ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ آزاد
از وﯾﮑﯽﭘﺪﯾﺎ،
ٔ

ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی:

ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
اﻧﻘﻼب  • ۱۳۵۷دوران ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﻈﺎم•
ﮔﺎهﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦ• ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻧﻈﺎم•
ﻧﻈﺎم• ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق•
دوران ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ • دوران اﺻﻼﺣﺎت
• دوران اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ • دوران اﻋﺘﺪال

ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای
ﻣﺬاﮐﺮات ﻫﺴﺘﻪای • ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  • ۱۶۹۶ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  • ۱۷۳۷ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  • ۱۷۴۷ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  • ۱۸۰۳ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  • ۱۸۳۵ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ  • ۱۹۲۹ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ • ۱۹۸۴
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻮﻗﺖ ژﻧﻮ • ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻫﺴﺘﻪای ﻟﻮزان • ﺑﺮﺟﺎم • ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﻪ ۲۲۳۱
ٔ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻣﺘﻬﻤﺎن ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق دﯾﻦﻧﺎﺑﺎوران و ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﺷﺎﻋﺮان
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان • ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
آﻣﻮزﮔﺎران و اﺳﺘﺎدان داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﮔﺮان • ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ورزﺷﮑﺎران
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق دﮔﺮﺑﺎﺷﺎن ﺟﻨﺴﯽ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن • ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﮐﻮدﮐﺎن
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺣﻮزوﯾﺎن • ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺻﻨﺎف و ﮔﺮوهﻫﺎ
زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﮐﺸﺘﻪﺷﺪه در زﻧﺪانﻫﺎ • ﺳﻨﮕﺴﺎر
ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق زﻧﺪاﻧﯿﺎن در دوره ﮐﻮوﯾﺪ–۱۹
دﺳﺘﮕﯿﺮی ،زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﻪ • ﻣﺼﺎدره اﻣﻮال و داراﯾﯽﻫﺎ
روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران زﻧﺪاﻧﯽ • واﮐﻨﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻋﺘﺮاف اﺟﺒﺎری • ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ زﻧﺪاﻧﯿﺎن
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﻌﺎﻻن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ • ﺷﮑﻨﺠﻪ دوﻟﺘﯽ
ﺗﺮور ﻣﯿﮑﻮﻧﻮس • ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ
ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای • ﮔﺎهﺷﻤﺎر ﻗﺘﻞﻫﺎی زﻧﺠﯿﺮهای
اﻋﺪامﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ۵۷
ﻧﻘﺪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻪ ﺗﺮور و ﺷﮑﻨﺠﻪ
ﻧﻘﺪ رﻫﺒﺮ • ﺑﻤﺐﮔﺬاری آﻣﯿﺎ • ﺗﻮابﺳﺎزی • اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺤﺮﯾﻢﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻋﺘﺼﺎب ﻏﺬای  ۱۴۰۰زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ • روشﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان

اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان
اﻋﺘﺮاﺿﺎت

اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۵۷
ﺷﻮرش  • ۱۳۵۷–۵۹اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۵۹
 ۲۵ﺧﺮداد •  ۳۰ﺧﺮداد ۱۳۶۰
دﻫﻪ  • ۷۰ﺗﯿﺮ ۱۳۷۸
ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۲۲ • ۱۳۷۹ﺧﺮداد ۱۳۸۵
روزﺷﻤﺎر اﻋﺘﺮاﺿﺎت  • ۱۳۸۸اﻋﺘﺮاﺿﺎت ۱۳۸۸–۹۰
دی  • ۱۳۹۶اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۶
ﻣﺮداد  • ۱۳۹۷اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﺳﺮاﺳﺮی ۱۳۹۷–۹۸
آﺑﺎن  • ۱۳۹۸دی ۱۳۹۸
اﺳﻔﻨﺪ ۱۴۰۰ ۱۳۹۹
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺟﻨﺒﺶ دوم ﺧﺮداد
ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ • ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن •
ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژه
ﺑﺤﺮان ﮔﺮوﮔﺎنﮔﯿﺮی • ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺑﻨﯽﺻﺪر • ﻣﺎﺟﺮای اﯾﺮان–ﮐﻨﺘﺮا • ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﻨﺘﻈﺮی • ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﺑﻪ رﻫﺒﺮی • ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮﻟﯿﻦ •
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺳﯿﺎه •
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻓﻠﻪای ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت • ﻟﻮاﯾﺢ دوﮔﺎﻧﻪ • ﺟﻨﺠﺎل ﻣﺸﺎﯾﯽ • ﺟﻨﺠﺎل ﻣﺼﻠﺤﯽ • اﻧﮑﺎر ﻫﻮﻟﻮﮐﺎﺳﺖ •
ٔ
ﺗﺮور ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای • ﺟﻨﺠﺎل ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ • ﺟﻨﺠﺎل اﻣﻼک ﻧﺠﻮﻣﯽ • ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی  • ۱۳۹۷–۱۴۰۰ﺑﺤﺮان ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس •
ﺗﺮور ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ • ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی اوﮐﺮاﯾﻨﯽ
ﭘﯿﻤﺎنﻧﺎﻣﻪ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ اﯾﺮان و ﭼﯿﻦ
درﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان

ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ،در ﻣﯿﺎن
 ۱۸۰ﮐﺸﻮر ،رﺗﺒﻪ  ۱۴۶را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادهاﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۸ﭘﻠﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺮدهاﺳﺖ[۱].

ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
راﻧﺖ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﻻﻟﯽ
دارو
ﻓﺴﺎد ﻧﻔﺘﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺮﺳﻨﺖ و اﺳﺘﺎتاوﯾﻞ
دﮐﻞ ﻧﻔﺘﯽ

دﮐﻞ ﻧﻔﺘﯽ
ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺧﺘﻼس  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو در اﺧﺘﯿﺎر دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻬﻮر
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ
زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری
اﺗﻬﺎﻣﺎت اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺳﺎﯾﭙﺎ
ﮐﺸﺎورزی
در ﮔﻨﺪم و ﺧﺎک در آرد
در ﺷﮑﺮ
در ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک
اﻓﺸﺎﮔﺮی درﺑﺎر ٔه ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﺎﺳﭽﯽ و اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﭘﻮر ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت ﻣﺎﻟﯽ
اﺧﺘﻼس  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﺧﺘﻼس ﺷﻬﺮام ﺟﺰاﯾﺮی
اﺧﺘﻼس ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و

ﺷﺴﺘﺎ][۲

اﺧﺘﻼس در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ )ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ،در ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﻣﯿﻦ
راﻧﺖﺧﻮاری  ۶۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﯿﺪ اﺳﺘﻮار آﺳﯿﺎ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(][۳

اﯾﺮان][۴

ﺑﺮداﺷﺖ  ۱۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن از ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و وارﯾﺰ آن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮک اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه  ۱۷۰ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ )ﻣﻌﺎون اول ﻣﺤﻤﻮد

اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ][۶

درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮه  ۳۰ﺗﺎ  ۹۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﯾﺎ اﺗﻼف ﺷﺪن  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ،در دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد
اﺧﺘﻼس  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎردی در واﺣﺪ ﺗﻮﯾﺴﺮﮐﺎن ﮐﻤﯿﺘﻪ

اﻣﺪاد[۹].

اﺧﺘﻼس  ۸ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه
ﻧﺎ

ﺷ

 ۲۰ﺰا

ﻠﺎ

ﺗﻮ ﺎ

وا ﺷ

ﻓﺮﻫﻨﮕﯿﺎن[۱۱][۱۰].

ا

ﺎﻗ ﻗﺎﻟ

و ﺑﻘﺎﯾﯽ][۵

ﺎف ][۱۲

اﺣﻤﺪیﻧﮋاد[۸].

رﺣﯿﻤﯽ[۷].

ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن  ۲۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در دوران ﺷﻬﺮداری ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ

ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ][۱۲

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺮدم رﺷﺖ )ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺟﻌﻔﺮزاده اﯾﻤﻦآﺑﺎدی( در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،ﮔﻔﺖ :رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻄﺮح ﮐﺮد
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت  ۱۲ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﻣﺮدم را درﺣﺎﻟﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آن دﯾﭙﻠﻢ ﻧﯿﺰ ﻧﺪاﺷﺖ و

ﻣﺴﻠﺢ وارد ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﻣﻦ

را ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد[۱۳].

ﺑﺎزداﺷﺖ ﻋﯿﺴﯽ ﺷﺮﯾﻔﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف در ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ اﺗﻬﺎم

ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ[۱۶][۱۵][۱۴].

ﻓﺮار ﯾﮏ ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ دزدی ﻫﺰار و ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از

ﮐﺸﻮر[۱۷].

ﮐﻼﻫﺒﺮداری ﻫﺰار و  ۴۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎردی اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده از  ۸ﺑﺎﻧﮏ /ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎﻧﮑﯽ از اﯾﺮان ﻓﺮار
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ  ۲۲ﺳﺎﻟﻪ از وﯾﻼی ﻣﺼﺎدرهای در ﻟﻮاﺳﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻟﺸﮑﺮ ﺣﺴﻦ

ﮐﺮد[۱۸].

ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ][۱۹

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن وزﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از وﯾﻼی ﻣﺼﺎدرهای در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﻞ روﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ

ﯾﮑﯽ از ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ،آﻗﺎی ﻓﻼﺣﯿﺎن آن وﯾﻼ را ﻏﻨﯿﻤﺖ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺨﺼﯽ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ وﻻﯾﺘﯽ از وﯾﻼی ﻣﺼﺎدرهای در ﮐﻨﺎر ﮐﺎخ

ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد[۲۰].

ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﺗﻬﺮان ][۲۱][۲۰

اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﻫﻔﺘﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از وﯾﻼی ﻣﺼﺎدرهای در ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺎوران ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

دﻓﺘﺮ

ﮐﺎر[۲۳][۲۲].

ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی و ﺧﺎﻧﻮادهش ﺑﻪ دﺳﺖ داﺷﺘﻦ در اﺧﺘﻼس اﻣﯿﺮﻣﻨﺼﻮر آرﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﯾﻤﯽ

ﻗﺪوﺳﯽ[۲۵][۲۴].

ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻗﺪوﺳﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼء اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی رﺋﯿﺲ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻤﯿﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﮐﯿﻔﺮﺧﻮاﺳﺖ ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ وی دارد .وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﻣﯿﺮ

ﻣﻨﺼﻮر آرﯾﺎ ﻣﺘﻬﻢ اﺻﻠﯽ ﭘﺮوﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺮوﺟﺮدی ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺎزداﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ

ﻣﯽﺑﺮد ،ﻋﻼءاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺮوﺟﺮدی ﻣﺘﻬﻢ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎزداﺷﺖ

ﺷﻮد[۲۶].

ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪن ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ  ۶۳ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﻮد
ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻬﺮان در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای

اﺳﻼﻣﯽ[۲۹][۲۸][۲۷].

ﻓﺴﺎد ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﻣﺮﺟﺎن ﺷﯿﺦاﻻﺳﻼﻣﯽ آلآﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳۱۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۶۳۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ،و ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل

ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۷ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۶۵ﻫﺰار و  ۵۲۹ﯾﻮرو و  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۷۱۰ﻫﺰار و ۳۸۴

دﻻر[۳۱][۳۰].

در ﺳﺎل۳ ۱۳۹۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻪآﻓﺮﯾﺪ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۹۳اﻋﺪام ﺷﺪ ،ﻣﺤﻤﻮدرﺿﺎ ﺧﺎوری ﻣﺪﯾﺮ

ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﺪود  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ،ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﮔﺮﯾﺨﺘﻪاﺳﺖ و ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺮﻣﯽ وزﯾﺮ ﮐﺎر وﻗﺖ ﮐﻪ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎً ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ  ۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ ،اﺧﺘﻼس ﺷﺪ[۳۳][۳۲].
در ﺳﺎل  ،۱۳۹۲در ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و اﻣﻮر اﯾﺜﺎرﮔﺮان و در دوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺴﻌﻮد زرﯾﺒﺎﻓﺎن ،ﻓﺴﺎد  ۱۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ،اﻋﻄﺎی ۸

ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وام ﺑﺪون ﺿﻤﺎﻧﺖ و ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ،ﮐﻼﻫﺒﺮداری از ﺻﺮاﻓﯽ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ در دوﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۴۳۳ﻣﯿﻠﯿﻮن
درﻫﻢ ،وﺟﻮد  ۵۰ﺗﺎ  ۷۰ﻧﻔﺮ در ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان وﻗﺖ ﺑﻨﯿﺎد ﺷﻬﯿﺪ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد و ﺑﺨﺶﻫﺎی

ﻣﻤﻨﻮعاﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ اﻓﺸﺎ

ﺷﺪ[۳۵][۳۴].

ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۵واﮔﺬاری اﻣﻼک ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف و ﻣﻬﺪی ﭼﻤﺮان ،ﺷﻬﺮدار و رﺋﯿﺲ
واﻗﻌﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﻼک ﺷﺎﻣﻞ
وﻗﺖ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ،ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﻓﺮاد ﺧﺎص ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻗﯿﻤﺖ
ِ

 ۲۰۰آﭘﺎرﺗﻤﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ وﯾﻼﯾﯽ و زﻣﯿﻦ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ،در ﻣﺠﻤﻮع دو ﻫﺰار و  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮدهاﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﯾﺘﯽ ﮐﻪ

اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ را ﻓﺎش ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻗﺎﻟﯽﺑﺎف و ﻣﻬﺪی ﭼﻤﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ

دوﻟﺖ ﺣ ﻦ روﺣﺎﻧ

ﺷﺪ[۳۵][۳۴].

دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ
ﻓﺴﺎد ﻫﺰارﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وزارت ﺻﻨﻌﺖ در

واردات ﺧﻮدرو[۳۷][۳۶].

ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻬﻤﻨﯽ :ﻣﻮﺟﻮدی ﺣﺴﺎب آﻗﺎزادهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ذﺧﺎﯾﺮ ارزی ﮐﺸﻮر اﺳﺖ .داراﯾﯽ آﻗﺎزادهﻫﺎ در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺧﺎرج ۱۴۸

ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر

اﺳﺖ[۳۸].

ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮﯾﺪون ،ﺑﺮادر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،در  ۹ﻣﻬﺮ  ۱۳۹۸ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﺧﺬ رﺷﻮه ﺑﻪ  ۵ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻗﻄﻌﯽ و رد ﻣﺎل ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۳۱

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪهاﺳﺖ .در رای ﻧﻬﺎﯾﯽ دادﮔﺎه ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ،ﺣﮑﻢ ﻫﻔﺖ ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻓﺮﯾﺪون ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺗﻘﻠﯿﻞ
ﯾﺎﻓﺘﻪاﺳﺖ [۳۹].وی دﺳﺘﯿﺎر وﯾﮋه ﺳﺎﺑﻖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ،ﻣﺸﺎور ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻇﺮﯾﻒ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﯾﺮان و از اﻋﻀﺎء

ﺳﺎﺑﻖ ﺗﯿﻢ ﻣﺬاﮐﺮهﮐﻨﻨﺪه ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان و ﮔﺮوه  ۵+۱ﺑﻮده اﺳﺖ.از او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در ﻣﺬاﮐﺮات

ﻫﺴﺘﻪای ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ .از دﯾﮕﺮ اﺗﻬﺎﻣﺎت وی ﺷﻨﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻨﻮد از دﻓﺘﺮ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ،ﭼﻨﺪ ده ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺗﻮﻣﺎن ارﺗﺸﺎ و ﭘﻮلﺷﻮﯾﯽ و رد ﭘﻮل ﮐﺜﯿﻒ" ﻣﺘﻬﻢ و ﭘﺮوﻧﺪهاش ﺑﺎ دو ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی "رﺳﻮل داﻧﯿﺎلزاده" و
"ﻣﺎﻻﻣﯿﺮی"" ،ﮐﺎدرﺳﺎزی" در ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ" ،اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ" ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی رﻓﺎه ﮐﺎرﮔﺮان و ﻣﻠﺖ ،ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺻﺮاﻓﯽ ﻫﻨﮕﺎم
ﺣﻀﻮر در دوﻟﺖ ،دﺧﺎﻟﺖ در ﭘﺮوﻧﺪه ﺣﻘﻮقﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮا در داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻮده

اﺳﺖ[۴۰].

ﻣﻬﺪی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ،ﺑﺮادر اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﻣﻌﺎون اول دوﻟﺖ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ،در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ۱۳۹۹ﻣﻬﺪی ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﻪ ﺟﺮم
ﻗﺎﭼﺎق ﺣﺮﻓﻪای ارز ﺑﻪ ارزش رﯾﺎﻟﯽ  ۲۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۲۱ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۴۸۰ﻫﺰار رﯾﺎل و اﻧﺘﻘﺎل ارز ﺑﻪﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر و ﺑﻪ ﺟﺮم ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺎل از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﺑﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﺣﺒﺲ و ﺿﺒﻂ ارز ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺪه و ﺟﺰای ﻧﻘﺪی و رد ﻣﺎل ﻣﺤﮑﻮم

ﺷﺪهاﺳﺖ[۴۱].

ﻋﻠﯽاﺷﺮف ﻋﺒﺪا ﭘﻮری ﺣﺴﯿﻨﯽ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ و رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن

ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و ﻣﻌﺎون وزﯾﺮ اﻗﺘﺼﺎد در دوﻟﺖ وی ﺑﻮد .وی ﺑﻪ اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ .در اﺗﻬﺎﻣﺎت وی
آﻣﺪه اﺳﺖ :اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮ اﺑﻬﺎم و واﮔﺬاریﻫﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ

اﻓﺮادی واﮔﺬار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اداره اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .واﮔﺬاری ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی ﺗﺒﺮﯾﺰ ،ﻧﯿﺸﮑﺮ ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ،
ﮐﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ ﻣﻐﺎن ،ﻫﭙﮑﻮ ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﻟﻤﻬﺪی ،ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﮐﺸﺖ وﺻﻨﻌﺖ دﺷﺖ ﻣﻐﺎن ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺗﺨﻠﻔﺎت

ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﺑﻮده اﺳﺖ .وی در  ۸ﺑﻬﻤﻦ  ۱۳۹۹ﺑﻪ  ۱۵ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم

ﺷﺪ[۴۳][۴۲].

راﻧﺖ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
ﺑﻌﻀﯽ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ارز را ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﺧﺎرج از ﺣﻮزه
ﮐﺎری ﺧﻮد ﻣﺼﺮف ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻣﺎﻣﻮت ﺧﻮدرو ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﭼﺎی
ﺳﺎز و ﻗﻬﻮه ﺳﺎز ارز دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﻮﻟﮑﺲ واﮔﻦ در اﯾﺮان اﺳﺖ .ﺑﮕﻔﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺮﻧﺞ اﯾﺮان ،ﺑﻌﻀﯽ

از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﻧﺞ از ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﺮم زﮔﯿﻞ ﭘﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻢ
ﺷﺮﮐﺖ رﻫﺮوران ﺧﻮدرو ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﻧﮕﯿﻦ ﺟﻨﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای واردات ﭼﺎی ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﯾﻮرو ارز دوﻟﺘﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ[۴۴].

ﻋﺒﺎس ﺟﻌﻔﺮی دوﻟﺖآﺑﺎدی ،دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،از ﻓﺮار ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﻬﻤﺎن ﭘﺮوﻧﺪه "ﺧﻮدروﻫﺎی وارداﺗﯽ" ﺑﻪ ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﺧﺒﺮ دادهاﺳﺖ .اﯾﻦ "ﻣﺘﻬﻢ زن" ﭘﯿﺶ از ﺗﺸﮑﯿﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان در راﺑﻄﻪ

ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش "ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" ﺧﻮدرو از ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﺗﺎ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ) ۲۲ژوﺋﯿﻪ( در ﻣﺠﻤﻮع  ۵ﻣﺘﻬﻢ
دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪهاﻧﺪ .ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ اژهای ،ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ از اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ  ۴ﻧﻔﺮ در ﺑﺎزداﺷﺖ

ﻫﺴﺘﻨﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ دو ﻧﻔﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﺷﺪﮔﺎن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت و ﻣﻌﺎوﻧﺶ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ آﻗﺎی اژهای دو

ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﮔﺎن "ﻣﺴﺌﻮل ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﻃﺮاح ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ )ﺛﺒﺖ

ﺳﻔﺎرش ﺧﻮدرو("ﺑﻮدهاﻧﺪ[۴۵].

ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﺮاﻗﭽﯽ ،ﻣﻌﺎون ارزی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ

رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر و  ۴ﻧﻔﺮ از دﻻﻻن ارزی ﻫﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و

ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺻﺮاف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻧﯿﺰ اﺣﻀﺎر و ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻔﻬﯿﻢ اﺗﻬﺎم ﺑﺎ ﻗﺮار ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﻮﻗﺖ رواﻧﻪ
زﻧﺪان
وﻟﯽا

ﺷﺪ[۴۹][۴۸][۴۷][۴۶].

ﺳﯿﻒ ،در ﺳﺎل  ،۹۶ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت ارزی ،ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﯿﻒ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺴﺎد ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺎﻧﮏ

ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺧﻼﺻﻪ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﺧﻼل در ﺑﺎزار ارز در ﺟﺮﯾﺎن اﻓﺘﺎد .در  ۳ﻣﺮداد  ،۹۷دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
را ﻣﺤﺮز داﻧﺴﺖ و ﺣﮑﻢ اﻧﻔﺼﺎل ﺳﯿﻒ رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و ﻣﻌﺎوﻧﺎن وی را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد .اﯾﻦ اﺗﻬﺎﻣﺎت در دوران اﺟﺮای
ﺳﯿﺎﺳﺖ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم اﺳﺤﺎق ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮی وارد ﺷﺪه اﺳﺖ .در  ۲۲ﺷﻬﺮﯾﻮر  ،۹۷ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻃﯽ ﺣﮑﻤﯽ او را ﺑﻪ

ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در اﻣﻮر ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮد [۵۰].ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد در روﻧﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و
دﺳﺘﮕﯿﺮی اﺣﻤﺪ ﻋﺮاﻗﭽﯽ ،ﻣﻌﺎون ﺳﺎﺑﻖ اﻣﻮر ارزی ،در ﻣﻮرد اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﺑﺎزار ارز ﭘﺎی ﺳﯿﻒ در اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .وی

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﻒ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ای در دﻓﺎع از

ﺧﻮد ادﻋﺎ ﮐﺮد":ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺠﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ﺑﻮد و ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ از ﻣﺼﻮﺑﺎت دوﻟﺖ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ

ﺑﺎﺷﺪ[۵۱]".

در ﺗﺎرﯾﺦ  ۱۳اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۴۰۰دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ،ﻋﻠﯽ اﻟﻘﺎﺻﯽ ﻣﻬﺮ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرا ﻋﺎﻟﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ وﻟﯽ ا ﺳﯿﻒ را ﺑﻪ ﻧﻘﺾ ﻣﻘﺮرات
و ﺗﺮک ﻓﻌﻞﻫﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﻗﻮع اﺧﻼل در ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﻨﺎﺑﻊ ارزی و  ۶۰ﺗﻦ ذﺧﺎﯾﺮ
ﻃﻼ ﺑﺎ ارزش رﯾﺎﻟﯽ ﺣﺪود  ۸۰۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در ﻃﻮل ﺳﺎلﻫﺎی  ۹۵ﺗﺎ  ۹۷ﺷﺪه اﺳﺖ[۵۲].

دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
ﺑﺎ وﺟﻮد آﻧﮑﻪ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد روﯾﮑﺎر آﻣﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺰان ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی در دوران وی ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺖ[۵۳].
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻌﺎون اول رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری )ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ( ﺑﻪ ﺟﺮم ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ
ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﻣﻌﺎون اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﺗﺼﺮف ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ،اﺧﺘﻼس و ﺗﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻌﺎﻣﻼت
دوﻟﺘﯽ[۵۴].

اﺧﺘﻼس  ۱۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﮏ زﻧﺠﺎﻧﯽ
اﺧﺘﻼس  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
ﮔﺮﻓﺘﻦ  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻤﻪ اﯾﺮان ﺗﻮﺳﻂ

اﺣﻤﺪیﻧﮋاد[۵۵].

ﻓﺴﺎد ﻫﺸﺖ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای
اﺧﺘﻼس  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ] [۵۶ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﻣﻮﺳﻮیﻻرﮔﺎﻧﯽ،
ٔ
ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺳﺎده از ﺳﺎل  ۸۷دزدی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از  ۱۰ﺳﺎل ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ … وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ

ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﻮال دزدی را ﺑﺮدار و از ﮐﺸﻮر ﻓﺮار ﮐﻦ! ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼس  ۳ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد

ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﺎوری ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻓﺮاریاش دادﻧﺪ [۵۷] .در ﻣﺎهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﮏ اﺧﺘﻼس ۱۰۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧ

در وزارت ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺮﺧ

رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼس را  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم

ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در وزارت ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺒﻠﻎ اﯾﻦ اﺧﺘﻼس را  ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻋﻼم
ﮐﺮدهاﻧﺪ[۵۸].

ﻣﺤﺴﻦ ﭘﻬﻠﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﺧﺘﻼس  ۹۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪ [۵۹].ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺻﺎدﻗﯽ ،ﻗﺎﺿﯽ،
دادﺳﺘﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﻘﻼب ﻣﺸﻬﺪ ،در اﯾﻨﺒﺎره ﮔﻔﺖ :ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزش ﺳﻬﺎمﻫﺎ ،ﺑﻪﻃﻮر

ﺗﺼﻨﻌﯽ و ﺣﺒﺎﺑﯽ )ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ( ﭘﺮش )ﺻﻌﻮد( ﮐﺮدهاﺳﺖ  .ﺟﻮاد ﻗﺪوﺳﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :ﻣﺎﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد ﻓﻘﻂ ﺟﻤﻊآوری ﭘﻮلﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ

[۶۰].

اﻓﺮادی ﮐﻪ در ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

][۶۱

دادﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﺣﺘﯽ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﮔﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ دراﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎی ﻻزم را اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

در اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم اوراق ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﻣﻌﺮوف ﺷﺪه و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ از رﻫﺒﺮان ﺟﻬﺎن ،ﭼﻬﺮهﻫﺎی ورزﺷﯽ و

ﺗﺒﻬﮑﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ،ﻧﺎم اﯾﺮان و ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ

دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد[۶۲].

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه رﺑﺎط ﮐﺮﯾﻢ درﻣﺠﻠﺲ دﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺻﻞ  ۹۰ﻣﺠﻠﺲ ﻫﺸﺘﻢ ۱۷ ،ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد

از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻒ آﺷﮑﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد و ﺑﺎﻧﮏ ﮔﺮدﺷﮕﺮی را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮده اﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ
ﮔﻢ ﺷﺪهاﺳﺖ

[۶۳].

ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و دﻻﻟﯽ
ﺻﺎدق ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﺨﻨﮕﻮی دوﻟﺖ ﻣﻬﺪی ﺑﺎزرﮔﺎن ،ﺑﻪ ﺟﺮم ﻗﺎﭼﺎق  ۱ ۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک در  ۱۹۸۳در آﻟﻤﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﯽﺷﻮد و

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﭘﺎﺳﭙﻮرت دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ )ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ( آزاد ﻣﯽﺷﻮد [۶۴].اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺪﻋﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق ﯾﮏ ﮐﯿﻠﻮ و ﻫﺸﺘﺼﺪ ﮔﺮم ﺗﺮﯾﺎک ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﺪ دادﮔﺎه وی را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،آﻗﺎی ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را ﺑﻪ ﺳﻮد
ﺧﻮد ﺑﺒﻨﺪد [۶۵].ﺑﺮﺧﯽ از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﻘﺪار ﺗﺮﯾﺎک ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ را  ۱ ۶۵ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﻓﺮودﮔﺎه دوﺳﻠﺪورف،
ﮐﺸﻒ

ﮔﺮدﯾﺪ[۶۶].

دارو
در ﺗﯿﺮﻣﺎه  ،۱۳۹۸ﺣﺴﯿﻦ ﻧﻘﻮی ﺣﺴﯿﻨﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وراﻣﯿﻦ در ﻣﺠﻠﺲ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در دﯾﺪار ﯾﮑﺸﻨﺒﻪاش ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن وﻻﯾﯽ ﮔﻔﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ وی در ﺳﺎل  ۹۷اﯾﻦ وزارت را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﻓﺴﺎد در ﺣﻮزه دارو ﺑﻪﻃﻮر
زﺟﺮآور ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﻋﻼوه ﺑﺮ وﻗﻮع ﻓﺴﺎد  ۵۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ
را ﮐﺠﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﻧﺪ  .وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﻓﺴﺎد در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺷﺎره ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪاﺳﺖ ﮐﻪ »۸۰
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻫﺰﯾﻨﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﻋﻠﯿﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ  .وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﺗﻮﺋﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و ﺳﯿﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ارز ﺑﺮای ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد[۶۷].
ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻤﮑﯽ ،وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ اﯾﺮان ،ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ارز دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻨﺮ ﻗﻠﺐ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق
وارد ﮐﺮدﻧﺪ  .او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮدن ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭘﺰﺷﮑﯽ  ،ﭘﺮوﻧﺪه واردات داروی ﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﺼﺮف ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺨﻠﻔﺎت در ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ﻣﻔﺎﺳﺪ ﻣﻄﺮح در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺎم ﺑﺮد.
وزﯾﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل  ۱۳۹۸در ﯾﮏ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻓﺴﺎد ﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﻧﻈﺎرﺗﯽ ،ﯾﮏ ﻧﻔﺮ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ آﻣﭙﻮل ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻮدر ﻧﺎرﮔﯿﻞ و ﭘﻮدر ﮐﺎﮐﺎﺋﻮ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر وارد ﮐﻨﺪ [۶۸].
ﺑﻬﺮوز ﺑﻨﯿﺎدی ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ،روز دﻫﻢ آﺑﺎن  ۹۸ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﭼﺎق دارو ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﺷﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺎ
اﺟﺎره ﮐﺮدن دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ داروﻫﺎی داﺧﻠﯽ و ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ
دﻫﻢ ،ﻗﺎﭼﺎق دارو ﺑﻪ اﯾﻦ روش در ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۷ﺑﻪ اوج رﺳﯿﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎﻧﻪﺳﺎز ،رﺋﯿﺲ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺮان ،ﻧﯿﺰ در اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ۹۹از ﻗﺎﭼﺎق ﮔﺴﺘﺮده دارو ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺧﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺤﻮه ﺑﺎزﮔﺸﺖ و وارﯾﺰ ارز ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺎدرات ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارو ﺑﺴﺘﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق دارو را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﺎﻻن

اﻗﺘﺼﺎدی ،ﭼﻮن داروی وارداﺗﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺸﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق داروﻫﺎی وارداﺗﯽ
و ﻓﺮوش آن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ارز آزاد در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻗﯿﻤﺖ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﺮای ﻗﺎﭼﺎق دارو از اﯾﺮان ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭼﻮن ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺳﻮرﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﺳﺖ[۶۸].
در ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﮐﻤﺒﻮد و ﮐﺎﺳﺘﯽﻫﺎی اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در داروﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﮔﺰارش ﺷﺪ اﻣﺎ در ﻣﻬﺮ  ۹۹ﮐﻪ ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ
دارو ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺷﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺸﺘﮓ »#اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ_ﻧﯿﺴﺖ« ﺷﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،اﯾﻦ دارو از اﺳﻔﻨﺪ  ۹۸ﺑﻪﺳﺨﺘﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﮐﻤﯿﺎب و ﻧﺎﯾﺎب ﺷﺪن اﯾﻦ دارو از اواﺧﺮ ﺷﻬﺮﯾﻮر  ۹۹ﺑﻪﻣﺮور
ﺑﺎزﺗﺎب ﺧﺒﺮی ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﺄﻣﯿﻦ ارز و ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داروﯾﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ داروی ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو و ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﯾﻮن ﻧﺠﻒآﺑﺎدی ،ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺠﻠﺲ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﻌﮑﻮس اﯾﻦ داروی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ[۶۹].

ﻓﺴﺎد ﻧﻔﺘﯽ
ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺮﺳﻨﺖ و اﺳﺘﺎتاوﯾﻞ
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه  Okokrimﻧﺮوژ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺘﺎتاوﯾﻞ را ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺮوﻧﮑﺮ ﻧﺮوژی ) ۱ ۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﻮﻧﺪ؛ ۲ ۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر( ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺷﻮه دﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد [۷۰].اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻮلﮔﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻬﻢ ،ﻣﻬﺪی
ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ رﺷﻮهای ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﭘﻨﺞ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۲۰۰ﻫﺰار دﻻر از ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺘﯽ ﻧﺮوژی اﺳﺘﺎتاوﯾﻞ
ﮐﺮدهاﺳﺖ [۷۲][۷۱].ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ )رﺋﯿﺲ وﻗﺖ دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت( در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ،ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ دﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﺳﺎل  ،۸۴اﯾﻦ ﻗﺮارداد را ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻔﺎﺳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺴﺖ .ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺮداﺧﺖ رﺷﻮه و دﻻﻟﯽ ﺑﺮای ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد [۷۳].ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،در ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی
در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺳﺎل  ،۸۸ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ را ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻗﺮارداد اﺳﺘﺎتاوﯾﻞ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد [۷۴].ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ اﺷﺎره داﺷﺖ و ﮔﻔﺖ :ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﺰرگﺗﺮی ﻓﺴﺎد دوران اﯾﺮان اﺳﺖ ،ﻗﺮاردادی ﺑﺎ
ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ در آن درﮔﯿﺮ اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻗﺎی زﻧﮕﻨﻪ را وزﯾﺮ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ در دوران وزارت اﯾﺸﺎن ﻓﺴﺎدی رخداده
ً
ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ وزارت ﻣﻨﺼﻮبﺷﺪهاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در ﺷﮑﺴﺖ ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ
درﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ
درﺑﺎره ﮐﺮﺳﻨﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد :ﻣﺎ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺮدم آدرس ﻏﻠﻂ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﻨﺴﺮت را ﻣﻄﺮح
ﺷﻮد [۷۵].ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم رﺋﯿﺴﯽ
ٔ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺮﺳﻨﺖﻫﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد [۷۶] .رﺋﯿﺴﯽ ﻣﺠﺪد ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎ ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن  ۱۴ ۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد
درﺑﺎره ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻫﯿﭻ ﺟﺮﯾﻤﻪ
وﻗﺖ ﻧﻔﺖ ﺑﯿﮋن زﻧﮕﻨﻪ
دﻻر ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺷﺪﯾﻢ؛ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ وزﯾﺮ
ٔ
ِ
][۷۷
درﺑﺎره ﺟﺮﯾﻤﻪ از ﺟﻠﯿﻠﯽ ،زاﮐﺎﻧﯽ و
و از رﺋﯿﺴﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ
ای ﻧﺸﺪهاﯾﻢ و ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺣﺎل دﻓﺎع ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ٔ
درﺑﺎره ﮐﺮﺳﻨﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﭙﺮﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دﻧﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﻮده و در ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼﻪ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی را ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﺑﺬرﭘﺎش
ٔ
][۷۸
][۷۷
زﻧﮕﻨﻪ
زﻧﮕﻨﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻧﺮژی ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺪﻋﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﻗﺮارداد ﮐﺮﺳﻨﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﺳﺖ.
ﮐﺮدهاﺳﺖ.
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻧﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ زاﮐﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﯿﻢ داوری ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﺮﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮوﻟﯿﻮم ﺑﻪ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی آﻧﺎن ﺷﺪهاﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ اﺻﻮﻟﮕﺮاﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﺻﺪد ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﺘﺎدهاﺳﺖ [۷۹].زﻧﮕﻨﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد :اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮارداد ﮔﺎزی ﺑﻮده ﮐﻪ ﺗﺎ
ﮐﻨﻮن اﻣﻀﺎء ﺷﺪه و ﻣﻦ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﺪت دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ[۸۰].

دﮐﻞ ﻧﻔﺘﯽ
درﺑﺎره ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ﯾﮏ دﮐﻞ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه از ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ
زﻧﮕﻨﻪ ،وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان روز ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ دوم ﺗﯿﺮ ﮔﺰارشﻫﺎ
ٔ
ﺧﺎرﺟﯽ در دوﻟﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺷﮑﺎﯾﺖ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ،ﭘﺮوﻧﺪهای در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪهاﺳﺖ [۸۲][۸۱].او ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻓﺮدی در دوران رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺑﺎ ﺳﻔﺎرش وی  ،ﻗﺮارداد
درﺑﺎره ﻣﻔﻘﻮد
 ۳۰دﮐﻞ ﻧﻔﺘﯽ را ﺑﺪون اﻧﺠﺎم ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮدهاﺳﺖ [۸۳].ده روز ﭘﺲ از اﻇﻬﺎرات وزﯾﺮ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان
ٔ
ﺷﺪن ﯾﮏ دﮐﻞ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت درﯾﺎﯾﯽ در دوﻟﺖ ﺳﺎﺑﻖ ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﯾﮏ دﮐﻞ دﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ،اﻣﺎ اﯾﻦ دﮐﻞ وارد اﯾﺮان ﻧﺸﺪهاﺳﺖ [۸۴].ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از ﺑﺎزداﺷﺖ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻋﻄﺎءا ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ ،وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه دﮐﻞ ﮔﻢ ﺷﺪه ﻧﻔﺘﯽ ﻓﻮرﭼﻮﻧﺎ ﮔﺰارش داد[۸۵].

ﻓﺴﺎد ﺑﺎﻧﮑﯽ
اﺧﺘﻼس  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ
اﺧﺘﻼس  ۱۲۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺪاداد و ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات اﯾﺮان در ﺳﺎل
 ۱۳۷۴روی داد .ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺪاداد در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﺨﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ اﻋﺪام ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .وی ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۰
رﮐﻮرددار اﺧﺘﻼس در اﯾﺮان ﺑﻮده و ﭘﺲاز او ﻣﻪآﻓﺮﯾﺪ اﻣﯿﺮﺧﺴﺮوی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼس  ۳۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ،ﻣﺘﻬﻢ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ اﺧﺘﻼس ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﺷﺪ .ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺪاداد ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ اﯾﺮان ﻋﺮاق در ﻣﻬﺮﻣﺎه  ۱۳۵۹از اﯾﺮان ﺧﺎرج ﺷﺪ .ﭘﺲ از
ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه ﺳﺎل  ۶۷ﻓﺎﺿﻞ ﺧﺪاداد ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ آﻗﺎی ﻣﺮﺗﻀﯽ رﻓﯿﻘﺪوﺳﺖ ﮐﻪ آن زﻣﺎن رﺋﯿﺲ
ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﺪآﺑﺎد ﺑﻮد ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺷﻌﺒﻪ  ۲۰۷در ﺑﺎغ ﻓﺮدوس )ﺗﺠﺮﯾﺶ( ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ [۸۹][۸۸][۸۷][۸۶].وﻟﯽا ﺳﯿﻒ ،رﺋﯿﺲ ﮐﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ،رﯾﺎﺳﺖ
ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات در اﯾﻦ دوره ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺖ[۹۰].

 ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو در اﺧﺘﯿﺎر دو ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﻬﻮر
 ۱۷ﻣﺮداد  ۱۳۹۹ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ،روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق ﻃﯽ ﮔﺰارﺷﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﺑﯿﺶ از ده ﻫﺰار ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ در ﯾﮏ ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺣﺪود  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو ارز ﻣﻌﺎدل دﻻر ﭼﻬﺎر ﻫﺰار و  ۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ۶ ۸
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو در اﺧﺘﯿﺎر  ۲۵ﺷﺮﮐﺖ اول اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ده ﻫﺰارﺗﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ  ۲۵ﺷﺮﮐﺖ ۲ ،ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﺸﻬﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮرو درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﮔﺰارش  ۷۹۸ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﺎً از ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺎ
ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ  ۲۳۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮرو ارز ﻧﯿﻤﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ[۹۳][۹۲][۹۱].

ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ
اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺛﺎﻣﻦ اﻟﺤﺠﺞ و داﻣﺎد اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺒﺰوار اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼس ﻣﺎﻟﯽ  ۱۲ﻫﺰار
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺰده ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ .ﭘﺮوﻧﺪه وی  ۳۶۰ﺷﺎﮐﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ دارد[۹۶][۹۵][۹۴].

زﻣﯿﻦ ﺧﻮاری
اﺗﻬﺎﻣﺎت اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ
زﻣﯿﻦﺧﻮاری اﺣﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه اﺻﻮﻟﮕﺮای ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۳۰۰۰ﻫﺰار ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از زﻣﯿﻦﻫﺎی ﺷﻬﺮک ﻏﺮب

ﺗﻬﺮان ][۹۸][۹۷

ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺳﺎﯾﭙﺎ
در دوﻟﺖ اول ﻣﯿﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮی و زﻣﺎن وزارت ﺑﻬﺰاد ﻧﺒﻮی در وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺗﺨﻠﻔﺎت ارزی و رﯾﺎﻟﯽ در ﺧﻮدرو ﺳﺎزی
ﺳﺎﯾﭙﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻧﺒﻮی در آﺧﺮﯾﻦ روز وزارت در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ اول ﻣﻬﻨﺪس ﻣﻮﺳﻮی ﺷﺪ[۱۰۰][۹۹].

ﮐﺸﺎورزی
در ﮔﻨﺪم و ﺧﺎک در آرد

در ﮔﻨﺪم و ﺧﺎک در آرد
 ۲۶ﻣﺮداد  ۱۳۹۶ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺎرس ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺰارش وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮدن ﻣﺎﺳﻪﺑﺎدی و ﺧﺎک ﺑﺎ
ﮔﻨﺪم ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮدﺟﻮﯾﺎن ﺑﺮای ﺳﺮﻗﺖ از ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺘﯽ ﮔﻨﺪم ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﺟﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﻦ آرد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ[۱۰۱].

در ﺷﮑﺮ
در ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک
ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎک ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس از ﭘﯿﺶ از ﺳﺎل  ۱۳۹۰ﺑﻮد و اداﻣﻪ داﺷﺖ ۲۴ [۱۰۲].اردﯾﺒﻬﺸﺖ  ،۱۳۹۲ﺳﺨﻨﮕﻮی
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﮐﺸﺎورزی ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮ از ﻗﺎﭼﺎق ﺧﺎکﻫﺎی ﻣﺮﻏﻮب اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس داد] [۱۰۳و در
ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی داﺧﻠﯽ ،ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﭼﺎق ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه ﺧﺎک ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻨﯽ و در روز روﺷﻦ از اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮐﻪ
ﺳﺎل  ۱۳۹۶اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد [۱۰۶][۱۰۵][۱۰۴].اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﮐﺸﺘﯽﻫﺎی ﺑﺎری ﻫﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد
اﻣﺎ ﺳﺎل  ۱۳۹۵ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ اﯾﻨﻄﻮر ﻣﻄﺮح ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ[۱۰۷]:
ﯾﮏ روز ﭘﺲ از ﻫﺸﺪار رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس
ﺑﺎ ﻟﻨﺞ ﺧﺎک اﯾﺮان را ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .

اﻓﺸﺎﮔﺮی درﺑﺎر ٔه ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮان ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻋﺒﺎس ﭘﺎﻟﯿﺰدار ،دﺑﯿﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻔﺤﺺ از ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ در دو ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،اﻓﺸﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ  ۵۰ﺗﻦ از ﻣﻘﺎﻣﺎت
و روﺣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻠﻨﺪﭘﺎﯾﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ،دﺳﺖ دارﻧﺪ؛ وی درﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﺎم اﻓﺮاد ذﯾﻞ

را ﺑﺮد[۱۰۸]:

ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ؛ دوﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم ،دوﻣﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رﻫﺒﺮی ،ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﯾﺮان ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ،وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﺸﻮر؛] #[۱۰۸و ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻫﺎﺷﻤﯽ

رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺪی ﻫﺎﺷﻤﯽ(؛

ﻋﺒﺎس واﻋﻆ ﻃﺒﺴﯽ )ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس
)و ﻓﺮزﻧﺪش( ﻧﺎﺻﺮ واﻋﻆ

رﺿﻮی(؛][۱۰۸

ﻃﺒﺴﯽ؛][۱۰۸

ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺰدی )از اﻋﻀﺎی ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن ،دﺑﯿﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ و رﺋﯿﺲ
ﺳﺎﺑﻖ ﻗﻮه

ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ(؛][۱۰۸

)و ﻓﺮزﻧﺪش( ﺣﻤﯿﺪ

ﯾﺰدی؛][۱۰۸

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺰﻋﻠﯽ )ﻋﻀﻮ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ و ﻓﻘﯿﻬﺎن
ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻧﺎﻃﻖ ﻧﻮری )رﺋﯿﺲ ﺑﺎزرﺳﯽ وﯾﮋه دﻓﺘﺮ
ﻋﻠﯽ ﻓﻼﺣﯿﺎن )وزﯾﺮ ﭘﯿﺸﯿﻦ

اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ ﺗﻬﺮان(؛][۱۰۸

ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن(؛][۱۰۸

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای(؛][۱۰۸

اﻃﻼﻋﺎت(؛][۱۰۸

ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﺰی )ﻣﺸﺎور ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

دﻓﺘﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای(؛][۱۰۸

ﻣﺤﺴﻦ رﻓﯿﻖدوﺳﺖ )رﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن( و از ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬاران ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب
ﺣﺒﯿﺐا

ﻋﺴﮕﺮاوﻻدی )دﺑﯿﺮﮐﻞ ﻣﺆﺗﻠﻔﻪ

اﺳﻼﻣﯽ(؛][۱۰۸

اﺳﻼﻣﯽ؛][۱۰۸

ﺮو ی

ﺒﯿﺐ

ﯽ

ﺑﯿﺮ ﻞ ﺆ

ﯾﺤﯿﯽ رﺣﯿﻢ ﺻﻔﻮی )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﮐﻞ ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ(
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ وی ﻋﺒﺪا

اﻓﺸﺎﮔﺮی

ﮐﺮد[۱۰۸].

درﺑﺎره ﻓﺴﺎد اﻗﺘﺼﺎدی اﻓﺮاد ذﯾﻞ،
ﺷﻬﺒﺎزی )ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻮاﺑﯿﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻨﯿﺘﯽ( ﻧﯿﺰ
ٔ

ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ﺣﺎﺋﺮی ﺷﯿﺮازی )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﻌﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻧﺠﻔﯽ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﺳﭙﺎه ﺣﻔﺎﻇﺖ
روحا

][۱۰۸

ﺣﺴﯿﻨﯿﺎن )از ﻫﻤﮑﺎران ﺳﻌﯿﺪ

ﺷﯿﺮاز(؛][۱۰۸

اﻧﺼﺎراﻟﻤﻬﺪی(؛][۱۰۸

اﻣﺎﻣﯽ( ][۱۰۸

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ )در دوره ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻤﭙﺌﻮ( ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻘﯿﻬﺎن و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ
ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺘﻬﻢ

ﮐﺮد[۱۱۰][۱۰۹]:

ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای ) ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد

دﻻر]([۱۱۱؛][۱۱۰][۱۰۹

ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎرم ﺷﯿﺮازی )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻠﻄﺎن ﺷﮑﺮ و ﺑﯿﺶ از  ۱۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ )دﺳﺖﮐﻢ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن

دﻻر(؛][۱۱۰][۱۰۹][۱۱۳][۱۱۲

دﻻر(؛][۱۱۰][۱۰۹

ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ )ﻣﺎﻟﮏ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﺪن ﭘﺮﺳﻮد

اﯾﺮان(؛][۱۱۰][۱۰۹

ﺻﺎدق ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ )از اﻋﻀﺎی ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب

اﺳﻼﻣﯽ( ][۱۱۰][۱۰۹

ﺟﺴﺘﺎرﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﻓﺴﺎد در اﯾﺮان
اﺧﺘﻼسﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ در اﯾﺮان
اﺗﻬﺎمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و وامﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ دوﻟﺖ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد
آﻗﺎزاده )اﺻﻄﻼح(

ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
اﻋﻼم رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﺴﺎد؛ اﯾﺮان در رده  ۱۴۶ﺟﻬﺎن
)https://per euronews com/2020/01/23/tr
ansparency-international-2019-corrupti
)on-index-iran-146th
euronews
۲۰۲۰-۰۱-۲۳
اﺧﺘﻼس ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و
ﺷﺴﺘﺎ )/http://fararu com/fa/news/93977ا
ﺧﺘﻼس-ﻫﺰار-ﻣﯿﻠﯿﺎردی-در-ﺳﺎزﻣﺎن-ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ-و-ﺷﺴﺖ
ا( ﻓﺮارو .ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﺷﺪه )https://archive today/2
0150204180602/http://fararu com/fa/ne
/ws/93977اﺧﺘﻼس-ﻫﺰار-ﻣﯿﻠﯿﺎردی-در-ﺳﺎزﻣﺎن-ﺑﺎزﻧﺶ
ﺳﺘﮕﯽ-و-ﺷﺴﺘﺎ( از روی ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ در  ۴ﻓﻮرﯾﻪ ۲۰۱۵
درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در  ۱۳ﻣﻪ ۲۰۱۸
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد  ۱۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺮﺗﻀﻮی ﺑﺎ ﺻﺪا و ﺳ ﻤﺎ )http://www kaleme c

180556/http://www kaleme com/1393/08/
 (/04/klm-201143از روی ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ در  ۴ﻓﻮرﯾﻪ
 ۲۰۱۵درﯾﺎﻓﺖﺷﺪه در  ۱۳ﻣﻪ ۲۰۱۸
ﭘﺮوﻧﺪه  650ﻣﯿﻠﯿﻮن ﯾﻮروﯾﯽ واردات وارد ﻣﺮاﺣﻞ
ﺗﺎزهﺗﺮی ﺷﺪ )https://www isna ir/news/9305
/1104086ﭘﺮوﻧﺪه-650-ﻣﯿﻠﯿﻮن-ﯾﻮروﯾﯽ-واردات-وارد
ﻣﺮاﺣﻞ-ﺗﺎزه-ﺗﺮی-ﺷﺪ( اﯾﺴﻨﺎ .ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﺷﺪه )https://archive today/20180513141531/https://ww
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ﺣﺸﺖ-دارد( از روی ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ در  ۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۱۶
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 (858 htmlﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽﺷﺪه )https://archive toda
y/20180518091324/https://www radiofar
da com/a/detention-of-qalibafs-deputyhas-nothing-to-do-with-his-esponsibility/
 (28715858 htmlاز روی ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ در  ۱۸ﻣﻪ
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