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در سحرگاه دوشنبه 4/11/89
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بنا بر گزارش واحد خبری سایت حدید در سحرگاه امروز ، امید ب ،قاتل سریالی زنان درکرج بنا برحکم دادگاه در ميدان قدس شهر كرج و در م:ءعام با حضور گسترده مردمی به دار
مجازات آويخته شد. 

25 ساله دارای سابقه کیفری که از بهمن ماه 1386 تا زمان دستگیری در تیر ماه 1387 اقدام به اغفال 10 نفر از زنان ،تجاوز به آنها و سپس سرقت اموال امید ب فرزند ابوالفضل ،
2 نفر دیگر را در یکی از شهرهای شمالی به همین ترتیب به قتل رساند). 8 نفر زن را در کرج و  ودر نهایت قتل آنها نمود( که از این تعداد 

پس از ارتکاب اولین جنایت، دادسرای جنایی کرج با اب:غ به پلیس آگاهی و جدیت در اقدامات پلیسی نسبت به شناسائی وی اقدام که نهایتا در یکی از شهرهای استان گی:ن
شناسائی و دستگیر گردیده و به کلیه جرائم سیاه خود اقرار نمود.

89 با حضور جمعي از مقامات قضايي و انتظامي، طناب دار بر گردن قاتل سريالي زنان در ميدان قدس شهر كرج آویخته شدو به  نهايتا بامداد امروز ـ دوشنبه ـ چهارم بهمن ماه سال 
اين ترتيب با اقتدار دستگاه قضایی قاتل به سزای اعمال ننگین خود رسید .

در ذیل نظرات مردمی در خصوص اعدام این فرد جنایتکار که به سایت منعکس شده است می آید:

شهروند کرجی:دست مسئولین درد نکند. جنایتکار باید به سزای اعمالش برسد.

عباس: ترحم بر پلنک تیز دندان جایز نیست .

شهروند کرجی:طناب دار بر گردن قاتل سريالي زنان در ميدان قدس شهر كرج بوسه زد ،واقعا اين احمق كثيف و جاني لياقتش همین بود.

یک همشهری:دست مسئول| از پليس تا........قاضي درد نكند وموق باشند.

یونس:مسئولین محترم در عین حالیکه مشغول مبارزه با جرم و مجرم هستند بد نیست از مسائل فرهنگی با ساخت برنامه های مستند از دستگیری محاکمه و مجازات مجرمین از کار
فرهنگی هم غافل نباشند به قول حضرت علی گناه نکردن اسانتر از توبه کردن است وپیشگیری بهتر از مجازات است. 

یک شهروند: او که کثافت و جانی بوده ولی واقعا برای زنان مرحومه هم من متاسفم .

یک شهروند:اگر اجرای قانون در مورد همه با قاطعیت باشد مملکت اس:می الگو خواهد بود .

شهروندی از کرج :در غرب كه اين همه در شيپور حقوق بشر مي دمند با اين جانيان هم| معامله را ميكنند.
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