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  یالکترونیک نقش گمرک
 در کاھش قاچاق کاالھای اقتصادی

ظام اقتصادي کشور ها را مختل ساخته و همه میدانیم که قاچاق اقالم تجارتی و کاال هاي اقتصادي صدمات جبران ناپذیري را بر پیکرة اقتصاد کشور ها وارد می کند ؛ این پدیده ن

اینکه ادارة گمرکات سازمان اجرایی در امور سیاست هاي تجارتی و اقتصادي است و مجري قوانین اتخاذ شده در این موارد می درآمد هاي ملی کشور ها را کاهش می دهد از 

متحول شدن این  بستر سازي الزم برايباشد بنا بر این وزارت مالیه افغانستان براي مدرنیزاسیون این اداره تدابیر زیادي را روي دست گرفت که ایجاد زیر ساخت هاي تخنیکی و 

  .نهاد از اولویت هاي اساسی این وزارت تعریف گردیده است

    

توسعه پرشتاب و روز افزون تکنالوجی هاي ارتباطات و 

جدیدي نموده است که در  وارد یک مرحلۀاطالعات دنیا را 

آن تمام پروسه ها دچار تغییرات بسیار سریع و نا گهانی می 

شوند ؛ تغییرات و تحوالتیکه در یکی از بخش ها بوجود می 

آید محدود به همان ساحه نبوده بلکه دیگر پدیده ها و تمام 

سطوح و ابعاد جامعه را دستخوش تغییر و تحول می کنند که از 

. ن بنام عصر انقالب دیجیتالی شدن و جهانی شدن یاد میگرددآ

گسترش تکنالوجی هاي مذکور براي دولت ها یک سلسله 

الزامات و اصول جدیدي را تحمیل می کند و دولت هاي را 

ناچار اند براي رشد و توسعه اقتصادي با این موج جدید 

یکی از عرصه هاي که  .همراستا و همگام حرکت نمایند

شده متاثر می شود اداره گمرکات  ر سریع از تغییرات ایجادبسیا

به شمول کنترول صادرات و  وظایف گوناگونی رااست ، که 

واردات ، تطبیق قوانین مربوطه و ده ها وظایف دیگر را به عهده 

در مقاله آتی سعی می گردد که نقش گمرك . دارد

مورد  تجارتیه با قاچاق کاالها و اقالم الکترونیکی در امر مبارز

  .تحقیق و بررسی قرار بگیرد

طوریکه همه میدانیم امروز وظایف گمرکات در عصر انقالب 

دیجیتالی و جهانی شدن اقتصاد بسیار فراتر از تنظیم جمع آوري 

مالیات ، کنترول امور صادرات و واردات وحمایت از صنایع 

بین الزامات ملی و اکثر داخلی در برابر کاالهاي خارجی بوده و 

المللی را در رابطه با مبادالت بین المللی و تجارت خارجی را 

گمرکات افغانستان به عنوان نگهبان مرز هاي  .شامل می شود

اقتصادي و منبع اصلی ورود و خروج کاال هاي اقتصادي و 

مجري مبادالت تجاري وظایف بسیار مهم و اساسی را به دوش 

و مواد مخدر یکی از  دارد که مبارزه با قاچاق اقالم تجارتی

  .وظایف اصلی گمرکات در کنار سایر وظایف آن می باشد

همه میدانیم که قاچاق اقالم تجارتی و کاال هاي اقتصادي 

صدمات جبران ناپذیري را بر پیکرة اقتصاد کشور ها وارد می 

کند ؛ این پدیده نظام اقتصادي کشور ها را مختل ساخته و درآمد 

اهش می دهد از اینکه ادارة گمرکات هاي ملی کشور ها را ک

سازمان اجرایی در امور سیاست هاي تجارتی و اقتصادي است و 

مجري قوانین اتخاذ شده در این موارد می باشد بنا بر این وزارت 

مالیه افغانستان براي مدرنیزاسیون این اداره تدابیر زیادي را روي 

سازي دست گرفت که ایجاد زیر ساخت هاي تخنیکی و بستر 

الزم براي متحول شدن این نهاد از اولویت هاي اساسی این 

  .وزارت تعریف گردیده است

وزارت مالیه براي کاهش قاچاق کاال هاي اقتصادي و نظارت از 

تجارت قانونمند افغانستان با سایر واحد هاي سیاسی ادارة 

گمرکات افغانستان را به سیستم پیشرفته اسیکوداي جهانی مجهز 

سیستم فوق تمام مبادالت تجاري را به شکل الکترونیک  نمود که

و انالین مبادله نموده و مشکالت مربوط به صادرات و واردات 

کاال ها را کاهش داده و فساد اداري را که یکی از عوامل مهم در 

   .ورود کاالهاي اقتصادي بی کیفیت و قاچاق است از بین می برد

نتیجه این کار ترخیص فوري محموله هاي تجارتی است 

به علت تجزیه و تحلیل بهتر و سریع تر داده ها،دقت درحالی که 

مستند سازي  .ارزیابی ریسک گمرك بهبود می یابد

الکترونیکی با استفاده از یک ساختار مشترك و با ایجاد ارتباط 

الها و اینترنیتی بین ادارت که امور نظارت برحمل و نقل کا

اقالم تجارتی را رصد می کنند،میتوانند پروسه ارسال اطالعات 

الزم براي ترخیص اموال را با ورود یک باره اطالعات تبدیل 

اگر ادرات دولتی مختلف دست اندرکار در نظارت بر . کند

صادرات و واردات کاالها همکاري نمایند و اطالعات جمع 

کار به سهولت بیشتر آوري شده را به اشتراك بگذارند، این 

به عالوه در دسترس قرار دادن آنالین قوانین و .انجام می پذیرد

مققرات گمرکی، بطور قابل مالحظه اي شفافیت در امور 

  .گمرکی را افزایش میدهد

الکترونیکی گمرکات امکان از قبل شناسایی کردن  بررسی

محموله غیرقانونی یا اموال مشکوك و قاچاق اقالم تجارتی را 

فراهم می سازد و همچنین کمک میکند که نمونه گیري بهتري 

از کاال ها جهت بررسی و البراتوار صورت گیردکه این به 

معناي بررسی فزیکی بهتر و تاخیر کمتر براي تجار مورد اعتماد 

  .و صرفه جویی در وقت کارکنان است

با استفاده از تکنالوجی اطالعات می توان تمامی عملیات، 

و نظارت هاي گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد محاسبات 

و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و طوالنی شدن طی 

بکارگیري  فوایدعمده ترین . مراحل وجود نخواهد داشت

تکنالوجی اطالعات در گمرك باعث ایجاد یک اداره موثر و 

کارآ ،ترخیص کاالها با شفافیت گمرکی ، دقت در ارزیابی 

تجارتی، کاربرد یکسان قوانین گمرکی، جمع  محموله هاي

  .آوري بهتر عایدات گمرکی و تحلیل بهتر اطالعات می باشد

با استفاده از تکنالوجی اطالعات می توان تمامی عملیات، 

محاسبات و نظارت هاي گمرکی را با دقت و سهولت انجام داد 

و دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و طوالنی شدن طی 

بکارگیري  عمده ترین فواید. د نخواهد داشتومراحل وج

تکنالوجی اطالعات در گمرك باعث ایجاد یک اداره موثر و 

کارآ ،ترخیص کاالها با شفافیت گمرکی ، دقت در ارزیابی 

محموله هاي تجارتی، کاربرد یکسان قوانین گمرکی، جمع 

  .آوري بهتر عایدات گمرکی و تحلیل بهتر اطالعات می باشد

مراحل اسناد کاغذي گمرکی بدون بکار گیري امروز طی 

ت براي تجارت جهانی مانع اتکنالوجی اطالعات و ارتباط

با استفاده از تکنالوجی اطالعات و . گی محسوب می شودزرب

ارتباطات ایجاد گمرك الکترونیکی می توان تمامی عملیات ، 

انجام داد  محاسبات و نظارت هاي گمرکی را با دقت و سهولت

انجام  زمانگیريو دیگر مشکلی تحت عنوان عدم دقت و یا 

  .مراحل اداري وجود نخواهد داشت

که قبال در معامالت تجارت الکترونیکی کاالها و اقالم تجارتی 

به شکل فزیکی تحویل داده می شود ، اطالعات و معلومات در 

هاي گمرکی به شکل آنالین مورد اقالم مذکور و اظهار نامه 

این امکان را فراهم می سازد که قبل از اینکه مبادله می شود و

محموله تخلیه شود،داده هاي مربوط به آن جهت ترخیص مورد 

نتیجه این کار ترخیص فوري . تجزیه و تحلیل قرار گیرد

محموله هاي تجارتی است درحالی که به علت تجزیه و تحلیل 

ه ها،دقت ارزیابی ریسک گمرك بهبود می بهتر و سریع تر داد

و امور قاچاق اقالم تجارتی و اقتصادي به شکل چشمگیري  یابد

.یابد می کاهش

  




