بسمهتعالی 

بنامههیأتوزیران 
تصوی 

C

وزارتاموراقتصادیودارایی 

هیأت وزیران در جلسه  ............بنا به پیشنهاد شماره  ...........مورخ  ............وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیه

ab

استناد ماده  51قانون تأسیس صندوق بیمه همگان حوادث طبیع اساسنامه صندوق بیمه همگان حیوادث طبیعی را
به شرح زیر تصویب نمود.

in

ماده  -1صندوق بیمه همگان حوادث طبیع که در این اساسنامه به اختصار "صندوق" نامییده می شیود مسسسیه ومیوم
غیر دولت و دارای شخصیت حقوق و استقالل مال است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگان حوادث طبیع
جاری کشور و مفاد این اساسنامه اداره م شود.

et

مصوب  5911/8/1که از این پس به اختصار " قانون" نامیده م شود قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمیه ریری قیوانین

O

ماده  -2موضوع فعالیت و تعهدات صندوق به ونوان بیمه رر پایه وبارت است از:

الف – ارائه پوشش بیمه همگان حوادث طبیع به منظور جبران بخش از خسارت هیای میال وارد شیده بیه سیاختمان هیای

ce
ffi

مسکون دارای انشعاب قانون برق در اثر حوادث طبیع نظیر زلزله سییل طوفیان صیاوقه و سینگین بیر ،رانیش زمیین
ریزش کوه و دریا لرزه (سونام ) در مناطق که احتمال وقوع هر یک از این حوادث و خطرات در آنها وجود دارد در قبیال
دریافت حق بیمه پایه.

ب -سپرده رذاری موجودی نقدی مازاد نزد بانک های دولت و یا خرید اوراق بهادار بدون خطر با روایت مواد ( )51و ()59

.ir

قانون.

ج -تعمیم تدریج پوششهای بیمهای موضوع بند الف به ساختمانهای غیرمسکون با روایت مقررات مربوط.
ماده  -3سرمایه اولیه صندوق مبلغ پانصد میلیارد ( ) 100/000/000/000ریی ال اسیت کیه بیه ونیوان کمیک از مدیل بودجیه
وموم دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین م رردد .
ماده  -4مدت فعالیت صندوق نامددود و مرکز اصل آن تهران است .صندوق م تواند بیه منظیور تدقیق اهیدا ،و انجیا
وظایف خود با روایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت امنا در سایر نقاط کشور شعبه ایجاد کند.
ماده  -5صندوق دارای ارکان زیر است:
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الف -هیأت امناء
ب -هیأت وامل
ج -بازرس قانون و حسابرس
ماده  -6هیأت امنای صندوق از اوضای زیر تشکیل م شود:
الف – وزیر امور اقتصادی و دارای ( رییس هیأت امنا )
ب  -وزیر کشور
ج -وزیر راه و شهر سازی

C

د -وزیر تعاون کار و رفاه اجتماو
هی -وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشک

ab

و -یک از نمایندران وضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسالم به ونوان ناظر بدون حق رأی
ز -رییس سازمان برنامه و بودجه کشور

in

ح -رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالم ایران
ط -رییس سازمان مدیریت بدران کشور

et

ی -رییس بنیاد مسکن انقالب اسالم

تبصره -رییس شورای وال استان ها بدون حق رأی در جلسات هیأت امنای صندوق شرکت خواهد کرد.

O

ماده  -7جلسه هیأت امنای صندوق حداقل دو بار در سال بررزار م شود در مواقع لزو بنا به درخواست رییس هیات امنیا
یا حداقل  9نفر وضو دارای حق رای هیأت امنا و یا بازرس بررزار خواهد شد.

ce
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تبصره -دووت از اوضای هیأت امنا توسط رییس آن و با ارسال دووت نامه کتب با قید روز ساوت مدل تشکیل و دسیتور
جلسه به ومل خواهد آمد .دووت نامه باید حداقل ده روز قبل از زمان جلسه ارسال رردد.
ماده  -8جلسات هیأت امنا با حضور حداقل دوسو اوضای صاحب رأی رسمیت م یابد و تصیمیمات آن بیا رأی اکثرییت
اوضای حاضر دارای حق رای معتبر خواهد بود.
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ماده  -9وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق به شرح زیر است:
الف -تصویب خط مش و سیاست های کل و برنامه وملیات صندوق.
ب -بررس و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت وامل در مورد حداکثر حق بیمه ساالنه هر واحد مسکون مشمول قیانون و
ارائه آن به دولت جهت درج در لوایح بودجه سینوات و تصیویب مجلیس شیورای اسیالم

حیداکثر تیا پاییان شیهریور میاه

هر سال.
ج -بررس و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت وامل در مورد تعیین حق بیمه پاییه مربیوط بیا رواییت حیداکثر حیق بیمیه
متناسب با میزان خطرخیزی مناطق مختلف کشور و شهری یا روستای بودن آن مطیابق آیییننامیه موضیوع میاده ( )1قیانون و
تصویب افزایش پلکان حق بیمه پایه مذکور در هر سال به ترتیب مقرر در تبصره " "5ماده ( )4قانون.
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د -تصمیم ریری در خصوص پیشنهاد هیات وامل درباره تعیین حیداکثر تعهید صیندوق بیه ازای هیر واحید مسیکون مطیابق
آییننامه موضوع ماده ( )1قانون.
هی -بررس و اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیأت وامل در خصوص آیین نامه موضوع ماده  1قانون و اصالحات بعدی آن و
پیشنهاد آن به هیأت وزیران جهت تصویب.
و -بررسی و اتخیاذ تصیمیم نسییبت بیه پیشینهاد هییأت وامییل در میورد تعمییم تیدریج پوشییش بیمیه ای موضیوع قیانون بییه
ساختمان های غیر مسکون واقع در مناطق حادثه خیز برای پیشنهاد به دولت.
ز -بررس و اتخاذ تصمیم نسبت به وملکرد ساالنه هیأت وامل و صورتهای مال پس از استماع ریزارش بیازرس قیانون و

C

حسابرس و تصویب صورت های مال حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

ab

ح -بررس و تصویب بودجه ساالنه پیشنهادی از سوی هیأت وامل حداکثر تا پایان شهریورماه هر سال.

ط -تصویب ساختار اداری و تشکیالت سازمان (کالن و تفصیل ) صندوق با روایت قوانین و مقررات مربوط.
ی -تصویب آیین نامه های مورد نیاز صندوق از جمله آیین نامیه "اداری اسیتخدام " "انضیباط " "میال " "معیامالت "

in

"سرمایه رذاری" "ندوه رسیدر و پرداخت خسارت" و سایر آیین نامه ها و دستور العمل هیای میورد نییاز در چیارچوب

قوانین و مقررات مربوط.

et

ک -انتخاب بازرس قانون و حسابرس صندوق و تعیین حق الزحمه وی .
ل– بررس و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر و اصالح اساسنامه صندوق.

ن -تصمیم ریری درباره ایجاد یا اندالل شعبه.

O

– اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و یا الوصول که از طر ،هیأت وامل پیشنهاد رردیده است.

ce
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س-اتخاذ تصمیم نسبت به وضویت یا لغو وضویت صندوق در مجامع و سازمانهای داخل یا بین الملل .
ع -اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوو که از طر ،هر یک از اوضای هیأت امنیا ریییس هییأت وامیل ییا بیازرس قیانون و
حسابرس پیشنهاد شده است.

 -،تعیین حقوق و مزایا و پاداش ساالنه اوضای هیأت وامل با روایت قوانین و مقررات مربوطه.
ص -صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دووی با روایت اصل ( )591قانون اساس جمهوری اسالم ایران.
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تبصره -هیات امناء م تواند قسمت از اختیارات خود را مطابق با قوانین و مقررات مربوطه به رییس هیأت امنا تفویض کند.
ماده  –11هیأت وامل صندوق متشکل از رئیس هیأت وامل و چهار وضو به ونوان معاونان رییس م باشد.
تبصره -اوضای هیات وامل به صورت موظف و تما وقت در صندوق اشتغال به کار خواهند داشت.
ماده  -11اوضای هیأت وامل باید از میان اشخاص زیر انتخاب شوند:

الف – دارندران حداقل مدرک کارشناس در یک از رشته های تدصیل بیمه مدیریت حسابداری آمیار میال

حقیوق

اقتصاد ولو اجتماو و مهندس وررایش های مربوط به این رشته ها.
ب-داشتن حداقل ده سال تجربه مدیریت برای رئیس هیات وامل و پنج سال تجربه در زمینههای کاری مرتبط بیا رشیته هیای
تدصیل مذکور برای سایر اوضای هیات وامل.
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تبصره - 1هیأت امناء م تواند با تصویب حداقل سه چهار اوضاء دارندران مدارک حداقل کارشناس در سایر رشته های
تدصیل را به سمت وضویت در هیأت وامل منصوب نماید.
تبصره -2اوضای هیأت وامل و کارکنان صندوق مشمول قانون منع تصدی بیش از یک شغل خواهند بود.
ماده  –12رئیس هیأت وامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالم ایران و تایید هیأت امنای صندوق تعییین و
با حکم وزیر امور اقتصادی و دارای منصوب م شود .معاونان رییس با پیشنهاد رییس هیأت وامل صندوق و تایید هیأت امنا
تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و داری منصوب م شوند.
تبصره – مدت تصدی اوضای هیأت وامل چهار سال است و انتخاب مجدد آنها بال مانع است.
ماده  -13هیأت وامل باید حیداقل دو هفتیه ییک بیار جلسیه تشیکیل بدهید و تصیمیمات آن بیا رأی اکثرییت اوضیا معتبیر

C

خواهد بود.

ab

تبصره – رییس هیأت وامل صندوق موظف است یک نسخه از هیر ییک از مصیوبات هییأت وامیل را همزمیان بیا ابیال بیه
بیمه مرکزی جمهوری اسالم ایران ارسال نماید.

ماده  –14هیأت وامل صندوق در حدود قوانین و مقررات مربوط مسئول حسن اداره امور آن و موظیف بیه اجیرای قیانون و

in

مفاد این اساسنامه و تصمیمات هیأت امنا و آیین نامه های مربوطه است و به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر م باشد:
الف -پیشنهاد حداکثر حق بیمه ساالنه هر واحد مسکون مشمول قانون به هیأت امنا.

et

ب -پیشنهاد در مورد تعیین حق بیمه پایه مربوط با روایت حداکثر حق بیمه متناسب با میزان خطرخیزی مناطق مختلف کشور
و شهری یا روستای بودن آن بر طبق آیین نامه موضوع ماده ( )1قانون و پیشنهاد افزایش پلکان حق بیمه پاییه میذکور در هیر

O

سال به ترتیب مقرر در تبصره " "5ماده ( )4قانون به هیأت امنا.

ج -پیشنهاد تعیین حداکثر تعهد صندوق به ازای هر واحد مسکون به هیات امنا بر طبق آیین نامه موضوع ماده ( )1قانون.

ce
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د -تهیه و پیشنهاد آیین نامه موضوع ماده  1قانون و اصالحات بعدی آن به هیأت امنا.
هی-پیشنهاد تعمیم تدریج پوشش بیمه همگان حوادث طبیع به ساختمان های غیرمسکون واقع در مناطق حادثه خیز جهت
تأیید هیأت امنا.

و -تهیه و ارائه صورت های مال و رزارش فعالیت هیأت وامل به منظور ارائه به بازرس قانون و حسابرس و مجمع وموم و
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همچنین تدوین و پیشنهاد برنامه وملیات و بودجه ساالنه صندوق جهت تصویب هیأت امنا.
ز -پیشنهاد ساختار اداری و تشکیالت تفصیل صندوق و همچنین آیین نامه ها و دستور العمل هیای میورد نییاز بیرای اجیرای
وظایف و مأموریت های صندوق جهت تصویب هیأت امنا.
ح -ارائه رزارش درباره مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول صندوق جهت اتخاذ تصمیم هیأت امنا.
ط-پیشنهاد صلح دواوی و ارجاع به داوری در خصوص پرونده های غیر مرتبط با وظایف ذات صندوق به هیات امنا.
ی-پیشنهاد ایجاد یا اندالل شعبه در سایر نقاط کشور به هیات امنا.
ک -پیشنهاد انتخاب بازرس قانون و حسابرس صندوق به هیأت امنا.
ل-برون سپاری آن بخش از امور اجرای و کارشناس که قابلیت وارذاری دارند از طریق انعقاد قرارداد مطابق قوانین و مقررات.
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 تهیه و تنظیم خط مش و سیاست های کل صندوق جهت ارائه به هیأت امنا.ن -اتخاذ تصمیم در مورد خرید فروش و اجاره قبول ضمانت یا ظهرنویس تضمینات توثیق یا رهن اموال غیرمنقول در
چارچوب آیین نامه های مصوب هیأت امنا.
س -سرمایه رذاری های موضوع ماده ( )51قانون به هیأت امنا با روایت قوانین مربوطه از جمله قیانون اجیرای سیاسیت هیای
کل اصل چهل و چهار (  ) 44قانون اساس و همچنین مصوبات هیأت امنا.
ع-تعیین دارندران امضای مجاز و شرایط و ندوه امضای کلیه اوراق قراردادها و اسناد تعهد آور بر اساس آیین نامیه میال و
معامالت .

C

 -،سایر وظایف که طبق این اساسنامه بر وهده هیأت وامل م باشد.

ماده  –15رییس هیأت وامل رییس و باالترین مقا اجرای صندوق بوده و دارای وظایف و اختیارات زیر است:

ab

الف –اجرای مصوبات هیأت امنا و هیأت وامل.

ب -نمایندر صندوق در کلیه مراجع رسم و قانون و در مقابل اشخاص حقیق و حقوق با حق تعییین وکییل ییا نماینیده

in

قضای با روایت قوانین مربوطه .

ج -تهیه برنامه وملیات و بودجه ساالنه صندوق و ارائه آن به هیأت وامل در مهلت مقرر.

et

د – تهیه آیین نامه ها و دستور العملهای مورد نیاز برای بررس و تأیید هیأت وامل.

هی – به کارریری نیروی انسان مورد نیاز صندوق در چارچوب بودجه مصوب و بر اساس آیین نامه اداری و استخدام .

O

و -وزل و نصب مدیران صندوق با روایت آیین نامه اداری و استخدام .
ز– پیگیری وصول به موقع و صدیح مطالبات و درآمدهای صندوق.
وامل.

ce
ffi

ح– سپرده رذاری موجودی نقدی مازاد صندوق نزد بانکهیای دولتی و خریید اوراق بیدون خطیر در چیارچوب مصیوبات
ط– افتتاح و بستن حسابهای جاری صندوق نزد هر یک از بانکها و مسسسات مال و اوتبیاری مجیاز بیا رواییت ضیوابط و
مقررات مربوط.
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ی -انجا وظایف و اختیارات که هیات امنا یا هیأت وامل به رییس هیأت وامل تفویض م نماید.
تبصره -رییس صندوق م تواند قسمت از اختیارات خود را به هر یک از معاونان میدیران ییا کارکنیان تفیویض کنید .ایین
تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود.
ماده  –16بازرس قانون و حسابرس از میان سازمان حسابرس یا مسسسات حسابداری وضو جامعه حسابداران رسم کشور
به پیشنهاد هیأت وامل توسط هیأت امنا برای مدت یک سال مال انتخاب م شود و انتخاب مجدد آن بال مانع است .
ماده  –17وظایف و اختیارات بازرس قانون و حسابرس صندوق به شرح زیر است :
الف – رسیدر و اظهار نظر درباره صدت رزارش وملکرد ساالنه صورت های مال و صورت وضیعیت میال کیه هییأت
وامل برای تصویب به هیأت امنا ارائه م کند .
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ب – نظارت مستمر بر انطباق ندوه اداره صندوق و وملیات انجا شیده بیا قیوانین و مقیررات مربیوط و اساسینامه و مصیوبات
هیأت امنا .
ج – مطالبه اسناد و مدارک و اطالوات مربوط به صندوق جهت رسیدر و ارائه رزارش به هیأت وامل و امنا .
د – نظارت بر انجا حسابرس و ارائه رزارش آن به هیأت وامل و هیأت امنا و مراجع قانون ذیربط.
هی -ارزیاب اثربخش کنترل های داخل حاکم بر رزارشگری مال و ارائه رزارش آن به ارکان راهبری صندوق.
و -بررس و اظهارنظر نسبت به رزارش مقایسه ای بودجه و وملکرد صندوق.
ز -اظهارنظر نسبت به رزارش هیأت وامل در خصوص ارزیاب اثربخش کنترل های داخل صندوق برای ارائه به هیأت امنا.

C

ماده  –18بازرس قانون و حسابرس حق دخالت در اموراجرای صندوق را نیدارد و انجیا وظیایف وی نبایید میانع جرییان
اموروادی صندوق شود .

ab

ماده  –19بازرس قانون و حسابرس صندوق موظف است رزارش خود درباره وملکرد ساالنه و صیورت هیای میال ارائیه
شده از سوی رییس صندوق را حداقل ده روز قبل از بررزاری جلسه ساالنه هیأت امنا آماده کند و در اختییار اوضیای هییأت

in

مذکور قرار دهد .

ماده  –21درصورت که بازرس قانون و حسابرس صندوق در روند اداره امور صندوق نقص یا ایراد و یا تخلف را مشیاهده

et

نماید باید مراتب را در اسرع وقت به رییس صندوق اوال کند و چنانچه ظر 51 ،روز اقدام درجهت رفع نقص ییا اییراد و
ماده  -21منابع درآمدی صندوق وبارتند از :

O

یا تخلف به ومل نیاید موضوع را کتبا به اطالع هیأت وامل و هیأت امنا برساند.
الف – حق بیمه دریافت (اوم از سهم مالکان و سهم دولت).

ce
ffi

ب -درآمد حاصل از سرمایه رذاری منابع صندوق.

ج -کمک ها و هدایای اشخاص حقیق و حقوق داخل و خارج که طبق قانون به صندوق اختصاص م یابد.
ماده  -22حق بیمه پایه سهم مالکان از طریق درج در قبوض برق دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز م شیود
و خزانه داری کل کشور طبق قانون موظف است ظر ،مدت یک هفته پس از وصول مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند.

.ir

ماده  -23حق بیمه پایه سهم دولت از مدل اوتبار ماده ( ) 50قانون تنظیم بخشی از مقیررات میال دولیت مصیوب  5980و
اصالحات بعدی آن با پیش بین در قوانین بودجه سنوات جهت انجا تعهدات موضوع قیانون در ابتیدای هیر سیال در اختییار
صندوق قرار م ریرد .

ماده  -24سهم مالکان مسکون تدت پوشش کمیته امداد اما خمین (ره) یا سازمان بهزیسیت کشیور ییا مالکیان نیاتوان از
پرداخت حق بیمه پایه از مدل اوتبار ماده ( )50قانون تنظیم بخش از مقررات مال دولت مصیوب  5980و اصیالحات بعیدی
آن و اوتبارات مواد ( )51و ( )51قانون مدیریت بدران کشور مصوب  5918 /1/1تأمین و پرداخت م شود.
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ماااده  -25در اجییرای مییاده ( )51قییانون صییندوق مجییاز اسییت موجییودی نقییدی مییازاد خییود را نییزد بانییک هییای دولت ی
سپرده رذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر ( ریسک ) خریداری کند مشروط بر اینکه سرمایه رذاری های مذکور به ندیوی
برنامه ریزی شود که همواره امکان انجا تعهدات صندوق وجود داشته باشد .
تبصره -سرمایه رذاری های موضوع این ماده با روایت قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاستهای کل اصل چهیل و
چهار ( )44قانون اساس انجا خواهد شد.
ماده  –26مازاد منابع بر مصار ،هر دوره مال صندوق مشمول پرداخت مالیات بر درآمد وملکرد نبوده و به ونوان اندوخته
به دوره بعد منتقل م شود .
اول که از تاریخ ابال اساسنامه شروع م شود و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه م یابد .

C

ماده  –27سال مال صندوق از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال ختم م شود به استثنای سال

ab

ماده  –28صورت وضعیت مال و صورت های مال صندوق باید با رواییت اسیتانداردهای حسیابداری و طبیق نمونیه هیای
ابالغ از طر ،بیمه مرکزی جمهوری اسالم ایران تهیه و تنظیم و حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال مال جهیت رسییدر

صندوق به تصویب هیأت امنا رسیده باشد.

باید حداکثر ظیر ،میدت شیش میاه پیس از انقضیای سیال میال

et

تبصره  -1صورتهای مال حسابرس شده هر سال مال

in

و اظهار نظر به بازرس قانون و حسابرس ارائه شود .

تبصره -2موود مقرر برای تسلیم صورت های مال و یادداشت های همراه مربوط از طر ،هیأت وامل بیه بیازرس قیانون و
قابل تمدید م باشد.

O

حسابرس حداکثر تا دوماه با ارائه دالیل قابل توجیه که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (ریییس هییأت امنیا) برسید

ce
ffi

تبصااره  -3بییازرس قییانون و حسییابرس موظییف اسییت حییداکثر ظییر ،مییدت دومییاه پییس از وصییول صییورتهییای مییال و
یادداشت های همراه رسیدر های الز را انجا داده و رزارش خود را به صندوق و هیأت امنا ارسال نماید .مهلت رسیدر
حسابرس حداکثر تا سه ماه با ارائه دالیل قابل توجیه که به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارای (ریییس هییأت امنیا) برسید
قابل تمدید م باشد.

.ir

تبصره  -4در صورت که پس از تشکیل جلسه هیأت امنا صورت های مال شرکت به دالیل میوجه قابیل تصیویب نباشید
هیأت وامل صندوق موظف است در مهلت که توسط هیأت امنا تعیین م شود نسبت به رفع اییرادات و اشیکاالت بیه منظیور
تشکیل جلسه هیأت امنا برای تصویب صورتهای مال اقدا نماید .در هر حال صورت های مال هر سال مال صندوق بایید
حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد به تصویب هیأت امنا رسیده باشد.

تبصره  -5تصویب صورتهای مال صندوق در هردوره مال

به منزله مفاصاحساب اوضای هیات وامل برای همان

دوره مال خواهد بود.
ماده  -29صندوق مکلف است جهت فراهم آوردن امکان ایفای تعهدات قیانون
مازاد منابع بر مصار ،در پایان سال مال منظور نماید.
7
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ذخیایر و اندوختیه هیای الز را از مدیل

فصل چهارم – سایر مقررات
ماده  -31صندوق موظف است با همکاری دستگاه های اجرایی ذییربط سیامانه ارائیه خیدمات بیمیه پاییه حیوادث طبیعی
ساختمان را به صورت بر خط با امکان ارتباط با سامانه خدمت رسان این دستگاهها طراح و ایجاد کند.
ماده  -31هررونه تغییر واصالح اساسنامه صندوق منوط به ط فرایند موضوع ماده  51قانون خواهد بود.
ماده  -32مواردی که در این اساسنامه پیش بین نشده تابع قوانین و مقررات مذکور در ماده ( )5اساسنامه و آیین نامیه هیای
آنها و نیز سایر قوانین و مقررات جاری خواهد بود.

C

ماده  -33این اساسنامه در  99ماده و  54تبصره در تاریخ ..............به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

ab

اسحاقجهانگیری 

.ir

ce
ffi

O

et

in

معاوناولرییسجمهور 
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