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و شرکت ها مکاتبات انجام شده با سازمان ها   

  

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

پودر دیتول یشرکتها خاتمه یافته ثبت اطالعات در درخصوص جلسه دعوت به  

 سامانه جامع تجارت

1400/7/4 1 

انجمن یاعضا خاتمه یافته اعمالی  مجاز فاتیدرصد تخف حداکثر اعالم 

 در مبادی فروش

1400/7/10 2 

 -سازمان غذا و دارو در حال پیگیری

هیدکتر آل بو  

پخش  یشرکتها یمعرف اعتراض به ابالغیه

 مجاز

1400/7/14 3 

هیمواد اول یشرکتها در حال پیگیری درخواست ارسال مستندات درخصوص  

 یجمهور یرانیمشکالت موجود با کشت

یاسالم  

1400/7/18 4 

انجمن یاعضا خاتمه یافته  هم اندیشی در خصوص دعوت به جلسه 

 TTAC در سامانه مجاز عیتوز یشبکه ها

1400/7/19 5 

 یجمهور یرانیکشت در حال پیگیری

رانیا یاسالم  

حمل مواد  ینرهایکانت نیتام درخواست

هیاول  

1400/7/25 6 

 یعامل شرکتها رانیمد در حال پیگیری

 عضو انجمن

گریبه تر ازین زانیدرخواست اعالم م  1400/7/26 7 

انجمن یاعضا خاتمه یافته  رانیا شگاهینما خیتار رییتغاطالع رسانی  

اذر 18تا  16به  کایکازمت  

1400/7/26 8 
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جلسات برگزار شده انجمن   

 حاضرین جلسه موضوع جلسه
 

 ردیف تاریخ

4/7/1400 خانم دکتر کمپانی استاندارد نیتروزآمین  1 

4/7/1400 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه تهران  2 

درخصوص اخذ شناسه کاال و ثبت  یبحث و بررس

در  ندهیمحصوالت شو یهفتگ عیتوز دیاطالعات تول

 سامانه جامع تجارت

 

انجمن یاعضا  

 

 

1400/7/6 

 

 

3 

سامانه جامع تجارتثبت اطالعات در  ی و مظفرآقای مهندس  

 آقای مهندس شهیدی

1400/7/7 4 

10/7/1400 خانم دکتر کمپانی ابطال استانداردها  5 

صنعت و معدن ونیسیکم یانیکآقای دکتر    1400/7/11 6 

هیبازار پول و سرما ونیسیکم یانیکآقای دکتر    1400/7/11 7 

11/7/1400 خانم دکتر کمپانی استاندارد اتیل الکل  8 

17/7/1400 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه تهران  9 

مبارزه باقاچاق یریگیپ تهیکم لفروشانینآقای مهندس    1400/7/20 10 

21/7/1400 خانم دکتر کمپانی استاندارد دی اتانل امین  11 

سامانه جامع تجارتثبت اطالعات در  ی و مظفرآقای مهندس  

 آقای مهندس شهیدی

1400/7/25 12 

فراورده  عیو توز نیتام یشبکه ها تیوضع یبررس

ی مجاز ثبت شده در شیراآو  یبهداشت ندهیشو یها

 TTACسامانه 

 

انجمن یاعضا  

 

1400/7/25 

 

13 

بحث و تبادل نظر در مورد همکاری بین انجمن و 

 سازمان بورس کاال

فروزشآقای مهندس   1400/7/26 14 

27/7/1400 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه بهشتی  15 

28/7/1400 خانم دکتر کمپانی بازنگری استاندارد دی اتانل امین  16 
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 اطالع رسانی ها

 

 

 

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

03/07/1400 دبیرخانه انجمن ارسال اطالعات شناسه گذاری  1 

شرکت های پخش  ابالغیه سازمان غذا و دارو در خصوص

 مجاز

07/07/1400 دبیرخانه انجمن  2 

معرفی شرکت رسایش به عنوان مجری نمایشگاه ایران 

 کازمتیکا

07/07/1400 دبیرخانه انجمن  3 

برگزاری نمایشگاه دستاوردها و اطالع رسانی در خصوص 

 توانمندی های جهادی کشور

17/07/1400 دبیرخانه انجمن  4 

آفریقا جهت همکاری با سیو در -یآمادگی شرکت آفر

  شرکت های ایرانی

17/07/1400 دبیرخانه انجمن  5 

شمول اخذ مجوز های خارج شدن انواع تیغ های اصالح از 

 بهداشتی

17/07/1400 دبیرخانه انجمن  6 

17/07/1400 دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز داخلی  7 

برگزاری نمایشگاه دستاوردها و اطالع رسانی در خصوص 

 توانمندی های جهادی کشور

25/07/1400 دبیرخانه انجمن  8 

صادرکنندگان برگزیده استانیآغاز فرآیند ثبت نام انتخاب  25/07/1400 دبیرخانه انجمن   9 

26/07/1400 دبیرخانه انجمن گزارش پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماداگاسکار  10 

ایکس( برای صاحبان 360مشارکت در طرح)اس ام ای

 کسب و کار 

26/07/1400 دبیرخانه انجمن  11 

پاشاعالم نیاز ماهانه تریگر و پمپ های غلیظ  26/07/1400 دبیرخانه انجمن   12 

26/07/1400 دبیرخانه انجمن تغییر زمان برگزاری نمایشگاه ایران کازمتیکا  13 
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رصد بازار واحد گزارشات  

 

 

 

 

 

 ردیف تاریخ گزارش

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

 هایپراستار

11/07/1400  1 

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

 افق کوروش

18/07/1400  2 

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

 شهروند

19/07/1400  3 

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

 هایپرسان

26/07/1400  4 

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

 رفاه

27/07/1400  5 

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

 هایپراستار

28/07/1400  6 

ر ماهمه تهیه گزارش و چک کردن روزانه فروشگاه های اینترنتی  7 

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

 انجمن اخذ ننموده اند

ر ماهمه  8 

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

 ننموده اند از سازمان حمایت

ر ماهمه  9 

برای شرکت های متخلف 1400ماهه اول سال  6تهیه گزارش کلی  ر ماهمه   10 
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(1400سال سه ماهه اخیر) نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمنآمار   
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1400 مهر  


