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روحانی خواستار توبه «سنگاندازان» شد

هر فرد و گروهی
که مانع برداشتن
تحریم شود
خیانت میکند

رئیــس جمهــوری بــا تأکیــد بــر اینکــه تأخیر در
برداشتن تحریم خیانت است عنوان کرد :امروز
سیاست اگر هر جناح فرد و گروهی حتی اگر یک ســاعت
بــه هر دلیلــی که امروز فقط دلیــل آن انتخابات
 ۱۴۰۰اســت در برداشته شــدن تحریمها سنگاندازی کند،
این کار یک خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران است.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم حسن روحانی صبح امروز
در پایــان آخریــن جلســه هیــأت دولــت در ســال  ۱۳۹۹در
جمع خبرنگاران و اعضای کابینه اظهار کرد :امروز شــرایط
برای شکســته شــدن تحریــم از هر زمــان دیگــری آمادهتر
اســت .امریکاییها به صراحت بارها اعالم کردند که مسیر
دولــت قبل غلط بــوده و فشــار حداکثری شکســت خورده
اســت و بیان کردند که میخواهیم به مسیر تعهد و برجام
برگردیم ،البته گفتن تنها برای ما کافی نیســت و ما منتظر
عمل هستیم.
وی در ادامــه تأکید کــرد :امروز تأخیر در برداشــتن تحریم
خیانت اســت؛ هر جناح فرد و گروهی حتی اگر یک ساعت
بــه هر دلیلی که امروز فقط دلیل آن انتخابات  ۱۴۰۰اســت
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در برداشته شــدن تحریمها سنگاندازی کند ،این کار یک
خیانت بزرگ به تاریخ و ملت ایران است و این ننگ ابدی
برای آن جناح و فرد باقی خواهد ماند.
روحانــی بــا بیان اینکه مــردم کامالً در جریان امور هســتند
و میداننــد ایــن حرفها یعنی چــه ،افــزود :تحریم یعنی
تضییــع حقــوق مــردم و امیدواریــم اقلیتــی کــه بــه دنبال
ســنگاندازی در ایــن راه هســتند در ایــن ایــام مبــارک ماه
شــعبان توبــه کننــد و از این کار خود دســت بردارند .شــب
عید  ۱۴۰۰اســت و عیــدی که به مردم میدهند این اســت
کــه دســت از تخریــب بردارنــد و اگــر بردارنــد دولــت هــم
بلــد اســت و هــم قادر اســت و هــم میتوانــد بخوبــی این
تحریــم را پایــان دهــد و ایــن نکته مهمی اســت کــه بر آن
تأکید دارم.
وی با اشاره به اینکه سال آینده کار بسیار مهمی داریم بیان
کرد :این کار مهم که همه باید برای آن دست به دست هم
بدهیم انتخابات باشکوه در سال  ۱۴۰۰است و همه بدانیم
که این انتخابات باشکوه تضمینی برای انقالب ما ،راه ما و
کشور ما خواهد بود.

مصدومیت  ١٨٩۴نفر در چهارشنبه سوری

30درصد مصدومان عابر یا نیروی امدادی بودند
ســخنگوی ســازمان اورژانــس کشــور از مصدومیــت
 ١٨٩۴و جانباختــن  ٩تــن در چهارشــنبه ســوری
حادثه امســال خبر داد .مجتبی خالدی در گفتوگو با ایسنا
درخصوص آخرین آمار مصدومان چهارشــنبه آخر
سال  ١٣٩٩اظهار کرد :در سال گذشته این عدد  ١۴۶٨نفر بود.
وی گفت :امسال  ۵٢٧نفر دچار آسیب به چشم شدند که سال
گذشــته این آمار  ۵١٢نفر بود .همچنین آمار امسال قطع عضو
 ١٣١نفــر بود درحالی که در ســال  ١٩٣ ،٩٨نفر دچار قطع عضو
شــده بودند .امســال  ۵۴۶نفر نیز دچار ســوختگیهای متوسط
تــا شــدید شــدند کــه ســال گذشــته  ٣١٨نفر دچــار این آســیب
شــده بودند .سخنگوی سازمان اورژانس کشــور با بیان اینکه در

چهارشنبهســوری امســال متأســفانه  ٩نفر جان خود را از دست
دادند ،گفت :سال گذشته چهار نفر جان خود را از دست دادند.
وی افزود ١٨ :درصد از مصدومان امسال خانم و  ٨٢درصد آقا
بودند.
ســخنگوی ســازمان اورژانس کشــور درخصوص میانگین ســنی
مصدومــان نیز گفــت ۴۶ :درصــد مصدومان میانگین ســنی ۶
تا  ١٨ســال داشــتند ٧٠ .درصد مصدومان اســتفاده کننده مواد
محترقــه و متأســفانه  ٣٠درصــد عابــران پیــاده ،افــراد در حال
بازگشــت به منازل یــا نیروهای امــدادی بودنــد .وی ادامه داد:
تهــران و پساز آن تبریز و کرمانشــاه بیشــترین آمار مصدومان
را داشتند.
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در ایــن چنــد روز باقیمانــده تــا عیــد نــوروز شــبکههای
اجتماعــی در کنــار گالیــه از گرانــی و نگرانــی بــرای کرونــا،
حــال و هــوای عیــد را دارد.
کاربــران از خریدهــا و خانــه تکانیشــان و از درســت
کــردن و خریــدن شــرینیهای خانگــی مینویســند و
اهالــی شــهرهای مختلــف از رســم و رســوم نوروزیشــان
میگوینــد .البتــه چــون بســیاری از فعــاالن شــبکههای
اجتماعــی جــوان هســتند بــه بســیاری از ایــن رســوم غــر
میزننــد یــا بــا آن شــوخی میکننــد:
«مزخرفتریــن رســم عیــد همیــن خریــدن
ماهیهــای بدبختــه کــه تهــش بــه کشــتن میدیمشــون...
بــرای خــوردن هــم کــه نیســتن ...مــا پارســال نخریدیــم
آســمون بــه زمیــن نیومــد همچنــان «عیــد» بــود».
«بــا وجــود اینکــه امســال هــم عیــد نداریــم ،ولــی
هنــوز ایــن رســم َح َســنه رو کــه هــر چــی نزدیــک عیــد
میخــرم مــیزارم بــرای عیــد ،نگــه داشــتم».
«دلــم میخــاد جمعــه بــه رســم شــب عیــد هــر ســال
بــرم بــازار قدیــم شــهر و بیــن جمعیــت بقیــه مردم باشــم.
بــوی ســبزه و ســنبلهای رنگــی رنگــی .تماشــای ماهــی
رنگیــا و کوچــه خیابــون خیــس و صــدای عمــو نــوروز و...
ولــی خــب شــعورم میگــه بمــون خونــه کرونــا هســت!»
«واااا شــما از عیــد خوشــت نمیــاد؟
چهارشنبهســوری؟ همــه رســم و رســومات؟ چقــدر خفــن
و خــاص هســتین خــوش بــه حالتــون».
«همیشــه قبــل هرچیــزی از خــود آن چیــز بهتــره.
همیــن قبــل عیــد ،شــما ببیــن چقــدر حــال میــده .خــود
عیــد ایــن حــس و حــال رو نــداره».
«اونایــی کــه واســه عیــد شــیرینی خونگــی پختــن
میتونــن یــه ظــرف شــیرینی بــرای مــن بفرســتن ،مــن تســت
میکنــم و روز ســیزدهبهدر برنــده رو اعــام میکنــم».
«فقــط شــیرینی خونگیهــای عیــده کــه عیــد رو بــا
بقیــه روزای ســال واســه مــن متمایــز میکنــه!»
«دوســتام یــه جــوری شــیرینیهای متنــوع خونگــی
عیــد میخــرن و اســتوری میکنــن انــگار کــه عیــد قشــنگ
مراســم دیــد و بازدیــد مفصــل دارن».
«هرکســی کــه نــه لبــاس نــو خریــده نــه برنامــه
مســافرت داره نــه آجیــل و شــیرینی خریــده نــه ســفره
هفتســین انداختــه نــه ایــن مســائل بــراش مهمــه
دســتاش بــاال».
«تبریــک عیــد فقــط اون قســمتی کــه عمــوم زنــگ
مــیزد بــه مامــان و بابــام تبریــک میگفــت بعــد بایــد
قطــع میکــرد کــه مــن زنــگ بزنــم تبریــک بگــم! آخــه
چــرااا؟ در ایــن حــد تابــع رســم و رســوم».

