
 

 روابط عمومی/معاونت پژوهشیهمکاران:      « 1»صمتا             هاسازی سیاستمدیریت یکپارچه: تدوین و گردآوریمسئول 

 11/11/1911 منتهی به تاریخ:    «1»شماره:  یران    ا جارتتعدن و منعت، صاهم تحوالت 

 صمتا

 

  ها جهت احیای کمیته تحریم 0202سال در سازمان ملل مخالفت گسترده کشورها با پیشنهاد آمریکا در افزودن دو بند به بودجه
 علیه ایران. 

  سرایا» مسلح هایگردان ایرانی و شهروند دو پاکستان، تبعه یک، قم در «المصطفی المللیبین دانشگاه» یمن، در ایران سفیرتحریم 
  .ماهیددر هفته اول  پتروشیمی محصوالت حوزهدر  ویتنام و امارات چین،کشورهای  در فعال شرکت  پنجو  بحرین در «المختار

   با محوریتاخیر هفته دو مواجهه با پیامدهای کرونا در برخی از کشورها در در جدید حمایتی های سیاستتصویب : 

 ؛ ها SMEویژهدیده بههای آسیببانکی به شرکت تسهیالتهای بدون بهره و تمدید مهلت بازپرداخت تمدید ارائه وام -

 های سبز؛ و فناوری سازهای دیجیتالیگذاری برای شرکتهای سرمایهارائه مشوق -

 های اقتصادی با تأکید بر بخش خدمات و توسعه اشتغال؛ توسعه بخش -

 ؛ و کسب وکارها مشاغلهای فعالیتافزاری جهت تسهیل توسعه بسترهای نرم -

 ؛ماهه 3برای یک دوره  معافیت موقت واردات تجهیزات پزشکی از حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده -

 ؛ گردشگریخدمات تعویق در پرداخت مالیات مراکز  -

 . محدودیت سفرهای خارجی -
 

 

 قلم کاال اعم از مصرفی و  12، نسبت به سه ماه قبلدی ماه  21و مشمول پایش و نظارت در  تنظیم بازاری قلم کاالی 222 در میان

اند. افزایش نرخ ارز، قلم روند کاهشی در قیمت داشته 22درصد و  5قلم بین صفر تا  02درصد،  5ای افزایش قیمت باالی سرمایه

ها تدالیل افزایش قیم نیترمهمبندی از های تولید ناشی از افزایش مواد اولیه و بستهارز، افزایش هزینه وانتقالنقلمشکالت در 

 است. 

 متوقف بودن مقادیر قابل توجهی از این کاالدلیل مشکالت تخصیص ارز و  در حال حاضر از میان اقالم تنظیم بازاری قیمت برنج به 

 . درصد رسیده است 02به باالی  انواع برنجرشد قیمت در برخی از  کهینحوبه ؛به خود گرفته است در گمرک، روندی افزایشی

 سازی( و توزیع )جذب سهمیه استان و خرید و ذخیرهقیمت، ) نیتأمهای ن به ایام پایانی سال، دستورالعملشدبا توجه به نزدیک

 در کارگروه تنظیم بازار تصویب شد.  در این خصوص و توزیع نیتأمهای مباشرین نامهپرتقال و تفاهم ی،درختبیسعرضه( 

   دها و فراینتسهیل  های ستاد اقتصادی دولت وسیاست اجرای تداوملیون تن کاالی اساسی از بنادر و گمرکات با یم 21ترخیص

 .میلیون تن کاال دیگر نیز در بنادر وجود دارد( 1) ی زائدبرخی از فرایندها حذف

  در  بر اساس مصوبات تنظیم بازارو برخورد تعزیری با متخلفان مشمول ارز ترجیحی و یا دریافت یارانه  گذاری کاالهایقیمتتداوم

    .راستای مدیریت بازار و تامین معیشت آحاد جامعه

 

  المللیای و  بینمنطقه تحوالتاهم 

 تحریم در شرایط افزوده باالارزش بانگاه تولیدی ب 332 تولید درصدی 02رشد بیش از مزیت؛  دارای تولیدات ارزش زنجیره تکمیل . 

 از کشور ارز دالر میلیون 222 و جلوگیری از خروجدر استان اردبیل  نفر در فاز اول شهرک تخصصی کامیون و کامیونت 322ییزااشتغال . 

 آلیاژ.  کم و کربنی ساده فوالد بیلت تن هزار 022 سالیانه بناب با ظرفیت تولید صنعتی شهرک در حدید آذر فوالد اول فاز افتتاح 

  کرونا.  و هامیتحر شرایطهای محدودیت علیرغم واحد تولیدی تعطیل استان آذربایجان شرقی به چرخه تولید 222بازگشت 

 های از ظرفیت تربیش به منظور استفاده شرقی آذربایجاناستان باغ در منطقه قره به صادراتبرای گسترس  تشکیل ستاد توسعه صادرات

 .های ترجیحیو موافقتنامه هم مرزی ،صادراتی

  و اقدامات مدیریت بازارتحوالت اهم       

  و تجارت اهم  تحوالت و اقدامات تولید

http://www.itsr.ir/
http://www.itsr.ir/
https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854192

