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حتی دوآتشهترین هواداران قرمز و آبی هم گاهی دوست داشتند یکی از بازیکنان رقیب در تیم آنهامیبود
با چند سلبریتی در اینباره و پیشبینیشان از بازی فردا گپ زدیم

انواع بیمه و عجیبترینهایش
بهمناسبتروزبیمه،بهطورمختصربابیمههایکاربردیوچند
نمونهازمتفاوتترینهایآندرجهانآشنامیشویم
نجات شکوندی | روزنامهنگار
هیجان دربی خیلی باال گرفته ،مدام به ساعت
نگاه میکنی ،فرصت کمی تا پایان بازی مانده،
پرونده
هر لحظه ممکن است ورق برگردد ،تیم محبوبت
فشار مــیآورد ،تیم رقیب دفــاع میکند ،تیم تو
بهتر بازی میکند اما یک ستاره ناگهان بازی را برای حریف درمیآورد.
مدتی بعد از دربی ،تیم ات در کورس قهرمانی هم شانس زیادی دارد،
اما توپهای مهاجمان گل نمیشود ،یا دروازهبــان گلهای سادهای
میخورد ،آن جاست که حسرتها تازه میشود ،اگر یک ستاره ،فقط

یک ستاره مشخص از رقیب در تیم محبوبت بود هم برنده دربی بودی،
هم قهرمان ،هم در آسیا تیم ات بهتر نتیجه میگرفت .این حسرت
خیلی وقتها با هواداران دو تیم همراه بوده .در سالهای زیادی تفاوت
مشخص استقالل و پرسپولیس در گلزنیهای فرشاد پیوس خالصه
میشد .گلزنی که باعث قهرمانیهای پیاپی قرمزها در لیگی شد که
آنزمان بهخاطر دفاع مقدس سراسری نبود .سالهای بعد یکی مثل
عابدزادهتعیینکنندهبود.مدتیبعدودرروزگاریکهقرمزهاحسرت
یک دروازهبان متوسط را داشتند که مثل معمارزاده و سوشا مکانی و...
اعصابشان را در لحظات حساس به هم نریزد مهدی رحمتی درون
دروازهآبیهادلبریمیکرد.روزیدریبلهایعلیکریمیآرزویآبیها

بودوروزیدیگرسانترهایدقیقخسروحیدریقرمزهارادمغمیکرد.
روزگاریقرمزهاترکیبخوبوپرنشاطیداشتند،اماخطهافبکآبیها
باحضورجوادنکوناموآندوتیموریانرمزقهرمانیبود.شایدحتیچند
سالاخیرآرزویآبیهاازداخلمستطیلسبزبهروینیمکتتغییرجهت
دادهباشد،جاییکهثباتبرانکویکتیمخوبساخت.هرچقدرهمیک
پرسپولیسی دو آتشه یا یک استقاللی اصیل باشید بازهم گاهی پیش
آمده که در دلتان بگویید کاش فالنی بهجای حریف در ترکیب ما بود.
خب ما به بهانه دربی این سوال را مقابل شما قرار دادیم که اگر تا بهحال
بهآنفکرنکردیدباآنمواجهشوید.دوستداشتیدکدامبازیکنحریف
درتیمشمابازیمیکرد؟چندسلبریتیبهاینسوالپاسخمیدهند.

کامبیزدیرباز(پرسپولیسی) بدونشکناصرخانحجازی

پرویزبرومند(استقاللی) کریمباقریاماکیفیتبازیهاپاییناست

کامبیزدیربازکهپرسپولیسیبودنشبرهیچفردیپوشیدهنیستوبارهاوبارها
با کریهایش با دیگر بازیگران سینمایی حاشیهساز شده است در پاسخ به این
سوالکهدوستداشتیدکدامبازیکنتیمحریفدرتیمموردعالقهشماتوپبزند،
میگوید«:خباگربخواهمبهعنوانیکپرسپولیسیبهاینسوالجالبوفانتزی
شما پاسخ بدهم باید بگویم که همیشه استقالل ،من را یاد ناصرخان حجازی
میاندازداماباتماماحترام،مرحومناصرخانحجازیدرلباسآبیناصرحجازی
است.اصالیکیازاتفاقاتیکهاسطورههارابهنظرمتبدیلبهاسطورهمیکنداین
استکهبرخالفبعضیازبازیکنهابهتیمرقیبنرفتند.مثالشماتصورکنکهعلیپروینرادرتیماستقاللودرلباسآبی
ببینید،نمیشودامااگربخواهمیکانتخابداشتهباشمبدونشکناصرخانحجازیخواهدبود».اودربارهپیشبینیاش
ازبازیامروزمیگوید«:امیدوارمباتوجهبهشرایطجدول،ماببریمتافاصلهمانراباصدرکمترکنیم.دربیاستدیگر،شما
بگوتمامبازیهاراببازامادربیراببر».

پرویز برومند دروازه بان سابق استقالل و تیمملی در جام
ملتهای  ،2000که هیچگاه درگیری او با پایان رافت که
باعث ایجاد محرومیت طوالنی مدتش از فوتبال شد از یادها
نمیرود،درپاسخبهسوالمامیگوید«:ازبازیکنهایکنونی
که خب هیچ فردی ،از قدیمیها علی کریمی ولی باید بگویم
ی افزاید:
انتخاب من کریم باقری است» .او درباره بازی هم م 
«راجعبهشرایطبهنظرمهردوتیمدرشرایطمساویهستند
امااستقاللازلحاظنفراتشرایطبهتریدارداماپیشبینی
بااینکیفیتضعیفبازیهاکهدرهفتهاخیرکمگلترینهم
بوده  ،خیلی سخت است .اما مشخص است که دوست دارم
استقاللببردولیاگربرندهایاینبازیداشتهباشدبااختالفخیلیضعیفیخواهدبود».

سعیدراد(پرسپولیسی) حسنروشنامااالنازفوتباللذتنمیبرم

سعیدرادکهنوهاشیعنیآدامهمتیهمدرپرسپولیس
بازیکرده،برخالفرنگآبیچشمانشازطرفداران
پروپاقرص قرمزهاست .او درباره سوال ما حرفهای
جالبیدارد«:خب،راستشبازیکنهایکنونیایندو
تیمرازیادنمیشناسمامااگربخواهمسراغقدیمیها
بروم باید از حسن روشن و ناصرخان حجازی یاد کنم.
اماراجعبهشرایطوپیشبینینتیجههمبایدبگویمکه
مانندهرطرفدارپرسپولیسدوستداردتیماشببرد
ومنهمالبتهازاینقاعدهمستثنانیستمولیباایناوضاعواحوالفعلی تیمهاکهبیشتردر
حاشیههستند،راستشرابخواهیدمنزیادازفوتباللذتنمیبرم.ایندوتاتیمباید
قویوبیحاشیهباشندکهفوتبالایرانرشدکندامااالنهمیشهاینتیمهامعترض
هستنددرحالیکههیچجایدنیااینگونهنیستوخباینعصبانیتواعتراض
همبهجامعهمنتقلمیشود.امیدوارماینمسائلهرچهزودترحلبشود.االنبه
عنوان مثال پرسپولیس ،مدیرعامل ندارد و تیم منسجم نیست و استقالل هم
همینطور،هرچنداالنمدیریتاینتیممشخصشدهوشرایطاینتیمبهترشده
است.منفکرمیکنمتاروحیهحرفهایبودن رادرباشگاهبهبازیکنانیادندهند
کهسرکوچکترینمسائلبهداوراناعتراضوقدرتنمایینکنند،فایدهندارد».
سارامنجزیپور(استقاللی) کاشعلیکریمیوبیرانوندرادرلباسآبیمی دیدم

این بازیگر جوان و خوشآتیه کشورمان که توسط
محمدرضاشریفینیا،کشفوباسریالکالهپهلوی
معروف شد ،از استقاللیهای دو آتشه در بین
بازیگرانخانمکشورماناست.اوکهپیشبینیاشاز
نتیجهبازیامروزمساویاست،نظرجالبیدارد«:باید
خدمتتانبگویمبااینکهاینروزها
دغدغهام زیاد است اما به عنوان
یک استقاللی باید بگویم که
همیشهدوستداشتهامکهآقایعلیکریمیاستقاللیبودودراینتیم
بازیمیکردواگربخواهمازاینبازیکنهاینسبتاجدیدهمنامببرم،
بایداضافهکنمکههمیشهدوستداشتمدروازهبانسابقپرسپولیس
آقابیرانونددرتیماستقاللبازیمیکرد».اودربارهبازیهممیگوید:
«راجع به پیشبینی بازی روز شنبه باید بگویم این بازی هم با توجه به
شرایط که االن این دو تیم دارند ،احساس میکنم مساوی میشود؛ چون
االناینتیمهاخیلیقوینیستندودربیدیگرهیجانقبلراندارد.منچیزی
کههمیشهدوستداشتمازفوتبالببینم،سرعتوجنگیدنبرایبردناستاما
االنبیشتردفاعیشدهوتیمهامحافظهکارشدهاند».

علیرامنورایی(پرسپولیسی)
فقط«ناصرحجازی»

خاطرهحاتمی(استقاللی)
دوستداشتمداییوباقریدراستقاللبازیکنند

علیرام نورایی که عالقه خاصی به فوتبال و تیم پرسپولیس
دارد  ،بارها در ورزشگاه هم حضور داشته و همواره بهترین
خاطره از ورزشگاه رفتن را پیروزی  2-3پرسپولیس با
هتتریک ایمون زاید میداند؛ در جواب سوال ما میگوید:
«خب ،تیم مورد عالقه من همیشه معلوم است و من
همه جا بلند اعالم کردم که پرسپولیسی هستم و
افتخار میکنم به پرسپولیسی بودنم .اما راجع به
سوال شما باید بگویم که در تمام ادوار ،تنها و تنها
بازیکنی که خیلی دوست داشتم پرسپولیسی
باشد ،اما استقاللی است مرحوم ناصر
حجازی اســت» .او دربـــاره بازی
دربــی هم می افــزایــد« :بــه امید
خــدا ایــن هفته پرسپولیس
میبرد با اقــتــدار .امــا خب
با اقتدار هم نشد ،قطعا
میبرد».

خاطره حاتمی هم از دیگر بازیگرهای
طرفداراستقاللاست.اینبازیگر
کهبابازیدرمجموعهتلویزیونی
فقطبهخاطرتوبهشهرترسید،
در پاسخ به سوال ما میگوید:
«ایــن روزهــا درگیر کار و مشغله
بــازی کــردن هستم و زیــاد در
جریانوضعیت اینروزهایایندو
تی منیستماماهمیشهاستقاللیبودموهستموخواهم
بود پس همیشه دوست داشتم استقالل ببرد .اما
راجع به سوال شما باید بگویم که بدون شک
همیشهدوستداشتمازتیمپرسپولیسآقای
علی دایی و کریم باقری در تیم محبوبم
بــازی کنند البته باید به ایــن فهرست،
خدادادعزیزیراهماضافهکنم».

حمیددرخشان(پرسپولیسی)| حاشیهمیشوداماپورحیدری

پیش کسوت و سرمربی سابق پرسپولیس که سابقه بردن تیم
رقیب را هم در کارنامه دارد ،نظر جالبی دارد«:این سوال خوبی
نیست که بخواهم من جواب بدهم چون باعث به وجود آمدن
یک مشکل بین ما و هوادارانمان میشود و طرفداران ما دنبال
کوچک ترین حرف از ما هستند تا آن را بهانه کنند که چرا این
حرف را زدید اما میتوانیم به عنوان قدرشناسی از پیشکسوت
یا به عنوان قدردانی از کسانی که
برایتیماستقاللزحمتزیادی
کشیدهاندازآقایحجازیوپورحیدرینامببریم.اینرابهعنوانکسانیکه
فوتبالیستارزشمندیبودند،مطرحمیکنیمامانمیتوانیمبگوییمدوست
داشتیم ایشان در تیم ما بود زیرا این شکل خوبی ندارد ».او درباره بازی
هممیگوید«:اینبازییکبازیخاصاست.خبدرستاستکه
3امتیازداردولیهمیشهحساسیتخودشرابهعنوانیکبازی
تاریخیکهقراراستدرتاریخورزومهویادهاثبتشود،داردوبه
همینخاطراستکهبهنظرماینبازیارزشمندومهماست.
من فکر میکنم پرسپولیس با تواناییها و با درایتی که دارد
اینبازیرامیتواندبهنفعخودشرقمبزندویکهیچببرد».

درحاشیه
برایتکمیلاینپروندهباچهرههایبسیاریتماسگرفتیمکهخیلیهایشانیادردسترسنبودندیابهتماسماپاسخندادند.بعضیهاهمتمایلیبرایپاسخدادنبهاینسوالنداشتند،مثال:
بهرنگعلوی(پرسپولیسی)گفت«:شرمنده،ترجیحمیدهممصاحبهفوتبالینکنم».
نیماشاهرخشاهی(استقاللی)گفت«:راستشدراینبارهصحبتنمیکنم،معموالصحبتهاجابهجامیشودوخباینباعثحاشیهمیشودوفحشبهبندهمیدهند.پسترجیحمیدهمچیزینگویمتاحاشیهایایجادنشود».

علیرضا کاردار| روزنامهنگار

هرکسی حتما تاکنون سروکارش با حداقل یک نوع بیمه افتاده است .مثال کمتر
شنیدهشدهای است که میگوید داشتن و نداشتن بیمه ،هردو دردسر است!
هرچند قطعا داشتن بیمههای مطمئن از شرکتهای معتبر با پوشش بیمهای
مناسب،ضررنداردولیگاهیحسمیکنیمکهکاشفالنبیمهرااصالنمیگرفتیم
یاپوششبهمانبیمهرابیشترمیگرفتیم.دراینمطلب ،انواعبیمههایکاربردیتر
رامعرفیمختصریمیکنیمتااگرآشنایینداشته ایدیامیخواهیدازآنهااستفاده
کنید،درتصمیمگیریکمکتانکردهباشیم.
بیمهچیست؟
بیمهیکقراردادحقوقیبینشما(بیمهگذار)ویکشرکتبیمه(بیمهگر)استکهبراساس
آن،شرکتمتعهدمیشوددرصورتوقوعحادثه،بیماریوازکارافتادگیخسارتواردشده
به شما را تا سقفمشخصیکهدربیمهنامهتعیینشده،جبرانکند.بهطورکلیبیمههادر
سهدستهاشخاص،اموالومسئولیتتقسی ممیشوند.
بیمه اشخاص| بیمهای است که مربوط به جان و سالمتی اشخاص باشد و پرداخت
خسارتهایبدنیوجسمیراپوششبدهد.اصلیترینبیمهنامههایاشخاصعبارتنداز
بیمهعمر،حادثه،درمان،تکمیلی،ازکارافتادگی،مراقبتطوالنیمدتوبیم همسافرتی.
بیمهعمر| اساساینبیمهکهیکیازبیمههایپرطرفداراست،حمایتبیمهشدهدرطول
قرارداد و حمایت از بازماندگان در صورت فوت بیمهشد ه است .این بیمه انواع گوناگونی
دارد مانند بیمه عمر و سرمایهگذاری ،بیمه تامین آتیه زنان خانهدار ،عمر و بازنشستگی،
تامینآتیهفرزندانوتکمیلی.
بیمهاموال| اینبیمهنامه،پوششیبرایخساراتناشیازحوادثوبالیایطبیعیاست
بوهوا،حملونقلکاالودیگرخسارتهایحادثهای
ومعموالآتشسوزی،سیل،سرقت،آ 
وخارجازکنترلبهخانه،ماشینو...راجبرانمیکند.
بیمه شخصثالث و بدنه | بیمهشخصثالثکهبراساسقانونبرایدارندگانوسایل
نقلیه اجباری است ،شامل هرگونه خسارت مالی و جانی واردشده به اشخاص ثالث در
حوادث رانندگی است .شخص ثالث ،شخص زیان دیده در تصادفات است .ولی برای
خسارتوسیلهنقلیهمقصر،بیمهبدنهمطرحمیشود.اگربعضیشرایطبرقرارباشد،بیمه
بدنه اتومبیل ،خسارت خودروی بیمهگذار را جبران میکند .مثال بیمهگذار در جریان
تصادف مقصر باشد یا مقصر شناخته نشود ،راننده مقصر از صحنه تصادف متواری شده
باشد و خودروی بیمهگذار نامتعارف و الکچری باشد .پوششهای اصلی بیمه بدنه شامل
این موارد است :سرقت کلی خودرو ،خساراتی که هنگام نجات و انتقال خودرو به آن وارد
میشود ،رخ دادن حادثه برای خودرو و خسارات ناشی از حوادث آتشسوزی ،انفجار و
صاعقهبهوسیلهنقلیهووسایلیدکیهمراهآن.
بیمهمسئولیت| یکبیمهنامهمسئولیت،ازبیمهگذاروکسبوکارشدربرابرادعاهای
خسارتناشیازحوادثغیرعمدیکهممکناستبهافرادوداراییهایشانآسیببرساند،
پشتیبانی میکند .درواقع بیمه مسئولیت هزینههای قانونی و پرداختهایی را پوشش
میدهدکهشخصبیمهشده،مسئولآنشناختهمیشود.
عجیبترینبیمههایدنیا
اعضایبدنورزشکارانوهنرمندان،ابزاراصلیبرایکسبدرآمدشاناست.
مثلکریستیانورونالدوکهپاهایشرا ۱۴۴میلیوندالرودیویدبکهامپاها
وصورتخودرابا ۱۹۵میلیوندالربیمهکردهاند،ترویپوالمالوبازیکن
سابقفوتبالآمریکاییموهایفرفریخودرابهمبلغیکمیلیوندالرو
مری هیوز ،بازیكن كریكت استرالیایی سبیل پرپشت خود را به قیمت
 370هزار دالر بیمه کرده بودند .هایدی کلوم بازیگر آلمانی هم پاهای
خود را  2میلیون دالر بیمه کرده است .فررا بازیگر آمریکایی  ۱۰میلیون
دالر برای بیمه دندانهایش خرج کرده است .راد استیوارت خواننده
انگلیسی ،صدایش را  ۶میلیون دالر ،ژن سیمونز خواننده آمریکایی،
زبانشرایکمیلیوندالر،اگونرونایمنتقدغذا،غددچشاییزبانش
را 400هزاردالر،جناروپلیچیاكارشناسچشیدنمزهقهوه،زبانشرا
14میلیون دالر و كیت ریچاردز  ،نوازنده گیتار انگشت میانیاش را1.6
میلیوندالربیمهکردهاست.
بیمههای عجیب دیگر عبارتند از :بیمه عروسی برای جلوگیری از
بههمخوردنمراسم،بیمهطالقبرایتضمینمراحلطالق،بیمهتولد
چندقلوبرایحمایتازنوزادان،بیمهمرگبراثرخندیدن،بیمهآدمربایی
وباج،بیمهشورشوبیمهسرقتهویت.
منابع این بخش از پرونده :مجله بیمه ،ایسنا ،مهر و ...

