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 حسين عبده تبريزي:

جريان قاچاق با بررسي يافتني نيست/ دستشده در موعد تعيينديگر انداز سند چشممتأسفانه اهداف 

 رديابي استبانكي قابلهاي حساب

و بايد سند جديدي  ي نهم و دهم تحقق پيدا نخواهد كردهادولت ساله به خاطر اقدامات 20انداز گفت سند چشميك اقتصاددان 

 هاي تحقيق تغيير يابد.يا تاريخ تدوين شود

سفانه به خاطر اقدامات دولت أساله كشور گفت: مت 20انداز ال خبرنگار ايرنا درباره سند چشمؤحسين عبده تبريزي در پاسخ به س

وجود  اندازچشماي رسيدن به سند بردر كشور اين ظرفيت  84وگرنه در خرداد  ،عقب افتاديم اندازچشمنهم و دهم ما از سند 

باز هم از نظر موقعيت اقتصادي به  ،درصد رشد اقتصادي داشته باشيم كه نداريم 8داشت. اگر ما از همين امسال نيز ساالنه 

بايد بررسي مجددي صورت گيرد و  ،طور. براي همينهاي ديگر هم همينشده در سند نخواهيم رسيد. در عرصهترسيم اندازچشم

 فعلي كشور و جهان همخوان باشد. هاي اي ترسيم شود كه با واقعيتانداز تازهمچش

نرخ رشد در اقتصادي كشور متمركز شويم. پايدار انداز بايد بر رشد چشماهداف نظر از رسيدن به وي خاطرنشان كرد: اما صرف

درصدي اقتصاد  5رشد  حتيهاي آينده يم طي سالاگر بتوانسال خود به تنهايي كافي نيست، و تداوم نرخ رشد اهميت دارد. يك

اي مالحظهكند كه تغيير قابلميدرصد افزايش پيدا  30ثروت هر ايراني  ، باز همسال ادامه دهيم 5را براي  را كسب كرده و آن

 عناصر مهمي چون سرمايه اجتماعي.   ؛كندمي كه اين رشد اقتصادي را پايداررا تقويت كرد است. بايد عناصري 

همين سرمايه اجتماعي است. االن شاهديد كه  ،دولت قبل به شدت آسيب ديددر اين اقتصاددان افزود: يكي از موضوعاتي كه 

 جا زندگيفرستند و آنميخانواده خود را به خارج  ايعده دارند؛نگاه ميبخشي از سرمايه خود را در خارج از كشور اي عده

ها به لحاظ آن است كه احساس اينو اقداماتي از اين قبيل.  دارندوكار خود را در خارج نگاه ميكسباي سود كنند؛ عدهمي

 سرمايه اجتماعي در كشور است. كنند. امنيت سرمايه يكي از عوامل متشكلههاي خود نميفضاي امن براي سرمايه

 

 تصادي موجود استحقوقي تنها يك درصد از فساد اقهاي ** فيش 

حقوقي غيرمتعارف گفت: اميدوارم آنهايي كه اين بحث را مطرح هاي حسين عبده تبريزي در پاسخ به سوال ايرنا درباره فيش  

اي كه بدون اعتقاد به موضوع، صرفاً مسئلهتر باشد، نه اينكه تأثير كارشان بيشبا نيت خير اين كار را كرده باشند  ،اندكرده

اي شروع شده بايد توضيح دهد كه اين نابساماني از چه دورههم  دولت يازدهمكنند كه دولت تضعيف شود. جناحي را مطرح مي
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است. البته اين رافع مسووليت دولت يازدهم در اين  84مربوط به بعد از سال  ي باالهادانم عمده اين حقوقمي است. تا آنجا كه

 باره نيست. 

وپنجه نرم ها دستبه جا مانده از دولت قبل را تشخيص داده و با آنهاي طور كه نابسامانياين دولت همانوي تصريح كرد: 

  ورد كند.برخنجومي نيز به عنوان ميراث بد به جامانده از قبل هاي حقوقپديده اين با بايد  كند،مي

دست اجرا دارند و تصميمات قاطعي كه اقداماتي كه آقايان روحاني و جهانگيري در پيشين بورس اوراق بهادار افزود: دبيركل 

حقوقي كه مبلغ آن هاي در عين برخورد با اين فيش البته كنند.الصاق مي نشان از اهميتي دارد كه آنها به اين موضوعاند، گرفته

هزار ميلياردي و  10 وهزار  3فساد  هايتري چون پروندهبايد مشكالت اساسي ،فساد در اقتصاد كشور است كمتر از يك درصد

 .كردبه طور جدي پبگيري را غيره 

كه در شود تري حقوقي باعث در حاشيه قرارگرفتن فسادهاي بسيار عظيمهاي نبايد گذاشت فيشاين فعال اقتصادي ادامه داد: 

بايد هر چه سريعتر مقررات مربوط به تعيين سقف البته ها نقش مهمي دارند. در اين باره رسانهاست؛ دولت قبل صورت گرفته 

جنبه پوپوليستي موضوع نيز شكافته شود و استفاده پوپوليستي مخالفان دولت از  عالوه،بهمديران دولتي تدوين و ابالغ شود. حقوق 

 زدن به دولت در انتخابات آتي استفاده شود.ن براي ضربهآاجازه داده نشود كه از  و ردم باز شود،براي مها مساله فيش

 

 هاي بانكي شروع شود** شناسايي قاچاقچيان از حساب

در پاسخ به سوال ايرنا درباره برخورد دولت با قاچاق كاال در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي گفت: برخورد با اين استاد دانشگاه 

كند كه قابل رديابي مي الخره قاچاق كاال يك جريان درآمدي ايجادابانكي افراد شروع كرد. بهاي حسابرصد قاچاق را بايد از 

دنبال و از ها تروريستامبر، كشورهاي بزرگ رد تروريسم را در جريان درآمدي است. شاهد بوديم كه بعد از جريان يازده سپت

هاي برخورد كردند. تعقيب كاميون قاچاقچيان و استفاده از نيروهاي نظامي براي مبارزه با قاچاق بايد در مرحلهبا مسئله اين زاويه 

 . يب شودها بايد تعق، در گام نخست، حساب بانكي و رد پول آنبعدي قرار گيرد

جريان پولي كشور حمايت سازي به نظر من افراد تحصليكرده بايد از شفاف .در ايران هم بايد همينطور باشدعبده تبريزي افزود: 

تقويت كند. اگر شما در جهت حفظ محرمانه اطالعات اشخاص را با ايجاد مقررات الزم سازي كنند. دولت نيز بايد اين شفاف

اقدام شما جرم است. پول بايد در بانك باشد تا جريان آنرا دولت بتواند  ،زيادي را در خانه نگه داريد كشورهاي ديگر دنيا پول

 كنترل كند. در ايران نيز بايد مقررات مشابه داشته باشيم. 
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درست و اين پول از راه نا به معناي آن است كهزياد نگاهداري نقدينه در كشورهاي ديگر  اين تحليلگر مسائل اقتصادي گفت:

بايد در بانك و پول جا آنفرار مالياتي باشد يا قمار و قاچاق و غيره. فساد ممكن است اين  ،خالف به دست آمده است. حال

 ،پولش را در بانك بگذاردمتخلف چنيني داريم. وقتي شخص مقرراتي اينكنم فكر مي. در خود ايران هم باشدديجيتال شده 

نيروهاي توان گفت كشوري كه دارد با آمريكا و نمي كرد. دنبالقاچاق را به خوبي پيگيري و تخلف و از جمله توان جريان مي

 آيد.تا قاچاقچي برنميچهار از پس  ،كندمي بزرگي مانند داعش مبارزهاهريمني 

ر سياه وجود دارد. يادم هست شد در حوزه سيمان حداقل هراز ميليارد تومان بازامي سال پيش گفته 20حدود وي تصريح كرد: 

چرا كه ظرفيت  ،سيمان را آزاد كنند و بيمي از باال رفتن بهاي آن نداشته باشندشد قيمت مسؤوالن درخواست ميآن موقع مدام از 

 گوشها اين حرفهد. اما به بهانه كمك به مستضعفين و حمايت از محرومين به افتاميافزايش قيمت اتفاق نرفت و ميتوليد باال 

 اما با اين آزادسازي، بستر آن فساد جمع شد.بهاي سيمان افزايش نيافت.  ،آخر هم كه قيمت را آزاد كردند و دادندنمي

فضاي رانت را محدود ساخت. بستر ابتدا بايد يك جريان رقابتي راه انداخت و هم براي مبارزه با قاچاق عبده تبريزي اضافه كرد: 

جريان پول و  ،جريان پولي افراد حقيقي و حقوقي را دنبال كرد. به جاي اينكه اين و آن را بگيريم و زندان كنيم دبعد از آن هم باي

ديوار پايتخت براي تبليغ محصوالتش و ها ميليارد تومان آگهي بر در شود وقتي شخصي دهنمي سرمايه اشخاص را بررسي كنيم.

و  را دنبال كرداش حساب بانكي دو ميليون تومان ماليات بدهد. بايدفقط  ،كندمي خشپتيزر تبليغاتي كند و از تلويزيون مي نصب

 ي پولشويي به او نداد.شد، و ماليات گرفت و اجازهمدعي سود ساالنه او 

 در حاليكه بهترين راه شناخت قاچاق ،دستگاه مبارزه با قاچاق كشور هنوز دنبال برخورد فيزيكي با قاچاقچيان استوي گفت: 

بايد از نظر ساختاري نيز از وضعيت فعلي خارج شود. اين دستگاه نبايد سازماني  اين دستگاهتعقيب جريان پولي افراد است. 

دادن به ها باشد كه موظف به جوابدستگاهي درون يكي از وزارتخانه دبلكه باي ،جداگانه و غيرپاسخگو به مجلس باشد

  هاي ديگر دولتي فراهم شود.هاي آن با دستگاهردن فعاليتك، و امكان هماهنگباشدمجلس نمايندگان 

 وگو: ناصر غضنفريگفت
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