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در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ؛

روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﺪ ﺪ ﻣﺤﯿﻂ ز ﺴﺘﯽ
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﺋﻪ داد.

ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﻣﻬﺮ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه  ۲۰ﺑﺎزداﺷﺘﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ،ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ
ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻫﺎی ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﮑﺠﺎ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی اﻓﺰود :وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﻧﻪ ،و در ﺻﻮرت وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ
زﯾﺴﺘﯽ در دادﺳﺮا ﻗﺮار دارد.
ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮای اﻋﺪام در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد/آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﺪی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی
رﺋﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام ﺻﺎدر ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺷﺮف ارﺳﺎل ﺑﻪ دادﺳﺮای اﺟﺮای
اﺣﮑﺎم ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﯾﺎ ﺣﮑﻢ اﻋﺪام در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ اﺣﮑﺎم در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻬﺪی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﻨﻮز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ آزاد
و ﭘﺮوﻧﺪه اش در دادﺳﺮا ﻗﺮار دارد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژه ای ﭼﻨﺪ روز ﭘﯿﺶ در ﺧﺼﻮص اﻇﻬﺎرات اﺧﯿﺮ ﮐﻼﻧﺘﺮی در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزاد ﺷﺪن ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ
و اﯾﻨﮑﻪ اﺗﻬﺎم ﮐﺎوه ﻣﺪﻧﯽ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﮐﻼﻧﺘﺮی و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻃﻼع دﻗﯿﻘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺻﺤﯿﺤﯽ ﮐﻨﻨﺪ و دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان
ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﺸﺎن را داد.
ﺳﺨﻨﮕﻮی دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺎﺋﺒﻪ ﺑﺮای ﻋﺪه ای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ را ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮدا روزی اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﻄﺮح ﻧﺸﻮد
ﮐﻪ ﭼﻮن زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮده اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ را زده اﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻫﺎ زده ﻧﺸﻮد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻓﺮدا روزی زﯾﺮ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ روﯾﺪ.
وی ﮔﻔﺖ :ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎری ﺧﻮدش ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ زودی آزاد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺷﻨﯿﺪه اﯾﺪ و ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟
دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻫﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد :ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﻧﺪه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ در ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در دادﺳﺮای ﺗﻬﺮان ﺑﻪ زودی ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ
و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻬﺮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت را ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻋﻤﻮم ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﺎﻧﺪ.
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