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 مقدمه

بهبود مشکالت اجتماعی و اقتصادی موکول امروز تمام جوامع مدرن به این نتیجه رسیده اند که 

به ملت و حاکمیت است، گام برداشتن در راه توسعه مترتب  به توسعه است و توسعه تنها مفهوم

مسئولیت آحاد ملت است و توده و حاکم هردو در حفظ توسعه پایدار نقش دارند و از این جا 

 توسعه به ذیل و نهاد های مدنی تسری خواهد کرد.

در عصری که ارتباطات فردی جای خود را به ارتباطات گروهی سپرده و جوامع بر اساس در واقع 

به سوی  عقل و فکر جمعی اداره می شوند، می توان به نقش تشکل ها در پیشبرد اهداف اعضاء

های اقتصادی به ی برد و جایگاه آن ها را به درستی تعریف و تبیین کرد. تشکل توسعه پایدار پ

و توانایی ای قادر هستند کوشش ها و تالش های صاحبان یک حرفه را نظم دهند  عنوان پدیده

شوینده،  به عنوان مثال صنعت نعتای سامان بخشند تا نیروی جامعه ص های آنان را به گونه

بهداشتی و آرایشی برای مقصد و هدف غائی که توسعه پیوسته این بخش از صنعت است رقم 

 بخورد.

شکل زمانی معنا پیدا می کند تدر ذیل اقدامات  این حوزهتوسعه پایدار در کرد نباید فراموش البته 

مطالبه گری داشته باشند و هرگونه نقصی در فرآیند تجاری، تولید و کسب و کار اعضاء روحیه  که

و کمیسیون های جمعی  با این انجمن در میان گذاشته تا در قالب همفکری ید،به وجود می آ

 و اقدامات الزم در این مسیر صورت پذیرد. بررسیتخصصی ابعاد مختلف آن 

 می آزار دیگری زمان هر از بیشتر را تولیدکنندگان متنوع، مشکالت که دورانی در است امید

 این تعالی جزیره به رسیدن و نجات راه بتواند انجمن این وجود سایه در جمعی تعامالت دهد،

 .باشد صنعت

 

ع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایراندبیرخانه انجمن صنای  
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 ماه و مهر شهریورخالصه اخبار مهم اقتصاد کالن در 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 هزار میلیارد تومانی اقتصاد کشور ۳۵زیان 

 فرزین فردیس، رئیس کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران

های  دهد که طی یک ماه گذشته از اخالل در شبکه اینترنت کشور و عدم دسترسی به برخی پلتفرم ها نشان می بررسی

هزار میلیارد تومان به طور مستقیم به اقتصاد حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات وارد شده است؛ در حالی که بنا  3۵پربازدید، 

 .درصدی در تولید ناخالص ملی دارد 3.3سهم به آمار سال گذشته بانک مرکزی، این بخش 

کارهای خارج از صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات که از خدمات این بخش استفاده  و از طرفی خسارت غیرمستقیم به کسب

 .شود هزار میلیارد تومان برآورد می 4۵کنند، تا  می

هزار فروشگاه  700تا  ۵00ه اخیر، در این مدت یارها طی یک ما های پرداخت درصدی تراکنش 70تا  ۵0در کنار ریزش 

اینستاگرامی در کشور که تا یک میلیون نفر به طور مستقیم و تا هشت میلیون نفر به طور غیرمستقیم از آنها درآمدزایی 

 .است کردند، بسته شده داشتند و ارتزاق می

کار  و ز تعدیل پرسنل و خروج اجباری آنان از کسباین روزها، چهره بسیاری از فعاالن صنعت دیجیتال کشور مغموم است و ا

آورد و ما فعاالن اقتصاد  و کشور بیمناک هستند. گردش آزاد اطالعات، امنیت بیشتر و مستمر را برای کشور به ارمغان می

 .ها در کشور شود پیش از آنکه دیر شود گیری نوآوری و فناوری، امیدواریم که خرد و منطق اساس تصمیم

خصوصی، به عمل آورده است نشان   هزار مدیر ارشد و میانی در بخش ۶مهاجرت ایران در تحقیقی از نزدیک به  رصدخانه

« یا خیلی زیاد  زیاد»اند که میل به مهاجرت در آنها  های اقتصادی اعالم کرده درصد از مدیران بنگاه 70دهد که بیش از  می

 شده است

 ماندگی در صادرات به عراق جبران نشده است عقب

  درصدی تجارت با همسایه غربی ۱۲کاهش 

درصد کاهش  12ت سال جاری سآمار اخیر تجارت با همسایگان نشان داد که صادرات غیرنفتی ایران به عراق در نیمه نخ

، صادرکنندگان ایرانی به کشورهای همسایه 1401به گفته مسئوالن در گمرک ایران، در شش ماه گذشته از سال .یافته است

، رشد 1400اند. این رقم نسبت به عملکرد تجار ایرانی در نیمه نخست سال  میلیون دالر کاال صادر کرده 327میلیارد و  12

ات ایران به عراق، نخستین شریک تجاری و مقصد صادراتی در بین دهد. با این وجود، میزان صادر درصدی را نشان می 1۹

 .درصد کاهش یافته است 10کشورهای همسایه، بیش از 

میلیارد و  3ارزش مجموع این کاالها  .هزارتن کاال به عراق صادر کرده است ۸۶۶میلیون و  ۹ایران در دو فصل نخست امسال 

 .درصدی صادرات ایران به این کشور است 12ای کاهش میلیون دالر تخمین زده شده است که گوی 3۸2

 .در بین دیگر کشورهای همسایه، صادرات ایران به امارات، ترکیه، افغانستان و پاکستان رشد کرده است

 .کند میلیارد دالر کاال به عراق صادر می 20کاهش صادرات ایران به عراق درحالی است که ترکیه، بیش از 



5 
 

 ی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اتاق بازرگانی تهران مسعود خوانساری، رئیس
دهد  نگاهی به دستاوردهای برنامه ششم توسعه در حوزه اقتصاد نشان می

که متاسفانه در عمل، این برنامه توفیق چندانی نداشته است، از همین رو 

ضروری است که از اشتباهات گذشته برای رسیدن به موفقیت در برنامه 

تصویری جامع از برنامه آینده درس گرفت. بهتر است برای رسیدن به 

در ابتدا عملکرد برنامه     ها   گذاری   ششم توسعه و مقایسه دستاوردها با هدف

 :در چند شاخص مهم اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد

بینی  : در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیشتولید ناخالص داخلی

درصدی به دست ۸ساله ششم توسعه باید ساالنه رشد متوسط    برنامه پنج

آمد. این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است. در واقع    می

درصد رشد حاصل   4۶/ ۹سال برنامه ششم توسعه، باید معادل  در طول پنج

 درصد است  3/ 44شد؛ اما آنچه در نهایت به دست آمده، رشدی معادل       می

دهند که  های موجود نشان می   : آمار و دادهمیانگین رشد ساالنه تورم

برابر شده است؛ یعنی 4/ 7۶سال اجرای برنامه معادل  ها در طول پنج قیمت

درصد افزایش یافته که  100ها  ها حدودا هر سال قیمت در طول این سال

ثبات اقتصادی در کشور است. این اتفاق باعث  بیانگر وضعیت ناهنجار عدم

ها را به سمت    ی مولد شده و سرمایهها   گذاری در بخش صرفه سرمایه عدم

 .های غیرمولد سوق داده است   بخش

مرکزی، در  : طبق اعالم بانکوضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

میلیارد دالر )ساالنه 4۵ساله ششم، میزان خروج سرمایه    برنامه پنج

یرا رسد؛ ز بینانه به نظر می بوده است که البته این رقم خوش (میلیارد دالر۹

بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و از نظر بخش 

خصوصی میزان خروج ساالنه سرمایه بیش از این ارقام است. همچنین 

های گذشته کاهش یافته، به نحوی که در  میزان موجودی سرمایه، در سال

های اخیر، میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهالک  سال

دهد؛ در حالی که برابر اهداف در نظر    موجود در کشور را نمیهای    سرمایه

درصد رشد  21 /4شده در برنامه ششم، موجودی سرمایه باید ساالنه    گرفته

درصد یعنی ساالنه  2۸ /۸کرد؛ اما در عمل در طول برنامه ششم    می   پیدا 

 .درصد کاهش یافته است ۵/ 7۶

مقرر بوده است که رشد ساالنه  : براساس برنامه ششموری   رشد بهره

درصد باشد؛ اما متاسفانه در طول اجرای برنامه، رشد   2/ ۸وری معادل       بهره

دهد در اقتصاد ایران بسیاری از  می    این بخش برابر صفر بوده که نشان

وری نبوده یا حداقل سازگار با       های موجود، مشوق بهره   ساختارها و سیاست

ار هز 1300وری نیستند. در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود       بهره

هزار میلیارد تومان نیز مخارج  2300میلیارد تومان خرج دولت است. حدود 

دهنده دولتی بودن بخش    های دولتی است که این اعداد نشان شرکت

االجل خود را از شر اداره    ای از اقتصاد است. باید دولت در یک ضرب   عمده

 .اقتصاد و اقتصاد را از شر مدیریت دولتی نجات دهد

 

 1401 های سال طی ایران اقتصاد انداز چشم وضعیت خالصه

 پول المللی بین صندوق منظر از 1402 الی
 

 3 به رشد سرعت کاهش با همراه اقتصادی مثبت رشد استمرار -

 انتظار مورد 1402 سال در درصد 2 به و 1401 سال در درصد

 است

 در ایران داخلی ناخالص تولید برای دالر تریلیون 2 حدود رقم -

 دالر هر در تومان ۵0۵۵ موزون نرخ میانگین مبنای بر 1401 سال

 برای هزارتومان 2۵ نرخ میانگین به توجه با )است شده براورد

 ارز نرخ اختصاص حذف و سالجاری در نیما سامانه در دالر هر خرید

به  صحیح صندوقبرآورد  اساسی، اقالم برخی واردات برای ترجیحی

 .)رسد نمی ظر

 در ثابت قیمت به داخلی ناخالص تولید سرانه در نسبی بهبود -

 برای درصدی یک و 1401 سال برای آن درصدی 2 شدر قالب

 است شده بینی پیش ، 1402 سال

 داخلی ناخالص تولید به گذاری سرمایه سبتن کاهش استمرار -

 و صد در 40 زیر سطح به سیدن ر و 1402 و 1401 سال دو طی

 .است انتظار مورد ملی، انداز پس برای شابه م اتفاق

 سال مشابه رقمی( 1401سال  در ایران برای صد در 40 تورم -

 است شده بینی پیش 1402 سال در آن ستمرار ا و ،( برآوردقبل

 ، 1401 نخست نیمه طی درصدی47 تورم تحقق به توجه با(

 پیش درصد 4۶ حدود جاری سال برای موردانتظار تورم حداقل

 بین صندوق انتظار مورد رقم از درصد واحد ۶ که شود می بینی

 .)است باالتر پول المللی

 1401 سال برای کاال صادرات و واردات برای  )حجم( مقداری رشد

 در که شده بینی پیش درصد 13.1 و درصد ۶.۵ با برابر ترتیب به

 گمرک آمار اساس بر .بود خواهند همراه افت با دو هر ، 1402 سال

 خام نفت بدون کاالی صادرات مقدار 1401 نخست نیمه طی ایران،

 14.7 کاهش از نیز کل واردات مقدار و درصدی 12.۶ افت از

 لذا بوده برخوردار قبل سال مشابه مدت با مقایسه در درصدی

 به بستگی واردات و صادرات مقداری رشد بینی پیش تحقق

 نفت بدون صادرات عملکرد و سال کل در نفتی صادرات عملکرد

 داشت خواهد 1401 سال دوم نیمه طی واردات و خام

 واردات و صادرات حجم افت بینی پیش .

. درآمدهای افت انتظار به میتوان را 1402 سال در ایران کاالیی 

 کاهش آن تبع به و تقاضا تعدیل نفتی، صادرات از ناشی صادراتی

 اد.د نسبت واردات
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انجام شده با سازمان ها و شرکت هامکاتبات   

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

07/06/۱40۱ دعوت نامه جلسه اول کمیسیون قیمت گذاری کمیسیون قیمت گذاریاعضاء  خاتمه یافته  ۱ 

07/06/۱40۱ کمیسیون آرایشی دعوت نامه جلسه اول کمیسیون آرایشیاعضاء  خاتمه یافته  ۲ 

 کمیسیون قیمت گذاریاعضاء  در حال پیگیری
درخواست ارسال مدارک و مستندات مورد نیاز 

 تعیین درصد افزایش قیمت 
08/06/۱40۱  ۳ 

08/06/۱40۱ دعوت نامه جلسه دوم کمیسیون قیمت گذاری کمیسیون قیمت گذاریاعضاء  خاتمه یافته  4 

 در حال پیگیری

شرکت های طبیعت زنده،  مدیران

ایران آوند فر، پارس حیان و آریان 

 کیمیا تک

درخواست ارسال مدارک و مستندات محصوالت 

 آرایشی مورد نیاز تعیین درصد افزایش قیمت 
09/06/۱40۱  ۵ 

 اعضاء کمیسیون مواد اولیه خاتمه یافته
قیمت عمده فروشی مواد  اعالم نظر در خصوص 

 اولیه
09/06/۱40۱  6 

09/06/۱40۱ دعوت نامه جلسه دوم کمیسیون آرایشی کمیسیون آرایشیاعضاء  خاتمه یافته  7 

 شرکت های عضو انجمن خاتمه یافته
از شرکت های در خصوص نامه وزارت  استعالم

 صمت مبنی بر تنزیل درصد حقوق ورودی گمرک
۱۲/06/۱40۱  8 

 خاتمه یافته
کمیسیون رصد بازار و اعضاء 

 بررسی تخفیفات

دعوت نامه اولین جلسه کمیسیون رصد بازار و 

 بررسی تخفیفات 
۱۲/06/۱40۱  9 

 آقای دکتر کیانی در حال پیگیری
درخواست اعالم نقطه نظرات در خصوص تدوین 

 برنامه های راهبردی و استراتژی انجمن
۱۲/06/۱40۱  ۱0 

 کمیسیون واردات مواد اولیهاعضاء  در حال پیگیری
در خصوص روغن کرچک درخواست اعالم نظرات 

 هیدروژنه
۱۳/06/۱40۱  ۱۱ 

 کمیسیون رفع موانع تولیداعضاء  خاتمه یافته
نع تولید رفع موادعوت نامه جلسه اول کمیسیون 

 و درخواست اعالم موضوعات جهت بررسی 
۱4/06/۱40۱  ۱۲ 

 خاتمه یافته
کمیسیون علمی، آموزشی و  اعضاء 

 فناوری

علمی، آموزشی دعوت نامه جلسه اول کمیسیون 

 و فناوری
۱4/06/۱40۱  ۱۳ 

۱6/06/۱40۱ اعالم قیمت های عمده فروشی کاالی صادراتی اداره گمرک خاتمه یافته  ۱4 

 اتاق بازرگانی خاتمه یافته
پاسخ به نامه اتاق بازرگانی در خصوص واردات 

 بالک
۱6/06/۱40۱  ۱۵ 

۱6/06/۱40۱ جلسه کمیسیون آرایشی دعوت نامه اعضاء کمیسیون آرایشی خاتمه یافته  ۱6 
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 خاتمه یافته

مدیر کل امور فرآورده های آرایشی 

 و بهداشتی سازمان غذا و دارو

 آقای دکتر آل بویه

درخواست تمدید مهلت ارائه نظر در خصوص 

دستور العمل تعیین ادعا در فرآورده های آرایشی 

 و بهداشتی

۱9/06/۱40۱  ۱7 

۲۱/06/۱40۱ دعوت نامه جلسه اول کمیسیون پودر کمیسیون پودراعضاء  خاتمه یافته  ۱8 

 در حال پیگیری
مدیران شرکت های پاکسان، 

 پاکوش و پدیده شیمی قرن

درخواست ارسال مدارک و مستندات جهت تعیین 

 درصد افزایش قیمت
۲۱/06/۱40۱  ۱9 

 خاتمه یافته
اداره کل صنعت، معدن و تجارت 

 استان قم

درخواستی در خصوص آمار تولید و پاسخ استعالم 

 قیمت مصرف کننده محصول پودر مورد نظر
۲۳/06/۱40۱  ۲0 

 شرکت های عضو انجمن در حال پیگیری
شیمیایی مورد نیاز تولید جهت  مواداعالم نام 

 ارائه به شرکت ملی صنایع پتروشیمی
۲۳/06/۱40۱  ۲۱ 

 خاتمه یافته

مدیر کل امور فرآورده های آرایشی 

 بهداشتی سازمان غذا و داروو 

 آقای دکتر آل بویه

درخواست اعالم نظر در خصوص صادرات 

 هیپوکلریت سدیم
۲7/06/۱40۱  ۲۲ 

 خاتمه یافته

 جناب آقای مهندس مهدی پور

 سازمان حمایت

 جناب آقای دکتر آل بویه 

 سازمان غذا و دارو

 جناب آقای دکتر مهدی اسالم پناه

 سازمان ملی استاندارد

درخواست معرفی نماینده جهت حضور در فرآیند 

 نمونه برداری فصلی پودر
۳0/06/۱40۱  ۲۳ 

۱8/07/۱40۱ ممنوعیت واردات روغن تالو سرکار خانم دکتر ابرو فراخ در حال پیگیری  ۲4 

۱8/07/۱40۱ ممنوعیت واردات چیپس صابون و زئولیت سرکار خانم دکتر ابرو فراخ در حال پیگیری  ۲۵ 

پیگیریدر حال  ۱9/07/۱40۱ درخواست افزایش قیمت جناب آقای دکتر برادران   ۲6 

Claim ۲0/07/۱40۱موافقت انجمن با دستورالعمل  جناب آقای دکتر آل بویه خاتمه یافته  ۲7 

 جناب آقای دکتر آل بویه خاتمه یافته
موافقت با شناسه گذاری محصوالت کرم ضد 

 آفتاب
۲4/07/۱40۱  ۲8 

۲6/07/۱40۱ دعوت به نمایشگاه ایران کازمتیکا شرکت های عضو انجمن خاتمه یافته  ۲9 

 شرکت های عضو انجمن در حال پیگیری
پارک شوینده  درخواست شرکت در جلسه احداث

 استانداری هرمزگان
۲7/07/۱40۱  ۳0 
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 جلسات برگزار شده انجمن

 ردیف تاریخ مکان جلسه حاضرین جلسه موضوع جلسه

0۱/06/۱40۱ دانشگاه تهران خانم دکتر کمپانی قانونی دانشگاه تهرانکمیسیون فنی و   ۱ 

0۲/06/۱40۱ آزمایشگاه انجمن خانم دکتر کمپانی بازنگری استاندارد سفید کننده  ۲ 

 کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد

 نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی
06/06/۱40۱ اتاق تهران آقای علم بیگی  ۳ 

06/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن هیات مدیره  مطابق دستورات جلسه  4 

08/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون آرایشی  ۵ 

08/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون قیمت گذاری  6 

۱۵/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون رصد بازار و بررسی تخفیفات  7 

۱6/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون آرایشی  8 

۱9/06/۱40۱ آزمایشگاه انجمن خانم دکتر کمپانی بازنگری استاندارد شامپو  9 

۲۱/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون قیمت گذاری  ۱0 

۲۲/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون آرایشی  ۱۱ 

 آقای دکتر پیرعلی LABدر خصوص 
صنایع شیمیایی 

 ایران
۲۲/06/۱40۱  ۱۲ 

۲۳/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون رفع موانع تولید  ۱۳ 

۲۳/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون پودر  ۱4 

۲7/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن هیات مدیره  مطابق دستورات جلسه  ۱۵ 
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علمی آموزشی نوآوری کمیسیون انجمن دبیرخانه اعضاء کمیسیون   ۲8/06/۱40۱  ۱6 

هم اندیشی رفع نیاز های فناورانه صنعت آرایشی و 

 بهداشتی

آقای پیر علی و 

آقای مهندس 

 فروزش

دفتر ریاست 

 جمهوری

معاونت علمی 

 فناوری

۲8/06/۱40۱  ۱7 

۲8/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون علمی، آموزشی و فناوری  ۱8 

۲9/06/۱40۱ آنالین خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه شهید بهشتی  ۱9 

۳0/06/۱40۱ آنالین خانم دکتر کمپانی بازنگری استاندارد های آرایشی و بهداشتی  ۲0 

۱۱/07/۱40۱ آزمایشگاه انجمن خانم دکتر کمپانی بازنگری استاندارد پودر بچه  ۲۱ 

۱7/07/۱40۱ دبیرخانه انجمن هیات مدیره  مطابق دستورات جلسه  ۲۲ 

۱8/07/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون رفع موانع تولید  ۲۳ 

۱9/07/۱40۱ دانشگاه تهران خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه تهران  ۲4 

۱9/07/۱40۱ دبیرخانه انجمن اعضاء کمیسیون  کمیسیون آرایشی  ۲۵ 

 چالش های مرتبط با صنعت

آقای علم بیگی، 

شاه  مهندس آقای

 مهندس علی، آقای

آقای دکتر زندی، 

 پیر علی

سازمان استاندارد 

 تهران
۱9/07/۱40۱  ۲6 

۲0/07/۱40۱ آزمایشگاه انجمن خانم دکتر کمپانی استاندارد دی اتانول آمین  ۲7 

پیگیری شیوه نامه مبارزه با قاچاق اولین جلسه کمیسیون 

 کاالهای سالمت محور
۲۵/07/۱40۱ سازمان غذا و دارو آقای دکتر پیر علی  ۲8 

 خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید 

 بهشتی
۲7/07/۱40۱  ۲9 
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 اطالع رسانی ها

 

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

ثبت کاال در سامانه رهگیری و کنترل  درخصوص شناسه گذاری،

 اصالت محصوالت
0۱/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن  ۱ 

07/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن درخصوص معرفی اعضای کمیسیون های تخصصی انجمن  ۲ 

07/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن درخصوص معرفی رابط های کمیسیون های تخصصی انجمن  ۳ 

08/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن در ماهنامه انجمن در خصوص امکان درج آگهی تبلیغاتی  4 

در خصوص برگزاری چهل و ششمین نمایشگاه بین المللی 

 بازرگانی در عراق
08/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن  ۵ 

در خصوص اعالم نظرات مبنی بر تنزیل درصد حقوق ورودی 

 گمرکی 
09/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن  6 

۱۲/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن محصوالت بهداشتیدر خصوص نظارت بر نام گذاری   7 

۱۲/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن در خصوص تبلیغ کاالی سالمت محور  8 

۱۲/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن در خصوص اعالم فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز  9 

در خصوص برگزاری نمایشگاه بین المللی بازرگانی ایروان 

 ارمنستان 
۱۲/06/۱40۱ انجمن دبیرخانه  ۱0 

در خصوص کاهش نرخ مالیات علی الحساب کلیه کاالهای 

 وارداتی
۱6/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن  ۱۱ 

۱9/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن در خصوص فراخوان همایش ملی بهره وری در نظام سالمت  ۱۲ 

در خصوص اعالم نام و تناژ مواد اولیه مورد نیاز تولید جهت ارائه 

ملی صنایع پتروشیمی به شرکت  
۲8/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن  ۱۳ 

۲9/06/۱40۱ دبیرخانه انجمن در خصوص نشست تجارت ایران و لهستان  ۱4 

09/07/۱40۱ دبیرخانه انجمن در خصوص اطالع رسانی جایزه ملی کیفیت ایران  ۱۵ 

۲7/07/۱40۱ دبیرخانه انجمن در خصوص احداث پارک شوینده در استان هرمزگان  ۱6 
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(1401خیر پنج ماهه ا) آمار نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمن  

 

 

(1400شهریور و مهر)آمار کارآموزهای پذیرفته شده در آزمایشگاه انجمن   
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 قیمت متوسط مواد اولیه

 

 

ماه ) ریال ( مهر ماه شهریور و قیمت متوسط  ردیف نام ماده 

000/7۱۵  1 روغن نارگیل 

000/۳80  2 پالم 

608/4۲۵  LAB 3 

000/۳90  4 اسید سولفونیک 

000/۱87  ۵ زئولیت 

000/70  ۶ سدیم کربنات 

777/۲08  7 تری اتانول آمین 

۱78/۲۳7  ۸ منو اتانول آمین 

۵84/۲6۲  ۹ دی اتانول آمین 

88۵/۲08  10 ایزوبوتانول 

000/8۲0  11 گلیسیرین 

000/۳0۵  12 بتائین 

000/۳0۵  13 سولفوسوکسینات 

000/۵۲4  14 تگزاپون 

۳77/۳4  1۵ سدیم سولفات 

000/6۲0 مول اتوکسیله 7فتی الکل    1۶ 

666/۳0۱  17 پلی پروپیلن 

6۲4/۲۳۱  1۸ پلی اتیلن تزریقی 

8۱۵/۲98  1۹ پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

000/480  20 کوپلیمر 

000/6۲0  21 اسید استئاریک 

7۱7/78  22 سود کاستیک 

860/69  23 متانول 

۱09/۱44  24 اوره پرل 

۵99/۱4۲  2۵ اوره گرانوله 

847/۱07  2۶ اسید استیک 
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1401ماه  و مهر شهریور  

 انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

۲0دهم(، پالک تهران، خیابان شریعتی، ابتدای بزرگراه همت شرق، کوچه عالیی )سروستان   
۲67۱4۵97 – ۲67۱4۵86 – ۲67۱4۵8۱تلفن :   
۲67۱4۳۱6:  دبیرخانه فکس  

09۳۵64۱۳0۱۲واتساپ دبیرخانه :   
 info@dhci.orgایمیل : 

   www.dhci.orgوب سایت :


