
 

 روابط عمومی/معاونت پژوهشیهمکاران:      « 2»صمتا             هاسازی سیاستمدیریت یکپارچه: تدوین و گردآوریمسئول 

 70/11/1911 منتهی به تاریخ:    «2»شماره:  یران    ا جارتتعدن و منعت، صاهم تحوالت 

 صمتا

 

 کشور؛  یرانیکشت و هوافضا، فلزات بخش با مرتبط هایتحریم تشدید 

  ماده فلزی  54تجارت و انتقال تحریم و  کشور هوافضا و دریایی، نظامی صنایع فلزات، شخص و نهاد مرتبط با بخش 54بیش از تحریم
 دارای کاربرد دوگانه به ایران؛ 

 ایران در ایران، چین، انگلستان و آلمان؛ فوالد صنایع با مرتبط شرکت 5۱ و کشتیرانی فرد، یک شرکت تحریم یک 

  کرونا با ارزهمب مانع هاتحریم این آیا اینکه درباره هاآن ارزیابیو ارایه  آمریکا چندجانبه و یکجانبه هایتحریم بررسیبرای  بایدندستور 
  ؛خیر یا شوندمیدر سایر کشورها 

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

  ؛تخفیف عوارض گمرکی برای واردات کاالهای پزشکی و  مالیاتی امتیازات تمدید -

  ؛افزوده برای خدمات رستوران، تفریحی و گردشگریکاهش مجدد نرخ مالیات بر ارزش -

 ؛دیدهجهت کمک مالی به مشاغل خصوصی بسیار آسیب دولتیایجاد صندوق ضمانت  -

 .های کوچک و متوسطهای بانکی شرکتبازپرداخت واممجدد تعویق  -

 

 

 قلم کاال اعم از مصرفی  45سه ماه قبل، میانگین نسبت به  در هفته جاریو مشمول پایش و نظارت  قلم کاالی تنظیم بازاری 511میان  از

بازار در هفته اخیر از  اند.قلم روند کاهشی در قیمت داشته 55درصد و  4قلم بین صفر تا  83درصد،  4ای افزایش قیمت باالی و سرمایه

  مشمول نظارت برخوردار بوده است. های کاالهایثبات بیشتری در قیمت

 است: با وزارت صمت های مسئولهای جدید در راستای مدیریت بازار که نیازمند همکاری تمامی نهادها و دستگاهگذاریسیاست  

 ؛ از سوی گمرک ذخایر راهبردی کشورو  کاالهای استراتژیک متروکه شدن جلوگیری از -

 اند؛ منتقل شده 2به گروه  5که از گروه  التفاوت نرخ ارز برای نهادها و مواد اولیه کشاورزیپرداخت مابهماهه  ۱مهلت افزایش  -
 ؛ 5511برای سه ماهه اول سال شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران تکمیل ذخایر راهبردی شکر  -

  ؛ماهبهمنمیلیون تن کاالی اساسی در بنادر کشور در هفته اول  5ارز و سهولت در ترخیص بیش از  نیتأمضرورت 

  5211تحریک عرضه و تقاضای برخی از کاالهای اساسی )روغن و شکر( با توجه تصمیمات مجلس شورای اسالمی در خصوص حذف ارز 

  تومانی؛

  و ارایه اختیارات الزم با هدف مدیریت بازار در شرایط بحرانی. ضرورت تثبیت جایگاه فرابخشی کارگروه تنظیم بازار کشور 

 

  المللیای و  بینمنطقه تحوالتاهم 

  یخانگلوازم تولید یاتوسعه طرح از برداریبهره با نفر 511 حدود برای ییزااشتغال و فریزر و یخچال دستگاه هزار 811 سالیانه تولید 

 ؛قم محمودآباد صنعتی شهرک در

  افتتاح کارخانه پاک چوب ایرانیان در شهرک صنعتی با  میلیارد تومان 211ثابت نزدیک به  یگذارهیسرمانفر با  581برای  ییزااشتغال

 ؛آبادشمس

  مندی بیش از بهره برای 5811از اسفندماه سال گذشته تا پایان آذرماه  53هزار میلیارد ریال تسهیالت تبصره  6۱پرداخت نزدیک به

 .تولیدی از تسهیالت برنامه تولید و اشتغال بنگاه 5811

  و اقدامات مدیریت بازارتحوالت اهم       

  و تجارت اهم  تحوالت و اقدامات تولید
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