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 :وگو با میزانستان عمومی و انقالب شهرستان الیگودرز در گفتاد 

شهرستان به صورت مستمر ادامه دارد/ تعیین دو شعبه  ها و زندانبازدید از کالنتری
 ویژه برای رسیدگی به جرائم فضای مجازی

ها و زندان شهرستان به صورت دادستان عمومی و انقالب شهرستان الیگودرز با بیان اینکه بازدید و سرکشی از کالنتری -خبرگزاری میزان

ها جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی متهمین شود گفت: هدف از این بازرسی و نظارتمستمر انجام می
 زندانیان است.و 

و  گروه حقوقی خبرنگاروگو با حسین صالحی دادستان عمومی و انقالب شهرستان الیگودرز در گفت

های شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از ها و پاسگاهبه بازدید از کالنتری خبرگزاری میزان قضایی

ها است که ماهی ها و پاسگاهادامه دارد کار بازدید از کالنتریاقدامات ما که به صورت منظم و مستمر 

 .شودیک یا دو بار این کار انجام می

ها آنوی گفت: قانون به ما گفته است دادستان وظیفه دارد جهت نظارت بر این مراکز دو ماه یکبار از 

بازدید کند؛ لذا بخاطر اینکه حق شهروندی ضایع نشود یا متهمی حقوقش تضییع نشود مرتبا ماهی 

 .کنیمها را بررسی میها بازدید کرده و دقیقا پروندهیکبار از کالنتری و پاسگاه

ه نباشد این مقام قضایی بیان کرد: مثال اگر همکاران قضایی دستوراتی داده باشند که شاید مناسب پروند

کنم، یا مثال اگر ضابطین کار غیرقانونی انجام داده باشند مثل ها دستور قانونی صادر میشخصا ذیل آن

 .شوداینکه اگر تاخیری در ارسال پرونده داشته باشند به این موارد رسیدگی می

بر صالحی به نظارت بر زندان شهرستان اشاره کرد و گفت: در راستای انجام وظیفه در نظارت 

های عملکرد زندان شهرستان و وضعیت زندانیان هر هفته یک روز شخصا به زندان رفته و از قسمت

کنیم، زندانیایی که شرایط ها اوال با همه زندانیایی صحبت میکنیم. در این بازدیدمختلف بازدید می

 .ددهیم تا بتوانند به مشکالت خود رسیدگی کننها مرخصی میمرخصی را دارند به آن

ها هم این است اکثر زندانیان شهرستان این مقام قضایی خاطرنشان کرد: علت این اعطای مرخصی

کنیم با بدهکار هستند و مشکالتشان مالی است و نه کالهبرداری و جرائم کیفری سنگین؛ لذا سعی می

 .ها این امکان داده شود تا به دنبال جلب رضایت شاکیان خود باشنداعطای مرخصی به آن
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صالحی در ادامه به مدیریت و نظارت بر فضای مجازی در شهرستان هم اشاره کرده و گفت: 

ای نداریم. شایدبه صورت موردی جرم یا تخلفی خوشبختانه در مورد فضای مجازی ما شرایط پیچیده

 .شودها پیگیری و به شعب خاص ارجاع میصورت گرفته باشد که از طریق پلیس اطالعات این پرونده

وی گفت: با توجه به اینکه رصد فضای مجازی و کنترل در حد مقدور آن برای ما دارای اهمیت است 

لذا دو شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مجازی در داسرا داریم که به جرایم واقع شده در فضای مجازی بر 

جامعه و حقوق عامه  کنند. البته اگر در این بستر جرمی اتفاق بیفتد که ارتباط باطبق قانون رسیدگی می

 .کنمداشت باشد شخصا موضوع را پیگیری می
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