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 فنی   هایایران، پیچیدگی   در  انتخاباتی  چرخه  و   برجام   نسبت  در  تغییر  شاملکلیدی    متغیر  سه   از  برجام   احیای   روند  اخیر   هایهفته  در 
مقام معظم رهبری   دیتأک و  اعالمی  انتشار لیست  باپذیرفته است:    ر یتأث،  شوند  تعلیق  یا  لغو  باید  که   هاییتحریم  نوع  تیدرنها  و برجام  احیای

 حداقل   به  انتخاباتی  چرخه  با   برجام  آن،   پروژه  ن یترمهم  و  خارجی  سیاست  ارتباط  که  رسدمی  نظر  به  اقتصادحوزه    به  ژهیو  توجهدرخصوص  
 ؛است  شدهفراهم  گذشته   از  بیش  ایران   در   انتخابات  از  ناشی  های پیچیدگی  از  آن  نجات  و   برجام   احیای   امکان   شرایطی  چنین   در.  است  رسیده

   های اطالعاتی کشورهای اروپایی درخصوص تالش ایران برای دستیابی به سالحهای  انتشار گزارش سازمانبازگشت به برجام با    دشواری
 فشار  هایاهرم  عنوانبه  هاتحریم  حفظضرورت   و  آن تبعات  برجام و  به  بازگشت  مورد  در  بایدن  دولت  به  خواهانجمهوری  ای و هشدارهسته
 ؛ایران  علیه

 ی سازیغن  اتمی از  انرژی   المللیبین  برجام با توجه به ابزار نگرانی آژانس  به  طرفین  بازگشت  از  پس  توافق  احیای  فنی   هایافزایش پیچیدگی 
 ؛ ایهای هستهدرصدی و پیشرفت جدی ایران در فعالیت  60
 حتی در برخی  ها  از منظر آمریکایی  کهینحوبههای خاصی برخوردار است  از پیچیدگی  هاآنها بسته به نوع  گشت به برجام و لغو تحریمباز

 . نیست  هامی تحر  این  رفع  ضرورت  یا   هاتحریم این رفع  به معنای  موارد بازگشت آمریکا به برجام نیز   از

 
 

 

 درصد   5تا    1قلم بین    5،  باالی پنج درصد  قلم کاال افزایش  2  در هفته اخیر،و مشمول پایش و نظارت    قلم کاالی تنظیم بازاری  100میان    از 
 ؛ اند شاملدرصد را تجربه کرده  5کاالهایی که روند افزایش قیمت باالی    .اندو باقی کاالها بدون تغییر بوده  داشته  روندی کاهشی  قلم کاال  7  و

در پیاز و افزایش   افزایش صادراتجات به دلیل کاهش عرضه،  و صیفی  به دلیل کاهش عرضه، میوه   روزهکی مل جوجه  اشاقالم پروتئینی  
 درصدی را تجربه کردند.   3قیمت  نوسانات نرخ ارز افزایش    مقاطع فوالدی به دلیل دورهنوسانات نرخ ارز و افزایش تقاضا در موز. در این  

 برخی از تصمیمات کارگروه تنظیم بازار برای مدیریت بازار کاالهای اساسی: 

  صورتبهتفویض اختیار به شرکت پشتیبانی امور دام و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران برای خرید محصوالت کشاورزی مازاد بر نیاز   -
 ؛ تضمینی، خرید توافقی و حمایتی

های ایران با نرخه خانوار، صنف و صنعت توسط شرکت بازرگانی دولتی  هزار تن شکر ویژ  100مختلف و    هزار تن برنج در انواع  100عرضه   -
 ؛هااستمرار تنظیم بازار کاال در استان  منظوربهمصوب  

 ؛افزودهارزشدرصد و معافیت از پرداخت مالیات بر   5درصد به    15کتب درسی از    موردنیازی کاهش تعرفه واردات مقوا  -

رفع مشکالت تولیدکنندگان روغن نباتی   منظوربههای فوالدی مرتبط  مواد اولیه پت و حلب روغن نباتی از طریق بورس و شرکت  تأمین  -
 ارز از سوی بانک مرکزی برای واردات.  تأمین و ترخیص روغن خام و تخصیص و    تأمینبر تسریع در    تأکیددر کشور و همچنین 

 

  المللیبین ای ومنطقه تحوالتاهم 

 در کاشان و  المللی با تولید محصوالت مورد مصرف بازار داخل و همچنین بازارهای بین افتتاح طرح توسعه شرکت درین گالب آدونیس
 شغل به طور مستقیم   ۱۰۰ایجاد 

 میلیارد ریال در    ۶۰شامل  )  میلیارد ریال  ۱۰۰گذاری  نفر و با سرمایه  ۶۰میزان اشتغالزایی حدود  با    افتتاح واحد کشت و صنعت شریف
 (؛سازیمیلیارد ریال در بخش پمپ  ۴۰سازی و بخش ماشین

 و با زیربنای هفت هزار   مترمربعهزار    ۳۰زمینی به مساحت تقریبی  در    سال  ۶اندازی مجدد شرکت فاستونی اردستان پس از  فتتاح و راها
 . منطقهفرصت شغلی مستقیم در    ۸۰و ایجاد    مترمربع

  غربی جانیآذربانسج در    سلماس  صنایع   توسعه  طرح  افتتاح . 

  و اقدامات مدیریت بازارتحوالت اهم       

  و تجارت تحوالت و اقدامات تولید اهم
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