیایی تهران 1389/7/1 گفام -گسترش فناوری اطالعات  115

 و قبل 98عضویت  118,800,000 مهندس مهدی پور محمدی تهران 1389/7/1 ا(فن آوران اطالعات آرمان )مسف 116

 98تسویه تا پایان  0 مهندس سید مصطفی حسینی تهران 1389/7/1 نوین پایوند 117

 و قبل 98عضویت  44,000,000 مهندس سهیل آزادی تهران 1389/7/1 طلوع ایده و روش 118

 و قبل 98عضویت  82,800,000 ندس تدینمه تهران 1389/7/1 نیمه هادی عماد 119

 98فقط عضویت  24,000,000 مهندس حمید رضا سهل البیع تهران 1390/10/1 فرجاد سیستم پرداز 120

 و قبل 98عضویت  118,800,000 مهندس بهرام مواسات تهران 1390/12/1 خدمات مهندسی و بازرگانی مکرر 121

 98فقط عضویت  24,000,000 مهندس فرنوش فخیمی رانته 1391/1/1 مهندسی پارس جی پی اس 122

 و قبل 98عضویت  131,000,000 مهندس ایرج وطن نواز تهران 1391/2/10 ایمن تابلو 123

 و قبل 98عضویت  104,400,000 مهندس کامل شهسواری تهران 1391/12/1 راهبرد فناوری هفت سین 124

 و قبل 98عضویت  117,600,000 ر شهرام حسین زادهدکت اصفهان 1392/2/1 تجارت آروین پیشرو 125

 و قبل 98عضویت  40,800,000 مهندس سید امیر حسین هاشمی تهران 1392/4/1 توسعه فناوری اطالعات خوارزمی 126

 و قبل 98عضویت  100,080,000 مهندس اکبر براتی  تهران 1392/4/5 آناد صنعت سپهر 127

 98بدهی قبل از  58,800,000 مهندس مصطفی ابراهیمیان تهران 1392/6/1 طلوع آرین هوشمند 128

 و قبل 98عضویت  111,600,000 مهندس سید محسن ناظری اصفهان 1392/7/1 اندیشه گویان آفتاب 129

 و قبل 98عضویت  110,400,000 دکتر مرتضی مغیثی تهران 1392/7/30 پارس تکنولوژی 130

 98تسویه تا پایان  0 مهندس حمزه محمدی  اصفهان 1392/10/1 شید(ایده پردازان پارسی فردا )راد 131

 و قبل 98عضویت  104,400,000 مهندس سید بحرالدین مکی نژاد تهران 1392/10/1 اندیشه نگار  132

 98فقط عضویت  24,000,000 مهندس فرهاد معانی تهران 1393/2/16 پارس تجهیز آریا 133
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 توضیح بدهکاری کاریبده مدیر عامل شهر

 98تسویه تا پایان  0 مهندس حامد عطار زاده مشهد 1393/5/22 ره نگار گستر کار آفرین 134

 و قبل 98عضویت  91,200,000 مهندس محمد رفیعی شیراز 1393/6/1 پیشگامان آسیا 135

 98فقط عضویت  24,000,000 مهندس احمد رحمانی تهران 1393/7/15 ارتباطات پرشیا 136

 و قبل 98عضویت  87,600,000 اصغر گرامی مهندس اصفهان 1393/9/1 پارس نما دقیق رهجو 137

 و قبل 98عضویت  87,600,000 مهندس مجید یلی نژاد تهران 1393/9/3 اورنگ کاالی آشار 138

 و قبل 98عضویت  66,000,000 مهندس مسعود باطنی اصفهان 1393/10/10 سامانه ساز دلفین 139

 و قبل 98عضویت  49,200,000 س حسین خسروی رشخواریمهند مشهد 1394/2/1 ارتباطات طالیی شرق )گلد نت( 140

 98تسویه تا پایان  0 مهندس عباس آسیاچی تهران 1394/5/11 دنیای پردازش 141

 98تسویه تا پایان  0 مهندس عادل جعفر پور شیراز 1394/8/27 اورنگ پژوهان پارسه 142

 98تا پایان  تسویه 0 مهندس جعفر پشامی تهران 1394/10/5 توسن البرز  143

 و قبل 98عضویت  70,200,000 - تهران 1394/10/7 فناوری اطالعات سینا وب 144

 و قبل 98عضویت  66,000,000 مهندس علی استکی اصفهان 1394/10/9 فاتحان سپهر جم 145

 قبلو  98عضویت  66,000,000 مهندس محمود جعفری ورامینی تهران 1394/12/22 ایمن ناوگان خلیج فارس 146

 98تسویه تا پایان  0 مهندس حسین سحابی روشن تهران 1394/12/22 مکان پرداز رایمند 147

 و قبل 98عضویت  51,440,000 دکتر فرزاد ابراهیمی تهران 1395/11/11 گروه بیتا 148

 هیو قبل و آگ 98عضویت  50,000,000 مهندس علی خنج تهران 1397/2/26 راهکارهای نرم افزاری آسمان 149

 و قبل 98عضویت  32,400,000 مهندس سید علی یزدی نژاد تهران 1397/3/7 سامانه های هوشمند راه ابریشم 150

 98فقط عضویت  24,000,000 مهندس محمد قیصری تهران 1397/7/8 مرکز تحقیقات اینترنت اشیا  151

 98تا پایان  تسویه 0 مهندس بهروز رضا پور مشهد 1397/10/3 رادار فراتک هوشمند 152

 98تسویه تا پایان  0 مهندس میثم غنی زاده تهران 1398/4/1 هیرو نگار پارس 153

 98تسویه تا پایان  0 مهندس امید رکاب ساز تهران 1398/5/23 افزار )مبنا(مشاوران برگزیده نرم 154

 گانعضویت موقت رای 0 دکتر قاسم درخشان تهران 1398/06/03 اندیشه هوشمند مانا 155

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس محمد شاه حیدری تهران 1398/05/23 نقش نگاران توسعه 156

 عضویت موقت رایگان 0 ایمهندس مرتضی ایگه تهران 1398/06/12 فناوری اطالعات سپهر ایرانیان )فناسا( 157

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس زارع تهران 1398/06/12 کبری سامانه 158

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس بهرام ابوالمعالی تهران 1398/06/12 دگاهی ابرگان البرزفرو 159

 عضویت موقت رایگان 0 دکتر واحدی تهران 1398/06/12 حجت فناور پژوه 160

 عضویت موقت رایگان 0 وردیمهندس نجم الدین شاه آبادخرم 1398/06/12 الکترو فراز رابین 161

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس محمود نجفی تهران 1398/06/12 نصیر موج گسترش 162

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس سارا میرشکاری تهران 1398/06/12 کشت یار 163

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس محمد مهینی تهران 1398/06/12 ویرا تک شریف 164

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس مهدی نظری تهران 1398/06/12 مهندسی پیشگام صنعت غدیر 165

 98تسویه تا پایان  0 مهندس میثم صالحی تهران 1398/08/01 ارتباط الکترونیک شناسا )شلر( 166

 98تسویه تا پایان  0 مهندس آزاد معروفی تهران 1398/06/12 الوان ارتباط 167
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 98ایان تسویه تا پ 0 مکانیمهندس عباس گل مشهد 1398/06/12 برق و الکترونیک سجاد 168

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس مهران صدقی تهران 1398/08/12 نگار فردااطلس ره 169

 98تسویه تا پایان  0 مهندس محمدعلی خدایی تهران 1398/08/12 نگار آریااطلس ره 170

 98ورودیه و عضویت  25,000,000 مهندس سعید اشتیاقی تهران 1398/08/26 مجیر الکترونیک آسیا 171

 98تسویه تا پایان  0 مهندس مرجان معیریان تهران 1398/8/26 تالش توسعه نیک آریا 172

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس پرویزیان تهران 1398/9/20 هوشمند نمایه افراز 173

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس حمیدرضا میناروش تهران 1398/09/20 فناوریی اطالعات دانش رایان آروین 174

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس یوسف ایازی تهران 1398/09/20 فناوری درنا پایش  175

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس نصیری تهران 1398/09/20 رایا نوید سامانه 176

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس بهنام غیاث الدین سمنان 1398/09/20 کومشیان 177

 عضویت موقت رایگان 0 دکتر حبیب دانائیان تهران 1398/09/20 الوند توسعه دانا 178

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس علی جمالیان تهران 1398/10/1 برنا طراح الکترونیک 179

 عضویت موقت رایگان 0   تهران 1398/10/1 پرتو مبدا پرگاس 180

 عضویت موقت رایگان 0   تهران 1398/10/1 موسسه سنجش از دور بصیر 181

 98تسویه تا پایان  0 مهندس محسن غفاری تهران 1398/10/1 ان الکترونیکآریا شاگ 182

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس میر محمد جعفریان تهران 1398/10/17 میکا صنعت آسیا 183

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس علیرضا قوام ملکی تهران 1398/10/17 تجدید بنا و توسعه کیش 184

 عضویت موقت رایگان 0 دکتر کریم محمد پور اقدم تهران 1398/11/29 ارتباط پیشتازان صنعت فراز 185

 عضویت موقت رایگان 0 مهندس پنجی زاده تهران 1398/11/29 سایپا یدک 186

 

 رداخت حق عضویت اعضاپصه وضعیت خال
 86 تعداد اعضا

 51 تعداد اعضای فاقد بدهی 

 35 تعداد اعضای بدهکار

 2,581,020,000 مجموع بدهی اعضا 

 37 تعداد اعضای خوش حساب

 442,240,000 مجموع بدهی اعضای خوش حساب

 20 تعداد اعضای بد حساب

 1,890,380,000 مجموع بدهی اعضای بد حساب
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