
 هراننفر ارزی( شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در دادگاه انقالب اسالمی ت 12) 9809982221500145جدول اتهامی، متهمین پرونده کالسه 

 میزان مجازات عنوان اتهامی نام متهم ردیف

 اکبرحسن خویی فرزند علی  1

اچقا  قکشور از طریق  مشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی 
و  درر 978,34مزلزقو  درر و  10ای ارز بق  مزقزا  عمده و حرفق 

لزقر،  2655یقون ،  5900پونقد،  2860سوخت ، درر نزم 100,20
 بتای تایلند 2700یورو و  60درر کانادا،  100

ون  یق 5900پونقد انللقز ،  2860درر نزم سوخت ،  100,20درر نمریکا،  978,34ضبط 
و هشت مزلزقو   بتای تایلند 2700یوروی اروپا،  60درر کانادا،  100لزر ترکز ،  2655 چزن،

ی را بق  و ارز شقمار در حق  دولقت، و posهای توما  وج  نقد حاصل از فروش ارز و دسقتلاه
  تومقا  تحمل س  سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلقی و پرداخقت بزسقت مزلزقو

 تر ح  دولبرابر اموالی ک  از طری  غزرقانونی تحصزل نموده است د جزای نقدی معادل دو

 یوسف غریبی فرزند شبزر  2
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

فردایی و  هزار درر ب  صورت 900ای بازار ارز ب  مززا  عمده و حرف 
 دوستکاغذی با متهمزن حسن خویی و مهدی ناظری

  تومقا  مل س  سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلقی و پرداخقت ههقده مزلزقوتح
 ولتدر ح  د جزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری   غزر قانونی تحصزل نموده است

 اکبردوست فرزند علیمهدی ناظری  3

اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  
و  درر 978,34مزلزقو  درر و  10ای ارز بق  مزقزا  و حرفق عمده 
 لزقر، 2655یقون ،  5900پوند،  2860درر نزم سوخت ،  100,20
 بتای تایلند 2700یورو و  60درر کانادا،  100

ی ومقا  جقزاتتحمل س  سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت ده مزلزقو  
 دولت والی ک  از طری  غزر قانونی تحصزل نموده است در ح نقدی معادل دو برابر ام

 زاد فرزند  امزرحسن ایمانی  4
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

  ازای هر ماه ب 3هزار درر در طول  36ای ارز ب  مززا  عمده و حرف 
 هفت  س  هزار درر با همکاری حسزن خویی و یوسف غریبی 

  تومقا  تحمل س  سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلقی و پرداخقت ههقده مزلزقو
 ولتدر ح  د زای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری   غزر قانونی تحصزل نموده استج

 زاده فرزند رحزمرسول قنادی تقی  5
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

ریکقا و درر نم 544هقزار درر و  100ای ارز ب  مززا  عمده و حرف 
 لزر 450یورو و  400کانادا و 

ل و شق  ، وی را ب  تحمل چهار سقاposدرر و چهل یورو و س  دستلاه  269عالوه بر ضبط 
لزقو  بزسقت مز ماه حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی )از حزث تکرار جقرم  و پرداخقت
  حقاسقت در  توما  جزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزرققانونی تحصقزل نمقوده

 دولت

 مهدی نصزرزاده فرزند حسن  6
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

مقزن ای ارز ب  صورت کاغذی و فردایی با همکقاری متهعمده و حرف 
 رر دهزار  100زاده و علی عبدالحسزنی ب  مززا  رسول قنادی تقی

چهارصقد  وو پرداخقت دو مزلزقو  تحمل س  سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلقی 
در  مقوده اسقتنهزار توما  جزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزرققانونی تحصقزل 

 ح  دولت

 علی عبدالحسزنی فرزند محمدجواد  7
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

یورو  40درر و  544هزار درر و  100ای ارز ب  مززا  عمده و حرف 
 زادهلزر با همکاری رسول قنادی 450و 

عزیقری بقا درر و چهارصد و پنهاه لزر، وی را ب  تحمقل دو سقال حقب  ت 275عالوه بر ضبط 
موالی کق  او برابر داحتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دوازده مزلزو  توما  جزای نقدی معادل 

 در ح  دولت از طری  غزرقانونی تحصزل نموده است



 میزان مجازات عنوان اتهامی نام متهم ردیف

 علزرضا مقام نسا فرزند حسزن  8
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

درر بقا همکققاری مققتهم  400,10ای ارز بق  مزققزا  عمقده و حرفقق 
 محمد غالمیعلی

بازداشقت  و توکن ب  تحمل دو سال حب  تعزیری با احتسقاب ایقام posعالوه بر ضبط دستلاه 
    از طریققبلی و پرداخت چهل و هشت مزلزو  توما  جزای نقدی معقادل دو برابقر امقوالی کق

 غزرقانونی تحصزل نموده است در ح  دولت

 محمد غالمی فرزند سعزدعلی  9
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

لزرضقا درر با همکاری متهم ع 400,10ای ارزب  مززا  عمده و حرف 
 نسامقام

سقاب ایقام درر نمریکا وی را ب  تحمل دو سال حب  تعزیقری بقا احت 400,10عالوه بر ضبط 
    از طریقکقبازداشت قبلی و پرداخت سی مزلزو  توما  جزای نققدی معقادل دو برابقر امقوالی 

 نموده است در ح  دولتغزرقانونی تحصزل 

 ابراهزم جاللی فرزند رسول   10
و  اخالل جزئی در نظام ارزی و پقولی کشقور از طریق  قاچقا  عمقده

 440,23درر و  9260درر و  000,500,1ای ارز ب  مزقزا  حرف 
 یورو

ا احتساب درر وی را ب  تحمل دو سال حب  تعزیری ب 9260یورو و  440,23عالوه بر ضبط 
مقوالی کق  او برابر اشت قبلی و پرداخت هفتاد و چهار مزلزو  توما  جزای نقدی معادل دایام بازد

 از طری  غزرقانونی تحصزل نموده است در ح  دولت

 سزدجلزل حسزنی فرزند باقر  11
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

امزقر  ای ارز ب  مززا  س  هقزار درر بقا همکقاری مقتهمعمده و حرف 
 سوقانی 

  زقو  تومقاب  تحمل دو سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هشقت مزل
 تر ح  دولانونی تحصزل نموده است دجزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزرق

 مسعود جاویدا  فرزند قنبر   12
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

 هققزار درر بققا همکققاری مققتهم 10ای ارز بقق  مزققزا  عمقده و حرفقق 
 سزدجلزل حسزنی

رم  جث تکرار )از حزب  تحمل چهار سال و ش  ماه حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی 
ریق  طی کق  از و پرداخت پنج مزلزو  و چهارصد هزار توما  جزای نقدی معقادل دو برابقر امقوال

 غزرقانونی تحصزل نموده است در ح  دولت

 فر فرزند عباسمحسن معظمی  13

و  اخالل جزئی در نظام ارزی و پقولی کشقور از طریق  قاچقا  عمقده
 980  و مزلزو  لزتقر ترکزق 6درر و هزار  700ای ارز ب  مززا  حرف 

 100روپزق  و  10لزقره،  1000دینقار و  187درر و  2800یورو و 
 تاکای

وپزق  هنقد و ر 10لزره لبنا  و  1000دینار و  187درر و  2800یورو و  980عالوه بر ضبط 
و  اشقت قبلقیتاکای بنلالدش، وی را ب  تحمل دو سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازد 100

حصقزل تققانونی  پرداخت چهل مزلزو  توما  جزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزر
 نموده است در ح  دولت

 محمد اکبری فرزند رضا  14
و  اخالل جزئی در نظام ارزی و پقولی کشقور از طریق  قاچقا  عمقده

 مزلزو  درر  6ای ارز ب  مززا  حرف 

ی مزلزقو  سقاحتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یکصقد و ب  تحمل دو سال حب  تعزیری با 
حق   ه اسقت درتوما  جزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزر قانونی تحصقزل نمقود

 دولت

 نزا فرزند اژدرچنلزز تقی  15
و  اخالل جزئی در نظام ارزی و پقولی کشقور از طریق  قاچقا  عمقده

 مزلزو  توما   100ای ارز ب  مززا  حرف 
 کرار جرم تسال و ش  ماه حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی )از حزث  4ب  تحمل 

 محمدمهدی شوهانی فرزند علی  16
 وعمقده اخالل جزئی در نظام ارزی و پقولی کشقور از طریق  قاچقا  

 رر د 300,14هزار درر و  500مزلزو  و  2ای ارز ب  مززا  حرف 
ی بقا وی را ب  تحمل س  سال حقب  تعزیقر posدرر و یک دستلاه  300,14عالوه بر ضبط 

 احتساب ایام بازداشت قبلی 



 میزان مجازات عنوان اتهامی نام متهم ردیف

 منوچهر روشنی فرزند عباس   17
و  اخالل جزئی در نظام ارزی و پقولی کشقور از طریق  قاچقا  عمقده

دینقار  هقزار 25هقزار درر و  600مزلزقو  و  3ای ارز ب  مززا  حرف 
 عرا 

حقب  تعزیقری  هزار دینار عرا ، وی را ب  تحمل دو سال 25عالوه بر ضبط یک درر نمریکا و 
و برابقر معقادل د با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هفتاد و دو مزلزو  توما  جقزای نققدی

 انونی تحصزل نموده است در ح  دولتامالی ک  از طری  غزرق

18  
فرزاد اصغرزاده کماچالی فرزند 

 رمضانعلی 

و  اخالل جزئی در نظام ارزی و پقولی کشقور از طریق  قاچقا  عمقده
 مزلزقو  درر بقا همکقاری مقتهم حسقزن 12ای ارز بق  مزقزا  حرف 

 پزرهادی

صقت شپرداخقت یکصقد و ب  تحمل س  سال حب  تعزیری با احتسقاب ایقام بازداشقت قبلقی و 
سقت در ال نمقوده مزلزو  توما  جزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزرقانونی تحصز

 ح  دولت

 حسزن پزرهادی فرزند یعقوب  19
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

فقرزاد هم مزلزو  درر با همکاری مت 12ای ارز ب  مززا  عمده و حرف 
 اصغرزاده کماچالی

مقا  زلزقو  توب  تحمل دو سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هشقتاد م
 تر ح  دولدجزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزر قانونی تحصزل نموده است 

 زاده فرزند اصغر یاشار سلما   20
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

زقر ل 437/825/38مزلزقو  درر و  6ای ارز ب  مزقزا  عمده و حرف 
 ترکز 

  زقو  تومقاب  تحمل دو سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخقت چهقل مزل
 تر ح  دولی تحصزل نموده است دجزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزرقانون

 امزر سوقانی فرزند حمزدرضا  21
اچقا  قمشارکت در اخالل جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق  

بقا  ای ارز ب  مزقزا  یقک مزلزقو  و دویسقت هقزار دررعمده و حرف 
 همکاری متهم سزدجلزل حسزنی

 زقو  تومقا و پرداخت هشقت مزلب  تحمل س  سال حب  تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی 
ت و ر حق  دولقدجزای نقدی معادل دو برابر اموالی ک  از طری  غزر قانونی تحصزل نموده اسقت 

 نماید.ایضاً محرومزت دائم کلز  متهمزن از خدمات دولتی محکوم می

 

 

  



 مجلس و مدیران بانکی و دولتیصدور محکومیت اعدام برای دو اخاللگر اقتصادی و حبس و جزای نقدی برای دو نماینده 
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 محکومیت اتهام نام و نام خانوادگی ردیف

1 
 وحزد بهزادی فرزند ابوطالب

 شغل: نزاد

بت طری  ث ور ازمشارکت در اخالل کال  در نظام پولی و ارزی منهر ب  قاچا  ارز از کش -الف
 ؛خذ مهوزدو  اسفارشات صوری و غزر واقعی و انهام عملزات حوالهات ارزی و امورات صرافی ب

 6700 خرید های عمومی از طری  پز مشارکت در اخالل کال  در نظام توزیعی نزازمندی -ب 
 خودرو؛

یتی زت مدیرفعال مشارکت در اخالل کال  در نظام اقتصادی از طری  مشارکت در عضو گزری و -ج 
 مزلزارد ریال؛ 263در شرکت هرمی پالزنور ب  مززا  

 هعول؛ جعل سند رسمی و استفاده از سند م -د 
ارد هزار مزلز 32مشارکت در انهام عملزات پولشویی سازما  یافت  ب  مززا  ه : 

 240 مزلزارد توما  با بهره گزری از حساب 3200  ریال معادل 000/000/000/000/32)
 ل نامبردهسک  تمام بهار و یکصد کزلوگرم طال از منز 24700شخص حقزقی و حقوقی و کشف 

ل و وجوهاتی ک  و ضبط کلز  اموا اعدام
 از طری  خالف قانو  ب  دست نمده

2 
 نهوا رشزدایی فرزند علی
 شغل: صراف غزر مهاز

3 
 اکبرمهدی جمالی فرزند علی

 شغل: مدیرعامل ساب  شرکت خودرو سازی سایپا
 تعزیریسال حب   7تحمل  ار های عمومی )مشارکت در ایهاد انحصمشارکت در اخالل در نظام توزیع نزازمندی

4 
ف زاده ماکویی فرزند عباس )با تابعزت مضاعرضا تقی

 نمریکایی 
 شغل: معاو  ساب  بازاریابی و فروش شرکت سایپا

 سال حب  تعزیری 15تحمل  ار های عمومی )مشارکت در ایهاد انحصمشارکت در اخالل در نظام توزیع نزازمندی

5 
 محمد عزیزی فرزند کتابعلی

 شورای اسالمیشغل: نماینده مهل  
د در ایها)جرم  های عمومی از طری  تسهزل در وقوعمعاونت در اخالل در نظام توزیع نزازمندی

 انحصار 
 ماه حب  تعزیری 61تحمل 



 محکومیت اتهام نام و نام خانوادگی ردیف

6 
 فریدو  احمدی فرزند ابوذر

 شغل: نماینده مهل  شورای اسالمی

7 
 حسزن هشترودی محمودی فرزند رضا

 سازی سایپاشغل: رئز  حراست کل گروه خودرو 

8 
 پریسا مختار ملکی فرزند محمدرحزم

 شغل: کارمند سایپا

9 
 فر فرزند سزدجوادسزدسعزد مولوی

 شغل: نزاد

 
 ماه حب  تعزیری 61تحمل  معاونت در اخالل در نظام اقتصادی کشور 

10 
 زاده طرقی فرزند ماشاءا...حسزن رشزدی

 شغل: نزاد

11 
 فرزند ماشاءا...زاده طرقی هادی رشزدی

 شغل: نزاد

12 
 نزا فرزند امام قلیذکریا حسن

 شغل: مسئول ارزی بانک مرکزی

13 
 خوانی هزاوه فرزند جمشزدداریوش حسن

 شغل: رئز  شعب  اسکا  بانک سرمای  

14 
 سمز  گرامی فرزند جمال

 شغل: معاو  ارزی شعب  اسکا  بانک پارسزا 

15 
 فرزند حسزنسپزده توکلی طرقی 

 شغل: معاو  ارزی شعب  اسکا  بانک سرمای 

16 
 احسا  دهقانی فرزند محمدحسن

 شغل: نزاد
  ارتکاب ب  جرم پولشویی

عالوه بر استرداد درنمد و عواید حاصل از 
ارتکاب جرم، پرداخت جزای نقدی ب  



 محکومیت اتهام نام و نام خانوادگی ردیف

17 
 محمدحسزنمحمدمهدی طریقت منفرد فرزند 

 شغل: نزاد
 مززا  یک چهارم عواید حاصل از جرم

18 
 زهرا بهزادی فرزند ابوطالب

 شغل: نزاد

19 
 کامبزز فزروزی  فرزند حسن

 شغل: نزاد

20 
 مهزد بهزادی فرزند ابوطالب

 شغل: نزاد

21 
 مصطفی نزاکا  فرزند مرتضی

 شغل: بازنشست 
 تعزیریماه حب   61تحمل  معاونت در اخالل کال  در نظام توزیع مایحتاج عمومی 

22 
 نوید ارژنلی فرزند منوچهر

 شغل: نزاد

 روع ب  ارتکاب جرم )مساعدت در خالصی مهرم ش
مزلزو  ریال جزای نقدی در  80پرداخت 

 ح  صندو  دولت

23 
 وحزد دهقا  نزری فرزند غالمعلی

 شغل: نزاد

 علزرضا دهقا  نزری فرزند عباس، شغل نزاد 24

25 
 ال رحمتایما  پزوندی فرزند 
 شغل: نزاد

26 
 مهدی خسروانی فرزند محمدهادی

ز امتزاز تفاده اوء اسسپرداخت وجوه ب  متهم ردیف چهارم و مراودات مالی و غزر مالی نا متعارف و  شغل: نمایندگی خودرو
 نمایندگی سایپا 

تحمل دو سال حب  تعزری محکوم ک  
در نهایت یک ششم از مهازات اعمالی 

ب   سال 5اجرا و الباقی مهازات را ب  مدت 
 حالت تعلز  در نمد. 

 
27 

 اصغر روشن فرزند نقابزرگعلی
 شغل: نمایندگی خودرو



 محکومیت اتهام نام و نام خانوادگی ردیف

28 
 سعزد فرزند اکبرحسزن ملکی ده

 شغل: نمایندگی خودرو

 مضافا این ک  نقای جعفر دل افکار مکلف
  سطب  استرداد کلز  عواید ناشی از جرم وا

گری جهت پز  خرید فرنوا  تولزدات 
 وهمزن ردیف اول مورد نزاز عام  برای مت
 29 باشددوم، می

 حسن سزاسی فرزند علزرضاسزد غالم
 شغل: مدیر فروش نمایندگی خودرو

30 
 محمدرضا ورزنده کام  علزا فرزند کریم

 نمایندگی خودروشغل: 

31 
 جعفر دل افکار فرزند بمانعلی

 شغل: نمایندگی خودرو

32 
 محمدعلی جاللی شاهکوه فرزند حسن

 شغل: نمایندگی خودرو

33 
 سزدمرتضی مزری لواسانی فرزند حسزن

 شغل: نمایندگی خودرو

34 
 مهدی بزللری فرزند صحبت

 شغل: نمایندگی خودرو

 

 است. عالی کشور و در رابطه با سایرین قطعیخواهی در دیوانرأی صادره در خصوص متهمان ردیف اول و دوم ظرف ده روز پس از ابالغ قابل فرجام :1مالحظه
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