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 1400/ 24/01  منتهی به  تاریخ:    «5»شماره:  یران    ا  جارتتعدن و  منعت، صاهم تحوالت 

 صمتا 

 

 برخی از این اقدامات جنبه مثبت داشته  اگرچه  کهنحویبه   ؛از سوی آمریکا در قبال ایران اتخاذ شده  ضدونقیضی های  سیاست اخیر    ماه  ک طی ی ،  
 . نیز علیه ایران بوده است هاآن برخی از 

  ؛ ورکیویدر ن  یرانی ا یهاپلمات ید  محدودیت ترددرفع  سپسو   رانی ا هیماشه عل سمیمکانغیر فعال کردن  -
 و نهایتاً انصراف از آن؛  ی اتم  یانرژ  ی المللن یحکام آژانس ب   یشورا به ییاروپا برخی کشورهای و  کای آمر یقطعنامه از سو سینوش یپ ارایه  -

 یل؛ در ارب ییکایآمر گاهیبه پا رانی ا موردحمایت یهارو یحمله ن  در پاسخ به ادعایو عراق  هیسور ی به مناطق مرز کا یآمرحمله  -

 ؛  کایآمر جمهورس ی رئتوسط  ران ی در قبال ا ی اضطرار ملتمدید وضعیت  -

  تداوم سیاست تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه نقض حقوق بشر؛   -

 های غیرسازگار با برجام؛  اعالم آمادگی آمریکا برای رفع تحریم  -

 همکار  یامضا راهبرد  یتوافق  چ   یجامع  گامو    نیبا  مس  ییهابرداشتن  و  تحوال  یهانشانه  اهم، برجام  یایاح  ریدر  خارجی  سیاست  در  ت 
 های تدریجی در اقتصاد سیاسی کشور است.گشایش

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

 ؛در بسیاری از کشورها های بهداشتی از تولید ناخالص داخلیافزایش سهم هزینه  -

 ؛درآمد کمهای های کوچک و خانواده بنگاه کار، و نیروی  حمایت از اشتغال -

 ؛ 2020در سال   جبران خسارت به بخش دولتی و خصوصی متناسب با کاهش گردش مالی  -

 ، اعمال محدودیت و کنترل صدور واکسن و معافیت موقت مالیاتی واردات واکسن کرونا.توسعه تولید واکسن کروناحمایت از   -

 
  

 

 اند و سایر کاالها روندی کاهشی داشته قلم کاال افزایش قیمت    29نسبت به ماه قبل،  و مشمول پایش و نظارت    قلم کاالی تنظیم بازاری  100میان    از 
در این هفته  اند.  کاهش قیمت داشته   عمدتاًجات  بر این اساس برنج و حبوبات افزایش قیمت و میوه و صیفی.  داشته و یا بدون تغییر باقی ماندند 

 .  )به استناد آمار اتاق اصناف ایران( نسبت به ماه گذشته کاهش قیمت داشته است درصد  23 گوشت مرغ تازه نیز 

 ساماندهی بازار گوشت مرغ اقدامات زیر انجام شد:   منظوربه 

 ؛ کشاورزی جهاد  وزیر  ریاست به مرغ تخم  و  مرغ بازار ساماندهی تخصصی  کمیته  لتشکی -

   ؛صنوف از سوی شرکت پشتیبانی امور دام ویژه اختصاص سهمیه گوشت مرغ گرم  -

ترمیم و تکمیل ذخایر راهبردی از سوی شرکت پشتیبانی    منظوربه هزار تن    50واردات گوشت مرغ تا    برای تنظیم بازار  کارگروه    ریزی برنامه -
 ؛ امور دام

 ؛ ندر ایام ماه مبارک رمضاو بازرسی تنظیم بازار  ، کاالهای اساسی ن یتأم ریزی کارگروه تنظیم بازار برای برنامه 

   ارز نهاده واگذاری بر اساس  ه وزارت جهاد کشاورزی  های دام، طیور و کشاورزی بمسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص 
 .تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت

 

 

  المللیبین ای ومنطقه تحوالتاهم 

  تولید، پویش قالب  نفر در  1290 برای  مستقیم  اشتغال  جاد یا  و  یگذاره یسرما ریال  میلیارد  هزار  ۴5 از  بیش  با صمت وزارت  ملی  طرح  5 افتتاح  
 سمنان؛    و  قزوین  کرمان،  فارس، شمالی،  خراسان  استان 5 در امید  تداوم

   این  افتتاح   ؛ باهزار میلیارد ریال  20  یگذارهی سرماهزار دستگاه با    500در قزوین/ظرفیت ساالنه    ۶یورو    مصرفکم آغاز تولید خانواده موتور  
 .مهیا شده است م یرمستقیغ  صورتبه  هزار نفر ۴مستقیم و  صورتبه نفر  ۶00اشتغال زمینه  تولیدی  خط 

 ها کمیسیون  با همکاری و  جلسه   صنعتی و برگزاری هایشهرک  و  کوچک صنایع در  تولید  از  زدایی  مانع و پشتیبانی هایبرنامه به  دهی شتاب  
 . مجلس تخصصی هایفراکسیون  و
 

 
 

 

  و اقدامات مدیریت بازارتحوالت اهم       

  و تجارت تحوالت و اقدامات تولید اهم
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https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=854192

