
  

 روابط عمومی /معاونت پژوهشیهمکاران:      « 8صمتا »             هاسازی سیاستمدیریت یکپارچه : تدوین و گردآوریمسئول 

 31/03/1400  منتهی به تاریخ:     «8»شماره:  یران    ا  جارتتعدن و  منعت، صاهم تحوالت 
 صمتا 

 

   ذکر است:  طی یک هفته اخیر به شرح ذیل قابل  و عوامل موثر بر احیای برجام   حوزه تحریم اهم تحوالت 

 و  کامل  اجرای   از  اطمینان  و  این توافق  به   آمریکا  بازگشت  پیرامون  هاادامه رایزنی  و تاکید بر  برجام  درباره  ییاروپا  کشورهای  صدور بیانیه -
 ؛آنموثر 

 و  پاسداران  سپاه  پولشویی جهت انتقال وجوه به  در  مشارکت با ادعایآمریکا   های تحریم  فهرست  در  شخص و   موسسه   نام چندقرار گرفتن   -
 ایران؛  تابع حوثی )انصاراهلل(  نظامیان  شبه

 ؛  تولید   آالتماشین  و  فنیتجهیزات،  واردات مواداولیهبرداری از آن جهت  امکان بهرهو  جنوبی  کره  در  ایران  شدهبلوکه  هایتعیین تکلیف پول -

 بشر؛   حقوق  و   موشکی  برنامه   توسعه   تروریسم، های  غیرسازگار با برجام با برچسب  هایتحریمتداوم  تاکید آمریکا بر -

 ای؛ هسته  های تحریم  فقط   نه  و   هاتحریم  حداکثری  رفع  برای  با ایران به دلیل ایجاد زمینه  مذاکرات  دامنه   گسترش  آمریکا بر  تاکید -

 ؛و نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران  پیشرفته   سانتریفیوژهای   در ارتباط با به دلیل عدم توافق    مذاکرات  روند  شدنطوالنی     -

  :اهم اقدامات تجاری کشورها در مقابله با کرونا 

 پذیر؛های آسیباز کارگران و گروه و پولی حمایتتشدید     -

 های گردشگری و ساخت و ساز؛ های بدون بهره برای فعالیتدیده و اعطای وامهای آسیبپشتیبانی از بخش -

 های کوچک و متوسط مرتبط با مواد غذایی؛های اعتباری برای اعطای وام به شرکتنامهضمانت  تامین  -

 . خاص  تجهیزات پزشکی واکسن و   رایهای صادراتی خاص بکنترل قیمت و محدودیت -

 

 

 قلم   1،  نداشته  باالی پنج درصد  قیمت  افزایش   کاالیی هیچ    در هفته اخیر،و مشمول پایش و نظارت    قلم کاالی تنظیم بازاری  100میان    از 
قیمت را درصد افزایش    5تا    1بین    کاالهایی که   .اندو باقی کاالها بدون تغییر بوده  داشته   روندی کاهشی  قلم کاال  6  و  درصد  5تا    1بین    کاال

انواع میوه به دلیل   قیمت  مقاطع فوالدی به دلیل افزایش تقاضا )فصل ساخت و ساز( و نوسانات نرخ ارز بوده است.  ؛اند شاملتجربه کرده
 . است  افزایش عرضه روند کاهشی داشته

 اسیبرخی از تصمیمات کارگروه تنظیم بازار برای مدیریت بازار کاالهای اس: 

 نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصوالت فوالدی؛  نامه اجرایی شیوهتکلیف به معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص اصالح آیین -

 موافقت با عدم اعمال ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال جاری به منظور تامین مکفی برنج و تنظیم بازار آن؛ -

 ریال به ازای هر کیلوگرم؛   115000به قیمت تمام شده  تکلیف به شرکت بازرگانی دولتی مبنی بر عرضه بدون محدودیت شکر به متقاضیان   -

 ؛  دارمرغ نطفهتخصیص ارز مورد نیاز  برای واردات به موقع تخم -

 مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی؛  تایید ابالغ عوارض صادراتی تعیین شده تخم  -

 

  المللیبین ای ومنطقه تحوالتاهم 

   های داخلی؛ المللی و محدودیتهای بینبا وجود کرونا، تحریم  سالواحد راکد و تعطیل اصفهان به چرخه تولید در یک  ۲۵۰بازگشت 

   ؛  1400ماهه نخست سال    2درصدی تولید شمش آلومینیوم کشور طی    33افزایش بیش از 

 ؛ االنبیاءخاتم  سازندگی  قرارگاه   و  ایمیدرو میان   قرارداد  امضای  با  سینیت نفلین  پروژه  اجرای   در  تسریع 

 بنیان در باغ عقیق کرج؛اندازی خط تولید مودم بومی کشورتوسط یک شرکت دانشراه 

 تا پایان نیمه نخست سال جاری  استان چهار محال و بختیاریگذاری احیای بزرگترین کارخانه مخازن کامپوزیتی کشور در  هدف  .  

  و اقدامات مدیریت بازارتحوالت اهم       

  و تجارت تحوالت و اقدامات تولید اهم
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