
 
 و مقاومت ايران  مجاهدينسازي عليه شويي و شيطان پول  ةپرس تي وي شعب

 جالدان   ةو قضايي  براي وزارتخارجهمستند، برنامه و اينفوكليپ عليه مجاهدين توليد 
 هاي كالن به شبكة »خبرنگاران دوست« با پرداخت

 فاشيسم دينيگوبلزي   تبليغات ماشين ازسند انكار ناپذير  ۲۶
، آمدهبدست داخل ايران در از صدا و سيماي رژيم كه   )تلويزيون خارج كشوري رژيم آخوندي به زبان انگليسي( وي تیشبکه پرس اسنادی ازمجموعه 
پولشويي و دور  مقاومت ايران و از سوي ديگر يك نهاد پوششي براي    سازي عليه مجاهدين و ابزاري براي شيطان دهد اين شبكه از يك طرف  نشان مي 

   ست.زدن تحريمها
« سيما  صدا وسازمان  معاون برون مرزی  »به پيمان جبلیاي  در نامه«  شبکه پرس  يقائم مقام محتوايعنوان»  تحت  سناد احمد نوروزي در يكي از اين ا

 :نويسدمي  (۱۴۰۰تير  ۱۲) ۲۰۲۱ژوئيه  ۳ در
های مذکور تقاضای در اختيار گرفتن محتوايی که در معاونت برون پيرو جلسه هفته قبل با وزارت امور خارجه و ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، سازمان »

ا محتوای آماده سازی شده است را ابراز نمودند. در صورتی که مورد تاييد جنابعالی قرار دارد، دستور بفرماييد ت  سازمان منافقینمرزی در خصوص  
 .«هاي موجود در آرشيو در اختيار هر دو سازمان قرار گيردتوليدی در معاونت اعم از مستند، برنامه، با اينفوکليپ 

 ۱سند شماره 

 
 

مدير اداری و مالی  »كه رونوشت آن براي نوروزی  به پيمان جبلی    تايپي  ةيك نامدر    لندن(  وي در تيپرس  )مدير  سيدمهدی ميرطالب  ،در سند ديگر
ها معرفي  را براي دور زدن تحريم  غير ايراني  يك واسط  ،ارسال شده است  هم)مركز معاونت برون مرزي صدا و سيماي رژيم(    «مجموعه سعادت آباد

  نويسد: مي در اين سند   كند.ميمستخدمان و مزدوران رژيم واريز هاي پول نقد را به حساب ،درصد كارمزد ۵كند كه با مي 
باشد یبا مشکالت متعدد روبرو م  یغرب   ی ظالمانه کشورها  ی ها  ميتحر  ديتشد  ليارسال حواله به دفتر لندن به دل  ديهمانگونه که مستحضر هستاحترامًا  »

ها، هرگونه حواله از ميتحر  شينامساعد و افزا  طيشرا  ل يبه دل  نکهياست. باتوجه به ا  دهيمجموعه لندن مسدود گرد  یحساب بانک   ۸که تاکنون    ی به طور
 نيباشد. در ای داخل لندن م  ی بانکها  قيامن ارسال پول از طر  ريگردد، تنها مس  یمجموعه م  نيا  ی اختالل در حسابها   جاديمنجر به ا  رگيد  ی کشورها

دفتر    نيا  اب  ی حاضر به همکار   چکداميه  ران يبا ا pressTV یوابستگ  ليصراف در لندن و تهران جلسه گذاشته شد که به دل  یاديخصوص باتعداد ز
 .نشده اند 



ها  و مبالغ حواله ندينما ی اند که با مجموعه همکار رفتهيباشند، پذی قابل اعتماد م دارند و کاماًل ی سعود( که سالها با ما همکار ساميا یدفتر )آقا مالک
  نکه ي. باتوجه به اندينما  زيباشد( به حساب دفتر وار  ی ها را از شرکت خودشان )که در لندن مگرفته و در قبال آن حواله  ليتحو  گريد  ی را در کشورها

کارمزد ارسال   شان ي ا...(  و  شانيحساب ا ۲ترانسفر، بسته شدن    نهي، هزTax لياز قب)  دربر دارد  شاني ا  ی را برا  ی اديز  اريبس  ی ها  نهي هز  يیجابجا  نيا
 .اندداده شي% افزا۵% به ۳حواله را از 

مناسب و مطابق با    اريو پرداخت پوند به حساب شبکه( بس   يیورويحواله    یافتيبه پوند )در  وروي  لي جهت تبد  شانيا  ی شنهاديبه ذکر است نرخ پ  الزم
................ پرداخت شده    ل ياست با نرخ تبد  ده يبه دست دفتر لندن رس  رانيسفارت ا  قيکه از طر  ی باشد. به عنوان مثال مبالغ پوند نقدی نرخ روز م 
 یارسال  ی بابت مبالغ باال   ی شنهادينرخ پ  ني............... بوده است که ا  یبازه زمان   نينرخ توسط مالک در حدود هم   ني ا  نکهي( حال اوستياست)برگه پ

 .دينمای م هيکارمزد رو توج شيافزا کهيباشد به طوری قابل توجه و منصفانه م اريبس
به حساب دفتر لندن   یمتعدد امکان ارسال حواله از دب  ی های ريگ يرساند که باتوجه به پ یبه اطالع م  یميعظ  ی آقا  یدرخصوص حواله ارسال  نيهمچن

 ی م يعظ  ی در ارسال حواله( امضا نمود و مبالغ توسط آقا  لي)جهت تسه  یميعظ  ی با آقا  ی مشکل مالک دفتر قرارداد  نيکه جهت حل ا  دينگرد  سريم
 .دان% را داشته۵شده درخواست کارمزد  جاديا یحواله در لندن و مشکالت مال افتيبابت در شاني و ا  ديگرد زي به حساب مالک وار

باشند، خواهشمند است    ی سعود م  ساميا  ی پول به دفتر لندن آقا  يیممکن جهت ارسال حواله و جابجا   ريدرحال حاضر تنها مس  نکهيدرنظر گرفتن ا  با
 . «دييرا صادر فرما ینرخ کارمزد حواله دستور اوامر مقتض شي درخصوص افزا 

 
 ۲سند شماره 

 
 
 
 
 
 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۳سند شماره  

 و تركیهاز طريق دوبی يورو  ۸۳۸هزار و  ۵۲۱ سند انتقال

 
 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۴سند شماره 

  از طريق بیروت دالرهزار  ۳۷۶ انتقال

 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مصارفوي براي  تياز طريق پرسمردم ايران    و امكانات  هادارايي  از، دهها ميليون دالر  كه تمامًا قابل ارائه به دادگاه است   اسناد بدست آمده  طبق
     .شودهزينه مي »خبرنگاران دوست« شبكه مزدوران و حقوق  و سازي تروريستي و شيطان

 
 ۵سند شماره 

 دالر   ۶۲۹هزار و  ۵۷دريافت و پرداخت 
 الزحمة كارشناسان )!( ، شركت همكار و »خبرنگار دوست« بابت حق

  ۱۳۹۷آذر  ۱۹

 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۶سند شماره 

 هزار يورو بدهكاري ۸۰۰يك میلیون و يورو از  ۷۶۰هزار و  ۴۳۱دستور پرداخت 
 از طريق تركیه  هاي همكارو شركت  ارائه كننده خدمات دوست« و  خبرنگاران »به 

۲۸/۹/۹۷ 

 
 جناب آقاي مهندس شهرياري 
 سرمايه انساني  ومعاون محترم منابع مالي 

با سالم و احترام بهه پيوسهت مطالبهات خبرنگهاران شهركتهاي ارائهه كننهده خهدمات و تهيهه كننهدگان برنامهه ههاي توليهدي خهارج از كشهور كهه 
 يورو ايفاد ميگردد. ۱،۸۰۰،۰۰۰همكاري دارند. حدودًا به با شبكه هاي پرس تي وي و هيسپان تي وي 

همانگونهه كههه مستحضههريد مشههكالت پديهد آمههده و تههخخير در پرداخههت مطالبهات ايشههان و افههزايش ماهانههه بهدهي باعهه  نارضههايتي خبرنگههاران و 
و قطهع همكهاري و شهكايت از ايهن مجموعهه را توسهط ايشهان همهراه داشهته و رونهد كهاري ايهن مجموعهه را مختهل نمهوده اسهت. شركتها شهده  

يههورو( از طريههق شههركت  ۴۳۱،۷۶۰ليههر تركيههه )معههادل  ۲،۶۳۲،۹۰۵ مند اسههت بههه جهههت پرداخههت قسههمتي از بههدهي مههذكور مبلههغخواهشهه
GUMUS  .به حساب شركت در بانك ملت استانبول طبق فاكتور ضميمه و مشخصات حساب ذيل پرداخت گردد 
..................... 

 معاون برون مرزي -با تشكر پيمان جبلي
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۷سندشماره 
 دالر   ۶۱۴هزار و  ۳۶رسید دريافت  

 در سربرگ پرس تي وي دفتر بیروت 
۲۷/۷/۹۷ 

 
 
 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۸شماره  سند

 
 آباد »جناب آقاي نوروزي مدير محترم مجموعه سعادت

ت كرده اند و مسئوليت اين مبلغ از اين لحظه با بنده  فدالر از آقاي مواليي دريا  ۸۴۸/۳۹۵  رسانم نماينده اينجانب در بيروت مبلغبه استحضار مي  
 «۱۳۹۷دي  ۲۶است. با تشكر  سيد مهدي ميرطالب  

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۹شماره  سند

 پوند پول نقد به مدير پرس تي وي در لندن ۸۴۰و   هزار ۳۷صورتجلسه تحويل گرفتن 
 با امضاء كارشناس سفارت توسط مسئول مالي سفارت 

۱/۱۱/۱۳۹۷ 
 

 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۰سند شماره 

 هزار دالر(  ۴۰۰هزار يوان چین )بیش از يك میلیون و  ۹۱۰میلیون و  ۸سند حوالة 
 « خبرنگاران دوست»براي مشكالت ارزي سعادت آباد و خبرنگاران و شركتهاي ارائه كننده خدمات به 

۱۸/۲/۱۳۹۸ 

 
۱۸/۲/ ۱۳۹۸ 

 جناب آقاي مهندس شهرياري 
 معاون محترم منابع مالي و سرمايه انساني

 با سالم و احترام ،  
بههاد و مشههكالت ارزي دفههاتر و آ مشههكالت ارزي مجموعههه سههعادتپيههرو مكاتبههات صههورت گرفتههه و جلسههات متعههدد برگههزار شههده در خصههوص 

خبرنگاران و شهركتهاي ارائهه كننهده خهدمات بهه خبرنگهاران خواهشهمند اسهت بهه جههت پرداخهت قسهمتي از بهدهي ههاي اعهالم شهده دسهتور 
( بهها  GUMUSHي % كههارمزد مربوطههه( بههه حسههاب شههركت ....)مربههو  بههه صههراف۱۷يههوان )بهها احتسههاب  ۸،۹۱۰،۰۰۰فرماييههد كههه مبلههغ 

 مشخصات حساب ضميمه )در بانك كلون چين( و فاكتور پيوست حواله گردد.
............... 

 معاون برون مرزي -پيمان جبلي 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۱سند شماره 
  لندن  مدير پرستوسط  در دوبيهزار يورو   ۴۰۰دريافت  رسید 

۵/۲۰/۹۸ 

 
 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۲ شماره سند

 لندن در ينقد بصورت هزارپوند ۱۶۰دريافت  رسید 
 ۹۹تیر  ۴

 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۳ شماره سند
 لندن در ينقدبصورت  پوند هزار ۱۲۰دريافت  رسید 

   ۹۹ اول مرداد

 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۴ شماره سند
 درلندن ينقدبصورت  پوند هزار ۱۲۰دريافت  رسید 

 ۱۳۹۹اول شهريور

 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۵ شماره سند

 ي در لندننقدبه صورت  پوند هزار ۶۵دريافت  رسید 
 ۱۳۹۹ اول مهر 

 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۶شماره  سند
   ۲۰۲۰نوامبر  ۱۷هزار پوند در  ۱۰۵رسید دريافت  

  ۲۰۲۰نوامبر  ۶هزار پوند در  ۵۰و 
 

 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۷ شماره سند

 لندني در پوند بصورت نقد هزار ۲۵رسید دريافت  
 ۲۰۲۰نوامبر  ۲۴ 

 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۱۸ شماره سند
 پوند واريز  ۵۰۰هزار و  ۱۵پوند به صورت نقدي و   ۸۰۰هزار و  ۸۵  دريافترسید 

  ۲۰۲۱مارس  ۱۷

 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۱۹ شماره سند

 تن »مواد خام پالستیک«  ۸۰ بابت  يورو زاره  ۴۰۰ اينويس 
 تهران سعادت آباد در   ويتيبه مركز پرس  در دوبی NIZIPشرکت   سربرگ در

 ۲۰۱۹فوريه  ۱۸

 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲۰ شماره سند
 ای طبق قرارداد« بابت »خدمات ماهواره يورو( هزار ۴۰۰دينار امارات )هزار  ۷۴۷اينويس يك میلیون و 

 وي در سعادت آباد تهران تيدر دوبی به مركز پرس  NIZIPدر سربرگ شرکت 
 ۲۰۱۹مارس  ۱۷

 

 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۱شماره  سند

 هزار دالر از صرافي در بیروت  ۱۸رسید دريافت  
  ۱۳۹۹شهريور  ۱۹

 
ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۲۲شماره سند 
 به يك وكیلدالر  هزار ۳  سند پرداخت 

۹/۹/۲۰۲۰  

 
 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۲۳شماره سند 

 اپیزود ۱۰ ابتبهزار دالر  ۵  پرداخت سند
۹/۹/۲۰۲۰ 

 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ۲۴سند  شماره 

 هزار دالر براي تولید برنامه  ۱۰سند پرداخت   
۱۰/۹/۲۰۲۰ 

 
 

ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۵سند  شماره 

 (دالر ۶۰۰هزار و  ۱۵۶بیش از ) يوان چین ۸۰۰هزار و  ۹۸۷ پرداخت مبلغسند 
   شركت چیني براي انتقاليك  در وجه

۶/۵/۲۰۱۹ 

 
 

 
 
 



ـ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ۲۶سند  شماره 

 هزار دالر(  ۱۷۰)بیش از يوان چین  ۴۲۰هزار و   ۶۸يك میلیون و  سند پرداخت مبلغ
 در وجه يك شركت چیني براي انتقال  

۶/۵/۲۰۱۹ 

 
 

هاي جمعيت  ها وهمه نهادها و انجمن   وهاي ديپلماتيك رژيم  ها و نمايندگي سفارتخانه  همة  دهد كهبار ديگر نشان ميكه مشتي از خروار است  اين اسناد  
   .مجاهدين و مقاومت ايران هستند عليه  به ويژه سازي شيطان و شويي، اقدامات تروريستي درگير جاسوسي، پول  وابسته به رژيم ايران، تمامًا

وي و دستگيري و محاكمه و اخراج مزدوران  تيپرسمقاومت ايران بار ديگر بر ضرورت تعطيل تمامي مراكز رژيم آخوندي در كشورهاي خارجي از جمله  
 كند. تخكيد مي آنها  پناهندگي ابطال تابعيت وو وزارت اطالعات و نيروي تروريستي قدس 

 
 شوراي ملي مقاومت ايران

 كمیسیون امنیت و ضد تروريسم
 ( ۲۰۲۲فوريه  ۱۴)  ۱۴۰۰بهمن  ۲۵

 


