درباره سندیکا
تاریخچه صنایع دارویی و سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران
داروسازی نوین ایران از حدود یكصد سال پیش و با افتتاح نخستین داروخانه ها به سیاق جدید توسط داروسازان اتریشی  ،آلمانی و
فرانسوی در تهران آغاز شد  .آموزش داروسازی نیز در همان زمان توسط استادان اروپایی در دارالفنون شروع گردید .
در آستانه پیروزی انقالب اسالمی  ،در سال  7531تعداد بسیاری از شركت های خصوصی خارجی  ،ایرانی و مختلط در بخش داروئی
ایران فعالیت می كردند و برآیند این فعالیت ها  ،بازاری با گردش مالی حدوداً  533میلیون دالر در سال بود  .كل مصرف داخلی دارو
از  553میلیون ریال در سال  7537به  66333میلیون ریال در سال  7531رسید این بازار دارویی تقریباً  5333قلم فرآورده دارویی را
با نام تجاری در بر می گرفت كه حدود  13درصد آن وارداتی بود و از حدود  53درصد باقی مانده كه در داخل ایران تولید میشد ،
بیش از نیمی از بازار به محصوالتی تعلق داشت كه تحت امتیاز شركتهای خارجی تولید و به فروش میرسیدند و تنها كمتر از 73
درصد به صورت تقریباً مستقل توسط بخش خصوصی و دولتی داخلی تولید می گردید  .بر طبق آخرین آمارهای موجود در سال 43
حدود  53نیاز داروئی كشور از نظر عددی به ارزش  4553میلیارد ریال در كارخانجات تولیدی داخل كشور تهیه شده است .
به موازات توسعه صنایع داروسازی ایران و احساس نیاز صاحبان صنایع داروهای انسانی  ،در سال  7513اولین تشكل مرتبط با عنوان
" انجمن صنفی صنایع داروسازی ایران " تاسیس گردید كه بعدها این تشكل منحل و به اقتضای فعالیت اعضاء ( تولید داروهای
انسانی ) به سندیكای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران تغییر شكل داد  .این سندیكا هم اینك  767عضو دارد كه  733عضو آن
اعضای اصلی و  67عضو نیز وابسته محسوب میشوند.
مهم ترین اهداف سندیكا
 .7تالش برای ساماندهی تولید داروهای انسانی و بهبود كیفیت و توسعه صادرات .
 .6بازاریابی مستمر به منظور كسب اطالعات عرضه و تقاضا  ،قیمت  ،بازارهای مصرف و توسعه صادرات به اعضاء .
 . 5مشاركت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها در جهت تهیه و تنظیم پیش نویس قوانین و مصوبات مرتبط با تولید كاالها
و خدمات برای حفظ منافع ملی و اعضاء.
 .3ایجاد ارتباط با سازمان های اعتباری و بانكها جهت فراهم سازی زمینه اخذ تسهیالت مالی به منظور توسعه فعالیت های اعضاء.
 . 3ایجاد بانك اطالعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و نظارت بر فعالیت های تولیدی اعضاء و اطالع رسانی عمومی و اختصاصی .
 .3انجام هرگونه فعالیت های علمی  ،تحقیقاتی در داخل و خارج كشور در چهارچوب قوانین موضوعه برای نیل به اهداف سندیكا .
 .1حمایت از منافع مشترك و مشروع اعضاء.
 .4ارائه خدمات حقوقی و مشورتی به اعضاء .
 . 5تالش برای جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء در بازارهای داخلی و خارجی از طریق اعمال ضوابط كمیته انظباطی .
 . 73تالش برای افزایش دسترسی به بازارهای جهانی و ایجاد فرصت های مناسب برای كلیه اعضاء جهت ورود به این بازارها .
 . 77مشاركت در تدوین استانداردهای مورد نیاز تولید داروهای انسانی و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق تاسیس شركتهای
بازرسی .
 .76معرفی اعضاء به وزارت خانه ها و سازمانهای مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیالت مورد نیاز .
 . 75اجرای آن دسته از وظایف اجرائی مرتبط با تولیدات و صادرات داروهای انسانی كه از طرف وزارت خانه ها و سازمانهای اقتصادی
به سندیكا تفویض میشود .
 .73ارائه پیشنهاد جهت رفع مشكالت تولیدكنندگان و صادرات داروهای انسانی با نهادها و سازمانها و وزارت خانه های ذیربط و

ارسال رونوشت آن به اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران جهت اطالع .
 . 73برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و همچنین همایش های تخصصی و میزگردها و نیز حضور در همایشهای مرتبط
داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقاالت علمی در زمینه موضوع فعالیت سندیكا .
 .73برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با وظایف سندیكا .
 . 71الزام اعضاء به اجرای صحیح مقررات تجاری كشور  ،اساسنامه  ،مقررات و ضوابط سندیكا و همكاری مستمر با كمیته انضباطی
اطاق بازرگانی ایران .
 . 74ایجاد ارتباط با مراكز علمی و تحقیقاتی و دانشگاهی داخل و خارج از كشور به منظور گسترش تحقیقات  ،آموزش  ،توسعه صنعت
و تهیه و تولید داروهای انسانی .
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