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حذف دفترچههای بیمه
تا  ۳ماه دیگر

سیدتقینوربخشمدیرعاملسازمانتامیناجتماعیگفت:حذفدفترچههایبیمهدرکشورحداکثرتاسهماهدیگرعملیخواهدشدکهاین
موضوعمستلزمهماهنگیواحدهایمرتبطاست.ویازبیمهشدنکارهایخیابانیازجملهجمعآوریضایعاتوپیکموتوریوامثالآنهاخبرداد
وگفت:اینافرادبهشرطیکهمزدبگیرنباشند،زیر 50سالداشتهباشندوشهرداریآنهاراتاییدکند،بیمهخواهندشد.

...
دریچه

هشتمین دوره مجلس دانش آموزی به
کار خود پایان داد
نشست پایانی هشتمین دوره مجلس دانش آموزی
با حضور وزیر آموزش و پرورش در ساختمان مجلس
قدیم شورای اسالمی دیروز به کار خود پایان داد .در
این نشست که  150نفر از نمایندگان دانش آموزان
از سراسر کشور حضور داشتند ،برنامه های متنوعی
از جمله؛ نطق نمایندگان ،اهدای تندیس یادمان
هشتمین دوره مجلس دانش آموزی به وزیر آموزش
وپــرورش ،ارائه گزارش توسط کمیسیون های پنج
گانه مجلس دانش آموزی ،پنجمین کلیپ از فعالیت
های مجلس دانش آمــوزی ،سخنرانی وزیر و دیگر
مسئوالن و  ...انجام شد.

...
واکنش

رئیس پزشکی قانونی پاسخ داد:

آیاجسدمومیاییرامیتوان
شناساییکرد؟

تصویر منتسب به جسد مومیایی کشف شده

در پی خبر روز گذشته مبنی بر کشف یک جسد مومیایی
شده در اطراف حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری که برخی
آن را منتسب به رضاه شاه دانستند ،رئیس سازمان پزشکی
قانونی کشور در خصوص نحوه شناسایی اجساد مومیایی
شده از سوی پزشکی قانونی توضیحاتی را ارائه کرد.
دکتر احمد شجاعی   درباره این که آیا پزشکی قانونی
میتواند اجساد مومیایی شده را شناسایی کند به ایسنا
اظهار کرد :احتمال شناسایی اجساد مومیایی شده از
سوی پزشکی قانونی وجود دارد اما صد درصد امکان
آن وجود ندارد.
وی با بیان این که شناسایی اجساد مومیایی شده و به
ویژه تعیین هویت آن ها امری دشــوار و زمان بر است،
افزود :برای شناسایی یک جسد مومیایی شده ابتدا باید
بافت استخوانها و بافت بدن بررسی شود و در صورتی
که سالم بــاشــد  DNAرا از آن استخراج کــرد و تحت
آزمایش قرار داد .رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور
با بیان این که فرایند مومیایی کردن افــراد بافت بدن
را به طور کلی تغییر میدهد ،خاطرنشان کرد :همین
امر سبب پیچیدگیهایی در فرایند تشخیص مومیایی
بــودن یک جسد مـیشــود .به گفته شجاعی از طریق
انجام آزمایش  DNAاز بستگان جسد مومیایی شده نیز
میتوان فرایند تشخیص هویت را سریع تر انجام داد.

وزیرآموزشوپرورشازانتشاردفترچهآزموناستخدامی
طی دو ،سه روز آینده خبر داد .به گزارش ایسنا ،بطحایی
دیروز در جمع خبرنگاران درباره روشهای تامین نیروی
انسانی برای جبران کسری نیرو از به کارگیری نیروهای
حق التدریس موظف و غیر موظف خبر داد و تصریح کرد:
اگر مانند سال های گذشته از مکانیزم هایی مانند حق
التدریس نیروهای موظف ،غیر موظف  ،سرباز معلم و ...

استفاده کنیم کمبود ما کمتر خواهد شد .عالوه بر این
روشهــا آزمــون استخدامی در پیش داریــم که دفترچه
آن هم تا دو سه روز آینده منتشر خواهد شد و بخشی از
نیروی ما از طریق دانشگاه فرهنگیان تامین خواهد شد.
بطحایی درباره تصمیم گیری برای حذف آزمون مدارس
سمپاد و جلسه با شورای عالی آموزش و پرورش گفت:
جلسه با شورای عالی آموزش و پرورش هفته آینده برای

این موضوع برگزار خواهد شد .بطحایی درباره سرنوشت
ادغام معاونتها در وزارت آموزش و پرورش و نگرانیهای
ایجاد شده در این باره نیز اظهار کرد :این موضوع هنوز به
نتیجهقطعینرسیدهاستومادرحالبررسیآنهستیم،
البته به همه دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش تکلیف
شده است تا همه معاونتها کمتر شود و در این میان ۵
معاونتبایدکاهشیابد،امادربارهاینکهکداممعاونتها

باید کاهش یابند هنوز به نتیجه قطعی نرسیدهایم .وی
درباره حذف مدارس تیزهوشان متوسطه دوم بیان کرد:
سیاستی برایتغییردرمتوسطهدوم ازکاهشیاتغییردر
روند و فعالیت مدارس متوسطه دوم تیزهوشان نخواهیم
داشت .ما نه تنها از حیث کیفیت به دنبال بهبود مدارس
دوم متوسطه هستیم بلکه سیاست انقباضی نیز برای
آن نداریم.

عضو شورای شهر تهران :فهرست قدرتمندی برای شهرداری تهران بسته نشد

درنهایتروزگذشتهبرگههایرایبیناعضایشورایشهر
توزیع شد تا از بین  20نفر نامزد شهرداری تهران ،اعضای
شورا  ،فرد مد نظر خود را انتخاب کنند .در این جلسه با
دستوررئیسشورایشهرتهرانبرگههای آرامیاناعضای
شوراتوزیعشد.
در ابتدای جلسه محسن هاشمی با اشاره به روند انتخاب
شهردارتهرانگفت:هرکدامازاعضاپنجکاندیدارامعرفی
کردند و در نهایت  28نفر انتخاب شدند .وی گفت :صبح
امروزهشتنفرازایننامزدهاانصرافدادند.براساسرای
گیریصورتگرفتهدرپنجاهوهشتمینجلسهعلنیشورای
شهرتهرانسیدمحمدعلیافشانی(معاونعمرانوتوسعه
شهری و روستایی وزیر کشور) ،محمد ابراهیم انصاری
الری( مدیر عامل منطقه آزاد کیش) ،محمود حجتی (
وزیر جهاد کشاورزی)  ،سید محمود حسینی( استاندار
اسبق اصفهان) ،پیروز حناچی (معاون فنی و عمران
شهردارتهران)،سمیعا...حسینیمکارم(سرپرستفعلی
شهرداری تهران) و حجت ا ...میرزایی ( معاون اقتصادی
وزیرکارورفاه) بیشترینآرایاعضایشورایشهرراکسب



کردند .این هفت نامزد دو هفته فرصت دارنــد تا برنامه
عملیاتیخودراتنظیمکنندودرروزهاییکشنبهودوشنبه
 ۱۶و ۱۷اردیبهشت آن را در صحن شورا اعالم کنند .پس
از آن در روز  ۱۸اردیبهشت ،دو کاندیدای اصلی انتخاب
ودر نهایت در روز یک شنبه  ۲۳اردیبهشت شهردار تهران
انتخابومعرفیمیشود.
▪جایخالینامهاشمیرفسنجانی

با وجود رایزنی ها و اظهار نظرهای محکمی که درباره
نامزد شدن محسن هاشمی رفسنجانی بــرای تصدی
شهرداری تهران مطرح بود اما نام وی در بین هفت نفر
نبود.
▪محسنهاشمیچهگفت؟

رئیسشورایشهرتهرانروزگذشتهدرحاشیهجلسهعلنی
شورای شهر تهران به خبرنگاران گفت :مهمترین معیارها
برای انتخاب شهردار این است که کارایی داشته باشد و
مسئوالن نظام راجع به شهرداری که انتخاب میشود،
نظر منفی نداشته باشند .وی افزود :شهرداری که انتخاب
میشود باید بتواند انسجام شورا و شهرداری را حفظ کند و
رابطهخوبیبادیگردستگاههایمربوطداشتهباشد.
در عین حال رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای
شهرتهرانپسازرایگیریدربارهانتخاب اسامیهفتنفر
نهاییبهعنواننامزدهایشهرداریتهراناظهارکرد:برای
شهرداری تهران فهرست قوی بسته نشد ولی باید به رای
اکثریتاحترامبگذاریم.محمدعلیخانیاعالمکرد:ازبین
هفتنفرنامزدشهرداریتهران،حسینیمکارمسرپرست
فعلیشهرداریتهرانبیشترینرایراآوردهاست.علیخانی
همچنیندرپاسخبهپرسشیمبنیبراینکهبعضیازاعضا
برای رای دادن با یکدیگر مشورت میکردند ،گفت :در این
بارهتصمیمحزبیبیشترمدنظربودهاست.
▪قرارگذاشتهایمکسیرابهجمعاضافهنکنیم

سخنگوی شورای شهر تهران نیز در حاشیه این نشست
در پاسخ به این سوال که آیا در صورت حذف یا انصراف
گزینههایفعلیفرددیگریبهجمعگزینههااضافهمیشود
یانه؟گفت:قرارمانایناستکهبههردلیلیازاینگزینهها

...

رسانه ها

از راست باال :میرزایی  -حجتی  -افشانی
پایین :مکارم حسینی  -انصاری الری  -حناچی  -حسینی

کم شد فرد دیگری به این جمع اضافه نشود .اعطا درباره
سیاسیوحزبیبودنگزینههاگفت:ماباگروههایمرجع
مشورتکردیمامابدینمعنانیستکهتصمیمگیریجای
یکنند.
دیگریبوده؛بلکهاعضاخودشانتصمیمگیریم 
▪حذفیهایفهرستنامزدها

رفت و برگشت های اسامی برای انتخاب شهردار ،در روز
یک شنبه به  28نفر رسید که در این بین وضعیت محسن
هاشمیتالحظاتآخرتصمیمگیریمبهمبودچراکهبرخی
از حامیان هاشمی همچنان امیدوار به البی ها و چانه زنی
ها بودند تا او در فرایند رای گیری باقی بماند .غالمحسین
کرباسچی؛ دبیرکل حــزب کــارگــزاران در مصاحبه ای
صراحتا اعالم کرده بود که شهرداری  9ماه تعطیل است و
در میان  28نفر گزینه معرفی شده  25نفر اراده و توانایی
ادارهتهرانراندارند.
حسین مرعشی گزینه دیگری بود که با ارسال نامه ای به
رئیس شــورای شهر انصراف خود را اعــام کــرد .محسن
مهرعلیزادهاستانداراصفهانهمکهنامشدرفهرست28
نفره حضور داشت در روز اول اردیبهشت در گفت وگویی
رسما اعالم کرد قصد دارد تمام توان خود را معطوف به
وفای به عهد با مردم اصفهان کند .محمد علیخانی درباره
«حبیب ا ...بیطرف ،معاون وزیر نفت؛ محمود حجتی وزیر
جهاد کشاورزی و محسن مهرعلیزاده ،استاندار اصفهان
کهاعضایشورانگاهیبهآنهابرایمعرفیشانبهعنوان
گزینههایشهرداریتهرانداشتهانداظهارکرد:گویابرخی
از دوستان (اعضای شورای شهر) اعالم کرده اند ،از دولت
خارجنمیشوند.مرتضیبانکوحجتا...میرزایی نیزدر
بینکسانیقرارگرفتندکهازفهرستحذفشدند.



بطحایی درباره آموزش زبان روسی در
مدارس توضیح داد:

زبان روسی زبان دوم و اجباری
مدارس نمی شود
کنکور ۹۸تفاوتی با کنکور ۹۷ندارد

حذفواضافههایبهشتبه 7نفر رسید
دانش پور -پس از آن که طی روزهــای گذشته 20 ،نفر
به عنوان نامزد شهرداری تهران معرفی شدند ،اما پس از
رای گیری در جلسه دیروز شورای شهر ،هفت نفر به عنوان
گزینه نهایی شهرداری تهران برگزیده شدند و اسامی آن
ها در جلسه علنی روز گذشته اعالم شد .اعالم این اسامی
در حالی است که تعدادی از افــرادی که نام شان در بین
 20نامزد ابتدایی مطرح بود به درخواست خود از ادامه راه
منصرفشدند.
اسامی منتخبان که نام آن ها به رای گذاشته شد عبارت
است از :سید محمد علی افشانی ،محمد ابراهیم انصاری
الری ،محمد علی پنجه فوالدگران ،احمد ترکنژاد ،قاسم
تقیزادهخامسی،محمدمهدیتندگویان،محمودحجتی،
سیدمحمود حسینی ،سمیعا ...حسینی مکارم ،محمد
حقانی ،پیروز حناچی ،مصطفی سلیمی ،فرشید گلزاده،
محمد حسین مقیمی ،سیدجعفر موسوی ،محسن مهر
علیزاده ،حجت ا ...میرزایی ،علی اوسط هاشمی ،مناف
هاشمیومحسنهاشمیرفسنجانی.

...
اخبار

انتشار دفترچه «آزمون استخدامی» آموزش و پرورش تاپایان هفته

▪ 7نفربرنامهارائهمیدهند

5

▪ورودممنوعبرایبازنشستهها

اما در کنار اعالم کناره گیری برخی از اسامی معرفی شده
بــرای شهرداری از سوی اعضای شــورای شهر ،گزارش
هایی به گوش رسید مبنی بر این که برخی از این افراد به
واسطه بازنشسته بودن از فهرست حذف شده اند .به گفته
زهرا ساعی ،نماینده مجلس ،بر اساس قانون عالوه بر
شهردارتهران،معاونانوینیزنمیتوانندازافرادبازنشسته
انتخاب شوند  .به این ترتیب تقریبا نیمی از افراد حاضر
در فهرست  28نفره با این قانون عمال حذف شده هستند
افرادی چون محمدرضا عارف ،سمیع ا ...حسینی مکارم،
رضا ویسه ،مقیمی ،مرتضی بانک و انصاری الری که البته
حسینیمکارمنیزباوجودبازنشستگیبهعلتاستثنائات
مربوط به جانبازان و ایثارگران توانست در فهرست باقی
بماند.
▪درحاشیه:

انتخاب هفت گزینه نهایی برای تصدی شهردار تهران در
جلسههماندیشیوبهصورتغیرعلنیبرگزارشدوجلسه
اصلیبا حضورخبرنگاراندرساعت 10آغازشد.
رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این
که آیا از نامزدها گواهی سالمت نیز دریافت می شود به
شوخی گفت :من به این سوال پاسخ نمی دهم چرا که
مجبورم شوخی کنم و ممکن است برخیها سخنان من را
بد برداشت کنند .هاشمی همچنین درباره خروج برخی
از اعضا از جلسه و شایعاتی مبنی این که آن ها جلسه را
ترک کرده اند ،گفت :هیچ کس جلسه را ترک نکرد؛ اما
ممکن است برخی اعضا جلسات را برای کار خیر یا دست
شویی ترک کنند.

...
دیه

ابتکار چینیها برای جلوگیری از عبور عابران از چراغ قرمز

خراسان شمالی کمترین زندانی غیرعمد را دارد

"گوآنگشی" چین ،وسیلهای مورد آزمایش قرار میگیرد که اگر عابران از چراغ قرمز رد شوند به سمت آن
در شهر
ِ
ها آب میپاشد .یک ستون فلزی با گیرنده مادون قرمز و آب پاش در کنار تیرک چراغ قرمز نصب شده است که
همزمان با چراغ قرمز راهنمایی روشن میشود و اگر متخلفان وقتی چراغ قرمز است از خیابان رد شوند به سمت
آن ها آب می پاشد .البته ساکنان چین راجع به کارایی این نوآوری زیاد خوشبین نیستند .برخی دیگر میگویند:
در هوای بارانی همه بدون ترس از چراغ قرمز عبور خواهند کرد .تعداد دیگری نیز ابراز نگرانی کرده و معتقدند که
این دستگاه آب زیادی مصرف خواهد کرد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت :هم اکنون مجموع زندانیان غیرعمد خراسان شمالی  ۸۵نفر و مبلغ بدهی این
افراد رقمی معادل  ۳میلیارد تومان است .به گزارش ستاد دیه کشور ،جوالیی در بازدید از زندان مرکزی بجنورد
اظهار کرد :هماکنون  12هزار و  76محبوس غیرعمد در بند حضور دارند که سهم استان خراسان شمالی تنها
 85زندانی است .جوالیی گفت :با احتساب کانون اصالح و تربیت خراسان شمالی ،در ندامتگاههای اسفراین،
شیروان و بجنورد در مجموع 65بدهکار مالی ناشی از چک و 20محبوس مهریه و نفقه نگهداری میشوند که مبلغ
بدهی این افراد رقمی معادل  3میلیارد تومان است.

تحقق  ۹۲درصدی
پرداخت وام ازدواج به
متقاضیان سال ۹۶
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان از تحقق  ۹۲درصــدی
پرداخت «وام ازدواج» به متقاضیان سال گذشته
خبر داد .به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و
جوانان رضوی ،وی با بیان این که مبلغ وام ازدواج
از سال  ۹۷به  ۱۵میلیون تومان افزایش یافته
است ،اظهار کرد :متقاضیان با ثبت نام در سامانه به
شعب بانکهای عامل معرفی خواهند شدو فرایند
دریافت وام را آغاز می کنند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر امور جوانان
وزارت ورزش و جوانان با اشاره به این که مبلغ وام
ازدواج با دستور رئیس جمهور محترم در الیحه
بودجه  ٩٧قــرار گرفت و به تصویب نمایندگان
محترم مجلس شــورای اسالمی رسید ،گفت:
همکاری بسیار خوب بانک مرکزی در این زمینه
به  ۱۵میلیون افزایش یافته که روند پرداخت وام
های  ۱۵میلیونی آغاز شده است .رضوی با اشاره
به ثبت نام یک میلیون و دویست و نود هزار متقاضی
وام ازدواج در سال گذشته بیان کرد :از این تعداد
بیش از یک میلیون و صدو هفتادو پنج هزار نفر سال
گذشته وام ازدواج دریافت کردند.

وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره به اظهارات اخیر خود
دربــاره توسعه آمــوزش زبــان روســی در مــدارس گفت:
منظور ما این نبوده است که آموزش زبان روسی به عنوان
زبان دوم و اجباری انجام شود بلکه بحث ما این است که
چرا باید شرایطی را ایجاد کنیم که تدریس زبان خارجی
به شکل انحصاری مربوط به زبان انگلیسی باشد .به
گزارش ایسنا ،سید محمد بطحایی دیروز در افتتاحیه
نشست پایانی هشتمین دوره مجلس دانش آمــوزی با
بیان این که انحصار آموزش زبان انگلیسی در مدارس
کار درستی نیست ،افزود :بر اساس دستورالعمل شورای
عالی آموزش و پرورش زبانهای خارجی تدریس شده در
کشور در مقاطع متوسطه اول و دوم ،انگلیسی ،فرانسه،
آلمانی ،روسی و اسپانیایی هستند ،تالش ما این است
که اگر تعدادی دانــش آمــوز به هر دلیلی عالقه مند به
یادگیری زبان دوم آلمانی ،روسی و  ...باشند این امکان
را برای آن ها ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر این که ما باید زمینه توسعه دیگر زبانهای
خارجی به ویژه روسی را در مدارس کشور فراهم کنیم،
اظهار کــرد :در جریان سفر اخیری که به کشور روسیه
داشتم طی گفتوگوهای انجام شده در تالش هستیم تا
این توافق ایجاد شود که زبان فارسی نیز در مدارس کشور
روسیه به عنوان زبان دوم تدریس شود .همچنین مباحثی
در کتابهای درسی مدارس کشور روسیه برای آشنایی با
فرهنگ ایرانی قرار داده شود.
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وزیر آموزش و پرورش همچنین در ادامه با اشاره به آخرین
وضعیت طرح حذف کنکور در کشور نیز تصریح کرد :به
نظر میرسد طرح حذف کنکور در آیند های نزدیک به
سرانجام برسد و ما در حال رسیدن به نقطه مشترکی بین
دستگاههای دخیل در این موضوع هستیم .با این وجود
برای دانش آمــوزان مقطع پیش دانشگاهی حاضر هیچ
تغییری در کنکور  ۹۸به غیر از آن چه طی امسال اتفاق
میافتد به وجود نخواهد آمد و کنکور  ۹۸هیچ تفاوتی با
کنکور  ۹۷نخواهد داشت.
▪تعطیلی  3مدرسه ایرانی در امارات

بطحایی در ادامه با اشاره به تعطیلی سه مدرسه ایرانی
در امارات نیز گفت :بخش عمدهای از مشکل کشور ما با
امارات به دلیل اختالف در دیپلماسی این دو کشور است
و آموزش و پرورش نمیتواند در مدیریت سیاسی وارد
شود .وی با بیان این که بخشی از اختالل ایجاد شده به
دلیل نارسایی در روابط دیپلماتیک و حمایت امارات از
سیاستهای توسعه طلبانه عربستان در منطقه و جنایات
این کشور در یمن است ،افزود :مجموعه این اقدامات
باعث شده است تا کشور امارات سیاستهای انقباضی
شدیدی علیه ایران اتخاذ کند که پیامد آن اختالل در
ادامه فعالیت مدارس ایران در کشور امارات بوده است.
وزیر آمــوزش و پــرورش با بیان این که با وجود قدمت و
سابقه طوالنی مدت فعالیت مــدارس ایرانی در کشور
امــارات ،سه مدرسه ایرانی در این کشور به بهانههای
مختلف تعطیل شد هاند ،اظهار کرد :امیدواریم مشکل
حقوقی را که کشور امارات برای مدارس ما ایجاد کرده
است برطرف کنیم.

سمپادیها باز هم مقابل آموزش و پرورش
تجمع کردند
تعدادی از دانشآموزان مدرسه فرزانگان  ۸در اعتراض به
تصمیم اخیر آموزش و پرورش مبنی بر انحالل این مدرسه
مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند .به گزارش
تسنیم ،جمعی از دانشآموزان مدرسه سمپاد فرزانگان
 8امــروز در مقابل وزارت آمــوزش و پــرورش تجمع کرده
بودند ،این دانشآموزان که تعدادشان  30تا  40نفر بود
در اعتراض به انحالل مدرسه خود مقابل وزارت آموزش
و پرورش حضور یافتند و با شعارهایی همچون "ما نخبگان
کشوریم از حقمان نمیگذریم" و "انحالل فرزانگان  8راه
حل نیست ،راهکار حمایت اســت" ،از مسئوالن آموزش
و پــرورش تقاضای تغییر نظر در تصمیم خــودرا داشتند.
یکی دیگر از دانش آموزان نیز در این باره به تسنیم گفت:
مسئوالن آموزش و پرورش به ما میگویند اگر نمیخواهید
مدرسه منحل شود و به فعالیت خود ادامه دهد هزینه آن
را خودتان پرداخت کنید چرا که سمپاد بودجه ای در این
زمینه ندارد و اگر ما بخواهیم هزینه را خودمان پرداخت
کنیم شهریه  6میلیون تومانی فعلی درسال آینده به حدود
 20میلیون تومان میرسد.

جریمه  30هزارتومانی برای
تعقیب کنندگان خودروهای امدادی
پلیس راهنمایی و رانــنــدگــی پایتخت از جریمه 30
هزارتومانی برای تعقیب کنندگان خودروهای امدادی
خبر داد .مرکز اطالع رسانی پلیس راهور تهران در این
باره اعالم کرد :یکی از تخلفاتی که عالوه بر زیر پا گذاشتن
مقررات،جنبهغیراخالقینیزدرآنمستتراست،راهندادن
یا حرکت و تعقیب خودروهای امدادی به ویژه آمبوالنس
حین انجام ماموریت است؛ از زمانی که مصدوم یا بیماری
داخــل آمبوالنس باشد ،امــدادگــران و راننده آمبوالنس
تالش می کنند در آن ثانیههای طالیی از تمام ظرفیتها و
مهارت خود بهره برند تا مصدوم یا بیمار را در کمترین زمان
ممکن به بیمارستان برسانند .این در حالی است که برخی
رانندگان بی توجه به صدای آژیر و چراغهای گردان ،مسیر
را برای عبور آمبوالنس باز نمی کنند یا با سرعت و فاصله
بسیار نزدیک  ،پشت سر آن حرکت می کنند که با کوچک
ترین کاهش سرعتی از ســوی آمبوالنس(در حالی که
خودروی پشت سری ،کامال در نقطه کور راننده قرار دارد)
احتمال تصادف بسیار زیاد است و این زمانی است که آن
لحظات طالیی به لحظاتی تلخ و تاریک تبدیل می شود.
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