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 مقدمه

سال مبارزه جانانه با پاندمی کرونا، اکنون با فرا رسیدن سال نو فرصت بازنگری دنیای واقعی است.  2پس از 

گمراه کننده در آغاز این همه گیری، مبنی بر اینکه قرنطینه سراسری و یا فراگیری واکسیناسیون  نقطه نظرات

ماعی را همچون گذشته میسر می سازد امکان از سر گیری فعالیت های اقتصادی و زندگی اجت ،آحاد مردم

، رفتارهای فردی و است. ترکیبی از محدودیت های ملی اکنون به یک تصور ساده انگارانه بدل شده

بدترین ویرانی ها را تحت کنترل نگه داشته است، با این حال افزایش موارد سویه  گرچها ،واکسیناسیون مکرر

با سال قدیم خداحافظی می کنیم، باید  1400ر آخرین یکشنبه جدید امکیرون نشان می دهد، همانطور که د

 یک دوره درخشان جدید عاری از ویروس نخواهد بود. 1401برای همگان روشن باشد که سال 

این فرصت را خواهیم داشت به  1400با پایان ، ره و تبدیل آن به بهترین سال استسال جدید فرصت شروع دوبا

آرزوی ما در سال جدید می تواند تمرکز  فکر کنیم و به سال آینده متمایل شویم. آنچه در زندگی خود مهم است

 .این کار آسان تراز آن چیزی است که گاهی اوقات به نظر می رسدبر روی نکایت مثبت باشد و 

 ؟!چگونه باید این مهم را عملی نماییم 1401سال  رپس د

شما را انجام می دهند و بفهمید چگونه می توانید درطول د عالقه رمی توانید گروهی را بیابید که کارهای مو

نگاه اقتصادی به سازمانی متعالی تر و باز تبدیل یک  و حمایتی تر سال از آنها حمایت کنید،و چه اقدامی بهتر

 امروز.صنعتی و چالش های بین بردن مشکالت  تاثیر گزارتر برای کشور عزیزمان با از

برای سال جدید وجود خواهد داشت که مایلیم با شما صنعتگران درمیان  ای عزم جمعی 1401با آغاز سال 

شاغل این حوزه در کارخانجات صنعت شوینده  50.000بگذاریم، مایلیم از شما دعوت کنیم که بیش از 

و از تمامی سیاست ها  ی برای تحقق شعار سال جدید بر خواهند داشتمبهداشتی و آرایشی بپیوندید که گا

 تند و برای ایران سربلند تالش می نمایند.مستقل هس

شما صنعتگران سخت کوش قادر خواهید بود با عزم جمعی در عصری از مشکالت داخلی و تحریم های خارجی 

 .برسید 1401به بهار با طراوت  1400 زمستانسرمای و هیاهوی نفس گیر کرونا از 

به فردایی روشن نوید  دل و جان ما را ت که دیگر بار عنایت خداس دستیقینا سال نو با نسیم جان نواز بهاری ، 

  .سال نو مبارکگذشته می پیوندد، ی از تالش ما به انمی دهد و سال کهنه با یادگار

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

 

 

 

  

 یارزش تجارت خارجتوجه داشته باشند  یفعاالن اقتصاد

 کند یدالر عبور م اردیلیم ۱۰۰سال از  انیکشور قطعا تا پا

رشد  ریتاثرغم ه %  نسبت به پارسال داشته و ب 40که رشد 

 رییتغ نیمورد معامله ا یکاالها یرشد وزن یجهان یمتهایق

دالر  اردیلیم 50از  شیارز ب نیتام، کند یم دییمحسوس را تا

 %66با رشد  مایعرضه ارز ن زیو ن %56مصارف کشور با رشد  یبرا

کته است که ن نیا دیرشد مو %207با  یو رشد بازار متشکل ارز

نسبت به پارسال  یمتفاوت طیکشور به وضوح شرا یارز طیشرا

 یاقتصاد یتهایکه همه فعال نجاستیمهم ا نکته، دارد

و چه  کسب نکرده اند یرونق نسب نیاز ا کسانی یسهم

دچار  یبازه زمان نیکه در هم یاز فعاالن اقتصاد یاریبسا بس

هوشمند  یاقتصاد فعال، شدند یورشکستگ یعارضه رکود و حت

کسب و کار را  یفضا دیجد طیباز شرا یاست که با چشمان یکس

 یمتوجه باشد که چگونه از فرصتها قایکند و عم لیدرک و تحل

را خلق  تیموقع نیبهتر یجهش بعد یآمده برا شیپ ییطال

 .کند

 کیبار یبه جاها هیجنگ روس دنیدر صورت کش دیبدان نکهیا یبرا

را با  روبه رو است نمودار یشود کاف یملتهب م شتریاز بازارها ب کیکدام

 دیدقت نگاه کن

.   دهد یاز صادرات مواد خام جهان را نشان م هیسهم روس زانینمودار م نیا

 بدهد برکت ! خدا

 بستم ... یبه جنگ دل نم ادیشما بودم اما ز یجا

 ۱۴۰۰در سال  یرشد اقتصاد

 درصد بدون نفت ۳.۸درصد با نفت؛  ۵.۱

( GDP)یاعالم کرد که محصول ناخالص داخل  رانیآمار ا مرکز

 549به رقم  1400ماهه سال  9در   1٣90ثابت سال  متیبه ق

تومان بدون  اردیلیهزار م472تومان با نفت و  اردیلیهزار م

رقم در مدت مشابه  نیکه ا یاست، در حال دهیاحتساب نفت رس

هزار 454نفت  دونتومان و ب اردیلیهزار م 52٣سال قبل با نفت 

درصد   5.1دوره   نیاساس در ا نیا بر تومان بوده است. اردیلیم

درصد محصول  ٣.8با نفت و  یرشد محصول ناخالص داخل

 بدون نفت بوده است. یناخالص داخل

گروه  یها تیماهه امسال رشته فعال 9گزارش، در  نیاساس ا بر

 درصد ٧.۱و معادن  عیگروه صنا،   ٣،9 یرشد منف یکشاورز

معادن  ری، سا1٣.4 یعی)شامل : استخراج نفت خام و گازطب

درصد( و گروه  6.٣و ساختمان  5.1 ی، انرژ٣.4، صنعت -2.5

 اشته، رشد د1٣99ماهه سال  9درصد نسبت به  5.1خدمات 

 است.

 ؟ ستیک ندهیبازنده در سال آ نیاول

و مقررات واردات کاال  نیاز قوان یو تسلط درککه  یبازرگان ای دکنندهیتول

دالر در  یقابل تصور برا نرخ ،هیواردات مواد اول یبرا ندهیدر بودجه سال آ

و سربار  میمستق یها نهیقابل محاسبه در هز یمتیق راتییتغ، سال نیا

محاسبه حرکت  و یمشابه خارج یواردات کاال نی، تخمندهیدر سال آ دیتول

 :را نداشته باشد بیرق یبعد

مثال  یخاطر تیو رضا حیمل ی، لبخندماه سال با شعف فراوان نیدر آخر

 .است ندهیگروه بازنده در سال آ نیاول یزدن

تغییرات قیمت کمدیتی ها از ابتدای 

تا امروز اوکراینجنگ روسیه و   
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 مکاتبات انجام شده با سازمان ها و شرکت ها

 

 

 

 ردیف تاریخ موضوع نام گیرنده وضعیت

 دکتر آل بویه خاتمه یافته
 نییآ زمان جمع بندی دیتمددرخواست 

یشیآرا ینامه ساخت و ورود فرآورده ها  
۱۴۰۰/۱2/۰2 ۱ 

در حال 

 پیگیری
 2 ۱۴۰۰/۱2/۰2 یشنهادیپ یاقالم واردات ستیل دکتر ابرو فراخ

 خاتمه یافته
تجارت و  لیتسه ونیسیکم

 توسعه صادرات
 ۵ ۱۴۰۰/۱2/۰۳ ونیسیکم تیدرخواست عضو

 خاتمه یافته
کسبو  طیبهبود مح ونیسیکم

 دیکار و رفع موانع تول
 6 ۱۴۰۰/۱2/۰۳ ونیسیکم تیدرخواست عضو

 خاتمه یافته
 یعامل شرکت رزآرا ریمد

 ایآس
 ٧ ۱۴۰۰/۱2/۰۴ به انجمن متیق ستیارسال لدرخواست 

 خاتمه یافته
عامل شرکت طراوت  ریمد

 سبز باران
 ۸ ۱۴۰۰/۱2/۰٧ به انجمن متیق ستیارسال لدرخواست 

در حال 

 پیگیری
 یصفدرآقای مهندس 

تخصیص معرفی تعاونی به بورس جهت 

 گلیسیرین سهمیه
۱۴۰۰/۱2/۰٧ ۱۰ 

 خاتمه یافته
 یعامل شرکت ها رانیمد

 عضو

محصوالت  متیاخذ ق دیجد هیاعالم رو

 دیجد
۱۴۰۰/۱2/۰۸ ۱۱ 
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 جلسات برگزار شده انجمن

 ردیف تاریخ مکان جلسه حاضرین جلسه موضوع جلسه

 بررسی شرایط محصوالت سالمت محور

اعضای هیات مدیره، 

ستاد مبارزه با قاچاق 

کاال، سازمان غذا و 

دارو و شرکت های 

 عضو

خانه انجمندبیر  ۰۱/۱2/۱۴۰۰  ۱ 

۰۵/۱2/۱۴۰۰ اتاق تهران آقای دکتر کیانی مطابق با دستور جلسه کمیسیون صنعت و معدن  2 

۰۸/۱2/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن اعضای هیات مدیره مطابق با دستور جلسه  ۳ 

 تولید، توزیع و پیشگیری از قاچاقساماندهی 
، آقای آقای علم بیگی

 دکتر کیانی
۰9/۱2/۱۴۰۰ وزارت صمت   ۴ 

۰9/۱2/۱۴۰۰ اتاق تهران آقای دکتر کیانی اقتصاد سالمت  ۵ 

۱٧/۱2/۱۴۰۰ آنالین خانم دکتر کمپانی کمیته  فنی قانونی دانشگاه تهران  6 

۱۸/۱2/۱۴۰۰ آزمایشگاه انجمن خانم دکتر کمپانی بخش روش آزمون منفی ۱٧۰2۵ممیزی   ٧ 

۱9/۱2/۱۴۰۰ آنالین دکتر کمپانیخانم  شیمی  -بخش میکروبی  ۱٧۰2۵ممیزی   ۸ 

2۱/۱2/۱۴۰۰ آزمایشگاه انجمن خانم دکتر کمپانی بخش کیفی ۱٧۰2۵ممیزی   9 

2۱/۱2/۱۴۰۰ آنالین خانم دکتر کمپانی کمیسیون فنی سدیم هیپو کلریت  ۱۰ 

 ۱۱ ۱۴۰۰/۱2/22 جلسه هیات مدیره اعضای هیات مدیره شرکت گلرنگ

فرآورده های سالمت شورای سیاست گذاری صادرات 

 محور

آقای دکتر پیر علی و 

آقای مهندس 

 نیلفروشان 

22/۱2/۱۴۰۰ سازمان غذا و دارو  ۱2 
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 اطالع رسانی ها

 ردیف تاریخ فرستنده موضوع

همایش فرصت ها و راهکارهای توسعه صادرات به استان های 

 جنوب عراق

 ۱ ۱۴۰۰/۱2/۰۱ دبیرخانه انجمن

قلم  ۱۱۴قیمت سطح بازار در مورد اطالع رسانی روند تغییرات 

 کاالی منتخب با توجه به رویه جدید درج قیمت

 2 ۱۴۰۰/۱2/۰2 دبیرخانه انجمن

 ۳ ۱۴۰۰/۱2/۰2 دبیرخانه انجمن گزارش عملکرد ماهیانه انجمن

اطالع رسانی در مورد معرفی راه ارتباطی سامانه جامع تجارت و 

 نحوه دسترسی به فایل های آموزشی سامانه

 ۴ ۱۴۰۰/۱2/۰2 دبیرخانه انجمن

 ۵ ۱۴۰۰/۱2/۰۸ دبیرخانه انجمن اطالع رسانی در مورد برگزاری نمایشگاه های بین المللی زیمباوه

 6 ۱۴۰۰/۱2/۰9 دبیرخانه انجمن اطالع رسانی در مورد فرآورده بهداشتی غیر مجاز

اطالع رسانی انجام طرح نشان ایرانی برتر توسط موسسه جام 

 جم

 ٧ ۱۴۰۰/۱2/۰9 دبیرخانه انجمن

اطالع رسانی در مورد نیاز سنجی آماری ملی از فعاالن اقتصادی 

 حوزه کسب و کار در سراسر کشور و خبرگان

 ۸ ۱۴۰۰/۱2/۱۱ دبیرخانه انجمن

اطالع رسانی در خصوص پکیج هدایا مناسبتی عید نوروز جهت 

 ارائه به ادارات و سازمان های مرتبط

 9 ۱۴۰۰/۱2/۱۴ دبیرخانه انجمن

اطالع رسانی آگهی مجمع عمومی شرکت تعاونی تامین نیاز 

 تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی، صنعتی و آرایشی

 ۱۰ ۱۴۰۰/۱2/۱۴ دبیرخانه انجمن

اطالع رسانی آخرین رویه اخذ قیمت محصوالت جدید به همراه 

 فایل های پیوست و فلوچارت راهنما

 ۱۱ ۱۴۰۰/۱2/۱۵ دبیرخانه انجمن

۱٧/۱2/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن اطالع رسانی در مورد بنیاد نیکوکاری بازرگانان  ۱2 

شفاف سازی درج قیمت از طریق درج قیمت تولید کننده و 

 مصرف کننده

۱٧/۱2/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن  ۱۳ 

پیش بینی آثار افزایش حداقل دستمزد و تغییر مبنای نرخ ارز 

۱۴۰۱در محاسبه ورودی کاال در سال   

۱٧/۱2/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن  ۱۴ 

درخواست معاونت محترم اجتماعی سپاه حضرت محمد رسول 

اهلل در خصوص تامین مواد شوینده و بهداشتی مراکز درمانی و 

 صیانت و اشتغال شهید زیادیان 

۱۸/۱2/۱۴۰۰ دبیرخانه انجمن  ۱۵ 
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:17025ایزواقدامات انجام شده در راستای اخذ گواهی   

در راستای ارتقا سیستم های کیفیت آزمایشگاه انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و 

آغاز  ۱٧۰2۵از ابتدای سال تالش در راستای آماده سازی شرایط برای اخذ ایزو  ،ایشیرآ

گردید، که پس از تالش های بی وقفه پرسنل آزمایشگاه شرایط برای اخذ آن میسر شد، 

پژوهشکده  توسط کارشناسان ساعت ارزیابی ۳2پس از  ۱۴۰۰در نهایت در اسفند ماه 

رای کلیه فعالیت های میکروبی و برخی ب، ( NACIسیستم های پیشرفته صنعتی ) 

صادر  ۱۴۰۱سال در با موفقیت به پایان رسید و گواهی آن این ارزیابی ای شیمی فعالیت ه

 به اطالع کلیه اعضاء این تشکل خواهد رسید.و 
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 گزارشات واحد رصد بازار

 

 

 

 

 ردیف تاریخ گزارش

مجاز فروشگاه شهروندفیفات غیر تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخ  ۰۴/۱2/۱۴۰۰  ۱ 

استارهایپر تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه   ۱۴/۱2/۱۴۰۰  2 

فروش و تخفیفات غیر مجاز فروشگاه رفاهتهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های   ۱۵/۱2/۱۴۰۰  ۳ 

تخفیفات غیر مجاز فروشگاه افق کوروشفروش و تهیه گزارش حضوری در مورد قیمت های   22/۱2/۱۴۰۰  ۴ 

 ۵ اسفند ماه بررسی قیمت فروش و درصد تخفیف محصوالت در فروشگاه های اینترنتی

 

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

 اند

 6 اسفند ماه

یا تاییدیه لیست قیمت از انجمنپیگیری وضعیت  شرکت هایی که تاکنون   

اخذ ننموده اندسازمان حمایت   

 ۸ اسفند ماه

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

 ۱۰ اسفند ماه تهیه گزارش و چک کردن روزانه فروشگاه های اینترنتی
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 قیمت مواد متوسط مواد اولیه

ماه )ریال( اسفندقیمت متوسط  ماه )ریال( بهمنقیمت متوسط    ردیف نام ماده 

۰۰۰/٧۵۰  000/000/1  1 اسید سیتریک 

۰۰۰/٧۸۰  000/700  2 روغن نارگیل 

۰۰۰/۴۰۰  000/400  ٣ پالم 

۰۰۰/۳۴۳  4٣2/٣22  LAB 4 

۰۰۰/۳۰۰  000/295  5 اسید سولفونیک 

۰۰۰/۱۴۰  000/140  6 زئولیت 

۵۰۰/۴۴  500/4٣  7 سدیم کربنات 

۰۰۰/2۵۰  000/2٣4  8 تری اتانول آمین 

۰۰۰/۳2۰  000/260  9 منو اتانول آمین 

۰۰۰/2۸۰  000/266  10 دی اتانول آمین 

۰۰۰/26۰  690/278  11 ایزوبوتانول 

۰۰۰/٧۵۰  000/750  12 گلیسیرین 

۰۰۰/۳۱۰  000/٣10  1٣ بتائین 

۰۰۰/2۸۰  000/280  14 سولفوسوکسینات 

۰۰۰/۵۰۰  000/500  15 تگزاپون 

۵۰۰/2٧  500/27  16 سدیم سولفات 

۰۰۰/6۵۰  000/650 مول اتوکسیله 7فتی الکل    17 

۰۰۰/2۵۰/۱  000/85  18 سدیم سیلیکات مایع 

۰۰۰/۳٧۰  000/٣45  19 پلی پروپیلن 

۰۰۰/26۰  000/2٣0  20 پلی اتیلن تزریقی 

۰۰۰/۳۳۰  000/298  21 پلی اتیلن ترفتاالت بطری 

۰۰۰/29۰  000/290 فسفاتسدیم تری پلی    22 

۰۰۰/۵۰۰  000/500  2٣ کوپلیمر 

۰۰۰/6۳۰  000/600  24 اسید استئاریک 

۰۰۰/66۰  000/660  25 سود کاستیک 

۰۰۰۰/۸۰  000/70  26 متانول 

۰۰۰/۱6۰  000/117  27 اوره پرل 

۰۰۰/۱۵۰  000/120  28 اوره گرانوله 

۰۰۰/۱۴۰  000/15٣  29 اسید استیک 
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1400 اسفند  

بهداشتی و آرایشی ایرانانجمن صنایع شوینده،   

2۰تهران، خیابان شریعتی، ابتدای بزرگراه همت شرق، کوچه عالیی )سروستان دهم(، پالک   
26٧۱۴۵9٧ – 26٧۱۴۵۸6 – 26٧۱۴۵۸۱تلفن :   
26٧۱۴۳۱6:  دبیرخانه فکس  

۰9۳۵6۴۱۳۰۱2واتساپ دبیرخانه :   
 info@dhci.orgایمیل : 

   www.dhci.orgوب سایت :


