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خداوند کسی را که چیزی از ما بشنود و عین آن را که 
شنیده است، به دیگران برساند، یاری کند.

روزنامه

حـــــــــوادث

با درخشش بدن ساز شیرازی ایران قهرمان جهان شد

 درخشش بانوان کازرون در مسابقات بین سبکی
کیک بوکسینگ فارس

مدیرکل ورزش و جوانان فارس خبر داد:
وزیر ورزش و جوانان به فارس می آید

افزایش اعتبار پروژه های در دست  ساخت

دزدان باتری خودرو در کازرون دستگیر شدند

دستگیری سرکرده باند کیف قاپان حرفه ای با 108 فقره سرقت در شیراز

کشف 39 کیلو تریاک در وانت نیسان

دزدان  کرد:  اعالم  کازرون  انتظامی  فرمانده 
باتری خودرو که در قالب باند چهار نفره در 
و  شناسایی  می کردند،  فعالیت  این شهرستان 

دستگیر شدند.
مأموران  گفت:  عبادی نژاد  محمد  سرهنگ 
انتظامی کازرون این باند را که شبانه اقدام به 
دزدیدن باتری از خودروهای سبک و سنگین 

می کردند، دستگیر کردند.
فرمانده  ایرنا،  دریافتی  گزارش  براساس 
حدود  باند  این  از  افزود:  کازرون  انتظامی 
موتورسیکلت  دستگاه  سه  و  باتری  عدد   40
سرقتی کشف شد که در این رابطه چهار دزد 

و یک نفر مالخر دستگیر و بازداشت شدند.
باتری  ریالی  ارزش  کرد:  اضافه  عبادی نژاد 

هایی که از این دزدها کشف شده افزون بر 
160 میلیون ریال و ارزش موتورهای دزدیده 

شده 120 میلیون ریال است.

یک  دستگیری  از  شیراز  انتظامی  فرمانده 
سارق حرفه ای کیف قاپ با 108 فقره سرقت 

در این شهرستان خبر داد.
گفت وگو  در  القاصی مهر  دالور  سرهنگ 
بیان کرد:  پلیس،  پایگاه خبری  با خبرنگار 
سارقان  با  قاطع  برخورد  طرح  اجرای  در 
حرفه ای، موضوع به صورت ویژه در دستور 
شیراز  شهرستان  انتظامی  مأموران  کار 

گرفت.
 34 کالنتری  انتظامی  مأموران  افزود:  وی 
اقدامات  انجام  با  شیراز  شهرستان  جم  جام 
تخصصی و گشت زنی های هدفمند یک نفر 
قصد  موتورسیکلت  با  که  حرفه ای  سارق 
داشت  را  شهروندان  از  یکی  کیف  سرقت 

شناسایی و در یک عملیات ضربتی وی را 
دستگیر کردند.

پس  متهم  اینکه  بابیان  انتظامی  مقام  این 
فنی  بازجویی  در  کالنتری  به  انتقال  از 
از  کیف قاپی  فقره   108 به  تخصصی  و 
شهروندان با همدستی 3 نفر از دوستانش در 
سطح شهرستان شیراز اقرار کرد، خاطرنشان 
ساخت: تالش برای دستگیری دیگر متهمان 

کماکان ادامه دارد.
سرهنگ القاصی مهر با اشاره به اینکه نیروی 
بدون  با سارقان  انتظامی شیراز مصمم است 
تصریح  کند،  برخورد  جدیت  با  و  اغماض 
مراجع  تحویل  حرفه ای  سارق  این  کرد: 

قضایی و از آن طریق روانه زندان شد.

کیلو   39 کشف  از  داراب  انتظامی  فرمانده 
300 گرم تریاک در بازرسی از یک دستگاه 

وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.
گفت وگو  در  ضربت  عبدالرضا  سرهنگ 
گفت:  پلیس،  خبری  پایگاه  خبرنگار  با 
تردد  از  داراب  شهرستان  انتظامی  مأموران 
در  تریاک  حامل  نیسان  وانت  دستگاه  یک 
 یکی از محورهای مواصالتی شهرستان مطلع 

شدند.
وی ادامه داد: پس از انجام اقدامات اطالعاتی 

شناسایی  خودرو  تردد  دقیق  محل  پلیسی  و 
و مأموران برای توقیف خودرو اعزام شدند.

با  افزود:  داراب  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
موردنظر  خودرو  انتظامی،  مأموران  تالش 
 300 کیلو   39 آن  از  بازرسی  در  و  متوقف 

گرم تریاک کشف شد.
به  توجه  با  اینکه  بابیان  ضربت  سرهنگ 
کوهستانی بودن منطقه راننده با به جا گذاشتن 
برای  تالش  افزود:  شد،  متواری  خودرو 

قاچاقچی متواری کماکان ادامه دارد.

گردن  بر  جهان  قهرمانی  طالی  مدال 
بدن ساز شیرازی آویخته شد.

در  کشورمان  ورزشکاران  مدال  دومین 
رقابت های پرورش اندام قهرمانی جهان 

در بنیدروم اسپانیا به رنگ طال بود.
از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط 
شهرستان شیراز، مجتبی زارع ورزشکار 
وزن  رقابت های  در  کشورمان  شیرازی 
85 کیلوگرم جهان در اسپانیا که در آن 
توانست  داشتند،  شرکت  ورزشکار   17
به عنوان اول  نمایش خوب  ارائه یک  با 

مسابقات دست پیدا کند.
برنز  از  بعد  زارع  مجتبی  طالی  مدال 

شکرزاده دومین مدال تیم ملی پرورش 
اندام کشورمان در بنیدروم اسپانیا بود.

رقابت های  در  کشورمان  ملی پوشان 
با  اسپانیا  بنیدروم  در  جهان  قهرمانی 
شایستگی و با اختالف امتیاز باال به مقام 

قهرمانی رسیدند.
بادی  اندام،  پرورش  ملی پوشان 
کالسیک و فیزیک ایران با شایستگی و 
با قاطعیت در رقابت های قهرمانی جهان 
دست  مقام  این  به  اسپانیا  بنیدروم  در 

یافتند.
ملی  تیم  از  بعد  و  اسپانیا  رقابت های  در 
عراق  و  دوم شد  تیم کره جنوبی  ایران 

در جای سوم ایستاد.

از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
جوانان  و  ورزش  اداره  عمومی  روابط 
شهرستان کازرون، مسابقات بین سبکی 
کیک بوکسینگ انفرادی رده نوجوانان 
به  ورزشکار   81 حضور  با  جوانان  و 
این  در  شد.  برگزار  شیراز  میزبانی 
مسابقات یلدا فرهادی فر مقام اول، مریم 
بابایی دوم و زهرا اله وردی سوم کسب 

کردند.

جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
مسعود  سفر  از  فارس 
در  استان  این  به  سلطانی فر 

آینده ای نزدیک خبر داد.
به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
نقل از روابط عمومی و پایگاه 
اداره  اطالع رسانی  و  خبری 
فارس،  جوانان  و  ورزش  کل 
به  با اشاره  حیدرعلی کامیاب 
دیدار با وزیر ورزش و جوانان 
مسائل  دیدار  این  در  گفت: 
استان،  ورزش  به  مربوط 
و  نیمه تمام  پروژه های  تکمیل 
مسائل مربوط به حوزه جوانان 
قرار  گفت وگو  و  موردبحث 

گرفت.
وی بابیان اینکه وزیر ورزش و 
جوانان در آینده ای نزدیک به 
استان فارس سفر خواهد کرد 
تعدادی  سفر  این  در  افزود: 
رسیده  اتمام  به  پروژه های  از 
رستم،  شهرستان های  در 
ممسنی و کازرون افتتاح و به 

بهره برداری خواهد رسید.
جوانان  و  ورزش  مدیرکل 
جداگانه  دیدارهای  از  فارس 
نمایندگان مردم آباده، بوانات 

وزیر  با  کازرون  و  خرمبید  و 
خبر  نیز  جوانان  و  ورزش 
دیدارها  این  در  گفت:  و  داد 
تصمیمات خوبی درخصوص 
تکمیل  جهت  اعتبار  افزایش 
چمن های  و  روباز  پروژه های 
شهرستان های  در  مصنوعی 
شهرستان  همچنین  و  یادشده 

مرودشت اتخاذ شد.
اساس  بر  اینکه  بابیان  کامیاب 
ظرفیت های موجود در استان، 
نگاه وزارت ورزش و جوانان 
فارس  به  وزیر  شخص  و 
با  افزود:  است  ویژه  نگاهی 
وزارت  میان  موجود  تعامل 
نمایندگان  جوانان،  و  ورزش 
مجلس و مدیریت ارشد استان 
گذشته  سال  چند  طول  در 
شاهد اتفاقات خوبی در حوزه 
سخت افزاری  و  نرم افزاری 
فارس  استان  در  ورزش 

بوده ایم.
با  کرد:  امیدواری  ابراز  وی 
تداوم چنین نگاهی فجر چهلم 
یک  شروع  نقطه  انقالب 
دیگر  عظیم  تحول  و  انقالب 

در ورزش استان فارس باشد.

حضور  با  که  فارس  استان  هندبال  هیئت  انتخاباتی  مجمع  برگزاری  با 
سرپرست فدراسیون هندبال کشور برگزار شد، علیرضا پاکدل برای چهار 

سال دیگر به عنوان رئیس این هیئت ابقا شد.
دولو  رمضانعلی  مراسم  این  در  شیراز،  از  تسنیم  خبرگزاری  گزارش  به 
سرپرست فدراسیون هندبال کشور بابیان اینکه جای بسی افتخار است که 
چنین مجمعی با یک انسجام در شیراز برگزار می شود، اظهار داشت: هیئت 
از  نشان  این  و  بسیار خوش درخشیده  سال های گذشته  در  فارس  هندبال 
تدبیر و برنامه ریزی رئیس هیئت هندبال این استان و رئیس سابق فدراسیون 

است.
توسعه  به  استانی می بینیم که در شهرستان ها  اینکه کمتر  به  اشاره  با  وی 
رشته های ورزشی و ازجمله هندبال می پردازند و این مهم در فارس به خوبی 
اتفاق افتاده است، بیان کرد: هیئت هندبال استان فارس در سال 96 رتبه 
تالش های صورت  نتیجه  نیز  این  و  داد  اختصاص  به خود  را  دوم کشور 

گرفته است.
اشاره و خاطرنشان کرد:  استعدادیابی ورزشی  به برگزاری جشنواره  دولو 
و  ورزش  وزارت  استعدادیابی  رویداد  بزرگ ترین  به عنوان  المپیاد  این 

جوانان از 30 آبان تا 9 آذر در 30 استان کشور برگزار می شود.
فارس  استان  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  ورزش  امور  و  توسعه  معاون 
بابیان اینکه برنامه های خوبی در این هیئت دنبال شده است، اظهار داشت: 
برنامه ریزی و ریل گذاری  از  این هیئت در سال های گذشته  موفقیت های 

مناسب آن حکایت دارد.
اداره کل ورزش  برای  افق های روشنی  اینکه  به  اشاره  با  محسن ساالری 
اولویت  برنامه محوری  کرد:  بیان  است  شده  پیش بینی  فارس  جوانان  و 
قهرمانی، حرفه ای،  است و در چهار حوزه ورزش همگانی،  برنامه ها  این 

فرهنگی و تربیتی عملیاتی می شود.
این  به  اداره کل ورزش و جوانان برای رسیدن  ساالری خاطرنشان کرد: 
اهداف و برنامه ها از هیچ تالشی دریغ نمی کند و این برنامه ها با جدیت 

دنبال می شود.
ساالری پاکدل را از مدیران توانمند ورزش استان و کشور دانست و اذعان 
داشت: هندبال فارس با آمدن پاکدل متحول شده و ان شاءاهلل که این قطار 

روی همین ریل و پرشتاب پیش برود.
در  داشت:  اظهار  مراسم  این  در  نیز  فارس  استان  هندبال  هیئت  رئیس 
چهارساله اول فعالیت خود در این هیئت موفق شدیم با حمایت حیدر علی 
کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان فارس و مسئوالن فدراسیون، لیگ های 
استانی هندبال را آغاز و در کنار آن با بازگرداندن افراد کوچ کرده این 

هیئت، جشنواره هورا هندبال را برای نخستین بار برگزار کردیم.
تیم  توسط  باشگاه های آسیا  بیان کرد: کسب سهمیه جام  پاکدل  علیرضا 
هندبال کازرون، راهیابی سه بازیکن از هندبال فارس به تیم ملی آقایان، 

شرکت دربازی های غرب آسیا و کسب مقام قهرمانی غرب آسیا توسط 
هندبالیست های الرستان از موفقیت های این هیئت در سال های گذشته بوده 

است.
چمران  باشگاه  مدیرعامل  از  تجلیل  با  فارس  استان  هندبال  هیئت  رئیس 
الرستان وی را از نیروهای اثرگذار و خدوم هندبال استان و کشور دانست 
دلیل  به  کازرون   ۰۷ مرکز  فرمانده  و  ارتش  زمینی  نیروی  باشگاه  از  و 

حمایت از تیم هندبال کازرون تشکر کرد.
وی بابیان اینکه هیئت هندبال فارس از هیئت های برتر کشور است، افزود: 
اوج  به روزهای  و  می کنند  یاد  نیکی  به  هیئت  این  از  همگان  امروز  اگر 
برگشته ایم مرهون تالش یک کادر همدل، منسجم و بزرگان هندبال استان 

فارس است که حس همدلی را به خوبی معنا کرده اند.
اقتدار هندبال کشور قرارگرفته و  پاکدل خاطرنشان کرد: اگر فارس در 
در مسابقات آسیایی نماینده از فارس دارد و در تمام رده ها ملی پوش داریم 

همه یک  شبه به دست نیامده و حاصل کار شبانه روزی بوده است.
رئیس هیئت هندبال استان فارس به برنامه های پیش روی این هیئت اشاره 
کرد و گفت: معتقدیم آموزش وپرورش و دانشگاه ها می توانند در رشد و 

ارتقای هندبال مؤثر باشند و این مهم همچنان گذشته دنبال می شود.
وی از دیگر برنامه های آینده این هیئت را توسعه زیرساخت های هندبال، 
برگزاری دوره های آموزشی، توجه به هیئت های شهرستانی، اجرای تقویم 
راستای  در  فرهنگی  و  علمی  مراکز  از  بهره گیری  هندبال،  ساالنه ورزش 
با استان های صاحب هندبال و جذب منابع  توسعه برنامه ها، توسعه روابط 

مالی و همچنین اسپانسر عنوان کرد.
در مجمع انتخاباتی هیئت هندبال استان فارس علیرضا پاکدل تنها کاندیدای 
ریاست هیئت هندبال استان فارس بود که به اتفاق آرا و با  کسب 19  رأی 

از 19 رأی برای چهار سال دیگر به عنوان رئیس این هیئت ابقا شد.

پاکدل برای ۴ سال دیگر رئیس هیئت هندبال فارس شد

متهم به قتل در جلسه دادگاه منکر اتهاماتش شد
جزئیات شکنجه مرگبار ملیکا

متهم پرونده قتل دختر پنج ساله فالورجانی در حالی پای میز محاکمه 
اولیای دم،  به گفته وکیل  انکار کرد.  اتهامش را  قرار گرفت که 
متهم به قتل که با اتهامات سنگینی روبه روست، پیش ازاین به تمام 
رئیس کل  بود.  کرده  بازسازی  را  قتل  صحنه  و  اقرار  اتهاماتش 
صدور  از  دادگاه،  جلسه  پس ازاین  هم  اصفهان  استان  دادگستری 

حکم پرونده در روزهای آینده خبر داد.
به گزارش جام جم، رسیدگی به این پرونده از نخستین روزهای 
پاییز امسال و به دنبال مرگ مشکوک دختربچه ای در بیمارستانی 
در فالورجان در دستور کار تیم قضایی این شهر قرار گرفت. در 
تحقیقات مشخص شد، دختر پنج ساله ملیکا نام داشته که از سوی 

امدادگران اورژانس به بیمارستان منتقل شده بود.
پزشکان با معاینه دختربچه اعالم کردند، او قربانی کودک آزاری 

شده و براثر شدت جراحات جان باخته است.
خواهر 18 ساله و برادر ملیکا که در بیمارستان حضور داشتند، در 
اختالف  پدرمان  با  که  محمدجواد  نام  به  مردی  گفتند؛  تحقیقات 

داشت عامل این کودک آزاری مرگبار است.
خواهر ملیکا گفت: محمدجواد ابتدا برادرم را به بهانه پیدا کردن 
کار به خانه اش برد و در آنجا زندانی کرد. بعد از چند روز به خانه 
برد.  به خانه اش  با خود  را  ملیکا  اسلحه من و  تهدید  با  ما آمد و 
او مرا مجبور به مصرف مواد مخدر کرد و چند بار مورد آزار و 
اذیت قرارداد. حال ملیکا براثر شکنجه ها بد شد. او را به بیمارستان 

آوردیم که اینجا فوت کرد.
برای  تحقیقات  هولناک،  جنایت  این  عامل  هویت  شناسایی  با 
دستگیری محمدجواد آغاز شد و مأموران خیلی زود او را دستگیر 
کردند. محمدجواد ابتدا منکر قتل و آزار و اذیت شد، اما در ادامه 
لب به اعتراف گشود و به شکنجه ملیکا و زندانی کردن خواهر و 
برادرش و آزار دختر بزرگ خانواده اعتراف کرد. متهم مدعی شد 
به خاطر طلبی که سر مواد مخدر از پدر ملیکا داشته، فرزندان او را 

گروگان گرفته تا بتواند به پولش برسد.
رسیدگی سریع به پرونده

با توجه به حساسیت ماجرا، پرونده به صورت ویژه رسیدگی شد و 
برای محمدجواد کیفرخواست صادر  با تکمیل تحقیقات  بازپرس 
کرد. پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری استان اصفهان ارسال شد. 
با ادعای آزار و اذیت  ابتدا چند جلسه تحقیق غیرعلنی در رابطه 
خواهر ملیکا برگزار شد و محمدجواد به ریاست قاضی نجف پور و 
با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه قرار گرفت.  فعاالن 
عرصه حقوق کودکان و برخی اهالی در جریان رسیدگی به این 
پرونده، مقابل دادگستری اصفهان تجمع کردند. خبرهایی از سوی 
فعاالن حقوق کودک مبنی بر رضایت والدین ملیکا در شبکه های 
اجتماعی دست به دست شد که به نظر می رسید دلیل تجمع این افراد 

در اعتراض به این موضوع بود.
در ابتدای جلسه، نماینده دادستان اصفهان با تشریح کیفرخواست 
گفت: در این پرونده با توجه به تحقیقات صورت گرفته در دادسرا، 
شکایت  و  متهم  اقرار  شهود،  از  تحقیق  قانونی،  پزشکی  گزارش 

اولیای دم، محمدجواد متهم به قتل عمد ملیکا، کودک آزاری، حبس 
غیرقانونی ملیکا و خواهر و برادر وی، آدم ربایی و ضرب وجرح 
عمدی است که تقاضای صدور حکم قانونی برای او را دارم. در 
استناد  با  و  پرداختند  به طرح شکایت  آنها  اولیای دم وکیل  ادامه 
به اعترافات متهم در مراحل بازپرسی، برای محمدجواد مجازات 

قصاص درخواست کردند.
رئیس دادگاه سپس با تفهیم اتهام به متهم از او خواست به 
دفاع از خود بپردازد که او پس از قرار گرفتن در جایگاه، 

منکر اتهاماتش شد و گفت: من این اتهامات را قبول ندارم و 
اعترافات قبلی ام درست نیست.

را  متهم  زن برادر  اظهارات  دادگاه،  رئیس  ادامه  در 
زن  این  گفت:  دراین باره  محمدجواد  که  کرد  قرائت 

را نمی شناسم.
در پایان وکیل محمدجواد به دفاع از موکلش پرداخت و 

قضات با آخرین دفاع متهم، ختم رسیدگی 
را اعالم کردند.

صدور رأی در مهلت قانونی
احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان 

گفت:  پرونده  این  به  رسیدگی  از  پس  اصفهان 
جلسه رسیدگی به اتهامات متهم قتل ملیکای پنج ساله اهل و ساکن 
پرونده  طرفین  وکالی  و  اولیای دم  حضور  با  اصفهان  فالورجان 
افزود:  شد. وی  تشکیل  استان  دادگاه کیفری یک  اول  شعبه  در 
متهم این پرونده با اتهامات قتل عمد طفل، کودک آزاری، حبس 
غیرقانونی مقتوله و خواهر و برادر وی، آدم ربایی و ضرب وجرح 
عمدی محاکمه شد و پس از ختم رسیدگی قضات در مهلت مقرر 

قانونی اتخاذ تصمیم و مبادرت به صدور رأی خواهند کرد.
قابل  شد  خواهد  اعالم  که  رأی صادره  شد:  یادآور  وفا  خسروی 

تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
درخواست قصاص برای قاتل

علی اکبر هادی، وکیل اولیای دم بعد از جلسه محاکمه درباره روند 
رسیدگی به این پرونده به جام جم گفت: جلسه رسیدگی به پرونده 
در شعبه اول دادگاه کیفری برگزار شد که من و موکالنم شکایت 

را مطرح کردیم.
در این جلسه اولیای دم درخواست قصاص قاتل را مطرح کردند. 
متهم در حالی اتهامات را انکار کرد که در تمام مراحل بازپرسی به 
قتل اعتراف و صحنه جنایت را بازسازی کرده بود. حتی در جریان 
بازسازی صحنه، به محل مخفی کردن وسایل کودک آزاری اشاره 

کرد که این وسایل کشف شد.
ملیکا  ربودن  به  که  دارند  شهودی حضور  پرونده  در  افزود:  وی 
حتی  داده اند.  شهادت  آنها  شکنجه  و  متهم  توسط  خواهرش  و 

همسایه ها صدای ناله های دختربچه را شنیده بودند.
در جلسه دادگاه قضات به تماس با اورژانس و انتقال ملیکا از مقابل 
خانه متهم به بیمارستان اشاره کردند که متهم ادعا کرد، روز حادثه 
مقابل خانه ام  به  و  بود  را شکنجه کرده  ملیکا  نمی دانم چه کسی 

آورده بود. من هم با اورژانس تماس گرفتم.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به حساسیت ایجاد شده در 
منطقه، به این پرونده در دستگاه قضایی با دقت و سرعت رسیدگی 
شد و متهم پس از چند جلسه تحقیق یکشنبه 20 آبان محاکمه شد.

هادی درخصوص علت این کودک آزاری گفت: محمدجواد، ابتدا 
پسر خانواده را به بهانه پیدا کردن کار به خانه اش می برد و در آنجا 
حبس می کند. او 13 شهریور به مقابل خانه اولیای دم می آید که 

پدر ملیکا خانه نبوده و مادر او در را باز نمی کند.
دادوفریاد  و  تهدید  با  و  می شود  وارد  پنجره  شبیه  محلی  از  متهم 
به  را  ساله اش  و خواهر 18  ملیکا  خانواده،  پسر  دیدن  بهانه  به  و 
خانه می برد و برای رهایی فرزندان موکلم درخواست پول کرده 
بود. پدر و مادر ملیکا چند بار به خانه متهم مراجعه می کنند؛ اما 
او اجازه بازگشت بچه ها را به خانه نمی دهد. دفعه آخر پدر ملیکا 
تهدید می کند از محمدجواد شکایت کرده و همراه مأمور به آنجا 
می آید. بعدازاین شکایت متهم، سه فرزند موکلم را به خانه برادرش 
می برد و دو بار دختر بزرگ را به خانه خودش می برد و مجبور 
به کشیدن مواد مخدر می کند. او همچنین در این مدت ملیکا را 
مورد ضرب وجرح قرار می دهد. بدن دختربچه را خیس کرده و با 
شلنگ او را کتک زده بود. ضرباتی که به سر دختربچه وارد شده 
را شکنجه  ملیکا  بار  این مدت چند  او در  باعث مرگ شد.  بود، 

کرده بود.
وکیل اولیای دم در ادامه به آزار دختر بزرگ خانواده اشاره کرد و 
گفت: خواهر ملیکا شکایتی را دراین باره مطرح کرده و به پزشکی 
توسط  و  غیرعلنی  بخش  این  به  رسیدگی  که  شد  معرفی  قانونی 
دادگاه انجام شد. پرونده در مرحله صدور حکم قرار دارد و قضات 

حکم محمدجواد را به زودی صادر می کنند.


