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شماره 395 - اردیبهشت 21401

رشد جمعیت ارتقاء سبک زندگی و صنعتی شدن جوامع،خصوصاً در مناطقی با 
اقتصادهای نوظهور،از جمله دالیل اصلی رشد صنایع آرایشی،بهداشتی و شوینده 
در جهان است در این میان کشورهای آســیایی و خاورمیانه از بازارهای بزرگ و 

بالقوه این صنعت به شمار می رود .
با شــیوع ویروس کرونا و به دنبــال آن،افزایش تقاضای بــازار مصرف به مواد 
ضدعفونی کننده و بهداشتی به منظور پیشگیری و مقابله با این بیماری،اهمیت 

توسعه این صنعت نمایان شد.
در همین راستا شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسالمی ایران 
در اجرای اهداف وزارت صنعت،معدن و تجارت،با توجه به شعار سال »تولید دانش 
بنیان،اشتغال آفرین « حمایت همه جانبه از تولید و صادرات را سرلوحه فعالیت 
های خود قرار داده است و به همین منظور بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 
مواد شوینده ، پاک کننده ،بهداشتی، سلولزی و ماشین آالت وابسته را با اهداف 
معرفی محصوالت جدید،ایجاد ارتباط با مشتریان و بازدیدکنندگان،جذب سرمایه 
گذاران خارجی،افزایش صادرات، نمایش پتانسیل ها ،نوآوری ها و خالقیت های 

شرکت های دانش بنیان و صنعت داخلی کشور برگزار می کند.
شرکت ســهامی نمایشــگاه های بین المللی جمهوری اســالمی ایران ضمن 
سپاســگزاری از تمام اتحادیه ها،انجمن ها، واحدهای تولیدی- صادراتی که کاال 
و خدمات خود را عرضه کردند، موفقیت روز افزون دســت اندرکاران و مشارکت 

کنندگان این نمایشگاه را از خداوند متعال مسئلت دارد.

پیام هومن رازدار مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه 
بین المللی جمهوری اسالمی ایران:

حمایت همه جانبه شرکت سهامی 
نمایشگاه های  بین المللی ج.ا.ایران

 از تولید و صادرات 

دفتر نشریه: اشرفی اصفهانی، بعد از نیایش،  ابتدای خیابان طالقانی، 
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با همکاری: 
 روابط عمومی و امور بین الملل 

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران

هفته نامه بین المللی نمایشگاه های ایران
صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: بهزاد زرین پور

با حضور 300 شرکت داخلی و خارجی؛در اولین رویداد نمایشگاهی قرن پانزدهم در سایت نمایشگاه بین المللی تهران  

بزرگترین رویداد ساالنه صنعت آرایشی و بهداشتی ایران افتتاح شد

علی مرادی رئیس ستاد برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه ایران بیوتی و کلین ۱۴0۱:

افزایش حضور شرکت های دانش بنیان، نوپا و توانمند
 در تولید و صادرات لوازم آرایشی و بهداشتی ایران 

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی 
مواد شــوینده، پاک کننده، بهداشتی، 
ســلولزی و ماشــین آالت وابسته با 
حضور 279 شــرکت داخلــی و 14 
شــرکت از 7 کشــور خارجی، به عنوان نخستین رویداد 
نمایشگاهی ایران در سال 1401 آغاز به کار کرد. در این 
نمایشگاه، شرکت های موفق و صاحب برند کشور، آخرین 
دســتاوردها و فناوری خود را در زمینه تولید محصوالت 
بهداشــتی در معرض دید بازدیدکنندگان و فعاالن بازار 

داخلی، کشورهای همسایه و بازارهای صادراتی قرار داده 
اند و به عقیده مســووالن و فعاالن نمایشــگاهی، امسال 
تنوع محصوالت مختلف در جهت جلب رضایت مشتریان 
مختلف و ایجاد رفاه برای خانوار ایرانی و نفوذ در بازارهای 

بین المللی، موفقیت قابل توجهی خواهد داشت. 
بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک 
کننده، بهداشتی، سلولوزی و ماشین آالت وابسته )ایران 
بیوتی و کلین( صبح روز چهارشــنبه 14 اردیبهشت ماه 
1401 با حضور هومن رازدار مدیرعامل شــرکت سهامی 

نمایشــگاههای بین المللــی ج.ا.ایران،  رؤســای بخش 
خصوصی، علی مرادی مدیر عامل شرکت سامع پاد نوین 
به عنوان برگزار کننده این نمایشــگاه و جمع دیگری از 
مسئولین با رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا، در 
محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز به کار 
کرد.به گزارش نشریه اقتصاد و نمایشگاه، بیست و نهمین 
نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، 
سلولوزی و ماشــین آالت وابسته )ایران بیوتی و کلین( با 

مشارکت 300 شرکت داخلی و خارجی برگزار می شود.

نمایش و ارائه آخرین دستاوردها، محصوالت، و خدمات، 
جذب ســرمایه گذار، معرفی و شناســایی توانمندی ها 
و ظرفیت های شــرکت های داخلی، انعقاد قراردادهای 
جدید تجاری و جذب مشــتریان، آشنایی با جدیدترین 
استانداردهای موجود در زمینه تولید محصوالت آرایشی 
و بهداشتی، ایجاد بستر مناسب برای همکاری های بیشتر 
علمی و پژوهشی میان شــرکت ها از جمله اهداف مهم 
برگزاری بیست و نهمین دوره نمایشــگاه ایران بیوتی و 

کلین است.

علی مرادی رئیس ستاد برگزاری 
و برگــزار کننده بیســت و نهمین 
نمایشگاه ایران بیوتی و کلین 1401 
شامل شرکت های تولید کننده مواد 
شوینده، بهداشتی، سلولزی و ماشــین آالت وابسته در 
گفتگو با نشریه اقتصاد و نمایشگاه گفت: ضمن تشکر از 
خبرنگاران و رسانه های گروهی از جمله نشریه اقتصاد 
و نمایشگاه و سایت خبری اخبار نمایشگاه ها،  که ما را 
در اطالع رسانی و برگزاری نمایشگاه ایران بیوتی و کلین  
1401 همراهی کردند، خوشبختانه با تالش همکاران در 
ستاد برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه مواد شوینده، 
بهداشتی، سلولزی و ماشــین آالت وابسته به دنبال 28 
دوره برگزاری این نمایشگاه در سال های قبل، امسال نیز 
شاهد برگزاری این نمایشــگاه با رشد قابل توجه حضور 
شــرکت های داخلی و خارجی هستیم که از نظر تعداد 
وفضای نمایشگاه و حضور کمی و کیفی شرکت کنندگان 
نسبت به  نمایشگاه بیست و هشتم  از رشد قابل توجهی 

برخوردار است. 
وی افزود: در دو ســال قبل، به خاطر شیوع ویروس 
کرونا، با یک سری محدودیت ها در برگزاری نمایشگاه و 
حضور شــرکت کنندگان همراه بودیم اما امسال  شاهد 
حضور بیشتر شرکت کنندگان داخلی و خارجی و افزایش 

تعداد غرفه ها و مساحت نمایشگاه هستیم. 
مرادی ادامه داد:  به دنبال تالش های ســتاد برگزاری 
نمایشگاه امسال شــاهد برگزاری بهتر نمایشگاه نسبت 
به دوره های قبل هســتیم و از نظر کمی و کیفی شاهد 
حضور بهتر شرکت ها، غرفه ها، معرفی محصوالت جدید 
و تخصصی در صنعت پویای آرایشی و بهداشتی هستیم 

که رشد قابل توجهی  نسبت به قبل داشته است.
این نمایشگاه از ابتدا با نظارت انجمن صنایع شوینده، 
آرایشی، بهداشــتی وانجمن صنایع سلولزی، بهداشتی 
ایران برگزار شده و در سال های متمادی تالش شده تا 
نمایشگاه نسبت به دوره قبل از نظر کمی و کیفی بهتر 
شود و امسال نیز در بیست و نهمین دوره نسبت به دوره 
گذشته که شــیوع کرونا را داشتیم از نظر کمی و کیفی 
رشد قابل توجهی داشته است.  مجری برگزاری نمایشگاه 
ایران بیوتی و کلین 1401 تصریح کرد: بسیار خرسندم 
که با تالش همکاران خود،  اولین نمایشــگاه قرن 1۵ را 
در ابتدای سال  1401  برگزاری می کنیم و امیدوارم که 
در ماه های پیش رو و سال های آینده شاهد رشد صنعت 
نمایشــگاهی و معرفی توانایی و ظرفیت صنایع ایران به 
کشورهای جهان و بازار منطقه از طریق نمایشگاه باشیم. 
نمایشــگاه ایران بیوتی و کلین 1401 اولین نمایشگاه 
قرن 1۵ است و سعادت نصیب من شــده که بتوانم به 
عنوان اولین برگزار کننده نمایشگاه در خدمت تولید و 
صنعت کشور باشم. وی افزود: مساحت فضای غیر مفید 
نمایشــگاه ایران بیوتی و کلید 1401 شامل  31 هزار و 
۵۵8 متر مربع  است که فضای مفید آن حدود 17 هزار 
متر مربع برای حضور شرکت ها و غرفه های مختلف در 
8 سالن نمایشگاه اســت. همچنین فضای مفید حضور 

شرکت های خارجی 340 متر مربع برآورد می شود. 

وی ادامه داد: در این نمایشــگاه  279 شرکت داخلی 
و 14 شــرکت خارجی از 8 کشــور شــامل کشورهای 
آلمان، فرانسه، اسپانیا، سوئیس، ویتنام، ترکیه، روسیه و 
هندوستان حضور دارند. همچنین باعث خرسندی است 
که دو پاویون متعلق به کشور ترکیه و هندوستان در این 
نمایشگاه را داریم و نسبت به قبل شاهد مشارکت فعال 
کشورهای خارجی و شرکت های داخلی در این نمایشگاه 
هســتیم.وی در پاســخ به این که شــاخص های رشد 
نمایشگاه امسال نسبت به سال قبل را چگونه ارزیابی می 
کنید گفت: تعداد شرکت های داخلی نسبت به نمایشگاه 
سال گذشته با 41 درصد رشد همراه بوده است. از نظر 
تعداد شرکت های خارجی نیز با 79 درصد رشد  و از نظر 
متراژ حضور شرکتهای تولید داخل با 3۵ درصد رشد و  از 
نظر فضای حضور شرکت های خارجی با 31 درصد رشد 
همراه است که نسبت به ســال گذشته از افزایش کمی 
و کیفی برخوردار بوده و شــاخص های کیفی نیز شامل 
حضور تعداد بیشتر شــرکت های صاحب برند داخلی و 
خارجی، حضور 10 شــرکت دانش بنیان در بخش مواد 
شوینده و آرایشی، بســته بندی بهتر و معرفی برندهای 

بیشتر محصوالت ایرانی است. 
 مرادی با اشــاره به همــکاری نهادهــای صنفی و 
تشــکل های حرفه ای در برگزاری نمایشگاه گفت:  این 
نمایشــگاه با همکاری انجمن ســلولزی، بهداشــتی و 
ماشین آالت وابســته  و انجمن آرایشی بهداشتی برگزار 
شــده و از تاریخ 14 تا 17 اردیبهشت به مدت چهار روز 
برگزار می شود. وی با اشاره به تعداد سالن های در اختیار 
برگزاری نمایشگاه ایران بیوتی و کلین 1401 گفت: این 
نمایشگاه در 8 سالن شامل ســالن های ۵ ، 6، 7، 8، 9، 
27 ، 31 و سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران 
برگزار شــده و در ۵ سالن شــاهد حضور شرکت های 
آرایشــی بهداشــتی و در 3 سالن دیگر شــاهد حضور 

شرکت های شوینده و بهداشتی هستیم. 
مرادی در پاسخ به این پرسش که موضوع ممنوعیت 
واردات لوازم آرایشــی، بهداشتی و محدودیت در زمینه 
واردات چه اثری بر فعالیت شــرکت های داخلی داشته 
است و آیا شــرکت های دانش بنیان در این زمینه فعال 
تر شده اند؟ گفت: حدود 6 ســال است که واردات لوازم 
آرایشی و بهداشتی ممنوع شده و یا با محدودیت هایی 
همراه شده است، در نتیجه در ابتدا برای تامین نیاز بازار 
و مواد اولیه مشکل وجود داشت ولی این موضوع بعد از 
چند سال و به تدریج حل شده و شاهد رشد چشمگیر 
حضور شــرکت های داخلی، افزایــش برندهای معتبر، 
بهبود کمی و کیفی تولید و حضور تعداد بیشــتری از 
شــرکت های دانش بنیان هستیم. شــرکت های دانش 
بنیان به شــرکت های تولید داخلی کمک کرده اند که 
در فرموالســیون، معرفی برند، بهبود کیفیت، رضایت 
مشتری، بسته بندی بهتر، با دستاوردهای بیشتری همراه 
شوند و به نظر می رسد که این روند ادامه خواهد یافت و 
شاهد حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان و همچنین 

تعداد بیشتر شرکت های تولید داخلی هستیم. 
 شــرکت های داخلی با تشــکیل بخش های تحقیق 

و توسعه و همکاری شــرکت های دانش بنیان در رشد 
تولید کاالهای باکیفیت و همچنین بهبود بســته بندی 
محصوالت تولیدی موفقیت های قابل توجهی را داشته 
اند و این موضوع دستاوردهای بیشتری را در سال های 
آینده به همراه خواهد داشــت.   وی با اشاره به اینکه در 
هشت سالن از نمایشگاه امسال، حدود ۵ سالن به وسایل 
آرایشی اختصاص یافته است گفت: این حضور گسترده 
شرکت های آرایشی بهداشتی داخلی نشان می دهد که 
صنعت آرایشی بهداشتی در ایران و منطقه، صنعتی پویا 
و قدرتمند و کارآمد است و می تواند شاهد حضور برندها، 
شرکت های دانش بنیان و تحقیق و توسعه و همچنین 
افزایش اشتغال، گردش مالی و دستاوردهای بیشتر باشد. 
 مرادی در پاسخ به این پرسش که حضور شرکت های 
ایرانی در بخش صادرات در سال های اخیر چگونه بوده 
اســت؟ افزود: این صنعت نسبت به گذشــته بزرگ تر 
شده و شاهد حضور شرکت های بیشتری در این عرصه 
هستیم شرکت های تولید داخلی به کمک شرکت های 
دانش بنیان و بهبود تولید و بســته بندی توانســته اند 
برندهای خود را به بازار معرفی کرده و در حوزه صادرات 
نیز موفقیت هایی را کســب کنند.  وی در پاسخ به این 
ســوال که روز اول برگزاری نمایشگاه آرایشی بهداشتی 
را چگونــه ارزیابی می کنید و میزان اســتقبال و بازدید 
از نمایشــگاه چگونه بود؟ گفت؟ با وجــود آنکه در ایام 
تعطیالت پایان ماه مبارک رمضان و عید فطر هســتیم 
و پیش بینی نمی شد که اســتقبال زیادی صورت گیرد. 
اما  در بازدیدهایی که از فضای نمایشــگاه و سالن ها و 
غرفه های نمایشــگاه داشــتیم، شاهد اســتقبال قابل 
توجه در روز ابتدای برگزاری نمایشــگاه بوده ایم. بازدید 
متخصصان و عالقه مندان به این نمایشگاه بسیار خوب 
بوده است و خوشبختانه همچنان رعایت پروتکل های 
بهداشــتی توســط بازدیدکنندگان و شرکت کنندگان 
مورد توجه اســت.  وی افزود: پیش بینی می کنیم که 
در روزهای دوم، ســوم و چهارم، شــاهد حضور بیشتر 
شرکت کنندگان در این نمایشگاه باشیم و به خاطر عالقه 

بســیاری از عالقه مندان و بازدیدکنندگان تخصصی به 
صنعت شوینده و آرایشی بهداشتی، پیش بینی می شود 
که حضور بازدیدکنندگان و استقبال آن ها افزایش یابد 
و  حضور بازدیدکنندگان در این نمایشــگاه با استقبال 
باال همراه است.  مرادی در پاســخ به این پرسش که با 
توجه به نام گذاری سال 1401 به نام حمایت از تولید، 
اشتغال و افزایش حضور شــرکت های دانش بنیان، چه 
تعداد شرکت های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه و 
صنعت آرایشی بهداشتی،  سلولزی و ماشین آالت وابسته  
استقبال کرده اند؟ گفت: تعداد شرکت های دانش بنیان 
در سال های اخیر افزایش یافته و این شرکت ها در زمینه 
بهبود کمی و کیفی تولید اثر گذار بوده اند. در نمایشگاه 
امسال نیز حدود 10 شرکت دانش بنیان در زمینه مواد 
اولیه و محصوالت آرایشــی بهداشتی در نمایشگاه ایران 
بیوتی و کلین 1401 حضور یافته اند . وی افزود: بررسی 
ها و مذاکرات با شرکت های تولیدی، مشخص شده که 
حضور شــرکت های دانش بنیان در توسعه فعالیت های 
تولیدی، بســته بندی، فرموالســیون، مواد اولیه، بهبود 
برندها و معرفی ظرفیت تولید ایرانی افزایش یافته و در 
سال های آینده شــاهد حضور بیشتر شرکت های دانش 
بنیان در نمایشــگاه و عرصه تولید لوازم بهداشــتی و 
آرایشی خواهیم بود. عالوه بر شرکت های دانش بنیان، 
شــرکت های نوپایی که در صنعت وارد شده اند، توانایی 
زیادی دارند و کاالهای بسیار با کیفیتی را از نظر کیفیت 
کاال و از نظر بسته بندی تولید می کنند . صنعت آرایشی 
بهداشتی،  بســیار پویا و دارای ظرفیت باال برای بزرگتر 
شدن است و می تواند بســیاری از شرکت ها را در آینده 
جذب بازار کند. این صنعت با توجه به کیفیت بســیار 
باالیی که دارد در حوزه صادراتی هم بســیار قوی حاضر 
شده و شرکت های بسیاری در حوزه صادرات کار می کنند 
و پیش بینی می شود که با حمایت از شرکت های دانش 
بنیان، در نمایشــگاه ســال آینده  نیز با حضور بیشتر 
شرکت های دانش بنیان در صنعت آرایشی و بهداشتی 

و ماشین آالت آن روبرو باشیم.

حضور پررنگ شرکت های دانش بنیان، نوپا و توانمند در تولید و صادرات لوازم آرایشی و بهداشتی ایران

با سالم و عرض خسته نباشید حضور همکاران گرامی مشارکت 
کننده در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی مواد شوینده،پاک 
کننده،بهداشتی،سلولزی و ماشــین آالت وابسته )ایران بیوتی و 

کلین 1401(:
همانطور که مستحضرید  شیوع ویروس کرونا اعمال سیاست 
های محدود ســازی اجتماعی به تبع آن تاثیر قابل توجهی در 
کاهش رونق کســب و کار و فعالیت های اقتصادی در دو سال 
گذشته داشته اســت. این نمایشــگاه نیز در دو دوره گذشته از 
این وضعیت تاثیر پذیرفته اســت. خرسندم که به علت کاهش 
محدودیت ها توسط ســتاد ملی کرونا،شاهد استقبال چشمگیر 
صنعتگران داخلی و سرمایه گذاران دیگر کشورها منجمله ترکیه،فرانسه، هندوستان، روسیه، 
آلمان و ســوئیس و حضور آنان در نمایشگاه ســال جاری می باشیم که نوید رونق بیشتر 
صنعت داخلی و جذب ســرمایه خارجی را میدهد. مواردی از اقدامات انجام شده درباره ی 
سال 1400،نظیر ممنوعیت صادرات پول و دیگر محصوالت شوینده روند مثبت صادرات این 
صنعت را با اختالل مواجه و موجب از دست رفتن بازار صادراتی این محصوالت به نفع رقبا 
گردید. این اقدام با انگیزه تامین نیاز داخل در شرایط شیوع اپیدمی کرونا صورت گرفت در 
حالی که ظرفیت تولید صنعت داخلی پودر و دیگر محصوالت شوینده قریب به 3 برابر نیاز 
داخلی است و افزایش احتمالی تقاضای داخلی،به سادگی با افزایش تولید پاسخ داده می شد. 
عدم ثبات در سیاست های اقتصادی ، مباحث گمرکی،  ترخیص کاال عدم ، وجود آمارهای 
شفاف و روشن در زمینه های ارزی و بســیاری موارد دیگر نکاتی هستند که باید به آن ها 
توجه شده و برنامه ریزی صورت گیرد. با عنایت به رسالت نمایشگاه ها و اهمیت آن ها در رشد 
صنعت و تجارت امیدواریم با ایجاد راهکارهای مناسب،هر ساله شاهد رفع موانع و شکوفایی 
بیشتر در روند برگزاری نمایشگاه باشیم و بتوانیم سیاست هایی در جهت تسهیل ارتباط موثر 
با مخاطبان و بازارهای هدف که رســالت غائی  نمایشگاه هاست به اجرا درآوریم. در صورت 
فراهم شــدن نرم افزار و ســخت افزارهای الزم در بازارچه و نقطه صفر مرزی،صدور کاال به 

کشورهای همسایه نظیر عراق و افغانستان می تواند به صورت قابل توجهی افزایش یابد.
انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران به مثابه یگانه تشکیل رسمی و سراسری 
این بخش آمادگی کامل دارد تا در صورت همکاری بیشتر بخش دولتی و علیرغم به مسائل و 
مشکالت ایجاد شده برای حفظ و گسترش بازارهای صادراتی به صورت همه جانبه همکاری 

و تعامل نماید.
در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی شرکت کنندگان در بیست و نهمین نمایشگاه 
بین المللی »ایران بیوتی و کلین« و با امید تداوم و شــکوفایی بیشتر و همچنین با آرزوی 
سالی سرشار از موفقیت و کامیابی برای تولیدکنندگان ایرانی و خداوند منان عزت ،رفاه و 

سالمت همه مردم کشور اسالمی عزیزمان را مسئلت دارم.

پیام بختیار علم بیگی رئیس هیئت مدیره 
 اولین نمایشگاه قرن ۱۵ با استقبال بازدیدکنندگان همراه شدانجمن شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران
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محمدرضا همایونی مدیرعامل شرکت »نادین صنعت پاک«:
رسالت شرکت »نادین صنعت پاک« تولید محصوالت کیفیت محور با فرموالسیون جدید و به روز دنیا  است 

تولیــدی  شــرکت 
بازرگانــی فــواد آرا بــا 
بیش از دو دهه ســابقه، 
محصــوالت خــود را در 
زمینه محافظت و زیبایی مــو با بهترین 
کیفیت بــرای توزیع کننــدگان و مصرف 
کنندگان فراهم کرده اســت. این شرکت 
محصوالت  توزیع کننــده  و  واردکننــده 
آرایشــی و بهداشــتی با برندهای سلیک 
کالـــر ، دیفرنت کالـــر ، لیدی نیو فایو ، 
لیدی کالـر ، استــریکس و ایتــوک می 

باشد.
با توجه به حضور موفق این شرکت در 
نمایشــگاه ایران بیوتی و کلین 1401 با 
فواد بازافکن پور مدیرعامل گروه تولیدی 
بازرگانی فواد آرا گفت وگویی داشــته ایم 

که می خوانید:
فــواد بازافکن پور با برشــمردن زمینه 
فعالیــت گروه تولیــدی فــواد آرا اظهار 
داشــت: شــرکت فــواد آرا محصوالتی 
متنوعــی نظیر رنگ مو، کرم اکســیدان، 
انواع ماســک های مو،  انواع ســرم های 
مو و دو فــاز مو، پودر دکلــره، دکو کرم، 
مــو،  ژل  و  حالت دهنــده ی  اســپرهای 
اسپری های خوشبوکننده بدن  و مام رول 

را تولید می کند.
وی افــزود: در آینــده ای نزدیــک نیز 
کرم های تخصصی صــورت و ادکلن های 
متنوع به سبد محصوالت شرکت فواد آرا 

اضافه خواهد شد.
او با بیان اینکه گروه تولیدی فواد آرا با 
بسیاری از برندهای این صنعت همکاری 
ما  ســاخت:  خاطرنشــان  دارد؛  نزدیکی 
عــالوه  بــر فعالیت هــای خود بــا تعداد 
زیادی از برندهای بازار به صورت ظرفیت 
خالی همکاری می کنیم که شامل ساخت 

محصول و فروش مواد بالک است.
فواد  بازرگانی  تولیدی  مدیرعامل گروه 
آرا با بیان اینکه صفرتا صد محصوالت این 
شــرکت در خود مجموعه تولید می شود 
عنوان کرد: ما جزو معــدود کارخانه های 
ایرانی هســتیم که صفرتا صد تولید رنگ 

مو را در خود مجموعه انجام می دهیم.

وی بــا اشــاره به نحــوه تامیــن مواد 
اولیه شــرکت فواد آرا گفــت: مواد مورد 
استفاده در محصوالت شرکت ما وارداتی 
هســتند؛ این مواد از کشــورهای آلمان، 
ایتالیا، فرانسه، آمریکا، مالزی و هند وارد 

می شود.
مدیرعامل شــرکت فواد آرا از رونمایی 
محصول جدید این شــرکت در نمایشگاه 
ایران بیوتی و کلین خبر داد و اعالم کرد: 
در نمایشگاه امسال از محصول رنگ موی 
گیاهی جدیــدی رونمایــی می کنیم که 
حاوی عصاره های آرگان، آلو ورا، جوجوبا، 
پیش ویتامیــن ب، روغن کنجــد، روغن 

بادام و  یکسری نرم کننده است. 
او اضافــه کرد: ایــن نرم کننــده ها از 
لطافت و نرمی باالیی برخوردار هســتند 
و از آســیب رســاندن به مــو جلوگیری 
می کنند. این محصول جدید با اســتقبال 
و بازخورد خوبی از ســوی مشــتریان و 

سالن های زیبایی مواجه شده است.  
فواد بازافکن پور بــا تاکید بر رعایت 
اصل مشــتری مداری در گروه تولیدی 
فواد آرا تصریح کرد: مــا در این زمینه 
با ارائه محصول با کیفیت و درجه یک و  
همچنین درنظرگرفتن سالئق مشتریان، 
موفق عمل  کرده ایم. محصوالت تولیدی 
ما یکــی از طوالنی ترین ماندگاری ها را 
در محصول رنگ مــوی داخلی  دارد و 
علیرغم قیمت بســیار پایینتر نسبت به 
محصوالت مشــابه خارجی، بــا برترین 

محصوالت برندهای مطــرح دنیا رقابت 
می کند.

مدیرعامل شــرکت فواد آرا با اشــاره 
این شــرکت  توســعه ای  به طرح هــای 
اظهار داشــت: کارخانه جدید ما در سال 
جاری  بــه بهره برداری می رســد و تمام 
ماشــین آالت و تجهیزات ایــن کارخانه، 
مطابــق بــا بهروزترین تکنولــوژی ها و 

استانداردهای جهانی است.
وی در ادامه به بیــان دیدگاه های خود 
نســبت به وضعیــت صنعت آرایشــی و 
بهداشــتی ایران پرداخــت و عنوان کرد: 
امــروزه مصــرف کننــدگان آگاهانه تر 
خریــد می کنند؛ زیرا با توجــه به تورمی 
که ایجادشــده اســت مصرف کنندگان 
و  ســخت گیر  محصــوالت  خریــد  در 
موشــکافانه تر عمل می کنند؛ در نتیجه 
ما تولیدکنندگان نیز برای کسب رضایت 
آنها، کیفیت و تنوع محصــوالت خود را 

افزایش داده ایم.
فــواد بازافکن پــور در پایان با اشــاره 
به ظرفیت هــای صادراتی شــرکت فواد 
آرا تصریح کــرد: در چند ســال اخیر به 
کشــورهای عراق و تاجیکستان صادرات 
داشــته ایم که پیش از این بــازار آنها در 
اختیار کشــور های ترکیه و امارات بود. 
با توجه به بــاال بودن کیفیــت و قیمت 
پایین تر محصوالت، موفق  شده ایم سهم 
قابل توجــه ای را در بازار این دو کشــور 

کسب نماییم.

فواد بازافکن پور ،مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی فواد آرا:
تولید محصوالت با کیفیت مطابق با جدیدترین فرموالسیون ها و استانداردهای جهانی

محصوالت مایع ظرفشویی، مایع دستشویی و شیشــه  پاک کن کاالهای 
منحصر به فرد شرکت نادین صنعت پاک در بازار است و این شرکت به دنبال 
استفاده از نانو ذرات در محصوالت شوینده تولیدی خود می باشد تا به عنوان 
یک شرکت دانش بنیان در بازار ایران فعالیت داشته باشد.  تولید مواد شوینده 
در کشــور ایران قدمت طوالنی دارد و از دهه 1330 هجری شمسی تاکنون 
سابقه بیش از 70 ساله دارد. با ورود پودرهای شوینده به شهرهای بزرگ، کاربرد 
این مواد به شکل امروزی متداول شد. رشد فرهنگ جامعه از یک سو و افزایش 
آگاهی استفاده کنندگان از تنوع تولیدات شوینده از سوی دیگر، باعث باال رفتن 
میزان مصرف محصوالت شوینده در پنج دهه اخیر و افزایش سطح بهداشت، 
کاهش بیماری ها و مرگ و میر شده است. این افزایش مصرف، افزایش تولید و 
ارتقای سطح کیفی محصوالت شوینده را نیز در پی داشته است. از سوی دیگر 
در سال های اخیر با آغاز تحریم ها، بسیاری از برندهای برتر خارجی بازار ایران 
را ترک کردند و شرکت های داخلی در تالش هستند تا خالء موجود در بازار را 
برطرف کنند. شرکت نادین صنعت پاک یکی از شرکت هایی است که پس از 
خروج برندهای خارجی از ایران، با تولید محصوالت شوینده با کیفیت و مطابق 
با اســتانداردها و فناوری های روز دنیا در جمع تولید کنندگان برتر صنعت 
شوینده ایران قرار گرفته است. شرکت نادین صنعت پاک در بیست و هشتمین 
نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولوزی و ماشین 
آالت وابسته حضور چشــمگیری داشته اســت. به همین بهانه در غرفه این 
شرکت در سالن 27 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، با محمدرضا 
همایونی مؤسس و مدیرعامل شرکت نادین صنعت پاک درباره تاریخچه، اهداف 

و چشم اندازهای این مجموعه گفت و گویی انجام داده ایم:
 ضمن معرفی خود و سوابقتان در صنعت مواد شوینده، تاریخچه 

ای از فعالیت های شرکت را تشریح کنید؟
من از ســال 8۵ فعالیت خود را در زمینه بازرگانی مواد اولیه پلیمری آغاز 
کردم و با تولیدکنندگان این بخش همکاری داشــته ام. بــا آغاز تحریم های 
بین المللی و خروج برندهای معتبر خارجی، خأل بزرگی در بازار داخلی پدید 
آمد. از سوی دیگر شرکت های داخلی نیز موفق به پر کردن این خأل نشدند و 
برخی از محصوالت تولیدشده در داخل فاقد استاندارهای بین المللی بودند. در 
ادامه با البراتوارهای فرانسوی و تعدادی از مدعیان پیشتاز فرموالسیون در ایران 
صحبت کردیم و با شناختی که از گذشته در این صنعت کسب کرده بودیم؛ 
تصمیم گرفتیم با تولید محصوالت باکیفیت، نیاز به واردات را مرتفع نماییم و 

دست برندهای خارجی را از بازار داخلی کوتاه کنیم.
 مزیت محصوالت شرکت شما نسبت به سایر رقبا چیست؟

محصوالت تولیدی شرکت ما پیش از تولید انبوه، با انجام آزمون های بالینی 
مورد آزمایش قرار می گیرد. هرکدام از محصوالت ما دارای ویژگی های منحصر 
به  فردی است که نمونه مشابه آن در بازار داخلی یافت نمی شود. مثالً در زمینه 
تولید مایع شیشه  پاک کن؛ در فروشگاه ها، محصوالت متنوعی در قوطی های 
رنگارنگ با بســته بندی های مختلف موجود اســت که برای تولید بسیاری از 
آن ها از آمونیاک استفاده می شود که عالوه بر آسیب به محیط زیست میتواند 
باعث آسیب رسانی به ریه های حساس  شود اما شیشه پاک کن یونی لند فاقد 
آمونیاک می باشد و پاک کننده پایه در این محصول الکل 98درصد طبی طبی 
می باشــد که عالوه بر قدرت پاک کنندگی باال از ایجاد حساسیت های ریوی 
جلوگیری کند.از ســوی دیگر در تولید محصول مایع ظرف شویی یونی لند، از 
مواد قلیایی قوی مانند سود سوزآور و پتاس که می توانند باعث خشکی پوست 
دست و اگزما شود استفاده نمی شود. در محصوالت مایع ظرفشویی یونی لند از 
ترکیبات شوینده جدید که در کشورهای اروپایی کاربرد دارد همراه با گلیسیرین 
استفاده می گردد که عالوه بر عدم نیاز به استفاده از دستکش در هنگام استفاده 
باعث نرمی پوست دست می گردد. مایع ظرفشویی یونی لند شوینده ای بدون 
حساسیت برای پوست دست در هنگام ظرف شستن می باشد.مایع دستشویی 
نیازی به اســتاندارد اجباری ندارد اما ما استاندارد تشویقی گرفتیم. با توجه به 
اســتفاده مردم از الکل که باعث خشکی دست ها شده اســت ما در محصول 
مایع ظرف شویی از فرموالســیون مواد نرم کننده و مرطوب کننده گلیسیرین، 
روغن های جوجوبا و آرگان که قابلیت آب رسانی به پوست را دارد استفاده کردیم 
با توجه به تالش مجموعــه و کارکنان نادین صنعت پاک، محصوالتی را تولید 

کرده ایم که می تواند با محصوالت برندهای مطرح دنیا رقابت نماید.
 درزمینه تحقیق و توسعه چه گام هایی برداشته اید؟

بخش R&D شرکت یکی از بخش های پرکار مجموعه است. در حال حاضر 
با یک البراتور فرانسوی در ارتباط است و درزمینه نانو و پلیمر همکاری می کند. 
ما قصد نداریم محصوالتی را که در تهران و بازار موجود اســت را تکرار کنیم. 
شــرکت نادین صنعت پاک به دنبال تولید محصوالت خاص است. مثالً ما به 
دنبال استفاده از نانو ذرات در محصوالت شوینده تولیدی خود هستیم. این در 
حالی است که تاکنون در صنعت شوینده ایران کمتر شرکتی از این تکنولوژی و 

فناوری استفاده کرده است.
 درزمینه بازاریابی و فروش چه اقداماتی را انجام داده اید؟

در حال حاضر شرکت نادین صنعت پاک در 8 استان ایران ازجمله مازندران، 
البرز، اصفهان، خوزســتان و... نماینده رسمی دارد. همچنین محصوالت ما از 
اوایل خرداد  ماه 1401 در فروشگاه های زنجیره ای مطرح توزیع خواهد شد. بر 
اساس برنامه ریزی ها، در سال 1401 در 1۵ استان دیگر کشور نماینده رسمی 

خواهیم داشت و به دنبال پوشش سراسر کل کشور در سال آینده هستیم.
 صادرات هم دارید یا اساساً برنامه ای برای صادرات دارید؟

 بلــه، درزمینه صادرات مقدمــات اولیه و مذاکرات بــا طرف های خارجی 
انجام شده است. کشورهای همسایه به دودسته تقسیم می شوند؛ کشورهایی که 
تمایل به خرید کاالی ارزان و بی کیفیت دارند که سیاست ما ورود به این بازارها 
نیست، اما برای سایر کشورها مثل عمان، روسیه و آذربایجان صحبت های اولیه 
انجام شده است، نمونه محصوالت اولیه ما را مشاهده و تائید کردند و در حال 
حاضر کمی صبر کرده ایم تا بازارسنجی های الزم انجام شود و بتوانیم با قدرت 
مناســب به این بازارهای جهانی که می توانند سکوهای پرش ما باشند ورود 

کنیم.
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ندا آقاجانی عضو هیئت  مدیره شرکت تیزبر کمرد:

سهم 70 درصدی شرکت تیزبر کمرد  از  بازار  داخلی

آگاهی مشتریان از محصوالت اصلی تولید شده در کارخانه تیزبر و 
معرفی پودر موبر بدون بو، کرم موبر در دو ســایز جدید، پودر موبر با 
ترکیبات آلوئه ورا و ضد حساسیت و پودر موبر جدیدی به اسم نوره با 
کسب مجوز از سازمان بهداشت و مورد تائید صنف عطاری ها، از جمله 

اهداف ما برای حضور در نمایشگاه ایران بیوتی و کلین بوده است
شرکت تیزبر کمرد با فعالیت در زمینه تولید محصوالت بهداشتی 
به عنوان اولین تولید کننده پودرهای بهداشتی موبر و کرم موبر و یکی 
از مطرح ترین شــرکت های ایرانی با بیش از سی سال سابقه شناخته 
می شود. این شرکت در طی فعالیت خود با کسب سهم 70 درصدی در 
بازار داخلی، موفق شد محصوالت خود را به کشورهای مطرح اروپایی 

نیز صادر کند.
نشریه اقتصاد و نمایشگاه در حاشیه نمایشگاه ایران بیوتی و کلین 
1401، با ندا آقاجانی عضو هیئت  مدیره شــرکت تیزبر کمرد درباره 
فعالیت ها و برنامه های این شــرکت گفت وگویی داشــته اســت که 

می خوانید:
 لطفاً فعالیت های شرکت تیزبرد کمرد را شرح دهید؟

شــرکت تیزبر کمرد، بیش از 3 دهه اســت کــه در زمینه تولید 
محصوالت بهداشــتی موبر فعالیت می کند و این برند بیشتر به عنوان 
اولین و با سابقه ترین تولید کننده پودر موبر شناخته می شود. در تمام 
سی سال فعالیت مجموعه، توانستیم با حفظ کیفیت محصوالت، جزو 

برترین های بازار باشیم.
مجموعه ی ما در طی فعالیت خود با ارائــه محصوالت باکیفیت و 
درجه یک اعتبار زیادی کسب کرده است و به همین دلیل افراد زیادی 
تالش کردند در طی این سال ها، خودشان را به عنوان صاحب یا عضوی 
از شرکت ما معرفی کنند و محصوالتشان را به عنوان محصوالت تیزبر به 
فروش برسانند. حتی از پکیج های مشابه و از برند ما استفاده کردند که 

در بازار سهمی داشته باشند.
 برند تیزبر از چه جایگاهی در بازار برخوردار است؟

شرکت تیزبر کمرد جزء مجموعه های تراز اول در تولید پودر موبر 
ایران است و موفق شــده اســت؛ بیش از 70درصد درصد سهم بازار 

داخلی را در اختیار بگیرد.

 در زمینه مشتری مداری چه گام هایی را برداشتید؟
ارائه محصوالت با باالترین کیفیت به مشتریان مهم ترین گام ما در 
زمینه مشتری مداری بوده است. علیرغم اینکه تولید محصوالت موبر 
به ظاهر ساده به نظر می رسد، اما مانند حرکت کردن بر روی تیغه ی دو 
لبه است و کار بسیار حساس و سختی است؛ زیرا کیفیت محصول، خود 
را در لحظه ی اســتفاده به مصرف کننده نشان می دهد و مانند برخی 
از محصوالت نیست که به مرور زمان، آثار خود را بروز دهد. همچنین 
ما رابطه ی مجموعه را با توزیع کنندگان، به  طور کامل حفظ کردیم و 
تعهد خود را نسبت به مشتریان وفادار و دارای اصول حرفه ای در کار 
و کسب را فراموش نکرده ایم و به حرف ها و اهدافمان عمل کردیم. ما 
به صورتی رفتار کرده ایم که مشتریان احساس کنند جزئی از خانواده ی 

بزرگ ما هستند.
 در زمینه صادرات چه دستاوردهایی را کسب کرده اید؟

گروه تولیدی تیزبر کمرد محصوالت خود را به کشورهای سوئیس، 
فنالند و عراق صادر می کند. حتی برندهایی درخواست داشتند که با 
طرح و بسته بندی آن ها، محصوالتمان را ارائه کنیم. همچنین بر اساس 
برنامه ریزی های انجام شده به دنبال حضور فعال تر در بازارهای صادراتی 

منطقه خاورمیانه و اتحادیه اروپا هستیم.
 در زمینه افزایش اشتغال زایی چه برنامه هایی را در دست 

اقدام دارید؟
در حال حاضر بالغ بر 1۵0 نیروی متخصص و توانمند در مجموعه 
تیزبر کمرد مشغول به فعالیت هستند. با اجرای طرح های توسعه ای و 
گسترش سبد محصوالت شرکت، نیروهای جدیدی را جذب خواهیم 

کرد.
 در زمینه فروش و ارائه محصوالت خود به مصرف کنندگان 

چه اقداماتی انجام می دهید؟
 شــرکت تیزبر در تمام اســتان های ایران نمایندگی رسمی دارد. 
اکثر نماینــدگان و عاملیت های فروش از ابتدای تأســیس شــرکت 
با مجموعه ما همکاری داشــته اند و طبیعتاً پس از گذشــت ســی 
ســال، آن قدر حرفــه ای و اصیل شــده اند که در مجموعــه ماندگار 
 شدند و ضمن رشــد فعالیت های خود به رشــد ما نیز کمک زیادی

 کردند.
 با چه هدف و رویکردی در نمایشــگاه بین المللی ایران 

بیوتی شرکت کرده اید؟
یکی از اهداف ما مالقات با تمام عاملیت های فروش و نماینده های 
فروش شرکت بوده است. از ســوی دیگر، قصد داریم تیزبَر اصل را به 
مشتریان خود معرفی کنیم؛ زیرا به دلیل کپی برداری های زیاد از برند 
تیزبَر و سوءاستفاده از این برند، شاید مشتریان در خرید محصول دچار 
اشتباه شوند و یکی از ما از حضور در این نمایشگاه، آگاه سازی بوده است. 
همچنین از سایر محصوالت جدید شرکت تیزبَر در نمایشگاه ایران بیوتی 
رو نمایی کرده ایم که شــامل: پودر موبر بدون بو، کرم موبر در دو سایز 
 جدید، پودر موبر با ترکیبات آلوئه ورا و ضد حساسیت و پودر موبر نوره

 است.

استقبال گسرتده از غرفه رشکت تیزبر کمرد 
در منایشگاه بین املللی ایران بیوتی و کلین 



5شماره 395 - اردیبهشت 1401

استقبال گسرتده بازدید کنندگان

 از منایشگاه بین املللی ایران بیوتی و کلین 1401

رعایت پروتکل های بهداشتی در منایشگاه ایران بیوتی و کلین به روایت تصویر 

موسی احمد زاده نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های 
بهداشتی، آرایشــی و عطریات ایران در گفت وگو با نشریه اقتصاد 
و نمایشــگاه گفت: به دلیل ممنوعیت ورود کاالها و رشد قاچاق، 

صنعت آرایشی و بهداشتی با چالش های جدی مواجه شده است.
وی با اشاره به بخشــنامه ممنوعیت واردات محصوالت آرایشی 
و بهداشتی اظهار داشــت: اواخر سال 96، تصمیمی در این صنعت 
گرفته شد و در ســال 97 اجرایی شد، در یک بخشــنامه شبانه، 
ورود کاالهای آرایشــی و بهداشــتی را به ایران ممنوع کردند. در 
صورتی که بر اســاس اصل چهل و چهار، بهبود مستمر کسب وکار 
باید مورد توجه وسیاســتمداران و تصمیم گیران باشد و در صدور 
هر بخشــنامه و هر گونه تصمیم که در یک صنعت گرفته می شود، 
حتماً پیرو قانون بهبود مســتمر کســب و کار، باید با اتحادیه ها و 
متخصصان آن صنعت  نشســتی برگزار و ابعاد و اثرات آن و آماده 
ســاختن فعاالن صنعتی بررســی و مســئله مطرح شود و سپس 
تصمیم گیری شود که واردات چه محصولی ممنوعیت داشته باشد 

و چه محصولی محدودیت داشته باشد.
 البته ما نگاه مان واردات محور نیســت، بلکــه نگاه ما کمک به 
تولید ملی است. اما در جایی که مزیت رقابتی و شایستگی محوری 
ممتاز نداریم، نباید در تولید وارد شــویم زیرا شــرکت های چند 
ملیتی بــزرگ ما را می بلعند؛ چون منابع مــا محدود و مصرفمان 

نامحدود است.
وی افــزود: ما نمی گوییم نمی شــود وارد این عرصه شــد، بلکه 
می توان با رعایــت اصولی، وارد این عرصه شــد؛ مثــاًل برای آن 
چشــم انداز تعریف کنیم، ببینیم با نقاط ضعف و قوت و قابلیت ها 
و ظرفیت-هایی که در کشــور ما وجود دارد، چه کاری باید انجام 

بدهیم. در حال حاضر سیاســت گذاری های نامناسب و عدم ثبات 
اقتصادی باعث شــده اســت که ما در این صنعت نسبت به رقبای 
منطقه ای عقب باشیم؛ اگر ما با سرعت پیش برویم حتی از ترکیه 
که در این 30 سال رشد بسیار خوبی داشته و صادرات قابل توجه 
هم به جهان داشته است، می-توانیم پیشی بگیریم و یا حتی جای 
این کشــور را بگیریم. حاال نه تنها این مشکالت هست، بلکه یک 
دفعه واردات را به خاطر ممنوعیت و محدودیت ارزی ممنوع کرده 

اند.
احمــدزاده تاکید کرد: واردکننــدگان با سیســتم، حاکمیت و 
حکمرانی حتماً همراهــی خواهند کرد. شــرایط اقتصادی ایران، 
شــرایط اقتصادی خاصی اســت و تحریم ها وجود دارد. مسئوالن 
می گویند برای واردات محصوالت بهداشتی و آرایشی، ممنوعیت 
مصرف ارز وجود دارد. ما ارز نمی خواهیم، واردات نمی کنیم و هیچ 
اشکالی هم ندارد و با دولت نیز همراهی می کنیم تا این محدودیت 
ها به مرور برطرف شــوند. اما واردکنندگان، ارزی از دولت نمی-

خواســتند؛ وقتی ما به  بانــک مرکزی رفتیــم، می-گفتند اگر به 
شــما اجازه ی واردات بدهیم، دالر و یورو از یازده هزار تومان پرش 
خواهد کرد! ما نه تنها ارز و دالر از آن هــا نگرفتیم، بلکه من بارها 
با مدیران عالی بانک مرکزی گفت وگو کردم و گفتم پس چطور با 
اینکه به ما ارز ندادیــد، دالر از یازده هزار تومان به 30 هزار تومان 

رسید؟ 
نایــب رئیس انجمــن واردکننــدگان فرآورده های بهداشــتی، 
آرایشــی و عطریات ایران تصریح کرد: اینکه برای صنعت آرایشی 
و بهداشتی، بدون نشســت و بحث، تصمیم گیری می شود باعث 
آسیب های اجتماعی زیاد می شود. در طول سه سال حدود هشت 
الی یازده هزار نفر از همکاران من، شــرکت هایشان بسته شد؛ در 
صورتی که اکثرشــان نیروهایی با تخصص باال، مثل شیمی دان و 
داروســاز و ... دارند که در این شــرکت ها کار می کنند. این گونه 
تعطیلی و بیکار شــدن نیروهای متخصص، آسیب جبران ناپذیری 

بر اقتصاد ایران وارد می کند.
 وی یادآور شــد: در این صنعت به دلیل این مشــکالت، فرصت 
در اختیار افراد ســودجو و قاچاقچی قرار گرفت؛ و این باعث پدید 
آمدن اقتصاد پنهان شده است. اقتصاد پنهان وقتی شکل می گیرد 
که از مبادی غیر رسمی، کاالها وارد کشور می شوند و رگالتوری بر 
روی آن ها نظارت ندارد. عوارض  گمرکی و ارزش افزوده پرداخت 
نمی شود، بودجه محقق نمی شــود و این ها درنهایت به ضرر کشور 

است. 
احمــد زاده عنوان کرد: در حال حاضر با توجــه به درآمد 4 الی 
۵ میلیارد دالری ایــن صنعت و اینکه در بحــث واردات کاالهای 
بهداشــتی، نظارتی وجود ندارد، پانزده مرکز در اطراف کشورمان 
هســتند که بدون رگالتوری و بدون نظارت سازمان های مربوطه، 
وارد چرخه ی عرضه شــدند و در نهایت سالمت جامعه را به خطر 
می اندازند و متاســفانه ما نســبت به کشورهای توســعه ی یافته 
و موفــق در این صنعــت، حرفی بــرای گفتن نداریــم؛ زیرا  یک 
استراتژی درست تعریف نکردیم. اگر هم بررسی کنیم، می-بینیم 
که نشــان های تجاری و برندهایی که قباًل در ایران بودند، چندان 
بنیان علمی و پژوهشــی و R&D )توســعه ی فناورانه( نداشتند 
و نتوانستند برندی بسازند که ســهم مؤثری از بازارهای جهانی را 
به دست بیاورد. این گونه تولیدات، عمرشــان دارای بازه ی زمانی 
مشــخصی اســت، زود به دنیا می آیند و خیلــی زود هم از بین 

می روند. 
ولی کشــورهای چند ملیتی توانســته اند برندهایی بسازند که 
قلب و ذهن مشتری ها را تســخیر کنند؛ و ما با این ادبیات بیگانه 
هســتیم و تا زمانی هم که بیگانه باشــیم، نمی توانیــم در قلب و 
مغز مشــتریان داخلی و خارجی و نســل جدید نفوذ کنیم. رفتار 
مصرف کننده، نگرش و راهش با تولیدکنندگان ما متفاوت اســت. 
تولیدکنندگان ما، فروشــندگان و نظام توزیع کاالی خوبی ندارند؛ 
زیرا ما در اســتراتژی های پیشــرفته ی مارکتینــگ و  برندینگ، 

نسبت به کشورهای توسعه یافته، بسیار عقب هستیم.
وی با اشــاره به حجم کلی واردات در صنعت آرایشــی و میزان 
قاچاق در این صنعت اظهار داشــت: بر اســاس اعالم ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز 63 درصد محصوالت موجود در بازار آرایشی و 

بهداشتی قاچاق است.
در  کــه  هایــی  محدودیــت  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  او 
واردات و تولیــد بــه وجــود آمــده اســت، قاچــاق افزایــش 
 پیــدا کــرده و ایــن موضــوع بــه ســالمت جامعــه آســیب

 می زند.
نایــب رئیس انجمــن واردکننــدگان فرآورده های بهداشــتی، 
آرایشــی و عطریات ایران در پایان با بیان اینکه نمایشگاه آرایشی 
و بهداشــتی تهران یکی از نمایشــگاه های مهم کشور است افزود: 
ما از این نمایشــگاه اســتقبال می کنیم. ایران به عنوان بزرگترین 
مصرف کننــده لوازم آرایشــی در منطقه از پتانســیل های باالیی 

برخوردار است و نمایشــگاه نیز می توانند در زمینه رشد صادرات 
نقش مهمی ایفا کند.  این نمایشــگاه در صورتی که با مشــارکت 

خارجی بیشتری برگزار شود می تواند موفق تر باشد.
 افزایش قیمت محصوالت شوینده بعد از ماه رمضان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شــوینده، بهداشتی و آرایشی 
ایران گفت کــه مذاکره با تولیدکنندگان و ســازمان حمایت برای 
افزایش قیمت محصوالت شــوینده بعد از مــاه رمضان در جریان 

است، اما هنوز نتیجه آن مشخص نیست.
بختیار علم بیگی با بیان اینکه محصوالت شــوینده از نظر درجه 
اهمیت تقریبا در درجه ســوم قرار دارند، تصریح کرد: واحد های 
تولیدکننده بعد از محاســبه قیمت تمام شده می توانند 17 درصد 
ســود دریافت کنند اما برای یکنواخت شدن قیمت و جلوگیری از 

تعارض،از قبل با سازمان حمایت تفاهم و تعامل می کنیم.
رئیس هیئت مدیره انجمن صنایع شــوینده در پاسخ به سوالی 
درباره میزان افزایش قیمت این محصــوالت گفت: درصد افزایش 
قیمت هنوز مشخص نشــده اســت. تولید کنندگان آنالیز قیمت 
ارائه دادند، اما هنوز توافق نشــده و همچنان در حــال مذاکره با 

تولیدکنندگان و سازمان حمایت هستیم.
وی افزایــش حقوق و دســتمزد، هزینه های انــرژی، مواد اولیه 
داخلی و خارجی، کرایه حمل و عوارض گمرکی را از دالیل افزایش 

قیمت عنوان کرد.
علم بیگی با اشاره به ارائه درخواست تولیدکنندگان برای افزایش 
قیمت محصوالت شــوینده، اظهــار کرد: منتظریم مــاه رمضان و 
تعطیالت عید فطر تمام شود و بعد از هماهنگی با سازمان حمایت 

قیمت ها تعیین تکلیف شود.  

نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران:

ایران رتبه اول مصرف لوازم آرایشی  در خاورمیانه
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با همکاری روابط عمومی

بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی
برگزار کننده 

سامع پاد نوین

 مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی،  مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، 
سلولزی و ماشین آالت وابستهسلولزی و ماشین آالت وابسته

بیست و نهمین منایشگاه بین املللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی
 سلولزی و ماشین آالت وابسته  به روایت تصویر

دایان رخ نوتریکا- سالن  میالد 31Bآرکا فرا شیمی قشم- سالن فواد آرا- سالن5

تیزبر کمرد - سالن میالدنادین صنعت پاک - سالن27
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تازه های صنایع مواد شوینده، آرایشی و بهداشتی در منایشگاه امسال 

رونمایی از مام رول  
استریکس در نمایشگاه 

 STREAX  ضد تعریق با رایحه های روز 
دنیا،  دارای ۵ برند شامل سه برند زنانه و دو 

برند مردانه 
محصول اسپری این شرکت نیز دارای 2۵ 

رایحه با استانداردهای روز دنیا تولید شده که 
ضد لک  و بدون بوی گاز ماندگاری زیاد دارد. 
 برند ایتوک ETOOK  نیز شامل رنگ مو 

با کیفیت مناسب و با عصاره آلوئه ورا و روغن 
  ETOOK بادام  است. همچنین اسپری بدن

با 24 رایحه به بازار عرضه شده است.

ارائه محصوالت باکیفیت 
الاللند در نمایشگاه ایران 
بیوتی و کلین

شرکت الاللند یکی از بزرگترین 
تولید کننده های ادکلن با ظروف 
شیشه ای 30 میل است که طراحی و 
دیزاین ظروف شیشه ای آن اختصاصی 
و مختص خود این شرکت است. 
اسانس های با کیفیت باال از بهترین 
مواد شرکت های فرانسوی تهیه شده 
و در منطقه آزاد بسته بندی می شود 
این نوع اودکلن ماندگاری طوالنی 
خوبی دارد.

استقبال بازدید کنندگان 
نمایشگاه از ماسک مو 

آرگان ویانا
محصوالت برند ویانا در نمایشگاه بین المللی 
ایران بیوتی با استقبال بازدیدکنندگان مواجه 
شد. از جمله این محصوالت ماسک مو ویانا با 
آبکشی حاوی آرگان باعث آبرسانی و بازسازی 

موهای آسیب دیده است. ماسک مو داخل 
حمام ویانا در دو مدل حاوی روغن آرگان 

)100درصد ارگانیک( و حاوی کراتین است.
انواع ماسک مو ویانا عبارتند از: با آبکشی داخل 
حمام آرگان، داخل حمام یا با آبکشی کراتین، 

بدون آبکشی یا خارج حمام آرگان
خارج حمام یا بدون آبکشی کراتین و فاقد 

سولفات و مخصوص موهای کراتین

عرضه سه محصول 
تخصصی برند  
FARBEN

 شرکت تابش نور قم با برند فاربن 
FARBEN  سه محصول تخصصی 
با برند فاربن تولید کرده است. شامل 
آنتی آکنه، تونر پوست چرب و کرم 
ویتامین سی روشن کننده
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