تاريخ ارايه49/61/61 :

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

موضوع :گزارش عملکرد سال سوم فعالیت هیأت مدیرهي دورهي هفتم و دبیرخانهي انجمن جهت ارایه به مجمع عمومي عادي سال 49

مجمع محترم انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
این گزارش به منظور آگاهي اعضاي محترم انجمن از اقدامات و نتایج عملکرد هیأأت مأدیرهي دورهي هفأتم در
سال سوم فعالیت ،و همچنین دبیرخانهي انجمن در بازهي زماني  49/10/11تا  49/7/91تهیه و به مجمأع محتأرم
ارایه شده است.
در این گزارش ضمن حذر از كليگویي و تأكید بر سادگي ،تالش شده براي هر زمینه از اقدامات ،مصادیق مرتبط
به اختصار ذكر گردد.
در انتهاي این گزارش اطالعات مربوط به جلسات هیأت مدیره ،و نیز مقدار زمان صرف شده توسط اعضاي هیأت
مدیره جهت حضور در جلسات داخل و خارج از انجمن ذكر شده است.
بدیهي است نظر اعضاي محترم انجمن در خصوص اقدامات آتي انجمن ،مبناي برنامهریزي هیأت مأدیره خواهأد
بود؛ از این رو از تمامي اعضاي محترم درخواست ميگردد دیدگاههاي خود را در این ارتباط بأه دبیرخانأهي انجمأن
اعالم فرمایند.
با عنایت به این كه از لحاظ سازماني ،دبیرخانهي انجمن ،مجري مصوبات و دستورات هیأت مدیره است؛ بنابراین
گزارش اقدامات هیأت مدیره به نوعي مبین عملکرد دبیرخانه نیز ميباشد؛ از همین رو گزارش پیش رو دربرگیرنده-
ي اقدامات دبیرخانه نیز هست.
بدیهي است اعضاي محترم در صورت تمایل به كسب اطالعات تفصیلي در ارتباط با موضأوعات مطأر شأده در
این گزارش ،در طي جلسهي مجمع براساس زمانبندي تعیین شده یا پس از مجمع ،از طریأق دبیرخانأه مأيتواننأد
موارد را پیگیري فرمایند و هیأت مدیره و دبیر انجمن خود را ملزم به پاسخگویي در این خصوص ميدانند.

با احترام
هیأت مديرهی انجمن

1

ردیف
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انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

تهیه کننده :دبیرخانه

موضوع :گزارش عملکرد سال سوم فعالیت هیأت مدیرهی دورهی هفتم و دبیرخانهی انجمن جهت ارایه به مجمع عمومی عادی سال 49

تاریخ ارایه49/61/61 :

شرح فعالیت
تدوین استراتژی
انجمن

اقدامات

 تشکیل کارگروه و برگزاری  5جلسه؛

نتایج
 تدوین چشمانداز ،بیانیهی مأموریت،
ارزشهای کلیدی؛



.2

اتاق بازرگانی ،صنایع  ،عضویت در هیأت نمایندگان اتاق و حضور در جلسات ماهانه هیأت نمایندگان؛
 عضویت در کمیسیون کار ،مالیات و تأمین اجتماعی؛
معادن و کشاورزی
 انجام تکالیف قانون در قبال اتاق؛
ایران




.3

رتبهبندی یکپارچه-
سازان

 تدوین آییننامهی رتبهبندی و فرمهای مربوطه؛
 انتخاب شرکت همکار استاندارد و آزمون؛
 ارزیابی آزمایشی پروندهی سه شرکت یکپارچهساز و رفع نواقص آییننامه و فرمها؛

ارتقاء جایگاه انجمن در اتاق؛
استفاده از پتانسیلهای اتاق جهت
حضور مؤثر انجمن در فرآیندهای
بازبینی قوانین ،پیگیری مطالبات بخش
خصوصی و رفع مشکالت اعضای انجمن؛
دریافت کمک مالی از اتاق؛
ارتقاء اعتبار انجمن در اتاق؛

 آمادگی جهت شروع ارزیابی متقاضیان
دریافت رتبه یکپارچهسازی از انجمن؛

صندوق حمایت از
.9

تحقیقات و توسعهی
صنایع الکترونیک

 برگزاری نشست با مدیرعامل و مسؤوالن صندوق به منظور معرفی اعضای انجمن؛

 عقد تفاهمنامه با صندوق

اقدامات پیشنهادی آینده
 تعیین اهداف کوتاهمدت ،میانمدت
و بلندمدت؛
 اولویتبندی اهداف؛
 مدیریت استراتژیک؛
 تشویق اعضا به عضویت در اتاق؛
 تالش در جهت تقویت بعد صنعتی
اتاق؛
 بهرهگیری از کمکها نقدی و
غیرنقدی اتاق به تشکلها؛
 اعتباربخشی به گواهینامههای صادر
شده از سوی انجمن نزد کارفرمایان
و سازمانهای دولتی؛
 هدایت تسهیالت صندوق به سمت
طرحهای اتوماسیونی شرکتهای
عضو انجمن؛
 تسهیل فرآیند صدور ضمانتنامه
برای اعضای انجمن؛
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ردیف

انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی

تهیه کننده :دبیرخانه
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اقدامات

شرح فعالیت

 اعالم فهرست توانمندیهای ساخت داخل اعضای انجمن وفق قانون حداکثر در سه
دستهی تجهیزات ،سیستمها و پروژههای اتوماسیون صنعتی به معاونت طرح و برنامه
و دفاتر ماشینسازی و تجهیزات و برق و الکترونیک و همچنین اعالم توانمندیهای
اعضا در حوزهی صنایع سیمان ،نیروگاهی ،ارتباطات و مخابرات و شناسایی خودکار؛

.5

وزارت صنعت ،معدن
و تجارت

 پایش پروژههای بزرگ کشور از لحاظ رعایت سهم ساخت داخل و انعکاس موارد نقض
قانون به وزارت صنعت و همچنین اعالم نظر در خصوص استعالمهای وزارتخانهی
صنعت در خصوص امکان ساخت داخل تجهیزات و سیستمهای اتوماسیون صنعتی؛
 برگزاری نشست با مدیرکل دفتر ماشینسازی و تجهیزات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت در خصوص پیگیری اجرای دستورالعمل نظارت بر اجرای مواد  1تا  7قانون
حداکثر و نیز صدور پروانهی بهره برداری برای شرکتها اتوماسیونی؛
 برگزاری نشست با مدیر گروه خدمات فنی و مهندسی؛

 حضور در نشست هم اندیشی مدیران انجمنهای فنی و مهندسی؛
 پیگیری بهرهمندی شرکتهای اتوماسیونی از امتیازات شرکتهای های تک؛
 انعکاس موارد اعالمی از سوی وزارت صنعت به اعضا؛

نتایج


 تقویت ارتباط انجمن با وزارت صنعت،
معدن و تجارت و افزایش چشمگیر

جایگاه و اعتبار انجمن نزد معاونت امور
صنعتی این وزارتخانه و همچنین مدیران
دفاتر ،مشاوران و کارشناسان مربوطه؛

 پذیرش درخواست انجمن مبنی بر
تخصیص کدهای  ISICمربوط به
فعالیتهای یکپارچهسازی و ساخت

سیستمهای اتوماسیون صنعتی؛
 پذیرش درخواست انجمن مبنی بر صدور
پروانهی بهرهبرداری برای شرکتهای
اتوماسیونی؛

 ارایهی اطالعات درخواستی به این وزراتخانه و سازمانهای زیرمجموعه؛


.1

فدراسیون صنعت



نفت ایران




حضور در هیأت مؤسس فدراسیون صنعت نفت ایران و حضور در 11جلسهی
هیأت مؤسس؛
تدوین پیش نویس اساسنامهی فدراسیون؛
تعامل نزدیک با  7تشکل عضو هیأت مؤسس (استصنا ،ستصا ،اپک ،مهندسی و
ساخت و )...؛
تعامل نزدیک با ستاد توسعهی فناوری نفت ،گاز و ذغال سنگ پیرامون فدراسیون؛

اقدامات پیشنهادی آینده

 معرفی انجمن به عنوان یک تشکل فعال
و تأثیرگذار به دیگر تشکلهای بخش
خصوصی؛
 تثبیت جایگاه آتی انجمن در فدراسیون؛

تدوین کدهای  ISICمربوط به
فعالیتهای یکپارچهسازی و ساخت
سیستمهای اتوماسیون صنعتی؛
صدور پروانهی بهرهبرداری برای
شرکتهای یکپارچهساز و سازندهی
سیستمهای اتوماسیون صنعتی؛
پیگیری تشکیل شورای نظارت و
کمیتهی اجرایی موضوع آییننامهی
نظارت بر اجرای قانون حداکثر؛
تداوم پایش روند تأمین تجهیزات و
سامانههای اتوماسیون صنعتی
پروژههای بزرگ کشور و انعکاس
موارد احتمالی نقض قانون به وزارت
صنعت؛

 حضور فعال در فدراسیون به منظور
پیگیری منافع مشترک بخش
خصوصی از طریق این فدراسیون؛
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شرح فعالیت
شورای هماهنگی
تشکلها مهندسی،
صنفی ،حرفهای
کشور
(توجه :براساس

.7

هماهنگیهای به عمل
آمده با اعضای شورای
هماهنگی ،توافق شده که
تمامی موضوعات مربوط
به سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور از
طریق این شورا پیگیری
شود)

اقدامات


حضور تأثیرگذار در انتخابات دورهی هفتم هیأت اجرایی؛
حضور در جلسات اصلی شورا؛
عضویت در کارگروه تدوین استراتژی شورا؛
عضویت در کارگروه تأیید صالحیت پیمانکاران و مشاوران؛
عضویت در کارگروه بررسی محورهای مورد نظر در بازنگری آیین نامه تشخیص صالحیت
پیمانکاران؛
عضویت در کارگروه بررسی و اصالح بخش نامهها و آیین نامهها و ضوابط طرحهای عمرانی؛
عضویت در کمیتهی موقتی بررسی بخشنامه جبران آثار ناشی از تغییر نرخ ارز در پیمانهای
فاقد تعدیل؛
عضویت در کارگروه بررسی بند ق تبصره  2قانون بودجه 33؛
عضویت در کارگروه تعیین قیمت متناسب در مناقصات یک مرحلهای و دو مرحلهای؛
حضور در جلسات نهاد تعامل؛
پیگیری اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده؛
تدوین آیین نامهی اجرایی بند(س) تبصره ( )3قانون بودجه سال 33؛



برگزاری نشست با معاونت امور تولیدات دامی؛
اعالم آمادگی انجمن مبنی بر ارایهی مشاوره به معاونت امور تولیدات دامی پیرامون ارتقاء
سطح اتوماسیون صنعتی در واحدهای مرتبط؛
ارایهی توانمندیهای اعضای انجمن به دفتر امور طیور و مرکز مکانیزاسیون وزارت جهاد
کشاورزی؛
اعالم آمادگی جهت ارزیابی و تأیید صالحیت شرکتهای اتوماسیونی حوزهی طیور؛
پیگیری عقد تفاهم نامهی همکاری در زمینهی تأیید صالحیت شرکتهای اتوماسیون؛
معرفی شرکت آزمون و بازرسی مورد وثوق انجمن به مرکز مکانیزاسیون به منظور ارزیابی
شرکتهای اتوماسیونی حوزهی کشاورزی؛
برگزاری جلسات کمیتهی کشاورزی با حضور مرغداران و شرکتهای اتوماسیونی؛















.8

وزارت جهاد
کشاورزی






نتایج

 بهرهگیری از پتانسیل شورا جهت
پیگیری مطالبات صنفی؛
 انعکاس تأثیرگذار دیدگاههای انجمن
در خصوص اصالح آییننامهی جدید
ارزیابی پیمانکاران ،مشاوران و
پیمانکاران طرح و ساخت به معاونت
برنامهریزی ،شرایط عمومی پیمان و
..
 ارتقاء اعتبار و جایگاه انجمن نزد
دیگر تشکلهای بخش خصوصی؛

اقدامات پیشنهادی آینده

 تداوم عضویت در شورا به
منظور استفاده از ظرفیتهای
این تشکل در رفع مشکالت
صنفی؛
 حضور فعال در فرآیند اصالح
آییننامهی جدید ارزیابی
پیمانکاران ،مشاوران و
پیمانکاران طرح و ساخت به
معاونت برنامهریزی ،شرایط
عمومی پیمان و ..

 آگاهسازی مسؤوالن وزارت جهاد
 عضویت شرکتهای
کشاورزی از نقش و اهمیت
اتوماسیونی فعال در صنعت
اتوماسیون صنعتی در صنعت پرورش
طیور در انجمن؛
طیور؛
 تقویت کمیتهی کشاورزی
 تدوین آییننامهی ارزیابی شرکت-
انجمن؛
های اتوماسیونی حوزهی طیور؛
 هدایت تسهیالت وزارت جهاد
 فراهم شدن مقدمات عقد تفاهمنامهی
کشاورزی به سمت شرکت-
همکاری میان انجمن و دفتر امور طیور
وزارت جهاد کشاورزی؛
های اتوماسیونی ذی صالح؛
5
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انجمن صنفی شرکتهای اتوماسیون صنعتی
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اقدامات

شرح فعالیت

 تشکیل کمیتهی ارزیابی فنی به منظور ارزیابی طرحهای مرتبط با اتوماسیون،
معاونت فناوری رییس
مانیتورینگ و ابزاردقیق متقاضی دریافت تسهیالت از این ستاد و بررسی  4طرح
جمهور -ستاد
واصله از ستاد مذکور؛
توسعهی فناوری و
 حضور در جلسهی رصد فناوری در ایران با حضور نمایندگان آنکتاد (وابسته به
نوآوری نفت ،گاز و
سازمان ملل متحد)؛
ذغال سنگ
 تعامل نزدیک با ستاد در خصوص تأسیس فدراسیون صنعت نفت ایران؛









.61

صنعت هوشمند










برگزاری منظم جلسات شورای سردبیری ( 7جلسه)
استخدام مسؤول توزیع نشریه؛
افزایش فهرست گیرندگان نشریه به  3443گیرنده در  15گروه تخصصی؛
انجام نظرسنجی دورهای از مشترکان؛
حضور و توزیع نشریه در  4نمایشگاه ،سمینار و کنفرانس تخصصی؛
ارایهی قالبهای متنوع آگهی به متقاضیان؛
ارسال نشریه به فهرست ارایه شده از سوی آگهیدهندگان؛
بهروزرسانی دورهای فهرست گیرندگان؛
ارسال نشریه به مشترکان ،گیرندگان افتخاری ،گیرندگان قانونی ،مشتریان بالقوه؛
عقد قرارداد با شرکت پست به منظور حصول اطمینان از وصول نشریه؛
بهرهگیری از کمکهای دولت به ناشران در خصوص تخفیف حق بیمهی سهم
کارفرما؛
استخراج و پایش مداوم قیمت تمام شده؛
استفادهی حداکثری از ظرفیت و توانمندی همکاران نشریه؛
مدیریت هزینههای غیرمستقیم؛
بهبود کمی و کیفی تیم تأمین محتوای نشریه؛
ارجاع تخصصی مطالب به مترجمان؛

نتایج
 عقد تفاهم نامهی همکاری؛
 شناسایی انجمن به عنوان مرجع
تخصصی ارزیابی طرحهای مرتبط با
اتوماسیون ،مانیتورینگ و ابزاردقیق که
متقاضی دریافت تسهیالت از این ستاد
هستند؛
 ارتقاء سطح تعامالت؛

اقدامات پیشنهادی آینده
 هدایت تسهیالت در اختیار ستاد
به سمت طرحهای حایز شرایط
ارایه شده از سوی اعضای انجمن؛
 ارتقاء سطح همکاری با ستاد
براساس مفاد تفاهم نامهی فی ما
بین؛














هدایت نظاممند روند تولید نشریه و
پایش مداوم کیفیت محتوایی و شکلی
نشریه؛
افزایش 43درصدی درآمد بخش آگهی
نسبت به سال گذشته؛
افزایش تیراژ متوسط نشریه به 2151؛
افزایش قابلیت اطمینان توزیع؛
افزایش رضایت مشترکان؛
اخذ اسپانسر برای سه شماره از نشریه؛
مثبت شدن تراز سود و زیان نشریه؛
بهبود تراز سود و زیان نشریه؛
بهبود کیفی محتوای نشریه؛










ادامهی فعالیت شورا و تقویت آن؛
استفاده از مشاوران حرفهای
ژورنالیست در شورا؛
تقویت سازمان توزیع و فروش؛
تدوین طرحهای متنوع جهت
جذب اسپانسر؛
حضور در تمامی رخدادهای
تخصصی مرتبط با اتوماسیون؛
افزایش تیراژ نشریه به 130333
نسخه؛
کمک به بهبود کیفی نشریه از
محل سود حاصله؛
تبدیل نشریه یه یک مبنع درآمد
پایدار برای انجمن؛
گسترش شبکهی همکاران نشریه؛
بکارگیری تیمهای تخصصی
خبری و تحلیلی؛
1
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شرح فعالیت

.66

انجام تکالیف مالیاتی

.62

امور جاری دبیرخانه

.63

امور نمایشگاهی

اقدامات


اصالح رویههای مالی؛
تنظیم دفاتر مالی؛
ارایهی اظهارنامه؛
پیگیری بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی؛



تمدید قرارداد اجارهی محل اسکان دبیرخانه؛
تمام وقت شدن همکاری دبیر؛
استخدام مسؤول روابط عمومی انجمن؛
حذف شغل خدمات و پشتیبانی؛
حضور کارکنان دبیرخانه در دورههای تخصصی اتاق ایران؛
پرداخت وام و پاداش به همکاران خدوم جهت ارتقا انگیزهی کارکنان؛
ارتقای دانش کارکنان دبیرخانه در خصوص اصول اتوماسیون صنعتی و نیز مسایل
مرتبط با حیطهی کاری اعضا از طریق آموزش؛
تعداد  4همکار به صورت تمام وقت؛
تعداد  1همکار پاره وقت؛













 حضور در بیستمین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز  ،پاالیش و پتروشیمی تهران؛
چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران؛ دهمین نمایشگاه بین المللی
صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب؛ پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت تهران؛
سیزدهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت دام ،طیور ،فرآوردههای لبنی و صنایع
وابسته؛
 برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاه نفت و گاز خوزستان؛

نتایج

 افزایش شفافیت مالی انجمن؛

اقدامات پیشنهادی آینده
 تعیین تکلیف پروندههای باز
مالیاتی انجمن؛




 حذف هزینهی جابجایی ساالنه؛
 بهینهسازی ترکیب نیروی انسانی؛
 افزایش کارایی دبیرخانه؛




 معرفی انجمن و توانمندیهای اعضا به
فعاالن صنایع مختلف؛
 تکمیل بانک اطالعاتی بازدیدکنندگاه و
سازماندهی اطالعات دریافتی؛
 بهبود در نحوه حضور و شکل ظاهری
غرفه انجمن در نمایشگاهها؛

جلب مشارکت اعضا به منظور
خرید آپارتمان برای انجمن؛
استفاده از وام بانکی برای خرید
آپارتمان براساس مجوز فعالیت
انجمن و نشریه؛
بهینهسازی نیروی انسانی؛
ارتقای کارایی کارکنان دبیرخانه از
طریق حضور ایشان در دورههای
تخصصی مرتبط با حوزهی کاری؛

 حضور در نمایشگاههای تخصصی
صنعتی؛
 برگزاری نمایشگاه تخصصی
اتوماسیون صنعتی؛

7
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اقدامات

شرح فعالیت

 نظرسنجی از اعضا در خصوص میزان رضایت از خدمات بیمهی تکمیلی؛
بیمهی تکمیلی درمان  تمدید قرارداد بیمهی تکمیلی درمان با شرکت بیمه پارسیان با خدمات وسیعتر
جهت سال جدید بالغ بر  1433نفر؛




.65

تقویت ارتباط انجمن
با اعضا





.61

جلسات هیأت مدیره

برگزاری گردهمایی اعضا؛
برگزاری جلسات مصاحبهی اختصاصی با اعضا به منظور برقراری تعامل رو در رو و
آگاهی از نظرات ایشان؛
دعوت از مدیران شرکتهای عضو جهت حضور در جلسات هیات مدیره؛
انجام استعالمهای متعدد از اعضا؛
دعوت از اعضا جهت حضور در جلسات هیأت مدیره و کارگروهها؛

 برگزاری منظم  33جلسهی هیأت مدیره (از مجمع گذشته تا کنون با افزایش
31درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل)؛
 صرف قریب به  743نفرساعت زمان در جلسات داخل و خارج انجمن؛
 دعوت از بازرسان ،اعضای علیالبدل هیأت مدیره و برخی مدیران شرکتهای عضو
جهت حضور در تمامی جلسات هیأت مدیره؛

اقدامات پیشنهادی آینده

نتایج

 پوشش بیمهی تکمیلی درمان کارکنان
شرکتهای عضو با هزینهی معقول؛
 ارایه خدمات فراتر از تعهدات شرکتهای  افزایش سقف پوششهای بیمهای
از طریق توسعهی همکاری با
بیمه به همکاران درگیر با بیماریهای
شرکتهای بیمهگر؛
خاص؛
 رضایت نسبی کارکنان شرکتهای عضو
از خدمات بیمهی تکمیلی؛
 آشنایی اعضا با توانمندیهای یکدیگر؛
 تسهیل و روانسازی ارتباط هیأت مدیره
و دبیرخانه با اعضا؛
 ارتقاء آگاهی انجمن از توانمندیهای
اعضا؛

 تعداد مصوبات 235؛
 تعداد گزارشات 74؛






برگزاری دورهای گردهمایی؛
دعوت از اعضا جهت حضور در
کارگروههای انجمن؛
تقویت سایت اطالعرسانی انجمن؛
تقویت بخش روابط عمومی
انجمن؛

 تقویت کمیتههای عمومی و
تخصصی و واگذاری پیگیری امور
اجرایی به کمیتهها و پرداختن
هیأت مدیره به مسایل راهبردی
صنفی؛

4
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میزان نفر ساعت صرف شده توسط هیأت مدیره جهت حضور در جلسات
هیأت

وزارت

مدیره

صنعت

شورای هماهنگی،
نهاد تعامل،
سازمان مدیریت

اتاق

فدراسیون

سایر

معاونت فناوری

صنعت

کارگروههای

بازرگانی

صنعت نفت

تشکلها

ریاست جمهوری

هوشمند

انجمن

وزارت
جهاد
کشاورزی

صندوق
حمایت

جمع

مسعود مهرداد

11

3

61

1

22

1

9

28

62

1

3

698

مهدی شهابی

72

61

61

1

1

8

1

1

56

98

3

221

حسین فرهادی

71

21

71

52

1

69

1

62

62

1

3

215

امیرنصرت ذوالفقاری

71

3

9

3

1

1

9

1

61

3

47

احمد نصری مهاجری

25

1

1

1

22

1

2

1

1

1

94

1

جمع کل

774

3

