
1 
 

 

 انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

 

 

 

 

 

 

 

1400ماه  آبانگزارش فعالیت های   
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و شرکت ها مکاتبات انجام شده با سازمان ها   

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

 1 آبان ماه دعوت به عضویت در انجمن شرکت های غیر عضو در حال پیگیری

 کنندهشرکتهای تولید خاتمه یافته

 پودر
شرکت ها جهت درخواست تکمیل اطالعات 

 ثبت در سامانه جامع تجارت
1400/08/03 

 

2 

 وزارت صمت در حال پیگیری

(صادقی نیارکی)دکتر   
رخصوص تامین کشتی حمل مواد اولیهد  1400/08/05 

 

3 

 وزارت صمت در حال پیگیری

  )دکتر صادقی نیارکی(

برای  درخصوص تخصیص سهمیه پلی اتیلن

  شرکت تعاونی
1400/08/05 

 

4 

 سازمان حمایت خاتمه یافته

  )مهندس مهدی پور(

 

 ارسال قیمت های تائید شده شرکت ها 

 

1400/8/8 

 

5 

پیگیریدر حال   وزارت صمت  

  (صفدری)مهندس 

شرکت برای درخواست تامین کربنات سدیم 

 های پودری 
1400/8/10 

6 

 در حال پیگیری

  صمتوزیر 

درخصوص اعتراض به افزایش قیمت مواد 

صنعت  تولید شرکتهای بورسی برای اولیه

 شوینده 

1400/8/10 

7 

اتحادیه کشوری  خاتمه یافته

 فروشگاه های زنجیره ای

معرفی نامه انجمن جهت بازدید از فروشگاه 

 های زنجیره ای

1400/8/15 

 

8 

مدیران عامل شرکتهای  خاتمه یافته

 عضو انجمن 

ارائه ارسال لیست قیمت جهت درخواست 

 فروشگاه های زنجیره ایبه 

1400/8/17 

 

9 

 خاتمه یافته
 اعضا

نمایشگاه ایران معرفی دوره های اموزشی 

 کازمتیکا

1400/8/17 

 

10 

 خاتمه یافته
 شرکتهای تولید پودر

درخواست خرید ال ای بی مطابق سهمیه 

 اعالمی و عدم رقابت در خرید 

1400/8/18 

 

11 

 سازمان غذا و دارو خاتمه یافته

  (آقای دکتر دارایی)

به سمت  آقای دکتر داراییتبریک انتصاب 

 ریاست سازمان غذا و دارو 

1400/8/18 

 

12 

 در حال پیگیری
 اعضا

اعالم نظر درخصوص پیش نویس ضابطه 

 پخش و توزیع محصوالت آرایشی بهداشتی
24/8/1400  

13 

اتحادیه کشوری  خاتمه یافته

 فروشگاه های زنجیره ای

اعالم لیست شرکت هایی که از انجمن 

 قیمت گرفته اند

1400/8/25 

 

14 

 در حال پیگیری
 شرکتهای سولفوناسیون

درخواست آمار تولید و صادرات اسید 

 سولفونیک 

1400/8/29 

 

15 
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 جلسات برگزار شده انجمن

 حاضرین جلسه موضوع جلسه
 

 ردیف تاریخ

 مصرف کننده مواد اولیه های تشکلدیدار روسای 

 یپلیمر
 1400/8/4 آقای دکتر پیرعلی

1 

 برای شرکت های پودری جامع تجارتسامانه استقرار 
مظفری و  مهندس آقایان

 شهیدیمهندس 
1400/8/5 

2 

 3 1400/8/8 اعضای هیات مدیره مطابق با دستور جلسه

 1400/8/8 کمیسیون پذیرش انجمن بررسی پذیرش اعضای جدید در انجمن
4 

 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه تهران
11/8/1400  5 

مدیریت شرایط بهینه  فروش و تخفیفات محصوالت 

 در فروشگاه های زنجیره ای

هیات مدیره  نمایندگان

)مهندس نیلفروشان، انجمن

مهندس زندی، دکتر 

و اتحادیه کشوری  پیرعلی(

 فروشگاههای زنجیره ای

 

1400/8/12 
 

 

6 

بررسی پیش نویس ضوابط زیست محیطی مواد 

 شوینده
 1400/8/16 خانم دکتر کمپانی

7 

 1400/8/16 اعضای هیات مدیره مطابق با دستور جلسه
8 

 1400/8/17 آقای دکتر کیانی کمیسیون اقتصاد سالمت
9 

جلسه با دکتر محسن رضایی معاون اقتصادی رییس 

 جمهور
 1400/8/17 آقای دکتر پیرعلی

10 

19/8/1400 خانم دکتر کمپانی بازنگری استاندارد خمیردندان  
11 

 1400/8/23 آقای دکتر کیانی SPXتوسعه نظام مبادالت پیمانکاری فرعی ایران  
12 

 1400/8/23 آقای دکتر کیانی کمیسیون بازار پول و سرمایه
13 
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 استقرار سامانه جامع تجارت برای شرکت های پودری
آقایان مهندس مظفری و 

 مهندس شهیدی
1400/8/23 

 14 

نویس ضابطه هم اندیشی و بررسی در خصوص پیش 

 پخش و توزیع محصوالت آرایشی بهداشتی

نمایندگان انجمن و سازمان 

 غذا و دارو )دکتر آل بویه(
1400/8/23 

15 

 بازنگری استاندارد دی اتانل امین
 خانم دکتر کمپانی

24/8/1400  16 

برگزاری همایش کیفیت محصوالت صنعت منطبق با 

 استاندارد 

 17 1400/8/24 اقای دکتر پیرعلی

 کمیسیون فنی و قانونی شهید بهشتی
 خانم دکتر کمپانی

25/8/1400  18 

تدوین دستورالعمل واحدهای کوچک و بسته بندی 

 کارگاهی آرایشی و بهداشتی

آقایان مهندس نیلفروشان 

 و مهندس زندی

 

1400/8/25 19 

 استقرار سامانه جامع تجارت برای شرکت های پودری
آقایان مهندس مظفری و 

 شهیدیمهندس 
1400/8/30 

20 

همفکری و وحدت رویه صنعتگران پلیمری جهت 

 کنترل بازار محصوالت پلیمری

 

 1400/8/30 آقای دکتر پیرعلی
21 

آقایان مهندس محمد  بررسی پیش نویس ضابطه شرکت های پخش

نیلفروشان، مهندس مسعود 

 نیلفروشان و دکتر پیرعلی

1400/8/30 

22 
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 اطالع رسانی ها

 

 

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

برگزاری نشست ها و سخنرانی های علمی به مناسبت روز 

 کیفیت

01/08/1400 دبیرخانه انجمن  1 

10/08/1400 دبیرخانه انجمن کرایه حمل و نقل دریایی کانتینر GRIاعالم   2 

تعویق بخشنامه درخصوص شرکتهای پخش فرآورده های 

 آرایشی و بهداشتی

10/08/1400 دبیرخانه انجمن  3 

11/08/1400 دبیرخانه انجمن پرسشنامه آمارگیری از اعضای تشکل های اتاق بازرگانی  4 

15/08/1400 دبیرخانه انجمن ایران و عراق B2Bبرگزاری دومین نشست تجاری   5 

15/08/1400 دبیرخانه انجمن برگزاری نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی  6 

دوره مکاتبات تجاری به زبان عربیوبینار آموزشی  15/08/1400 دبیرخانه انجمن   7 

15/08/1400 دبیرخانه انجمن برگزاری نمایشگاه آنالین بین المللی اتیوپی  8 

15/08/1400 دبیرخانه انجمن تقویم نمایشگاه های تخصصی عمان  9 

18/08/1400 دبیرخانه انجمن برنامه های آموزشی سومین نمایشگاه ایران کازمتیکا  10 

18/08/1400 دبیرخانه انجمن تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات  11 

25/08/1400 دبیرخانه انجمن دوره آموزشی مقررات امور گمرکی و ترانزیت  12 
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رصد بازار واحد گزارشات  

 

 

 

 

 

 

 ردیف تاریخ گزارش

مجاز فروشگاه تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر 

 هایپراستار

11/08/1400  1 

تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه 

 هایپرسان

18/08/1400  2 

تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه 

 افق کوروش

22/08/1400  3 

تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه 

 رفاه

25/08/1400  4 

فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های 

 شهروند

29/08/1400  5 

 6 آبان ماه تهیه گزارش و چک کردن روزانه فروشگاه های اینترنتی

شرکت هایی که تاکنون تاییدیه لیست قیمت از درخواست لیست قیمت از 

 انجمن اخذ ننموده اند

 7 آبان ماه

پیگیری وضعیت  شرکت هایی که تاکنون تاییدیه لیست قیمت از انجمن اخذ 

 ننموده اند از سازمان حمایت

 8 آبان ماه

تخفیفات غیرمجاز شرکت ها در فروشگاه های زنجیره ای تهیه گزارش کلی  9 آبان ماه 
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(1400سال سه ماهه اخیر) آمار نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمن  

 

 

(1400)آبان ه شده در آزمایشگاه انجمن های پذیرفتموزآمار کارآ  
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1400 آبان  


