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حکم پرونده مرتبط با قائم مقام قالیباف در شهرداری تهران تأیید شد

 20سال حبس برای عیسی شریفی

حکــم عیســی شــریفی مرد دوم شــهرداری تهــران در
دوران محمدباقر قالیباف که در بهمن ماه امســال در
سیاست دادگاه نظامی تهران به  20ســال حبس محکوم شــده
بود ،در دیوانعالی کشور تأیید شد.
امــروز ســازمان قضایــی نیروهای مســلح در اطالعیــهای از تأیید
حکم شــریفی و ســه نفر دیگــر از متهمــان پروندهای که موســوم
بــه «گروه اقتصادی یاس» اســت ،در دیوان عالی کشــور خبر داد
و اعــام کــرد که حکم ســه نفر از متهمان هم از ســوی این دیوان
نقض و به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
بــه گــزارش ایرنــا ،در ایــن اطالعیــه
آمــده اســت :رأی صــادره دادگاه
نظامی تهران درباره پرونده موسوم
بــه گــروه اقتصــادی یــاس بــه تأیید
دیوان عالی کشــور رســید .براســاس
دادنامه صادره از دیوان عالی کشور،
 ۴نفــر از متهمــان پرونــده بــه اتهام
مشــارکت در کالهبــرداری بانــدی،
مشــارکت در پولشــویی و برداشــت
و تصاحــب غیرقانونــی وجــوه به دو
تا  ۳۰ســال حبس تعزیری به شــرح
ذیل محکوم شدند.
 -۱متهــم محمــود ســیف ۳۰ :ســال
حبس تعزیری -جزای نقدی  -استرداد وجوه تحصیلی
 -۲متهم عیســی شریفی ۲۰ :ســال حبس تعزیری -جزای نقدی
 استرداد وجوه تحصیلی -۳متهم محمود خاکپور ۵ :ســال و شــش ماه حبس ۴۰ -ضربه
شالق تعزیری -جزای نقدی  -رد مال
 -۴متهم مسعود مهردادی ۲ :سال حبس تعزیری
حکــم صادره نســبت بــه  ۳متهــم دیگــر پرونده نقــض و جهت
رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع شده است.
در ادامــه این اطالعیه آمــده :تاکنون مبلغ  ۵هزار و  ۸۵۳میلیارد
و  ۵۳۰میلیــون و  ۶۳۶هزار و  ۷۰۶ریــال بدهی متهمان در قالب
امالک و مســتغالت بر اســاس ارزش زمان وقوع جرم (سالهای
 ۱۳۹۲تا  )۱۳۹۵به بیتالمال مسترد شده است.
نام عیسی شریفی از سال  96بر سر زبانها افتاد .او که در تمام 12
سال حضور محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران ،قائم مقامی

او را برعهده داشت ،هیچ گاه در رسانهای ظاهر نشد تا اینکه دوره
اصولگرایی در شــورای شــهر و شــهرداری تهران به سر رسید .مرد
در ســایه شــهرداری تهران در آخرین روزهای حضــور قالیباف در
ساختمان بهشت ،استعفا داد و به بهانه بیماری فرزندش از کشور
خارج شد .شریفی مدتی بعد که به کشور بازگشت ،بازداشت شد
امــا مدتــی کوتاه پس از بازداشــت ،با وثیقهای ســنگین آزاد شــد.
محســنی اژهای ســخنگوی وقت قــوه قضائیه در شــهریورماه ،۹۶
اتهام مالی علیه عیســی شــریفی را تأیید کرد و دادســتان نظامی
تهران هم همین موضوع را تکرار کرد.
امــا در مــورد اتهامــات مالــی عیســی
شریفی؛ زمستان ســال  ۱۳۹۷روزنامه
شــرق بــرای اولینبــار اطالعــات
جزئیتری را منتشــر کرد و در گزارشی
نوشــت« :کارگزاری رســا تجارت مبین
(یاس) یکی از هشت کارگزاریای بود
کــه طبق مصوبه شــورای شــهر تهران
قــرار بــود بــا بهرهگیــری از امکانــات
مالی خود (نقدی و غیرنقدی) نسبت
بــه پاســخگویی مطالبــات طلبــکاران
شــهرداری و همچنیــن تملک امالک
واقع در طرحهای عمرانی شــهرداری
بــا همــکاری ســازمان امالک اقــدام و
پس از ارائه اسناد نسبت به وصول طلب خود صرفاً در قالب ملک
یا تراکم اقدام کند ،اما پس از مدتی این مسیر انحرافی اساسی پیدا
کرد .عیسی شریفی از همان ابتدا در جلسات کارگزاری رسا تجارت
مبیــن (یاس) بــه نمایندگی از طرف شــهردار اســبق تهران حضور
داشــت و حــاال یکــی از اتهامــات اصلــی او درباره همیــن کارگزاری
اســت ...طبق شــنیدههای غیررســمی ،شــهرداری تهران در جلسه
مشــترک محمدعلی افشــانی (شــهردار ســابق تهــران) و عباداهلل
عبداللهی (فرمانده ســابق قرارگاه خاتماالنبیا) درباره بدهیای که
بین شهرداری و کارگزاری یاس باقی مانده به توافق رسیدهاند».
در بهمــن مــاه امســال و پس از گذشــت بیــش از  3ســال از زمان باز
شــدن و رســیدگی به پرونده شــریفی در دادگاه نظامی تهران ،حکم
 20ســال حبس و رد مال به ارزش  ۴۸۰میلیارد تومان برای او صادر
شــد .اما با توجه به اعتراض شــریفی به این حکم وارجاع پرونده به
دیوان عالی کشور ،حکم مذکور امروز عیناً به تأیید اعضا رسید.
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کوتاه از
کرونــا
حمید ســوری رئیس کمیته اپیدمیولوژی ســتاد ملــی کرونا گفت:
بــا توجــه بــه محدودیــت انجــام تســتهای کرونــا و خطــای منفی
کاذب آنهــا ،بــرآورد این اســت که بــه ازای هر یک فــرد مثبت کرونا
که شناســایی میشود سه برابر آن یعنی ســه نفر دیگر بیمار و ناقل
ویروس است که شناسایی نمیشود و در جامعه رها است.ایرنا
نــادر توکلــی معــاون درمان ســتاد کرونا اســتان تهــران از افزایش
 ۱۸درصــد افزایش بار بســتری مبتالیــان کرونا در تهــران خبر داد و
گفــت :متأســفانه تعــداد ورودی بیمــاران بدحال مبتال بــه کرونا به
بیمارستانها نیز افزایش یافته است .ایسنا
رئیــس جمعیت هــال احمر جزئیات طرح غربالگری مســافران
نوروزی ورودی به کشــور را در مرزها تشــریح کرد .کریم همتی ادامه
داد :از بین  ۱۰۰مرز رسمی کشور ۳۲ ،مرز پرتردد هستند و قرار است
بحث کنترل و غربالگری در این مرزها توسط جمعیت هالل احمر
انجام شود.ایسنا
دونالــد ترامــپ رئیسجمهور ســابق امریکا گفت :واکســن کرونا،
واکســن فوقالعادهای اســت .واکســن امنی اســت و چیزی است که
کارآمد است .من آن را توصیه میکنم و صادقانه بگویم که آن را به
خیلی از افرادی که نمیخواهند واکسن بزنند و خیلی از کسانی که به
من رأی دادهاند ،توصیه میکنم.ایسنا
امارات متحده محموله دوم واکسن کووید ۱۹-را به نوار غزه ارسال
کــرد .وزارت بهداشــت فلســطین  ۳۸٬۷۰۰دوز واکســن را از طریــق
ش از این امــارات متحده۲۰ ،
گــذرگاه مــرزی رفح دریافت کــرد .پیــ 
هزار دوز واکسن کووید ۱۹-از نوع اسپوتنیک وی روسی را به نوار غزه
فرستادهبود.ایندیپندنت
بر اســاس گزارش جدید سازمان ملل متحد ،شیوع کرونا به اختالل
در ارائه خدمات بهداشــتی و حمایتی منجر شــده و این موضوع در
جنوب آســیا تاکنون باعث جان باختن دســتکم  ۲۳۹هــزار مادر و
کودک شــده اســت .گــزارش جدید ســازمان ملل روی افغانســتان،
نپال ،بنگالدش ،هند ،پاکســتان و ســریالنکا متمرکز شــده اســت که
مجموعــاً حــدود یک میلیــارد و  ۸۰۰میلیــون نفر جمعیــت دارند.
بنابر این گزارش ،زنان ،کودکان و نوجوانان بیشــترین آســیب ناشی
از کرونا را متحمل شدهاند .در جنوب آسیا تاکنون تقریباً  ۱۳میلیون
نفر به کرونا مبتال شدهاند و بیش از  ۱۸۶هزار نفر جانشان را از دست
داد هاند .بیبیسی
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