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 صمتا

 

  علیه حداکثری فشار کارزار، ثانویه هایتحریم با اعمال و شد خارجبرجام  از رسماً آمریکا وقت جمهوررئیس ترامپ ، دونالد8931 اردیبهشت 81در 
 :که دهدمی نشان ایران علیه آمریکا هایتحریم سابقه بررسی .شد آغازرا  ایران

ن دهد که بیشترینشان میها . بررسینیست کشورها سایر با مقایسهقابل که کرده وضع ایران علیهرا  دنیا سراسر در هاتحریم بیشترین آمریکا -
 . قرار دارند های دوم و سومتبهردر فقره  983با اوکراین و  فقره 616سوریه با  وبوده  فقره 8199علیه ایران های آمریکا تحریم

اند. نهاد حقیقی و حقوقی تحت راهبرد فشار حداکثری، مورد تحریم قرار گرفته 177سال، بیش از  9پس از خروج یکجانبه آمریکا از برجام و در فاصله  -
 ( علیه ایران وضع شده است. 9797و  9783های تنهایی در دو سال پایانی دوره ترامپ )سالهای آمریکا بهدرصد از کل تحریم 97

 را دارد. مورد( و رئیس جمهور آمریکا اختیار الزم برای لغو آنها  8977اند )بیش از های آمریکا در قالب دستورالعمل اجرایی وضع شدهبیشتر تحریم -

 یزانم چه تا دهدمی نشان امر این که است هابانک و تجاری و تولیدی هاشرکت حقوقی، افراد شامل ایران علیه آمریکا شدهوضع هایتحریم بیشترین -
 .است بوده برخوردار های آمریکاتحریم در باالیی اولویت از تولید و معیشت

)با تاکید بر  8931 مرداد 8۱های موضوعی مرتبط با معدن و تجارت شامل رفع تحریمحوزه صنعت، در  هایدار برای رفع تحریمهای اولویتفهرست -
)با تاکید بر پتروشیمی، کشتیرانی، بانک و بیمه( و فهرست  8931 سال آبان 89های موضوعی مرتبط با فلزات، خودسازی، فرش و مواد غذایی(؛ رفع تحریم

 ( هستند. 89999و  89919، 89118های )با تاکید بر دستورالعمل SDNاشخاص حقیقی و حقوقی لیست 
 با محوریتاخیر هفته دو مواجهه با پیامدهای کرونا در برخی از کشورها در در حمایتی جدید  هایبرنامه: 

؛ به کرونا مبتالبیماران  و شناسایی واکسیناسیون همچونحمایت از اقدامات بهداشتی  شاملسنگاپور در  میلیارد دالر 870۱بسته حمایتی به میزان  -
استخدام و ونقل هوایی، گردشگری و خدمات تفریحی و سرگرمی و دیده مانند حملهای آسیبو بخش ذیرپآسیبحمایت هدفمند از کارگران و مشاغل 

 ش نیروی کار در مشاغل مرتبط با کرونا؛ آموز

 .اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا کشور عضو 89سازی اقتصاد توسط های بازیابی و مقاومارائه برنامه -

 
 
 

 

 

 سایر  و درصد ۱تا  8قلم بین  6، باالی پنج درصد قلم کاال افزایش ۱ در هفته اخیر،و مشمول پایش و نظارت  قلم کاالی تنظیم بازاری 877میان  از
به  یفرنگگوجه ؛اند شاملدرصد را تجربه کرده ۱کاالهایی که روند افزایش قیمت باالی . داشته و یا بدون تغییر باقی ماندند کاالها روندی کاهشی

 . اندبودهزمینی، پیاز و لیموترش به دلیل افزایش تقاضا، جو داخلی به دلیل افزایش تقاضا و کاهش بارندگی دلیل افزایش صادرات، سیب

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

 مواجه هستند از محل ذخایر راهبردی؛ تأمینهایی که با مشکل گوشت مرغ استان تأمین منظوربهاقدام شرکت پشتیبانی امور دام  -

 دکننده حبوبات؛ریزی برای واردات حبوبات با توجه به کمبود بارش و احتمال بروز خشکسالی در مناطق تولیبرنامه -

 شرکت بازرگانی دولتی با نرخ مصوب؛توسط  هاآنبا توجه به نیاز  اصناف موردنیازتوزیع شکر  -

با مسئولیت و  به منظور استمرار در تامین روغن واردشدهدرصد کاالهای  37و ترخیص تا سقف درصدی  صورتبهاخذ تعهد از واردکنندگان روغن  -
 نظارت شرکت بازرگانی دولتی و با هماهنگی بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسالمی ایران.

 

  المللیبین ای ومنطقه تحوالتاهم 

 رفع منظوربه وکارکسب مخل و مزاحم نیقوان یاحصا وگذشته  سال در تولید موانع رفع و تسهیل ستاد مصوبات از درصد 18 حدود شدن اجرایی 
 ؛در سال جاری تولید از پشتیبانی و موانع

 ؛تولید در این کارخانه توجهقابلو جهش  8977 ماهنیفرورد طی دیزل خودرورانیا در خودرو دستگاه 9۱9 تولید 
  ؛هانیج بازارهای در قدرتمند حضور برای بسترایجاد  منظوربه مطرح برندهای وتشکیل کنسرسیوم صادراتی با حضور پیشتازان صنایع غذایی 

 ای و آغاز عملیاتتوسعه طرح یک عنوانبه «اُیاز اُروم جهان» شرکت در متر 9 عرض با بافت حلقوی هایپارچه تولید برداری از خطافتتاح و بهره 
 ؛کارخانه این دوم فاز اجرایی

 نفر در صنایع گوشت و پروتئین 8977اشتغال مستقیم برای  جادیا و افتتاح خطوط توسعه کارخانه مهیا پروتئین در شهرک صنعتی خوارزمی. 

 

  اقدامات مدیریت بازارو تحوالت اهم       

  و تجارت تحوالت و اقدامات تولید اهم
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