عضو اقتصاد مجلس هشت پیشنهاد در رابطه با گذرگاه های مرزی به دولت ارسال می کند

روز شنبه مازن الفیلی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری مجلس  ،هشت پیشنهاد را به دولت در رابطه با نظاار
برگذرگاههای مرزی و از جمله اقلیم کردستان وتسلیم کلیه مرزها به مدیریت دولت مرکزی ارائه داد .با توجاه باه اینکاه موفقیات
دولت در اعمال قانون برای مرزها باعث می شود اعتماد به نفس سایر نهادهای ایالتی افزایش یابد و یافتن راه حل برای ایان اجارای
تسهیال اقتصادی محدود به تأمین درآمدهای مالی قابل توجه و مهم نیست که فقط بودجه عماومی را احیاا مای کناد بلکاه باه
احیای بخش صنعتی و کشاورزی و حمایت از محصول ملی و ایجاد فرصت های شغلی بیشتربرای جوانان عراقی و به متوقف کاردن
جریان خروج ارز برای واردا این کاالها کمک می کند .این واقعیت که دولت موفق به اعمال قانون در مرزهامی شاود  ،اعتمااد باه
نفس سایر مؤسسا و ادارا دولت را بر می گرداند و انگیزه خود را برای انجام فعالیت های نظارتی محکام در مواجهاه باا فسااد و
افراد فاسد در مناطق مختلف ایالتی  ،برمی انگیزد .وی ادامه داد :ما در این رابطه مجموعه ای از سازوکارها را پیشنهاد می کنیم که
برجسااااااااااااااااااااااااااته تاااااااااااااااااااااااااارین آنهااااااااااااااااااااااااااا عبارتنااااااااااااااااااااااااااداز:
 -1نظار دقیق دولتی (سیستم الکترونیک جمع آوری عوارض گمرکی) در مدیریت جامع کلیه گذرگاهها ،برای اطمینان از کنترل
دقیاااااااااق و پیگیاااااااااری هاااااااااای مسااااااااا والنه در پرداخااااااااات کامااااااااال حقاااااااااو دولتااااااااای.
 - 2ساااا ردن کلیااااه گااااذرگاهها بااااه اداره امااااور فاااادرال  ،از جملااااه گااااذرگاههای منطقااااه اقلاااایم کردسااااتان .
 -3تعیین یک اداره مطم ن و کارآمد برای هر محل و پشتیبانی از استقرار نیروهای امنیتای نخباه کاه از تصامیما صاحیح آنهاا
حمایت می کند و راه را برای هر گروهی که در کاار گاذرگاهها دخالات کارده و درآماد آنهاا را مخادو

کناد  ،مسادود نمایاد .

 - 4بساااتن بنااادرها و گاااذرگاه هاااای بااادون مجاااوز کاااه خاااارج از کنتااارل دولااات و قاااانون کاااار مااای کنناااد.
 -5تجدیدنظر در مورد اعطای معافیت از گمرک  ،زیرا گزارشهای نظارتی حاکی از سوء استفاده آنها توسط اشخاصی است که تحات
پوشش قانونی نیستند و معافیت ها باید به حد اقل کاهش یابند  .و پرداخت عوارض گمرکای بایاد در گاذرگاهها و پاس از تأییاد
اعتبار ورود آنها در مرکز ،ونحوه وچگونگی معافیت بازپرداخت قانونی مشخص گردد.
 -6این که روند پرداخت گمرک کاالهای وارداتی  ،کارمزد و مالیا آنها در زمان انجام پیمانکاری(ورودکااال) باه اتماام برساد  ،یاا
اینکه بازرگانان ارز را از محل حراج ارز خریداری کنند تا این کاالها به محل گذرگاهها برسند و تماام شارایط ورودرا رعایات کنناد.
 -7تنظیم مجوزهای واردا و تطبیق آنها با کاالهای وارداتی به منظور جلوگیری از دستکاری در کیفیت کاالها یاا مبادلاه آنهاا در
معاااامال و هزیناااه گمرکااای  ،کاااه منجااار باااه کااااهش هزیناااه هاااای تحمیااال شاااده بااار آنهاااا مااای شاااود.
 -8تمام گذرگاهها را به یک مرکز کنترل ملی در بغداد وصل کنید  ،تا با استفاده از سیستم دورباین  ،کاار و فعالیات کارمنادان در
گاااااذرگاه هاااااا ماااااورد نظاااااار قرارگرفتاااااه و هرگوناااااه دساااااتکاری در عباااااور کااااااال را تشاااااخیص دهاااااد.

