
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

مهدى میراشرفى، رئیس کل گمرك ایران مى گوید: ایران در سال 98 
باوجود تحریم ها توانسته است به 128 کشور جهان صادرات کاال 
انجام دهد و از 112 کشور نیز کاالهاى مورد نیاز خود را وارد کند. 
به گفته او 70 درصد تجارت خارجى ایران با کشــورهاى آسیایى 
انجام شده و اروپا در جایگاه دومین شریک تجارى قرار گرفته است.

بــه گزارش جهان اقتصاد به نقل از گمرك، رئیس کل گمرك ایران 
گفت: کارنامه تجارت خارجى کشور در سال 98 نشان داد باوجود 
تحریم هاى ظالمانه نظام ســلطه، کشورمان توانسته به 128 کشور 
جهان کاال صادر کند و از 112 کشور نیز کاال وارد کند. نزدیک به 70 
درصد تجارت خارجى ما با کشورهاى آسیایى است و اروپا دومین 

شریک ما به شمار مى آید.
مهدى میراشرفى اظهار کرد: ارزش تجارت خارجى کشور در سال 
1398 بالغ بر 85 میلیارد و 107 میلیون دالر و به وزن 169 میلیون و 

302 هزار تن بوده است.
او افزود: از این میزان بیش از 41 میلیارد و 370 میلیون دالر ســهم 
صادراتى ایران و 43 میلیارد و 737 میلیون دالر نیز ســهم واردات 

کشور بوده است.
میراشــرفى اضافه کرد: در طى سال 98 ایران درمجموع به بیش از 
128 کشــور جهان صادرات و از 112 کشــور واردات کاال داشته 
است. به طورى که به 40 کشور اروپایى، 21 کشور آسیایى، 28 کشور 
آفریقایى و 12 کشــور آمریکایى صادرات و همچنین از 41 کشور 
اروپایى، 31 کشور آسیایى 12 کشور آمریکایى و 11 کشور در آفریقا 

واردات کاال داشته ایم.

او گفت: بزرگ ترین شــرکاى تجارى کشور به ترتیب قاره آسیا و 
ســپس اروپا و آفریقا هستند به شکلى که حجم تجارت خارجى 
ایران با آسیا بیش از 57 میلیارد دالر یعنى بیش از 68 درصد تجارت 
خارجى کشور است. میر اشرفى در ادامه افزود: میزان صادرات ایران 
به آسیا بیش از 30 میلیارد دالر و میزان واردات ایران نیز از آسیا بیش 

از 27 میلیارد و 736 میلیون و 4 هزار و 300 دالر است.
میزان صادرات کشــور به اروپا نیز بیش از 9 میلیارد دالر و میزان 
واردات از ایــن قاره نیز 15 میلیارد دالر بوده اســت. این در حالى 
است که على رغم تعدد شرکاى آفریقایى میزان صادرات کشور به 
افریقا حدود 400 میلیون دالر و میزان واردات از افریقا نیز 22 میلیون 

دالر است. رئیس کل گمرك ایران خاطرنشان کرد: درنهایت میزان 
صادرات کشور به قاره امریکا 130 میلیون و 756 هزار و 586 دالر 
و میزان واردات از قــاره امریکا نیز 860 میلیون و 85 هزار و 214 

دالر است.
معاون وزیر امور اقتصادى و دارایى خاطرنشان کرد: در بین شرکاى 
آســیایى چین با 9 میلیارد و 46 میلیــون و 49 هزار و 573 دالر و 
عراق با 8 میلیارد و 991 میلیون و 585 هزار و 910 دالر و همچنین 
امارات متحد عربى با 4 میلیارد و 501 میلیون و 449 هزار 841 دالر 
به ترتیب بزرگ ترین مقاصد صادرات کاالهاى تجارى ایران هستند.
میراشــرفى افزود: ســه شــریک اول ایران در قاره آسیا در حوزه 

واردات نیز کشــورهاى چین با بیش از 11 میلیارد و 206 میلیون 
دالر، پس ازآن امارات با 8 میلیارد و 912 میلیون و 648 هزار و 682 
دالر و هندوســتان با بیش از سه میلیارد و 464 میلیون و 112 هزار 

و 529 دالر بودند.
او ادامه داد: در میان کشورهاى اروپایى نیز، ترکیه با 5 میلیارد و 46 
میلیون و 49 هزار و 573 دالر و روسیه با 457 میلیون و 634 هزار 
و 124 دالر و کشــور آذربایجان بــا 429 میلیون 784 هزار و 317 
دالر اصلى ترین مقاصد صادراتى ایران هستند. ضمن آن که کشورمان 
بیشترین میزان واردات خود از قاره اروپا را به ترتیب از ترکیه با چهار 
میلیارد و 995 میلیون و 631 هزار و 963 دالر، آلمان با دو میلیارد و 
103 میلیون و 19 هزار و 937 دالر و روســیه با یک میلیارد و 170 

میلیون و 809 هزار و 62 دالر داشته است.
رئیس کل گمرك ایران گفت: در قاره آمریکا بیشترین صادرات کشور 
به برزیل با 105 میلیون و 723 هزار و 135 دالر و پس ازآن به کانادا با 
حدود 19 میلیون دالر و ونزوئال با بیش از یک میلیون و 184 هزار و 
832 دالر است. به گفته او، بیشترین واردات از میان کشورهاى قاره 
آمریــکا از برزیل با 555 میلیون و 573 هزار و 696 دالر و بعدازآن 
آرژانتین با 555 میلیون و 573 هزار و 696 دالر و درنهایت کانادا با 

بیش از 52 میلیون و 102 هزار و 423 دالر بوده است.
میراشرفى با اشــاره به شرکاى اقتصادى ایران در قاره آفریقا افزود: 
کشورمان در سال 98 به میزان 72 میلیون و 59 هزار و 958 دالر به 
موزامبیک، 62 میلیون 917 هزار و 685 دالر به سودان و 52 میلیون 
و 256 هزار و 163 دالر به کنیا کاالى تجارى غیرنفتى صادر کرده و 
همچنین به میزان 6 میلیون 369 هزار و 787 دالر از کشور کنیا، پنج 
میلیــون و 412 هزار و 49 دالر از اتیوپى و بیش از چهار میلیون و 

668 هزار و 974 دالر کاال نیز از تونس واردات داشته است.

محمد خزاعى، دبیر کل کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین المللى 
(ICC) در 2 ویدئوکنفرانــس جداگانه با مدیران کمیته هاى 
ملى منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و همچنین 
دو تن از مدیران اتاق بازرگانى بین المللى پاریس، به بررسى 
تبعات کرونا بر تجارت و اقتصاد پرداخت. ضرورت بازنگرى 
مقــررات حقوقى حاکم بر معاهدات تجارى در دوره کرونا 

ازجمله مباحث مطرح شده در این ویدئوکنفرانس ها بود.
بــه گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، 
 (ICC) دبیر کل کمیتــه ایرانى اتاق بازرگانــى بین المللى
با مدیران کمیته هاى ملى منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا 
(MENA) و همچنیــن دو تن از مدیــران اتاق بازرگانى 
بین المللى پاریــس طى دو ویدئوکنفرانس جداگانه پیرامون 
اقدامات ضرورى درباره همه گیرى ویروس کرونا به بحث 

و گفت وگو پرداخت.

محمد خزاعى، دبیر کل کمیتــه ایرانى ICC در خصوص 
آثار اقتصادى و اجتماعى شیوع ویروس کرونا در کشورهاى 
منطقه و اقدامات انجام شده در کشورمان و همچنین انتظارات 
موجــود از اتاق بازرگانى بین المللــى (ICC) گفت وگو و 

تبادل نظر کرد.
او در اولین ویدئوکنفرانــس که با مدیران منطقه خاورمیانه 
 MENA و شــمال آفریقا و با هماهنگــى مدیریت منطقه
در ICC برگزار شــد، ضمن بررسى آخرین وضعیت آثار 
منفى به وجود آمده بر تجارت و اقتصاد، به موضوع کمبود 
لوازم بهداشتى موردنیاز، عدم ایفاى تعهد خارجى کشورها 
و ضرورت بازنگرى در مقررات حقوقى حاکم بر معاهدات 

تجارى در شرایط کنونى پرداخت.
خزاعى در این گفت وگو ضمن اشاره به موانع موجود ناشى 
از تحریم هاى یک جانبه و غیرانسانى، اعالم کرد: جمهورى 
اسالمى ایران، علیرغم شــرایط به وجود آمده، با مساعدت 
مؤثر بخش خصوصى و اتاق هاى بازرگانى کشور و همچنین 
برنامه ریزى ها و اقدامات بهداشتى و اقتصادى دولت، یکى از 

کشــورهاى موفق در مواجهه با این مشکل جهانى و کنترل 
نسبى آثار مخرب آن بوده است.

دبیر کل کمیته ایرانــى اتاق بازرگانى بین المللى (ICC) در 
ادامه با اشاره به درخواست ایران از صندوق بین المللى پول 
و بانک جهانى جهت ایفاى تعهداتشان نسبت به جمهورى 
اســالمى ایران - که از اعضاى مؤثر آن ســازمان ها است – 
به منظور تأمین منابع مالى موردنیاز، خواستار حمایت مدیران 

ذى ربط ICC از نمایندگان کشورهاى عضو شد.
خزاعى در ویدئوکنفرانس دیگرى که با مدیران اتاق بازرگانى 
بین المللــى صورت گرفت، اقدامات انجام شــده توســط 
دولت جمهورى اسالمى ایران و تالش هاى گسترده بخش 
خصوصى کشور با هدایت اتاق  بازرگانى ایران و تالش سایر 

اتاق هاى بازرگانى کشور را تشریح کرد.
او همچنین برنامه هاى اقتصادى، پولى و بانکى در دســت 
اجرا در ایران براى حمایت از بنگاه هاى کوچک و متوســط 
(SMEs) و همچنین مشاغل مختلف و قشرهاى آسیب دیده 
از شــرایط موجود و نحوه مساعدت به گروه هاى مختلف 

کسب وکار را یادآورى کرد و مالحظات و اقدامات حمایتى 
از مهاجرین سایر کشورهاى همســایه که در ایران زندگى 

مى کنند را نیز ازجمله برنامه هاى انجام شده عنوان کرد.
خزاعى در ایــن گفت وگو به همکارى هاى مؤثر واحدهاى 
تولیدى کشــور در تأمین نیازهاى بهداشتى و کمک رسانى 
به مراکز بهداشــتى و درمانى کشــور نیز اشاره کرد و آن را 
گامى مؤثر در کاهش مشکالت پیش آمده و همچنین تعداد 

درگذشتگان ناشى از این بیمارى فراگیر برشمرد.
 در پایــان دبیر کل کمیته ایرانى اتــاق بازرگانى بین المللى 
(ICC) با اشــاره به دســتاوردهاى مهم پزشکى کشور، از 
 جمله اقدامات انجام شده در حوزه پالسما درمانى، آمادگى 
کشــورمان براى به اشــتراك گذارى این خدمات به ســایر 

کشورها و اعضاى ICC را اعالم کرد.
گفتنى اســت در هفته گذشته نیز دبیر کل کمیته ایرانى اتاق 
بازرگانى بین المللى (ICC) ، با دبیر کل این اتاق در پاریس 
و تعــدادى دیگر از مدیران منطقه اى آن موسســه از طریق 

ویدئوکنفرانس گفت وگو کرده بود.

دبیر کل کمیته ایرانى اتاق بازرگانى بین المللى مطرح کرد: 

ضرورت بازنگرى مقررات حقوقى حاکم بر معاهدات تجارى در دوره کرونا

رئیس کل گمرك ایران از کارنامه تجارت خارجى سال 98 مى گوید

موفقیت ایران در صادرات به 128 کشور در دوره تحریم
تحلیلگر

فروش در دوران پسا کرونا

شکى نیست که تعطیالت طوالنى مدت دوماه اخیر به دلیل ویروس کرونا باعث شده تا بسیارى از 
بنگاه هاى اقتصادى و کسب و کارهاى کوچک و بزرگ دچار مشکالت فراوانى شوند به طورى 
که دغدغه اصلى فعاالن اقتصادى مسئله فروش حداکثر و جبران رخوت اخیر باشد ولى آن سوى 
ماجرا مصرف کنندگان نیز به دلیل قرنطینه خانگى و کمتر شدن توان خرید از انگیزه کمترى براى 
حضور در بازار و فروشگاه هاى مختلف دارد در چنین شرایطى آنچه مى تواند توازن عرضه و 
تقاضا را تضمین کرده و مسئله فروش را براى کسب و کارها مرتفع کند داشتن دایره بزرگترى از 

مشتریان وفادار است.
درواقع در دوران پسا کرونا موسسات و شرکت هاى فروش باید روى این مولفه به شدت سرمایه 
گذارى کنند و از طریق پیش بینى تخفیفات و خدمات بسیارى را تدارك ببیند تا بتوانند مشتریان 

دائمى و وفادارى را براى خود دست و پا کنند. 
عدم توجه به عالقه شــدید مردم به دریافت تخفیف، قطعاً باعث مى شود که یک مرکز فروش 

مشتریان ثابت و وفادار کمترى داشته و بدین واسطه عرصه رقابت را به نفع رقبا خالى کند. 
زمینه سازى براى کاهش قیمت تمام شده

از آنجایى که مشتریان به دلیل کاهش درآمد در دوران کرونا و از دست دادن بخشى از پس انداز 
خود، به شدت اهل حساب و کتاب مى شوند و تالش مى کنند هزینه کردهاى ماهانه و ساالنه 
خــود را کنترل کنند، مراکز فروش باید به صورت جدى بر روى امر کاهش قیمت تمام شــده 

محصوالت در بخش توزیع و فروش سرمایه گذارى کنند.
از آنجایى که هزینه تمام شــده یک کاال یا قیمت آن بر اساس هزین هاى بخش تولید، توزیع و 
فروش تعیین مى شود. از این رو اگر مراکز فروش بتوانند راهکارهایى را بکار گیرند که قیمت تمام 

شده یک محصول را کاهش دهند، قطعاً با استقبال بسیار خوب مردم مواجه مى شوند. 
 حذف واسته ها

یکى از دالیل عمده و مهم افزایش قیمت محصوالت مختلف مخصوصاً محصوالت غذایى تعدد 
دالل ها و واسطه هایى است که چرخه تولید تا مصرف را طوالنى تر و پرهزینه تر مى کنند، دالل 
هایى که برخى از آنها حتى محصول را به صورت فیزیکى نمى بینند و صرفاً با چند تماس حلقه 

هاى دیگر را به هم وصل کرده و درصدى را به عنوان هزینه واسته گرى دریافت مى کنند.
تعدد این واســته ها که هر یک خواستار سهمى از سود حاصل از فروش یک کاال هستند، جز 
اینکه قیمت محصول را باال ببرد و مشــترى را به سختى و دردسر بیندازد، هیچ سود و منفعت 
دیگرى ندارد.  از این رو در دوران پســا کرونا مراکز فروش بزرگ و پیشــرو، تالش مى کنند با 
حذف این دالل ها و ایجاد ارتباطات مستقیم با تولیدکنندگان معتبر و اصلى، زمینه کاهش قیمت 
تمام شده محصوالت و افزایش قدرت خرید مردم را فراهم آورند.  ضمن اینکه در آینده بسیارى 
از تولیدکنندگان بزرگ و معتبر که تنوع تولید باالیى دارند، خود به صورت مستقل وارد عرصه 
فروش مى شوند و بدین واسطه با حذف واسطه ها، قیمت محصوالت خود را رقابتى تر مى کنند.

 اصالح نظام توزیع
یکى از معضالت کنونى عرصه فروش در کشور ما و بسیارى از کشورهاى دیگر فقدان هوشمندى 
و نظام مندى مناسب در عرصه توزیع است. براى مثال بسیارى از محصوالت در کشور ما از استان 
هاى مختلف به تهران منتقل شده و سپس از تهران به مقاصد مختلف عرضه مى شوند.  حل این 
معضل ایجاد نظام هاى کارآمد، ساده و کاربردى به جاى نظام هاى پیچیده و انحصارى از جمله 
تغییراتى است که در دوران پسا کرونا در حوزه توزیع محصوالت رخ خواهد  داد و باعث کاهش 
هزینه هاى تمام شده کاالها مى شود.  همچنین با توجه به برخى از شنیده ها در بازار تهران نشان 
مى دهد که بســیارى از مراکز فروش بزرگ که داراى فروشــگاه هاى زنجیره اى در کشور این 
روزها به جاى بهره گیرى از سیستم توزیع انحصارى و مرکز فعلى، تالش مى کنند از طریق ایجاد 

زیرشاخه هاى هوشمند، مکانیزم توزیع کاال را کوتاه تر و کم هزینه تر کنند. 
 کاهش سود موضعى و مقطعى

در سال هاى گذشته اغلب مراکز فروش تصور مى کردند که افزایش حاشیه سودشان در ارتباط با 
فروش هر قلم از کاالهاى مختلف، در نهایت باعث مى شود در طول یک بازه زمانى مشخص مثًال 
یک سال، سود بیشترى را به دست آورند. از این رو حتى اگر از راهکارهاى مختلف توانسته بودند 
که محصولى را با قیمت کم خریدارى کنند، باز حاضر نمى شدند قیمت فروش خود را کاهش 
دهند. اما تحقیقات صورت گرفته در فضاى میدانى بازار نشان مى دهد که مراکز فروش ترجیح 
مى دهند ســود موضعى و موقت خود را کاهش دهند اما با افزایش قدرت خرید مردم و ایجاد 
انگیزه خرید بیشتر در آنان، از محل فروش کاالهاى بیشتر در بازه زمانى مشخص (مثًال یکسال)، 
به سود بسیار بیشترى دست یابند. در واقع اصل مورد استفاده در روزان پسا کرونا اینگونه عمل 
مى کند که شما باید سود حاصل از فروش یک قلم از کاالهاى مختلف را کاهش دهید تا مشترى 
قدرت باالترى احساس کرده و تمایل بیشترى براى خرید از شما داشته باشد. بدین ترتیب سود 
شما از فروش یک قلم کاال کاهش اما سود کلى تان به واسطه افزایش تعداد فروش در بازه زمانى 
مشخص، بیشتر مى شود.  این روش که به خواست و هوش اقتصادى مشترى نیز احترام بیشتر مى 
گذارد، باعث ایجاد مشتریان وفادار براى مراکز فروش شده و در نهایت با رونق بخشیدن به کار 

آنها، سود کلى شان را نیز افزایش مى دهد.

   وحید میرزائى
 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه کتاب هاى فروش و بازاریابى  

درحالیکه طبق گفته معاون سازمان مالیاتى، مشاغل بایستى از ابتداى سال جارى کارتخوان 
استفاده مى کردند؛ اما رئیس سازمان مالیاتى در جدیدترین اظهارات خود اعالم کرد که به 
دلیل شیوع ویروس کرونا تمام تکالیف مالیاتى به تعویق افتاده اند بنابراین، الزام مشاغل به 

استفاده از کارتخوان به شهریورماه سال جارى منتقل مى شود.
به گزارش ایسنا، ســازمان امور مالیاتى از شهریور سال گذشته معادل 15 گروه از فعاالن 
اقتصادى که حدود 50 شــغل مى شــوند را دســته بندى کرد تا براى شفاف  شدن درآمد، 
جلوگیرى از فرار مالیاتى و کمک به فرآیند حسابرسى مالیاتى مکلف به ثبت نام در سامانه 
پایانه فروشــگاهى و استفاده از کارتخوان باشند که اولین گروه از آن ها، پزشکان و فعاالن 
حوزه درمان (که مجوز فعالیت آن ها توســط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، 
سازمان نظام پزشکى ایران یا سازمان نظام دامپزشکى و سازمان دامپزشکى صادر مى شود) 

بودند.
این در حالى است که طبق اطالعات اعالم شده از سوى سازمان امور مالیاتى، تا پایان سال 
1398 فقط 50 درصد از پزشــکان با وجود جریمه اى معــادل دو درصد فروش، اقدام به 
ثبت نام در پایانه فروشگاهى کرده اند و هنوز نیمى از پزشکان از این قانون تبعیت نکرده اند.

پس از الزام پزشکان، نوبت به وکال براى ثبت نام در پایانه فروشگاهى و استفاده از کارتخوان 
رسید که از اول مهر ماه سال 1398 ثبت نام آن ها شروع شد و تا آخر دى ماه نیز ادامه داشت 
و معاون سازمان امور مالیاتى از امکان مجدد وکال براى ثبت نام بعد از مهلت قانونى که تا 
پایان دى ماه بود، در این سامانه خبر داد و بر این اساس وکالیى که پس از تاریخ تعیین شده 
اقدام به ثبت نام در سامانه صندوق فروش کنند، مشمول جریمه اى که در زمان رسیدگى به 

اظهارنامه مالیاتى آن ها مشخص مى شود، خواهند شد.
تاکنون سازمان امور مالیاتى اطالعات و آمارى درباره تعداد ثبت نام وکال در پایانه فروشگاهى 
اعالم نکرده و تنها پس از اتمام مهلت وکال براى نصب کارتخوان اعالم کرده که آن ها از 
ابتداى سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه 

پرداخت بانکى) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) مطابق مقررات هستند.
 الزام 15 گروه شغلى به استفاده از کارتخوان در سال 99

پیش از این، مهلت قانونى ثبت نام مشموالن 15 گروه شغلى براى نصب سامانه فروشگاهى 
30 دى ماه ســال 1398 بود که به پایان رســید و پس از آن معاون سازمان امور مالیاتى، از 
الزام مشــموالن 15 گروه شغلى در ابتداى سال 1399 از استفاده از سامانه صندوق فروش 
(پایانه پرداخت متصل به شــبکه پرداخت بانکى) و صدور صورتحساب فروش(فاکتور) 

مطابق مقررات خبر داد.
بر این اساس، صاحبان مشاغل و حرف مشمول باید با مراجعه به درگاه عملیات الکترونیکى 
سازمان امور مالیاتى کشور، نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه فروشگاهى یا پایانه هاى 

پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکى خود (کارتخوان هاى بانکى) اقدام کنند.
 تمدید مهلت الزام مشاغل به نصب کارتخوان 

اکنون رئیس ســازمان امور مالیاتى در جدیدترین اظهاراتش به ایسنا اعالم کرد که به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، اجراى تمام تکالیف مالیاتى را چند ماهى به تعویق انداخته ایم و الزام 
مشاغل هم به استفاده از کارتخوان که قرار بود فروردین ماه سال 1399 عملیاتى شود، به 

شهریور ماه سال جارى منتقل مى شود.
گفتنى است که صندوق مکانیزه فروش یک سیستم حسابدارى فروش کامپیوترى است 
که با استفاده از نرم افزارهاى حسابدارى فروشگاهى در مدل هاى مختلف عرضه مى شوند. 
همچنین، از این سیســتم براى ثبت اطالعاتى همچون خریــد و فروش، موجودى کاال، 
نگهدارى هزینه در یک واحد شغلى و در جهت اجراى هر چه بهتر از قوانین و مقررات 

مربوط به مالیات استفاده مى شود.

 مشموالن نصب کارتخوان چه کسانى هستند؟
15 گروه شغلى که باید از شــهریور ماه براى اتصال به سامانه فروشگاهى اقدام کنند، بدین 

شرح هستند:
1. وکال

2. مشاوران حقوقى و مشاوران خانواده
3. دفاتر اسناد رسمى
4. مشاورین امالك

5. تاالر پذیرایى، رستوران ها، چلوکبابى ها، کبابى ها، اغذیه فروشى ها و فست فودى ها، سفره 
خانه هاى سنتى و کافى شاپ ها، کترینگ ها و تهیه غذاها، قهوه خانه ها، سالن هاى غذاخورى و 
باغ تاالرها، باغ سراها، طباخى ها، آش و حلیم پزى ها، جگرکى ها، کته کبابى ها، بریانى فروشى ها 

و مشاغل مشابه
6. مرکز اقامتى از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمان پذیرها، مهمان سراها، مهمان خانه ها، 

مسافرخانه ها، باغ ویالها، اقامتگاه هاى بین راهى و متل ها
7. نمایشــگاه ها و فروشگاه هاى وسایط نقلیه موتورى(به اســتثناى ماشین آالت راهسازى، 

ساختمانى و کشاورزى)
8. آرایشگاه هاى مردانه و زنانه

9. آجیل و خشــکبار فروشى ها (به استثناى مشمولین ماده (81) قانون مالیات هاى مستقیم و 
واردکنندگان)

10. قنادى ها و شیرینى فروشى ها، آب میوه فروشى ها، بستنى و فالوده فروشى ها
11. میوه و تره بار فروش هاى مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشى هاى میوه و تره بار، 

میوه فروشى ها
12. مجموعه هاى فرهنگى و ورزشى

13. لوازم تحریر و نوشت افزارفروشى ها (به استثناى تولید کنندگان و وارد کنندگان)
14. بازى هاى رایانه اى(گیم نت ها) و کافى نت ها

15. دفاتر خدمات ارتباطى (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستى)، دفاتر 
خدمات الکترونیکى (از جمله دفاتر پلیس+10، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات 

پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایى).

با شیوع ویروس کرونا

مهلت مشاغل براى نصب کارتخوان تمدید شد

     گروه بازار  
trades@jahaneghtesad.com

     گروه توسعه 
development@jahaneghtesad.com

با موافقت رهبران اتحادیه اروپا، صندوق اضطرارى یک تریلیون یورویى براى کمک به بهبود 
شرایط ناشى از کرونا ایجاد خواهد شد. به گزارش ایبنا، رهبران اتحادیه اروپا موافقت کرده اند 
که صندوق اضطرارى یک تریلیون یورویى را براى کمک به بهبود شرایط ناشى از بیمارى 
همه گیر ویروس کرونا ایجاد کنند. ارائه جزئیات این صندوق تا تابستان به تأخیر افتاده است.

به گزارش فرانس 24، درحالى که دفتر مرکزى اتحادیه اروپا در بروکسل به همراه بسیارى از 
کشــورهاى اروپا در قرنطینه به سر مى برند، رهبران 27 کشور اروپایى با برگزارى کنفرانس 

ویدئویى چهارساعته به بررسى برنامه توسعه اى و بودجه مشترك براى سال هاى 27 -2021 
پرداختند. بودجه مشترك چندساله حدود یک درصد از تولید اقتصادى اتحادیه اروپا را شامل 
مى شود که مدت ها است به یکى از بحث انگیزترین موضوعات اعضاى اتحادیه اروپا تبدیل 
شــده است. به نوشته فرانس 24، اگرچه«جوزپه کنته» نخست وزیر ایتالیا پس از پایان این 
نشست از  آن به عنوان "پیشرفت بزرگ" استقبال کرد، اما اجراى این طرح آسان نخواهد بود.
امانوئل مکرون رئیس جمهورى فرانســه گفت: اختالف میان اعضاى اتحادیه اروپا در مورد 

اینکه آیا این صندوق باید وام هاى بالعوض را تأمین کند یا وام هاى ساده، ادامه دارد.
مکرون تصریح کرد، اگر اروپا میزان وام به دیگران را افزایش دهد، کشورهاى بدهکار مانند 

ایتالیا، بلژیک و یونان را با بدهى هاى بیشتر مواجهه خواهد کرد.
قاره اروپا با بیمارى سخت کووید 19 و شوك شدید اقتصادى روبه رو است و همین امر منجر 
به بسته شدن مرزها در سراسر اتحادیه اروپا شده و این وضعیت موجب شده تا برخى اعضاى 

این اتحادیه براى تأمین تجهیزات پزشکى مورد نیاز تالش کنند.

موافقت اروپا با ایجاد صندوق اضطرارى یک تریلیون یورویى براى جبران اثرات کرونا

 سال بیست و هشتم 
 شماره 7283          
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