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قاضی موحد در هشتمین جلسه دادگاه متهمان اخالل در توزیع تلفن همراه:

۳

پنجشنبه  ۱۹مهر ۱۳۹۷شماره۵۲۹۴

متهمان چند صد هزار گوشی تلفن همراه را
با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد کشور کردهاند

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان
اخالل در توزیع تلفن همراه ،به ریاست قاضی موحد
و با حضور دادستان تهران برگزار شد.قاضی موحد در
ابتدای جلسه دادگاه با اعالم آغاز هشتمین جلسه
شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه
انقالب اسالمی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان
اخالل در توزیع گوشــی همراه با حضور دادستان
تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد :جلسه
دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.
وی اضافــه کرد :اولیــن جلســه دادگاه در تاریخ
 ۱۳۹۷/۶/۴نســبت به متهمان حاضر تشکیل شد
و متهمیــن و وکالی آنها ادعاهایی را مطرح کردند
که اقتضای بررسی داشت؛ در این مدت این ادعاها،
دالیل و مدارک و مستندات منعکس در کیفرخواست
و تمام اســناد و مدارک مربوط به تک تک متهمان
بررسی و تمام ادعاهای قانونی مورد توجه واقع شده
و رسیدگی الزم صورت گرفته که نتایج آن تماما در
پرونده منعکس شده است.
قاضی موحد خاطرنشــان کرد :در اجرای ماده ۳۶۲
قانــون آیین دادرســی کیفری ،اســتعالمات الزم
از مراجــع مختلف مرتبط انجام شــده ،در نتیجه
اصالحاتی نیز در مبالغ اعالمی صورت گرفته و دادگاه
جهت اشراف کامل به زوایا و ابعاد مختلف پرونده افراد
مختلفی را به عنوان مسئول یا کارشناس یا مطلع در
موضوع دعوت و توضیحات الزم را اخذ کرده و پرونده
امروز آماده اخذ آخرین دفاع از متهمان شده است.

نکته خوبی اشاره کردند و آن هم بحث عدم نظارت و
قانونمندی و ریلگذاری مسئوالن در بازار است .باید
قبول کرد که مسئله گرانفروشی کالن مورد پذیرش
نیست ،چون مرجعی برای تعیین کالن بودن فروش
یک کاال و داشتن سود خارج از عرف وجود ندارد.

> هیچ مرجعی برای قیمتگذاری
روی کاالها وجود ندارد

طبق قانون این ســازمان در راستای صالحیتهای
خود حق دارد تعیین قیمت کند.
ایــن وکیل اظهار کــرد :اما وقتی از این ســازمان
شکایت میشود پس این سازمان نمیتواند مرجع
قیمتگذاری باشد ،چون از این سازمان شکایت شده
است.
> در برخی از عددهای گرانفروشی،
تغییرات به وجود آمده است

تردســت ادامه داد :مطلب دیگر این اســت که در
برخی از عددهای گرانفروشی ،تغییرات به وجود آمده
> متهمان حدود  ۱۰۰میلیون یورو بابت
است .مســئول امور مالی یکی از شرکتها به بنده
واردکردن گوشیها از دولت گرفتهاند
گفته براساس جلساتی که با دادسرا داشتهایم این
رئیــس دادگاه توضیح داد :متهمانی که از ســوی
قیمتها تغییر کرده است ،لذا این تغییر در قیمت
دادسرای عمومی و انقالب تهران به دادگاه معرفی
گرانفروشیها نباید در پرونده لحاظ میشده است.
شدند ،در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه
قاضــی موحد در خصوص ایــن مطلب خطاب به
که البته آمار دقیق آن در
وکیل گفت :آقای وکیل
متهمان
پرونده تک تک
ایــن مطلب کــه گفتید
برخی از متهمان و شرکتها اساسا مجوز
منعکس اســت ،بــا ارز
مشــمول همه متهمین
ورود گوشی تلفن همراه نداشتهاند و
 ۴۲۰۰تومانی وارد کشور
نمیشــود به طوری که
بر اساس بررسیهایی که انجام دادیم
کردهاند کــه بخش قابل
مبلــغ گرانفروشــی در
در این جهت چندان تخصصی نداشته
توجهی از آنها از نوع اپل
خصوص متهم شــما نه
بلکه با مجوز خــاص اقدام به واردات
و از شــرکت آیفــون که
تنها افزایش نداشته ،بلکه
این کاال کردهاند ،همانطور که همه ما
جزو گرانترین گوشیها
کاهش هم یافته اســت،
است ،میباشد و بخشی
بنابراین شما باید در مقام
میدانیم گوشی اپل در ایران خدمات
عمدهای از این گوشیهای
دفاع از موکل خود باشید و
پس از فــروش و نمایندگی ندارد ،لذا
وارد شــده که بیش از دو
نه اینکه در اینجا به ضرر او
این افراد که به طور خاص مجوز گرفتند
ســوم اســت در بازار با
حرف بزنید .وظیفه داریم
خودشان متعهد شده بودند که خدمات
برخالف
قیمت باالتــر و
از حقوق همه دفاع کنیم
پس از فروش را ارائه دهند
ضوابط به فروش رسیده
و این تذکر هم در همین
و حــدود  ۱۰۰میلیــون
راســتا بوده است .وکیل
یورو بابت وارد کردن این گوشیها از دولت گرفتهاند.
پاسخ داد :چون من وکیل  ۴نفر از متهمین هستم
قاضی موحد ادامه داد :برخی از متهمان و شرکتها
این مطلب را عرض کردم .قاضی گفت :شما در حال
اساســا مجوز ورود گوشی تلفن همراه نداشتهاند و
حاضر بهعنوان وکیل متهم سنجری در جایگاه حاضر
بر اساس بررسیهایی که انجام دادیم در این جهت
شدهاید و فقط به دفاع از اتهامات این فرد بپردازید.
اقدام
چندان تخصصی نداشته بلکه با مجوز خاص
وکیل در ادامه گفت :بنده علت و مبنای این تغییر
بــه واردات ایــن کاال کردهاند ،همانطور که همه ما
مبالغ در گرانفروشیها را نمیدانم.
میدانیم گوشی اپل در ایران خدمات پس از فروش و
قاضی خطاب به وی گفت :براســاس لوایح خودتان
نمایندگی ندارد ،لذا این افراد که به طور خاص مجوز
ما فاکتورها را به دستگاههای ذیربط ارجاع دادهایم و
گرفتند خودشان متعهد شده بودند که خدمات پس
شما هم در جریان این تغییرات بودهاید .شما خودتان
از فروش را ارائه دهند.
حقوقدان هستید و ضوابط قانونگذاری را میدانید و
وی از دادستان خواست که برای دفاع از کیفرخواست
در جریان این تغییرات بودهاید ،پس نگویید که من از
در جایگاه حاضر شود.پس از دفاع دادستان تهران از
تغییر مبالغ گرانفروشیها اطالعی نداشتهام.
کیفرخواست ،قاضی موحد از متهم علیرضا سنجری
وکیــل گفت :من به جلســات برگزار شــده بین
خواست که در جایگاه حاضر شــده و از خود دفاع
کارشناســان و متهمان ایراد دارم و نمیدانم در آن
کند .قاضی موحد گفت :با توجه به اینکه شــما در
جلسات چه گذشته و چه رخ داده است.
جلسات قبل دفاعیاتی داشتهاید به تمامی ادعای شما
قاضی موحد خطاب به وکیل گفت :ما اصال جلسه
و وکیل شــما رسیدگی شده و نهایتا اصالحاتی در
خصوصی نداشــتهایم و صورتجلسه همه جلسات
کیفرخواست صورت گرفته است.
موجود و در پرونده ثبت است .شما خودتان کمکاری
قاضی موحد بیان داشــت :در مرحله اخذ آخرین
کردهاید و پرونده را مطالعه نکردهاید .شما بهعنوان
دفاع هستیم ،اگر آمادگی دارید دفاع کنید یا دفاع
وکیل باید تمام پرونده را با دقت و حوصله مطالعه
را بــه وکیلتان بســپارید .قاضی موحــد ادامه داد:
میکردید.
براســاس کیفرخواست صادره و براساس تحقیقات
> چطور میشود تشخیص داد
صورت گرفته اتهام شما مشارکت در اخالل در نظام
که یک گرانفروشی کالن صورت گرفته
اقتصادی کشــور از طریق اخالل در نیازمندیهای
۷۹۱
عمومی به مبلغ  ۱۳میلیــارد و  ۶۱میلیون و
در ادامه وکیل به موضوع گرانفروشی کالن اشاره کرد
هزار و  ۹۷۲ریال است.
و گفت :آقای قاضی چطور میشود تشخیص داد که
در ادامه متهم سنجری دفاع را به وکیل خود واگذار
یک گرانفروشی کالن صورت گرفته است .اصال کالن
کرد.سپس تردســت وکیل متهم در جایگاه حاضر
چه معیاری دارد.
شده و به دفاع از موکل خود پرداخت.
وکیل تصریح کرد :مرجع رســمی نرخ تورم بانک
وکیل ضمن پاســخ به برخی مطالب مطرح شده از
ت منظم این نرخ را اعالم
مرکزی اســت که به صور 
سوی دادســتان تهران در جلسه گفت :مشارکت
میکند؛ اما مرجع رســمی برای اعالم گرانفروشی
کردن یعنی وحدت قصد داشــتن برای انجام یک
کالن در کشور وجود دارد یا خیر؟
کار مشــخص؛ در واقع به این معنا اســت که این
وی ادامــه داد :در این پرونده هر جا که صحبت از
 ۱۶شــرکت در یک جلسه محرمانه بنشینند و به
گرانفروشی کالن و سود کالن مطرح شده است باید
قصد گرانفروشی به یک تصمیم مشترک برسند در
استعالم شود.
صورتی که اینطور نیست.
این وکیل ادامه داد :مســئله دیگری هم که باید به
وی ادامــه داد :محاســبه و تعیین و بررســی جزو
آن توجه شود مســئله ارائه فاکتورها است .در این
اختیارات سازمان حمایتکننده از مصرفکنندگان
خصوص بایــد گفت :صدور فاکتور براســاس یک
است .نکته اصلی این است که وقتی میگوییم اجرای
سیستم بانکی بوده است که در قالب دو زونکن آنها
امر کارشناســی محاسبات در اختیار سازمان است
را ارائه دادهایم و نشان میدهد که فاکتورها از طریق

سیستم بانکی مبالغ آن پرداخت شده است یعنی
امکان دستکاری در آن وجود ندارد.
تردست افزود :اگر فاکتورها را ببینیم متوجه میشویم
که تاریخ فاکتورها قبل از دستگیریها بوده است و
تاریخها دیگر قابل تغییر نیستند.
این وکیل اضافه کرد :در این خصوص در بررسیهایی
که داشتهام مدیرعامل یکی از شرکتها به بنده اعالم
کرد که ما فاکتورها را به صورت کلی صادر میکنیم
و نمیتوانیم برای هر گوشی یک فاکتور جدا صادر
کنیم .این وکیــل در دفاع از موکل خود گفت :اگر
اجازه بدهید الیحه تکمیلی خود را در دفاع از موکل
خود ارائه خواهم داد .در ادامه قاضی موحد خطاب
به دادگاه اظهار کرد :جلسه دادگاه جلسه رسیدگی
به اتهامات است و ما باید در مقام قضاوت و وکیل در
مقام وکالت به کار خود رسیدگی کند .در خصوص
مطالب وکیل محترم چند نکته را اشاره میکنم.
قاضــی گفت :در خصوص تغییر عنوان اتهامی باید
گفت که نهایتا تعیین آن با دادگاه اســت و دادگاه
الزامی به تبعیت ندارد ،البته دادستان کیفرخواست
اصالحی داده است.
> اقدام متهمین
به صورت همزمان و هماهنگ بوده

به سازمان حمایتکننده واگذار کرده است.
> هرگونه همکاری کردیم
تا حقی از کسی ضایع نشود

وی خطاب به وکیل گفت :حتی در یک مورد شما
از دادگاه زمان خواستید که ما یک مهلت ده روزه را
برای شما تعیین کردیم که شما متاسفانه یادتان رفت
انصاف را رعایت کنید و این موضوع را بیان نکردید تا
موکالن شما بدانند که ما هرگونه همکاری کردیم تا
حقی از کسی ضایع نشود.
قاضی موحد در رابطه با تعیین معیار کالن بودن هم
گفت :ما در مواردی عرف را در نظر میگیریم و به آن
توجه داریم .ما در جلسات قبلی دادگاه از  ۵-۶نفر از
متهمان پرسیدیم که شما فروشتان عمده بوده است
یا جزئی؟ پرسیدیم که عمده را شما چطور تعریف
میکنید که هر کدام تعدادی را گفتند که مشترک
بود ،لذا ما به عرف مراجعه کردیم و این حرف ،حرف
خودشان است.
در ادامه قاضی موحد از محمدغالب علمداری خواست
که در جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد.
قاضی به وی گفت :اگر محل اقامتگاهتان عوض شده
است اعالم کنید .همچنین هر دو وکیل شما آقای
تردست و آقای پورنبی در جلسه دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد گفت :براســاس کیفرخواست صادره
و اصالحیه صورت گرفته اتهام شــما مشارکت در
اخالل در نظام اقتصادی کشــور از طریق اخالل در
توزیع نیازمندیهای عمومی (گوشی) و در نتیجه
گرانفروشی است.

وی خاطرنشــان کرد :در خصوص این پرونده و این
متهمان به صورت کلی ماجرا این است که همزمان
و در یک مدت محدود مشخص این افراد ارز دولتی
گرفتــه و بــا آن موبایل وارد کــرده و با قیمت باال
فروختهاند و نهایتا مسئوالن متوجه شدند که بازار
موبایل یک بازار به هم ریخته اســت .در این راستا
> متهم  :اتهام مشارکت را قبول ندارم
اگر نگوییم که این کار تبانی یا به صورت شبکهای
متهم علمداری با حضور در جایگاه اظهار کرد :آقای
بوده است؛ اما اقدام این متهمین به صورت همزمان و
قاضی بنده اصال اتهام مشارکت را قبول ندارم ،چون
هماهنگ بوده یعنی موضوع و نوع کار مشخص است
برندهای گوشیهای ما با یکدیگر متفاوت است.
و این افراد در یک زمان اقدام به این کار کردهاند.
وی گفت :ادامه دفاعیات خود را به وکیل خود واگذار
وی گفــت :موضوع دیگری که وکیل محترم به آن
میکنم.
اشاره کرد موضوع وحدت قصد است .در این پرونده
قاضی خطاب به متهم گفت :براساس اعالم ماموران
مشخص است که اقدامات آقایان در یک راستا و با
شما ،از ابتدا با ماموران همکاری مناسبی نداشتهاید و
یک هدف بوده اســت و عنصر روانی در نفس فعل
به نوعی برخوردتان صادقانه نبوده است.
مستتر است؛ یعنی الزم نیست که حتما قصد داشته
متهم پاسخ داد :من این مطلب را تکذیب میکنم،
باشند بلکه میدانند که اقداماتشان چه آثاری را بر
چون همیشه در جلسات تحقیق و بازپرسی حضور
جای خواهد گذاشت.
داشتهام و همه فاکتورهای خود را هم ارائه دادهام.
قاضی موحــد ادامه داد :وکیل اعــام کردهاند که
قاضی :خیر ،شــما قبال
سازمان حمایت صالحیت
قاضی گفت :مگر میشود با ثروت ملی
ادعا کرده بودید که همه
کارشناسی ندارد؛ اما باید
کاالیــی را وارد کنیم و هر قیمتی که
فاکتورها را به مســئول
گفت که مــا تابع ضوابط
دلمان میخواهد بر آن گذاشته و آن
مربوطه ارائه نکردهاید.
هستیم و باید به آن ملتزم
متهم :ما یکسری مدارک
باشیم .در تاریخ ۹۷/۳/۲۸
را بفروشیم؟ لذا شما شعار ندهید و از
خارجــی خــود را بعدا
کارگروه مدیریــت بازار
موکل خود دفاع کنید
ارائه کردیــم و نه فاکتور
با حضــور رئیس جمهور
جدیدی را.
برگزار شــد و در بند  ۳آن کارگروه آمده اســت که
قاضی خطاب به متهم پرسید :آیا شما مبلغی که در
تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمتگذاری کاال
کیفرخواست اصالحی برای شما اعالم شده است را
و خدمات سازمان حمایت از مصرفکنندگان است
قبول دارید؟
و لذا سایر دســتگاهها موظف به اخذ قیمت از این
متهم :خیر ،قبول ندارم.
سازمانهستند.
قاضی :چه مقدار از آن را قبول دارید؟
> در این پرونده
متهم :هیچ میزانی از آن را قبول ندارم.
نکرده
شکایتی
هیچ نهاد دولتی
قاضی :شما در جلسات قبلی هم هیچ جواب واضح
و روشنی به سواالت ندادید و لذا به نظر میرسد که
وی گفت :در این پرونده هیچ نهاد دولتی شکایتی
ســعی در کتمان حقیقت دارید و در اظهارات خود
نکرده بلکه دادستانی یک استعالم کرده است و آنها
صادقانهرفتارنمیکنید.
هم پاســخ دادهاند .رئیس دادگاه خطاب به وکیل
در ادامــه قاضی موحد از وکیل متهم خواســت در
و حاضرین در جلســه گفت :در مقام دفاع از متهم
جایگاه حاضر شده و به دفاع از متهم بپردازد.
بیان شد که همه فاکتورها مورد بررسی قرار نگرفته
است؛ اما باید پاسخ داد که زمانی که جلسات ابتدایی
> وکیل متهم:
دادگاه تشکیل شد این موضوع اعالم گردید و ما هم
مسئله گرانفروشی کالن مورد پذیرش نیست
به این ادعا توجه کردیم و اینکه از تاریخ  ۶/۴تاکنون
تردســت وکیل این متهم در دفاع از او گفت :آقای
جلسات طول کشــیده به این خاطر بوده است که
قاضی نباید صرفا به ســود یک گوشــی به تنهایی
همه فاکتورها بهصورت دقیق و واقعی محاسبه شود.
توجه کرد .بلکه باید مجموع سودها را مدنظر داشت.
وی افــزود :لذا در این رابطــه دانه به دانه فاکتورها
اصل بر رعایت کردن انصاف است؛ یعنی باید فروش
بررســی شــدهاند و نهایتا متهمان به گرانفروشی
جمعی گوشیها در نظر گرفته شود و سود حاصله
متهم شــدهاند .البته در خصوص موکل شما مبلغ
کل محاسبه گردد.
گرانفروشی آن کاهش یافته است؛ بنابراین دادگاه به
وکیل ادامه داد :دادستان تهران در ابتدای جلسه به
ادعاهای شما توجه داشته و فقط کارشناسی قیمت را

وکیل گفت :برخالف نظر کیفرخواست بنده معتقد
هســتم که هیچ مرجعی برای قیمتگذاری روی
کاالها وجود ندارد ،البته برخی کاالها هســتند که
قیمت لحظهای دارند و نظارت بر آن صورت میگیرد.
قاضی پاسخ داد :براساس قانون کاالهای وارداتی باید
به یک قیمت مشخصی سود خود را دریافت کنند.
بهعنوان مثال برخی کاالها باید سود  ۱۵درصد به آن
اضافه شود .این موضوع در خصوص کاالهای مصرفی
صادق اســت و گوشــی هم جزو کاالهای مصرفی
محسوبمیشود.
قاضی گفت :مگر میشود با ثروت ملی کاالیی را وارد
کنیم و هر قیمتی که دلمان میخواهد بر آن گذاشته
و آن را بفروشــیم؟ لذا شما شعار ندهید و از موکل
خود دفاع کنید.
وکیل :بنده برای دفاع از موکل خود باید اســتدالل
کنم و استدالل هم مقدمه میخواهد.
قاضی :شما خودتان میدانید که قیمتگذاری مرجع
و ضوابطی دارد؛ اما به موضوع قیمت گذاری اشکال
وارد میکنید .وکیل ادامه داد :ســازمان حمایت از
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان روی برخی کاالها
قیمت نقطهای میگذارد و بر آن هم نظارت دارد.
وی گفــت :ســازمان حمایــت همــه هزینههای
واردکنندگان را در نظر نمیگیرد و فقط هزینه حمل
کاال از دبی به کشــور را محاسبه میکند و این یک
ظلم به موکلین بنده است.
قاضی افزود :شــما باید برای حرفهای خود سند
داشته باشید و باید بتوانید آن را اثبات کنید.
وکیل بیان داشــت ۴ :زونکن برای دادگاه ارائه شده
است و بنده حدود بیش از  ۵۰میلیون هزینه کردهام
و به دبی رفتم تا بتوانم این اسناد را تهیه کنم.
وکیل گفت :برخی کاالها هســتند که چرخه عمر
کوتاه دارند مثل یک پنیر که چرخه عمرش مثال سه
روز است ،اما برخی کاالها مثل ماشین لباسشویی
چرخه عمر چندین ســاله دارند ،براســاس آمارها
تاکنون  ۷۲میلیون گوشی در ایران به فروش رفته
است.

>

است

گوشی جزو نیازمندیهای عمومی جامعه

قاضی تصریح کرد :عدد  ۷۸میلیون عدد دقیق آن
است و نشان میدهد که این کاال جزو نیازمندیهای
عمومی جامعه است.
وکیل خاطرنشان کرد :بله نیازمندی عمومی است
و ما هر لحظه در حال استفاده از آن هستیم؛ اما آیا
مراجعه به بازار جزو نیازمندیهای عمومی ما است یا
خیر؟ یعنی آیا ما هر روز به بازار مراجعه میکنیم که
یک گوشی بخریم یا خیر؟ به عبارت دیگر مراجعه
به بازار به صورت دائمی برای خرید گوشی صورت
نمیگیرد .ایــن وکیل در پایان تصریح کرد :بنده از
حسن خلق و صبر بسیار شما بسیار ممنون و متشکر
هستم.
قاضــی گفت :ما تا زمانی که شــما بخواهید آماده
شــنیدن دفاعیات شما هســتیم تا بتوانیم به نحو
درســتی قضاوت کنیم و تا زمانی که شما بخواهید
شنونده دفاعیات شما خواهیم بود.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب
علمداری ،قاضی حجت االسالم و المسلمین موحد
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت:
عدم نظارتی که شما بیان کردید از هر منظر اعم از
شــرعی ،حقوقی و اجتماعی که به آن بنگریم رافع
مسئولیتنیست.
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ادامه
داد :در بحث مربوط به نیازمندی که به آن اشاره شد
مسئله کامال روشن است و قابل بحث نیست ،امروز
حتی یک فرد سالخورده ولو قادر به گرفتن شماره نیز
نباشد دارای گوشی تلفن همراه است.
حجت االســام و المسلمین موحد افزود :در بحث
قیمت که اشاره کردید باید گفت :ما در مسئولیت
اجتماعی ملزم به رعایت ضوابط هستیم و در اینجا
بحث فکر کردن معنا ندارد.
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی خاطر
نشان کرد :دادگاه هر رایی را که بخواهد صادر کند
باید مستدل ،مستند وموجه باشد و این ویژگیها از
ارکان رأی متقن است ،بعضی از جلسات دادگاه بیش
از  ۶ساعت برای رسیدگی و بیان دفاعیات و اظهارات
متهمان طول کشــیده اســت و ما ملزم به رعایت
قانون هستیم .به گزارش میزان ،قاضی پس از پایان
دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب علمداری
ختم جلسه را اعالم کرد.

توئیت بازی سیاسی
> بهاره آروین -عضو شورای شهر تهران

> حسام الدین آشنا-مشاور رئیس جمهور

> عبداهلل رمضان زاده -فعال سیاسی اصالح طلب

در حاشیه

بازداشت پسر کوچک محمد مرسی

شنیدیم رســانههای مصری از بازداشت
پسر کوچک رئیسجمهوری مخلوع این
کشور خبر دادند .به گزارش ایسنا ،شبکه
الجزیره به نقل از همســر محمد مرسی،
رئیسجمهوری مخلوع مصر اعالم کرد
که مقامات این کشــور پسرش عبداهلل
را بازداشــت کردند.این رسانهها دلیل
بازداشت وی را اعالم نکردهاند .مقامات
مصری نیز در این باره گزارشی ندادهاند.
برخی فعاالن میگویند بازداشت عبداهلل
مرســی بعد از مصاحبهاش با خبرگزاری
آسوشــیتدپرس صورت گرفت .وی در
این مصاحبه گفته بود که روحیه مرسی
بسیار باالست و موضعش ثابت است.وی
گفته بود که مسئوالن توجهی به وضعیت
سالمتی محمد مرسی نمیکنند و او روی
زمین میخوابد.پیشتر عبداهلل مرسی به
اتهام اســتعمال مواد مخدر یک سال در
زندان بود.

“اون” یک رولز رویس دیگر خرید

باخبر شــدیم رهبر جوان کره شمالی
برای حضور در نشســت با وزیر خارجه
آمریکا از یک رولز رویس مشکی جدید
اســتفاده کرد.به گزارش ایسنا ،به نقل
از شبکه خبری سی.ان.ان ،کارشناسان
مسائل کره شمالی نخستین بار لوگوی
این خودرو لوکــس را روی رینگ آن
مشاهده کردند و گمانه زنیها درباره این
مسئله شدت گرفت که کیم جونگ اون،
رهبر این کشور یک خودرو جدید رولز
رویس خریداری کرده است .این خودرو
جدید برای یک لحظه کوتاه در جریان
خوشامدگویی مایک پامپئو ،وزیر امور
خارجه آمریــکا در پیونگ یانگ دیده
شــد.کیم جونگ اون ،رهبر کره شمالی
چندین دســتگاه خودرو لوکس شامل
مرســدس لیموزین و خودروهای دیگر
دارد.به نظر میرســد که این خودرو از
نوع لیموزینهای زرهی شــده است که
ارزش آن یک میلیون دالر تخمین زده
میشود.مشــخص نیســت که با توجه
به تحریمهای ســازمان ملل ،رهبر کره
شــمالی چگونه رولز رویس جدید خود
را خریده باشــد و این مسئله نقض این
تحریمهاست.

ابراز تاسف روسیه از استعفای هیلی

شنیدیم سفیر روسیه در سازمان ملل
گفت که از اســتعفای ســفیر آمریکا
در سازمان ملل متاســف شده است.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
اســپوتنیک ،واســیلی نبنزیا ،سفیر
روسیه در ســازمان ملل گفت :متاسفم
که نیکی هیلی ســازمان ملل را ترک
میکند چون ما با وجود تمام اختالفات،
همکاری خوب و روابط شــخصی خوبی
داشتیم .هیلی شخصیت کاریزماتیکی
دارد ،او دوست همه ماست.سفیر روسیه
در سازمان ملل در ادامه تصریح کرد که
مشخص است توضیحات هیلی درباره
تصمیمش برای ترک ســمت به خودش
مربوط میشــود و باید بــه آن احترام
گذاشــت .ما آمادهایم با هر سفیری که
رئیس جمهوری آمریکا انتخاب میکند،
همکاری داشته باشیم.وی همچنین قول
داد ،هدیهای را به همتای آمریکاییاش
بدهد.نبنزیا ادامه داد :طبیعتا من به او
هدیه خداحافظی تقدیم خواهم کرد .وی
وقتی از ماهیت هدیه سوال شد ،پاسخ
داد :میخواهید همه چیز درباره هدیه را
بدانید.

جارد کوشنر "نابغه پنهان" شد

باخبرشدیم نیکی هیلی ،سفیر مستعفی
آمریکا در سازمان ملل در صحبتهایی
از جارد کوشنر ،مشاور ارشد کاخ سفید
و داماد ترامــپ به عنوان "نابغه پنهان"
دولت ترامپ یاد کرد.به گزارش ایســنا
به نقــل از پایگاه هیــل ،نیکی هیلی
این صحبت را به عنــوان اعالم کناره
گیریاش که قرار اســت در پایان سال
جاری میالدی رقم بخورد ،مطرح کرد.او
اظهار داشت :من نمیتوانم به حد کافی
حق مطلب را دربــاره خوبیهای جارد
و ایوانکا ترامپ ادا کنم .جارد کوشــنر
یک نابغه پنهان اســت که هیچ کس او
را درک نمیکند.همچنین هیلی ،کوشنر
را به خاطر مذاکرات مجددی که درباره
معاهده تجاری "نفتا" انجام شد ،ستود.

انتصاب وزیر پیشگیری از خودکشی!

شنیدیم «ترزا می» ،نخستوزیر بریتانیا
پســت جدیدی را به کابینه خود اضافه
کرد؛ وزیر پیشــگیری از خودکشــی.
انتصاب این ســمت جدیــد در دولت
بریتانیا بخشی از تالشهای این کشور
برای پایینآوردن آمار خودکشیها در
این کشور است.به گزارش ایلنا به نقل از
خبرگزاری آسوشیتدپرس ،نخستوزیر
بریتانیــا« ،جکــی دویل-پرایس» را
در حالی بهعنوان وزیر پیشــگیری از
خودکشی منصوب کرد که نمایندگان ۵۰
کشور در نشست سالمت روانی در لندن
شرکت کردند.می همچنین وعده داد که
یک میلیون و  ۸۰۰هزار پوند برای برنامه
مشاوره رایگان در این کشور اختصاص
دهد.

