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سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

RPICS: Radio Positioning and Identification Companies Syndicate

با مجوز اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و عضو مجمع تشکلهای دانشبنیان

)(AVL, GPS, GIS, ITS, LBS, Navigation, Tracking, RFID, Smart Card

تقویم رویدادهای سندیکا

مجمع عمومی عادی سندیکا

جلسه مجمع عمومی عادی سندیکا طبق برنامه برگزار شد.
این جلسه از ساعت  8::2صبح روز سه شنبه  9:8:/8/9در سالن جلسات طبقه  8اتاق بازرگانی ایران واقع
در تهران ،خیابان طالقانی ،نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) ،تشکیل گردید .مدیران عامل هفده شرکت
از اعضای فعال سندیکا یا نمایندگان تاماالختیار ایشان و همچنین نماینده امور تشکلهای اتاق بازرگانی
ایران در جلسه حضور داشتند .دستور جلسه عبارت بود از:
 ارائه گزارش عملکرد یک ساله سندیکا :این گزارش توسط اعضای هیات مدیره و دبیر سندیکا
برای حاضرین ارائه شد .نسخه  PDFاین گزارش از طریق سایت قابل دریافت است.
 رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش مالی خزانهدار و بازرس :آقای مهندس سعید
محمودی ،عضو هیاتمدیره و خزانهدار ،گزارش دوره مالی گذشته را مطرح نمودند و توضیحات الزم
ارائه گردید .پس از طرح موضوع گزارش مالی ،آقای مهندس داوود درخشان ،بازرس اصلی نیز نتیجه
بررسی خود در مورد گزارش مالی را مطرح نمودند .پس از طرح دو مورد گزارش مالی و گزارش بازرس،
جهت تایید هر دو مورد رای گیری به عمل آمد و گزارشهای مزبور به تایید حاضرین در جلسه مجمع
عمومی رسید و تصویب شد.
 تصویب میزان ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضا :در این زمینه قرار شد در حق عضویتهای
فعلی تغییری داده نشود و وضع موجود عینا به تایید و تصویب نمایندگان حاضر در جلسه رسید.
در حال حاضر ،ورودیه مبلغ ده میلیون ( )9202220222ریال و حق عضویت ماهیانه برای دوره زمانی تا
برگزاری جلسه بعدی مجمع عمومی عادی در سال  ،9:89مبلغ یک میلیون و دویست هزار ()900220222
ریال میباشد.
 انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان :طبق مفاد اساسنامه ،الزم است داوطلبان انتخاب
به عنوان بازرس ،درخواست کتبی خود را بر روی سربرگ شرکت متبوع ،پیش از برگزاری مجمع عمومی
عادی به دبیرخانه سندیکا ارائه دهند .دو نفر متقاضی این سمت بودند :آقای مهندس داوود درخشان،
مدیر عامل شرکت طراحان کنترل شرق که از ابتدای تاسیس سندیکا تاکنون بازرس اصلی بودهاند و
آقای مهندس مصطفی ابراهیمیان ،مدیر عامل شرکت طلوع آرین هوشمند .پس از رای گیری از حاضرین
که به صورت مخفی انجام شد ،آقای درخشان با  9:رای به عنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیمیان با
 9رای به عنوان بازرس علیالبدل انتخاب گردیدند.
 تعیین روزنامه کثیراالنتشار :روزنامه فناوران به عنوان روزنامه رسمی سندیکا به تایید رسید.
 سال مالی :از ابتدای تاسیس سندیکا تاکنون ،سال مالی از اول مهر ماه هر سال تا پایان شهریور ماه
سال بعد بوده است که به ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه هر سال تغییر یافت .بدین ترتیب،
جلسه بعدی مجمع عمومی عادی سندیکا ،در تیر ماه  4335برگزار خواهد گردید.
 تقدیر از همکار سابق دبیرخانه :با توجه به این که سرکار خانم زندی از ابتدای تاسیس سندیکا با
دبیرخانه همکاری مستمر داشتهاند و پس از جابهجایی محل دبیرخانه ،امکان ادامه همکاری وجود نداشت،
با اهدای لوح تقدیر و هدیه از ایشان قدردانی به عمل آمد.
 تعیین خط مشی سندیکا :در پایان جلسه ،از همه اعضای سندیکا که در جلسه حاضر بودند
درخواست شد تا نظرات خود درباره فعالیتها و عملکرد سندیکا را اعالم کنند .بههمین جهت تعدادی از
حاضرین پرسشهایی را مطرح کردند که پاسخ الزم به هر مورد ارائه گردید.
یاد آوری مینماید که تمام مراحل برگزاری جلسه مجمع عمومی به تایید نماینده اتاق ایران نیز رسید و
جلسه در ساعت  99::2خاتمه یافت.
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اعضای جدید سندیکا

شرکت پارس نما دقیق رهجو
در آذر ماه سال جاری به عنوان
سی و هفتمین عضو به جمع سندیکا پیوست.
دفتر اصلی این شرکت در اصفهان میباشد و حوزه
فعالیت آن ،طراحی ،تولید و فروش انواع دستگاههای
 GPSاست.
شرکت اورنگ کاالی آشار سی و
هشتمین عضو سندیکا میباشد که
در آذر ماه سال جاری به عضویت سندیکا در آمد.
دفتر اصلی شرکت در تهران قرار دارد و حوزه
فعالیتهای آن ،تهیه و توزیع لوازم و قطعات جانبی
خودرو و انواع قطعات دستگاههای  GPSاست.
ضمن خوش آمد گویی به این همکاران عزیز،
اطمینان دارد که جمع بزرگتر سندیکا ،میتواند
زمینه ساز تعامل هر چه بیشتر اعضا باشد و رسیدن
به اهداف پیشبینی شده را نیز تسریع خواهد کرد.
همکار جدید دبیرخانه

سرکار خانم لیال محمد آبادی (محمدی) از اوایل
آبان ماه سال جاری ،همکاری خود با دبیرخانه
سندیکا را آغاز کرده است .وی در رشته  ITاز
دانشگاه علمی کاربردی مدرک کارشناسی دارد و
دارای شش سال سابقه کار و فعالیت در حوزههای
مرتبط با کارها و فعالیتهای محوله میباشد .برای
ایشان در فعالیت جدید خود آرزوی توفیق روز افزون
نموده و بدون تردید ،برای اعتالی اهداف سندیکا،
تمام تالش خود را به کار خواهد برد.
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نمایشگاه تخصصی سندیکا

صبحانه کاری اتاق ایران

پس از کسب مجوز برگزاری نمایشگاه و همایش

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران به طور معمول برنامه صبحانه کاری برگزار می کند و در هر
جلسه ،یکی از مسئولین و تعدادی از معاونین یا مشاورین ایشان را دعوت می نماید تا در حضور نمایندگان
تشکلهای عضو اتاق ایران ،مسایل مشترک را بررسی نمایند .روز یکشنبه  9:8:/8/8جلسه صبحانه کاری
با حضور جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطالعات و هیات همراه تشکیل شد که آقایان
مهندس هاشمی معاون فناوری و امور بینالملل ،مهندس قنبری معاون برنامه ریزی ،مهندس جهانگرد رییس
سازمان فناوری اطالعات ایران و دکتر عمیدیان رییس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نیز حضور داشتند.
مسایل مطرح شده از سوی دبیر سندیکا در این جلسه ،در بر گیرنده  :محور زیر بود که همه آنها مورد توجه و
عنایت جناب آقای دکتر واعظی قرار گرفت:
 وضعیت استفاده از تسهیالت مربوط به بند ج تبصره  90قانون بودجه سال  9:8:به مبلغ نهصد میلیارد
( )822022202220222ریال (خبرنامه شماره  99مورخ  .)9:8:/:/:در پیگیریهایی که پیش از برگزاری
جلسه صبحانه کاری از سوی دبیرخانه صورت گرفته بود ،مشخص شد که مبلغ یاد شده عینا در حساب
بانکی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موجود است و بهرهبرداری از آن نیازمند دستور مسئولین ذیربط
در آن وزارتخانه میباشد .طبق اظهار جناب آقای مهندس قنبری ،معاون محترم برنامهریزی وزارت یاد شده،
مبلغ موجود در آن حساب که از گذشته تامین گردیده است ،بیش از این مقدار میباشد.
 واگذاری صدور مجوز و گواهی در برخی موارد که در حال حاضر از سوی واحدهای تابعه این وزارت
صادر میگردد به تشکلهای تخصصی مانند سندیکا.
 وضعیت پروژههایی که در سال گذشته به جناب آقای مهندس هاشمی ،معاون محترم فناوری و امور بینالملل
وزارت مزبور ارائه شده بود و هر یک از آنها در حد یک پروژه ملی میباشد (خبرنامههای شماره  1مورخ
 9:80/99/90و شماره  8مورخ  .)9:80/90/05بنا به دستور جناب آقای دکتر واعظی قرار شد فهرست
آن پروژهها و مشخصات کلی آنها در اختیار ایشان گذاشته شود تا بررسی و پیگیری کنند .در مرحله اول
پیگیریها و پیش از ارسال نامه به وزیر ،جلسهای در روز دوشنبه  8:/8/92در دفتر جناب آقای مهندس
هاشمی تشکیل شد و اجماال بنا بر این شد که طرحهای زیر در اولویت قرار گیرند:
 oسوخت در برابر پیمایش
 oسامانه اطالعات جغرافیایی ) (GISتحت شبکه
 oتولید نقشههای ناوبری
 oکیف پول الکترونیکی برای پول خرد جهت کاربردهایی که نیاز به نظارت بانک مرکزی نباشد
(کاربردهای متنوع و فراگیر که خارج از حوزه فعالیتهای یک تشکیالت خاص قرار گیرد)
 oتولید تگهای  RFIDکه این مورد نیاز به طرح توجیهی دارد

تخصصی سندیکا ،با چند شرکت خصوصی
برگزار کننده نمایشگاههای مختلف مانند تلکام،
همایش حملونقل چند وجهی و مجری اولین
همایش  RFIDکه چند سال پیش برگزار شده بود،
مذاکره به عمل آمد .در ادامه بررسی بهترین زمان
و مناسبترین محل برگزاری ،در تاریخ 8:/8/90
نیز در این زمینه با حضور معاون فنی ،معاون مالی
و اداری و مدیر روابط عمومی و دبیر همایشهای
ژئوماتیک سازمان نقشهبرداری در محل آن سازمان
جلسهای تشکیل شد .در این نشست ،نمایندگان
طرفین نظرات خود را بیان کردند و قرار شد جهت
اجرا ،بررسیهای کاملتری به عمل آید.
جایگاه کمیتههای سندیکا

در حال حاضر ،جلسات هیاتمدیره و همچنین
کمیتهها در کنار تهیه و توزیع خبرنامه و چاپ و
توزیع نشریه شناسا ،مهمترین رویدادهای سندیکا
هستند که با عنوان تقویم رویدادهای سندیکا
اطالعرسانی آنها صورت میگیرد .با توجه
بهاینکه مجوز برگزاری نمایشگاه و همایش
تخصصی سندیکا در سال جاری دریافت شده است
و بررسیهای اولیه جهت اجرای این موضوع مهم
و حیاتی ادامه دارد ،قابل پیشبینی است که بهزودی
این رویداد میتواند به عنوان اصلیترین فعالیت
سندیکا جهت جذب مخاطبین مد نظر قرار گیرد.
تحقق این موضوع نیازمند وجود کمیتههای فعالتر
از آن چه که هست ،میباشد .از یک سو کمیته
صنفی و اطالعرسانی وظیفه برنامهریزی جهت
برگزاری و مسایل اجرایی و نظارت بر آن را دارد و
از سوی دیگر ،این کمیته فنی است که بایستی
در مورد محتوای فنی همه رویدادهای سندیکا
اقدام کند .بدین ترتیب ،بحثهای مرتبط با مقاالت
علمی و کارگاههای تخصصی ،از هم اکنون باید در
دستور کار کمیتهها قرار گیرد تا به بهترین شیوه
ممکن ،این رویداد مهم برگزار شود.

تلفکس209- 68298068 :

به همه شرکتهای عضو سندیکا که طرح ویژهای برای اجرا دارند ،توصیه اکید مینماید که ضمن مراجعه به
نشانی اینترنتی زیر ،هر چه سریعتر نسبت به معرفی طرح خود ،حتی اگر با موارد فوق متفاوت باشد ،اقدام نمایند
و جهت پیگیری مراحل بعدی ،اطالعات آن را در اختیار دبیرخانه قرار دهند .این موضوع پیش از این در خبرنامه
شماره  )9:8:/9/00( 90نیز به اطالع همه اعضای سندیکا رسیده است:
https://diat.ict.gov.ir/fa/dprogram/idea

تغییر مدیر عامل دو شرکت عضو

تغییر نشانی

بنا به اطالع دریافتی ،آقای دکتر راد مهر در شرکت بنا به اطالع شرکت همکاران سیستم (مشورت)،
نیمه هادی عماد و آقای مهندس انبیایی در شرکت محل این شرکت از مهر ماه سال جاری به نشانی
مگفا بهعنوان مدیران عامل جدید منصوب و مشغول خیابان یوسفآباد ،خیابان  95/9شماره  ،09طبقه دوم
به کار شدهاند .موفقیت این عزیزان را آرزو دارد.
تغییر یافته است.
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امتیاز مشارکت فعال اعضا در آذر ماه 1393

ایجاد نظام امتیاز دهی در سندیکا در جلسات کمیتههای مختلف مطرح گردیده است و پس از تصویب جزییات آن در هیاتمدیره ،اجرایی شده و توضیحات الزم
و کافی درباره این موضوع در شمارههای گذشته خبرنامه به طور مشروح و مفصل ارائه گردیده است.
 مرحله اولِ این نظام امتیاز دهی مربوط به مشارکت مالی اعضای سندیکا میباشد و تاکنون دو مورد نمودار آن در خبرنامههای شماره  99و 95
ارائه شده است و سومین نمودار به صورت زیر اعالم میگردد:
نظام ارزیابی مشارکت فعال اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی (مالی ،امتیاز پرداخت حق عضویت ها) ( -یک شنبه )4333/3/46
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 مرحله دومِ نظام امتیاز دهی که مربوط به حضور نمایندگان شرکتهای عضو در جلسات مختلف سندیکا میباشد ،در کمیتههای مختلف
بررسی گردیده و پس از تصویب در جلسه روز سهشنبه  9:8:/8/99هیاتمدیره ،قابل اجرا شده است .نحوه محاسبه امتیاز حضور اعضا در جلسات کمیتهها
و مجامع عمومی به صورت زیر میباشد:
 oبرای حضور نماینده معرفی شده در هر یک از جلسات هر کدام از کمیتهها ،یک امتیاز برای عضو فعال در نظر گرفته میشود .بدینترتیب چنانچه
در یک سال  90جلسه تشکیل شود و نماینده یک عضو در تمام جلسات حضور مرتب ،مستمر و فعال داشته باشد 90 ،امتیاز به دست میآورد و شرکتی که
نماینده آن فقط در چند جلسه حضور مییابد ،به تعداد جلساتی که حضور فعال داشته است ،امتیاز به دست خواهد آورد.
 oامتیاز شرکتهایی که دفتر اصلی ایشان در شهر دیگری غیر از تهران است ولی دفتر نمایندگی در تهران دارند و نمایندهای از تهران در جلسات
حضور مییابد ،مشابه شرکتهای مقیم تهران محاسبه میگردد و برای شرکتهایی که در تهران نمایندگی ندارند ،امتیاز حضور نماینده آنان ،طبعا باید
متفاوت باشد که طبق مصوبه هیاتمدیره ،با ضریب دو ( )0محاسبه خواهد شد.
 oاستمرار و پیوستگی حضور هر عضو ،در کسب امتیاز بیشتر برای وی موثر خواهد بود بدین معنی که نماینده یک شرکت که دفتر اصلی آن در تهران است
در صورت حضور مستمر و پیوسته می تواند همان مقدار امتیاز به دست آورد که یک عضو مقیم شهرستان با احتساب ضریب دو ولی بدون پیوستگی
حضور در تمام جلسات ،کسب مینماید.
 oاولین نمودار مربوط به این مرحله در ادامه همین مطلب ارائه گردیده است که مربوط به حضور در جلسه مجمع عمومی عادی سندیکا در روز سهشنبه
 9:8:/8/9می باشد .با توجه به این که جزییات جلسه مزبور به اطالع همه اعضای سندیکا رسیده بود و حتی در صورت فراهم نبودن شرایط حضور
مدیر عامل در جلسه مجمع عمومی ،هر شرکت میتوانست نماینده تاماالختیار خود را کتبا معرفی نماید ،طبعا برای عدم حضور در جلسه یاد شده،
هیچ عذری نمیتواند قابل پذیرش باشد.
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خبرنامه سندیکای شناسا
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سندیکای شرکتهای شناسایی و مکانیابی رادیویی

RPICS: Radio Positioning and Identification Companies Syndicate

با مجوز اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و عضو مجمع تشکلهای دانشبنیان

)(AVL, GPS, GIS, ITS, LBS, Navigation, Tracking, RFID, Smart Card

نظام ارزیابی مشارکت فعال اعضای سندیکای شرکتهای شناسایی و مکان یابی رادیویی (امتیاز حضور) ( -یک شنبه )4333/3/46
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 oوضعیت حضور اعضای هیاتمدیره در جلسات هیاتمدیره نیز حتما باید مد نظر باشد با این تفاوت که نیازی به معرفی نماینده نیست زیرا اعضای
هیاتمدیره از طریق انتخابات در مجامع عمومی مشخص میشوند .از طرف دیگر ،اگر قرار باشد در این زمینه امتیازی در نظر گرفته شود ،فقط به تعداد
اعضای هیات مدیره قابل محاسبه خواهد بود (حداکثر هفت نفر) و در نتیجه ،سایر شرکتها از این امتیاز محروم میگردند که جای تامل دارد .بههمین دلیل
نحوه ارزیابی حضور یا عدم حضور اعضای هیاتمدیره نیازمند بررسی بیشتر میباشد که نتیجه آن متعاقبا اعالم خواهد شد.
 ترکیب مراحل مختلف  :عالوه بر دو نمودار مربوط به مراحل اول و دوم که از این پس به صورت جداگانه تهیه و ارائه میگردد ،ضروری است که
نمودار ترکیبی همه مراحل مصوب به عنوان وضعیت کلی ارزیابی اعضای سندیکا نیز تهیه و ارائه شود .این نمودار نیز از این شماره خبرنامه به اطالع
خواهد رسید .بدیهی است با طرح موضوعات جدید و افزایش عوامل موثر در نظام امتیاز دهی ،به تعداد پارامترهای مصوب و یک مورد امتیاز کلی ،نمودار
تهیه و ارائه خواهد شد.
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 مرحله سوم :در این مرحله مشارکت در تامین محتوا و تهیه و ارائه مطلب برای درج در نشریه شناسا و پایگاه اینترنتی سندیکا مد نظر
قرار میگیرد .این موضوع نیز تاکنون بارها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و طبعا برای تهیه و ارائه مطلب توسط هر عضو ،در صورتی که در ازای
پرداخت دستمزد نباشد ،بایستی برای آن امتیاز در نظر گرفته شود .این موضوع در دستور جلسه کمیته صنفی و اطالعرسانی قرار دارد تا جزییات بیشتر
درباره آن ،بررسی گردد .به عنوان مثال ،آیا تهیه و ارائه هر نوع مطلب ،اعم از خبر یا مقاله و  Case Studyکه ترجمه یا تالیف باشد ،دارای امتیاز مساوی
و مشابه خواهد بود یا الزم است بین موارد مختلف ،امتیاز متفاوت قایل شد؟
 وزن هر پارامتر :پس از تعیین پارامترهای موثر در تعیین امتیاز هر یک از اعضا که سه مورد آن به شرح فوق مطرح گردید ،الزم است وزن هر عامل نیز
در محاسبه نهایی بررسی و اعمال گردد .این موضوع نیز حتما بایستی در جلسات کمیتهها و هیاتمدیره ،بررسی و نهایی گردد.
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