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زاربرگصحیمحصوالتودواییامورتنظیمملیادارهباجلسهاولین:اولجلسه

اهنورشدکترآقایجناباولسخنرانیدر.شدانجامسخنرانی2جلسهایندر.گردید

رائهاسازماناینحالوگذشتهبهراجعجامعاطالعاتیسازماناینریاستوالکامه

.1.میباشدبخش3شاملحاضرحالدرادارهاینداشتنداظهارایشان.فرمودند

وکنترل.3.مارکتازبعدخدماتامورتنظیم.2.مارکتازقبلخدماتامورتنظیم

بخشدوهرباهمکاریآمادگیافغانستاندولتکهفرمودندادامهدر.دواکیفیت

هکاستاینبهمنوطهمکاریاینفرمودندایشان.داردراایراندولتیوخصوصی

صورتنایدروباشدباالمیشودواردافغانستانبهایرانکشورازکهدواییکیفیت

سخنرانیدر.آمدخواهدوجودبهادارهاینسویازایرانداروهایثبتسهولتامکان

.مودندفرسخنایرانداروییتاریخچهوکیفیتبهراجعنجفیدکترآقایجنابدوم

درولیاستبودهمواجهداروزمینهدربسیاریمشکالتباانقالبازبعدایرانکشور

هرگونهانجامآمادهومیکندبرآوردهراداخلدارویینیازدرصد97ازبیشحاضرحال

.میباشدافغانستانیعنیخودهمسایهودوستکشورباهمکاری



زاربرگصحیمحصوالتودواییامورتنظیمملیادارهباجلسهاولین:اولجلسه

اهنورشدکترآقایجناباولسخنرانیدر.شدانجامسخنرانی2جلسهایندر.گردید

رائهاسازماناینحالوگذشتهبهراجعجامعاطالعاتیسازماناینریاستوالکامه

.1.میباشدبخش3شاملحاضرحالدرادارهاینداشتنداظهارایشان.فرمودند

وکنترل.3.مارکتازبعدخدماتامورتنظیم.2.مارکتازقبلخدماتامورتنظیم

بخشدوهرباهمکاریآمادگیافغانستاندولتکهفرمودندادامهدر.دواکیفیت

هکاستاینبهمنوطهمکاریاینفرمودندایشان.داردراایراندولتیوخصوصی

صورتنایدروباشدباالمیشودواردافغانستانبهایرانکشورازکهدواییکیفیت

سخنرانیدر.آمدخواهدوجودبهادارهاینسویازایرانداروهایثبتسهولتامکان

.مودندفرسخنایرانداروییتاریخچهوکیفیتبهراجعنجفیدکترآقایجنابدوم

درولیاستبودهمواجهداروزمینهدربسیاریمشکالتباانقالبازبعدایرانکشور

هرگونهانجامآمادهومیکندبرآوردهراداخلدارویینیازدرصد97ازبیشحاضرحال

.میباشدافغانستانیعنیخودهمسایهودوستکشورباهمکاری



در.ردیدگبرگزارصحیمحصوالتودواییامورتنظیمملیادارهباجلسهاولین:اولجلسه

والکامهنورشاهدکترآقایجناباولسخنرانیدر.شدانجامسخنرانی2جلسهاین

.فرمودندارائهسازماناینحالوگذشتهبهراجعجامعاطالعاتیسازماناینریاست

خدماتامورتنظیم.1.میباشدبخش3شاملحاضرحالدرادارهاینداشتنداظهارایشان

فرمودندادامهدر.دواکیفیتوکنترل.3.مارکتازبعدخدماتامورتنظیم.2.مارکتازقبل

شانای.داردراایراندولتیوخصوصیبخشدوهرباهمکاریآمادگیافغانستاندولتکه

غانستانافبهایرانکشورازکهدواییکیفیتکهاستاینبهمنوطهمکاریاینفرمودند

ادارهاینسویازایرانداروهایثبتسهولتامکانصورتایندروباشدباالمیشودوارد

چهتاریخوکیفیتبهراجعنجفیدکترآقایجنابدومسخنرانیدر.آمدخواهدوجودبه

داروینهزمدربسیاریمشکالتباانقالبازبعدایرانکشور.فرمودندسخنایراندارویی

ومیکندبرآوردهراداخلدارویینیازدرصد97ازبیشحاضرحالدرولیاستبودهمواجه

.دمیباشافغانستانیعنیخودهمسایهودوستکشورباهمکاریهرگونهانجامآماده



میز3بهافغانستاندارویینفراتسخنرانی2ازبعد

پیداحضورایراننماینده2میزهردروشدندتقسیم

چگونگیومفادبهراجعتخصصیطوربهوکردند

هایتندر.داشتندمیانبهبحثتوافقنامهشدناجرایی

درردیدگمقرروگردیدایجادتوافقنامهمتندرتغییراتی

وزاتدتائیازپستغییراتتمامآتیماهدرجدیدمتنی

.گردداجراییولحاظافغانستانکشورخارجهامور



2میزهردروشدندتقسیممیز3بهافغانستاندارویینفراتسخنرانی2ازبعد

راییاجچگونگیومفادبهراجعتخصصیطوربهوکردندپیداحضورایراننماینده

گردیدایجادمهتوافقنامتندرتغییراتینهایتدر.داشتندمیانبهبحثتوافقنامهشدن

ارجهخاموروزاتتائیدازپستغییراتتمامآتیماهدرجدیدمتنیدرگردیدمقررو

.گردداجراییولحاظافغانستانکشور





سه به  در این جل. با وارد کنندگان ادویه در افغانستان برگزار گردید2جلسه : جلسه دوم

.  ردیدطور کامل راجع به مشکالت موجود در زمینه صادرات ایران به افغانستان بحث گ

ن همچنین در ای.  هردو طرف راجع به مشکالت خود به بحث و تبادل نظر پرداختند

ن بحث  جلسه  راجع به مشکالت صادراتی و دلیل از دست دادن بازار ایران در افغانستا

 NGOنی و گردید، و مقرر گردید کمیته مشترکی بین سندیکای صاحبان داروهای انسا

در ادامه  . گرددپیشنهادی افغانستان برقرار گردد و مشکالت توسط این کمیته پیگیری

ا سفیر راجع به ویزای تجار افغانستان بسیار بحث گردید و در طی جلسه ای دیگر ب

ران به  محترم ایران در افغانستان مقرر گردید لیستی از تجار فعال و در حال کار با ای

.  ه گرددسفارت ارائه گردد تا ویزا با سهولت بسیار باالتری به تجار افغانستان ارائ

.  دیدهمچنین از سوی دکتر نورشاه بحث نماینده های سالم در افغانستان مطرح گر

ه انتخاب  ایشان درخواست داشتند که شرکت های ایرانی با آگاهی بیشتری نسبت ب

که  نماینده های خود در افغانستان اقدام نمایند و اطمینان حاصل کنند نماینده ای

.انتخاب میکنند اجازه ورود دارو به افغانستان از وزارت صحه را دارا باشد







ی کشور جلسه سوم با یکی ازبزرگترین شرکت واردات: جلسه سوم

کالت مجدداً بحث کارشناسی راجع به مش( افغان فارما)افغانستان

یگر برگزار گردید و مقرر گردید نمایندگان سندیکا جلسه ای د

ه برای بررسی مشکالت و ایجاد فضای بهتر برای صادرات ب

کت ضمناً در این جلسه نماینده این شر. شهر هرات داشته باشند

در این جلسه تصمیم .تحلیلی از وضعیت بازار ایران ارائه نمودند

داشته بر آن شد تا نمایندگانی از سوی سندیکا به شهر هرات سفر

.و مشکالت تا از نزدیک بررسی و مورد تحلیل قرار دهند





زاربرگافغانستاندرداروکنندگانتولیدباچهارمجلسه:چهارمجلسه

بهصادراتبهتمایلکههاییشرکتکهگردیدمقرجلسهایندر.گردید

موادژی،تکنولوانتقالصورتبهمشترکیهمکاریدارندافغانستانکشور

کارنایمزایایازضمناً.باشندداشتهکشوردوبینگذاریسرمایهیاخام

شرکت.بودخواهدافغانستاندولتیتندرهایدرشرکتبرایاولویتداشتن

انهماهیصورتبهمشترکجلساتبرگزاریدرخواستافغانتولیدیهای

انتهارد.میباشندخواستاررازمینهایندرمشکالتوشرایطبررسیبرای

زمینهوکردهسفرهراتشهربهماهمرداددرسندیکاداروییتیمگردیدمقرر

زمینهایندرآغازیتاکردهبررسیراگذاریسرمایهبرایموجودهای

درگذاریسرمایهوحضوربرایهاشرکتدیگربرایراهیووپذیردصورت

.باشدخصوصاین









دیدار با وزیر محترم صحه جمهوری اسالمی افغانستان: جلسه پنجم

از در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر نجفی ریاست محترم گروه تاریخچه ای
سیده است صنعت دارویی کشور و مشکالتی که این صنعت طی نموده تا به کمال ر

ذشته ایشان ابراز داشتند صنعت دارویی ایران در گ. خدمت آقای وزیر ارائه نمودند
راه بسیار محتاج کمک کشور های خارجی بوده است و از پروسه مجدد و چگونگی

کتر در ادامه جناب آقای د. اندازی مجدد صنعت بعد از انقالب اسالمی سخن فرمودند
وص صنعت برندگی نائب رئیس محترم سندیکا ابراز داشتند کشور ایران و به خص

ایشان .دارویی ایران آمادگی هرگونه کمک به کشور دوست و برادر خود داشته و دارد
ایران و فرمودند کشورهای خارجی عالقه ای به پیشرفت صنعت کشور هایی نظیر
.  ایندافغانستان ندارند و همیشه دنبال این بوده و هستند که ما را محتاج خود نم
ادی به ایشان همچنین با توجه به تجربه چندین ساله خود در صنعت دارو پیشنه

یک آقای وزیر نمودند و از ایشان خواستند که جای چندین کارخانه کوچک دارویی
ر رقابت بین یا چندکارخانه بزرگ در افغانستان تاسیس گردد تا دیگر مشکلی نظی

ی انجام در پایان آقای وزیر فرمودند که افغانستان آمادگ. کارخانجات صورت نگیرد
ولوژی را هر نوع همکاری مشترک با کشور ایران نظیر ساخت کارخانه و انتقال تکن

.اشدداشته و دارد و درهای افغانستان همیشه به روی شرکت های ایرانی باز میب





جلسه ششم در حضور وزرای بهداشت جمهوری اسالمی ایران و : جلسه ششم

.  روز قبل بیان گردید2افغانستان برگزار گردید و گزارشات جلسات همه گروهها در 

صوص  وزیر محترم بهداشت افغانستان شرایط را برای حضور شرکت های ایرانی به خ

ی در  در زمینه دارو بسیار مساعد دانستند و در خواست داشتند تا شرکت های ایران

د لذا که در حال صورت تمایل برای حضور در افغانستان با کیفیتی بهتر از قبل حاضر شون

فیت  حاضر نگرش ها به داروهای ایرانی به خاطر مسائلی چون قاچاق دارو که نهایتاً کی

هاشمی  در این جلسه جناب آقای دکتر. دارو را تحت شعاء قرار میدهد منفی گشته است

، دعوتی که  پیشنهاد فرمودند به منظور مستحکم کردن روابط دارویی ایران و افغانستان

ه صحت عامه افغانستان صورت گیرد،  تا ایشان بوزات   FDAاز دکتر نورشاه مسئول 

همراه هیئتی از مسئوالن و تاجران دارویی این کشور از جمله رئیس سندیکای

ارو و صنایع تولیدکنندگان داروی افغانستان همزمان با سومین نمایشگاه بین المللی د

ه بهتر وابسته ، در ایران حضور داشته باشند تا از نزدیک با صنعت دارویی ایران هرچ

.آشنا گردند





کششور  2این جلسه با حضور وزاری هردو کشور به همراهی بخش  صوویشی هشر    : جلسه هفتم
غشا  را  در این جلسه مقرر گردید جناب سفیر مسئله مربشو  بشه ویشزای ر شار ا     . برگزار گردید

اشند و در آقای دکتر هاشمی اظهار داشتند نباید ر ار ا غا  دچار مشکل ویزا ب. پیگیری نمایند
را یورت نیاز ایشا   رمودند با جناب آقای ظریف وزیر محترم امور صارجشه ایشرا  رایزنشی  زم   

ود ضمناً مقرر گردید ششرکتهای ایرانشی بشا نماینشدگا  صش     . برای حل این مشکل صواهند داشت
ه همکاری بیشتری داشته باشند و جانب اصالق را رعایت کشرد  و بشه راحتشی نماینشد  ای را کش     

بسیار همچمین مقرر گردید ثبت داروهای ایرانی. سالها با آنها همکاری کرد  است کنار نگذارند
.سریعتر از پی  پیگیری گردند



کشور و 2نامه بین وزارای تفاهم نهایت در •
:معاونین به شرح زیر امضاء گردید

تفاهم نامه •
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