
گزارش فعاليت هيأت مديره 
 به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

ساليانه

براي سال هاي مالي منتهي به
١٤٠٠/١٢/٢٩و   ١٣٩٩/١٢/٣٠
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امضاءسمتاعضای هيئت مدیره

 رئيس هيأت مدیره انجمندکتر سهراب کارگر

نائب رئيس هيأت مدیرهمصطفی خدایی

 

 خزانه دار و عضو هيأت مدیرهوفا تقی پوریان

 عضو هيئت مدیرهدکتر سيد ابراهيم هاشمی

2



امضاءسمتاعضای هيئت مدیره

حسين همتی نژاد

علی البدل، جایگزین آقای رحمت هللا (

)شفایی

 عضو هيئت مدیره

 عضو هيئت مدیره  دکتر محمدرضا مرادی

رامين فتاحيان

 عضو هيئت مدیره)یعلی البدل، جایگزین آقای وحيد محالت(

بازرس اصلیمحمد رزم گير
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١٤٠٠تعداد اعضاء در پايان اسفندماه سال 

 تاكنوناعضاي انجمن مركز از ابتداي تأسيس

١٣٧٨١٣٨٨١٣٨٩١٣٩٠١٣٩١١٣٩٢١٣٩٣١٣٩٤١٣٩٥١٣٩٦١٣٩٧١٣٩٨١٣٩٩١٤٠٠سال

١٣٣٩٥٩٧٨٩٤١٠٩١٤٨١٨٤١٨٦١٨٧١٩٢٢٠٨٢١٠٢٣٤تعداد اعضا
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١٤٠٠تعداد اعضاء در پايان اسفندماه سال 

آمار شركت هاي عضو انجمن مركز به تفكيك نوع فعاليت

تعدادنوع فعاليت

١٠٠غذایی

٣٦دارویی

١٦آرایشی و بهداشتی

غذایی،  –دارویی، آرایشی و بهداشتی  –غذایی، آرایشی و  بهداشتی  –غذایی و دارویی (مختلط 
)دارویی و آرایشی بهداشتی

٦٨

١٤)لوازم خانگی –روغن صنعتی رو انکار  –باتری  –دخانيات (سایر 

٢٣٤جمع کل
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١٤٠٠تعداد اعضاء در پايان اسفندماه سال 

تعداد اعضاي شعب

٢١٦٦: جمع كل اعضاي انجمن

اصفهاننام شعبه
خراسان 

رضوي
هرمزگانگيالنمازندرانگلستانفارسخوزستان

٢٢٢٢١٨١١٤٢٨٥٧٠١١٥١٧٣٨٢اعضاء

انجمن مركزاردبيلهكرمانشاكردستانالبرزتبريزهمدانكرماننام شعبه

١٣٨٤٠١٤٥٥٠٨٠٩٧١٠٣٢٣٤اعضاء
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١٤٠٠اهم دستاوردهاي سال 
وزيعت مديريت سامانه در دارويي غير پخش هاي شركت هاي فعاليت تمامي نمودن متمركز پخش، صنعت واحد پنجره ايجاد 

 معدن ،صنعت وزارت همكاري با )تجارت جامع سامانه و انبار جامع سامانه(ها سامانه ساير به مراجعه به نياز عدم و كاال مويرگي
 قالب در عتوزي نظام مديريت طريق از اطالعات دريافت و پخش صنعت با مرتبط هاي سامانه سازي يكپارچه منظور به تجارت و

.تجارت جامع سامانه ذيل كاال )sdpms.ir(مويرگي توزيع مديريت سامانه
حل و سامانه با كار تسهيل منظور به )مجوز صدور سامانه(توزيع مديريت سامانه دوم و اول فاز در گسترده تغييرات اعمال 

 نالينآ استعالم جمله از متنوع هاي سرويس افزودن و گذشته سال طي سامانه اين در پخش هاي شركت شده رصد مشكالت
.... و فروشي خرده هاي نقش و مجوزها صنوف، اقتصادي كد ملي، كد
سامانه در اطالعات ثبت بهداشتي، پروانه اخذ بر مبني دارو و غذا سازمان الزام تكليف و تعيين TTAC مسئولين موضوع و 

.مطلوب نتيجه اخذ و اقتصاد وزارت زدايي مقررات هيات به موضوعات ارجاع با فني
انجمن استاني هاي شعبه از زيادي تعداد و مركز انجمن در عضو هاي شركت پرسنل موعد از پيش واكسيناسيون.
در ريسراس هاي پخش با اي منطقه استاني، پخش هاي شركت مارژين فاصله حذف و پخش صنعت هاي مارژين نسبي اصالح 

.كنندگان مصرف و كنندگان توليد از حمايت سازمان
هاي اتاق و مركزي بانك در مربوطه تخصصي هايكارگروه در گذار تاثير حضور با چك جديد قانون تبعات  رساندن حداقل به 

.بازرگاني
موثر آموزشي هاي دوره برگزاري و بزرگ تهران راهور پليس با نامه تفاهم انعقاد.
در ويزيتورها و پخش خودروهاي خصوص در كرونايي هاي محدوديت اعمال زمان در خاص تردد مجوز هزار ١٥ بر بالغ اخذ 

.كشور سطح
با استاني هاي انجمن و تخصصي هاي انجمن ، ملي انجمن هاي اساسنامه تدوين و پخش صنعت ملي انجمن ساختار اصالح 

ها آن بين موثر ارتباط به توجه
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ئوليتمس تحقق راستاي در كرونا گيري همه ايام در سرپرست بي و سرپرست بد هاي خانواده به ارزاق معيشتي كمك بسته ٢٠٠٠ بر بالغ توزيع و تهيه 
انجمن اجتماعي

جدر امكان كه استخدام بخش مثال عنوان به اعضا نيازهاي به توجه همچنين و آن در جديد هاي نيازمندي سازي پياده و انجمن پورتال مجدد طراحي 
 ادهد پايگاه از برداري بهره منظور به ها شركت مديران براي دسترسي ايجاد و صنعت در كار جويندگان اطالعات درج همچنين و استخدام هاي اگهي

.كار جويندگان
أير حق با ذيربط هاي وزارتخانه كارشناسان حضور با تجارت و معدن صنعت، وزارت در كشور توزيع نظام جامع نظام سند تهيه گروه كار در شركت
انسازم بهداشت، وزارت ، تجارت و معدن صنعت، وزارت جمله از عضو هاي شركت فعاليت حوزه با مرتبط هاي نهاد و ها ارگان ها، سازمان با موثر ارتباط 

 انجمن – صمت وزارت با مشترك هاي سامانه ها دستاورد جمله از(ها نامه تفاهم انعقاد قالب در مالي موسسات و شهرداري حمايت، سازمان دارو، و غذا
)مالياتي اختالف حل شوراي در نماينده عنوان به انجمن مديره هيات اعضا  - تهران داروسازان

پخش هاي فرآيند بهبود پيشنهاد و كشور توزيع شبكه شناسايي منظور به پخش صنعت از تخصصي هاي داده پايگاه ايجاد
حاكميتي هاي نهاد به كار و كسب فضاي تسهيل و بهبود جهت مقررات و قوانين اصالح پيشنهاد
فعال تخصصي هاي كميته برگزاري و تشكيل طريق از اعضا روز به معضالت و مشكالت نمودن مرتفع و شناسايي 
،فصلنامه قالب در پخش صنعت حوزه تخصصي مقاالت و اخبار انتشار و تدوين تهيه
ميليارد ٦٥ معادل پخش هاي شركت مطالبات وصول و ها داروخانه اداره و تاسيس ضوابط ١٠ بند ١٤ ماده اساس بر ها داروخانه به حساب مفاصا ارائه 

نامه ٢٢٠ طي تومان
ذينفعان تمامي با تعامالت سطح افزايش و اعضاء نياز به پاسخگويي راستاي در اي حرفه دبيرخانه از گيري بهره منظور به دبيرخانه ساختار اصالح  
يكسان گزارشات ارسال دستورالعمل تدوين و فصلي هاي گزارش اخذ و مجامع در حضور قالب در شعب بر نظارت و كنترل
اعمال هاي محدوديت بدون ها شهرك در فضا تخصيص و پخش صنعت پذيرش خصوص در ايران صنعتي هاي شهرك شركت با مشترك نامه تفاهم عقد 

قبل شده
و يمال هاي حمايت كمك مجامع، صورتجلسه ثبت جهت ايران بازرگاني اتاق و بهداشت وزارت صمت، وزارت با شعب معضالت رفع جهت تالش حداكثر ...
آن بروزرساني و انجمن معوق هاي ماليات تكليف تعيين
اعضاء حق احقاق جهت  )جلسه ٤١(مالياتي اختالف حل شوراي جلسات در انجمن نمايندگان حضور 

8



انجمن ١٤٠١اهداف و برنامه هاي سال 
امكان سنجي برگزاري پنجمين كنفرانس ساالنه صنعت پخش كشور

همكاري با وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت تدوين و ارائه قانون نظام جامع توزيع به مجلس شوراي اسالمي

اصالح قانون امور صنفي در رابطه با شركتهاي پخش با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت

بررسي و پيگيري مشكالت مالياتي صنعت با سازمان امور مالياتي

چاپ فصلنامه تخصصي صنعت پخش با همكاري شركت هاي عضو انجمن

اخذ مجوز نشريه علمي صنعت پخش

 شهركرد، يزدو  قزوين، مركزي، آذربايجان غربي، لرستان، زنجان( ١٤٠١شعبه در سال  ٧پيگيري تاسيس(

و  بازنگري اساسنامه انجمن ملي صنعت پخش به منظور ايجاد انجمن هاي تخصصي همراه با تدوين اساسنامه هاي انجمن هاي پخش
استاني

اجتماعي تامين مشكالت اعضاء در خصوص موانع ايجاد شده با سازمان پيگيري و بررسي

 موثر با اتحاديه ها و تشكل هاي مرتبط در سطح استاني، منطقه اي و كشوريارتباط

برگزاري دوره هاي تخصصي صنعت پخش و اعطاي مدرك با همكاري اتاق هاي بازرگاني، سازمان مديريت صنعتي و دانشگاهها

بازنگري سند جامع استراتژيك صنعت پخش و تدوين برنامه هاي عملياتي با همكاري كميته تحقيق و توسعه

برنامه ريزي و تاسيس شركت تعاوني انجمن جهت بهبود و افزايش خدمات اجرايي به اعضاء

شناسايي، معرفي و چگونگي پياده سازي مدل هاي علمي و آكادميك توزيع در صنعت پخش
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١٤٠١جدول حق عضويت پيشنهادي سال 
10



ن يا به نتيجه رسيدن امور مهم، اغلب به انجام يافت
.  نيافتن امري به ظاهر كوچك بستگي دارد
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