
شرکت سامانه راهکار دلفین اسپادانا، برنده جایزه  
بنیاد جهانی انرژی در ایران

 انرژی گلوب، جایزه  جهانی پایداری زمین، توســط آژانــس آمریکایی آرتور دی لیتل برگزار می شــود. در 

این رقابت، ۳۱۱ پروژه و طرح در ۷ بخــش مختلف آب، هوا، زمین، انرژی، جوانان، ســاختمان های پایدار و 

استارتاپ های پایدار ارائه شدند.

طرح های پیشنهادی، ۳ مرحله ی داوری، شامل: بررسی و ارزیابی اولیه، ارزیابی مستندات و مدارک ارسالی و 

مرحله ی مصاحبه را پشت سر گذاشتند. در نهایت، ۲۲ پروژه در ۷ گروه مربوط، نامزد دریافت جایزه شدند و ۱۹ 

طرح نیز در سطح تقدیر انتخاب شدند.

بنیاد جهانی انرژی در ۲۵ اردیبهشت، مراســم اهدای جوایز انرژی گلوب را در جزیره  کیش برگزار کرد. در هر 

یک از ۷ گروه ذکر شــده، یکی از طرح ها به عنوان برنده  آن گروه انتخاب شد. شــرکت سامانه راهکار دلفین 

اســپادانا با معرفی ۳ محصول اصلی ماژول کنترل رفتار راننده، ماژول نگهداری و تعمیرات پیش بینی شده و 

همچنین ماژول کنترل مصرف سوخت، رتبه  اول در گروه هوا را از آن خود کرد.

این شــرکت همچنین، به عنوان برنده  برند گان، جایزه  بنیاد جهانی انرژی در ایران را نیز دریافت کرد. شرکت 

دلفین اسپادانا از اعضای سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی با دریافت این جایزه به همگان 

ثابت کرده است که رسالت خود در جهت حفظ محیط زیست را با ارائه  راهکار تحول دیجیتال در حمل  ونقل، 

به خوبی مد نظر دارد و ماموریت این ســازمان در طراحی محصوالت و راهکارها نیز همــواره با توجه به این 

رسالت، پیش رفته اســت؛ چراکه تمامی راهکارها و محصوالت به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم به حفظ 

محیط زیست کمک می کنند.

مراســم نهایی بنیاد جهانی انرژی، در ماه نوامبر ۲۰۲۲ در شهر وین برگزار خواهد شد و شرکت دلفین اسپادانا 

به عنوان تنها نماینده  ایران، همراه با ۱۸۶ کشور جهان، در این مراسم حضور پیدا خواهد کرد.

نظر به استعفای دبیر سابق سندیکا و تصویب هیأت مدیره، آقای مهندس 
طریقت به عنوان دبیر جدید سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی 

رادیویی منصوب شدند.
با تصمیم هیأت مدیره، دبیر جدید سندیکای شــرکت های شناسایی و 

مکان یابی رادیویی منصوب شد.
این مهم را به ایشــان و همه اعضای ســندیکا تبریک عرض کرده و برای 
دبیر قبلی سندیکا، خانم دکتر بنکدارپور که ریاست مرکز نوآوری و تحول 
دیجیتال اتاق بازرگانی تهران را بر عهده گرفته اند آرزوی موفقیت داریم. 

امید است شاهد توفیق و سربلندی روزافزون سندیکا باشیم.

انتصاب دبیر جدید سندیکای شرکت های 
شناسایی و مکان یابی رادیویی

بولتن خبری

کان یابی رادیویی کای رشکت اهی شناسایی و م سندی

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

ایمیل: info@rpics.ir                          صفحه آراء: نگین بیوک جهان خانلو
نشانی: تهران، خیابان آزادی، خیابان اکبری، کوچه اتکا، پالک 7، هلدینگ بنتک، طبقه دوم شماره 10  ـ بهار 1401

 گردهمایی صمیمانه سندیکای شــرکت های شناسایی و مکان یابی 
رادیویی با حضور اعضای قدیمی و جدید این تشــکل و با هدف تبادل 

نظر و هم افزایی اعضا و شرکت ها در قالب یک ضیافت شام برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی 
رادیویی، در این نشست افشــین کالهی رئیس هیات مدیره سندیکا، 
ضمن بیان خیرمقدم به میهمانان افزود: شیوع ویروس کرونا برگزاری 

محافل، نشست ها و دورهمی ها را کمرنگ کرده است.
 با این وجود خوشحالم که بعد از مدت ها توانســتیم بار دیگر دور هم 

جمع شویم.
وی تصریح کرد: تمام تــالش خود را به کار می گیریم تا ســندیکا به 
جایگاهی که شایسته اعضایش است، دست یابد. البته، برای رسیدن 

به این مهم همه اعضا باید دست به دست هم دهند. 
در حال حاضر کرسی های خوبی مانند مرکز نوآوری و تحول دیجیتال 
اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون کسب وکارهای دانش بنیان اتاق ایران 

را در اختیار داریم که باید بتوانیم از این کرسی ها استفاده کنیم.
در ادامه، سعید محمودی از دیگر اعضای هیات مدیره سندیکا با بیان 
اینکه امیدوارم هرچه زودتر شرایط اقتصادی بهتر شود، گفت: سندیکا 
برای اعضای خود شرایط و فضایی فراهم کرده که باید تالش کنیم که 

به بهترین نحو از این فضا استفاده کنیم.

گردهمایی سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی برگزار شد

سحر بنکدارپور، دبیر مجمع تشکل های دانش بنیان ایران نیز در رابطه با خدمات و تسهیالتی که سندیکا به اعضای 
خود اعطا می کند، توضیحاتی را ارائه داده و از خدمات مشاوره ای و رسانه ای که برای اعضای سندیکا در نظر گرفته 

شده است، نام برد.
در ادامه این نشست فرصتی به هر یک از حاضران داده شد تا ضمن معرفی شرکت متبوعشان در خصوص فعالیت ها 

و عملکرد آتی سندیکا اظهار نظر کنند.

اخبــار سنـدیــکا
عضویت شرکت های جدید  در سندیکا

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

ـ  ردیاب خودرو آلفا
ـ   موسسه مطالعات راهبردی ارتباطات  شناسا

برگزاری دوره آموزشی نصب و راه اندازی ردیاب خودرو و موتورسیکلت

این دوره  توسط سندیکا و باهمکاری کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان برگزار شد. 
سرفصل های آموزشی این دوره عبارتند از:

۱. آشنایی با سیستم برق خودرو ۲. آشنایی با سیســتم برق موتور سیکلت ۳. آشنایی با 
سیستم برق خودروهای سنگین 4. آشنایی با سیســتم برق سایر وسایل نقلیه ۵. نحوه 

شناسایی برق در سیم کشی و اتصال ردیاب ۶. نحوه اتصال رله قطع سوخت و برق
در پایان این دوره به شرکت کنندگان گواهی معتبر اعطا شد.

ـ   راهنما هوشمند توسعه کاسپین )رهتک(
ـ   میزبان داده ویونا

   
هیات مدیره: 

               روز سه  شنبه مورخ 7 تیر ماه 1401                                    روز سه  شنبه مورخ 1 شهریورماه 1401    
               روز سه  شنبه مورخ 21 تیر ماه 1401                                  روز سه  شنبه مورخ 15شهریورماه 1401  
               روز سه  شنبه مورخ 4 مردادماه 1401                              روز سه  شنبه مورخ 29 شهریورماه 1401  

               روز سه  شنبه مورخ 18 مردادماه 1401  

کمیته صنفی و اطالع رسانی:
               روز یک  شنبه مورخ 12 تیر ماه 1401                                روز یک  شنبه مورخ 6 شهریور ماه 1401     

               روز یک  شنبه مورخ 9 مردادماه  1401                    
                                       

کمیته فنی:
               روز یک شنبه مورخ 26 تیر ماه 1401                               روز یک شنبه مورخ 20 شهریور ماه 1401      

               روز یک شنبه مورخ  23 مرداد ماه 1401        

1401 تابستان  برگزاری جلسات سندیکا در  تقویم 

در نشست مجمع عمومی عادی به طور فوق العاه سندیکا، مهندس افشین کالهی، 
دکتر سحر بنکدارپور، مهندس فرنوش فخیمی، مهندس میثم صالحی، مهندس 
آزاد معروفــی و مهندس میثم غنــی زاده از اعضای هیات مدیره ســندیکا حضور 

داشتند.
به گزارش روابط عمومی سندیکای شرکت های شناســایی و مکان یابی رادیویی، 
دکتر سحر بنکدارپور، ضمن ارائه گزارش عملکرد دو ســال گذشته هیات مدیره 
گفت: ســندیکا از ســال ۸9 فعالیت خود را آغاز کرد و اکنون 96 عضو دارد که 65 

عضو فعال هستند.
او در رابطه با خدمات و تسهیالتی که سندیکا ارائه می دهد اظهار کرد: این خدمات 
شامل تفاهم نامه ها، فعالیت های رسانه ای و سایر تسهیالتی است که تا کنون اعضا 

از آن بهره مند بوده اند.
ارائه برنامه ای از فعالیت های آتی، گزارش بــازرس و تصویب مبالغ حق عضویت از 

دیگر فعالیت هایی بود که در این نشست صورت گرفت.

نشست مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاه سندیکا برگزار شد

در ادامه نشســت داوود درخشــان به عنوان بازرس اصلی و مهران صدقی به عنــوان بازرس علی البدل 
انتخاب شدند.

همچنین، روزنامه ابرار، به جای روزنامه فناوران به عنوان روزنامه کثیراالنتشار سندیکا انتخاب شد.
براساس این گزارش، این نشست با حضور بازرس اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.


