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 ایران علیه کشور هاچگونگی کاهش اثربخش تحریمسیاسی  و فنی هایپیچیدگی : 
 هایحریمت تعلیق چگونگی و ایران که طی یک ماه اخیر افزایش یافته است ایهسته هایقابلیت کاهشچگونگی  :فنی هایپیچیدگی -

 ؛متحدهایاالت دوساله اخیر

غرب، طمع  و ایران روابط در بشری حقوق موضوعات شدن پررنگ ،کشور سیاسی فضای شدن انتخاباتی: سیاسی هایپیچیدگی  -
 ورایش کشورهای و اسراییل البی فزاینده فعالیت و اقتصادی از فرصت انتخاب بایدن در تعامل با ایرانمندی اتحادیه اروپا برای بهره

  ؛برجام به این کشور بازگشت فرایند کردنپیچیده راستای در متحدهایاالت در فارسخلیج همکاری

 ؛ المللی انرژی اتمیآژانس بین این فرایند بهاطالع رسانی و  فردو و نطنز تاسیسات در جدید سانتریفیوژهای نصب 

 سازی در کشور؛ توقف غنی به جمهور آمریکا در خصوص بازگشت به برجام و منوط کردن آناعالم مواضع رسمی رئیس 

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

 ؛بندی افراد جهت دریافت واکسنهای واکسیناسیون و اولویتبرنامه تعریف -

 ؛0202تمدید اعتبار و کمک هزینه مالی به مشاغل مربوط به خدمات غذایی و آشامیدنی تا پایان ژوئن  -
 ؛دیدهآسیب مشاغل برخی ازافزایش کمک هزینه دستمزد  -

 

 

 قلم کاال اعم از مصرفی  36سه ماه قبل، میانگین نسبت به  در هفته جاریو مشمول پایش و نظارت  قلم کاالی تنظیم بازاری 222میان  از
ای هبرخی افزایش قیمت اند.قلم روند کاهشی در قیمت داشته 20درصد و  5قلم بین صفر تا  03درصد،  5ای افزایش قیمت باالی و سرمایه

 ؛در بازار ناشی از مشکل تخصیص و انتقال ارز بوده است باال همچون موز

 و میلیون 6کنون ؛ تاتعزیرات توسط تخلفات به رسیدگی شعبو تقویت  خدمات و کاال بر نظارت و بازرسی مشترک هایگشت اولویت 
 ؛ه استشد انجام بازار از بازرسی هزار 522
  احدهایو به خام روغن و تحویل بندیبسته واحدهای نیاز مورد مرغخم، تحویل تدام امور پشتیبانی شرکت توسط گرم مرغمستقیم عرضه 

 ؛این کاالهابه منظور تنظیم بازار  تولیدی
 ؛کشور در خودرو تولید درصدی 06 رشدو  خودرو قیمت کاهش و تولید افزایشی روند تداوم 

  بر  کیمحصوالت استراتژ یگذارمتیقضرورت توجه به آثار و پیامدهای تغییرات قیمت تضمینی محصوالت کشاورزی در شورای
 کنندگان؛های بازارهای داخلی و حقوق مصرفقیمت

 تسهیل تولید و تجارت با مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، ها و نهادهای مرتبط با ضرورت توجه و اقدام عاجل تمامی دستگاه
 ؛کارگروه تنظیم بازار و کارگروه توسعه صادرات

 

  المللیبینای و  منطقه تحوالتاهم 

 این سازیداخلی با ساالنه ارزی جوییصرفه دالر میلیون ۴ از بیش و اشتغال نفر 252 با سایپا هایخودرو قطعه چهار تولید خط افتتاح 

 ؛قطعات

   ی خالی صنعت لوازم صوتی هاسازی ظرفیتدت برای فعالمتدوین برنامه میان و درصدی تولیدات انواع صنایع لوازم خانگی ۴0جهش

 ؛و تصویری

 جریان بهادار به منظور تقویت اوراق و بورس سازمان مدیره هیات در پروژه عام سهامی شرکت تاسیس دستورالعمل تصویب  

 ؛بزرگ و ملی هایپروژه در گذاریسرمایه

 
 

 

  و اقدامات مدیریت بازارتحوالت اهم       

  و تجارت اهم  تحوالت و اقدامات تولید
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