بسمه تعالی

گزارش فعالیت هیات مدیره
(برای سال )3194
مجمع عمومی عادی سالیانه سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
با احترام در اجرای مفاد بند (ک) ماده  5قانون اتاق بازرگانی  ،صنایع  ،معادن و کشاورزی ایران (مصوب  )5631/51/55و
اصالحیه  5636/91/55ب دین وسیله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی سندیکا برای سال  5611برپایه سوابق  ،مدارک
و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد .
گزارش حاضر به عنوان گزارش ساالنه هیات مدیره به مجمع  ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در مستندات اداری و مالی
بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی سندیکا و عملکرد هیات مدیره فراهم می آورد  .به نظر اینجانبان اطالعات
مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی سندیکا می باشد  ،با تاکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیات
مدیره و در جهت حفظ منافع اعضاء سندیکا و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه سندیکا تهیه و ارائه گردیده است .
این اطالعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش بینی
نمود  ،به نحوه درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفاده
کنندگان می شود  ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  15/90 /به تایید هیات مدیره رسیده است .
دکتر عباس کبریائی زاده

دکتر اکبر برندگی

دکتر هاله حامدی فر

رییس هیات مدیره

نایب رئیس اول هیات مدیره

نایب رئیس دوم هیات مدیره

دکتر محمد عبده زاده

دکتر ناصر نقدی

دکتر محمود نجفی

عضو هیات مدیره و خزانه دار

عضو هیات مدیره و منشی

عضو هیات مدیره

دکتر مرتضی خیر آبادی
عضو هیات مدیره

دکتر حسین امیرعضدی
بازرس
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پیام هیات مدیره

« با نام و یاد خداوند متعال و باعرض سالم و خیر مقدم حضور یکایک اعضاء محترم  ،گزارش هیات مدیره به
مجمع عمومی عادی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران برای عملکرد سال  4931به استحضار
میرساند :
چنان که اعضاء محترم آگاهی دارند مجموع عوامل حاکم بر صنعت در سال مورد گزارش  ،سالی پر فراز و نشیب همراه با
رشد متغیرهای بازار سرمایه را رقم زد  .بروز نشانه های بهبود (هر چند کم رمق) در اقتصاد جهانی  ،تحوالت مثبت
سیاسی و اقتصاد ی داخلی  ،تحوالت مثبت سیاسی مربوط به مناقشه هسته ای کشور در عرصه بین المللی  ،تغییرات
سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس  ،ارزش بازار و حجم معامالت در بازار سرمایه و افزایش امیدواری ها به بهبود
فضای کسب و کار و اقتصاد از جمله عواملی بود که رونق بازار سرمایه کشور و رشد متغیرهای مختلف از جمله شاخص
بورس  ،ارزش بازار و حجم معامالت در بازار سرمایه را به دنبال داشت .
همانند سالهای پیش  ،هیات مدیره و کارکنان سندیکا امیدوارند با تدوین راهبردهای مناسب و با بهبود مستمر رویه های
کاری  ،بهره گیری هر چه بیشتر از توان تخصصی اعضاء و تداوم استراتژی های مناسب خود در سایه حمایت های اعضاء
محترم و تعامالت خود با سایر ذینفعان منافع همگانی را مطمع نظر قرار داده و با ارائه گزارش شفاف شاهد پویایی بیشتر و
ارتقاء جایگاه سندیکا و اعضاء در فضای کسب و کار خود باشند » .
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خالصه گزارش عمککرد سندیکا درسال 3194
با توجه به اهمیت و ضرورت حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان داخلی و با عنایت به چالشهای پیش روی صنایع
داروسازی کشور هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز تالش خود را متناسب با مشکالت و
الزامات زمانی افزایش داد .لذا عالوهبر افزایش تعداد جلسات عادی و فوقالعاده هیات مدیره و نیز جلسات کارگروهها و
کمیته های سندیکا ،جلسات برون سازمانی اعضای هیات مدیره سندیکا  ،با مسووالن نیز تشکیل شد که ذیالً به برخی از
اقدامات اشاره میشود:
جدول -4همایش های برگزار شده طی سال 4931
موضوع
برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی

تاریخ

هدف از جکسه

فروردین 11

گردهم آوری تمام اعضای عضو و دست اندرکاران صنعت
داروسازی و تقدیر از پیشکسوتان صنعت

برگزاری دوره آموزشی HSE

خرداد 11

ایمن سازی فرایند ها و پیشگیری از حوادث

کارگاه های آموزشی شناسه گذاری

آبان 11
( 59جلسه)

کمک و همراهی در مدیریت زنجیره تامین دارو و ایجاد
دسترسی امن و سالم به دارو برای بیماران

برگزاری جلسه ای مشترک با مدیران سازمان غذا و
دارو و اعضاء سندیکا در خصوص ثبت دارو در عراق

خرداد و آبان
11

تسهیل حضور اعضاء در بازار عراق

برگزاری سمینار یک روزه بازاریابی و فروش

آبان 11

ارائه روش های نوین بازاریابی و فروش

مجمع عمومی عادی سالیانه

آبان 11

ارائه عملکرد سندیکا و هیات مدیره طی سال مورد
گزارش

برگزاری نشست همفکری و افزایش تعامالت
فی ما بین اعضا بخش خصوصی  ،سازمان غذا و دارو
و هیات مدیره سندیکا

فروردین و
آذر 11

افزایش تعمالت فی مابین هیات مدیره  ،سندیکا و اعضاء
بخش خصوصی با سازمان غذا و دارو و سایر سازمانهای
مربوطه

برگزای سمینار توسعه صادرات پایدار

آذر 11

تاکید بر اهمیت و لزوم صادرات و ارائه راهکار حضور
پایدار در بازارهای هدف صادراتی

دوره آموزشی مناقصه دارویی عراق

بهمن 11

ارائه ضوابط ثبت و حضور شرکت های ایرانی در بازار
عراق

بازدید هیات عراقی از تعدادی از شرکتهای داروسازی

بهمن و
اسفند 11

تسهیل ثبت شرکت ها در عراق

دوره آموزشی computer system validation

بهمن 11

اعتبار سنجی سیستم های کامپیوتری
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جدول -2جلسات برگزار شده طی سال 4931
موضوع جکسه

تاریخ

اهداف جکسه

تعدا جکسات
برگزار شده

جلسات هیات مدیره

در طی سال 11

16

بررسی مشکالت اعضاء در زمینه های مختلف

جلسه تفویض اختیارات واحد صادرات و
آموزش سازمان غذا و دارو به سندیکا

فرایند سه ماهه

5

تعامل فی مابین سندیکا و سازمان و تسهیل امور

جلسه کمیسیون نظارت و کنترل بازار

در طی سال 11

0

ساماندهی فروش و مصرف منطقی دارو

سفر اعضاء هیات مدیره به مشهد جهت بازدید
شرکت داروسازی سامی ساز

اردیبهشت 11

5

برگزاری جلسه هیات مدیره با شرکت سامی ساز و
افزایش تعامل باعضاء بخش خصوصی

جلسه تدوین ضوابط رعایت حق تقدم

آبان و آذر 11

6

تشویق اعضاء و ضابطهمند کردن حق تقدم

جلسه کمیته صادرات

خرداد ،تیر ،مرداد
و شهریور

1

همفکری  ،بررسی مشکالت اعضاء  ،تسهیل امور و
تعامل اعضاء

جلسه مشترک هیات مدیره با دکتردیناروند

خرداد  ،شهریور ،
آبان و آذر 11

1

مشکالت صنعت دارو و بررسی تفاهم نامه مشترک
صادرات و آموزشی

خرداد و اسفند
11

1

مشکالت صنعت ( قیمت  ،دارو و مشکل نقدینگی )

جلسه مشترک اعضاء هیات مدیره با
مدیرکل دارو

خرداد  ،تیر و آذر
11

6

همفکری و تعامل اعضاء با اداره کل دارو جهت
تسهیل امور

جلسه تقدیر و تشکر از زحمات دکتر
پیرصالحی

دی 11

5

تقدیر و تشکر

جلسه اعضاء هیات مدیره با دکتر هاشمی

جلسه مشترک اعضاء هیات مدیره با مهندس
افخمی راد

خرداد و آذر 11

1

جلسه با هیات هایی از روسیه  ،ونزوئال  ،لبنان
 ،گینه  ،فرانسه  ،افغانستان  ،عراق و سوریه

اردیبهشت  ،مرداد
و آذر 11

55

جلسه با رایزن پزشکی ایران در عراق جهت
تسهیل صادرات

ارائه مشوق های صادراتی و نمایشگاه ایران فارما

خرداد ،مرداد و
شهریور 11

تسهیل صادرات و سرمایه گذاری مشترک
تسهیل صادرات و ثبت دارو در عراق

6

4

موضوع جکسه

تاریخ

تعدا جکسات

اهداف جکسه

برگزار شده
جلسه ضوابط ثبت و ورود فرآورده های
بیولوژیک

مرداد و آبان 11

1

ارائه نظارت سندیکای دارو و بیولوژیک در خصوص
ضوابط جدید ثبت

جلسه با شرکتهای صادراتی

مرداد و دی 11

1

تبادل تجربیات و همفکری

جلسه مشترک مدیرعامل و معاون اعتبارات بانک
رفاه و کارآفرین با اعضاء هیات مدیره
جلسه مشترک هیات مدیره با سندیکای مواد
اولیه در ارتباط با تهیه تفاهمنامه مشترک در
خصوص واردات و تعرفه مواد اولیه دارویی

دی 11

1

بررسی نحوه همکاری و ارائه تسهیالت از طرف
بانک ها

آبان  ،دی و
بهمن 11

6

ایجاد تفاهم و استراتژی مشترک

جلسه با آقای قشقاوی و آقای حق بین وزارت
امور خارجه

دی و بهمن 11

1

تسهیل امور مربوط به صادرات و امور کنسولگری
اعضاء و میهمانان خارجی

جلسه در خصوص ماده اولیه آموکسی سیلین با
ذینفعان

آبان  ،دی و
اسفند 11

6

جمع بندی و ارائه نظر اعضاء به سازمان غذا و دارو

جلسات درون سازمانی در خصوص صادرات ،
دومین نمایشگاه ایران فارما  ،طرح های پژوهشی
با دکتر سید اصفهانی و ...

در طی سال 11

جلسه با شرکت امکان در خصوص بروزرسانی
سایت سندیکا و ایجاد اتوماسیون اداری برروی
سایت

 3ماهه دوم 11

جلسه اعضاء هیات مدیره سندیکا با انجمن
داروسازان در خصوص حمایت از کاندیداتوری
نمایندگان داروسازان در مجلس شورای اسالمی

اسفند 11

11

59

1

توسعه صادرات  ،برنامه ریزی جهت برگزاری دومین
نمایشگاه  ،بررسی آثار نتایج مذاکرات و توافقات
هسته ای بر صنایع دارویی و...
تسهیل و تسریع در روند مکاتبات و اطالع رسانی و
کاهش هزینه ها

رساندن نیازمندیهای جامعه داروسازی به گوش مردم
و دولت از طریق تریبون مجلس
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رویکرد سندیکا طی سال  5611همکاری گسترده و جامع با متولیان دارویی کشور و تعامل حداکثری در جهت درک
صحیح از مسئولیت ها و ماموریت ها و نیز اهداف  ،صرفه و صالح صنایع دارویی کشور بوده و تالش نموده با تعامل دو
سویه با سازمانهای متولی موجبات ارتقاء کمی و کیفی صنایع داروسازی و افزایش صادرات را همزمان مدنظر قرار دهد .
که به اختصار به اهم این ابعاد اشاره می شود :
 -3ارایه اطالعات و مشاورههای الزم:
در سال مورد گزارش در هر زمینهای که متولیان دارویی جلساتی را جهت اخذ نظرات صنعت داروسازی برپا کردند ،اعضاء
هیات مدیره سندیکا در این جلسات حاضر گردیده و نظرات صنعت را عرضه نمودند ،ارایه این نظرات در بسیاری از موارد
منجر به اتخاذ تصمیمات الزم و متناسب در زمینههای گوناگون گردید  .گرچه در بسیاری از موارد هم به نتیجه مطلوب
صنعت و سندیکا نرسید .
-2ایجاد کانال ارتباطی بین صنعت و سازمان:
در سال مورد گزارش ،سندیکا تالش نمود تا نظرات ،درخواست ها ی صنایع داروسازی و اهداف آن را به اطالع مسووالن
مربوطه رسانده و یا الزامات ،خواستها ،برنامهها و ماموریتهای وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو ویا صنعت  ،معدن و
تجارت ) را به سمع مدی ران صنعت برساند ،ایفای این نقش توسط سندیکا باعث اخذ تصمیمات کلیدی برپایه دادههای
سندیکا نه فقط توسط این دو دستگاه که در تمامیت دولت محترم گردید.
 -1پیگیری بهبود وضعیت صنعت داروسازی :
عالوه بر موارد فوق ،در زمینههای دیگری نیز« سندیکا» با استفاده از تمامی ظرفیتهای ممکن ،در راستای انجام
رسالتهای وزارت بهداشت و سازمان غذا ودارو و ماموریتهای خود  ،با دو دستگاه وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو
همکاری گستردهایی داشته است،از جمله دیگر محورهای همکاری طرفین میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 پیگیری رفع مشکالت نقدینگی شرکت ها و تهیه مواد اولیه صنایع دارویی ( کمبود دارو )
 حضور موثر( همراه با اطالعات کافی در کمیسیون ها و جلساتی که از سندیکا دعوت بعمل آمده)
 تبین چالشها و نیازهای صنایع دارویی کشور در محافل گوناگون
 کنترل بازار فروش و مصرف آنتی بیوتیک ها
 دعوت از سندیکاهای داخلی و خارجی مرتبط جهت افزایش تعامالت و تسهیل امور
 اخذ اطالعات مربوط به محصوالت تولیدی و ظرفیت شرکت ها
 جمع آوری اطالعات تخصصی شرکت ها جهت چاپ در کتاب جامع دارویی صنایع
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- 4رسیدگی به درخواست اعضاء:
عالوه بر پیگیری مشکالت صنعت از ابتدای سال  5611و طی اولین جلسات هیات مدیره ،اهداف مهمی برای سندیکا در
راستای افزایش اثربخشی این تشکل ترسیم گردیده و رویکرد برنامهریزی ،نظم و اثربخشی با ایجاد ظرفیتهای جدید
کاری مورد اتفاق نظر قرار گرفت .
اهداف و رویکردهای فوق ،موجب ارتقاء سطح فعالیت ها و اثربخشی سندیکا در سال مورد گزارش شد .به گونهایی که
موجب توجه بیشتر نهادهای مختلف و همچنین اعضاء به این تشکل گردید.

روند مکاتبات سندیکا (که از سوی دبیرخانه مورد رسیدگی واقع شدهاند) به صورت جدول ذیل می باشد:
نامه های دریافتی سندیکا

نامه های ارسالی سندیکا

سال32

سال 39

سال 31

سال32

سال 39

سال 31

355

115

5055

695

135

031

مهم ترین درخواستهای مشروع اعضاء (که عمدتاً در جهت رفع موانع تولید و تسهیل در کسب و کار بوده) به شرح ذیل
میباشد :
 کنترل بازار مصرف و توزیع آنتی بیوتیک ها و سایر دارو ها
 اصالح و تعدیل نرخ داروها
 اخذ تسهیالت بانکی به منظور توسعه و نوسازی ( ارتقاء  ) GMPو تهیه مواد اولیه.
 رفع مشکل کسری نقدینگی .
 رفع قوانین و مقررات و دستور العملها و رویههای دست و پاگیر برای تولید.
 بهبود روند صادرات .
 استفاده از تسهیالت اعطایی و موافقتنامهها با سایر کشورها.
 اصالح مقررات ورود مواد اولیه و حقوق گمرکی.
 رفع مشکالت اعضا با سایر سازمانها
 جلوگیری از واردات بی رویه داروهای بی کیفیت و غیر مجاز و قاچاق و مشابه تولید داخل
 مدیریت حضور شرکت های داخلی در نمایشگاه های بین المللی
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 - 5اطالعرسانی:
طی دوره مورد اشاره؛ تعداد زیادی از نامههای وارده در زمینههای گوناگون از جمله قوانین و مقررات ،شرایط تولید و
فروش ،مناقصات داخلی و بینالمللی ،فرصتهای سرمایهگذاری و سرمایهپذیری ،صادرات ،نمایشگاهها و ...از سوی
بخش های مختلف نظیر :مجلس شورای اسالمی و مرکز پژوهش های آن ،وزارتخانهها و سازمانهای تابعه ،اتاقهای
بازرگانی و ...بوده که بایستی بالفاصله به اطالع اعضای محترم میرسیدند.
که به همین ترتی ب و از طرق مختلف ( سایت  ،فاکس  ،ارسال اس ام اس و  ) ...موارد بالفاصله به اطالع اعضاء محترم
رسید  ،از دیگر اقدامات انجام شده سندیکا می توان به :
 اصالح ساختار  ،ایجاد دامنه جدید و بروز رسانی سایت
 اخذ اطالعات اعضاء و بروز رسانی آن (بانک اطالعاتی)
 ایجاد گروه تلگرام جهت اطالع رسانی آخرین رویدادها  ،اخبار و فعالیت سندیکا
اشاره نمود .
 - 6حضور موثر در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران :
اعضای سندیکا به عنوان نماینده صنعت دارو ،در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و تهران حضور
داشته و به طور منظم در تمامی جلسات آن شرکت می نمایند .همچنین اعضا سندیکا در جلسات اختصاصی کمیسیون
صنایع  ،کمیته اقتصاد سالمت و سایر جلسات این نهاد مهم  ،مشارکت مینمایند .
 - 7توسعه صادرات داروهای ساخت داخل و تامین مواد اولیه دارویی:
با توجه به ظرفیت های باالی صنایع داروسازی کشورمان ،یکی از اهداف سندیکا در سال مورد گزارش ،تالش در جهت
تداوم صادرات داروهای با کیفیت بوده است.
در این راستا و در تدوام اقدامات سال های قبل ،در سال مورد گزارش نیز اقدامات بسیاری از سوی سندیکا صورت گرفته
است که به برخی از آنها اشاره میشود:
 مشارکت در تدوین برنامه توسعه صادرات محصوالت دارویی با همکاری اداره کل دارو
 تداوم مشارکت در جلسات کمیته تخصصی صادرات دارو در مرکز توسعه صادرات ایران و وزارت بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی.
 ارتباط سیستمی با مرکز توسعه صادرات و نیز ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز
 ارتباط منظم با انجمن صادرکنندگان صنعتی ،معدنی و خدمات مهندسی.
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استمرار مشارکت فعال در تهیه مقررات صادرات دارو و مشخص نمودن وظایف سازمانها و دستگاههای مرتبط با
روند صادراتی دارو از دیدگاه بخش غیر دولتی.
انجام مک اتبات الزم با سازمان توسعه تجارت برای تعیین قوانین و مقررات مورد نیاز درخصوص مدیریت بازارهای
هدف.
دریافت و ارسال مناقصات در بازارهای هدف.
کسب اطالع از تصویب نامههای قانونی و اطالعرسانی آنها به اعضاء محترم.
فراهم آوردن راهکارهای مناسب برای صادرات داروهای ایرانی به بازارهای هدف خصوصاً کشورهای همسایه و
رفع مشکالت صادرات.
مشارکت فعال در جلسات تعیین قیمتهای پایه صادراتی و تعرفهها.
مشارکت در کارگروههای توسعه صادرات دارو که در دو سازمان توسعه تجارت و غذا و دارو وزارت بهداشت انجام
میشود.
هماهنگی بازدید هیات کارشناسی کشورهای هدف صادراتی از کارخانجات داروسازی منتخب جهت تسهیل ثبت
کارخانه و محصوالت شرکت در آن کشور (عراق  ،سوریه  ،لبنان  ،روسیه  ،افغانستان و )...
تهیه و درج مقاالت در نشریات انگلیسی زبان معتبر از جمله نشریه اتاق بازرگانی ایران و معرفی توانمندی های
صنعت داروسازی.

 - 8کمیته های تخصصی سندیکا :
طی سال مورد گزارش  ،کمیته های تخصصی سندیکا تشکیل جلسه داده که به اختصار به اهم موضوعات
اشاره می گردد:

: 4-8کمیته مالی و اقتصادی (رئیس کمیته جناب دکتر خیرآبادی) :






پیگیری اصالح و تعدیل قیمت فروش داروهای تولید داخل و اصالح فرمول قیمت گذاری
پیگیری وصول مطالبات شرکت ها از مراکز درمانی و بیمه ها و برگزاری جلسات متعدد با مسئولین وزارت
بهداشت  ،درمان و آموزش پزشکی و وزارت کار  ،رفاه و تامین اجتماعی
برگزاری نشست مشترک با مدیران ارشد بانک ها و مراکز اعتباری جهت اخذ تسهیالت با بهره بانکی پایین و ...
پیگیری سرمایه گذاری مشترک با سرمایه گذاران خارجی در داخل و خارج از کشور
پیگیری خرید مکان مناسب برای سندیکا با توجه به افزایش تعامالت بین المللی و تفاهمات انجام شده با
سازمان های غذا و دارو و توسعه تجارت ایران
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 2-8کمیته صادرات (رئیس کمیته خانم دکتر حامدی فر – جناب دکتر برندگی) :








اخذ مجوز ایجاد میز صادرات دارو در سازمان توسعه تجارت و معرفی نماینده
برگزاری جلسات مشترک با سازمان غذا و دارو و سازمان توسعه تجارت و وزارت امورخارجه جهت تسهیل و
تسریع امور مربوط به صادرات
برگزاری سمینار آموزشی توسعه صادرات پایدار
دعوت و همراهی هیات های کارشناسی و مسئولین دولتی از کشورهای عراق  ،افغانستان  ،روسیه  ،لبنان ،
فرانسه و  ...جهت بازدید از کارخانجات جهت تسهیل امور مربوط به ثبت و صادرات
پایش مداوم بازارهای هدف صادرات و جمع آوری اطالعات و اقدامات انجام شده از طرف اعضاء
برگزاری نشست های مشترک با رایزن های اقتصادی ایران در کشورهای هدف صادراتی
اقدام در جهت تهیه بانک اطالعاتی از قوانین و مقررات و ثبت در کشورهای هدف صادراتی

 : 9-8کمیته علمی – آموزشی (رئیس کمیته جناب دکتر امیرعضدی) :
 شناسایی نیازمندیهای علمی و آموزشی فنی اعضاء
 برگزاری دوره های آموزشی با توجه به نیازمندیهای اعالمی از طرف اعضاء از قبیل دوره  ، HSEبازاریابی و
فروش  ،مناقصه دارویی عراق و اعتبار سنجی سیستم های کامپیوتری

 :1-8کمیته قوانین و مقررات (رئیس کمیته جناب دکتر عبده زاده) :





برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان و مدیران سازمان غذا و دارو و همفکری در خصوص تهیه پیش نویس
ضوابط مربوط به تولید
ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء
برگزاری کارگاههای آموزشی شناسه گذاری در محل سندیکا برای اعضاء و با حضور مسئولین مربوطه در
سازمان غذا و دارو
برگزاری نشست مشترک با سندیکاهای مرتبط در جهت حمایت از تولید داخل

 : 5-8کمیته روابط عمومی و تشکیالت (رئیس کمیته جناب دکتر سلیمانجاهی) :
 برگزاری مراسم دید و بازدید نوروزی و مجمع سال 16
 انجام امور پشتیبانی دوره ها و همایش های برگزار شده

 میزبانی هیات های خارجی
 مدیریت نمایشگاهها و رویداد های داخل و خارج
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 گردآوری  ،جمع بندی و تحلیل نظرها و دیدگاههای اعضاء و جامعه و نخبگان در زمینه فعالیت سندیکا
 سیاستگذاری  ،برنامه ریزی و کاربرد شیوه ها و برنامه های مناسب برای انعکاس اهداف  ،سیاست ها  ،فعالیت ها  ،برنامه
ها و مواضع سندیکا به مخاطبین  ،رسانه ها و جامعه

 انتشار نشریه داخلی و برون سازمانی
 ایجاد ارتباط امن با مطبوعات  ،رادیو و تلویزیون و خبرگزاریها و بهره برداری بهینه از آنها

 برنامه ریزی و اطالع رسانی به اعضاء و جامعه

 : 6-8کمیته تنظیم بازار دارو (رئیس کمیته جناب دکتر ملکی) :
 مشخص شدن تعداد فرآورده هایی که براساس آمار وزارت بهداشت امکان تولید آن بصورت صد در صد در داخل و با
کیفیت مناسب وجود دارد ولی در حال حاضر میزان واردات آنها بیش از 02درصد برآورد میشود
 ارزیابی مقایسه ریالی داروهای وارداتی مشابه تولید داخل و هزینه تحمیل شده به بیماران
 ارتباط مستمر با شرکت های تولیدی بمنظور فراهم نمودن شرایط مناسب تولید و تامین نیاز کشور به داروهای مشابه
وارداتی

 : 7-8کمیته بازاریابی و اطالع رسانی (رئیس کمیته جناب دکتر منتصری) :
 تهیه روش اجرائی بازدید از خطوط تولیدی توسط انجمن های پزشکی و ارسال برای شرکتهای داروسازی عضو سندیکا
 تهیه چک لیست بازدید از خطوط تولیدی توسط انجمن های پزشکی و ارسال برای شرکتهای مذکور جهت هماهنگی
بازدید انجمن های پزشکی
 تدوین چارچوپ و استاندارد کلی جهت چاپ آگهی در مجالت و نشریات
 بررسی چگونگی حضور در همایش ها و کنگره ها

امید آنکه هیات مدیره سندیکا به عنوان نمایندگان منتخب خانواده بزرگ صنعت داروسازی کشور توانسته
باشند ،در حد بضاعت و توان خود ،خدمات شایستهایی را به شما عزیزان و فعاالن این صنعت ملی ارایه نموده
و در رفع چالش های متعدد پیش روی آن ،به گونهایی موثر و سازنده اقدام نموده باشد.
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