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و شرکت ها انجام شده با سازمان ها مکاتبات  

 

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

سازمان غذا و دارو  در حال پیگیری

 )دکتر آل بویه(

 انجمن عضو های شرکت های چالش انتقال

بویه آل دکتر)دارو و غذا سازمان به ) 

1400/5/03 

 

1 

سازمان غذا و دارو  در حال پیگیری

 )دکتر آل بویه(

 شرکت برای الکل مجدد سهمیه درخواست

 ضدعفونی محصوالت تولیدکننده های

 کننده

1400/5/05 2 

 

 خاتمه یافته

مدیران عامل شرکت 

 های غیر عضو

صدور دعوت نامه عضویت در انجمن، برای 

شرکت های غیر عضو تولیدکننده 

 محصوالت شوینده،آرایشی و بهداشتی
 

1400/5/05 3 

 وزارت صمت خاتمه یافته

صادقی نیارکی()دکتر   

 قیمت افزایش بر موثر عوامل اعالم

صنعت محصوالت  

1400/5/11 4 

 اتاق ایران خاتمه یافته

 )دکتر علیخانی(

 قیمت افزایش بر موثر عوامل اعالم

صنعت محصوالت  

1400/5/11 5 

 اتاق ایران خاتمه یافته

 )دکتر علیخانی(

 ارائه طرح پژوهشی

 

18/5/1400  6 

تژهشرکت  خاتمه یافته پودر  های تولیدکننده شرکت لیست اعالم 

خالی( شوینده )استفاده از ظرفیت  

1400/5/18 7 

دارو و غذا سازمان خاتمه یافته  

بویه( آل دکتر)  

 لوریل آمین اتانول تری خلوص درصد اعالم

کشور در تولیدی سولفات  

1400/5/18 8 

 اتاق ایران خاتمه یافته

 )دکتر علیخانی(

 محصوالت گمرکی ارزش جدول ارسال

 صنعت

1400/5/18 9 

 وزارت صمت خاتمه یافته

 )دکتر صادقی نیارکی(

 صادرات و تولید های ظرفیت اعالم

بهداشتی و شوینده،آرایشی محصوالت  

1400/5/19 10 

 وزارت صمت خاتمه یافته

 )دکتر صادقی نیارکی(

 دفتر و معدنی امالح شرکت نامه جوابیه

 خصوص در صمت وزارت فلزی غیر صنایع

سدیم سولفات وضعیت  

1400/5/20 11 

 سازمان غذا و دارو خاتمه یافته

 )دکتر شانه ساز(

واکسن برای شرکت های  درخواست سهمیه

تولیدکننده محصوالت شوینده،بهداشتی و 

 آرایشی

24/5/1400  12 
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 جلسات برگزار شده انجمن

 

 حاضرین جلسه موضوع جلسه
 

 ردیف تاریخ

5/5/1400 اعضا هیات مدیره مطابق با دستور جلسه  1 

دانشگاه تهران یو قانون یفن ونیسیکم  خانم دکتر کمپانی 

(یو حضور نینال)آ  

5/5/1400  2 

نیمآاتانل  یداستاندارد   خانم دکتر کمپانی 

(نینال)آ  

6/5/1400  3 

ابطال تهیکم  خانم دکتر کمپانی 

(نینال)آ  

11/5/1400  4 

دانشگاه تهران یو قانون یفن ونیسیکم  خانم دکتر کمپانی 

(یو حضور نینال)آ  

12/5/1400  5 

17/5/1400 اعضا هیات مدیره مطابق با دستور جلسه  6 

اتاق بازرگانی  کمیسیون بازار پول و سرمایه کیانی دکتر آقای   17/5/1400  7 

یدانشگاه بهشت یو قانون یفن ونیسیکم  خانم دکتر کمپانی 

(یحضور)  

19/5/1400  8 

یابطال استاندارد پاک کننده دست صنعت   خانم دکتر کمپانی 

(یو حضور نینال)آ  

23/5/1400  9 

دانشگاه تهران یو قانون یفن ونیسیکم  خانم دکتر کمپانی 

(یو حضور نینال)آ   

26/5/1400  10 

با مدیران  تخصصی سلسله جلسات هم اندیشی

 عامل شرکت های عضو

مدیران عامل شرکت های 

 عضو

ماهمرداد   11 
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 اطالع رسانی ها

 

 

  

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

غذا و  سازمانانجام طرح مشترک )انجمن،سازمان حمایت،

های شویندهاداره استاندارد( پایش فصلی پودردارو،  

01/05/1400 دبیرخانه انجمن  1 

 عمق درصد محاسبه خصوص در اطالعات درخواست

صنعت تولیدی محصوالت داخل ساخت  

 2 1400/5/03 دبیرخانه انجمن

اولویت بندی شناسه گذاری ضوابط و   مصوبات جلسهابالغ 

شوینده،آرایشی و بهداشتی محصوالت  

5/5/1400 دبیرخانه انجمن  3 

دوبی 2020 اکسپو نمایشگاه در شرکت فراخوان  4 1400/5/9 دبیرخانه انجمن 

نیاز مورد پاش غلیظ و تریگر تعداد اعالم درخواست  5 1400/5/10 دبیرخانه انجمن 

لیست کاالهای صادراتی به سوریهاعالم  17/5/1400 دبیرخانه انجمن   6 

کاالی ایرانی به اوراسیا جدید کدگزاریاعالم  17/5/1400 دبیرخانه انجمن   7 

درخواست اطالعات میزان ارزبری مواد اولیه مورد استفاده 

 در محصوالت تولیدی صنعت

 8 1400/5/18 دبیرخانه انجمن

 ایران نمایشگاه علمی کمیته دبیر حکم ابالغ و صدور

فاطمی دکتر برای آقای کازمتیکا  

 9 1400/5/24 دبیرخانه انجمن
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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

09/05/1400  1 

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

 شهروند

10/05/1400  2 

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

 کوروش

13/05/1400  3 

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

 

18/05/1400  4 

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

 مارکت

19/05/1400  5 

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

 هایپرسان

20/05/1400  6 

30/05/1400 تهیه گزارش مستند در مورد تعداد و تنوع تخلفات شرکت ها  7 

 8 مرداد ماه تهیه گزارش و چک کردن روزانه فروشگاه های اینترنتی زنجیره ای

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

 ننموده اند

 9 مرداد ماه

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

 از سازمان حمایت

 10 مردادماه
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(1400)سال  آمار نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمن  

 

  

(1400کارآموز های پذیرفته شده در آزمایشگاه انجمن )مرداد   
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