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وبینار دات راینکس
 10تا  12خردادماه
برگزار شد

برگزاری جلسه انتخابات

دبیران کمیته صنفی و اطالع رسانی و کمیته فنی
وبینار تخصصی سه روزه “دات راینکس” در تاریخ های  ۱۰تا  ۱۲خرداد ماه با تمرکز بر حوزه ناوبری و موقعیتیابی بر اساس نیازهای فعلی و آینده کشور ،با
همکاری سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی و سازمان فضایی ایران برگزار خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی سندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی ،سحر
بنکدارپور با یادآوری اینکه ســال گذشــته برگزاری همایش و نمایشگاه
دات راینکس به دلیل ویروس کرونا لغو شــد ،افزود :دات راینکس قرار بود
با مشارکت سازمان فضایی ایران در تاریخ پنجم اسفندماه سال گذشته در
محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شود که متاسفانه به دلیل ویروس کرونا و
جلوگیری از گسترش شیوع آن لغو شد.
او با بیان اینکه استقبال مشارکتکنندگان ،ســندیکا و سازمان فضایی را
مجاب کرد بهجای لغو کامل رویداد ،بستر برگزاری رویداد را تغییر دهند،
گفت :پیگیــری و برنامهریزی بــرای برگزاری دات راینکــس از پاییز ۹۸
بهصورت مداوم آغاز گردید و ازآنجاییکه دات راینکس در آستانه برگزاری
لغو شد ،تقریبا همه اقدامات مقدماتی آن انجام پذیرفته بود.
از سوی دیگر اســتقبال شــرکتکنندگان نیز ما را مجاب کرد تا در سال
جدید بستر جدیدی برای برگزاری آن در نظر بگیریم.
به گفته بنکدارپور ،تمامی رویدادهای جانبی از جمله ارائه ایدهها ،جلسات
 ،B2Bمعرفی شــرکتهای فعال در حوزه ناوبری بهصورت الیو در برنامه
اینستاگرام ،اعالم نیازهای دســتگاههای دولتی ،بررسی کالن پروژههای
ناوبری و غیره بهصورت آنالین برگزار خواهد شد.
او افزود :برخی از این برنامهها هماکنون آغازشــده و در حال انجام هستند
برای مثال دو روز در هفته شــرکتها بهصورت الیو در صفحه اینستاگرام
شــرکت مجری (کاریز اعتماد) به معرفی خود میپردازند که با اســتقبال
مخاطبان روبرو شده است .عالقهمندان میتوانند با مدیران عامل شرکتها،
محصوالت و خدماتشان بهطور مســتقیم آشنا شوند و ســواالت خود را

به اســتحضار میرســاند جهت برگــزاری انتخابات دبیــران کمیته صنفــی و اطالع
رســانی و کمیته فنــی در تاریخ  31تیرمــاه ( 99ســاعت  ،)9:30از کلیــه عالقمندان

بپرسند.
بنکدارپور با اشاره به اینکه نیازهای فناورانه دستگاهها و نهادهای دولتی در
حوزه ناوبری و موقعیتیابی جمعآوری و اطالعرســانی شده است ،افزود:
سال گذشته لیســت کامل این نیازها از حدود  ۲۰دستگاه مختلف مانند
ستاد مبارزه با مواد مخدر ،شرکت ملی پست ،گروه مپنا ،سازمان راهداری،
سازمان فاوای شهرداری ،سازمان نقشهبرداری ،ثبتاسناد و امالک ،سازمان
مدیریت اکتشاف نفت و غیره جمعآوری و در سایت دات راینکس منتشر و
به اطالع شرکتها رسانده شد .شــرکتهای بخش خصوصی فعال در این
حوزه میتوانند بر مبنای توانمندیهایشــان در بستر دات راینکس به این
نیازها پاسخ دهند.
او افزود :همچنین فراخوانی منتشرشــده تا شــرکتهایی کــه تمایل به
برگزاری جلسات  B2Bبا مدیران دستگاه یا نهاد دولتی دارند درخواستشان
را اعالم کنند ،هماهنگیهای الزم انجام میشود تا طی یک جلسه مجازی
این ارتباط برقرار شود.
بنکدارپور از بحث و تبادلنظــر درباره کالن پروژههــای ناوبری خبر داد
و گفت :یکــی از بخشهای ویژهای کــه در دو روز نخســت وبینار در نظر
گرفتهشده اســت بررســی کالن پروژههای ناوبری مانند سپهتن و سیپاد
اســت که نظرات و دیدگاههای مختلفی پیرامون آنها در بخش خصوصی
و دســتگاههای متولی وجود دارد و تالش میکنیــم در این فرصت زوایا و
روشهای مختلف اجرای آن را بررســی کرده و نقاط مثبت و منفی آن را
گوشزد کنیم.

جهت کاندیدا شــدن دعوت میگــردد درخواســت کتبی خــود را به همراه ســوابق
کاری در صنــف ذیربط تا تاریــخ  25تیرماه  99به دبیرخانه ســندیکا ارســال نمایند.
در ساعت و تاریخ مورد اشاره جلســهای بصورت مجازی از طریق نرمافزار  Skypeبرگزار
گردیده و کاندیداها به معرفی خود خواهند پرداخت و به منظور رأیگیری حاضران در جلسه،
نفر منتخب خود را همان روز در قالب نامه به دبیرخانه ارسال مینمایند و نتیجه شمارش آراء
در تاریخ  1مردادماه اعالم میگردد.

عطف به نامه اتــاق بازرگانی ایران در خصوص اعالم رشــته های تحصیلــی مورد نیاز
تشکلهای اقتصادی و همچنین پتانســیل موجود در این حوزه توسط موسسه اموزشی و
پژوهشی اتاق ایران ،به اطالع میرسانیم در صورت تمایل عناوین رشته های پیشنهادی خود
که قابلیت اجرا داشته باشند را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ  9تیرماه به دبیرخانه
سندیکا اعالم نمایند.

عطف به نامه وزارت صمت در خصوص تدوین برنامه جهش صادرات بخشهای پیشــرو
در سال جهش تولید خواهشمند است اعضای ذیربط ،فهرست اقالم یا گروههای کاالیی
دارای جهش تولیدی با قابلیت صادرات را بــه همراه ارزش یا تناژ قابل پیشبینی صادرات

اخبــار سنـدیــکا
عضویت شرکتهای جدید در سندیکا

حضور و عضویت شــرکت های ذیل به عنوان عضو جدید ســندیکا خوش آمــد گویی و خیر مقدم
می گوییم:
گروه خودرو سازی سایپا
میکا صنعت آسیا
پرتو تاپ رایان
تجدید بنا و توسعه کیش
گیتی گستر راهبرد
فراز ارتباط
مهندسی ایده ال رهیابانه عصر نو

در ســال  1399را تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  4تیرماه به دبیرخانه سندیکا ارسال
نمایند.

دوره های آموزشی در حال برگزاری:

 .1سمینار آموزشی رایگان آشنایی با بازار بورس ایران و نحوه سرمایه گذاری در بورس ،پنجشنبه  12تیر  ،99ساعت  11:30الی 13

 .2سمینار آموزشی رایگان مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی ،پنجشنبه  19تیر  ،99ساعت  11الی 13

 .3وبینار حقوق استارتاپ ها ،با تخفیف هشتاد درصدی ویژه اعضا ،با شهریه  80هزار تومان ،چهارشنبه  18تیر ،ساعت  16الی 19

نظر به در دست تهیه بودن شماره  5نشــریه اینترنت اشــیا ،از کلیه عالقهمندان دعوت
میگردد مقاالت خود را جهت درج در نشریه تا پایان وقت اداری یکشنبه  15تیرماه  99به
دبیرخانه سندیکا ارسال نمایید
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سحر بنکدارپور دبیر سندیکای شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی عنوان کرد؛

لزوم تعامل بخش خصوصی و دولت در

حوزه ناوبری و موقعیتیابی

رویداد دات راینکس فرصتی است برای بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی

رویداد دات راینکــس با همکاری کمیســیون کســبوکارهای
دانشبنیان اتاق ایران ،سندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی،
سازمان فضایی و وزارت راه و شهرسازی بهصورت آنالین برگزار شد.

کمیســیون کســبوکارهای دانشبنیان اتاق ایران با همکاری سندیکای
شناســایی و مکانیابی رادیویی و ســازمان فضایی ایران برگــزاری رویداد
دات راینکس را از  10تــا  12خردادماه در دســتور کار دارد .این رویداد که
بهصورت آنالین برگزار میشــود ،افزایش گردش آزاد اطالعات و بهرهگیری
از توان علمی و تولیدی شرکتهای دانشبنیان برای تأمین نیازهای فناورانه
دستگاههای دولتی در حوزه ناوبری و موقعیتیابی را دنبال میکند.
در روز اول ایــن رویداد معاون وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات و رئیس
سازمان فضایی ایران ،دبیر کل اتاق ایران و معاون تشکلها و استانهای اتاق
ایران حضور داشــتند و پروژهها و زیرســاختهای ناوبری بهعنوان موضوع
پنل تخصصی روز اول بررسی شــد .همچنین  5ایده معرفی شد و قرار است
پس از پایان سه روز برگزاری رویداد ،ایدههای معرفی شده ،داوری شوند .بر
اساس اظهارات افشین کالهی ،رئیس کمیسیون کسبوکارهای دانشبنیان
اتاق ایران ،قرار بود رویداد دات راینکس ،اســفند ســال گذشته برگزار شود
که به دلیل شــیوع ویروس کرونا لغو شد .سال گذشته لیست کامل نیازهای
دستگاههای مختلف از حدود  20دستگاه از جمله ستاد مبارزه با مواد مخدر،
شرکت ملی پست ،گروه مپنا ،ســازمان راهداری ،سازمان فاوای شهرداری،
سازمان نقشهبرداری ،ثبت اسناد و امالک ،سازمان مدیریت اکتشاف نفت و
غیره جمعآوری و در سایت دات راینکس منتشر شــد و به اطالع شرکتها
رسید .شــرکتهای بخش خصوصی فعال در این حوزه میتوانند بر مبنای
توانمندیها در بستر دات راینکس به این نیازها پاسخ دهند.
این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که در حال حاضر بخش خصوصی برای
ورود به فرآیند اجــرای پروژههای دولتی با مشــکالت و موانع زیادی مواجه
است ،تصریح کرد :در حال حاضر با توجه به محدودیتهای ناشی از تحریم
و گسترش ویروس کرونا ،الزم اســت جایگاه ویژهای برای تشکلها و بخش
خصوصی در فرایند اجرای پروژهها در نظر بگیریم.
به اعتقاد او دولت در شــرایط فعلی بــه دلیل کاهش درآمدها ناچار اســت
اولویتبندی کند و فقط پروژههایی را اجرا کند که بســیار ضروری هستند
و یا درآمدزایی الزم را داشته باشــند .بنابراین در این بخش به کمک بخش
خصوصی نیاز دارد .هرچند تا به امروز تشــکلها و فعاالن اقتصادی جایگاه
مناســبی در اجرای پروژههای دولتی نداشــتند اما ازاینپس ضرورت دارد
که به این گروه میدان عمل بیشتری داده شــود .او پیشنهاد داد :دستگاهها
و نهادهای دولتی برای ایجاد رقابت و اجرای دقیقتر پروژههای خود ،نیازها

صفحه 2 :

ایده شوی دات راینکس در حوزه ناوبری و موقعیت یابی با همکاری و مشــارکت سازمان فضایی ایران ،سندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی و وزارت راه و شهرسازی از  10الی 12
خردادماه بصورت مجازی برگزار می شود.

و شــاخصهای موردنظر خود را برای هر پروژهها اعالم کنند و شرکتهای
بخش خصوصی با توجه به توان و امکاناتی که در اختیار دارند وارد شــده و
سرمایهگذاریکنند.
در ادامه این نشست مرتضی براری ،رئیس سازمان فضایی ایران ضمن تأکید
بر اهمیت تعامل و همکاری بین دولت و بخــش خصوصی ،تأکید کرد :طی
دو سال گذشــته تالشهای بســیاری صورت گرفته تا فناوریهای جدید
این بخش را در کشــاورزی ،هواشناســی و حوزههایی ازایندست گسترش
دهیم .به عقیــده او ،این کار باید با همکاری دولــت و بخش خصوصی اتفاق
بیفتد .براری ادامه داد :در تالش هستیم از امکانات حوزه فضایی کشور برای
جهش و توسعه کسبوکارها استفاده کنیم .خوشبختانه تا به امروز تعدادی
از شــرکتهای توانمند در این حوزه ورود کردنــد و امیدواریم عرصه برای
نقشآفرینی شرکتهای بیشتر مساعد شود.
محمدرضا رمضانی ،دبیر کل اتاق ایران نیز در این نشست با اشاره به جایگاه
پارلمان بخش خصوصی بهعنوان مشاور سه قوه و تعامل نزدیکی که بین اتاق
ایران و هر سه قوه شکل گرفته است ،گفت :توجه به موضوعاتی مانند آنچه در
این رویداد دنبال میکنیم ،بسیار امیدوارکننده است و میتواند اثرات مثبتی
در روند فعالیتهای اقتصادی کشور داشته باشد .بدون شک اتاق ایران برای
برداشتن گامهای مؤثر در راستای توسعه اشتغال و بهبود وضعیت کسبوکار،
آمادگی مشارکت و همکاری در این بخش را دارد.
مظفر علیخانی ،معاون استانها و تشکلهای اتاق ایران نیز با توجه به وضعیت
حساس کشــور و نیاز اقتصاد به جهش تولید و صادرات غیرنفتی از اهمیت
برنامهریزی دقیق در حوزههای مختلف سخن گفت و تشریح کرد :ازآنجاکه
وضعیت محیط کسبوکار نامساعد است و با محدودیتهای ناشی از تحریم
و شــیوع ویروس کووید  19روبهرو هســتیم ،باید راه را برای سرمایهگذاری
بخش خصوصــی در حوزههای مختلف باز کنیم .به عقیــده او ،همدلی بین
دولت و حاکمیت با بخش خصوصی الزمه گذر از این دوران است.
علیخانی ادامه داد :قصد داریم در این رویداد ایده پردازی و تقویت ایدههای نو
در فضای دانشبنیان را دنبال و زمینه مشارکت بخش خصوصی و دولت را در
حوزه ناوبری و موقعیتیابی فراهم کنیم.

سحر بنکدارپور ،دبیرکل سندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی ضمن تشکر از مشارکت
فعال بخش خصوصی در این رویداد گفت :مهم ترین وظیفه هر تشکلی دفاع از حقوق و حمایت
از منافع اعضایش است .ما در ســندیکا در جهت ســاماندهی فعالیت اعضا در راستای بهبود
کیفیت تولیدات ،حذف انحصار و شکل گیری شــرایط متوازن و رقابتی برای همه فعاالن را در
برنامه کاری خودمان داریم .ضمن اینکه مشــارکت و همفکری با مراکز تصمیم گیری دولت،
ایجاد فرصت های جدید اقتصادی و تجاری ،پیگیری رشد و توسعه منظم و همه جانبه صنایع
بومی ،ایفای نقش موثر در فرآیند سیاستگذاری عمومی سازمان ها از طریق رایزنی و مذاکره از
جمله اهداف سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی به شمار می رود.
وی ادامه داد :طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) امسال با عنوان جهش تولید
نامگذاری شده است .اغلب شرکت های عضو ســندیکا نیز جزو تولیدکنندگان و شرکت های
دانش بنیانی هستند که در چنین رویدادهایی امکان به نمایش گذاشتن توانمندی و ظرفیت
هایشان وجود دارد .برگزاری و مشارکت در چنین رویدادهای تخصصی فرصت ارائه و معرفی
محصوالت تولیدی را به شــرکت ها می دهد و در شــکل گیری یک فضای رقابتی سالم موثر
خواهد بود.
دبیرکل ســندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی بــا تاکید بر اهمیت برگــزاری چنین
رویدادهایی در توسعه بازار حوزه موقعیت یابی و ناوبری افزود :با توجه به اینکه پیش از برگزاری
همایش دات راینکس با همکاری ســازمان فضایی ایران ،زمان زیــادی برای دریافت نیازهای
دستگاه ها و نهادهای دولتی صرف شده است ،سبد اعالم نیازهایمان ترکیب مناسبی از بخش
دولتی است که فرصت خوبی را برای شرکت های فعال ایجاد می کند تا با دانش روز و آخرین

فناوری موجود ،به این نیازها پاسخ دهند .در واقع دات راینکس و همایش های مشابه آن یک
موقعیت برد_برد است که هم بخش خصوصی به قرارداد و پروژه کاری می رسد و هم دستگاه
دولتی نیازش را با محصولی از تولید داخل برآورده می کند.
بنکدارپور با اشاره به توانمندی موجود در بخش خصوصی گفت :در حال حاضر فعاالن بخش
خصوصی در این حوزه را می توان به سه بخش تقسیم کرد .گروهی که تولید کننده هستند و
دانش فنی برای طراحی و تولید محصوالت را در داخل دارند .گروهی دیگر قطعات را وارد می
کنند و با راه اندازی خط تولید محصول نهایــی را مونتاژ می کنند .عالوه بر اینها گروهی هم به
کار واردات مشغول هستند.
وی اعتماد و واگذاری امور به بخش خصوصی را مهمترین اصل دانست و خاطر نشان کرد :باید
به توانمندی و ظرفیت بخش خصوصی اعتماد و توجه کرد و بازار رقابتی ایجاد کرد تا تمام گروه
ها در فضایی شفاف برای افزایش کیفیت تولیداتشان تالش کنند.
بنکدارپور ایجاد فضای تعاملی دوجانبه را از مهمترین ویژگی های رویداد دات راینکس دانست
و افزود :در رویدادهای پیش از این ،همیشــه دولت متکلم وحده بوده و بخش خصوصی تنها
شنونده اقدامات دولت بود .حاال ولی فرصتی است تا دولت ابتدا نیازهایش را مطرح کند و بخش
خصوصی با اتکا به دانش و توانمندی هایش به این نیازها پاسخ بدهد .برگزاری رویدادهایی که
زمینه تعامل دوجانبه را فراهم می کند ،می تواند زمینه را برای افزایش مشــارکت موثر بخش
خصوصی فراهم سازد که این مساله می تواند گام مهم و زمینه ساز تحقق اهداف شعار جهش
تولید باشد.

معرفی اعضا :
تامین صنعت باختر ـ ویسکو
شرکت تامین صنعت باختر یک شرکت مهندسی در ارائه سیســتم های یکپارچه با بیش از  16سال تجربه
در سیستم های جمع آوری اطالعات در زمان واقعی ،اتوماسیون ،بی ســیم توسعه نرم افزارهای صنعتی و
تکنولوژی شناسایی از طریق امواج رادیویی ( )RFIDدر آمریکای شمالی ،اروپا و خاورمیانه می باشد .شرکت
تامین صنعت باختر ( ،)WISCOمتشــکل از کارمندان و مدیرانی با مهارتهای گســترده در زمین ه تجارت و
تکنولوژی بین المللی است WISCO .با تعریف استانداردهای جدیدی در زمین ه مشاوره در زمین ه تکنولوژی،
برای طراحی و ایجاد سیستمهای دارای ارزش کاری به کمک شرکتها و ارائه دهندگان خدمات آمده .افتخار
ما ارائ ه راهکارهای عملی گسترده ،انعطاف پذیری و توجه به نتیجه در همکاری با مشتریان و کیفیت باالی
اسناد ارائه شده به مشتری و ارتباط با اوست .ما با دارا بودن تجربه در زمین ه مشاوره ،ارائ ه سیستمهای جامع،
اتوماسیون ،ارائ ه اطالعات و ایجاد شبک ه های  RFIDو با برنام ه ریزی درست و مدیریت مستمر تکنولوژی به
ی کنیم .ما میدانیم که امروزه کار متخصصین
مشتریانمان در رسیدن به اهداف کسب و کارشــان کمک م 
تکنولوژی در هر صنعتی کاری بسیار دشوارتر از گذشته است .تعداد سیستمها و راهکارها بسیار گسترده است
و انتخاب هر کدام از آنها بر تصمیمات بعدی تا سالهای زیادی به طور مستقیم اثر خواهد گذاشت.

تراشه پرداز پویا (تپکو) پیشرو در نوآوری
تپکو فعالیت رسمی خود را از سال  1377با هدف تحقیق ،توســعه ،طراحی و ساخت محصوالت در صنعت
الکترونیک و کامپیوتر آغاز کرده است .سعی ما این است که با ارائه سخت افزارها ،نرم افزارها و خدمات نو و
خالقانه ،فعالیت های حوزه اطالعات را آسان تر ،سریعتر و دقیق تر کنیم.
شاخه های اصلی فعالیت تپکو عبارتند از:
ـ ساخت تجهیزات تست برای صنعت برق مانند دستگاه های تست کلیدهای قدرت ،تست ترانسفورماتور،
میکرواهم متر و ....
ـ ســاخت تجهیزات در حوزه تکنولوژی  RFIDدر محدوده  LFو  HFمانند انواع ریدرهای  RFIDو پالک
های  RFIDمخصوص حیوانات.
ـ ارائه سیســتم ها و راه حل های جامع مبتنی بر تکنولوژی  RFIDمانند سیســتم مدیریت اطالعات دام و
سیستم مدیریت فضای پارکینگ خیابانی.

بولتن خبری

سندی کای شرکت اهی شناسایی و م کان یابی رادیویی

شماره  4ـ بهار 1399

برگزاری پنل کاربردهای ناوبری در پروژه سپهتن

سه ایده برتر رویداد دات راینکس معرفی شد

زوایای پنهان و آشکار سپهتن از دیدگاه بخش خصوصی

ســامانه پیمایش هوشــمند تردد ناوگان حمل و نقل جادهای کشور
موسوم به "سپهتن" با رویکرد بررسی اشتباهات گذشته و پیشنهادات
بخش خصوصی برای اجرای صحیــح آن در آینده در دومین روز از ایده
شوی دات راینکس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت .به گزارش روابط
عمومی سندیکای شــرکت های شناســایی و مکانیابی رادیویی ،پنل
کاربردهای ناوبری در پروژه ســپهتن در دومین روز ایده شوی مجازی
دات راینکس برگزار شــد .در این پنل افشین کالهی رئیس سندیکای
شناســایی و مکان یابی رادیویــی ،فرامرز مداح رئیــس کارگروه فنی
سپهتن ،حمیدرضا پرویزیان مدیرعامل شرکت هوشمند نمایه افزار و
محمدمهدی شیران مدیر بازاریابی و فروش شرکت سامانه ساز دلفین
آپادانا مشارکت داشتند و به بررسی کارشناسی پروژه سپهتن در گذشته
و ادامه آن در آینده پرداختند .مداح رئیس کارگروه پروژه ســپهتن در
ابتدا به ارائه گزارش خالصه ای از اجرای این پروژه در گذشــته و برنامه
های آتی کارگروه پرداخت و گفت :مصوبه ای که اخیرا شــورای اقتصاد
تصویب کرده است از سوی وزارت نفت و شــورای بهینه سازی مطرح
شده و مقرر شده است که  350هزار ناوگان کامیونی به سامانه سپهتن
مجهز شوند .مدل اجرایی به این نحو است که سرمایه گذارانی از بخش
خصوصی باید ســرمایه گذاری کنند و ازمحل صرفه جویی ایجاد شده
درآمد کسب کنند.
او افزود :سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ،پلیس راهور ،سازمان
بهینه سازی مصرف سوخت ،شرکت پخش فرآورده های نفتی در قالب
یک کارگروه فعال هستند.
مداح با بیان اینکه مراحل کاری که اکنون کارگــروه در نظر دارد آماده
سازی اسناد و مدارک اســت ،گفت :طبق مصوبه شورای اقتصاد ،اسناد
و قراردادها باید در کارگروه مــورد تصدیق قرار گیرد .فرآیندهای کاری
را پیگیری میکنیم .مانند شرایط حضور در مناقصه ،قرارداد و روشی که
سرمایه گذار باید آن را اجرا کند .او با بیان اینکه در مصوبه زمان سه ساله
ای برای یافتن سرمایه گذاران داده شده است،گفت :نصب دستگاه GPS

روی کامیونها شرایط خاص خودش را دارد و باید مراکزی را پیش بینی
کنیم تا کامیون داران به آن مراجعه کنند.
ولید و نصب دستگاه  GPSدر تعداد باال و بسیاری موارد دیگر که باید
لحاظ شود.
کالهی :حضورشــان در پنل چالشــی که انتقاداتی هم به نحوه اجرا و
تصمیم گیریهای این پروژه وارد می شود جســارتی می خواهد که در
کمتر دولتمردی ســراغ داریم.کالهی ضمن قدردانی از حضور جناب
آقای مداح به رغم اینکه پنل چالشــی اســت و احتمال طرح انتقاداتی
وجود دارد ،به روال تاریخی اجرای پروژه ســپهتن اشــاره کرد و گفت:
ابتدا قرارداد انحصاری با یک شــرکت بسته شــد که پس از انتقادات و
پیگیری های متعدد ســندیکای شرکت های شناســایی و مکانیابی
رادیویی ،فراخوانی منتشر شد و به دنبال آن  6شــرکت دیگر هم وارد
فرآیند شــدند .در حالیکه شــرکت اولیه کار نصب را آغاز کرده بود و از
شش شرکت دیگر از نظر زیرساختی بســیار جلوتر بود و همین زمینه
برای رقابت ناسالم میان شرکت ها را ایجاد کرد .پرویزیان ضمن تشکر
از برگزارکنندگان رویــداد دات راینکس که فرصت گفتگو در خصوص
پروژه ســپهتن را فراهم ســاختند ،گفت :در فاز اتوبوس ها نتوانستیم
وارد شــویم زیرا شــرکتی که زودتر از بقیه و در ابتدا قرارداد بست از ما
جلوتر اقدام کرده بود و رئیس وقت پلیس راهــور نیز به دالیل نظارتی
معتقد بود که باید دســتگاه  GPSاتوبوس ها را فقط یک شرکت تولید
کند .ولی در بخش کامیون ها به خصوص نوســازی ناوگان با همکاری
مهندس مداح توانستیم حدود  18هزار دســتگاه تولید کنیم .او گفت:
به رغم تالش های ســازمان راهداری و تمهیداتی کــه در نظر گرفته
شــد ،به دلیل ماهیت پروژه که بین ســازمانی بود با مشکالت بسیاری
مواجه شدیم تا جاییکه پروژه متوقف شــد و ضرر و زیان های بسیاری
را به بخش خصوصی تحمیل کرد .او به نکاتی اشاره کرد که در گذشته
عامل شکست پروژه سپهتن شــد ولی مرور آنها برای پیشبرد پروژه در
آینده مفید خواهد بود .پرویزیان افزود :قرارداد ســه جانبه ای بین یک

صفحه 3 :

شرکت و ســازمان راهداری و پلیس راهور قبل از مصوبه هیات وزیران
منعقد شــد و کار را برای شــرکت هایی که بعدا طی فراخوان به پروژه
پیوستند دشوار ســاخت .همینطور عدم همکاری وزارت نفت در پروژه
سپهتن یکی از نکات اساسی بود .زیرا در مصوبه قید شده که  75درصد
هزینه های این پروژه را باید وزارت نفت بدهــد که به طور عملی از این
کار ســر باز زد .پرویزیان به نقش پلیس راهور در این پروژه اشــاره کرد
و گفت :حضور پلیس موجب می شــود که کار امنیتی شــود .سازمان
راهداری توانمندی و وجهه الزم برای رســیدگی و اجرا را دارد و نیازی
به نقش نظارتی و اجبار پلیس نیســت .همین مســئله امنیتی کردن
پروژه ناخودآگاه مقاومت در راننده ها را در پی داشــت .شــیران نیز در
ادامه با بیان اینکه چنین پروژه ای در دنیا مشــابه هــای زیادی ندارد و
آن را نشانه بلندپروازی مسئوالن دانست و گفت :از نکات مهم در فرآیند
شــکل گیری پروژه ملی ســپهتن ترکیب تیم اجرایی و تصمیم گیری
است که شامل کارفرما که اینجا ســازمان راهداری است و بعد شرکت
های فنی که بیشتر در حوزه سخت افزار فعال هستند ،می شود .چنین
پروژه هایی نیاز به تیم مدیریت پروژه ،تیم فرهنگ ســازی و غیره دارد
تا مصرف کننده و کاربران یعنی راننــدگان کامیون و اتوبوس مقاومت
نکرده و موضع گیری نکنند .به گفته وی ،نکته بعدی نگاهی اســت که
به پروژه های ناوبری وجود دارد که آن را منحصر به خرید ســخت افزار
و محصول میدانند .در صورتیکه این پروژه ها بیشــتر بر ارائه سرویس
استوار هستند .شیران سپس به سه سرویسی که می توانست در سپهتن
موثر باشد ،اشاره کرد و گفت :سه سرویس جلوگیری از قاچاق سوخت،
کاهش تصادف و ایمنی حمل و نقل و ساعت کار راننده که هر سه در دنیا
مرسوم هستند ،می توانستند محور پروژه سپهتن باشند ،ولی در عمل
تمرکز را بر نصب دوربین و تجهیزات دست و پا گیر گذاشتند .در ادامه
حاضران در پنل به ارائه پیشــنهاداتی برای بهبود اجرای پروژه سپهتن
در آینده و جلوگیری از اشــتباهات تکراری عنوان کردنــد .پرویزیان
در این خصوص گفت :پیشــنهاد میکنم در کارگروه از حضور نماینده
تولیدکنندگان و سندیکای شرکت های شناسایی و مکانیابی رادیویی
استفاده شود و حمایت از تولید و توانمندی بخش خصوصی را مبنا قرار
دهید .شــیران ضمن قدردانی از روحیه انتقادپذیر آقای مداح گفت :در
سایت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای منتشر می شود .پیشنهاد
میکنم آمارهای بهره وری هم از لیســت موارد امنیتی خارج و منتشر
شوند .ضمن اینکه انتقادها جهت بهبود روندهاست تا بخش خصوصی
با مشارکت در تصمیم گیری ها در اجرای صحیح پروژه نیز یاری کنند.
کالهی هم در پایان پیشنهاد کرد :به پروژه ها به شکل نیازسنجی نگاه
شــود به این ترتیب که قرار اســت با اجرای این پروژه نیاز چه کسی در
کجا مرتفع شــود .این دیدگاه کارآمدتر خواهد بــود و نتیجه بهتری را
هم نصیب هر دو طرف بخش خصوصــی و دولتی میکند .کالهی تاکید
کرد :حضور بخش خصوصی در کارگروه یک نیاز برای اتخاذ تصمیمات
درســت اســت چون در نهایت اجراکننده طرح ها و تصمیمات بخش

به گزارش روابط عمومی سندیکا ،ایدهشــوی مجازی دات راینکس با ایجاد بســتر برای ایدهپردازی در حوزه ناوبری و
موقعیتیابی بر اساس نیازهای فعلی و آینده کشور ،به افراد این امکان را میدهد تا به بیان ایدههای نوآورانه بپردازند.
و ضمن تقویت مهارتهای ایدهپردازی و بیان ایده ،ایدههای خود را اصالحکرده و پرورش دهند.
دات راینکس بهصورت مجازی طی سه روز از دهم خرداد ماه تا دوازدهم خردادماه برگزار شد .ایدهها که در روزهای اول
و دوم توسط صاحبان ایده ارائه شد و در روز پایانی داوران نتایح را اعالم کردند .عالوه بر آن چهار پنل نیز شامل دو پنل
تخصصی کالن پروژههای ناوبری بررسی زیرساختهای ناوبری ملی و کاربردهای ناوبری در پروژه سپهتن و همینطور
ایدههای ناوبری در دوران کرونا و آسیبشناسی برگزاری رویدادهای مبتنی بر اعالم نیاز در این سه روز برگزار شد.
محورهای این رویداد شامل  :سامانههای موقعیتیابی ،زیرســاخت و تجهیزات ،نرمافزار و ارزشافزوده و سیستمهای
مکمل و ترکیبی تعیینشده است .در این رویداد که از روز شنبه دهم خرداد آغاز شد ،تیمهای شرکتکننده به مدت ۱۰
دقیقه اید ه خود را معرفی کردند و در برابر سواالت داوران از طرح خود دفاع کردند.
در روز پایانی سه ایده برتر معرفی شدند که به این شرح است:
رتبه اول ایده "سامانه مدیریت ناوگان کارنینگ" از سوی امیر زارعی
رتبه دوم ایده"بهینهسازی ناوگان توزیعشده" از سوی سید محمدجواد رفیعی طباطبایی
رتبه سوم ایده "پهپاد انتقالدهنده محصوالت بیولوژیک و فرآوردههای خونی" از سوی پوریا کرمی
گام دوم رویداد دات راینکس حرکت به سمت کاربردی کردن و تجاریسازی ایدههای برتر است.
ایده شوی دات راینکس باهدف ایجاد بستر برای ایده پردازی در حوزه ناوبری و موقعیتیابی بر اساس نیازهای فعلی و
آینده کشور بهصورت مجازی با همت سندیکای شرکتهای شناســایی و مکانیابی رادیویی و سازمان فضایی از شنبه
دهم تا دوشنبه دوازدهم خردادماه برگزار شد.

ارائه بیمه تکمیلی با شرایط و تخفیف مناسب

تسهیالت رفاهی
سندیکا

هماهنگی با بانک مهر اقتصاد جهت اعطای وام و تسهیالت حقوقی و حقیقی
خدمات مرکز داوری
دوره های آموزشی رایگان
تخفیف جهت حضور در سمینارها و نمایشگاه های مرتبط

بولتن خبری

سندی کای شرکت اهی شناسایی و م کان یابی رادیویی
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صفحه 4 :

تـقـدیـر
میثم غنی زاده عضو هیات مدیره سندیکای شناسایی و مکانیابی رادیویی؛
کرونا جمع دشواری های کسب و کارها را تکمیل کرد

شیوع ویروس کرونا مشــکالت کســبوکارها را در تامین مواد اولیه وارداتی به دلیل تحریمها و تعامل با جامعه جهانی ،سیستم
بوروکراتیک غیر کارآمد اداری ،سقوط مکرر ارزش پولی ،عدم شفافیت مسائل بنیادی کسبوکارها در حوزههای مالیاتی ،تامین
اجتماعی ،مجوزهای وارداتی ،نرخ ارز ،بخشــنامههای مکرر و تصمیمات غیرمنطقی در وزارت صنعت و سازمان تنظیم مقررات
تشدید کرده است.
به گزارش روابط عمومی ســندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی ،میثــم غنی زاده عضو هیات مدیــره بابیان اینکه
درگذشــته به دلیل تحریمها با موانعی روبرو بودیم ولی همهگیری کرونا مزید بر علت شــد تا شــرایط بحرانیتر شود و
بهخصوص شرکتهای تولیدی با مشکالت فراوانی مواجه شوند ،گفت :مسئله اول مربوط به واردات مواد اولیه است.
چند وقت اخیر به دلیل همهگیری ویروس کرونا مرزها بسته شد و امکان واردات از کشور چین وجود نداشت .هماکنون
با بهبود شرایط حملونقل از کشور چین ،موضوع کمی مرتفع شده و با تاخیر  ۵۰درصدی نسبت به گذشته واردات انجام
میشود.
اما ادامه نگرانی بخش خصوصی تشدید مسئله تحریمهاســت که واردات مواد اولیه بهخصوص قطعات الکترونیکی را با
دشواریهای بسیاری روبرو میسازد.
او افزود :مســئله بعدی تامین کنندههای داخلی هســتند که با شــیوع ویروس کرونا از اســفندماه تعطیل شدند و در
اردیبهشت ماه که امکان فعالیت داشــتند با قوانین جدید گمرکی غافلگیر شــده و هنوز فعالیت با تمام ظرفیت را آغاز
نکردند.
این عملکرد تامین کنندگان موجب توقف فعالیت برخی صنایع شــده بهگونهای که متقاضی استفاده از تامین کنندگان
خارجی بهرغم دشواریهای موجود هستند.
غنی زاده بابیان اینکه شیوع ویروس کرونا و فاصلهگذاری اجتماعی باعث شده نتوانیم جلسات بازاریابی و معرفی محصول
برای مشــتریان بگذاریم ،گفت :اولویت مشتریان بهویژه مشــتریان سازمانی تغییر کرده اســت و استفاده از محصوالت
هایتک و دانشبنیان که بر بهبود فرآیندهای سازمانی و استفاده از تکنولوژی روز برای سهولت فعالیتها تمرکز دارد ،در
وضعیت کنونی جزو اولویتها نیست .اغلب تالش میکنند ضمن حفظ بقای شرکت ،سالمت جانی خود و کارکنانشان را
تامین کنند.
روالهای اداری الکترونیکی شود
او بابیان اینکه تقاضا داریم در این شرایط برخی از روالهای اداری دســتوپا گیر و بوروکراتیک حذف شود و نظام اداری
الکترونیک بهعنوان یک ضرورت اجرا شــود ،افزود :بهعنوان مثال فرآیند دریافت پروانه بهرهبرداری برای یک شــرکت
باتجربه و واجد شرایط ،حدود  ۴تا  ۶ماه زمان میبرد.
بخش صدور پروانه بهرهبرداری وزارت صنعت ،معدن و تجارت اســتانی در حال حاضر نیز بــه دلیل محدودیتهایی که
شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده پاسخگوی شرکتها نیست.
با شرایط موجود رتبه  ۱۲۸ایران در کســبوکار قطعا تنزل پیداکرده و هیچ تدبیر امیدبخشی در این خصوص به چشم
نمیخورد.
به گفته وی ،تعلل دســتگاهها و روالهای اداری طوالنی که با کاهش ســاعت کاری ادارات تشدید هم شده ،موجب شده

روند صدور پروانه و سایر مجوزهای حیاتی فعاالن اقتصادی بسیار کند و حتی تعطیل شود.
غنی زاده بابیان اینکه الکترونیکی کردن روالها با راهاندازی سایت تفاوت دارد ،افزود :الکترونیکی کردن مراحل اداری و
انجام آنالین کارها در دنیا بهعنوان یک راهکار مناسب ،جایگزین روالهای بوروکراتیک و فیزیکی شده است.
با اینوجود شاهد هستیم برخی از این اقدامات تبدیل به دردسر کاربران شده است.
برای مثال ســایت بهین یاب که در وضعیت فعلی میتوانست بســیار کارگشا باشد با خطاهای بســیار و اتکا بیشازحد
به کارشناســانی که باید بهصورت فیزیکی تاییدیه هایی را صادر کرده و گزینههایی را فعالســازی کنند ،زمان و انرژی
بسیاری را از صاحبان کسبوکارها اتالف میکند.
او افزود :لیست مواد اولیه و کدهای  ISICغیر کارشناسانه و باگهای متعدد سامانه وقت تولیدکنندگان را تلف میکند و
عامل بیاحترامی به تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور است.
شفافیت در قوانین شهروندی
او همچنین از عدم شــفافیت حقوق شــهروندی گالیه کرد و گفت :باید مفهوم احساس مســئولیت در بدنه دولت برای
پاسخگویی به اربابرجوع آموزش داده شود و همینطور افراد از حقوق قانونی خودشان آگاه باشند.
دولتها باید بدانند کجا موظف و مسئول هستند و اگر به آن وظایف عمل نکنند چه عواقبی در انتظارشان است.
به گفته غنی زاده ،آیا تاکنون ســابقه داشــته فردی از یک فرآیند سازمانی شکایت کند و آن ســازمان خود را موظف به
پاســخگویی بداند .فعال اقتصادی باید با کارشناســی که هیچ حس مســئولیت و همراهی ندارد برخورد کند و به خاطر
برخورد غیرمسئوالنه یک واحد تولیدی یا صنفی با خطر تعطیلی مواجه میشود.
کم نیستند شــرکتهایی که به دلیل برخورد کارشناس بیمه همه فعالیتهای صنفی و شــرکتی خود را تعطیل کرده و
بهصورت حقیقی فعالیت میکنند تا امکان رصد دولتی از بین برود.
غنی زاده همچنین با اشاره به اینکه تســهیالت ویژهای به شرکتهای دانشبنیان داده شــود ،گفت :اغلب شرکتهای
هایتک طی فرآیندهای طوالنی موفق به کسب عنوان دانشبنیان میشوند تا از مزایا و شرایط ویژهای بهرهمند شوند ولی
اکنونکه به دلیل شیوع ویروس کووید  ۱۹کل اقتصاد کشور دچار مشکل شــده و از سوی دیگر انتظارات از شرکتهای
دانشبنیان هم باالتر رفته امیدواریم حمایت ویژهای از این بخش از کسبوکارها انجام شود.
هرچند به این حمایتها خوشبین نیستم و زیرا اغلب نمایشی و در حد آرامبخش برای کسب کارهاست.
او افزود :تسهیل و شــفافیت در مســائل گمرکی ،اعطای مهلت از ســوی ســازمان امور مالیاتی ،تغییر رویکرد سازمان
تامین اجتماعی و بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی ،حذف روالهای دســتوپا گیر و کند کننــده فعالیتهای اقتصادی
و الکترونیکی کردن امور همه مواردی هســتند که از مشکل کرونا بزرگتر هســتند و میتواند برای برونرفت از بحران
اقتصادی که تحریمها و ویروس کرونا ایجاد کردهاند ،موثر باشد.

دبیرخانه سندیکای شناســایی و مکانیابی رادیویی از زحمات جناب آقای مهندس میثم

صالحی عضو محترم علیالبدل هیات مدیره برای طراحی و راهاندازی سایت جدید سندیکا،

انتقال اطالعات و دیتابیس و همچنین آمادهسازی بخشهای مرتبط با پخش مستقیم وبینار
دات راینکس در سایت مراتب قدردانی خود را اعالم میدارد.
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روز سه شنبه مورخ  14مردادماه 1399

روز سه شنبه مورخ  28مرداد ماه 1399
روز سه شنبه مورخ  11شهریور ماه 1399
روز سه شنبه مورخ  25شهریور ماه 1399

کمیته صنفی و اطالع رسانی:
روز یک شنبه مورخ  22تیر ماه 1399
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هن چنــدان دور ...

عقد تفاهم نامه با آزمایشگاه صنایع انرژی ایران
امضای قرارداد با سازمان مدیریت پسماند

تمدید تفاهم نامه با مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران
امضای تفاهم نامه با دانشگاه ها معتبر کشور

