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خبر

ورود حدود ۳۰۰ هزار ُدز واکسن 
کرونا به گیالن

به  اشاره  با  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس  امروز-  گیالن 
ورود ۳۰۰ هزار ُدز واکسن کرونا به استان در هفته جاری، گفت: 
محدودیت های سنی از اواسط مهر ماه برای واکسیناسیون برداشته 

می شود.
به گزارش  مهر، دکتر ارسالن ساالری شامگاه دوشنبه در گفتگویی 
از  ُدز واکسن  از یک میلیون و ۴۰۰ هزار  با اشاره به ورود بیش 
ابتدای آغاز واکسیناسیون به استان گیالن، اظهار کرد: حدود ۸۰ 
درصد افراد باالی ۸۰ سال در گیالن واکسن کرونا دریافت کرده اند.
وی با بیان اینکه ۷۵ درصد افراد گروه سنی باالی ۷۰ سال نیز 
واکسن کرونا تزریق شده است، گفت« این آمار در گروه های سنی 
باالی ۵۰ سال و افراد باالی ۱۸ سال نیز به ترتیب ۶۰ و ۳۸ درصد 

است.
شتاب  به  اشاره  با  ادامه  در  گیالن  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
گیری روند واکسیناسیون در این استان با ورود محموله های جدید 
به کشور، افزود: با پیگیری های انجام شده در این هفته حدود ۳۰۰ 

هزار ُدز واکسن به استان گیالن وارد شده است.
شهرستان های  سطح  در  واکسن  مقدار  این  اینکه  بیان  با  وی 
ماه  مهر  اواسط  از  کرد:  اضافه  است،  شده  توزیع  گیالن  استان 
محدویت های سنی برای واکسیناسیون برداشته می شود. ساالری 
با اشاره به اینکه در تمام شهرستان های استان گیالن حدود ۳۰۰ 
پایگاه واکسیناسیون راه اندازی شده است، تصریح کرد: ۵۰۰ تیم 

در اجرای واکسیناسیون در سطح استان گیالن مشارکت دارند.

پنج کشته و یک مصدوم حاصل 
تصادف در جاده صومعه سرا 

گیالن امروز-  رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
گیالن گفت: برخورد ٢ دستگاه خودرو در شهرستان صومعه سرا 

منجر به مرگ پنج نفر و مصدومیت یکی از سرنشینان شد.
دکتر پیمان اسدی در گفت و گو با  ایرنا اظهار داشت: بر اثر برخورد 
پراید و سمند در جاده پیربازار شیخ محله صومعه سرا،  پنج نفر 
راننده سمند  باختند و  پراید در محل حادثه جان  از سرنشینان 

مصدوم و به بیمارستان منتقل شد.
وی با بیان اینکه این حادثه ساعت ۱۹:٢۱ به اورژانس گیالن اطالع 
های  فوریت  تیم   ٢ حادثه  این  دریافت  با  کرد:  اضافه  شد،  داده 

پزشکی از شیخ محله و رشت به محل حادثه اعزام شدند. 
دکتر اسدی خاطر نشان کرد: در این حادثه خودروی پراید دچار 
حریق شد و ۵ نفر از سرنشینان آن در اثر شدت سوختگی جان 
خود را از دست دادند.  رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزشکی گیالن اظهار داشت: نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی، 
راننده سمند را پس از انجام اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان 

پورسینای رشت انتقال دادند.

فرماندار بندرانزلی با سینماگران 
دیدار کرد 

میرغضنفری  اسماعیل  سینما  روز  مناسبت  به  امروز-  گیالن 
این  جوانان  سینمای  انجمن  در  حضور  با  انزلی  بندر  فرماندار 
از مدرسان و  مستند  انجمن و چندتن  این  با رئیس  شهرستان 

سازان دیدار و گفتگو کرد .
اشاره  جامعه  سازی  فرهنگ  در  هنر  مهم  نقش  به  میرغضنفری 
کرد و گفت : هنر در حکم یک زبان است و نقش بسیار مهم و 
انکار ناپذیری در روند تکامل اجتماعی داشته و خواهد داشت ، به 
گونه ای که یکی از ابزار مهم پیشرفت بشریت هنر بوده و هست 
. اگر هنر و هنرمند در تاریخ بشریت وجود نداشت تکامل جوامع 
انسانی بدین صورت که امروز شاهد آن هستیم ممکن نبود . هیچ 
جامعه ای بدون هنر نمی تواند روح پرنشاطی داشته باشد . وی به 
استفاده از هنر در پیشبرد امور اجتماعی اشاره کرد و گفت : به 
این است که  اعتقادم  به هنر عالقه مند هستم  عنوان کسی که 
اگر ابزار و قدرت هنر را بتوانیم به درستی استفاده کنیم خیلی از 
مشکالت در جامعه که با آن دست به گریبان هستیم را می توانیم 
با همین قدرت حل کنیم و به اهداف ارزشمند خود برسیم ، ولی 
متاسفانه ذات هنر با ذات دولت سازگار نیست و تاریخ ارتباط بین 
هنر و دولت نشان می دهد که هیچ زمان ارتباط خوبی با هم نداشته 
اند . یا هنر در خدمت حاکمیت و دولت قرار گرفته یا حاکمیت ، 

دولت را ابزار کرده تا از هنر برای منافع خودش بهره بگیرد .
 میر غضنفری مردم بندر انزلی را مردمانی با فرهنگ و خوش ذوق در 
زمینه هنر دانست و اظهار داشت : به عنوان کسی که به هنر عالقه 
دارم می دانم که کار شما هم سخت است و هم تهیه ابزار های مورد 
نیاز برای ارائه اثر به مراتب سخت تر و از آنجا که این شهرستان 
بحمداهلل در عرصه های مختلف هنری دارای افراد نام آوری است 

تالش خواهم کرد تا همراه و همیار خوبی برای هنرمندان باشم .

۱۷۶ میلیارد تومان اعتبار 
برای اجرای پروژه های آبرسانی روستایی 

گیالن ابالغ شد
گیالن امروز- معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت 
آب و فاضالب گیالن گفت: بالغ بر ۱۷۶ میلیارد تومان اعتبار برای 

اجرای پروژه های آبرسانی روستایی این استان ابالغ شده است.
به گزارش  روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
گیالن؛ جمشید علیپور  اظهار داشت: این اعتبارات از محل منابع 
ملی به منظور احداث تاسیسات آبرسانی ۳۴ روستا و ۱۳ مجتمع 

آبرسانی روستایی ابالغ شده است.
وی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی این پروژه ها وعده داد: تا پایان 
تیرماه سال ۱۴۰۱ با احداث و تجهیز تعدادی از این تاسیسات و 
مجتمع های آبرسانی، ٢۶ روستای گیالن با جمعیتی بالغ بر ۱۶ 

هزار نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند.
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آب و فاضالب 
گیالن همچنین از ابالغ بیش از ٢۱۵ میلیارد تومان اعتبار جهت 
تکمیل پروژه های آب و فاضالب حوزه شهری گیالن خبر داد و 
افزود: این اعتبار برای اجرای ۵ پروژه آب و ۱۱ پروژه فاضالب ابالغ 

شده که موافقت نامه های آن ها در حال مبادله است.

2
فقدانقاضیمتخصصزیستمحیطیچالشمحیطبانان

گیالن امروز- متخصصان حوزه قضایی و کارشناسان محیط زیست، معتقدند 
یکی از مواردی که در جهت حمایت از حقوق محیط بانان می تواند مؤثر باشد 
وجود یک قاضی متخصص در امر محیط زیست در محاکم دادگستری است 
که پرونده هایی در این خصوص به آن شعبه ارجاع شود تا قاضی متخصص 

این امر بتواند با درک بیشتر رأی صادر کنند.
به گزارش  فارس، مدتی است که از شبکه اول سیما سریالی با نام »افرا« 

با موضوع مشکالت محیط زیستی، 
محیط بانان،  حقوقی  دغدغه های 
عدم  و  آنان  به  شهروندان  نگاه 
مصونیت کامل قضایی این ضابطین 
محیط زیستی، در حال پخش است 
به موضوع  پرداختن درست  با  که 
مشکالت شغلی محیط بانان، حقوق 
کامل  امنیت  عدم  و  پایین  بسیار 
متخلفین،  برابر  در  آنان  قضایی 
نقص حقوقی در حمایت کامل از 
که  نقصی  می دهد  نشان  را  آن ها 
قضایی  ضابط  درگیری  یک  در 
ممکن  متخلفین  با  محیط زیست 
یا  و  شده  شهید  محیط بان  است 
برای دفاع از جان خود و دیگران از 
او اقدامی سر زند که منجر به قتل 
به راحتی  این گونه  و  شود  متخلف 
جای مظلوم و ظالم تغییر کرده  و 
ضابط قضایی برچسب  قاتل بودن 

را با خود یدک بکشد.
نقصی که منجر به نقض قانون 

می شود
می شود  منجر  قانونی  نواقص  این 
وقتی  محیط بانی  مأمورین  که 
می بینند در مأموریت های سازمانی  

همچون نزاع خیابانی با آن ها برخورد قضایی صورت می گیرد در برخورد قاطع 
با متخلفین تعلل کرده و برای صیانت از آبرو و حفظ جان خود، برخورد قاطع 

نمی کند  و  این نقص قانون منجر به نقض قانون می شود.
در میان پخش این سریال بود که خبر جراحت یک محیط بان گیالنی خبرساز 
شد که باز هم نشان از مظلومیت و گمنامی این سربازان محیط زیستی کشور 

دارد.
خألهای قانونی در صیانت از محیط  بان

سیده خدیجه محصصی وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار 
فارس از لزوم  بررسی قوانین و آیین نامه های موجود در خصوص محیط بانان 
و خألهای قانونی و راهکارهای پیشنهادی سخن می گوید و معتقد است که 
قوانینی در جهت حفاظت از محیط زیست وضع و الزم االجرا شده که از تاریخ 
بهسازی  و  قانون حفاظت  ازجمله  می گذرد  آن ها سال ها  تصویب  و  صدور 
محیط زیست و آیین نامه اجرایی آنکه مصوب سال ۱۳۵۴ است، در این قانون 
و آیین نامه، گارد محیط زیست که شامل محیط بان یا محیط دار می شود، 
که  معرفی می کنند  را  کسانی  محیط بانان  و  گرفته  قرار  پیش بینی  مورد 
مسئولیت اجرای قوانین و مقررات مربوط به شکار، صید و حفاظت و بهسازی 

محیط زیست را در سطح حوزه استحفاظی خود به عهده دارند.
وی به اصل ۵۰ قانون اساسی اشاره می کند و می گوید، »بنابراین اصل، حفظ 
اساس  بر  و  گرفته شده  نظر  در  عمومی  وظیفه  یک  به عنوان  محیط زیست 
قانون و آیین نامه صدرالذکر وظیفه حفاظت از محیط زیست در برابر شکارهای 
غیرمجاز، تخریب و تحریق، آلودگی و همچنین وظیفه کشف جرائم مرتبط 
با آن ها و دستگیری متخلفین بر اساس دستورالعمل های صادره به عهده 
محیط بانان قرار داده شده بدون این که حمایت قانونی همه جانبه ای نسبت به 

آن ها مورد لحاظ قرار بگیرد.«
شهید یا قاتل؟

حقوقی  منظر  از  است  معتقد  جرم شناسی  و  جزا  حقوق  ارشد  کارشناس 
و  موضوع  مهم ترین  محیط بانان  و  غیرمجاز  شکارچیان  فی مابین  درگیری 
چالش در سطح شغلی محیط بانان است که متأسفانه تاکنون محیط بانان 
زیادی در مسیر حوزه فعالیتی خویش جانشان را ازدست داده یا در راستای 
دفاع از محیط زیست و حیات وحش کشور مرتکب قتل شده و محکوم به 
بایستی  کشور  در  موجود  قوانین  حسب  درحالی که  شدند،  نفس  قصاص 
که  تا حدی  باید  و  دادگستری محسوب شده  به عنوان ضابط  عزیزان  این 
اقداماتشان مخالف قوانین صریح حکومتی نیست تحت حمایت قانونی قرار 

بگیرند تا بهتر بتوانند به وظایف محوله عمل کنند.
محصصی ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری را موردتوجه قرار می دهد 
بیان  شده اند،  تعریف  و  معرفی  دادگستری  ضابطین  ماده  این  در  چراکه 
می کند، »طبق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین دادگستری 
و  قضایی در کشف جرم  مقام  تعلیمات  و  نظارت  مأمورینی هستند تحت 

بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دالیل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی 
شدن متهم، اقدامات قانونی الزم را انجام می دهند، در این خصوص مأمورین 
نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می شوند یعنی آن ها 
در همه موارد ضابط هستند اما ضابطین خاص هم در قانون پیش بینی شده 
که مشمول افراد و ضابطینی می شود که در حیطه جرائم شغلی آنان، اتفاق 

خاص  رقم می خورد.«

محیط  بان ضابط دادگستری
از  حفاظت  قانون  ماده ۱۵  برحسب  نیز  محیط بان  یک  اینکه  بیان  با  وی 
محیط زیست یک ضابط دادگستری محسوب می شود چراکه هم در قانون 
حفاظت از محیط زیست به صراحت قید کرده و هم این ضابطین بر اساس 

قانون به کارگیری سالح مصوب ۷۳ مجاز به حمل سالح می باشند.
نکته جالب این است که متأسفانه علی رغم وجود هم چین موادی در قانون 
حفاظت و آیین نامه، هیچ گونه حمایتی از محیط بانان صورت نگرفته و چه بسا 
محیط بانانی که در درگیری های مربوط به جنگل اعم از برخورد با شکارچیان 
غیرمجاز مجبور به استفاده از سالح شده اند و متأسفانه ضرب وجرح یا قتلی 
اتفاق افتاده که در مقام ضابط و با توجه به شرایط پیش آمده و موردتوجه 
و لحاظ قضات قرار نگرفته و حتی محکوم به قصاص نفس یا پرداخته دیه 

شده اند چراکه قوانین فوق کلی و بدون ذکر جزئیات بوده است.
وکیل پایه یک دادگستری به  قانون مجازات اسالمی در بحث دفاع مشروع 
اشاره می کند و که اگر شخصی در مقام دفاع از خود یا دیگری مرتکب قتل 
یا ضرب وجرح شده و شرایط دفاع فراهم بوده در صورت اجتماع شرایطی 
قابل مجازات نخواهد بود این که مثاًل خطر را عمداً خود ایجاد نکرده باشد 
یا رفتار ارتکابی محیط بان برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد و 
یا دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقالیی باشد و همچنین توسل به 
قوای دولتی بدون فوت وقت عماًل ممکن نباشد به عنوان دفاع مشروع مورد 

لحاظ قرار می گیرد.
دفاع مشروع حق محیط  بان

یک محیط بان بایستی بتواند از دفاع مشروع جهت از بین بردن مجازات و 
موجه کردن عمل خود استفاده کند که متأسفانه در بیشتر مواقع عاجز از 

اثبات دفاع مشروع در محاکم قضایی می باشند. 
در همین ارتباط محصص به قوانینی اشاره می کند که به صراحت از ضابط 
دادگستری بودن محیط بانان یاد کرده، بنا بر اظهارات وی اگر اقداماتی در 
جهت جلوگیری و فرار متهم و همچنین حفظ دالیل آثار جرم انجام می دهند 
قرار  قانون  در حمایت  باید  بشوند  از سالح  استفاده  به  هرچند که مجبور 

بگیرند.
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی به یک الیحه حمایت از محیط بانان 
و جنگلبانان که در مورخه ٢٢ خرداد ماه سال ۹۹، مجلس شورای اسالمی 
تقدیم شده بود استناد می کند و معتقد است که قانون حمایت قضایی و 
و  تصویب  بانی  جنگل  و  محیط زیست  حفاظت  یگان  مأمورین  از  بیمه ای 
از  قانون مأمورین یگان حفاظت  این  تأیید شورای نگهبان می رسد، در  به 
محیط زیست و جنگلبانی به صراحت به عنوان ضابط خاص قضائی محسوب 
قانون  سه  ماده  سه  و  دو  یک،  بندهای  خصوص  در  صرفاً  ولی  می شوند 
به کارگیری سالح توسط مأمورین نیروهای مسلح مصوب ۷۳ حق به کارگیری 

سالح در انجام وظایف و مأموریت های سازمانی خود دارند.

دفاع برای حفظ جان
وی با بیان اینکه ماده سه قانون به کارگیری سالح مقرر می دارد که مأمورین 
انتظامی در مواردی حق به کارگیری سالح را دارند می گوید که برای دفاع از 
خود در برابر کسی که با سالح سرد یا گرم به آنان حمله نماید، برای دفاع از 
خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سالح حمله می آورند ولی اوضاع واحوال 
طوری باشد که بدون به کارگیری سالح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد و 
درصورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند 
و  واقع شده  موردحمله  نفر  یا چند  که یک 

جان آنان درخطر است.
وی با اشاره به تبصره یک ماده یک قانون 
ماده سه در  بند چهار  صدرالذکر گفته که 
به  نسبت  لحاظ  مورد  می توانند  صورتی 
ماده  تبصره سه  بگیرد که  قرار  محیط بانان 
سالح  از  استفاده  قانون  هفت  ماده  و  سه 
نیز مورد رعایت ضابطین دادگستری یعنی 
اساس  بر  که  باشد  گرفته  قرار  محیط بانان 
این تبصره و ماده هفت، محیط بان بایستی 
در هنگام استفاده از سالح اوالً چاره ای جز 
در  ثانیاً  باشند  نداشته  سالح  از  استفاده 

صورت امکان مراتبی را رعایت کنند.
سوی  از  مواردی  رعایت  به  محصصی 
جنگلبانان پیش از تیراندازی  تأکید می کند 
و معتقد است جنگلبانان قبل از تیراندازی 
به  تیراندازی کمر  تیر هوایی دوم  باید  اول 
پائین، سوم تیراندازی کمر به باال همچنین 
بایستی در صورت امکان مراقبت کنند که 
تیر آن ها منجر به فوت شخص مهاجم نشود، 

نهایتاً این موضوع قابل بحث و بررسی است.
تحت  که  اخیر  الیحه  اینکه   بیان  با  وی 
قانون مورد تصویب قرار گرفته، ابالغ شده و 
آیین نامه آن پس از ۶ ماه از الزم الزم االجرا 
آئین نامه  به تصویب هیئت وزیران می رسد، گفته،  و  تهیه  قانون  این  شدن 
آن در مورخ ۱۹ بهمن ماه سال گذشته به تصویب هیئت وزیران رسیده که 
نوآوری مهم آن در خصوص پرداخت دیه است که در ماده دو آن مقرر کرده 
درصورتی که محیط بان از سالح استفاده کند و یک فرد بی گناهی مقتول یا 
مجروح شود، پرداخت دیه و خسارات احتمالی به استناد رأی مرجع قضایی 
از محل اعتبارات مصوب توسط سازمان حفاظت از محیط زیست پرداخت 
می شود همچنین محیط بانانی که در سال های گذشته و قبل از تصویب این 
قانون متحمل پرداخت چنین خسارات و دیه به اشخاص شده اند می توانند 
با ارائه مدارک و مستندات از محل اعتبارات مرجع ذی ربط مبالغ را دریافت 
دارند که این امر گامی بسیار مثبت جهت احقاق حقوق محیط بانان عزیزمان 

بود و می تواند نقطه امیدی برای دلگرمی آنان باشد.
دنبال قوانینی هستیم که امکان تفسیر در آن به حداقل برسد

با توجه به اظهارات این وکیل پایه یک دادگستری به نظر می رسد ما نیازمند 
قوانین محکم تری هستیم تا محیط بانان کشورمان دلگرم تر شوند کما اینکه 
قانون جدید نیز یک گام مهم در جهت حفظ حقوق محیط بانان برداشته که 
نمی توان نادیده گرفت اما ما به دنبال قوانینی هستیم که امکان تفسیر در آن به 
حداقل برسد و محیط بانان بتوانند با دلگرم بودن به این قوانین  وظایف خویش 

را در جهت حفظ و حمایت از محیط زیست بهتر و بهتر به انجام برسانند.
وجود یک قاضی متخصص محیط زیستی

حقوق  از  حمایت  جهت  در  که  مواردی  از  یکی  است،  معتقد  محصصی 
محیط بانان می تواند مؤثر باشد وجود یک قاضی متخصص در امر محیط زیست 
به آن شعبه  این خصوص  در محاکم دادگستری است که پرونده هایی در 
ارجاع شود تا قاضی متخصص این امر بتواند با درک بیشتر موضوع، حکمی 

درخور محیط بانان و در جهت حمایت از محیط زیست صادر کند.
از  حفاظت  به  مربوط  قوانین  اینکه  بیان  با  دادگستری  پایه یک  وکیل 
محیط زیست و محیط بانان قوانین عام الشمول و جامع الشرایطی  نیستند 
که بتوانند تمامی مشکالت و نواقص مربوط به محیط بانان را در بر بگیرند، 
یک ضابط خاص  را  محیط بان  به صراحت  اخیرالتصویب  قانون  که  هرچند 
معرفی و استفاده از سالح در برخی از موارد و تحت شرایطی را موردقبول قرار 
داده اما در اجرا و در عمل و در اثبات بی گناهی این محیط بانان با مشکالت 
زیادی مواجه هستیم که امیدواریم با تصویب قوانین و آیین نامه هایی محکم تر 

بتوانیم عدالت را نسبت به این قشر ضعیف جامعه محقق کنیم.
با همه این اوصاف، به نظر می رسد نیازمند قوانینی هستیم که امکان تفسیر 
در آن به حداقل برسد و محیط بانان بتوانند با دلگرم بودن به این قوانین 
باشند،  محیط زیست  حافظ  قوانین،  کامل  حمایت  از  خاطر  آسودگی  با  و 
لذا شایسته است فعاالن اجتماعی و حقوقی این مهم را در صدر مطالبات 
از  تا تغییر قانون به نفع مأمور قانون در راستای حفاظت  خود قرار دهند 

محیط زیست که امانتی در دست بشر است صورت بگیرد.

گیالن امروز- جانشین فرمانده انتظامی گیالن با اشاره به کسب رتبه نخست 
گیالن در اجرای طرح ممنوعیت تردد کرونایی گفت: از ابتدای سال جاری 

تاکنون؛ در طرح ممنوعیت ترددهای کرونایی ۴۸۳ هزار و 
۴۷۱ دستگاه خودرو به علت عدم رعایت قوانین وضع شده 

برای کاهش ویروس کرونا در استان اعمال قانون شدند.
به گزارش  روابط عمومی نیروی انتظامی گیالن ، سرهنگ 
در  استان  پلیس  اقدامات  به  اشاره  با  »حسین حسن پور« 
و  مواصالتی  محورهای  در  ترددها  کنترل  طرح  اجرای 
ابتدای سال جاری  از  با اصناف متخلف  برخورد  همچنین 
ارزیابی های صورت گرفته  استان گیالن در  تاکنون گفت: 
رتبه اول اجرای طرح ممنوعیت های تردد کرونا و برخورد با 

ناقضان شیوه نامه های بهداشتی را کسب کرده است.
از استمرار اجرای طرح ممنوعیت تردد شبانه وسایل  وی 
نقلیه از ساعت٢٢ تا سه بامداد خبر داد و افزود: همکاری 
با  مبارزه  ملی  ستاد  مصوبات  اجرای  در  مردم  مشارکت  و 
کرونا نقش بسیار مهمی در کاهش زنجیره انتقال ویروس 

منحوس کرونا دارد.
ابتدای  از  اینکه  بیان  با  گیالن  انتظامی  فرمانده  جانشین 
سال جاری تاکنون در طرح ممنوعیت ترددهای کرونایی 
عدم  علت  به  متخلف  و ۱۹۳ دستگاه خودروی  هزار   ۷٢
رعایت قوانین وضع شده با جریمه یک میلیون تومانی و 

۱۷ هزار و ۸۱۴ دستگاه خودرو با جریمه ۵۰۰ هزار تومانی اعمال قانون 
شدند، اظهار داشت: ۳۹۳ هزار و ۴۶۴ دستگاه نیز به علت عدم توجه به 
هزار   ٢۰۰ جریمه  با  صبح   ۳ تا  ساعت٢٢  از  شبانه  تردد  محدودیت های 

تومانی در معابر شهری اعمال قانون شدند.
سرهنگ حسن پور ادامه داد: ماموران در طول این مدت با تذکر به ۷٢ هزار 

و ٢۳۶ دستگاه خودروی متخلف از ورود ۵۳ هزار و ٢۶۳ دستگاه خودرو 
شخصی با پالک غیربومی به گیالن ممانعت کردند. وی با اشاره به قاطعیت 
بیان  استان  به  قانون ممنوعیت ورود  ناقض  رانندگان  با  پلیس در برخورد 

داشت: نیروی انتظامی عالوه بر تامین امنیت و انتظام بخشی به بیمارستان ها 
و ارائه خدمات انتظامی به شهروندان، با بکارگیری ٢۰ هزار و ۷۳۶ نفر در 
قالب اکیپ های انتظامی و ترافیکی، مسؤولیت نظارت بر ورود و 
خروج خودروها به استان گیالن را از ابتدای سال جاری تاکنون 

برعهده داشت.
پلمپ ۲ هزار واحد صنفی متخلف

جانشین فرمانده انتظامی گیالن همچنین با بیان اینکه از ابتدای 
شیوع کرونا و اعمال محدودیت های کرونایی ماموران اداره نظارت 
بر اماکن عمومی از ۱۰۱ هزار و ۵۷۴ واحد صنفی در استان بازدید 
شد، افزود: ماموران به ۳۹ هزار و ۸۵۷ واحدتذکر شفاهی دادند 
، ٢ هزار و ۸۳ واحد صنفی متخلف را پلمب و برای ۷۰ هزار و 
۶۷۰ واحد صنفی متخلف که شیوه نامه های بهداشتی را رعایت 

نمی کردند نیز اخطار پلمب صادر کردند.
سرهنگ حسن پور اظهار داشت: پلیس گیالن از ابتدای سال جاری 
تاکنون؛ در راستای اجرای محدودیت های کرونایی، با نظارت بر 
نحوه فعالیت واحدهای صنفی منطبق با شیوه نامه  های بهداشتی 
و انهدام باندهای احتکار و توزیع خارج از شبکه مایحتاج مردم، 
موفق به کشف ۶ هزار و ۸٢٢ عدد ماسک، ۱۳۳ هزار و ۷۰۰ عدد 
دستکش و ٢ هزار و ۶۶ عدد سایر اقالم پزشکی احتکاری شدند.

تورهای  کردن  متوقف  در  پلیس  اقدامات  به  همچنین  وی 
فاقد  آفرودی  تردد خودروهای  از  جلوگیری  و  ناامن  گردشگری 
از تردد ٢۵۰ گروه  ابتدای سال جاری تاکنون  از  مجوز اشاره و بیان کرد: 
گردشگری ناامن در قالب ۵۱۴ دستگاه مینی بوس و اتوبوس شامل هشت 

هزار و ۵٢۱ نفر در استان نیز جلوگیری شده است. 

۴۸۳ هزار خودروی متخلف در گیالن اعمال قانون شدند


