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از همان روزهای نخس��ت که بحث اخذ مالیات ارزشافزوده از بخشهای مختلف اقتصاد کشور مطرح شد،
صنف طال و جواهر نیز بهعنوان یکی از مشاغل پردرآمد موردتوجه اذهان عمومی و دولت بوده است .اما زمانی
که این قانون اعمال ش��د انتقادات و مقاومتهای ش��دیدی ازس��وی فعاالن این حوزه نسبت به سیاستهای
مالیاتی دولت صورت گرفت که اصلیترین آنها بر محور س��رمایهای بودن طال اس��توار بود .البته این استدالل
که کماکان نیز مطرح میشود ،از طرف دولت و مشخصا سازمان امور مالیاتی کشور رد میشود و این نهادها
انتقادات فعاالن صنف طال و جواهر را دارای توجیهات بیپایه و اس��اس میدانند که اصلیترین دلیل آن آگاه
نبودن افراد این بخش و همچنین ترس از شفافسازی فعالیتهای اقتصادیشان است .اما فعاالن این صنف
معتقدند طال کاالیی س��رمایهای محسوب میشود و نباید مش��مول مالیات ارزش افزوده شود .فعاالن بر این
باورند که ارزش افزودهای در این بین ایجاد نمیش��ود که دولت بخواهد از این محل درآمدی کس��ب کند و
مالیات بگیرد.

در مقابل نظر فعاالن بازار طال ،دولت معتقد اس��ت در نظام مالیاتی
ایران ،طال کاالیی اس��ت که باید از اصل و هزینههای تولید آن مالیات
دریافت ش��ود .هرچند دولت نیز سرمایهای بودن طال را رد نمیکند اما
بر این نکته تاکید دارد که هیچ استثنایی برای طال و ارز وجود ندارد و
فعاالن این حوزه باید مالیات ارزشافزوده را پرداخت کنند.
ای��ن بحث ک��ه از س��الها پیش در جری��ان بوده ،هفته گذش��ته با
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و

 پ�س نقدتان ب�ه دولت ب�رای اخ�ذ مالیات
ارزشافزوده از فعاالن بازار طال چیست؟
بای��د توجه داش��ت که وقت��ی صحب��ت از مالیات
ارزشاف��زوده میش��ود ،باید از صنوفی ای��ن مالیات
اخذ ش��ود که تولیداتشان برای جامعه ارزش افزوده
داشته باشد .با این وجود در بسیاری از موارد دولتها
معافیتهای��ی را ب��رای برخی از بخشه��ای تولیدی
اقتصاد در نظر میگیرند تا باعث افزایش اش��تغالزایی
در جامعه ش��وند .وقتی چنین اتفاقی رخ میدهد در
وهله اول اشتغالزایی ایجاد میشود ،تولید هم افزایش
پیدا میکن��د و در نهایت میزان صادرات کش��ور نیز
بهطرز فزایندهای بیش��تر میش��ود .این چرخه باعث
ارزآوری برای اقتصاد کشورمان خواهد شد.
 در صنف طال و جواهر چطور؟
همانطور که پیشتر نیز گفته ش��د من موافق اخذ
مالی��ات از بخشه��ای مختلف اقتصادی هس��تم اما
نباید فراموش کرد که اس��م مالی��ات ارزش افزوده بر
پیش��انیاش مهر شده و مفهومش مشخص است .این
مالیات باید پس از بررس��ی و مطالعات کارشناس��انه
دقیق از بخشهایی گرفته ش��ود که ارزش افزودهای
در جامعه تولید میکنند.
 سازمان امور مالیاتی کش�ور معتقد است با
کار کارشناس�ی بخشهای مختلف را موظف به
پرداخت کرده ،چرا فعاالن حوزه طال و جواهر به
اخذ مالیات ارزشافزوده توس�ط دولت اعتراض
دارند؟
اینطور به نظر نمیرس��د .میدانی��م که در همان
روزهای نخس��ت وض��ع مالیات ارزشاف��زوده تمامی
بخشهای تولی��دی را موظف ب��ه پرداخت  ۳درصد
مالیات کردند ،س��پس  ۶درصد ،بعدا  ۸درصد و حاال
ه��م  ۹درصد مالی��ات ارزشافزوده گرفته میش��ود.
امروز هم ک��ه میبینیم صحبت از افزایش این میزان
اس��ت .باید توجه داشت در حوزه طال  ۹۹درصد نرخ،
نرخ پایهای اس��ت که برای طال مش��خص میش��ود؛

اع�لام خبر تصمیم کمیس��یون تلفی��ق مبنی بر افزای��ش  ۶درصدی
مالیاتارزشافزوده در بودجه  ۱۴۰۰بار دیگر باال گرفت.
البت��ه پس از رد کلیات بودج��ه در مجلس یازدهم فعال این بحثها
موضوعیت��ی ندارند ،اما در هر حال اصل این مناقش��ه س��ر جای خود
باقی اس��ت؛ از همین رو
با یکی از فعاالن کهنهکار حوزه طال و
جواهر به گفتوگو نشس��ته تا در ای��ن زمینه نظر تولیدکنندگان را نیز

یعنی ما طالی خام را با نرخ یک میلیون و  ۱۰۰هزار
توم��ان میخریم و آن را تبدی��ل به مصنوع میکنیم
و با افزای��ش کمتر از یک درص��دی قیمت ،آن را به
مصرفکننده میفروشیم .در واقع سودی که در ازای
اجرت دریافت میشود ،کمتر از یک درصد است ،این
در حالی اس��ت که در بخشهای مختلف میزان سود
تولیدیها بهمراتب بیش��تر از بخش طال اس��ت .حاال
ف��رض کنید  ۹درصد ارزش اف��زوده هم از این مقدار
کاس��ته ش��ود .دیگر درآمدی برای تولیدکننده باقی
نمیمان��د که بخواهد با آن به فعالیتش در بازار ادامه
دهد .در این صورت طبیعتا ش��اهد بیکار شدن تعداد
بس��یار زیادی از ش��اغالن در این بخش خواهیم بود.
این سلس��له اتفاقات هیچ نتیجهای جز حاکم ش��دن
فضای رکود در اقتصاد کشور نخواهد داشت.
در صورتی که رکود گریبانگیر اقتصاد کش��ور شود،
دیگر ارزش افزوده یا درآمدی وجود نخواهد داش��ت
که دولت بتواند از طریق مالیات آن ،هزینههای جاری
خ��ود را تامین کن��د .از طرفی هم نهتنها نتوانس��ته
درآمد حاصل از مالیات را کس��ب کند ،بلکه شرایطی
را بهوجود آورده که باید بیمه بیکاری فعاالنی که کار
خود را در پی سیاس��تهای غلطش از دست دادهاند،
پرداخت کند!
 ب�ا ای�ن ح�ال اوص�اف چش�مانداز افزایش
مالیات ارزشاف�زوده وجود دارد؛ نظر ش�ما در
این باره چیست؟
بگذارید جور دیگری پاس��خ ده��م؛ در حوزههایی
مانند پتروش��یمی گفته میش��ود دول��ت باید ۸۰۰
میلی��ون تومان هزین��ه کند تا یک موقعیت ش��غلی
ایج��اد ش��ود .در بخشهایی هم که زی��ر نظر و طبق
قوانین وزارت کار فعالیت میکنند این مبلغ به ۱۰۰
میلیون تومان میرسد.
ح��اال در بخش طال و جواهر ک��ه بخش خصوصی
میخواهد هزینههای ایجاد موقعیت شغلی را متقبل
ش��ود و به اقتصاد کش��ور کمک کن��د ،میبینیم که

قانون مالیات ارزش افزوده از نیمه دوم سال  ۸۹به صنف طال و جواهر ابالغ
ش��ده و این مالیات از اجرت س��اخت محاسبه و اخذ میشود؛ برای مثال اگر
نرخ یک گرم طالی خام را  ۱۱۵۰۰۰تومان و اجرت متوس��ط برای هر گرم
کار س��اخته ش��ده را  ۱۵۰۰۰تومان در نظر بگیریم ،مبلغ طال و اجرت برای
هر گرم  ۱۳۰۰۰۰تومان و به این مبلغ  ۷درصد سود فروشنده نهایی (مغازه
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اقتصاد ایران سالهاس��ت که با تورم دست
به گریبان اس��ت .باتوجه به تورم مزمنی که
اقتصاد ما را گرفتار کرده ،ش��اهد این هستیم
ک��ه ارزش پول مل��ی کش��ورمان در مقاطع
زمان��ی مختلف مدام رو ب��ه کاهش گذارده و
نرخ برابری ارز نیز همه س��اله در حال تغییر
اس��ت .اما مس��ئله کنترل تورم در سالهای
اخیر بدل به یکی از معضالت اصلی مسئوالن
اقتصادی کشور ش��ده که باعث شد روند رو
به کاهش ارزش پول ملی با ش��دت بیشتری
ادامه داشته باشد .اما واقعا باتوجه به شرایط
موجود برای کنترل ت��ورم و نجات ریال چه
کار باید کرد؟
پیش از هر چیز باید این را در نظر داش��ت
که همه دولتها موظفند منابع مالی خود را
روی درآمدهای پایدار استوار کنند تا اقتصاد
دچار مش��کالتی نظیر تورم هم نش��ود .یکی
از بهترین مناب��ع درآمدی پایدار اخذ مالیات
توسط دولتها است که البته از قرنها پیش
هم مالیات بهعنوان منبع درآمدی حکومتها
بهشمار میرفته است.
متاس��فانه از روزی که پ��ول کاغذی رواج
یاف��ت و دولته��ا انتش��ار اس��کناس را آغاز
کردن��د ،مش��کالتی از جمله تورم ناش��ی از
استقراض دولت از بانک مرکزی ایجاد شد که
ما در ایران همچنان با این مشکل مواجهیم.
عالوه بر استقراض از بانک مرکزی وابستگی
بودجه ب��ه نفت نیز یکی دیگر از مش��کالت
اس��ت .بهطوری که همواره درآمدهای دولت
ایران به فروش مناب��ع طبیعی متکی بوده و
این مس��ئله به خودی خ��ود میتواند عاملی
برای ایجاد تورم باش��د و اینطور هم ش��ده
اس��ت .البته وقتی صحب��ت از منابع طبیعی
میش��ود ،نبای��د موض��وع را فقط ب��ه نفت
خالص��ه کرد ،بلک��ه معادن و ...ه��م در این
زمره قرار میگیرن��د ،چراکه همگی بهعنوان
مناب��ع ناپای��دار ب��رای دولتها به حس��اب
میآین��د و همی��ن مس��ئله باعث ش��ده هر
سال با پدیده کس��ری بودجه مواجه باشیم،
چراکه درآمدهای منابع طبیعی ،بهویژه نفت
ارتباط مس��تقیمی با روابط و شرایط سیاسی
دارد .ب��ا وجه به تاثیر این موارد بر نرخ نفت،
درآمده��ای مالیات��ی بای��د جایگزین چنین
درآمدهای ناپایدار و تورمزایی ش��ود تا دولت
مجبور به استقراض از بانک مرکزی نشود.
اقتص��اد ه��ر کش��وری ان��دازهای دارد که
تعیینکنن��ده می��زان درآمد دول��ت از محل
مالیات اس��ت .دولتها نیز بای��د هزینههای
خ��ود را به اندازه مالیاتی که امکان تامین آن
وجود دارد ،در نظر بگیرند .البته گاهی مانند
آنچه در ایران شاهد هستیم ظرفیت مالیاتی
کش��ور باالتر از حدی است که توسط دولت
گرفته میش��ود ک��ه میت��وان آن را افزایش
داد .در کل میتوان به این تعبیر رس��ید که
دولته��ا نمیتوانند پاش��ان را از گلیمش��ان
فراتر بگذارند و حد و مرز هزینهکرد دولتها
هم دقیق��ا همین درآمدهای مالیاتی اس��ت.
اگر دولت��ی چنین خطایی را مرتکب ش��ود،
به احتمال بس��یار زی��اد تبدیل به یک دولت
بدهک��ار مانند یون��ان و ترکیه میش��ود که
اقتصاد کش��ور را در آین��ده نهچندان دور به
زمین خواهد زد .از س��وی دیگر برای کاهش
کسری بودجه دولت باید هزینههای دولتی را
کاهش دهد .اگر دولتها به اندازه نیاز اقتصاد
کش��ور فعالیت کنن��د ،قطعا مش��کلی بهنام
کس��ری بودجه نیز ایجاد نمیشود؛ بهعبارت
دیگر وقتی دولتها تصمیم به انجام اقداماتی
فراتر از حد توان درآمدی کش��ور میگیرند،
مجب��ور به تهیه پول از هر منبعی میش��وند
که سادهترین راه نیز انتشار پول توسط بانک
مرکزی اس��ت .در این بین همچنان موضوع
اس��تقالل بانک مرکزی مطرح است .باوجود
اینکه بس��یاری درباره بانک مرکزی مستقل
داد س��خن میدهند ،مفهومی با این مضمون
در عمل وجود خارجی ندارد .اس��تقالل بانک
مرک��زی در هیچ کش��وری بهمعن��ای واقعی
کلمه وجود ندارد .البته ممکن است صحبت
از بان��ک مرکزی مس��تقل مطرح باش��د اما
این نهاد هم زیرمجموعه س��اختار حاکمیتی
کشورهاس��ت .هیچ دولتی اجازه نخواهد داد
بان��ک مرک��زی سیاس��تهایی را در تضاد با
سیاس��تگذاریهای کالن کشور اتخاذ کند،
ام��ا اگر دولتها دس��ت بان��ک مرکزی را در
اتخاذ تصمیمات تخصصی باز بگذارند ،ممکن
است مسئله انتشار پول و رشد پایه پولی هم
کنترل شود.

با عضو هیاتمدیره اتحادیه طال و جواهر ایران مطرح شد
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جویا شود.
عباداهلل محمدول��ی ،عضو هیاتمدیره اتحادیه ط�لا و جواهر ایران
و کارش��ناس بازار یک��ی از قدیمیتری��ن فعاالن این حوزه اس��ت که
انتقادات جدی به رویکرد دولت در زمینه تدوین و اجرای قانون مالیات
ارزشافزوده داش��ته و این انتقادات را با
در میان گذاشته است.
در ادامه مشروح این گفتوگو را میخوانید.

دولت با اهرمهایی مانند مالیات ارزشافزوده دستش
را بسته است.
 اما نمیتوان دولتها را از اخذ مالیات برحذر
داشت .اقتصاددانان معتقدند پایدارترین درآمد
غیرتورمزای دولتها همین مالیات است.
در ابتدای گفتوگو هم تاکید کردم که اصال مخالف
اخذ مالیات نیستم و بهطور قطع هیچ فعال اقتصادی و
شهروندی هم مخالف اجرای قانون و کاهش وابستگی
بودجه و دولتها به نفت نیس��ت .سخن من این است
که تولیدکنندگان و فعاالن بازار طال و جواهر منفعتی
نصیبش��ان نمیش��ود که بخواهیم از آنها  ۹درصد و
ش��اید بیش��تر مالیات ارزشافزوده بگیریم .مالیات را
باید از بخشهای فروش��گاهی و واسطهای گرفت که
بخشهای غیرمولد اقتصاد هستند.
 فک�ر میکنید مش�کل اصل�ی در ایجاد این
اختالفنظ�ر کجاس�ت؟ دولت نیز قطع�ا به این
مسائل واقف است.
مشکل نگاه کوتاهمدت مسئوالن به مسائل است .در
اقتصاد دچار روزمرگی شدهایم .دولت فقط به فکر این
اس��ت که از هر محلی که امکانش وجود دارد ،کسری
بودجه خود را برای سال آینده تامین کند ،اما به این
فکر نمیکند که عواقب این کار چیست؟!
 نتیجه این وضعیت چیست؟
منصرف ش��دن س��رمایهگذاران بخش خصوصی از
ورود ب��ه بخشهای تولیدی که میتواند چرخ اقتصاد
کش��ور را بچرخاند! به همین دلیل اس��ت که اقتصاد
ما به ی��ک اقتصاد تکمحصولی تبدیل ش��ده و تمام
اتکای��ش را بر فروش و ص��ادرات نفت و فرآوردههای
نفتی ق��رار داده اس��ت .قدرتهای جهان��ی هم این
موض��وع را بهخوبی دریافتهاند و تا ما میگوییم باالی
چش��متان ابروست ،قهر میکنند و نفتمان را تحریم
میکنند تا نتوانیم نفت بفروشیم.
در حال��ی که م��ا میتوانیم ب��رای صنایع مختلف
امتیازاتی را در نظر بگیریم تا س��رمایهگذاران از ورود

روش محاسبه مالیات ارزش افزوده طال

خردهفروش��ی) اضافه و در نهایت مبلغ هر گرم طالی ساخته شده با اجرت
و س��ود مغازهدار  ۱۳۹۰۰۰تومان خواهد بود .براس��اس اعالم سازمان امور
مالیاتی باید به این مبلغ  ۹درصد هم ارزش افزوده اضافه و از مشتری اخذ و
به این سازمان پرداخت شود؛ یعنی برای هر گرم طال حدود  ۱۲۵۰۰تومان
هم به مبلغ فروش اضافه ش��ود .ضمن اینکه باید در نظر گرفت طال کاالیی

ب��ه بخشهای تولیدی اس��تقبال کنند؛ ن��ه اینکه به
محض ورودش��ان به این عرصه شروع به سنگاندازی
پیش پایشان کنیم.
 اگ�ر چنی�ن رونق�ی ایج�اد ش�ود ،طبع�ا
درآمده�ای مالیات�ی دول�ت نیز افزای�ش پیدا
خواهد کرد.
نهتنه��ا درآمده��ای مالیات��ی با توس��عه واحدهای
تولی��دی و رونق تولید افزایش پیدا میکند ،بلکه دنیا
هم دیگر س��راغ تحریم ما نخواهد رفت ،چراکه تمام
کش��ورهای دنی��ا به این باور میرس��ند که تحریم به
میزانی که بای��د در اقتصاد ایران اثرگذار نخواهد بود.
کشور ما به لحاظ کمی و کیفی در دنیا موقعیت یگانه
و اس��تثنایی دارد که تقریبا هیچ سرزمین دیگری از
آن برخوردار نیس��ت؛ از نیروی کار گرفته تا مس��اعد
بودن ش��رایط محیطی .با این همه در حمایت عملی
از تولید و رونق آن دچار س��یکل معیوبی هستیم که
مدام بخشهای تولیدی را سرکوب میکند.
 در نهای�ت فک�ر میکنی�د اگ�ر مالی�ات
ارزشاف�زوده افزای�ش یاب�د واکنش ب�ازار چه
خواهد بود؟
باز هم تاکید میکنم در این بخش ارزش افزودهای
ایجاد نمیش��ود که بخواهند حتی یک درصد مالیات
بگیرند ،چه برس��د ب��ه اینکه همی��ن  ۹درصد را نیز
افزایش دهند.
اگ��ر هم چنی��ن تصمیمی گرفته ش��ود ،نتیجهای
جز بسته ش��دن واحدهای تولیدی و همچنین بیکار
ش��دن نیروی کار مولد نخواهد داش��ت .ضمن اینکه
بای��د در نظر گرفت طال کاالیی اس��ت که دوباره وارد
چرخه و تبدیل به محصول س��اخته ش��ده میشود؛
یعن��ی بهعنوان مثال از یک کیلو طال که قرار اس��ت
چندین بار ساخته و دوباره ذوب شده و دوباره ساخته
ش��ود ،چند بار مالیات ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟
بنابرای��ن مالیات ارزش افزوده باید از اجرت س��اخت
محاسبه و اخذ شود.

اس��ت که دوباره وارد چرخه و تبدیل به محصول س��اخته ش��ده ،میشود؛
بنابراین مالیات ارزش افزوده باید از اجرت س��اخت محاس��به و اخذ ش��ود.
مثال باال را در نظر میگیریم که به هر گرم طال با مبالغ ذکر شده ۱۲۵۰۰
توم��ان مالیات ارزش افزوده تعل��ق میگیرد ،در حالی که اگر اجرت جنس
مالک قرار گیرد ،برای هر گرم  ۱۳۵۰تومان میشود.

باجه خبر
 تخصیص  ۷۶درصد تسهیالت اگزیمبانک ایران
به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

معاون اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد :از ۸۳
هزار و  ۳۵۵میلیارد ریال تس��هیالت پرداختی به مشتریان در
س��ال جاری بالغ بر  ۶۳هزار و  ۳۸۵میلی��ارد ریال معادل ۷۶
درصد به تسهیالت سرمایه در گردش تخصیص یافته است.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک توس��عه صادرات ایران ،رضا
س��اعدیفر در آس��تانه چهلودومین س��الگرد پیروزی انقالب
اس�لامی ،براس��اس گزارش  ۹ماهه از عملکرد ای��ن بانک در
ح��وزه اعتبارات ،گفت :این بانک باتوجه به تحریمهای ظالمانه
بینالمللی علیه کش��ورمان با هدف کم��ک به تابآوری تولید
صادراتمح��ور در براب��ر چالشهای ناش��ی از محدودیتهای
بهوج��ود آمده ،تامین مالی تولید در قالب اعطای س��رمایه در
گردش را در دستور کار قرار داده است.
وی اعالم کرد :حجم قراردادهای فعال از محل سپردهگذاری
ریالی منابع صندوق توسعه ملی  ۲۳هزار و  ۱۰۰میلیارد ریال
اس��ت که صرفا  ۶۰۰میلیارد ری��ال از آن مربوط به طرحهای
دانشبنی��ان و مابق��ی برای س��رمایه در گردش به مش��تریان

تخصیص یافته است.
معاون اعتبارات بانک توس��عه صادرات ای��ران با بیان اینکه
قراردادهای ارزی فعال از محل منابع صندوق توس��عه ملی در
این بانک ش��امل قراردادهای ارزی و سپردهگذاری ارزی فعال
اس��ت ،اظهار کرد :قرارداد عاملیت ارزی س��ال  ۱۳۹۹به مبلغ
 ۲۰۰میلی��ون دالر برای اعطای تس��هیالت ب��ه طرحها بوده و
مبلغ  ۸۰۰میلیون دالر از محل قراردادهای سپردهگذاری ارزی
فعال بهمنظور توسعه میادین مشترک نفتی تخصیص یافته که
به شرکت نفت و گاز صبا اروند اعطا شده است.

 جشنواره «رفاه ملی» بانک ملیایران

همزم��ان با آغاز دهه مب��ارک فجر ،جش��نواره «رفاه ملی»
از امروز ۱۲ ،بهمن در سراس��ر کش��ور آغاز ش��د و تا پایان ۱۲
فروردین سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،در راس��تای تقدیر
از اعتماد مش��تریان بانک ملی ایران و ایجاد مزیت برای آنها و
در پ��ی تفاهم بین این بانک و فروش��گاه زنجیرهای رفاه از ۱۲
بهمن جشنواره رفاه ملی برگزار میشود.
تمام��ی دارندگ��ان کارتهای این بانک ک��ه هنگام خرید از

فروشگاههای زنجیرهای رفاه سراسر کشور ،از کارتهای صادر
ش��ده توس��ط بانک ملی ایران روی کارتخ��وان همین بانک
استفاده کنند ،در این جشنواره شرکت داده خواهند شد.
دارندگان همه کارتهای بانکی ش��امل کارت نقدی ،کارت
هدیه و بنکارت که توس��ط بانک ملی ایران صادر شده باشد،
میتوانند ش��انس خود را برای برنده ش��دن در این جش��نواره
امتحان کنند.

 رونمایی از پروژه ملی بیمه آرمان

از پ��روژه ملی بیمه آرمان با عنوان دس��تگاه مکانیزه صدور
بیمهنامههای مسافرتی برای اتباع خارجی ( )INEXرونمایی
شد.
به گ��زارش روابط عمومی بیم��ه آرمان ،کامبی��ز پیکارجو،
مدیرعامل شرکت بیمه آرمان اظهار کرد :بیمه آرمان با تحقیق
و مطالع��ه ف��راوان و بکارگیری نیروهای مج��رب و متخصص
توانس��ت دس��تگاهی با قابلیت دریافت و شناسایی ارز و چاپ
بیمهنامه طراحی کرده و پروژه ملی تحت عنوان صدور مکانیزه
بیمهنامه مس��افرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به کشور با نام
تجاری  INEXرا ارائه کند.

حمیدرضا امیرحسنخانی ،عضو هیات مدیره و معاون اجرایی
ش��رکت نیز بیان کرد :بنا به تصمیمات سندیکای بیمهگران و
بیمه مرکزی ،هر کدام از مرزها بهصورت پایلوت به شرکتهای
بیمه واگذار و بیمه آرمان صرفا بهعنوان مجری پروژه INEX
با س��ایر ش��رکتها همکاری خواهد کرد و عملیات بیمهگری
توسط شرکتهای منتخب بیمه مرکزی اجرا خواهد شد.
وی اف��زود :در ح��الحاضر  ۴۰دس��تگاه در  ۵م��رز جلفا،
بیلهسوار ،آس��تارا ،نوردوز ،فرودگاه امام خمینی (ره) در کشور
اجرایی و بهصورت پایلوت نصب شده که بعد از گذراندن بحران
کرونا و باز ش��دن مرزها این دستگاهها به صورت عملیاتی وارد
فاز اجرایی خواهند شد و بیمهنامه اتباع بهصورت مکانیزه صادر
خواهد شد.
مبلغ سرمایهگذاری این پروژه جمعا  ۴۰میلیارد تومان بوده
ک��ه باعث ارزآوری و س��اماندهی بیمه اتب��اع و ارتقای صنعت
بیمه خواهد شد.
مدیرعامل بیمه آرمان اف��زود :بیمه آرمان حضور خود را در
بازار سرمایه قویتر و پررنگتر کرده و در تالش است با کنترل
پرتفوی به کانال سوددهی مستمر و پایدار برسد.

