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با دستور شهردار شیراز به شهرداران مناطق یازده گانه آغاز شد؛

عملیات نهضت آسفالت معابر در شیراز

1

زهرا جعفری

افزایش ناگهانی قیمت بنزین و سهمیهبندی مجدد
آن اعتراضهای مردمــی و ناآرامیهای عمومی را به
دنبال داشت.
در پــی افزایش  50تــا  200درصدی قیمت بنزین
کــه در بامداد روز جمعه  24آبانماه اعالم شــد و مردم
از طریــق فضای مجازی در جریــان آن قرار گرفتند،
حــرکات اعتراضآمیز و ناراحتیهای عمومی در برخی
نقاط کشور شکل گرفت.
و اما در شیراز...
بعد از انتشــار گســترده خبر افزایش قیمت بنزین،
گروهها و کمپینهای مختلفی در فضای مجازی شکل
گرفت که عمدت ًا خواستار انجام اعتصاب عمومی بودند.
در همین راســتا اعتراضات پراکندهای در نقاط مختلف
شــهر شــیراز انجام گرفت اما محور عمده مباحث در
گروههای پیامرســان مجازی شکلگیری منسجم یک
حرکت اعتصابی برای روز شنبه بود.
آنچه روز شنبه در شیراز ،گذشت...
در نخســتین ساعت روز شــنبه  25آبانماه ،جریان
زندگــی و امور حالت عادی داشــت (اگر چه برخی از
ســرویس مدارس روز قبل از آن در تماســی با والدین
اعالم کرده بودند که ارایه خدمات ســرویس نخواهتد
داشــت) و تمامی مراکــز اداری و مدارس باز بود اما از
ســاعت  10صبح اعتراضات جنبه علنی به خود گرفته
و در نقاطی از شــهر از جمله ،بولوار میرزای شیرازی،

معالیآباد ،بولوار رحمت ،چمران ،شــهرک گلســتان،
شــهر جدید صدرا ،خیابان عفیفآبــاد ،زرگری و غیره
اعتراضات جنبه جدیتری به خــود گرفت و منجر به
راهبندان در شریانهای ارتباطی شد.
برخی معترضان با آتش زدن الســتیک و ممانعت
از عبــور و مرور خودروهــا ،از مردم میخواســتند تا
ماشــینهای خود را خاموش کنند که این امر موجب
اختــال در عبور و مــرور جریــان خودرویی و توقف
حرکت در محورهای شریانی شد.
در همین راســتا بســیاری از مدیران مدارس هم با
والدیــن دانشآموزان تماس گرفته و خواســتار بردن
دانشآموزان از مدرسه قبل از پایان ساعات کالسی شدند.
و اما مترو شــیراز در جریان ایــن ناآرامیها به ارایه
سرویس مشــغول بود و فقط در ایستگاه زند و نمازی
توقف نداشت.
در ساعات نیمروز روز شنبه شبکه اینترنت نیز دچار
اختالل شد که این امر تا زمان تنظیم این خبر همچنان
ادامه داشت.
در برخــی خیابانها معترضان اقدام به شکســتن
شیشــه اماکن عمومی نمودند ،در شهر صدرا نیز موج
اعتراضات شــدید بود و گفته شــد که یکی دو مکان
عمومی به آتش کشیده شده است.
در خیابانهای اصلی شــهر نیز اغلــب مغازهها و
فروشــگاهها تعطیل شدند و شهر حالت نیمه تعطیل به
خود گرفت.

ایرنــا :آیات عظام تقلید لطف اهلل صافی گلپایگانی و ســید محمدعلی علوی
گرگانی با صدور بیانیه جداگانهای نســبت به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان
داده و خواســتار ورود مجلس شورای اســامی و تجدید نظر مصوبه سران قوا
نسبت به این موضوع شدند.
آیت اهلل لطف اهلل صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید روز شنبه در بیانیه ای
آورده اســت :متأســفانه در حالی که گرانی  ،تورم و بیکاری بســیاری از اقشار
مملکت را در وضعیت سخت و ناراحت کنندهای قرار داده ،طرحی در شب میالد
رســول رحمت (صلی اهلل علیه و آله وســلم) توسط ســران قوا تصویب شد؛ که
موجب تأسف و نگرانی شدید است.از نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی
میخواهیم که لغو این طرح را اعالم کنند و برای رفع مشکالت مردم ،با مشورت
بزرگان و اساتید علم اقتصاد اقدام فوری نمایند.
مجلس درخصوص افزایش قیمت بنزین ورود کند
آیت اهلل محمد علی علوی گرگانی از مراجع تقلید نیز با صدور بیانیهای آورده
اســت:خبر ناراحت کننده افزایش ناگهانی قیمت بنزین در شــرایط فعلی که اثر
تحریم ها و افزایش غیر متعارف ارز بر زندگی مردم فشار زیادی وارد کرده است
موجب ناراحتی شدید اینجانب گردیده است.
بیانیه ادامه یافتهاســت :تمام مسئولین دلســوز و مدیران مملکتی باید توجه
داشته باشند که در شــرایط فعلی ایجاد آرامش در جامعه و دوری از پرداختن به
مسائل حاشیه ای و حفظ وحدت ملی ،پرهیز از ایجاد التهاب در جامعه مخصوصا
در وضعیــت اقتصادی مردم یک اصل مهم می باشــد ،لذا هر گونه رفتاری که
موجب بروز مشکالت معیشــتی بیشتر در شرایط فعلی برای مردم شود ،از نظر
اینجانب ناپسند و بر خالف مصالح ملی است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است :اینجانب از همه نمایندگان مجلس
می خواهم که با قاطعیت جلوی ایجاد التهاب معیشــتی در جامعه را گرفته و از
دولت محترم نیز میخواهم که تا دیر نشده در تصمیم خود تجدید نظر کرده و با
همفکری کارشناسان دلسوز و متعهد و بکار گیری جوانان مؤمن و متعهد و نخبه
به تقویت تولید داخلی و حل اساسی مشکالت آن اهتمام ورزند.
بر اســاس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از بامداد جمعه
 ۲۴آبان بنزین برای تمام وســایل نقلیه بنزین سوز سهمیه بندی شد و براساس
اطالعیه شــرکت ملی پخش فراوردههای نفتی ،قیمت بنزین معمولی سهمیهای
هر لیتر  ۱۵۰۰تومان و قیمت بنزین معمولی غیرســهمیهای به ازای هر لیتر سه
هزار تومان خواهد بود ،همچنین قیمت بنزین ســوپر هر لیتر  ۳۵۰۰تومان تعیین
شدهاست.

ایسنا :در پی اعالم تصمیم شورای عالی اقتصادی
ســران قوا درباره نرخ جدید بنزین و سهمیهبندی آن
تجمعاتــی عمدتا به صــورت مســالمتآمیز در برخی
شــهرهای کشــور در انتقاد به این تصمیم انجام شد؛
البته در میان مواردی از هنجارشــکنی و آســیب زدن
به امــوال عمومی نیز روی داد که بــا برخورد نیروی
انتظامی مواجه شد.
از روز جمعــه تجمعاتــی در شــهرهایی از جمله
اهواز ،شوشــتر ،دزفول ،گچســاران ،آبادان ،خرمشهر،
ماهشهر،شیراز ،بندرعباس ،گرگان ،خرمآباد ،قم ،ایالم ،
کرج ،سنندج،دورود ،قزوین ،اراک ،مهدیشهر ،گرمسار
و شاهرود در اعتراض به ســهمیهبندی و گران شدن
بنزین انجام شد که بعضا تا عصر دیروز نیز ادامه داشت.
در برخی شهرها از جمله اهواز ،مشهد ،اصفهان ،شیراز
و تهران این اعتراضات بعضا با شــکلگیری ترافیک
شدید و بسته شدن برخی راهها نمود مییافت.
این اعتراضات در واکنش به تصمیم اخیر شــورای
هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام شده است و بیشتر
شــهروندان حاضر در این اعتراضات بر حق مدنی خود
در بیان مشکالت معیشتی و اقتصادی تاکید داشتند،در
حاشــیه این اعتراضات عدهای نیز بــا برخی اقدامات

برخی ناآرامیها در شهرهای مختلف در پی افزایش قیمت بنزین
باعث ایجاد بینظمی ،اخالل رفتوآمدها و در مواردی
به خشونت کشیده شدن اعتراضات شدند که متاسفانه
در یک مورد منجر به کشته شدن یک نفر در سیرجان
شد.
سرپرست فرمانداری ســیرجان در همین زمینه در
گفت وگــو با خبرنگار ایســنا توضیحاتی در خصوص
حوادث شب گذشته در این شهرستان داد.
«محمد محمودآبادی» گفت :متاســفانه عدهای از
این تجمع مسالمتامیز سوء استفاده کردند و یک سری
امــوال عمومی را تخریب و به برخــی پمپ بنزینها
خســارتی وارد کرده و قصد داشــتند به مخازن اصلی
شرکت نفت دسترسی داشــته باشند و آنها را به آتش
بکشند که با مقاومت نیروهای امنیتی ،انتظامی ،سپاه و
بسیج روبرو و عقب نشینی کردند.
سرپرســت ویژه فرمانــداری ســیرجان ادامه داد:
متاســفانه یک نفر در این ماجراها کشته شده اما هنوز
دلیل کشته شــدن این فرد مشــخص نیست که تیر
خورده یا خیر و اکنون در پزشــکی قانونی شهرســتان

ســیرجان در حال بررســی این موضوع هستیم و هر
زمانی که دلیل فوت این شخص مشخص شود ،اعالم
خواهیم کرد ضمن آنکه باید عنوان کرد که این فرد از
مردم عادی بوده است.
وی همچون دیگر مقامات رسمی در شهرهایی که
شــاهد این اعتراضات پراکنده بودهاند به مردم توصیه
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پرونده تخلف  16میلیون یورویی در
تجهیزات پزشکی به قوه قضاییه رفت

کرد از تجمعات غیرقانونــی خودداری کنند و به اخبار
فضای مجــازی و اطالعات کذبی که معموال از مراکز
معاند منتشر میشود توجه نکنند.
دیــروز در نقــاط مختلــف تهران هــم تجمعات
پراکندهای انجام و بعضا با ترافیک ســنگین در هوای
برفی همراه شد.

در شهر اهواز نیز محســن دالوند ،فرمانده انتظامی
این شــهر اعالم کرد وضعیت تحت کنترل اســت و
هیچکدام از مســیرها مسدود نشــده است و مشکل
خاصی وجود ندارد.
فرمانده انتظامی اهواز تاکید کرد که ایجاد ترافیک
از سوی خودروها و مســدود کردن خیابانها اعتراض
سالم نیست.
معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز
با اشــاره به تجمعات پراکنده و محدود در اعتراض به
افزایش قیمت بنزین در تبریز گفت که اوضاع در استان
تحت کنترل است.
علیار راستگو افزود :حضور پلیس در جمع معترضان
نیز با رویکرد پیشــگیرانه و با هدف کمک به تسهیل
و روانســازی ترافیک بوده اســت .نیروهای انتظامی
در تبریــز برای باز کردن گره هــای ترافیکی ،ناگزیر
از متفرق کردن شــهروندان و هدایت آنان به معابر و
خیابان ها شدند.
معاون سیاســی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی

مدارس امروز تعطیل است
اگر چه از ساعت نخست روز گذشته وزیر آموزش و
پرورش از تأمین سهمیه سوخت مورد نیاز سرویسهای
مدارس خبر داده بود اما اعالم این خبر تأثیری در روند
جریان نداشــته و رانندگان ســرویس اعالم کردهاند تا
زمان تعیین تکلیــف هیچگونه خدمتی ارایه نمیکنند،
بنابراین مدارس در روز یکشبنه تعطیل خواهد بود.
طرح افزایش را متوقف میکنیم
رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی
مجلس شورای اســامی هم با بیان اینکه نمایندگان
هیچ اطــاع و دخالتــی در این اقــدام غافلگیرکننده
نداشــتهاند ،گفت :امروز در اولین ساعت شروع به کار
مجلس ،طرح دوفوریتی توقف افزایش قیمت بنزین را
دنبال خواهند کرد.

اطالعیه مهم
بنابر اعالم روابط عمومی آموزش
و پرورش فارس :همه مدارس تمامی
دورههای تحصیلی شــهر شیراز در
نوبت صبح روز یکشــنبه  26آبانماه
 98تعطیل شد.
از شهروندان درخواست کرد که هوشیاری خود را حفظ
کنند تا فرصتی برای ســوء اســتفاده معاندین نظام و
کشــور و بزرگنمایی و جنجال آفرینی آنان از تجمعات
آرام و اعتراضی به افزایش قیمت بنزین به دست داده
نشود.
در تحولــی دیگــر ،دیروز جلســه شــورای عالی
هماهنگی اقتصادی ســران سه قوه با حضور اعضاء و
ســران سه قوه تشــکیل و در آن از همه دستگاهها و
نهادهای کشــور خواسته شــد برای اجرای موفق این
طرح و تحقق اهداف آن ،همکاری کنند.
ایجاد عدالت اجتماعی ،برخوردار شــدن  60میلیون
ایرانی با تأکید بر خانوارهای کمدرآمد ،مبارزه با قاچاق
ســوخت ،کاهش رانت ،مدیریت مصرف و مقاومسازی
اقتصاد ،از جمله اهداف این طرح اعالم شده است.
معاون رئیس قوه قضائیه و دادســتان کل کشور در
این جلسه تأکید کردند که قوه قضائیه برای اجرای این
طرح به طور کامل همکاری خواهد کرد.
رئیس مجلس شــورای اسالمی نیز در این جلسه با
اشاره به قانون برنامه ششم توسعه و مصوبه سران قوا،
خواهان مشارکت همه دســتگاهها برای اجرای موفق
این طرح شد.

