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و شرکت ها مکاتبات انجام شده با سازمان ها   

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

غذا و داروسازمان  در حال پیگیری  

)دکتر شانه ساز(   

درخواست واکسن برای پرسنل شرکت های 

 صنعت

1400/06/01 1 

انیدکتر مرجانخانم  در حال پیگیری عدم انطباق  یلیدرخواست اطالعات تکم 

نیتروزآمین  

1400/6/01 2 

 یکشور هیاتحاد در حال پیگیری

یا رهیزنج یفروشگاه ها  

 تیریدر خصوص مد یشیجلسه هم اند

ارائه شده  فاتیفروش و تخف نهیبه طیشرا

یا رهیزنج یدر فروشگاه ها  

1400/6/8 3 

 سازمان غذا و دارو در حال پیگیری

)دکتر شانه ساز(   

پخش مجاز یشرکتها یدرخصوص معرف  1400/6/10 4 

 وزارت بهداشت در حال پیگیری

 )آقای دکتر رئیسی(

درخواست واکسن برای پرسنل شرکت های 

 صنعت

1400/6/13 5 

 کنندهدیتول یشرکتها در حال پیگیری

 پودر

مصرف سولفات  زانیدرخواست اعالم م

1400در سال  میسد  

1400/6/13 6 

 وزارت بهداشت در حال پیگیری

 )آقای دکتر جعفری(

درخواست واکسن برای پرسنل شرکت های 

 صنعت

1400/6/15 7 

 تولیدکنندهی ها ارسال اطالعات شرکت آقای مهدی پور خاتمه یافته

 پودر

1400/6/16 8 

 کنندهدیتول یشرکتها خاتمه یافته

 پودر

درخواست ثبت اطالعات در سامانه جامع 

 تجارت

1400/6/20 9 

 کنندهدیتول یشرکتها خاتمه یافته

 پودر

محصوالت پودر یاخذ شناسه کاال برا  1400/6/21 10 

دکتر  آقای-صنعت  ریوز خاتمه یافته

بافیقال  

متیق شیعلل و عوامل افزا یبررس  1400/6/22 11 

عضو یشرکتها در حال پیگیری نیتیبه لس ازین زانیدرخواست اعالم م   1400/6/22 12 

عضو یشرکتها خاتمه یافته استفاده از  یمتقاض یدرخصوص طرح ها 

نیکشور چ یمال التیتسه  

1400/6/27 13 

صنعت ریوز در حال پیگیری هیجهت حمل مواد اول یدرخواست کشت   1400/6/29 14 
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 جلسات برگزار شده انجمن

 

 حاضرین جلسه موضوع جلسه
 

 ردیف تاریخ

هیات مدیره ءاعضا مطابق با دستور جلسه  07/06/1400  1 

آقای مهندس مظفری و   بازنگری درصد خلوص لوریل سولفات

 خانم دکتر  کمپانی 

15/06/1400  2 

کد شناسه کاال و ثبت اطالعات پودر شویندهاخذ  آقای مهندس شهیدی و  

 آقای مهندس مظفری 

17/06/1400  3 

بتائیناستاندارد  22/06/1400 خانم دکتر کمپانی   4 

در پتروشیمی  هزینه انبارداری الکل اتوکسیله

 شازند

آقای مهندس باباجان 

مهندس زاده و آقای 

 گلبرگ

23/06/1400  5 

23/06/1400 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه تهران  6 

استفاده از گاز مایع در محصوالت شوینده، 

 آرایشی و بهداشتی

24/06/1400 آقای دکتر پیرعلی  

 

7 

هیات مدیره ءاعضا مطابق با دستور جلسه  28/06/1400  8 

سرمایه  اتاق بازرگانیکمیسیون بازار پول و  30/06/1400 آقای دکتر کیانی   9 

کد شناسه کاال و ثبت اطالعات پودر شویندهاخذ  آقای مهندس شهیدی و  

 آقای مهندس مظفری

30/061400  10 

30/06/1400 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه شهید بهشتی  11 
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 اطالع رسانی ها

 

 

  

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

راهنما و دستور اجرایی پرونده جامع و طرح برچسب 

 فرآورده های ضدعفونی کننده

01/06/1400 دبیرخانه انجمن  1 

03/06/1400 دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی بهداشتی غیر مجاز  2 

09/06/1400 دبیرخانه انجمن انتخاب برترین شرکت های حامی محیط زیست  3 

آمادگی اتاق بازرگانی جهت همکاری با شرکت های اعالم 

 تولیدی صادرات محور جهت حضور در نمایشگاه اکسپو

09/06/1400 دبیرخانه انجمن  4 

15/06/1400 دبیرخانه انجمن محصوالت و برند های غیر مجاز صنعت  5 

20/06/1400 دبیرخانه انجمن نمایشگاه اوراسیا ارمنستان  6 

های دانش بنیان و فناور در صنعت رویداد شناسایی شرکت 

 شوینده

21/06/1400 دبیرخانه انجمن  7 

21/06/1400 دبیرخانه انجمن نمایشگاه آرایشی و بهداشتی بیوتی دوبی  8 

مواد اولیه و واسطه شیمیایی برای تولید مواد اولیه مورد 

 مصرف در فرآورده های آرایشی و بهداشتی

29/06/1400 دبیرخانه انجمن  9 

اطالعات شرکت ها در کتابچه صادرکنندگان ایران و  درج

 افغانستان

30/06/1400 دبیرخانه انجمن  10 
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رصد بازار واحد گزارشات  

 

 

 ردیف تاریخ گزارش

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

 افق کوروش

02/05/1400  1 

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

 هایپر استار

03/06/1400  2 

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

 هایپرسان

09/06/1400  3 

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

 رفاه

16/06/1400  4 

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

 شهروند

17/06/1400  5 

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

 وین مارکت

22/06/1400  6 

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

 هایپر استار 

23/06/1400  7 

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

 افق کوروش

24/06/1400  8 

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

فامیلیهایپر   

29/06/1400  9 

 10 شهریور ماه تهیه گزارش و چک کردن روزانه فروشگاه های اینترنتی

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

 انجمن اخذ ننموده اند

 11 شهریور ماه

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

اند از سازمان حمایتننموده   

ماهشهریور   12 
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(1400سال سه ماهه اخیر) آمار نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمن  
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