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نرخ های جدید سود سپردههای
بانک ایران زمین

بر اساس مصوبه بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران با هدف حفظ ارزش پول ملی
و حصول به نرخ تورم و ایجاد ثبات در نظام
پولی و مالی کشور نرخ جدید سود سپردههای
سرمایهگذاری در بانکها اعالم شد.
بانک ایران زمین بر اساس مصوبه بانک
مرکزی و شورای پول و اعتبار درخصوص
سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای
سرمایهگذاری نرخ جدید سود سپرده های
بانکی خود را اعالم کرد.
نرخ سود سپردههای سرمایهگذاری در بانک
ایران زمین به شرح زیر است:
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت عادی ۱۰
درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه سه
ماهه  ۱۲درصد
سپرده سرمایهگذاری کوتاه مدت ویژه شش
ماهه  ۱۴درصد
سپرده سرمایهگذاری با سررسید
یک سال  ۱۶درصد و نرخ سود سپرده
سرمایهگذاری با سررسید دو سال نیز ۱۸
درصد است.
سقف نرخ سود علیالحساب سپردههای
سرمایهگذاری که به پیشنهاد بانک مرکزی
و با هدف حفظ ارزش پول ملی و حصول به
نرخ تورم هدفگذاری شده و ایجاد ثبات در
نظام پولی و مالی کشور در جلسه شورای پول
و اعتبار در  ۲۴تیر  ۱۳۹۹به تصویب رسیده
است.

خبر

کاهش ارزش پول ملی ،حال بیمههای عمر و سرمایهگذاری را ناخوش کرده است

جشنواره «عید تا عید» بیمه ملت

جشنواره «عید تا عید» بیمه ملت به مناسبت
عید سعید قربان و عید سعید غدیر از تاریخ 10
مرداد آغاز میشود و تا  18مردادماه ادامه دارد.
جشنواره تخفیفهای ویژه انواع بیمهنامههای
این شرکت ،با عنوان جشنواره «عید تا عید»
به مناسبت دهه مهرورزی ،از روز عید سعید
قربان تا عید غدیر برگزار میشود.
بر این اساس ،متقاضیان میتوانند
انواع بیمهنامه بدنه خودرو ،مسئولیت
حرفهای و آتشسوزی را در این جشنواره
با تخفیف ویژه بین  10تا  25درصد،
خریداری کنند.
گفتنی است؛ در این جشنواره ،بیمه بدنه
خودرو با  10درصد تخفیف ،بیمه آتشسوزی
منازل مسکونی با  15درصد تخفیف ،بیمه
آتشسوزی غیرصنعتی با  20درصد تخفیف،
بیمه آتشسوزی صنعتی با  25درصد
ت حرفهای با 15
تخفیف ،بیمه مسئولی 
درصد تخفیف ،بیمه عمر زمانی با  20درصد
تخفیف ،بیمه حوادث انفرادی با  24درصد
تخفیف و بیمه حوادث خانواده با  24درصد
تخفیف در دهه مهرورزی ،از سوی بیمه
ملت به متقاضیان ارائه میشود.
گفتنی است؛ بیمه ملت این جشنواره را
با هدف افزایش فرهنگ بیمه و به منظور
بهرهمندی همه اقشار جامعه از خدمات
بیمهای برگزار میکند.
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جذابیت بیمههای عمر به شرط فوت ،نه به شرط زندگی
این روزها اخباری از جنس قیمت روز سکه و
طال ،نامنویسی محصوالت ایران خودرو و سایپا،
گران شدن ارز ،بهای انواع گوشی ،تغییرات سود
بانکی ،خرید و فروش امالک یا جابهجایی شاخص
سهام هر قدر هم که مهم و خواندنی باشند باز هم
دلیل نمیشود که از کنار اخبار مربوط به بیمههای
عمر و زندگی شرکتهای بیمه بازرگانی بیتفاوت
عبور کنیم.
به گزارش اقتصاد ،۲۴گسترش نفوذ بیمههای
زندگی یکی از اهداف تعیین شده در قانون برنامه
ششم توسعه است و مطابق ماده  ۱۱این قانون
میبایست در بازه زمانی  ۱۳۹۶-۱۴۰۰سهم بیمههای
عمر افزایشی  ۵۰درصدی داشته باشد؛ از سوی
دیگر مطابق تازهترین گزارش بیمه مرکزی در دو
ماهه ابتدایی سال جاری بیمههای عمر و زندگی
رشدی  ۳۷درصدی را پشت سر گذاشتهاند و ارزش
حق بیمه تولیدی آنها بالغ بر هزار و پانصد میلیارد
تومان بوده است.
پرسش مهمی که همین حاال در چهارمین سال
شروع برنامه ششم توسعه با آن مواجه هستیم
این است که آیا نوسانات اقتصادی چند سال اخیر
اجازه خواهند داد تا این قسمت از اهداف تعیین
شده ،محقق شوند؟
مهدی ریاحیفر ،تحلیلگر و کارشناس بیمههای
بازرگانی در پاسخ به این پرسش میگوید :اگر
منظور از گسترش ضریب نفوذ بیمههای عمر و
زندگی ،بیمههای عمر به شرط فوت باشند این
هدف با کمی فرهنگ-سازی و تبلیغات مناسب دور
از دسترس نخواهد بود ،اما اگر منظور روی آوردن
مردم به سمت بیمههای عمر به شرط حیات است؛
جواب این سوال منفی است.
وی در توضیح مقصود میگوید :اعتبار بیمههای
عمر به شرط فوت درست مانند بیمه بدنه خودرو
مربوط به یک بازه زمانی مشخص است؛ در این
نوع بیمه شرکتهای بیمه متعهد میشوند تا در
ازاء دریافت مبلغی مشخص مبلغی را تحت عنوان
غرامت به خانواده بیمه شده متوفی پرداخت کنند؛
به عنوان مثال همین حاال هرفردی میتواند تا در
ازاء پرداخت ساالنه  ۱۲۰هزار تومان حق بیمه خود را
 ۱۰۰میلیون تومان بیمه عمر کند ،بنابراین چنانچه
هر زمان در طی مدت قرارداد شخص بیمه شده
خدای نکرده فوت کند شرکت بیمه موظف خواهد
بود تا غرامت طی شده را به خانواده او پرداخت
کند.
این کارشناس صنعت بیمه میافزاید :واقعیت
این است که این مدل از بیمه عمر کاربردی
پیشگیرانه در برابر حوادث منجر به فوت احتمالی
دارد ،برای همین هم به دلیل ارزان بودنش
متناسب با شرایط مالی بیشتر مردم است و هم به
دلیل ریسک پایینی که دارد تا به امروز با استقبال
شرکتهای بیمه روبهرو بوده است؛ البته وقوع
حوادثی نظیر پاندمی کرونا یا حوادث طبیعی مثل
سیل و زلزله باعث افزایش ریسک این مدل از
بیمههای هستند ،ولی در نهایت سرویسی است
که صنعت بیمه در مواقعی مثل حاال که شرایط

یک تحلیلگر صنعت بیمه با اشاره به اینکه هدف بیمه عمر و سرمایهگذاری در اصل سرمایهگذاری است ،میگوید :همه میدانیم که در ایران برای
سرمایه گذاری هیچ راهی مطمئنتر و پر بازدهتر از ورود به بازارهای سکه و طال ،زمین و مستغالت ،خودرو و بورس نیست پس در نتیجه استقبالی
از این نوع خدمات بیمه نمیشود.
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شانسبیشتری
برایتثبیت
شدن دارند
اقتصادی وخیم و نابسامان است از ارائه آن ضرر
سنگینی نخواهند کرد؛ برای همین با کمی تبلیغ
صحیح و اطالع رسانی درست میتوان ضریب
نفوذ این مدل از بیمه عمر را افزایش داد؛ اصال چرا
راه دور برویم همین بیمه شخص ثالث خودرو که
الزامی است و نداشتن آن تخلف محسوب میشود
در اصل نوعی بیمه عمر به شرط فوت محسوب
میشوند .ریاحیفرد درباره بیمههای عمر به شرط
حیات میگوید :این مدل از بیمهها یکی از سخت
فروشترین محصوالت بیمهای در سراسر دنیا
محسوب میشوند؛ کارکرد این بیمه بیشتر شبیه
بیمههای اجتماعی است که در ایران توسط سازمان
تامین اجتماعی و چند سازمان دیگر ارائه میشود.
اصوال شرکتهای بیمه بازرگانی تمایل چندانی برای
ورود به این بازار ندارند و در مواقعی مثل حاال که
اقتصاد پر از نوسان است در بازار بیمه چه از طرف
متقاضی و چه از طرف عرضهکننده کمتر تمایلی
برای ورود به این مبحث وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف این نوع بیمه
در اصل سرمایهگذاری است ،یادآور میشود :همه
میدانیم که در ایران برای سرمایهگذاری هیچ راهی
مطمئنتر و پر بازدهتر از ورود به بازارهای سکه
و طال ،زمین و مستغالت ،خودرو و بورس نیست
پس درنتیجه استقبالی از این نوع خدمات بیمه
نمیشود .ضمن اینکه این یک قاعده اثبات شده
است که میان سرانه درآمد ملی و رشد بیمههای
عمر به شرط حیات رابطه مستقیم وجود دارد

بنابراین مادامی که درآمدهای عموم مردم در حد
ناچیز است و کسی توانایی پسانداز کردن را ندارد
نمیتوان روی ظرفیت این بخش از بیمههای عمر
حساب کرد.
این تحلیلگر صنعت بیمه خاطرنشان میکند:
ویژگی اقتصاد ایران طوری است داراییها در
بازارهای مربوط به کاالهای با ماندگاری باال شانس
بیشتری برای تثبیت شدن دارند تا ورودشان به
فعالیتهای اقتصادی صنعت بانک و بیمه؛ به بیان
سادهتر شما اگر  ۱۰سال پیش  ۱۰۰میلیون تومان
پسانداز نقدی داشتید و این پول را جایی در بازار
طال یا ارز سرمایهگذاری کرده بودید همین حاال
دارایی شما تقریبا بهروز شده بود ،اما اگر این پول
را مثال در حساب بیمه عمر زماندار سرمایهگذاری
کرده بودید در نتیجه نوسانات اقتصادی اتفاق
افتاده حاال بخشی از سرمایه خود را هم از دست
داده بودید .بدیهی است که در این شرایط نه
مردم و نه شرکتهای بیمه تمایلی به این خدمات
ندارند و تنها مشتریان این خدمات کسانی هستند
که با وجود داشتن وسع مالی تحت پوشش هیچ
بیمه اجتماعی نیستند و برای همین شرکتهای
بیمه خصوصی ناگزیرند تا این خدمات را در کنار
خدمات بیمههای درمانی و عمر به شرط فوت ارائه
کنند تا با ایجاد انگیزه در مشتریان ،توان بالقوه آن
را به بالفعل تبدیل کنند.
ریاحیفرد ادامه میدهد :نمیتوان منکر شد که
ارائه خدمات بیمههای عمر به شرط حیات بدون

دسترسی به بستر اقتصادی مناسب نشدنی است
لذا باید یک بازار امن و سودآور برای فعالیت
اقتصادی وجود داشته باشد تا شرکت بیمه بتواند
در سالهای آتی به تعهدات بلندمدت خود نسبت
به فرد بیمه شده و خانواده عمل کند .برآورد مالی
تعهدات بلند-مدت و بعضا بیننسلی این مدل
از بیمهها کار راحتی نیست .البته در اقتصادهای
پیشرفته و بدون بحران که هم سرانه درآمد مردم
باالست و هم بسترهای امنی برای سرمایهگذاری
بلندمدت وجود دارد این مدل از بیمهها جواب
میدهند ،اما با وضعیتی که در ایران با آن مواجه
هستیم نمیتوان روی این ظرفیت حساب کرد چه
برسد به اینکه بخواهیم امیدوار باشیم که از این
طریق ضریب نفوذ بیمه را افزایش دهیم .باید قبول
کنیم دستکم این مدل از بیمه واجد شرایط کسانی
است که دغدغه مالی چندانی ندارند .تجربه ثابت
کرده که مردم به محض قرار گرفتن در تنگناهای
اقتصادی قراردادهای بیمه خود را در نخسین گام
فسخ میکنند؛ نه فقط بیمههای اختیاری عمر که
حتی بیمههای نیمه اجباری و اجباری هم به همین
سرنوشت دچار میشوند وگرنه چه دلیلی دارد که
بخشی از نیروی کار یا وسائط نقلیه تحت پوشش
هیچ بیمه اجباری نباشند؟ اگر قرار است ضریب
نفوذ این بخش از بیمه افزایش یابد باید ابتدا
مشکالت اقتصادی کشور طوری مرتفع شوند به
نحوی که بستر سرمایه گذاری مطمئن و سودآور
در بازارهای مختلف مهیا شود.

عوارض صادراتی تخممرغ  ٤٠٠تومان در هر کیلوگرم

وزارت صنعت ،معدن و تجارت عوارض صادراتی تخممرغ را به
ازای هر کیلوگرم چهار هزار ریال تا پایان مرداد ماه  ۹۹تعیین کرد.
به گزارش ایرنا ،در بخشنامهای از تعیین عوارض صادراتی
تخممرغ به ازای هر کیلوگرم چهار هزار ریال تا پایان مرداد ۹۹
خبر داد .همچنین از ابتدای شهریور ماه گمرک ایران میزان

عوارض صادراتی را تعیین میکند و نیز سقف میزان صادرات در
هر ماه هشت هزار و  ۵۰۰تن است.
گمرک پیرامون برقراری ممنوعیت صادرات تخممرغ تا بازگشت
آرامش به بازار تخممرغ آورده است ،مطابق مصوبه جلسه ۹۶
تنظیم بازار کشور با توجه به تصمیم های جلسه  ٢٤تیرماه ١٣٩٩
کمیته رصد و پایش تنظیم بازار تخممرغ و از آنجایی که نرخ
تخممرغ در مرغداری اکنون در محدوده قیمت مصوب است،
نسبت به رفع ممنوعیت صادرات تخممرغ و اجازه صادرات از این
تاریخ در چارچوب ضوابط و بر اساس عوارض پیشنهادی به این
شرح اقدام شود.
نرخ دالری صادرات هر کیلوگرم تخممرغ و از آنجایی که
نوسانهای افزایشی غیر متعارف نرخ دالر موجب خروج
غیرمتعارف این کاال میشود و میزان عوارض صادراتی هر کیلوگرم
تخممرغ معادل  ۲۵درصد ارزش ریالی میانگین نرخ دالر در

سامانه سناریت در روز صادرات تعیین میشود.
همچنین به منظورتسهیل و تسریع در انجام صادرات برای
مردادماه سال  ۹۹به ازای هر کیلوگرم چهار هزار تومان ثبت اقدام
شود ،بدیهی است از ابتدا شهریورماه گمرک مکلف میشود با
اخذ متوسط نرخ میانگین موزون دالر از سامانه سناریت بانک
مرکزی نسبت به محاسبه عوارض و اخذ آن اقدام کند و تمام
صادرکنندگان مکلف به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه
اقتصادی کشور مطابق ضوابط ابالغی بانک مرکزی هستند.
سقف میزان صادرات ماهانه تخممرغ معادل میانگین صادرات
چهارماه اخیر (حداکثر هشت هزار و  ۵۰۰تن در ماه) است و
مقادیر مازاد بر این عدد با کنترل قیمتهای بازار داخلی و
مشروط به رعایت قیمت مصوب درب مرغداری در چارچوب بند
 ۴تصمیمهای جلسه  ٢٤تیرماه  ٩٩کمیته رصد و پایش بر عهده
اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و یا مجوز اتحادیه مربوطه است.

سرویس «بازیمحور» جدید برای مشتریان بانک مسکن
گیمیفیکیشن ( )gamificationیا بازیوارسازی به این معنی است
که از ساختارهای بازی ،در پدیدههایی که ماهیت «غیر بازی» دارند،
استفاده کنیم؛ به این دلیل که بازیها جذابیتهایی دارند که در دنیای
غیر بازی آنها را پیدا نمیکنیم .بیشترین کاربردهای گیمیفیکیشن،
افزایش مشارکت مخاطبان و مجاب کردن آنان به تغییر رفتار است.
ویژگیهایی مانند بازخورد آنی ،عالقه به درگیرشدن ،فراموشکردن
گذشت زمان و غیره باعث شده بازی بهعنوان یک رسانه خاص برای
درگیر ساختن مخاطب مورد استفاده قرار بگیرد.
سامانه موسوم به «تبسم» به منظور افزایش استفاده از سرویس
«برداشت بدون کارت» با ایجاد رویکرد «گیمیفیکیشن (بازیوار
سازی)» برای مشتریان نرم افزار مذکور پیادهسازی شده است.
عملکرد نرم افزار بر اساس تولید سریال یا کد یکتا به هریک از
مبالغ تخصیصی به بازیکنان این بازی بوده و در انتها تولید و
تخصیص تیکت از سوی دارنده نرمافزار به بازیکنان جهت برداشت
از خودپرداز ،همانند سرویس جاری برداشت بدون کارت صورت
میگیرد.
بازی تبسم برنامهای است که به کاربر این امکان را میدهد تا در
ابتدا نسبت به معرفی چند بازیکن به برنامه و تخصیص مبلغ به عنوان

بیمه  ۵۰۰هزار خانه روستایی در
راستای حمایت از اقشار ضعیف
جامعه بود

جایزه به هر یک از بازیکنان (بدون اطالع بازیکن) تا سقف  200هزار
تومان اقدام کند .سپس کاربر بازی می تواند با ایجاد هیجان و پرسش
از هریک از بازیکنان نسبت به تغییر ،افزایش و یا کاهش آن جایزه در
برنامه اقدام کرده و در صورت پذیرش بازیکن ،با ورود شماره کارت،
 ،Cvv2تاریخ انقضا و رمز دوم کارت خود و نیز درخواست «صدور
قبض برداشت بدون کارت از خودپرداز» ،مبلغ جایزه را به بازیکن
تخصیص دهد .پس از انجام موفق تراکنش صدور قبض برداشت
بدون کارت ،شماره قبض مربوطه به همراه رمز آن به بازیکن پیامک
میشود و بازیکن میتواند تا تاریخ انقضای قبض مذکور (که در متن
پیامک درج می شود) از هریک از خودپردازهای بانک مسکن مبلغ
جایزه را برداشت کند .الزم به ذکر است سرویس مذکور تنها برای
مشتریان بانک مسکن قابل استفاده است.
برای فعالسازی برنامه تبسم باید آخرین نسخه این نرمافزار
متناسب با سیستمعامل اندروید یا  IOSدریافت شود،نسخه
اندورید سایت بانک و نسخه  IOSاین نرمافزار از طریق «سیبچه»
و «»iAppsدر دسترس مشتریان قرار گرفته است .پس از ورود
به نرمافزار تبسم و وارد کردن اطالعات درخواست شده ،کد
فعالسازی از طریق پیامک در اختیار کاربر قرار خواهد گرفته که

باید وارد نرمافزار شود.
پس از ورود به برنامه و لمس گزینه «شروع بازی» کاربر میتواند
نسبت به ورود اطالعات هر بازیکن (نام و نام خانوادگی ،تلفن
همراه و مبلغ مورد نظر) اقدام کند.
ه ویژه شماره
نکته مهم این است که کاربر باید اطالعات بازیکن ب 
تلفن همراه را به دقت وارد کند ،چراکه شماره قبض برداشت بدون
کارت و رمز مربوط به آن به شماره وارد شده پیامک میشود.
مبالغ به تومان بوده و کف مبلغ تخصیصی  20هزار و سقف آن
 200هزار تومان است .کاربر هم میتواند مبلغ را به صورت دلخواه
انتخاب کند و هم میتواند با انتخاب دکمه مربوطه مبلغی را به
صورت تصادفی (رندوم) به بازیکن تخصیص دهد.
در حین بازی ،دارنده نرمافزار اقدام به ارائه پیشنهاد به منظور
خریداری یا تعویض جایزه یا مبلغ تخصیصی به هر بازیکن خواهد
داشت .اگر بازیکن ،پیشنهاد دارنده نرمافزار را بپذیرد ،با انجام تایید
از سوی دارنده نرمافزار ،تیکت تولید ،مبلغ آن از حساب وی کسر
و شماره آن به همراه رمز جهت برداشت از خودپرداز به شماره
همراه بازیکن پیامک شده و وی از دور بازی خارج میشود و بازی
با بازیکنان باقیمانده ادامه مییابد.

اکبری با اشاره به اقدامات و برنامههای
مسئولیت اجتماعی این بانک اظهار کرد:
بانک مهر ایران اقدامات شایستهای را برای
توانمندسازی هموطنانمان در مناطق محروم
انجام داده که بیمه بازسازی و تجهیز نزدیک به
 ۵۰۰هزار خانه روستایی درمقابل حوادث و بالیای
طبیعی یکی از این اقدامات است.
اکبری گفت :وقوع بالیای طبیعی همچون
سیل و زلزله و خسارتهای ناشی از آن در نقاط
مختلف کشور تلنگری برای توجه به ضرورت
بیمه ،بهویژه در مناطق روستایی است.
وی افزود :وقوع زلزلههای مختلف مانند زلزله
کرمانشاه تجربه تلخی بود تا ضرورت توجه به
آیندهنگری در مقابل حوادث و بالیای طبیعی
برای جبران خسارتهای ناشی از آن زیر ذرهبین
قرار گیرد؛ همچنین وقوع سیل در بیش از ۲۰
استان کشور بار دیگر ضرورت توجه به این امر
را به عنوان جایگزینی برای افسوس و رنج بعد از
حادثه نشان داد.
ایشان ضمن تأکید بر اهمیت بیمه تصریح کرد:
بیمه کاالیی اجتماعی محسوب میشود که نقشی
مهم و غیر قابل انکار در تسریع و تسهیل جبران
خسارتهای ناشی از وقوع حوادث طبیعی مانند
سیل و زلزله دارد ،اما متأسفانه به دالیل مختلف
کمتر مورد اقبال عمومی قرار گرفته است.
وی ادامه داد :از آنجایی که بانک مهر ایران
و ماهیت خدمات آن ،کمکرسانی به اقشار
متوسط و ضعیف جامعه و توانمندسازی پایدار
آنها است ،مأموریت و مسئولیت اجتماعی آن
نیز باید در راستای تقویت معیشت اقشار ضعیف
جامعه باشد.
او افزود :در همین راستا ،بانک مهر ایران برای
اولین بار در کشور با هدف تسریع و تسهیل
جبران خسارتهای ناشی از وقوع بالیای طبیعی
مانند سیل و زلزله در روستاهای کشور ،توجه
خود را بر روی بیمه حوادث خانههای روستایی
معطوف کرد.
وی خاطرنشان کرد :در جریان بالیای طبیعی،
آسیبهای وارد شده به افراد ،مثل یک کوه
عظیم یخی است که قسمت اعظم آن زیر آب
قرار دارد و دیده نمیشود؛ بر اساس بررسیهای
انجام شده به هنگام وقوع یک حادثه مانند سیل
و زلزله ،دولت و نهادهای وابسته در گام اول به
دنبال رفع نیازهای اولیه اقشار آسیبدیده و تأمین
سالمت ،خوراک ،پوشاک و اسکان موقت آنها
است و مسائل مربوط به اقدامات زیرساختی
از جمله احداث و بازسازی منازل هموطنان در
گامهای بعدی قرار میگیرد که معموال ً با وقفه
چند ماهه و پس از تأمین مایحتاج ضروری اولیه
آسیبدیدگان اتفاق میافتد .وی ادامه داد :به
همین دلیل بانک مهر ایران با توجه به اینکه بیمه
خانههای روستایی بهعنوان راهکاری برای مدیریت
بحران و م ُسکنی برای کاهش دردهای ناشی از
حوادث طبیعی است ،در راستای مسئولیتهای
اجتماعی خود اقدام به بیمه نزدیک به  ۵۰۰هزار
خانه روستایی  ۳استان کمتر برخوردار کشور کرد
تا همزمان با گام اول دولت و نهادهای مربوطه
برای تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم ،گام دوم
نیز با هدف کاهش آالم و فشارهای روانی ناشی
از حادثه همزمان برداشته شود .وی تأکید کرد:
در این برنامه ،بانک تمام روستاهای استان های
سیستان و بلوچستان ،خراسان جنوبی و ایالم
را تحت پوشش بیمه حوادث و بالیای طبیعی
قرار داده است .وی افزود :در این طرح ،عالوه
بر ساختمان مسکونی ،اثاث منزل روستاییان نیز
تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.

