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 مقدمه

    ین فصلهرچه از روزهای اسردترین فصل سال است، سپیدی برف های زمستان یادآور پاکی و پاکیزگی در 

همه در هم و بخار مغازه های خشکشویی، ، چرخش ماشین های لباسشوییشیرهاصدای شرشر آب  ،گذرد می

باید دستگاه های تولید ردد که گ ن میبیشتر موید آ بخش محصوالت شوینده، بهداشتی و آرایشی فروشگاه ها

مایعات شوینده، شامپوها و کرم های خود را  و بطری، تیوپ و ظرف بچرخند تا کارخانه های این صنعت پودرها

 روانه بازار نمایند.

در بدنه دولت و به طور خاص سال دیگری و زمستان آن فصل دیگری است. تغییرات ساختاری  1400اما 

از قبیل تصویب رویه های جدید  ، صنعت معدن و تجارت وو آموزش پزشکی خانه های بهداشت و درمانوزارت

تغییر شیوه درج قیمت از مصرف کننده به تولیدکننده بر روی محصوالت از یک سو و افزایش قیمت مواد اولیه با 

 .تتوجه به تغییرات نرخ جهانی آن از سوی دیگر، پایان سال متفاوتی را برای اهالی این صنعت رغم زده اس

با تولید محصول با کیفیت و دغدغه تامین معاش پرسنل در پایان  برای خدمت به مردم مدیرانعشق و اشتیاق 

این صنعت اما همچون سالیان گذشته دست اندرکاران تالطم کرده است. سال، قلب ها را خروشان و ذهن ها را م

به سمت تعالی هدایت  ادبان های کشتی صنعتب در ال به الیگذرند و باد موافق را  ی نیز میاز این مقطع زمان

ما نیز به عنوان همیاران شما بزرگواران در نیل به اهدافتان دوش به دوش شما عزیزان در مواجهه با کنند.  می

 .هدف رسیدن به بهترین نتایج ایستاده ایمبا نهادهای دولتی 

گردد.  رح ذیل به حضورتان تقدیم میاز این رو خالصه اقدامات هیات مدیره منتخب و پرسنل این انجمن به ش 

شوینده، بهداشتی و آرایشی امید است توانسته باشیم سنگی هرچند کوچک از مسیر تولید و توسعه صنعت 

 برداشته باشیم.کشور 

 

یراندبیرخانه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ا  
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  خالصه اخبار مهم اقتصاد کالن در دی ماه

 

  
بر اساس ابالغیه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ 

شرکت های تولیدکننده کلیه محصوالت  19/10/1400

، سلولزی، غذایی و ... مکلف شده اند از شوینده و بهداشتی

قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی 

 استفاده نمایند.محصوالت خود 

 ؟ کاسته شده خوشحال باشیم که از شدت تورم اندکی

% در  43.7نرخ تورم نقطه به نقطه از  براساس گزارش مرکز آمار

 % در آذر رسیده است. 35.2شهریور به 

تغییر میانگین شاخص قیمت ها در یک سال منتهی به آذرماه نسبت 

ن، با یک واحد درصد کاهش % در آبا 44.4به دوره مشابه قبل از آن از 

 % در آذر رسیده است. 43.4به 

 

 یبانک یاز سپرده ها اتیمال توجه داشته باشند یفعاالن اقتصاد

 .شرکتها در راه است

در نظر گرفته شده است،  1401با توجه به اینکه این موضوع در بودجه سال 

  می باشد. قطعی سال آیندهابتدای اجرای این قانون از 

تومان سپرده  اردیلیهزار م 92شرکت بزرگ کشور از  ۶3 دیاست بدان جالب

سال  کیبلندمدت در  ایمدت  کوتاه یها یگذار هیدر قالب سرما  شان یبانک

 د.برده ان یاردیلیهزار م 14 انهیسود سال ریاخ

 

از  یدالر اردیلیم 2۶یدرآمد نفت ینیب شیپ  دولت

نفت و  یفروش نفت دارد که با کسر سهم شرکت مل

 1۶صندوق توسعه و سه درصد مناطق محروم 

 3۸0 دیکه با ماند یم یدولت باق یدالر برا اردیلیم

کند تا صرف  زیتومان به خزانه وار اردیلیهزار م

 زین یحیشده و ارز ترج یو عمران یجار یها نهیهز

که در سال  نجاستیقابل تامل ا نکته .پرداخت شود

صرف پرداخت  دیتومان با اردیلیهزار م 200 یآت

هزار  200شود و  یو کشور یلشگر یها صندوق

اوراق گذشته  دیبابت سررس زیتومان ن اردیلیم

 !پرداخت شود

آینده قرار است بانک مرکزی سال بر این اساس 

و به این  هزار تومان از بازار بخرد 23ارز را با نرخ 

 دو منبع تزریق کند.

 

 ماهه سال جاری 9 کارنامه تجارت خارجی ایران در

 میلیارد دالر واردات   3۶.9

 % رشد در واردات 3۶

 میلیارد دالر صادرات  35.5

 % رشد در صادرات 39.5

افزایش نرخ تسعیر ارز در الیحه فعاالن اقتصادی توجه داشته باشند 

موجب افزایش درآمد شرکت های صادرکننده و کاهش درآمد  1401بودجه 

 واردکنندگان میگردد.

دولت بر مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده  1401 در سالهمچنین 

 پایین عوارض صادراتی وضع نموده است.
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 مکاتبات انجام شده با سازمان ها و شرکت ها

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

 در حال پیگیری
حل اعضای کمیسیون 

 اختالف
کمیسیون حل اختالف تشکیل   1400/10/4 1 

یافتهخاتمه   
 آقای دکتر اسالم پناه

ارسال نتایج نمونه برداری فصل تابستان  )سازمان غذا و دارو(

 پودرهای شوینده

1400/10/4 2 

 خاتمه یافته
 آقای مهندس مهدی پور

 )سازمان حمایت(
1400/10/4 3 

 دکتر داراییآقای  در حال پیگیری
هم اندیشی با ریاست  جلسهتقاضای 

 سازمان غذا و دارو
1400/10/6 4 

 خاتمه یافته

 سازمان حمایت

 سازمان غذا و دارو

 سازمان استاندارد

سطح بازار برای  از دعوت به نمونه برداری

 )فصل زمستان(پودرهای شوینده 
1400/10/7 5 

 برادارانآقای دکتر  در حال پیگیری
هم اندیشی با معاونت صنایع  تقاضای جلسه

 عمومی وزارت صمت
1400/10/6 6 

حال پیگیریدر   اعضا 
 جهت ارائه به نمایندهدرخواست معرفی 

 اتاق چین
1400/10/6 7 

 خاتمه یافته

 دکتر برادرانآقای 

 خانم مهندس الوندی

 خانم دکتر احمدی

 به معاونت وزارت صمت تبریکارسال پیام 
1400/10/6 

 
8 

 شرکتهای پودری خاتمه یافته
نشست مشترک مدیران شرکت های پودری 

 نمایندگان سازمان حمایتبا 
1400/10/11 9 

 خاتمه یافته
 آقای مهندس ربیعی

 )صنعت معدن البرز(

در صنعت معدن البرز  پاسخ استعالم نامه

 خصوص اسانس 

1400/10/11 

 
10 

 خاتمه یافته
 آقای دکتر صادقی

 )صنعت معدن تهران(

در صنعت معدن تهران  پاسخ استعالم نامه

 خصوص گلیسیرین

1400/10/11 

 
11 

 خاتمه یافته
 آقای دکتر متقی

 (پتروشیمی)

جوابیه صورت جلسه دفتر توسعه صنایع 

پایین دستی و دبیر کمیته تخصصی 

 LABپتروشیمی ایران در خصوص 

1400/10/11 

 
12 
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 در حال پیگیری
 صفدریآقای مهندس 

  (وزارت صمت)

 اعالم چالش های تحویل محموله های 

 توسط پتروشیمی اروند سود کاستیک

1400/10/11 

 
13 

 خاتمه یافته
مدیران عامل شرکتهای 

 پودری

نظرات در مورد مصوبه  نقطه ارائهدرخواست 

 بر روی محصوالت درج قیمت تولیدکننده

1400/10/12 

 
14 

 اعضا در حال پیگیری
هزینه گاز، آب و  تکمیل جدولدرخواست 

 برق برای تولید محصوالت صنعت

1400/10/12 

 
15 

 اعضا در حال پیگیری
درخواست اعالم ظرفیت مازاد جهت 

 صادرات
1400/10/12 16 

 اعضا خاتمه یافته
درخصوص  اعالم ضوابط جدید قیمت گذاری

 درج قیمت تولیدکننده
1400/10/15 17 

 18 1400/10/15 به وزارت صمتتبریک ارسال پیام  صفدری آقای مهندس  خاتمه یافته

یافتهخاتمه   اعضا 
هم اندیشی در خصوص دعوت به جلسه 

 درج قیمت تولیدکننده بر روی محصوالت
1400/10/18 19 

 خاتمه یافته
 مفتحآقای دکتر 

 )وزارت صمت(

 ی حاضر در نشستصورتجلسه اعضاارسال 

درج قیمت درخصوص بازنگری در ابالغیه 

 تولیدکننده بر روی محصوالت

1400/10/18 20 

 خاتمه یافته
مدیران عامل شرکتهای 

 شوینده و بهداشتی

 ارسال ابالغیه درج قیمت تولیدکننده 

 بر روی محصوالت
1400/10 18/  21 

 استاندارد کرمان خاتمه یافته
ارسال نقطه نظرات انجمن درخصوص 

 استاندارد سولفید سدیم
1400/10/19 22 

 اعضا در حال پیگیری
درخواست اعالم چالش های واحدهای فعال 

 سوریه درخصوص صادرات به آن کشوردر 
1400/10/20 23 

 خاتمه یافته
مدیران عامل شوینده 

 بهداشتی

 ابالغیه درج قیمت تولیدکننده

 روی محصوالتبر  
1400/10/20 24 

 اعضا خاتمه یافته
اخذ شناسه اختصاصی اقالم اعالم فرایند 

 رایشی و بهداشتیآشوینده،
1400/10/21 25 

 در حال پیگیری
 دکتر علیخانیآقای 

 (اتاق ایران)
 26 1400/10/25 انجمن تمدید پروانه ثبت فعالیتدرخواست 
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 جلسات برگزار شده انجمن

 ردیف تاریخ مکان جلسه حاضرین جلسه موضوع جلسه

کاربرد  یالزامات فن یبررس یجلسه کارگروه تخصص

 یصنعت عیگاز ما
 یرعلیدکتر پ یقاآ

 عیصنا یشرکت مل

یمیپتروش  
1400/10/01 1 

 2 1400/10/01 آنالین یخانم دکتر کمپان ییایمیش عیصنا یمل تهیکم هیاجالس

هم اندیشی مدیران عامل شرکت های پودری در 

 خصوص درج قیمت تولیدکننده بر روی محصوالت
انجمن رخانهیدب یپودر یها شرکت  1400/10/01 3 

بازار  میتنظ یجهت بررس یمیپتروش یتخصص تهیکم

 ندهیشو هیمواد اول متیو ق

 آقای علم بیگی

 یرعلیپدکتر  یآقا

 عیصنا یشرکت مل

یمیپتروش  
1400/10/4 4 

انجمن رخانهیدب رهیمد اتیه یاعضا طبق دستور جلسه  1400/10/5 5 

 حل اختالف  ونیسیکم
حل  ونیسیکم یاعضا

 اختالف
انجمن رخانهیدب  1400/10/5 6 

 7 1400/10/5 اتاق تهران یانیدکتر ک یقاآ صنعت و معدن ونیسیکم

 8 1400/10/5 اتاق ایران یرعلیدکتر پ یقاآ رئیس بانک مرکزی یآباد جلسه با دکتر صالح

وزارت صمت یسازمان دیساختار جد نیارائه و تبب  9 1400/10/6 اتاق تهران یرعلیدکتر پ یقاآ 

بر روی  دکنندهیتول متیجلسه درخصوص درج ق

 های شویندهپودر

، یگیعلم ب انیقاآ

و  یدیشهمهندس 

 یمظفر مهندس

 

 سازمان حمایت
 

1400/10/6 10 

6/10/1400 آنالین خانم دکتر کمپانی استاندارد هیپوکلریت  11 

معاون  اندیشی صنایع با آقای مهندس نیازیهم 

 محترم وزیر صمت

، یگیعلم ب انیقاآ

 ش، فروزمهندس 

، یرعلیپدکتر 

 شهیدیمهندس 

 

 وزارت صمت

 

1400/10/7 12 

رایزنی در خصوص تعیین محصوالت جهت اخذ 

 شناسه کاال
صمت وزارت نماینده انجمن  8/10/1400  13 

  دیدرخصوص ضابطه جد اعالم نقطه نظرات

 پودر یگذار متیق

پودر  دکنندگانیتول

 ندهیشو
انجمن رخانهیدب  1400/10/11 14 
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 15 1400/10/12 اتاق ایران یانیدکتر ک یقاآ سرمایه مشترک بازار پول و ونیسیکم

 تجارت سامانه جامع

 انیقاآ

و  یدیشه مهندس 

 یمظفرمهندس 

تیسازمان حما  1400/10/12 16 

 17 1400/10/13 اتاق تهران یانیدکتر ک یاقا اقتصاد سالمت ونیسیکم

13/10/1400 آنالین خانم دکتر کمپانی استاندارد دی اتانل امین  18 

14/10/1400 آنالین خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی و قانونی دانشگاه تهران  19 

 یهدف صادرات یصادرات به کشورها زانیم شیافزا

 انیقاآ

و  یمظفرمهندس  

 فروزشمهندس 

 نیب شگاهینما

یالملل  
1400/10/14 20 

روی  دکنندهیتول متیدرج قهم اندیشی در خصوص 

 صنعت محصوالت
انجمن رخانهیدب رهیمد اتیه یاعضا  1400/10/15 21 

روی  دکنندهیتول متیدرج قهم اندیشی در خصوص 

 محصوالت شوینده و بهداشتی
انجمن رخانهیدب انجمن یاعضا  1400/10/19 22 

 23 1400/10/19 اتاق تهران یانیدکتر ک یآقا هیبازار پول و سرما ونیسیکم

 24 1400/10/19 اتاق تهران یانیدکتر ک یآقا صنعت معدن ونیسیکم

 از بازار ندهیشوهای پودرفصلی  ینمونه بردار

سازمان  گانندینما

، سازمان غذا و دارو

حمایت، سازمان 

 و انجمن استاندارد

نانجم رخانهیدب  1400/10/20 25 

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

 بهشتی
21/10/1400  26 

انجمن رخانهیدب رهیمد اتیه یاعضا  رهیمد اتیهفوق العاده جلسه   1400/10/23 27 

هیسرما ونیسیکم  28 1400/10/26 اتاق تهران یانیدکتر ک یاقا 

تجارت سامانه جامع  
 یمظفر مهندس انیاقا

 و مهندس شهیدی
تیسازمان حما  1400/10/26 29 

اقتصاد سالمت ونیسیکم  30 1400/10/27 اتاق تهران یانیدکتر ک یآقا 

29/10/1400 دبیرخانه انجمن دکتر کمپانی خانم استاندارد هیپوکلریت  31 
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 اطالع رسانی ها

 

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

01/10/1400 دبیرخانه انجمن شفاف سازی قیمت از طریق درج قیمت تولیدکننده  1 

خود اظهاری شرکت های توزیع و پخش فرآورده های آرایشی و 

 بهداشتی برای مدیریت پسماندهای ویژه
انجمندبیرخانه   04/10/1400  2 

04/10/1400 دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز  3 

06/10/1400 دبیرخانه انجمن معرفی نماینده جهت حضور در اتاق ایران و چین  5 

06/10/1400 دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز  6 

07/10/1400 دبیرخانه انجمن راهنمای اخذ شناسه اختصاصی کاال  7 

فهرست واحدهای صنعتی فعال و نیمه فعال دارای ظرفیت 

 صادراتی
13/10/1400 دبیرخانه انجمن  8 

13/10/1400 دبیرخانه انجمن اطالع رسانی ثبت نام نمایشگاه ایران بیوتی و کلین  9 

مصوبه سازمان حمایت برای درج قیمت تولیدکننده روی 

  شوینده و بهداشتی محصوالت
15/10/1400 دبیرخانه انجمن  10 

18/10/1400 دبیرخانه انجمن برگزاری نمایشگاه بین المللی پروداکسپو روسیه  11 

18/10/1400 دبیرخانه انجمن فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز  12 

درخواست اعالم مشکالت شرکت ها در حوزه مبادالت تجاری و 

تولیدی در سوریه صنعتی واحدهای  
21/10/1400 دبیرخانه انجمن  13 

توسط شرکت مدیریت صنعت  دوره های آموزشی معرفی

 شوینده
21/10/1400 دبیرخانه انجمن  14 

در اتاق  برگزاری سمینار بررسی فرصت های تجاری در برزیل

 ایران
26/10/1400 دبیرخانه انجمن  15 

جنوبیفهرست و تقویم نمایشگاهی کشور آفریقای  26/10/1400 دبیرخانه انجمن   16 

رقمی در  10جوابیه گمرک در خصوص لزوم استفاده از کد تعرفه 

 حوزه اوراسیا
27/10/1400 دبیرخانه انجمن  17 

27/10/1400 دبیرخانه انجمن نشست مشترک اتاق تهران با تشکل های اقتصادی  18 

توسط  دومین رویداد استارت آپی محصوالت ارگانیک بهداشتی

 شرکت دکتر عبیدی
28/10/1400 دبیرخانه انجمن  19 
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(1400سال سه ماهه اخیر) آمار نمونه های انجام شده در آزمایشگاه انجمن  

 

 

(1400 دی)ه شده در آزمایشگاه انجمن های پذیرفتموزآمار کارآ  
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 گزارشات واحد رصد بازار

 

 

 

 

 

  

 ردیف تاریخ گزارش

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

 هایپراستار
08/10/1400  1 

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

 هایپرسان
15/10/1400  2 

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

 کوروش
18/10/1400  3 

20/10/1400 انجام نمونه برداری فصلی پودرهای شوینده از سطح بازار  4 

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

 شهروند
22/10/1400  5 

رفاهتهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه   26/10/1400  6 

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

 ننموده اند
 7 دی ماه

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

اخذ ننموده اندسازمان حمایت   
 8 دی ماه

فروشگاه های زنجیره ایتهیه گزارش کلی تخفیفات غیرمجاز شرکت ها در   9 دی ماه 

 10 دی ماه تهیه گزارش و چک کردن روزانه فروشگاه های اینترنتی
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دی ماه در قیمت متوسط مواد اولیهسقف   

)ریال( قیمت متوسط دی ماه  ردیف نام ماده 

000/000/1  1 اسید سیتریک 

000/700  2 روغن نارگیل 

000/400  3 پالم 

000/345  LAB 4 

000/150/3  5 اسید سولفونیک 

000/140  ۶ زئولیت 

500/43  7 سدیم کربنات 

000/234  ۸ تری اتانول آمین 

000/2۶0  9 منو اتانول آمین 

000/275  10 دی اتانول آمین 

000/240  11 ایزوبوتانول 

000/750  12 گلیسیرین 

000/310  13 بتائین 

000/2۸0  14 سولفوسوکسینات 

000/500  15 تگزاپون 

500/27  1۶ سدیم سولفات 

000/۶50 مول اتوکسیله 7فتی الکل    17 

000/۸5  1۸ سدیم سیلیکات مایع 

000/251 بادیپلی اتیلن    19 

000/23۶  20 پلی اتیلن تزریقی 

000/290  21 پلی اتیلن بطری 

000/290  22 سدیم تری پلی فسفات 

000/500  23 کوپلیمر 

000/۶00  24 اسید استئاریک 

000/5۶  25 سود کاستیک 

000/۶7  2۶ متانول 

000/1۶۸ لاوره پر   27 

000/1۶7  2۸ اوره گرانوله 

000/17۸  29 اسید استیک 
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1400 دی  

 انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران

 

20تهران، خیابان شریعتی، ابتدای بزرگراه همت شرق، کوچه عالیی )سروستان دهم(، پالک   
26714597 – 26714586 – 26714581تلفن :   
26714316:  دبیرخانه فکس  

09356413012واتساپ دبیرخانه :   
 info@dhci.orgایمیل : 

   www.dhci.orgوب سایت :


