
5/6/2014 تغییر حکم اعدام ٢گرداننده  سایت ھای مستھجن بھ حبس/ اعدام برای اعضای باند وحشت/ بازداشت قاتل زنان در جنگل

http://www.khabaronline.ir/detail/310213/society/events/ 1/4

    وبالگچند رسانه ایطنز و کاریکاتورفناوری اطالعاتدانشورزشبین المللجامعهفرھنگاقتصادسیاستصفحه نخست

مشکالت مردمپلیسسرگرمیحوادثقضاییمیراث فرھنگی و گردشگریخانوادهآسیب ھاسالمتشھریمحیط زیستآموزش

امتیاز به مطلب 10 نفر چاپ دوشنبه 4 شھریور 1392 - 18:26:38   -  A  +

تغییر حکم اعدام ٢گرداننده  سایت ھای مستھجن بھ حبس/ اعدام برای اعضای باند وحشت/ بازداشت

قاتل زنان در جنگل 

جامعه > حوادث - مروری برمھمترین اخبار حوادث امروز دوشنبه 4 شھریور 1392 

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل ٢ گرداننده سایت ھای مستھجن از توقف حکم اعدام وکالی خود و تبدیل آن به

حبس ابد خبر داد و به فارس گفت: «سعید ملک پور» یکی از گردانندگان سایت ھای مستھجن با حکم دادگاه انقالب

به اعدام محکوم شد و دیوان عالی کشور ھم این حکم را تأیید کرد. 

پس از تأیید این حکم موکل من توبه کرده و خواستار عفو شد، به ھمین جھت حکم ابتدایی متوقف و ملک پور با یک

درجه تخفیف به حبس ابد محکوم شد. 

علیزاده طباطبایی با اشاره به درخواست متھم مبنی بر درخواست مرخصی گفت: در حال حاضر وی با خانواده خود

در ارتباط است اما با این حال ما از دستگاه قضایی درخواست کردیم تا با مرخصی موکلم موافقت کند. 

این وکیل دادگستری با اشاره به توقف اجرای حکم یکی دیگر از گردانندگان سایت ھای مستھجن گفت: ھاشم پور

یکی دیگر از گردانندگان سایت ھای مستھجن است که این فرد ھم پس از توبه با یک درجه تخفیف به حبس ابد

محکوم شد.   

آتش سوزی در شھر جدید ھشتگرد ١۵ مصدوم برجای گذاشت 

محمود فالح نژاد، مدیر بحران فرمانداری ساوجبالغ از توابع استان البرز به ایرنا گفت: آتش سوزی در یک مجتمع

مسکونی واقع در شھر جدید ھشتگرد ١۵ مصدوم برجای گذاشت. 

این حادثه صبح امروز در یکی از مجتمع ھای مسکونی طرح مسکن مھر رخ داد. 

مصدومان این حادثه بر اثر دود ناشی از این آتش سوزی دچار مشکالت تنفسی شدند و در پی اقدام نیروھای امداد

و نجات به بیمارستان ھای امام جعفر صادق (ع) و امام حسن مجتبی (ع) و درمانگاه ھای ھشتگرد منتقل شدند. 

طبق بررسی ھای اولیه این حادثه به دنبال آتش سوزی یک دستگاه خودرو و سرایت آن به چند خودرو دیگر در

پارکینگ این مجتمع مسکونی رخ داده است. 

کارشناسان در حال بررسی علت دقیق حادثه و میزان خسارت ناشی از این آتش سوزی ھستند. 

البته در این ارتباط آرش رحمتی، معاون مرکز فوریت ھای پزشکی استان البرز شمار مصدومان این حادثه را ٢۴ تن

اعالم کرده است.   

چھار نفر از اعضای باند وحشت کرمان به اعدام محکوم شدند

بازپرس شعبه ھفتم دادسرای عمومی و انقالب کرمان گفت: چھار نفر از اعضای باند وحشت در کرمان به اعدام

محکوم شده اند.

به گزارش مھر، یدهللا سپھری گفت: اعضای باند وحشت ھشت نفر بوده اند که چھار نفر از آنھا به دلیل ارتکاب تجاوز

به عنف در دادگاه کیفری استان کرمان به اعدام محکوم شده اند که در پی اعتراض متھمان پرونده به دیوان عالی

کشور ارسال خواھد شد.

اعضای این باند ھشت نفر بوده اند که از مجموع اعضای ھشت نفره این باند، چھار نفر اصلی بوده اند و در تمام

جرایم حضور داشته اند و چھار نفر دیگر فرعی ھستند که در جرایم این باند، در یک تا سه جرم شرکت داشته اند.

چندین فقره آدم ربایی، ایراد ضرب و جرح و سرقت با سالح سرد از جمله جرایم این باند بوده است که رسیدگی به

این موضوعات در شعبه ھفتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب کرمان در مرحله نھایی و صدور کیفرخواست

است. 

بازپرس شعبه ھفتم دادسرای عمومی و انقالب کرمان با بیان اینکه این باند حدود یکسال در کرمان فعالیت داشته و

توسط پلیس آگاھی متالشی شده است، بیان داشت: قدرت نمایی و خشونت حداکثری، اصل و محور کار اعضای

باند مخوف وحشت بوده است و از پلیس آگاھی کرمان در خصوص دستگیری به موقع متھمان قدردانی بعمل می

آید.  

افشای سناریوی مرد جنایتکار برای قتل ھمسر دومش

مرد جنایتکار که سناریوی قتل ھمسرم دومش را طراحی و اجرا کرده بود پس از دستگیری جزئیات قتل را تشریح

کرد. 

به گزارش مھر، 15 مرداد امسال مأموران پلیس آگاھی خراسان شمالی در جریان فوت مشکوک زن جوانی در جاده

بجنورد- اسفراین قرار گرفتند. تیم پلیسی پس از حضور در محل دریافتند در محل حادثه یک خودرو به داخل دره

سقوط کرده و جسد زنی حدود 30 ساله بر روی صندلی کنار راننده قرار دارد.

با توجه به مشکوک بودن حادثه تیمی از کارآگاھان تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده و در بررسی ھای خود متوجه

شدند خودرو متعلق به مردی اھل شھرستان گرمه می باشد. صاحب خودرو به اداره آگاھی احضار و در تحقیقات

گفت: 14 خردادماه خودرو را به فردی به نام رضا فروختم و در زمان حادثه خودرو در اختیار این فرد بود.

با شناسایی آخرین مالک خودرو به نام رضا، او به اداره آگاھی احضار و در بازجویی ھا گفت: روز حادثه ھمراه ھمسر

دومم به نام نرگس برای تفریح به جاجرم رفته بودیم اما زمانی که خودرو را در کنار جاده رھا کرده بودم ناگھان

خودروی پیکان در حالی که ھمسرم داخل آن بود به دره سقوط کرد من ھم از ترس از محل فرار کردم.

این ادعاھا در حالی مطرح شد که پزشکی قانونی در گزارش خود اعالم کرد زن جوان بر اثر فشار بر ناحیه گردن و

کاربران آنالین: 8813 29 دقیقه قبل 
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تماس با ما  آرشیو   درباره ما   آگھی   العربیه     English

فیلمی که منتقدین ظریف در مجلس پخش کردند

آخرین مطالب

آتش سوزی مھیب در قزوین

4 تن تخم مرغ در بزرگراه لشگری پخش

شد/6کشته و 31مجروح در 8تصادف

جرئیاتی از انفجار در پتروشیمی پردیس

عسلویه/ بدون تلفات جانی، اما با خسارات مالی

زیاد

پایان گروگانگیری 20 ساعته مرد جوان با

بازداشت 6 آدم ربا

توقیف ماکسیما با 5 میلیون و 600 ھزار تومان

خالفی در جاده تھران - آمل

دو کشتی حامل مھاجران غیر قانونی در سواحل

یونان غرق شد/ملیت مھاجران اعالم نشده

تصادف پراید با پژو پارس 6قربانی گرفت/

13کشته و 26مجروح در 8تصادف

بازداشت عامل جنایت خیابان دامپزشکی/ وکیل

قالبی را شناسایی کنید/آتش سوزی در مسجد

جامع فاروج

مرگ 17 ھزار و 994 نفر در تصادفات سال قبل/

50درصد قربانیان در محل حادثه جان باختند

بازداشت 3 جیببر در متروی مصلی
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خفگی جان خود را از دست داده است.

با کشف این سرنخ رضا دوباره تحت بازجویی قرار گرفت که این بار لب به اعتراف گشود و گفت: مدتی بود تصور می

کردم نرگس با مردی ارتباط پنھانی دارد این موضوع آزارم می داد به ھمین خاطر تصمیم گرفتم او را به قتل برسانم.

بر اساس نقشه روز قبل از جنایت یک دستگاه خودروی پیکان خریدم و از نرگس خواستم برای حل مشکالتمان و

صحبت کردن در این زمینه به جاجرم برویم. وقتی به منطقه ای سراشیبی رسیدیم خودرو را پارک کرده و خود پیاده

شدم بعد ھم پیکان را به داخل دره ھل دادم. زمانی که خودرو در عمق 30 متری دره متوقف شد باالی سر

ھمسرم رفته اما دیدم او ھنوز نفس می کشد به ھمین خاطر با دست خفه اش کردم.

متھم به قتل پس از اعتراف به این جنایت و بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد.  

جزئیات دستگیری قاتل زنان در جنگلھای گرگان

سرھنگ ھادی مصطفایی، رییس پلیس مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاھی جزئیات قتل دو زن در جنگل ھای

استان گلستان و دستگیری قاتل را تشریح کرد و به مھر گفت: سال گذشته کشف جسد زنی در جنگل الگندره

گرگان به پلیس آگاھی اطالع داده شد. در ادامه تیمی از مأموران در محل حاضر شده و در بررسی ھای خود

دریافتند که این زن پس از کشانده شدن به محل جنایت، خفه شده است. با شناسایی ھویت مقتول و تحقیق از

خانواده اش مشخص شد پس از این جنایت طالھای مقتول به سرقت رفته است.

مأموران با کشف سرنخ ھایی در این زمینه تحقیقات برای شناسایی عامل جنایت را آغاز کردند. در حالی که

تحقیقات در این زمینه ادامه داشت، تیر ماه امسال قتل مشابه ای ھمان منطقه به پلیس اطالع داده شد.

این زن نیز خفه شده بود و پس از قتل طالھایش به سرقت رفته بود. با توجه به کشف سرنخ ھای مشابه در محل

جنایت، نحوه قتل، سرقت طالھای مقتوالن و فاصله زمانی دو جنایت کارآگاھان احتمال دادند که عامل ھر دو جنایت

یک نفر است که با انگیزه سرقت طالی زنان آنھا را به قتل می رساند.

پس از تحقیقات گسترده در این زمینه عامل جنایت در گرگان دستگیر و به قتل این دو زن اعتراف کرد. ھنوز تحقیقات

از متھم ادامه دارد و تاکنون ارتکاب این دو جنایت تأیید شده و تا پایان تحقیقات نباید درباره قتل ھای دیگر در رسانه ھا

گمانه زنی شود.

پوریانی، دادستان عمومی و انقالب دادسرای گرگان نیز در این رابطه گفت: این مرد ابتدا با مقتولین در گرگان طرح

دوستی می ریخت و بعد از مدتی دوستی آنان را به جنگل می کشاند و با روسری خفه می کرد. این فرد پس از

کشتن طعمه ھای خود و برداشتن طالھای آنان، برای جلوگیری از شناسایی مقتولین لباس و وسایل آنان را آتش

می زد.

پس از کشف جسد یکی از مقتولین و بررسی شیوه ھای قتل متوجه شدیم قاتل یک نفر است و پس از بررسی و

تالش مأموران آگاھی استان، قاتل شناسایی و دستگیری شد و ھم اکنون این فرد برای تکمیل پرونده در بازداشت

موقت به سر می برد.  

زن قاتل در فومن دستگیر شد

فرمانده انتظامی فومن از دستگیری زنی که چھار ماه پیش ھمسرش را به قتل رسانده بود در این شھرستان خبر

داد.

به گزارش فارس، بابک علی زاده در نشست انتظامی این شھرستان ھویت زن قاتل را فاش کرد و گفت: کارآگاھان

آگاھی فومن جسد مردی را در فروردین امسال در کانال آب رسانی کشف کردند و در بررسی از آن متوجه شدند

برخورد جسمی سخت به سر متوفی و متعاقب آن، ضایعه مغزی عامل فوت وی شده است.

ھمکاری نکردن اعضای خانواده مقتول موجب اطاله بررسی پرونده و سوء ظن پلیس نسبت به ھمسرش شده بود و

با ھماھنگی مقام قضایی تحقیقات از ھمسرش را آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه این زن به طرق مختلف سعی در تبرئه خود در بازجویی داشت، ادامه داد: سرانجام در مقابل

مستندات پلیس تسلیم شد و به قتل شوھرش اعتراف کرد.

زن اعتراف کرد که پس از طالق از شوھر اولش حدود سه ماه بود که با مقتول ازدواج کرده و به دلیل عدم

عالقه مندی نسبت به وی نقشه قتلش را کشیده است.

وی با تصریح بر اینکه این زن در ادامه بازجویی ھای خود اعتراف کرد با ھمدستی مردی 38 ساله شوھرش را به

بھانه ای بیرون از شھر برده است، گفت: این زن به ھمراه فرد موردنظر با ضربات میله آھنی بر سر ھمسرش او را

به قتل رسانده و جسدش را در کانال آب رسانی رھا کردند.

ھم دست این زن نیز شناسایی و دستگیر و روانه زندان شد.

دستگیری سارق حرفه ای با بیش از 200 فقره سرقت در پایتخت

رییس کالنتری 135 آزادی از دستگیری سابقه دارترین سارق حرفه ای لوازم خودرو با کشف 200 فقره سرقت در

غرب پایتخت خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرھنگ حجت اله مرادی در این باره گفت: مأمور موتورسوار گشت 110 کالنتری 135

آزادی ھنگام گشت زنی در شھرک آپادانا به مرد جوانی که دو دستگاه پخش و کنسول خودرو 206 در دستش بود،

مشکوک شده و وی را دستگیر و برای تحقیقات بیشتر به کالنتری منتقل کرد.

متھم که مرد 40 ساله ای به نام افشین بود در خالل تحقیقات فنی و پلیسی که از سوی کارآگاھان دایره تجسس

کالنتری انجام شد به بیش از 200 فقره سرقت ضبط و پخش و زاپاس خودرو طی چند ماه گذشته در فاز دو اکباتان و

شھرک آپادانا اقرار کرد.

متھم که از سارقان سابقه دار تھران است به ھمراه پرونده برای بررسی بیشتر تحویل پایگاه پنجم پلیس آگاھی

تھران بزرگ شد.  

اعدام پنج قاچاقچی مواد مخدر درقم

پنج قاچاقچی مواد مخدر صبح امروز در زندان قم به دار مجازات آویخته شدند.

آقای گنجی دادستان قم به واحد مرکزی خبر گفت: این افراد به علت ھایی از جمله حمل 354 کیلوگرم تریاک، 15

کیلوگرم کراک، سه کیلوگرم ھروئین و فروش 2 کیلوگرم کراک محکوم به اعدام شدند.
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مطالب مرتبط

این دزد موبایل را شناسایی کنید/ قتل دوست در خانه/ 5 کشته در تصادف تریلر با پراید

شوخی منجر به قتل شد/ 3متجاوز به عنف اعدام شدند/ سرقت طالھای نوعروس در شب عروسی

مرگ 8 نفر در تصادف سه پژو/ آتش سوزی در انبار کفش بازار تھران/ سرقت بزرگ جواھرات از خانه مرد سرمایه دار

احمدی مقدم:  مواد مخدر گران شد، سرقت داخل اتومبیل افزایش یافت

قصاص برای مرد ایرانی که ھمسرش را در الس وگاس کشت/ معمای قتل در بیابان ھای اخترآباد

مردی بدون کنکور پزشک شد/ بازداشت مربی آموزش ساخت بمب در اینترنت/ برادرکشی تحت تأثیر کشتی کج

ریزش ساختمان سازمان بازنشستگی گرگان/ زن جنایتکار شوھرش را کشت/ رھا کردن نوزاد 11 ماھه در خیابان

سرقت مرگبار از مرد سالمند/ قتل خواستگار زن تنھا/ پرونده عامالن جنایت سیاه در دیوان عالی کشور

طالق توافقی سه ساعت پس از ازدواج/قتل مأمور گارد بندر آبادان/ھشدار درباره کالھبرداری  الکترونیک بانکی

تایید حکم قصاص قاضی سابق دادگستری به اتھام قتل ھمسر سوم

مرد ھزارچھره را شناسایی کنید/سقوط دختربچه ایرانی از برج114 طبقه دبی/خودکشی یک زن در ارتفاعات دربند

محکومیت 2 ایرانی به حبس ابد و ١۵سال زندان در تایلند/ وعده گنج و قتل مرد جوان/ زورگیری با یک سؤال

آدم ربایی با انگیزه ازدواج/فرار از پرداخت مھریه  با انتشار تصاویر ھمسر / قتل مادر درپی مصرف شیشه

نظرات 19

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 19:14:55 بی نام   

ھمســـــــر کشی مد شده نه؟

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 20:59:17 محمد   

با این قیمت سکه و مھریه ھایی که بعضی بی عقالن میزنن ادم کشی براشون راحت تره واال ...

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 21:37:50 محمد   

من خودم يه پسر17ساله ام...قشنگ میدونم اي اينجور سايتا با آدم چیكار میكنه...آدمو از درس و زندگي و كار و
دنیا و آخرت عقب میندازن...براي جووني مثه من يك نگاه فقط يك نگاه كافیه تا دلم بلرزه....اينجور آدمارو بايد اعدام

كرد اونم در مال عام.......

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 21:48:53 شعله   

داداش برو بنیه تو قوی کن تا با یک گوشه چشم دلت نلرزه

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 22:17:40 بی نام   

داداش برو زن بگیرمجبور میشه کار میکنی وکبود نیروی کار ھم حل میشه در ضمن جمعیتم زیاد میشه

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 22:22:59 علی   

شما به عنوان یه نوجوون17 ساله اصال خوندن اخبار حوادث براتون مناسب نیست.

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 22:35:18 بی نام   

با اینکه 17 سالته چقدر باھوشی.....

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 23:49:02 بی نام   

گناه نکردن در محیطی که امکان گناه کردن وجود ندارد اصال کار سختی نیست!

سه شنبه 5 شھریور 1392 - 01:40:23 کرمانشاھی   

آخه تو یه الف بچه چیکاره ای که واسه جون دونفر انسان تصمیم بگیری.بستن چشمات راحت تر از گرفتن جون
آدما نیست.راستی ممد تا حاال چندبار دلت لرزیده...!

سه شنبه 5 شھریور 1392 - 09:00:46 علی   

ای شیطون پس خوب باسایته آشنا بودیا....!!!

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 19:33:15 بی نام   

اعدام برای داشتن یک سایت مستھجن !!!!!!!!!

سه شنبه 5 شھریور 1392 - 06:30:38 بی نام   

با اعدام مشکل ھای اجتماعی حل شدنی نیست.اگر حل میشد بعد از سی سال االن یه دونه قاچاقچی نباید
داشته باشیم.

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 21:36:38 بی نام   

اقای گنجی (دادستان قم)مچکریم

دوشنبه 4 شھریور 1392 - 19:50:30 بی نام   

البته که توبه کار خوبی است وخدا کسانی را که از ت دل توبه میکنن را میبخشد ولی مھم عمل ما بعد از توبه
ھستش....
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سه شنبه 5 شھریور 1392 - 07:29:20 بی نام   

توبه گرگ مرگه ...............

سه شنبه 5 شھریور 1392 - 08:19:44 مھدی و پویا   

اون زن خیانت کار حقش مردن بوده دم شوھرش گرم ھمچنین اون شخصی که سایتھای مستحجن تولید میکرده
باید صدبار اعدام بشه

سه شنبه 5 شھریور 1392 - 03:24:22 عراقی   

بانیان سایت ھای مستھجن از مصادیق بارز مفسدان فی االرض و محاربان با خدا ھستند. پذیرش تویه چنین افرادی
سادگی محض است . مسلما آثار منفی اجتماعی اعمال این افراد از انجام یک قتل کمتر نیست. مدعی العموم
نباید به راحتی حق شھروندان را نادیده انگارد. این سوال پیش می آید که چه عواملی پشت سر تغییر این احکام
قرار دارند. ابتدا تغییر رای و سپس مرخصی و در صورت عدم خروج غیر قانونی از کشور تالش برای تخفیف رای و

سپس با کمک وجمایت مالی غربیھا تالش مجدد برای تھاجم فرھنگی . به نظر میرسد اینھا فتنه گران واقعی
ھستند. مسئولین کشور دلسوزانه باید از اینگونه تغییرات سوال برانگیز و مشکوک آراء محاکم جلوگیری کنند.

شنبه 9 شھریور 1392 - 11:51:59 بی نام   

اگه قرار باشه ھمه با دیدن سایت ،خالف بشن پس این ھمه دکترو مھندس و فیلسوف و... نباید درکشورھای
امریکایی و اروپای باشد چون اونا 24 ساعت این جور چیزا رو دارن واقعا مشکل خود ماییم

دوشنبه 25 شھریور 1392 - 01:56:57 بی نام   

نظر من این ھست اگه گرداننده سایت مستحجن فیلمھاش خارجی بود حداگثر دو ماه حبس ولی اگه فیلم نوامیس
مردم و ایرانی بود ھر کاری میخوان بکنن
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