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سازمان ها و شرکت هامکاتبات انجام شده با   

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

 1 آذر ماه دعوت به عضویت در انجمن شرکت های غیرعضو درحال پیگیری

 خاتمه یافته

 آقای دکتر

  –صادقی نیارکی  

 وزارت صمت

توسط شرکتهای  LABپیگیری عدم عرضه 

 تولید کننده این محصول 
03/09/1400  2 

 خاتمه یافته
-دکتر آل بویه آقای 

 سازمان غذا و دارو

درخواست تمدید زمان اجرایی شدن ضابطه 

 پخش محصوالت آرایشی بهداشتی
03/09/1400  3 

 خاتمه یافته

هتل  –استانداری تهران

آقای دکتر  - المپیک

 صادقی نیارکی

برگزاری نمایشگاه ایران درخواست مجوز 

 کازمتیکا
06/09/1400  4 

 درحال پیگیری
 –آقای دکتر مفتح 

 وزارت صمت

پیگیری چالش های ایجاد شده توسط 

 برای صنعت شوینده  LABتولیدکنندگان 
06/09/1400  5 

 درحال پیگیری
 –آقای مهندس صفدری 

 وزارت صمت

 دسترسی به سامانه جامع تجارت  پیگیری

 
13/09/1400  6 

 خاتمه یافته
نمایندگان سازمان غذا و 

 هیات مدیره دارو و 

دعوت به جلسه هم اندیشی در مورد صنعت 

 در حاشیه نمایشگاه ایران کازمتیکا
13/09/1400  7 

 درحال پیگیری
 –آقای مهندس صفدری 

 وزارت صمت

  LABدرخواست افزایش عرضه 

 
17/09/1400  8 

 خاتمه یافته

 آقای مهندس

سازمان  -مهدی پور

 حمایت

های  تولید و فروش شرکت استعالم میزان

 پودری در آذر ماه 
20/09/1400  9 

21/09/1400 ارسال نظرات ستاد مبارزه با قاچاق اعضای انجمن درحال پیگیری  10 

 اعضای انجمن درحال پیگیری

درخواست ارسال پیشنهادات درخصوص 

فرآورده های  ضابطه پخش سینو شیپ

 آرایشی و بهداشتی

21/09/1400  11 
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 درحال پیگیری

 –سازمان استاندارد 

 –سازمان حمایت 

 سازمان غذا و دارو

 یپودرها یبرا فصلیدعوت به نمونه 

 ندهیشو
22/09/1400  12 

 گمرک جمهوری اسالمی  درحال پیگیری
درخواست به روز رسانی قیمت های مواد 

 اولیه در سامانه گمرک
22/09/1400  13 

 شرکتهای پودری خاتمه یافته
قیمت تمام شده  درخواست ارسال آنالیز

 پودرهای شوینده
23/09/1400  14 

 آقای دکتر دارایی درحال پیگیری
با رئیس سازمان غذا و  درخواست جلسه

 دارو
23/09/1400  15 

 درحال پیگیری
 – آقای دکتر قاسمی

 اتاق ایران

  هیمواد اول یزال بررسوارسال پروپ

و بررسی امکان پذیری و سرمایه  یشیراآ

 گذاری مورد نیاز برای تولید آنها در ایران

28/09/1400  16 

 درحال پیگیری
مدیران شرکت های 

 پودری 

درخصوص ارسال مصوبه سازمان حمایت 

 ضابطه درج قیمت
29/09/1400  17 

 اتاق بازرگانی درحال پیگیری

درخواست اعالم شرایط عضویت در اتاق 

-عراق-افغانستان-آلمان-هند-چینهای)

 (پاکستان-فرانسه-ایتالیان-عمان-ترکیه

29/09/1400  18 

 درحال پیگیری
مدیران شرکت های 

 پودری

دعوت به جلسه هم اندیشی درخصوص 

ضابطه درج قیمت با نمایندگان سازمان 

 حمایت

30/09/1400  19 
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 جلسات برگزار شده انجمن

 حاضرین جلسه موضوع جلسه
 

 ردیف تاریخ

01/09/1400 آقای دکتر پیرعلی هفتادمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی  1 

01/09/1400  آقای دکتر کیانی کمیسیون اقتصاد و سالمت  2 

01/09/1400 خانم دکتر کمپانی بررسی ضوابط زیست محیطی مواد شوینده  3 

کارگاه تدوین برنامه تعامالت سیاستی دخالت دولت 

 در قیمت گذاری
03/09/1400  دکتر کیانی آقای  4 

03/09/1400 هیات مدیره شورای سیاستگذاری نمایشگاه ایران کازمتیکا  5 

07/09/1400  آقای دکتر کیانی کمیسیون صنعت و معدن  6 

 سامانه جامع تجارت
 -اقای مهندس مظفری

 آقای مهندس شهیدی
07/09/1400  7 

07/09/1400 هیات مدیره طبق دستور جلسه  8 

بسته بندی و عرضه محصوالت در فروشگاهنحوه  08/09/1400 آقای علم بیگی   9 

کارگاه تدوین برنامه تعامالت سیاستی دخالت دولت 

 در قیمت گذاری
09/09/1400  آقای دکتر کیانی  10 

09/09/1400 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه تهران  11 

آرایشی و رفع موانع بورس برای صنعت شوینده، 

 بهداشتی

  –اقای دکتر کیانی 

 آقای علم بیگی
1400/09/13 

 
12 

14/09/1400 هیات مدیره طبق دستور جلسه  13 

 14 1400/09/17 آقای دکتر کیانی همایش ساالنه مبارزه با فساد

 15 1400/09/17 اقای دکتر پیرعلی جلسه هم اندیشی ایران کازمتیکا
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صورت زنده ستاد مبارزه با فساد به صورت 

 اینستاگرام
 اقای علم بیگی

1400/09/18 

 
16 

برررسی برنامه استراتژی توسعه صنعتی کشور و 

 اولویت های صنعتی معین شده توسط وزارت صمت
 آقای دکتر پیرعلی

1400/09/21 

 
17 

 هیات مدیره طبق دستور جلسه
1400/09/21 

 
18 

23/09/1400 کمپانیخانم دکتر  کمیسیون فنی و قانونی شهید بهشتی  19 

بررسی خلوص تری اتانول آمین لوریل سولفات و 

 تری اتانول آمین لورت سولفات

 –آقای دکتر پیرعلی 

 خانم دکتر کمپانی
1400/09/24 

 
20 

 21 1400/09/24 آقای دکتر کیانی کمیسیون پول و سرمایه

 22 1400/09/28 هیات مدیره طبق دستور جلسه

محصوالت آرایشی، غذا و داروبازنگری قوانین  29/09/1400 خانم دکتر کمپانی   23 
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 اطالع رسانی ها

 

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

پیشنویس ضابطه پخش و توزیع فرآورده های آرایشی و 

 بهداشتی
01/09/1400 دبیرخانه انجمن  1 

01/09/1400 دبیرخانه انجمن برگزاری سومین رویداد مشاوره به کسب و کار  2 

مدارک مورد نیاز جهت عضویت در اتاق مشترک بازرگانی ایران 

 و اسلواکی و ایران و چک
09/09/1400 دبیرخانه انجمن  3 

نشست تخصصی بررسی ظرفیت های صادراتی محصوالت 

 معدنی و صنایع مرتبط
10/09/1400 دبیرخانه انجمن  4 

درج برچسب اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و 

 معافیت از مالیات بر روی بسته بندی کاالها
10/09/1400 دبیرخانه انجمن  5 

15/09/1400 دبیرخانه انجمن ارسال فرم میزان مصرف آب و بازگردانی آب در صنعت  6 

15/09/1400 دبیرخانه انجمن ارسال فرم میزان مصرف ماهانه گلیسیرین    7 

ملی صادراتروز  برگزاری بیست و پنجمین سال 20/09/1400 دبیرخانه انجمن   8 

20/09/1400 دبیرخانه انجمن اولین مرکز تجاری هیبریدی ایران در خارج از کشور  9 

اصالح فهرست فعالیت های مشمول قانون معافیت از پرداخت 

 حق بیمه سهم کارفرما
20/09/1400 دبیرخانه انجمن  10 

آزمایشگاهی ساخت ایراننمایشگاه تجهیزات و مواد برگزاری  20/09/1400 دبیرخانه انجمن   11 

20/09/1400 دبیرخانه انجمن لینک مصاحبه ها و گزارشات نمایشگاه ایران کازمتیکا   12 

21/09/1400 دبیرخانه انجمن برگزاری نمایشگاه آرایشی و بهداشتی قزاقستان  13 

دعوت به عضویت در کمیته تخصصی انجمن جهت پیشنویس 

ضابطه پخش فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و 

 دارو

22/09/1400 دبیرخانه انجمن  14 
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ارسال نظرات جهت بسته پیشنهادی جهت رفع موانع، جهش 

 تولید و صادرات محصوالت صنعت
22/09/1400 دبیرخانه انجمن  15 

نحوه اختصاص سهمیه و حواله الکل طبی برای تولید فرآورده 

ضدعفونی کنندههای   
22/09/1400 دبیرخانه انجمن  16 

24/09/1400 دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز  17 

28/09/1400 دبیرخانه انجمن شیوه نامه صدور معافیت از حقوق ورودی ماشین آالت مستعمل  18 
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(1400سال سه ماهه اخیر) آمار نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمن  

 

 

(1400 ذر)آه شده در آزمایشگاه انجمن های پذیرفتموزآمار کارآ  
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 گزارشات واحد رصد بازار

 

 

 

 

  

 ردیف تاریخ گزارش

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

 هایپراستار
01/09/1400  1 

گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه رفاهتهیه   07/09/1400  2 

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

 شهروند
13/09/1400  3 

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

 هایپرسان
17/09/1400  4 

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

 کوروش
22/09/1400  5 

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

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

 ننموده اند
 7 آذر ماه

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

 از سازمان حمایت
 8 آذر ماه

 9 آذر ماه تهیه گزارش کلی تخفیفات غیرمجاز شرکت ها در فروشگاه های زنجیره ای

 10 آذر ماه تهیه گزارش اقدامات انجمن در راستای رویکردها و اهداف سازمان ملی استاندارد
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1400 ذرآ  


