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 مقدمه

تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی و تمرکز بیانات ایشان به اهمیت  نفر از 2500دیدار مقام معظم رهبری با 

ید این مهم بوده است که، راهبرد اساسی رت امید نبستن به خارج از کشور موثروت ملی، گسترش رفاه عمومی، ضرو

اشاره کرد که تنها دریچه به حق باید  مصون سازی اقتصاد از آسیب تحریم ها از طریق تقویت و رونق تولید داخلی است.

مند لید به روی کشور می گشایند، ثروتانتقال حیات، روشنایی و نیرو به داخل کشور دریچه ای است که فعاالن بخش تو

بسط و رونق  کردن جامعه، افزایش ثروت ملی، گسترش رفاه عمومی و توزیع عادالنه منابع از مهم ترین دستاورد های

فرماندهان و خط شکننان صفوف مقدم این میدان خطیر در جنگ اقتصادی  و تولید کنندگان،تولید داخل است. از این ر

 هستند.

، از امروزه تولید کنندگان بایستی یک برنامه عملیاتی، نقشه راه و زنجیره ای تخصصی از تولید علمی، طراحی و مهندسی

ین مهم عالوه بر استفاده از ظرفیت هر شرکت محصول تا بازاریابی و فروش داشته باشند، ا مرحله راه اندازی ساخت

 نیازمند بهره برداری از نخبگان علمی کشور در جهت تبادل دانش و تجربه صنعتی است.

در ایجاد بستر مناسب به منظور حرکت به سمت بنگاه  ایران برنامه های آتی انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی

پیش رو شکل در سال های تنخبگان صنعتی و دانشگاهی از مهم ترین اهداف این  دانش بنیان و تعامل هرچه بیشترهای 

است که امید است با همکاری دو سویه انجمن و شرکت های عضو دستیابی به این مهم در نزدیکترین زمان ممکن میسر 

 گردد.

است  دیگردد. ام یم میان تقدبه حضورت لیانجمن به شرح ذ نیمنتخب و پرسنل ا رهیمد اتیرو خالصه اقدامات ه نیاز ا

 .میکشور برداشته باش یشیو آرا یبهداشت نده،یو توسعه صنعت شو دیتول ریهرچند کوچک از مس یسنگ میتوانسته باش

 دبیرخانه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
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ماه بهمنخالصه اخبار مهم اقتصاد کالن در   

 

 

  

و توسعه  ی، سازمان همکار۲۰۲۲ هیگزارش ژانو طبق

 رانیا یاعتبار صادرات سکیر رتبه (،OECD) یاقتصاد

مانده که  یباق ۷نسبت به قبل، همچنان  رییبدون تغ

 نیجهان است. در ا یکشورها انیرتبه در م نیتر فیضع

 6و رتبه کشور عمان از  4به  5از  جانیگزارش رتبه کشور آذربا

 ندیرتبه مذکور برآ درجه.است افتهیکاهش و بهبود  5به 

 تیبه کشورها بوده که بر اساس وضع یاعتبارده سکیر

از  داری. روند مستمر پاشود یم نییآنها تع یاسیو س یاقتصاد

متوازن، از سمت  یو تراز مال نییمثبت، تورم پا یرشد اقتصاد

 یاقتصادها ریو سا هیهمسا یبا کشورها نهیو روابط به یاقتصاد

 سکیرتبه ر یابیمهم در ارز یرهایمتغ ،یاسیجهان، از سمت س

 اقتصاد هستند. کی یاعتبار صادرات

در  دهد یبانک کشور نشان م ۲۷ یصورت مال یبررس

به  کیانباشته نزد انیبانک ز ۱۲ یمال یها صورت نیآخر

 . ثبت شده است یتومان اردیلیهزار م ۳۰۰

 انیبانک و ز نیا هیبرابر سرما 50 ندهیانباشته بانک آ انیز

بانک  نیثبت شده ا هیبرابر سرما 96 هیانباشته بانک سرما

 81با  ندهیانباشته مربوط به بانک آ انیرقم ز نیاست. باالتر

 یبانک، بانک دولت نیتومان است. پس از ا اردیلیم 955هزار و 

 انیانباشته تا پا انیتومان ز اردیلیم 524هزار و  67با  یمل

هزار و  ۳8با  هیسرما یدوم است. بانک خصوص 1۳99سال 

 .تومان سوم است اردیلیم 50۳

 در ده ماه گذشته سال؟ رانیا یچه خبر از اوضاع تجارت خارج

 تن صادرات ونیلیم 100تن واردات در مقابل  ونیلیم ۳۳��

دالر  اردیلیم ۳8.8دالر واردات در مقابل حدود  اردیلیم 41.7 ��
 صادرات

نسبت به  یجار ده ماهه سال یارزش واردات ط یدرصد 41.5رشد ��
 مدت مشابه سال قبل

ده ماهه  یارزش صادرات بدون نفت خام ط یدرصد ۳8.8رشد ��
 نسبت به مدت مشابه سال قبل یجار سال

ماه  یارزش صادرات بدون نفت خام در د یدرصد 10.4کاهش ��
 نسبت به ماه قبل یجار سال

 نسبت به ماه یجار ماه سال یارزش واردات در د یدرصد 7کاهش ��
 قبل

در سال  اقتصاد جهانکرده  ینیب شپی پول یالملل نیصندوق ب

 نینهاد ب نیا همزمانخواهد کرد ،  درصد رشد ۴.۴  زانیبه م 2022

 درصد ۲از  شتریب یرشد اقتصاد ینیب شیپ رانیا یبرا دیگویم یالملل

هم  ندهیمعنا که سال آ نیا به ستین ریامکان پذ یجار یالدیدر سال م

برآورد با  نیا. افتد یدرصد عقب م 2از  شیب ایاقتصاد ما از اقتصاد دن

/ 6 زانیمجلس از رشد بدون نفت به م یها مرکز پژوهش روزیآنچه د

محاسبه  یشمس یسال جار یدرصد برا2/ 8درصد و رشد با نفت را 1

 .است کینزد اریکرده بس

 

 یدرصد 8 یخود از رشد اقتصاد ینیب شیپ زدهمیدولت س ستین بد

 یلیخ دیشا دیمحاسبه جد - اندازدیرا دوباره چرتکه ب ندهیسال آ

بخصوص حاال که در فصل بودجه   -دهد  رییتغ زیرا ن گرید یعددها

 ... میهم قرار دار
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 مکاتبات انجام شده با سازمان ها و شرکت ها

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

پیگیری در حال  
 وزارت صمت

 خانم مهندس الوندی

 متیق شیافزااعالم چالش ها و مشکالت 

گان محصوالتدکنندیتول یبرا میکربنات سد  
۱۴۰۰/۱۱/۲ ۱ 

 ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۴ انجمن گزارش ماهیانهدر  غیتعرفه تبلاعالم  عضو یعامل شرکت ها رانیمد در حال پیگیری

یریگیدر حال پ  
 وزارت صمت

 براداراندکتر آقای 
 ۳ ۱۴۰۰/۱۱/5 تولید کننده متیتوقف درج قدرخواست 

 در حال پیگیری
 وزارت صمت

 نیام یفاطمآقای دکتر 

درخواست ساماندهی تولید، واردات، توزیع و 

 پیشگیری از قاچاق اقالم آرایشی و بهداشتی
۱۴۰۰/۱۱/5 ۴ 

 در حال پیگیری
 وزارت صمت

 آقای مهندس صفدری

کاستیک با قیمت درخواست تامین سود 

 مناسب برای صنعت
۱۴۰۰/۱۱/5 5 

 در حال پیگیری
 وزارت صمت

 دکتر برادارانآقای 

دات و یا کاهش درخواست ممانعت از وار

 مطابق با پیشنهاد انجمن یاقالم واردات ستیل
۱۴۰۰/۱۱/5 6 

 در حال پیگیری
 سازمان غذا و دارو

 دکتر آل بویه

آموزش کمیسیون  نامهیگواهدرخواست تمدید 

 انجمن
۱۴۰۰/۱۱/5 ۷ 

 خاتمه یافته
 یفروشگاه ها یکشور هیاتحاد

 یا رهیزنج

از  دینامه جهت بازد یمعرفدرخواست صدور 

ی برای واحد رصد بازار ا رهیزنج یفروشگاه ها

 انجمن

۱۴۰۰/۱۱/۱۰ 8 

 خاتمه یافته

، عامل فروشگاه شهروند انریمد

رفاه، افق کوروش، وین مارکت، 

هفت، جانبو،  اتکا، هایپرسان،

 سورنا، هایپر استار، هایپر فمیلی

درخواست تاییدیه بازدید از فروشگاه های 

 زنجیره ای
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ 9 

 ۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ متیق مستندات اخذ ارسالدرخواست  های عضو و غیر عضو شرکت در حال پیگیری

 عضو انجمن یشرکت ها خاتمه یافته
  درخصوصچالش های تجاری  اعالمدرخواست 

 کشور پاکستان
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۱ 

 اتاق تهران در حال پیگیری
اتاق  یها ونیسیدر کم تیدرخواست عضو

 تهران
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ ۱۲ 

 عضو انجمن یشرکت ها خاتمه یافته

 دیمحصوالت جد متیاخذ ق دیجد هیاعالم رو

ز سازمان حمایت مصرف کنندگان و ا

 تولیدکنندگان

۳۰/۱۱/۱۴۰۰  ۱۳ 
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انجمنجلسات برگزار شده   

 ردیف تاریخ مکان جلسه حاضرین جلسه موضوع جلسه

 ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ دبیرخانه انجمن اعضاء هیئت مدیره مطابق با دستور جلسه

۰6/۱۱/۱۴۰۰ آنالین آقای دکتر پیرعلی در اتاق تهران انجمن ارزیابی طرح پیشنهادی  ۲ 

۰6/۱۱/۱۴۰۰ آنالین خانم دکتر کمپانی استاندارد شیشه پاک کن   

تصمیم گیری در خصوص نحوه برخورد با محصوالت 

 قاچاق در صنعت شوینده،بهداشتی و آرایشی

آقای مهندس 

 نیلفروشان، 

 آقای دکتر پیر علی 

ستاد مبارزه با 

 قاچاق کاال و ارز
۰9/۱۱/۱۴۰۰  ۳ 

 وضعیت صنایع در کشور تبیین

جناب آقایان مهندس 

فروزش، مهندس 

فاضلیان، مهندس 

 شهیدی

۱۰/۱۱/۱۴۰۰ بیت رهبری  ۴ 

۱8/۱۱/۱۴۰۰ آنالین خانم دکتر کمپانی ۲۰۴۰استاندارد پودر  5 

۱9/۱۱/۱۴۰۰ آنالین خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه شهید بهشتی  6 

تودیع و معارفه خانم دکتر ابروفراخ مدیر کل صنعت 

 در وزارت صمت
۲۳/۱۱/۱۴۰۰ وزارت صمت آقای دکتر پیر علی  ۷ 

۲۴/۱۱/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن اعضاء هیئت مدیره با دستور جلسه مطابق  8 

 LAB  هم اندیشی در خصوص وضعیت

جناب آقایان علم 

بیگی، مهندس 

 شهیدی

صنایع شیمیایی 

 ایران
۲۷/۱۱/۱۴۰۰  9 

دیدار با سرکار خانم دکتر ابروفراخ در خصوص 

 وضعیت صنعت

جناب آقایان علم 

 بیگی، دکتر کیانی
۳۰/۱۱/۱۴۰۰ وزارت صمت  ۱۰ 

دیدار با وزیر محترم صمت در خصوص وضعیت 

 صنعت

جناب آقایان علم 

 مهندس بیگی،

مهندس مظفری، 

 تالین، اوغلواعالمی، ک

۳۰/۱۱/۱۴۰۰ وزارت صمت  ۱۱ 
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 اطالع رسانی ها

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

 ۱ ۱۴۰۰/۱۱/۴ دبیرخانه انجمن گزارش ماهیانه انجمنچاپ تبلیغات در امکان 

 ۲ ۱۴۰۰/۱۱/۴ دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجازمعرفی 

 عراق جهت TBIظرفیت استفاده از منابع ارزی موجود در بانک 

 تامین واردات 

 ۳ ۱۴۰۰/۱۱/۴ دبیرخانه انجمن

راه اندازی سامانه های الکترونیکی و هوشمند برای نظارت بر 

 نگهداری و مبادله کاال و ارزفرآیند واردات، صادرات، حمل و 

 ۴ ۱۴۰۰/۱۱/5 دبیرخانه انجمن

 5 ۱۴۰۰/۱۱/9 دبیرخانه انجمن معرفی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

 فراخوان آموزشی جامع مهارت های بازرگانی و تجارت 

 (۱58بین الملل )دوره

 6 ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دبیرخانه انجمن

 ۷ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دبیرخانه انجمن اتاق بازرگانی وزارت صمتتقویم دوره های آموزشی آنالین 

 8 ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دبیرخانه انجمن معرفی فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

 9 ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دبیرخانه انجمن فراخوان پانزدهمین دوره آنالین جامع تربیت کارشناس صادرات

 ۱۰ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

 و ضرورت التزام به مفاد عوقهتقاضای پرداخت حق عضویت م

 اساسنامه انجمن 

 ۱۱ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دبیرخانه انجمن

۱8/۱۱/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن فراخوان پنجمین جشنواره ملی صنعت سالمت محور  ۱۲ 

انجمن دبیرخانه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست  ۲۰/۱۱/۱۴۰۰  ۱۳ 

سود شرکت های  جدید اطالعیه اعالم ضرایب و درصد های

 پخش

۲۴/۱۱/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن  ۱۴ 

۲۷/۱۱/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن درخواست پکیج محصوالت جهت ارسال به سازمان های دولتی  ۱۷ 
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(سه ماهه اخیر) آمار نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمن  

 

 

(1400 بهمن)ه شده در آزمایشگاه انجمن های پذیرفتموزکارآآمار   
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 گزارشات واحد رصد بازار

 

 

 

 ردیف تاریخ گزارش

فیفات غیر مجاز فروشگاه شهروندتهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخ  ۰6/۱۱/۱۴۰۰  ۱ 

استارهایپر تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه   ۱۱/۱۱/۱۴۰۰  ۲ 

فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه رفاهتهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های   ۱8/۱۱/۱۴۰۰  ۳ 

فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه هایپرسانتهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های   ۲۳/۱۱/۱۴۰۰  ۴ 

فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه افق کوروشتهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های   ۲5/۱۱/۱۴۰۰  5 

 

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

 اند

ماه بهمن  6 

تحویل به آزمایشگاه  تهیه محصوالت مشکوک به نداشتن کیفیت مناسب در فرآیند رصد و

 جهت کیفیت سنجی

 ۷ بهمن ماه

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

اخذ ننموده اندسازمان حمایت   

ماه بهمن  8 

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

فروشگاه های اینترنتیتهیه گزارش و چک کردن روزانه  ماه بهمن   ۱۰ 
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 قیمت مواد متوسط مواد اولیه

 ردیف نام ماده قیمت متوسط دی ماه )ریال( قیمت متوسط بهمن ماه )ریال(

۰۰۰/۰۰۰/۱  000/000/1  1 اسید سیتریک 

۰۰۰/۷۰۰  000/700  2 روغن نارگیل 

۰۰۰/۴۰۰  000/400  ۳ پالم 

۴۳۲/۳۲۲  000/۳45  LAB 4 

۰۰۰/۲95  000/۳15  5 اسید سولفونیک 

۰۰۰/۱۴۰  000/140  6 زئولیت 

5۰۰/۴۳  500/4۳  7 سدیم کربنات 

۰۰۰/۲۳۴  000/2۳4  8 تری اتانول آمین 

۰۰۰/۲6۰  000/260  9 منو اتانول آمین 

۰۰۰/۲66  000/275  10 دی اتانول آمین 

69۰/۲۷8  000/240  11 ایزوبوتانول 

۰۰۰/۷5۰  000/750  12 گلیسیرین 

۰۰۰/۳۱۰  000/۳10  1۳ بتائین 

۰۰۰/۲8۰  000/280  14 سولفوسوکسینات 

۰۰۰/5۰۰  000/500  15 تگزاپون 

5۰۰/۲۷  500/27  16 سدیم سولفات 

۰۰۰/65۰  000/650 مول اتوکسیله 7فتی الکل    17 

۰۰۰/85  000/85  18 سدیم سیلیکات مایع 

۰۰۰/۳۴5  19 پلی پروپیلن - 

۰۰۰/۲۳۰  000/2۳6  20 پلی اتیلن تزریقی 

۰۰۰/۲98  000/290  21 پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

۰۰۰/۲9۰  000/290  22 سدیم تری پلی فسفات 

۰۰۰/5۰۰  000/500  2۳ کوپلیمر 

۰۰۰/6۰۰  000/600  24 اسید استئاریک 

۰۰۰/66۰  000/56  25 سود کاستیک 

۰۰۰/۷۰۰  000/67  26 متانول 

۰۰۰/۱۱۷  000/168  27 اوره پرل 

۰۰۰/۱۲۰  000/167 گرانولهاوره    28 

۰۰۰/۱5۳  000/178  29 اسید استیک 
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1400 بهمن  

 انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

۲۰تهران، خیابان شریعتی، ابتدای بزرگراه همت شرق، کوچه عالیی )سروستان دهم(، پالک   
۲6۷۱۴59۷ – ۲6۷۱۴586 – ۲6۷۱۴58۱تلفن :   
۲6۷۱۴۳۱6:  دبیرخانه فکس  

۰9۳56۴۱۳۰۱۲دبیرخانه : واتساپ   
 info@dhci.orgایمیل : 

   www.dhci.orgوب سایت :


