
تأکید دادستان در گفتگو با مهر:
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- خبرگزاری مهر: دادستان شهرستان ورامین با اشاره به اعدام صبح پنجشنبه گذشته تبهکار "چشم آبی" گفت: شهرستانهای تهران 

شهرستان ورامین نقطه امن متجاوزان و اراذل و اوباش نیست.

سیدرضا حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: اجرای چنین احکامی در مZء عام، می تواند درس عبرت و عامل
بازدارنده ای برای کسانی باشد که برخZف قانون عمل کرده و تابع شرع و عرف نیستند؛ اما به دaیلی این حکم در ندامتگاه

خورین ورامین انجام شد.

وی با اشاره به حضور جمعی از خانواده های شهدا، جانبازان، ایثارگران و مسئوaن ارشد شهرستان ورامین در مراسم اعدام
"چشم آبی" خاطرنشان کرد: این گونه احکام قضایی می تواند رضایت مردم را جلب کند.

دادستان شهرستان ورامین افزود: اوضاع امنیتی شهرستان ورامین در طول یک سال اخیر مطلوب بوده و متجاوزان به عنف و
اراذل و اوباش نمی توانند به راحتی، دست به اعمال جنایتکارانه شان بزنند.

��� �آ�� �� ���د؟

امیر بیلچی کنگرلو فرزند عبداt که 25 سال داشت، به جرم آزار و اذیت دختر بچه ها به اعدام محکوم شده بود.

وی طی سالهای اخیر چندین مورد تجاوز به عنف و آزار و اذیت کودکان را داشت که پس از شناسایی ظاهری اولیه و مخابره
مشخصات فردی به تیم های گشت پلیس، در حالی که قصد تغییر چهره در یکی از آرایشگاههای شهرستان ورامین را داشت،

دستگیر شد.

پرونده وی با حضور تعدادی از شاکیان و پس از اثبات تجاوز متهم به دو نفر، به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
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tبازپرس دادسرای ورامین به پرونده این متهم رسیدگی نموده و حکم صادره پس از تأیید شعبه هفتم دیوانعالی کشور توسط آیت ا
آملی aریجانی رئیس قوه قضائیه برای اجرای حکم، ابZغ شد.

حکم این پرونده از طریق نیابت به دادسرای ورامین ارجاع و در ندامتگاه خورین شهرستان ورامین اجرا شد.

امیر بیلچی کنگرلو به اتهام تجاوز به عنف، آدم ربایی، ایجاد جرح عمدی، ورود به عنف به خانه دیگران، فحاشی و توهین به دوبار
اعدام، 25 سال حبس، 173 ضربه شZق و پرداخت دیه محکوم شد.
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دادستان شهرستان ورامین در خصوص روند رسیدگی به این پرونده و اجرای حکم اظهار داشت: پرونده "چشم آبی" کمتر از 10
ماه رسیدگی شد، به دادگاه کیفری استان رفته و توسط دیوانعالی کشور تأیید شد تا حکم اجرا شود.

حسینی افزود: در حال حاضر پرونده ای این چنینی در دستور کار قرار ندارد، ولی هر متجاوز و تبهکاری باید بداند که شهرستان
ورامین جای وی نیست.

وی تأکید کرد: عزم مسئوaن و شورای تأمین شهرستان ورامین، فراهم کردن محیطی امن برای مردم شریف شهرستان و نا امن
کردن موقعیت و جایگاه خZفکاران است.



عضو شورای تأمین شهرستان افزود: اگر کسی در محدوده شهرستان جرمی انجام دهد، در همین شهرستان مجازات می شود و
به راحتی رها نمی شود که نتیجه این کار، احساس امنیت بیشترمردم است .
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