
بیم افکني با  بیمه  راننده محور خودروها

قلیان هاي ويژه در برخي قهوه خانه ها همراه با 
موادمخدر و روانگردان سرو مي شوند

س�خنراني   ۸۸ ۱۶آذر  روز  توكل�ي  مجی�د   
اهانت آمیزي در دانش�گاه امیركبی�ر انجام داده 
ب�ود و زماني كه ب�ا مانتو، مقنعه و چ�ادر از اين 
دانشگاه خارج مي ش�د، توسط نیروهاي امنیتي 

بازداشت شد!

گزارش خبرنگار اعزامي »جوان« به امارات از 
 نشست خبري سرمربي تیم ملي 

پیش از بازي امروز با عمان

سردار غیب پرور تأكید كرد

گفت وگوي »جوان« 
با سیدجواد هاشمي 

 كارگردان 
»پیشوني سفید2«

 منوي باز قلیان سراها 
از دو سیب تا گل و شیشه!

مجرم روسری پوش 
كارشناس شوراي شهر!

 يك دهه  به سينماي كودك
بي مهري كرده ايم

 تغيير فاز كي روش 
در تمديد قرارداد با ايران

 تقويت بنيان خانواده 
 اولويت  بسيج 
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رونمايي از ۴۰داروي جديد در دهه فجر
كاه�ش ۶۰ درص�دي قیمت   جامعه رئیس س�ازمان غذا و دارو از 
برخي از داروها و رونمايي از ۴۰داروي جديد در دهه فجر خبر داد. 
مهدي پيرصالحي، در مورد داروهاي جديد بيماران گفت: 
در زمينه هاي مختلف دارويي اعم از داروي بيماران خاص 
و عمومي، در دهه فجر ۴۰داروي جدي��د به بهره برداري 

مي رسد. 
وي افزود: در بحث مواداوليه نيز اقداماتي در دست انجام 
اس��ت. به طوري كه در بخش هاي مختلف دارويي با اين 

اقدام س��عي خواهيم كرد، داروهاي خارج��ي كه در بازار 
بوده، كاهش قيمتي محسوسي ايجاد شود.  رئيس سازمان 
غذا و دارو تأكيد ك��رد: در داروهاي عمومي تا ۳۰درصد و 
داروهاي بيماران خاص حداقل تا ۴۰درصد كاهش قيمت 
خواهيم داشت كه البته در برخي موارد، اين كاهش قيمت 

به ۶۰درصد نيز مي رسد.  
پيرصالحي درب��اره كمبوده��اي دارويي اظهار داش��ت: 
قطعاً تحريم ها مش��كالتي ايجاد مي كند، به طوري كه در 
حال حاضر با كمبود ۲۱قلم دارو مواجه هستيم، اما تمام 

دس��ت اندركاران صنعت دارويي كشور تالش مي كنند تا 
كمترين مشكالت ايجاد شود. 

وي با اشاره به اينكه تمام تالشمان را مي كنيم تا كمترين 
كمبود دارويي را در كش��ور داشته باش��يم، گفت: سعي 
مي كنيم هم دارو باشد و هم با قيمت مناسب عرضه شود، 
اما در برخي ش��رايط ترجيح مي دهيم مقداري قيمت  را 
اصالح كنيم تا بتواني��م آن دارو را در بازار عرضه كنيم. در 
چنين شرايطي شايد كمي قيمت ها تغيير كند، اما قطعاً به 

قيمت خارجي نخواهد رسيد. 

گزارش خبرنگار اعزامي جوان به امارات از نشست خبري سرمربي تیم ملي پیش از بازي امروز با عمان

تغيير فاز كي روش در تمديد قرارداد با ايران

بيم افکني با  بيمه  راننده محور خودروها

كي روش در حالي پس از 
سعيد احمديان

  ورزشي 
بازي با عراق مدعي شده 
ورزش  وزارت  ب�ود 
نمي خواهد او بعد از جام ملت ها در ايران بماند كه ديروز 
در نشست خبري پیش از بازي امروز با عمان، براي ماندن 
چراغ سبز نشان داد و تمديد قرارداد با ايران را رد نکرد!

عصر ديروز كارلوس كي روش پيش از اينكه به زمين كريكت 
ابوظبي براي زير نظر گرفتن آخرين تمرين تيم ملي براي 
بازي امشب با عمان برود، به س��الن نشست خبري مركز 
رسانه اي ورزشگاه محمد بن زايد ش��هر ابوظبي آمد و در 
نشست خبري پيش از بازي شركت كرد، آن هم پس از اينكه 
در آخرين صحبتش با رسانه ها با حرف هايش جنجال بزرگي 
را به پا كرده بود. ديروز اما او سياستمدارانه به سؤاالت پاسخ 
داد، به خصوص كه مهدي تاج، رئيس فدراس��يون فوتبال 
هم جمعه به كي روش هشدار داده بود كه بايد در چارچوب 
وظايفش حرف بزند، هر چند به نظر نمي رسد سياست كي 

روش به دليل هشدار تاج بوده باشد!
س��رمربي تيم ملي فوتبال ابتدا از بازي با عمان در يك 
هش��تم نهايي صحبت ك��رد و هش��دار داد كه برخالف 
تصور برخي، ش��اگردانش كار راحتي پيش رو ندارند و 
بايد نتايج مرحله گروهي را فراموش كرد: »ديگر نتايج 
مرحله گروهي اهميتي ندارد و ۱۶ تيم بازي هاي سختي 
را پشت سر خواهند گذاش��ت. نمي توانيم بگوييم تيمي 

مدعي اصلي قهرماني اس��ت. بازي ها حس��اس هستند 
و سختي هاي خودش��ان را دارند. تيم عمان تيم خوبي 
است و آماده س��ازي خوبي را پشت س��ر گذاشته است. 
از ۲۴ بازي، ۱۵ بازي را با برد پش��ت سر گذاشته  و فقط 
دو بار باخته  است. تمام بازي هاي آنها را ديده ايم. در سه 
بازي اخير بسيار خوب بوده اند. البته ما هم توانايي هاي 
خودمان را داريم. بازي امروز ۵۰- ۵۰ خواهد بود. مطمئناً 
تيمي كه عملكرد بهتري داشته باشد و با انگيزه باالتر به 

ميدان برود، برنده بازي خواهد بود. «
البته ك��ي روش تأكيد كرد كه جام ملت ه��ا از اين مرحله 
به بعد آغاز مي شود: » احساساتي بودن اين بازي مي تواند 
تأثيرگذار باش��د. از اين به بعد جام ملت ه��اي واقعي آغاز 
مي شود. همانطور كه گفتم براي بازنده هيچ چيزی نمی ماند 
و همه چيز براي برنده باق��ي خواهد ماند. هيچ جايي براي 
افس��وس و اتفاقات ديگر نداريم و بايد كارمان را با تمركز و 

انگيزه باال انجام بدهيم. «
كي روش در پاس��خ به سؤالي درباره س��بك بازي ايران 
هم اينظور توضي��ح داد: » در تك تك ثانيه هاي بازي ها 
س��عي كرده ام يك نكته را به بازيكنانم تفهيم كنم و آن 
هنر خوب فوتبال بازي كردن اس��ت. هيچ موقع دوست 
نداشتم فوتبال را روشنفكرانه و پيچيده كنم. فوتبال يك 
بازي ساده است. صحبت هايي كه در مورد چيدمان هاي 
تيم ها مث��ل ۴- ۴- ۲ يا ۳- ۶- ۱ ي��ا ۴- ۲- ۳- ۱ گفته 

مي ش��ود، حتي من را بعد از ۳۵ سال حضور در فوتبال، 
مقداري دچار مشكل مي كند. ما تالش مي كنيم بازي را 
كنترل كنيم، خوب پاس��كاري كنيم و به سمت دروازه 
حريف بروي��م. خداوند فوتبال را خلق نكرده اس��ت كه 
يك طرفه بازي كنيم. هميشه يك حريف در طرف ديگر 
زمين هس��ت. زماني كه توپ در دست حريف است بايد 
خوب دفاع كنيم و تعادل دفاعي مان را حفظ كنيم. وقتي 
توپ را به دست مي آوريم مالكيت توپ را حفظ كنيم و به 

سمت دروازه حريف برويم و به گل برسيم. «
كي روش كه خيلي ها جام ملت ها را پايان همكاري هشت 
س��اله اش با ايران مي دانند، برخالف گذش��ته كه هرگونه 
تمديد مجدد همكاري با اي��ران را رد مي كرد و معتقد بود 
وزارت ورزش نمي خواه��د او بماند، ديروز اما در پاس��خ به 
سؤالي درباره امكان ادامه همكاري اش با ايران، راه ماندن را 
نبست و به نوعي براي ماندن چراغ سبز نشان داد، اگر چه 
تصميم گيرنده اصلي در اين باره خودش نخواهد بود: » اگر 
شما بازي ها را با برد پشت سر بگذاريد و اگر پيشنهادي برسد 
اين امكان وجود دارد. البته امروز بازي دشواري داريم. چون 
اينگونه بازي ها ۵۰- ۵۰ هس��تند و بايد با تمركز باال بازي 
كنيم. در حال حاضر مي خواهم تمام تمركزم روي اين بازي 
باشد و فقط به سرمربي و بازيكنان عمان و بازيكنان خودم 
فكر كنم. اميدوارم بازيكنانم امروز لذت ببرند و فوتبال خوبي 

انجام بدهيم تا برنده بازي باشيم. «

ايران دارد آخرين انگيزه های ماندن در برجام، يعنی حمايت اروپاييان از 
اين توافق را هم از دست می دهد. در شرايطي كه برخی حدس می زنند 
انتخابات پارلمان اروپا ط��ی روزهای ۲۳ تا ۲۶ م��ی ۲۰۱9 )خردادماه 
۱۳97( و پايان دوره كنونی كميس��يون اروپايي، می تواند به ماه عسل 
مناسبات سه سال اخير ايران با اتحاديه اروپا پايان دهد، به نظر می رسد 

ش��روع تنش    ها بين دو طرف از چند ماه قبل در حال رقم خوردن است. 
ش��ش ديپلماتی ك��ه روز ۱9 دی م��اه ۱۳97 در وزارت خارجه با يك 
ديپلمات ايرانی بلندپايه مالقات كرده اند، خواستار توقف برنامه موشكي 
ايران شده و گفته اند كه صبرشان مقابل اين برنامه لبريز شده است. اگر 
گزارش رويترز درباره محورهای مطرح شده در اين جلسه درست باشد، 

نش��انگر اين اس��ت كه اتحاديه اروپايی هم در حال عبور از برجام است، 
توافقی كه فدريكا موگرينی دست كم سه، چهار مرتبه، آن را برای امنيت 
اروپا ضروری اعالم كرده است:»اروپا با شكستن برجام به خطر می افتد، 
اروپا حاضر نيست چنين خطری را بپذيرد به همين دليل تمام تالشش را 

خواهد كرد تا توافق هسته ای پابرجا بماند.« |  صفحه ۱5

تنش در روابط اروپا با ايران به باالترين حد رسیده و اروپايي ها ناقوس مرگ برجام را به صدا درآورده اند

طبق اعالم رسمی بیمه 
نيره ساری
  جامعه 

مركزی از سال آينده به 
صورت آزمايشی بیمه 
شخص ثالث به شخص داده خواهد شد نه به خودرو؛ 
اين تصمیم ابهامات فراوانی به دنبال داش�ته است. 
خبر فوری! از سال 98 بيمه به جای خودرو به راننده تعلق 
می گيرد. اي��ن موضوع را چند روز پي��ش رئيس كل بيمه 
مركزی بيان كرد. با اين توجيه كه بسياری از راننده   ها هستند 
كه با خودروهای ارزان قيمت خ��وب رانندگی می كنند و 
كم  ترين تخل��ف را دارند، اما برخی از اف��راد با خودروهای 
گران قيمت بد رانندگی می كنند و افراد پرخطر محسوب 
می شوند، لذا راننده   هايی كه رانندگی بهتری دارند هزينه 
كمتری برای بيمه ش��خص ثالث پرداخ��ت خواهند كرد. 
مصوبه ای كه با اجرايی شدن آن، بعد از فروش خودرو بيمه 
نزد راننده خواهد ماند و خريدار از بيمه خودرو قبلی خود 
استفاده خواهد كرد. اين موضوع طی چند روز اخير باعث 
طرح سؤاالت بی شماری ش��د. از جمله اينكه آيا كسی كه 
۱۰خودرو دارد كافی است تنها يك حق بيمه پرداخت كند يا 
در خانواده ای كه سه نفر از يك خودرو استفاده می كنند، بايد 
هر كدام جداگانه حق بيمه پرداخت كنند؟! و ساير مواردی 
كه اين مصوبه را خالف روح قانون، به ضرر قش��ر ضعيف و 
البته دارای اشكال می داند. هرچند گفته شده اين طرح قرار 
است به صورت آزمايشی در سال 98 اجرا شود، ولی حادثه، 
مرگ و مير جاده ای و معلوليت و جبران خسارت، چيز  هايی 

نيستند كه بشود با آنها آزمايشی برخورد كرد !
غالمرضا سليمانی، رئيس كل بيمه مركزی اعالم كرده 

اس��ت كه »طبق قانون برنامه ششم توس��عه و با توجه 
به پرخطر و كم خطر بودن راننده، از س��ال آينده بيمه 
ش��خص ثالث به جای خ��ودرو به رانن��ده تعلق خواهد 
گرفت.«  در اين طرح بيمه شخص ثالث از خودرو محور 
به راننده محور تغيي��ر پيدا می كند و هر ش��خصی كه 
گواهينام��ه دارد، بايد بيمه هم باش��د. اظهارات صريح 
رئيس كل بيمه مركزی درباره » رانن��ده محور « كردن 
صدور بيمه نامه های شخص ثالث، ابهاماتی را ايجاد كرد 
كه ارزيابان بيمه با در نظر گرفتن قوانين و شرايط موجود 

به تشريح آن پرداختند. 
   هر ايرانی يك بیمه شخص ثالث

با اين تصميم اگر فردی يك خودرو داش��ته باش��د فقط 
خود می تواند از اين خودرو اس��تفاده كند و ديگر اعضای 
خانواده نمی توانند استفاده كنند چراكه آنها هم بايد خود 
را جداگانه بيمه ش��خص ثالث كنند. يعنی ظاهراً از سال 
آينده بايد يك خانواده چهار نفره كه از يك بيمه استفاده 
می كردند برای استفاده از خودرو مشترک شان هزينه چهار 
بيمه را بپردازند. آيا با شرايط اقتصادی موجود، مردم توان 
مالی پرداخت چنين هزينه ای را دارند؟!  از جمله ابهامات 
اين تصميم با تكيه بر اين موضوع ب��ود كه يكی از عوامل 
مهم تعيين حق بيمه، ميزان استفاده از خودرو است، حاال 
موردی را در نظر بگيريد كه دو راننده ساعت  ها از خودرو 
اس��تفاده می كنند، در اين مورد باي��د چندين برابر حق 
بيمه را پرداخت كنند! افزون ب��ر اين تكليف اين موضوع 
در خصوص خودروهای س��ازمانی چگونه است؟ آيا اصاًل 
چنين مصوبه ای برای خودروهای سازمانی و حمل و نقل 

عمومی قابل اعمال اس��ت؟ يكی از نكات قابل اهميت در 
اين باره سكوت بيمه گذاران بود. به گفته حاجی اشرفی، 
كارشناس صنعت بيمه تعيين حق بيمه های وسايل نقليه 
با كاربری های مختلف و تخفيفات ناشی از عدم خسارت  ها 
و جرايم ناشی از خسارت  ها به بيمه مركزی ايران واگذار 
شده اس��ت. بيمه مركزی در ماه های قبل تخفيفات ۱۰ 
درصدی عدم خس��ارت را به ۵ در صد تقلي��ل داد و انواع 
جرايم ناشی از تصادفات را نيز مشخص و مازاد حق بيمه 
خودروهای با كاربری مختلف را نيز اعالم كرد، به رغم اينكه 
موجب گران تر شدن نرخ  ها شد اما به دليل اينكه از تكاليف 
مقرره قانونی و بر خودرومحوری استوار بود، شاهد سكوت 

بيمه گذاران بوديم. 
   قانون و بیمه شخص ثالث

موارد فوق در حالی است كه در هيچ جای قانون بيمه شخص 
ثالث درباره »راننده محوری « بحثی نشده است. به گفته 
كارشناسان صنعت بيمه ای كشور بر اساس قانون اخير و 
شرايط و عوامل به وجود آورنده حوادث رانندگی از جميع 
جهات در ايران، راننده محوری نمودن اين موضوع )تحت هر 
استدالل و توجيه( امكانپذير نيست و حتی تعميم تخفيفات 
و جرايم به جنسيت و سن رانندگان هم از اين منظر با توجه 
به روح قانون مصوب امكانپذير نخواهد بود.  به هر حال آنچه 
قرار است آزمايشی در سال 98 اجرا شود، ابهامات فراوانی 
دارد. اما آنچه مشخص است اين است كه جبران خسارت 
در حوادث و پرداخت ديه و مسائلی از اين دست موضوعی 
نيست كه بتوان آن را با آزمون و خطا پيش برد، آن هم در 

شرايط كنونی اقتصادی. 

هوالباقي
مصیبت  درگذشت برادر گرامي تان، سردار دكتر احمد فضائلي را 
تسلیت عرض نموده، از خداوند منان براي  جنابعالي و بازماندگان صبر 

جمیل و براي آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت مي نمايیم.  

مدير مسئول و كاركنان  روزنامه جوان

جناب  آقاي مهدي فضائلي 

يادداشت هاي امروز

تبعيض؛ آفت بزرگ ورزش
شيوا نوروزي

۱۳

گذشته پرافتخار؛ آينده پراميد
سيدعبدهلل متوليان

۲

ترامپ هاي كوچك اروپايي
هادي محمدي

۱۵

در چهلمین نشست شنبه هاي انقالب تأكید شد

 انقالب در همه حوزه ها 
انسان متحول تربيت مي كند

  در ابتداي انقالب 7۰ درصد جمعيت ما در روستاها بودند، 
اما دسترسي به آموزش و پرورش نداشتند و بايد به شهرهاي 
مجاور مي رفتند. امروز در هر نقطه كشور يك مركز آموزش 

عالي قرار دارد|  صفحه 2

ويژه هاي جوان  

 تكريم نهضت آزادي در شرق
  دفاع از هاشمي يا مصادره به مطلوب او؟!
  مگر خبرگان با فضاي مجازي قهر بود؟!

صفحه 2

سازمان آگهي هاي  روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد

88341654

روزنامه سیاسي،  اجتماعي  و  فرهنگي صبح  ايران
يك شنبه  3۰ دی ۱397   -    ۱3 جمادی االول ۱۴۴۰
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