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 صمتا 

 

   کل الحاقیخصوص پروتدر  ایران  داوطلبانه  اقدامات  اجرای  توقف  برای   ایران  االجلضرب  سررسید  با   زمانهمتحوالت    ن یترمهمبرخی از : 

 آمریکا؛  از سوی ملل   سازمان  امنیت  شورای   در  ماشه  مکانیسمفعال کردن    درخواستبازپسگیری   -

 آمریکا؛   در  ایران هایدیپلمات  تردد  محدودیت  لغو   -

 ایران؛ و  ۵+۱  گروه   کمیته برجام در قالب  جلساتدر    حضور  برای  آمریکا  خارجه  وزارت  ابزار تمایل -

 ایران؛ ایهسته  پرونده  درخصوص  آمریکا با  برجام  طرف اروپایی  کشور  سه  هاینشست -

و تعیین مهلت   الحاقی  پروتکل  داوطلبانه  اقدامات  و سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص توقف  اتمی  انرژی  المللیبین  آژانستوافق   -
 ؛هاسه ماهه برای برداشتن تحریم

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

 ؛ ثانوی اطالع  تا   گردشگری بخش  202۱  و  2020  های سال  به  مربوط  مالیات پرداخت  تعویق -
 ثانوی؛  اطالع تا  کوچک  مشاغل  202۱ سال  باقیمانده  مالیات بخشش -

 ؛ 202۱  سال  پایان  تا  کرونا  بیماری   شیوع  از  ناشی  هایآسیب به  توجه  با   گردشگری  بخش   به   وام  اعطای   تمدید -
 ؛202۱  سال   پایان  تا   فروشانخرده  و  کوچک  مشاغل  به   وام  اعطای  طرح  تمدید -

از طریق ارایه مهلت زمان بیشتر به مشاغل کوچک جهت پرداخت   202۱های خصوصی در سال  هسهولت پرداخت مالیات و عوارض بنگا -
 در بنادر.ها  آنمالیات، تشویق به پرداخت الکترونیکی عوارض گمرکی واردکنندگان و پذیرش اسناد الکترونیکی  

 

 

 قلم کاال اعم از مصرفی  44سه ماه قبل، میانگین نسبت به   در هفته جاری و مشمول پایش و نظارت  قلم کاالی تنظیم بازاری ۱00میان   از
برخی موارد همچون عدم    اند.قلم روند کاهشی در قیمت داشته   ۱0درصد و    ۵قلم بین صفر تا    46درصد،    ۵ای افزایش قیمت باالی  و سرمایه

 زایش قیمت این اقالم شده است.ها برای گوشت مرغ موجب افها و کمبود عرضه توسط مرغداریتعادل در عرضه و تقاضا در برخی میوه

  عید:   شب  بازار  تنظیم تمهیدات اندیشیده شده برای 
 ها در شب عید؛مکفی و کاهش قیمت  تأمین  منظوربه  سیب  تن  هزار  ۱۵ و پرتقال  تن   هزار  30  سازی حدودذخیره -

 ؛کرونا در کشورشیوع بیماری  با توجه به شرایط    بهاره نمایشگاه  برگزاری   جایبه  اصناف اینترنتی و  العاده فوق  فروش -

 ؛عید  شب  در  مرغ   گوشت  تأمین   جهت  ریزیجوجه  قطعه  میلیون  ۱30ریزی الزم برای برنامه  انجام  -

 ؛ ها و پیشگیری از سایر تخلفات در ایام قبل از عیدنظارت بر قیمت  منظوربه  بهمن  ۱۵از   آغاز نظارت بر بازارها -

 و   زنجیره   انتهای  تا  دامداری  در  زنجیره   ابتدای  از  گوشت  زنجیره   مختلف   های حلقه  بین   پایدار  ارتباط  ایجاد  و   اتصال   برای   ریزیبرنامه 
 ؛بازار  مدیریت و  قیمت  کاهش  و کنترل   جهت  عرضه،   هایواحد

 جهاد  های سازمان  ها، استان  تجارت  و   معدن  صنعت،  سازمان  رؤسای   نظر  زیر   ایمنطقه  بازار   میتنظ  انجام   منظوربه  جدید  ریزیبرنامه  
 ؛هااستانداری همکاری   با  و  استانی   یکشاورز

   خودرو.   تولید  افزایش   و   داخلی  خودروهای  قیمت  کاهشی  روندتداوم 

 

  المللیبین ای ومنطقه تحوالتاهم 

   ؛گهر زمین  آهنسنگهای مادکوش و  شرکتبا افتتاح دو طرح جدید    یسازگندله درصدی ظرفیت    ۱4افزایش 

 ؛ بختیاری  و چهارمحال  در  تولید  چرخه  به  صنعتی   راکد  واحد  20  بازگشت 

   ؛نفر در استان یزد  ۹00  بربالغ   ییزااشتغالمیلیارد تومان و    ۱۹0۸گذاری طرح صنعتی و معدنی با مجموع سرمایه  4افتتاح 

 صنایع   گذاریسرمایه   ضمانت  صندوقتوسط    تولیدی  ی ها بنگاه  از  حمایت  برای  دیرکرد   جرائم   بخشش   و   اقساط  پرداخت  در   تعویق  اعمال 
 . هاآنجلوگیری از تعطیلی    منظوربه  کوچک

   ؛۱3۹۸ماهه    ۱0به   ۱3۹۹ماهه  ۱0برداری در  های بهرهدرصدی تعداد پروانه  ۸درصدی تعداد جوازهای تاسیس صنعتی و رشد    3۹رشد 

     ؛۱3۹۸ماهه  ۱0به    ۱3۹۹ماهه   ۱0برداری صنعتی در  های بهرهدرصدی اشتغال پروانه  2۸درصدی سرمایه و رشد    2۹۹رشد 

   ؛۱3۹۸ماهه   ۱0به    ۱3۹۹ماهه    ۱0ها در  این پروانه  درصدی اشتغال  ۵.7برداری معدن و رشد  های بهرهپروانهتعداد  رصدی  د  ۵.3رشد 

  
  

 

  بازارو اقدامات مدیریت تحوالت اهم       

  و تجارت تحوالت و اقدامات تولید اهم
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