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 نقش گمرک الکترونیکی
 در سرعت و شفافیت امور

  

از تغییرات و تحوالت در عرصه هاي گوناگون شده است ؛ که از آن بنام عصر انفجار اطالعات و  مرحلۀ جدیديتباطات و اطالعات  دنیا وارد بعد از گسترش تکنالوجی ار

صورت میگیرد یک سلسله الزامات و اصول جدیدي  ور که به شکل بسیار پرشتاب توسعه روز افزون تکنالوجی هاي مذک. به تعبیر ساده تر عصر انقالب دیجتالی یاد میگردد

براي اینکه دولت ها خود را با این موج جدید از تغییرات وفق دهند باید همگام و همراستا با آن حرکت کرده و خود را آماده . کرده است را براي دولت ها ایجاد

  .پذیرش ملزومات جدید عصر حاضر بکنند

  

یکی از عرصه هاي که دستخوش تغییرات وسیع شده و بر دامنه تحوالت آن روزمره افزوده میشود اداره 

را به شمول کنترول صادرات واردات ، تطبیق قوانین مربوطه ، مبارزه با  وظایف مختلفیگمرکات است ، که 

قاچاق اقالم تجارتی و آثار باستانی و ده ها وظایف دیگر را به عهده دارد ، در مقاله آتی سعی میگردد که 

نقش گمرك الکترونیکی در ساده سازي امور ،  شفافیت اداري و دقت در امور مربوطه مورد تحقیق و 

 .سی قرار بگیردبرر

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 و حمایت از صنایع داخلی در برابر کاالهاي 

رابطه با مبادالت بین المللی و تجارت خارجی را از الزامات ملی و بین المللی را در  بسیاريخارجی بوده و 

  .شامل می شود

حفاظت از جامعه در مقابل کاالها و اقالم تجارتی مضر ، حفاظت از آثار فرهنگی و باستانی ، امور صحی ، 

کنترول و حفاظت از سالمت اقتصادي و تجارت قانونمند ، مبارزه با قاچاق کاالها و مواد مخدر و همچنین 

تحقق اهداف دولت ها در جهت مبارزه با پول شویی و حفاظت از مرزها از جمله وظایف اساسی کمک به 

از اینکه تحوالت و تغییرات ایجاد شده در عرصه هاي تکنالوجی ارتباطی و . این اداره به شمار میرود

اقتصادي و اطالعاتی دچار دگرگونی هاي پیهم بوده و تحوالت ایجاد شده روند توسعه کشور ها و روابط 

مبادله تجارتی را به شدت تحت تاثیر قرار میدهد ، دولت ها مجبور می شوند که ماموریت هاي گمرکات را 

از نو تعریف کرده و اداره هاي مربوط به سازمان گمرکات را مطابق اصول و شرایط دگرگون شده جدید 

انفجار اطالعات بسیار پچیده و مدرن بسازند ، به همین منظور وظایف و ماموریت هاي گمرکات در عصر 

تخصصی شده و کارکنان این بخش باید ضمن بهره داشتن از تخصص ، تجربه و توانایی الزم را براي انجام 

  .هرچه بهتر وظایف محوله در چارچوب قوانین مربوطه دارا باشند

شده همگام و همراستا  وزارت مالیه افغانستان به رهبري اکلیل حکیمی براي اینکه با آخرین تغییرات ایجاد

حرکت کند و بتواند با پیشرفت سریع در این عرصه کنار بیاید ، تالش هاي وسیعی را براي مدرنیزاسیون 

اداره گمرکات انجام داده و  زیرساخت هاي تخنیکی و بستر هاي الزم را براي متحول ساختن اداره 

ن در نظر دارد که آرم مالیه و هیئت رهبري این بدان معنی است که وزارت محت .گمرکات ایجاد نموده است

  .که تخصصی شدن امور مهم را در تمام بخش هاي مهم و اساسی وزارت مالیه پیاده سازد

تخصصی شدن امور گمرکات افغانستان در کل می تواند سبب ، جمع آوري مالیات به وجه احسن و 

عت در خدمت رسانی ، کاهش بروکراسی ، جلوگیري از فرار مالیاتی ، بهبود امور خدماتی ، سهولت و سر

شفافیت در صورت حساب ها ، ساده سازي امور تجارت ، افزایش رضایتمندي مشتریان ، جلوگیري از فرار 

و قاچاق اقالم تجارتی ، افزایش بهره وري و کارآیی منابع مادي ، انسانی و تکنالوجی ، اقزایش کیفیت کاال 

  .گردد... و اداري و  و اقالم تجارتی ، کاهش فساد مالی

، سازمان    BMTF ( Border management task force )موسسۀ به کمک  وزارت مالیه افغانستان

OSCE ( organization for security and Co-operation in Europe )  سازمان جهانی ، ،

-ROCB و دفتر منطقه یی براي ارتقاي ظرفیت WCO ( world custom organization )گمرکات 

AP ( regional office for capacity building- Asia pacific )    توانسته است در بخش هاي

 container ، کانتینر کنترول Enforcementتالشی وسایط نقلیه مشکوك ، تنفدیذ قانون یا  اصول

control   ،براتوار یا الcustom lab تعرفه tariff  قیمت گذاري ،valuation   ترازیت ،transit 

و سایر   Risk management، مدیریت خطر یا   custom management،مدیریت گمرکات 

ظرفیت سازي کرده و کارمندان ریاست عمومی گمرکات را در رابطه آموزش موضوعات کلی و عمومی 

  .دهد

طبیق سیستم آسیکودا و اسیکودا ورد در ریاست یکی از مهم ترین و بزرگترین دستاورد هاي این وزارت ت

ساده سازي امور  عمومی گمرکات می باشد که نقش زیادي را در تمام عرصه هاي گمرکی به خصوص در 

،  شفافیت اداري و دقت در امور مربوطه بوجود بیاورد که در بخش دوم مقاله سعی میشود که نقش سیستم 

 ..مراحل اسناداداري مورد تحقیق قرار بگیردآسیکودا در  ساده سازي و شفافیت طی 

  ...ادامه دارد

 




