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واریز پیش از موعد حقوق
و یارانه اسفند

...

دالر

یورو

پوند

یوان

(سامانهسنا)

) 2.000(134.500

) 2.500( 156.000

) 1.268(172.715

20.272

36.456

مشهد

4.328.000

44.500.000

) 900/000( 46.100.000

15.700.000 25.500.000

شاخصکلبورس

) 924( 164.370

هرگرمزعفراننگین

119.378

هرگرمزعفرانپوشال

81/384

تهران

4.268.410

45.500.000

) 750/000(46.100.000

16.500.000 25.500.000

حمل و نقل

نرخ ارز

با برگزاری نشست کریدور
بین المللی شمال  -جنوب در
تهران در روزهای  13و  14اسفند

ایران کانون رایزنی  14کشور
کریدور شمال  -جنوب می شود
حسین بردبار -هفتمین نشست شورای
هماهنگیکریدورترانزیتیشمال-جنوببا
حضور مسئوالن حمل و نقل  14کشور عضو
روزهای 13و 14اسفند ماه در تهران برگزار
می شود.امین ترفع مدیرکل کریدورهای
بین المللی وزارت راه و شهرسازی دیروز در
نشستی خبری درپاسخ به خراسان درباره
این که این شورای هماهنگی قرار است چه
چیزی را هماهنگ کند ،گفت :در هفتمین
شورایهماهنگیکریدورشمال–جنوبقرار
استسازوکاریبرایپیگیریفرایندهاداشته
باشیمودبیرخانهایدروزارتراهوشهرسازی
ایجادشدهاستتابهطورمنسجممطالبهگری
کندوبتوانیمبهاهدافکریدوربرسیم.
وی با بیان ایــن که آخرین نشست شــورای
هماهنگیدرسال 2015برگزارشدهاست،
افزود:بههمیندلیلبرگزاریایننشستدر
سال 2019ازاهمیتزیادیبرخورداراست.
شایان ذکر است ایجاد کریدور بین المللی
شمال  -جنوب در سپتامبر ســال 2000
میالدی (شهریور )1379در سن پترزبورگ
روسیهبهامضایسهکشورایران،روسیهوهند
رسید تا عالوه بر ترویج همکاری های تجاری
و اقتصادی ،زمینه را برای کوتاه کردن مسیر
حملونقلکاالبینهندواروپاازطریقایران
فراهم کند.به تدریج کشورهای دیگر حاضر
در این مسیر از جمله جمهوری آذربایجان،
ارمــنــســتــان ،قــزاقــســتــان ،قــرقــیــزســتــان،
تاجیکستان،ترکیه،اوکراین،بالروس،عمان،
سوریه و بلغارستان به این داالن بین المللی
پیوستند تا تعداد کشورهای عضو آن به عدد
 14برسد.مدیرکل کریدورهای بین المللی
وزارتراهوشهرسازی،معاونانوزیرانحمل
ونقلکشورهاییچونهند،روسیه،جمهوری
آذربایجان ،ارمنستان ،ترکیه ،تاجیکستان،
اوکــرایــن ،بـــاروس ،قزاقستان ،ســوریــه و
گرجستان را از جمله مهمانان این نشست
برشمردوگفت:هدفازبرگزاریایناجالس
تسهیل رونــد جابه جایی کاال در این داالن
بین المللی ،استانداردسازی تعرفهها و
تسهیل تــبــادل اســنــاد گمرکی بــه منظور
روانسازیجابهجاییکاالست.

...

تجارت جهانی
ترامپخواستارلغوتعرفه
کشاورزیآمریکاازسویچینشد

دعوت «شی» به زمین گلف
برای توافق نهایی تجاری

در حالی که نشانه هــای جــدی از پیشرفت
مذاکراتچینوآمریکادرخصوصاتمامجنگ
تجاریمشاهدهمیشود،رئیسجمهورآمریکا
گفتکهازچینخواستهاستهمهتعرفههای
محصوالت کشاورزی آمریکا را فوری لغو کند.
چینی ها تاکنون به این موضوع واکنش نشان
نداده اند.این شبکه خبری در گزارش دیروز
(شنبه)خودنوشت:ترامپایندرخواسترادر
ازایتصمیمخودبرایبهعقبانداختنافزایش
تعرفه تجاری واردات کاالهای چینی مطرح
کردهکهقراربودازاولمارس( 10اسفند)اجرا
شوند.ترامپگفت:ایندرخواسترابراساس
این حقیقت مطرح کــرده که رونــد مذاکرات
تجاری خوب پیش می رود .وی به ویژه از پکن
خواستمالیاتتولیداتیهمچونگوشتگاو
و خوک را لغو کند .ترامپ همچنین گفت که
اگر پیشرفت بیشتری در زمینه یافتن راه حلی
در مذاکرات تجاری بلند مدت آمریکا و چین
به دست آید« ،شی جین پینگ» رئیس جمهور
چین را به زمین گلف خود در «مار آ الگو» در
ایالتفلوریدادعوتمیکندتادرآنجا«توافق
را نهایی کنند».ترامپ یک شنبه هفته گذشته
اعالم کرد تعرفه های بیشتری را که قرار بود از
اول مارس ( 10اسفند) اعمال شوند به تاخیر
انداخته اســت .اعمال این تعرفه ها مالیات
 200میلیارد دالر از کاالهای چینی را از 10
درصد به  25درصد افزایش می داد .رئیس
جمهورآمریکاهنوزتاریخجدیدیرابرایاعمال
دور جدید تعرفه ها اعالم نکرده و گفته است
حذف تعرفههای کشاورزی" ،برای کشاورزان
آمریکاییومن،بسیارمهماست".

ایسنا  -محمد باقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه از پرداخت زودتر از موعد حقوق کارکنان و واریز یارانهها در اسفند ماه خبر داد و گفت:
هرچه داشتیم در بازار ارز توزیع کردیم اما به دلیل میزان تقاضا ،نرخ ارز باال رفت .البته با وجود همه محدودیتها ۱۴ ،میلیارد دالر برای واردات
کاالهای اساسی در سال آینده کنار گذاشتهایم و پیشبینی میشود در سال آینده  ۲۱میلیارد دالر درآمد ارزی داشته باشیم.

درهم امارات نرخ طال هرگرم طالی18عیار سکه طرح قدیم

سکه طرح جدید

 2مصوبه معیشتی مجلس

نیم سکه

ربع سکه

شاخص

اصالح مصوبه حقوق کارمندان ،بازگشت کاالبرگ به شکل الکترونیکی
محمداکبری -نمایندگان مجلس پــس از
 27جلسه بررسی الیحه بودجه کل کشور ،با
دو تصمیم مهم در زمینه افزایش  400هزار
تومانی به اضافه تا  10درصد حقوق کارمندان
و تخصیص کاالبرگ به خانوارها برای اختصاص
کاالهای اساسی با قیمت متناسب با نرخ ارز
 4200تومانی ،پرونده بودجه  98را بستند.
به گزارش خراسان ،مجلس در راستای اختصاص
ارز  ۴۲۰۰تومانی به کاالهای اساسی یا پرداخت
مابهالتفاوتآنبهمردممقررکرددولتازکاالبرگ
الکترونیکیبرایتامینکاالهایاساسیموردنیاز
بانرخارزترجیحییاپرداختنقدیاستفادهکند.
احــمــد امــیــرآبــادیفــراهــانــی عضو کمیسیون
تلفیق بودجه مجلس در تشریح مصوبه مجلس
بــــرای نــحــوه تخصیص ک ــااله ــای اســاســی از
طریق کاالبرگ به مــردم به خبرنگار خراسان
گــفــت :مجلس بــه دولـــت اجـــازه داد کــاالهــای
اســاســی را از وارد کنندگان بــا ارز نیمایی و
ترجیحی خریداری و یارانه آن را پرداخت کند.
وی اف ــزود :دولــت در بندر کــاالهــای اساسی را
از وارد کننده تحویل میگیرد و بــا یــارانــه به
مــــردم واگـــــذار م ـیکــنــد ،ســپــس ایـــن کــاالهــا
بــا ارز  ۴۲۰۰تــومــانــی از طــریــق کــارتهــای
بانکی ملی و ملت بــه دســت مـــردم مـیرســد.
عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان این که اعتبار
ایــن کــارتهــا قابل واگـــذاری به غیر اســت ،اما
نمیتوان مبلغ آن را دریافت کرد افزود :براساس
این کاالبرگها به سرانه خانواده ماهانه  ۵۰هزار
تومان تعلق میگیرد که شامل  20قلم کاالست.
وی خاطرنشان کـــرد :هــدف از بــه کارگیری
کاالبرگ با کــارت اعتباری ایــن اســت که مردم
سهمیه کاالهای اساسی خود را قانونی و بدون
دغدغه در محل زندگی شان خریداری کنند.



دربندتصویبیمجلسمربوطبهنحوهتخصیص۱۴
میلیارددالرارزبهکاالهایاساسیوعملکرددولت
دراینزمینهآمدهاست:دولتمکلفاست درسال
 ۹۸مابه التفاوت ریالی  ۱۴میلیارد دالر از منابع
حاصلازصدورنفتسهمخودرابهشیوهزیرصرف
حمایتازمعیشتمردموتولیدکند:
-۱واردات یا خرید تولید داخل و توزیع کاالهای
اساسی (دارو ،تجهیزات پزشکی و نهاده های
کشاورزیبانرخارزترجیحی)
-۲وارداتیاخریدتولیداتداخلوتوزیعکاالهای
اساسی (دارو و تجهیزات پزشکی و نهاده های
کشاورزی و دامی با نرخ ارز نیمایی و اختصاص
مابه التفاوت آن با نرخ نیمایی برای معیشت مردم
وحمایتازتولید)
-۳دولــت از کاالبرگ الکترونیکی بــرای تامین
کاالهایاساسیموردنیازمردمبانرخارزترجیحی
یاپرداختنقدیاستفادهمیکند.
-۴دولــــت مــوظــف اســت بــر حسن اجـــرای این
بند نــظــارت کند و گـــزارش عملکرد را هــر سه

...

اقتصاد های نو ظهور

بریکس نظام پرداخت مشترک برای استقالل از
غرب ایجاد می کنند

ایبنا -رئیس صندوق سرمایه گذاری مستقیم روسیه گفت :پنج
اقتصاد بزرگ نوظهور یعنی برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبیدرحالتوسعهنظامپرداختجدیدمشترکموسومبهبریکس
پی ( )BRICS Payهستند .این سرویس شبیه اپل پی و سامسونگ
پی است که به کاربران اجازه پرداخت با اپلیکیشنهای موجود در
گوشیهایهوشمندرابدوندرنظرگرفتننوعارزدرحسابمشتری
که متصل به آن است  ،میدهد .نسخه آزمایشی این نظام پرداخت
قرار است در ماه آوریل در آفریقای جنوبی تست شود تا وابستگی
خود را به سازمانهای پرداخت بین المللی و دالر کاهش دهند.
رئیس اتاق بازرگانی روسیه گفت :یکپارچگی نظام های پرداخت
ملی اولویت اول برای اعضای بریکس است که نوسان بازار مالی و
نرخدالررویآنهاتاثیرمیگذارد.



ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه،
اقــتــصــاد ،ک ــش ــاورزی و بــهــداشــت ارائــه کند.
نمایندگانمجلس،اینپیشنهادکمیسیونتلفیق
را با  ۱۵۸رای موافق ۳۸ ،رای مخالف و  ۹رای
ممتنع از مجموع  ۲۳۶نماینده حاضر در مجلس
بهتصویبرساندند.
▪حقوق همه کارکنان و بازنشستگان دولت
 ۴۰۰هزار تومان به اضافه تا  10درصد افزایش
مییابد

نمایندگان مجلس در دیگر مصوبه آخرین روز
بــررســی الیــحــه بــودجــه کــه مــخــالــفــت صریح
دولــــت را در پــی داشــــت ،بــا بــنــدی از الیحه
بودجه که به موجب آن حقوق همه کارکنان و
بازنشستگان دولــت در ســال آینده  ۴۰۰هزار
تــومــان افــزایــش پیدا میکند موافقت کردند.
مجلس در حالی با پیشنهاد حمید رضا حاجی
بــابــایــی مبنی بــر افــزایــش  400هـــزار تومانی
حقوق همه کارکنان و بازنشستگان موافقت

...

کـــرد کــه پــیــش از ایـــن در جلسه چهارشنبه
هــفــتــه گــذشــتــه بــا پیشنهاد دولــــت مــبــنــی بر
افــزایــش  ۲۰درصــد حقوق موافقت کــرده بود.
بــرایــن اســــاس بــا ایـــن مــصــوبــه عــم ـ ً
ا مــوضــوع
 ۲۰درصــــد حـــذف شــد و هــمــه مــشــمــول ایــن
افــزایــش حــقــوق شــدنــد و دولـــت نیز میتواند
تا  ۱۰درصــد حقوق را بــرای بقیه افزایش دهد.
بهگفتهنمایندهپیشنهاددهندهاینمصوبه ،طبق
آن افزایشحقوقازحدود ۴۰تا ۱۰درصدخواهد
بود یعنی حقوق کسی که دو میلیون دریافت می
کند ۳۰،درصــد و حقوق کسی که  ۱۷میلیون
میگیرد حدود  ۱۰درصد افزایش پیدا میکند.
حــاجــی بــابــایــی طــی توضیحاتی اظــهــارکــرد:
کسی که تا دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان حقوق
دریافت میکند از مالیات معاف است ،بنابراین
از دو میلیون و  ۷۵۰هزار تومان تا چهار میلیون
تومان  ۱۰درصد ،از چهار تا هشت میلیون تومان
 ۱۵درصــد ،از  ۱۰میلیون به باال  ۲۵درصد و از
 ۳۵درصــد به باال  ۳۵درصــد مالیات می دهند.
در همین حال محمدباقر نوبخت رئیس سازمان
برنامه و بودجه با اعــام مخالفت دولــت با این
پیشنهاد گفت :بــا ایــن مصوبه عــدالــت رعایت
نمیشود و کسی که  ۹درصــد افــزایــش حقوق
دارد باید  ۳۵درصد مالیات دهد .این پیشنهاد
مخالف برنامه ششم است .همچنین احمد امیر
آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس در حاشیه جلسه
علنی مجلس از نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه
به رئیس مجلس مبنی بر غیر قابل اجــرا بودن
مصوبه افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق خبر داد.
پیشنهادافزایش 400هزارتومانیحقوقبا۱۲۱
رای موافق ۷۷ ،رای مخالف و  ۶رای ممتنع از
مجموع  ۲۲۵نماینده حاضر به تصویب مجلس
رسید.



حقوق نجومی

بازگشت  52میلیارد تومان به بیت المال در
پرونده های حقوق نجومی

رئیس کل دیــوان محاسبات با اشــاره به بسته شدن پرونده
حقوق نجومی طی سه مرحله در سالهای  95و  ،96اظهار
کرد :در همان ایام گــزارش این رسیدگی به مجلس ارسال
و پرونده حقو ق نجومی به شکلی که در آن زمان مطرح بود،
بسته شده است .عادل آذر بیان کرد :در جریان رسیدگی به
مرحله اول بحث حقو ق نجومی ،مبلغی معادل  52میلیارد
تومان به بیتالمال برگشت خورد .آذر افزود :نظام پرداخت و
چگونگی میزان پرداخت حقوق در دستگاهها در رصد دقیق
دیوان محاسبات است و هر بار ممکن است پروندهای جدید
به دادسرا ارجاع شود .وی ادامه داد :دو پرونده جدید در سال
 97در این زمینه کشف شده است اما عدد دقیقی از رقم پرونده
های اخیر نداریم.

...
مسکن

افزایش  79.3درصدی قیمت زمین مسکونی
در پاییز

فارس-براساساعالممرکزآمار،افزایش ٧٩,٣درصدیمتوسط
قیمتخریدوفروشیکمترمربعزمینیازمینساختمانکلنگی
و  ٦٠,٣درصــدی متوسط قیمت خرید و فــروش یک مترمربع
زیربنای مسکونی و افزایش  ٢٥,٤درصدی متوسط مبلغ اجار ه
یکمترمربعزیربنایمسکونیدرنقاطشهریکشوردرپاییز٩٧
نسبتبهپاییز ٩٦ثبتشد.براساسگزارشمرکزآمارکهبااستناد
به سامانه اطالعات مدیریت معامالت امالک و مستغالت کشور
تدوینشدهاست،درپاییزامسال،متوسطقیمتهرمترمربعزمین
مسکونی در کشور به دو میلیون تومان رسید .همچنین متوسط
قیمتهرمترمربعواحدمسکونیبهدومیلیونو 623هزارتومان
ومتوسطاجارههرمترمربعواحدمسکونیدرمناطقشهریبه10
هزارو 900تومانافزایشیافت.

با اطالعیه بانک مرکزی و در راستای خروج نیروهای مسلح از بنگاه داری کلید خورد

ادغام  5بانک و موسسه مالی نظامی در بانک سپه

ابراز اطمینان بانک مرکزی به مشتریان ،کارکنان و سهام داران بانک های ادغامی
ســال گذشته بــود کــه وزی ــر دف ــاع از
پیگیری واگذاری بنگاه های اقتصادی
در ارتش و سپاه خبر داد و اعالم کرد:
«مسئولیت ایــن کــار از طــرف مقام
معظم رهبری و فرمانده کل قــوا به
ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده
و ستاد کل در کل نیروهای مسلح این
موضوع را دنبال میکند تا این نیروها
از کارهای اقتصادی غیرمرتبط به هر
دلیل ،خــارج شوند ».وی همچنین
چند روز قبل گفت :ظرف دو سه روز
آینده خبرهای خوبی درباره جدایی
بنگاههای اقتصادی از نیروهای مسلح
منتشر میشود .در این زمینه ،دیروز
بانک مرکزی در اطالعیه ای از ادغام
پنج بانک و موسسه وابسته به نیروهای
مسلح در بانک سپه خبر داد و درباره
حفظ حقوق مشتریان ،سهام داران
و شاغالن این بانک ها اطمینان داد.
بهگزارشروابطعمومیبانکمرکزی،
با هدف ارائه خدمات بهتر به خانواده

نیروهای مسلح و عموم مــردم و نیز
متمرکز کــردن توانمندی و ظرفیت
بانک های ادغــام شونده ،بانکهای
انصار ،قوامین ،حکمت ایرانیان ،مهر
اقتصادومؤسسهاعتباریکوثردربانک
سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و
یکی از بانکهای معتبر دولتی ادغام
میشوند.
درایناطالعیهبااشارهبهمصوبهسران
سه قــوه در ایــن خصوص آمــده است:
این مهم با اتخاذ تمهیدات مناسب و
اطــمــیــنــان بــخــش بـــرای مشتریان،
سپردهگذاران ،سهام داران ،کارکنان
و دیگر ذی نفعان مدنظر قرار گرفته و
پس از انجام بررسیهای کارشناسی
گــســتــرده بـــا حــضــور نــمــایــنــدگــان
یربط،برنامهایجامع،
دستگاههایذ 
هماهنگ و مؤثر در مسیر اصالح نظام
بانکی کشور و سامان دهی بــازار پول
تدوینشدهاست.
این اطالعیه در خصوص مشتریان

بانک ها و موسسه اعتباری یادشده،
می افــزایــد :ارائــه خدمات بانکی به
تــمــامــی مــشــتــریــان مــحــتــرم اعـــم از
سپردهگذاران و تسهیالتگیرندگان
توسط بانکها و مؤسسه اعتباری
یادشده ،با مدیریت و راهبری بانک
ســپــه طــبــق روال عــــادی قــبــلــی به
قوت خود ادامــه مییابد و مشتریان
میتوانند خدمات مزبور را همانند
گذشته در چــارچــوب قــراردادهــای
ســپــرد هگــذاری ،تسهیالتی و دیگر
قــــراردادهــــای منعقد شـــده قبلی
دریافت کنند.
سهام داران بانک ها ،گــروه دیگری
هستندکهازاینادغاممتاثرمیشوند.
بانک مرکزی در این بــاره با تاکید بر
حفظ حــقــوق تمامی ســهــام داران
این موسسات بانکی آورده است :به
منظور حفظ و ایفای حقوق تمامی
سهام داران بانکها و مؤسسه اعتباری
تحت ادغام و با عنایت به بررسیهای

کارشناسی همه جانبه و هماهنگی
انجام شده با سازمان بورس و اوراق
بــهــادار ،چارچوب مدونی بــرای این
مهم تنظیم شده و طبق برنامه ،هر یک
از بانکها و مؤسسه اعتباری یادشده
بــرای تعیین تکلیف وضعیت سهام
داران مرتبط با خود اقدام می کنند و
به تمامی سهام داران اطمینان داده
میشود کلیه حقوق آنها کارسازی و

ایفا خواهد شد.
اطالعیه بانک مرکزی درباره کارکنان
شاغل در بانک ها و موسسه مذکور می
افزاید:کلیهکارکنانشاغلدربانکها
و مؤسسه اعتباری موضوع این فرایند
همانند گذشته مشغول به فعالیت
هستند و تمامی حقوق و مزایای آنان
مطابق قراردادهای منعقد شده قبلی
برقراراست.
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آخــریــن گـــزارش مــرکــز آمـــار ایـــران از
وضعیت معامالت ساختمان مسکونی،
زمین و اجاره بها در نقاط شهری کشور
که دیــروز منتشر شد نشان می دهد،
متوسط قیمت زمین مسکونی در پاییز
امــســال  79.3درصــد بیشتر از پاییز
 96بــوده اســت .ساختمان نیز 60.3
و اجــاره بها  25.4درصــد رشد داشته
است .تغییرات در پاییز امسال نسبت به
تابستان هم در نمودار آمده است .رشد
قیمت ها در حالی است که معامالت
زمین نسبت به پاییز ســال قبل40 ،
درصــد رشــد کــرده اســت امــا معامالت
ساختمان  11.3درصد و قراردادهای
اجاره  12.8درصد افت کرده است.

...

بازار خبر
ابطال  ۱۷۰هزار کارت سوخت
غیرقانونی در چابهار
مهر -مدیر شرکت ملی پخش فراوردههای
نفتی منطقه چابهار گفت :با مسدود شدن
 ۱۷۰هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر،
از قاچاق حدود  ۴۰میلیون لیتر بنزین در
یک سال گذشته جلوگیری شد.

افزایش  250تومانی دالر

خراسان -نرخ ارز (دالر) که در چند روز
گذشته ،روندی نزولی در پیش گرفته بود،
دیروز بعد از ظهر  250تومان افزایش یافت
و تا  13هزار و  440تومان معامله شد.

آلمان و ایتالیا بزرگ ترین
شرکای تجاری اروپایی ایران
تسنیم -آلمان با صــادرات  ۲,۷میلیارد
یورویی بــزرگ ترین صادرکننده اروپایی
کاال به ایران و ایتالیا با واردات  ۲,۹میلیارد
یورویی ،بزرگ ترین واردکننده کاال از ایران
در سال  2018شناخته شد.

...

فساد اقتصادی
یک مقام آگاه خبر داد:

حکم دادگاه انگلیسی علیه
 3متهم پرونده دکل گمشده

یک منبع آگــاه از صــدور حکم پرونده دکل
فورچوناکهدرایرانبه«دکلگمشده»معروف
است ،در دادگــاه لندن و جزئیات این حکم
خبرداد.
یک منبع آگاه در گفتوگو با فارس از صدور
حکمدکلفورچوناکهدرایرانبهدکلگمشده
معروف است در دادگــاه لندن خبر داد.این
منبع آگــاه اظهار کــرد :سه متهم اصلی این
پروندهشاملرضامصطفویطباطبایی،مراد
شیرانیوعلیطاهریمطلقمدیرعاملاسبق
تاسیسات دریایی بر اساس حکم این دادگاه
متضامنابهپرداخت۸۷میلیوندالربهشرکت
تاسیساتدریاییمحکومشدند.
با توجه به صــدور حکم در این دادگــاه گفته
میشود اموال این افراد در هیچ جای دنیا در
امان نیست و وکالی شرکت هر جا اموالی از
این افراد شناسایی کنند امکان ضبط آن را
دارند.بهگزارشفارس،آخریندفاعمتهمان
این پرونده در دادگــاههــای داخلی نیز روز
دوشنبه همین هفته گرفته خواهد شد و پس
از آن دادگاه درباره متهمان پرونده حکم خود
راصادرخواهدکرد.
ایــن گ ــزارش حاکی اســت رضــا مصطفوی
طباطبایییکیازمتهماناصلیپروندهچند
سال پیش از ایــران گریخته و در انگلستان
ساکن شده است اما دو متهم دیگر در ایران
حضور دارند.به گزارش فارس ،شهریور سال
 93برایاولینبارخبریدربارهدکلحفاری
نفتیموسومبهفورچونامنتشرشدکهحکایت
از پیگیری دو نهاد نظارتی برای پیدا کردن
دکلنفتی 78میلیوندالریداشت.

