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  چكيده
- آوري غالب در هزاره جديد معرفي شده است. اين فنآوري اطالعات به عنوان يك فنفن        

اي به عنوان وسيلههاي داد و ستد، آوري همه جا، با افزايش فرايند مبادله اطالعات، و كاهش هزينه
هاي فعاليت بشري انگيزي و رشد در همه حيطهوري ، كارايي، رقابتدر جهت افزايش فرايند بهره

آوري در بين آوري تنها در صورتي قابل كسب است كه اين فنباشد. مزاياي بالقوه اين فنمطرح مي
 آوريرابطه فنبررسي  تمام بخشهاي مختلف جامعه گسترش پيدا كند. هدف از انجام اين تحقيق

پژوهش سعي شده است از طريق روش  نيو در اارز در ايران مي باشد،  و كاال قاچاق با اطالعات
به  يآمار هايداده از لوزم صورت در  اينترنتي –تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه اي  - توصيفي 
هاي آوري اطالعات بر زمينهطبق يافته هاي تحقيق آثار فن پاسخ داده شود.مطرح شده  سؤاالت 

مختلف اقتصاد و همچنين تأثيرات چشمگير آن به تجارت و بازرگاني  عبورو مرور كاال از مرز و نبود 
فن آوري هاي نوين اطالعاتي در  مرزهاي ايران باعث افزايش قاچاق به ايران و زيان ديدن توليد 

-هاي براي مبارزه با قاچاق كاالو ارز در بخش فننهايت راهبردها و برنامهكنندگان داخلي شود. در 

  .آوري اطالعات پيشنهاد گرديده است
 

 گمرك و ايران مرز ، كاال قاچاق اطالعات، فناوري :يديكل واژگان

 

  مقدمه

عصر حاضر با توجه به وجود تكنولوژي و فن آوري هاي نوين اطالعاتي و تجهيزات نرم افزارهاي و سخت افزاري، عصر        
ل اطالعات نام گذاشته اند. در اين عصر، اطالعات و ارتباطات داراي مهمترين نقش در زندگي فردي و اجتماعي افراد مي باشد. امروزه به دلي

فن آوري هاي اطالعاتي نوين مثل اينترنت، افراد مي توانند جديدترين اطالعات را در هر زمان و مكاني با سرعتي باال پيشرفت هاي در حوزه 
  و هزينه كم دريافت كرده و يا به ديگران انتقال دهد.

عوامل اساسي هدف اين پژوهش، بررسي و تحليل نقش فن آوري اطالعات در قاچاق كاال است. فن آوري اطالعات يكي از        
دهد كه پيشرفت اقتصاد در چند قرن اخير است كه نقش انكارناپذيري در بهبود و رشد توليد در جهان امروز داشته است. شواهد نشان مي

  آوري اطالعات، ميانگين بازدهي باال درسطوح مختلف خصوصاً در توسعه اقتصاد دارد.گذاري در بخش فنسرمايه
  يق مطرح مي شود عبارتند از:كه در تحق يسؤاالت       

 آوري اطالعات چه تأثيري در قاچاق كاال دارد؟فن 

 ؟خصوص توسعه اقتصادي دارنده آوري اطالعات چه تأثيري در توسعه بفن 

 باشد؟آوري اطالعات در قاچاق كاال تا چه ميزان بوده و ميزان تأثيرات آن چگونه ميتأثير فن  
ها به پژوهش نيتعداد ا رو نيباشد، از اتأثير فناوري اطالعات بر قاچاق كاال كم انجام گرفته درباره  قاتيتحق خچهيتار ديشا       

  ها آمده است.چند مورد از آن نجايكه در ا باشد،يم اديز اريموضوعات بس كيتفك
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 2، سيد كرامت حسيني1 ارسالن كوشا
  .بوشهر واحد آزاد دانشگاهگروه حقوق  ارياستاد 1
 .بوشهرواحدآزاد دانشگاه دكتراي يدانشجو 2

  قاچاق كاال و ارز باآوري اطالعات ن ف رابطه
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بر  يمقاله سع نيا ي؛هبردرا كرديجرائم با رو يمجاز يو فضا سيپل ستمياطالعات در س ي)، نقش فناور1387احمدوند(       
 يجمهور سيپل ستمياطالعات در س يو نقش فناور رانيجرائم در ا يمجاز يو فضاها سيپل ستمياطالعات در س ينقش فناور يبررس
  دارد.  رانيا ياسالم

تفكر  ازمنديمقوله ن نيا ران،يا سيو به طور خاص پل يسيپل ياطالعات در سازمان ها ينقش فناور تيتوجه به اهم با       
. لذا با نديباشد راهبرد گو ميتحائز اه فيو حر بيرق يقرارداده و برا ريرا تحت تاث يستميدرازمدت س ندهيكه آ ياست. هر مقوله ا يراهبرد

  رسد. يبه نظر م يضرور يعموم تيدر حوزه نظم و امن ITدراهبر نيعرصه تدو نيتوجه به سرعت تحوالت در ا
از مفاسد  يريشگيپ يها راه يمقاله به طور كل نيدر ا ؛يمبارزه با فساد اقتصاد يعلم يراهكارها يبررس )، 1384(يمراد       

 نهيتواند زم يموفق تر عمل كند بهتر م يشده است. تجربه نشان داده كه هر اندازه جامعه در امر مبارزه با مفاسد اقتصاد يبررس ياقتصاد
  .ديرا وضع نما يديجد نيقوان ايموجود را اصالح و  نياز تحقق آن، قوان يريشگيو در جهت پ كند ييرا شناسا يبروز مفاسد اقتصاد يها

به اطالعات  يابياز ملزومات آن دست يكيطلبد.  يرا م ياز آن، قطعا ملزومات خاص يريشگيو پ يبا مفاسد اقتصاد مبارزه       
 ياطالعات يستمهايس قياز طر يدرصد مفاسد اقتصاد 90. به عنوان مثال دينما يامكان را فراهم م نياطالعات ا يباشد كه فناور يم قيدق
 هياطالعات در وزارت اطالعات، وزارت كشور، قوه قضائ يفناور يريتوان گفت: به كارگ يم ي. به طور كلهستند يريگيو پ يقابل بررس يبانك

  است. ياز مفاسد اقتصاد يريشگيمهم در پ يو ... گام
)، بررسي چالش هاي منطقه اي و جهاني در ايجاد وحدت در مبارزه با قاچاق كاال؛ در اين مقاله به بررسي 1388قلعه(شاه        

چالش هاي منطقه از جمله( بيكاري، مرز طوالني ايران، جذب سرمايه گذاري كم در منطقه) از جمله مهمترين چالش هاي منطقه اي و ( 
شدن) از جمله مهمترين چالش هاي جهاني در امر عدم شكل گيري وحدت در امر قاچاق كاال و ارز فقر، سرمايه گذاري مستقيم و جهاني 

  مي باشد.
)، مباني عمده پيشگيري اقتصاد پنهان و قاچاق با تاكيد بر نقش توليد؛ در اين مقاله ابتدا به بررسي عرضه و 1388مصطفوي (      

صلي در ارتباط با تاثير سهولت كسب و كار بر قاچاق كاال بر شمرده شده است. در نتيجه هر تقاضاي كاالي قاچاق پرداخته شده و پنج دليل ا
 چه طرف توليد كاالها و خدمات به صورت رسمي در كشور رونق گيرد، قاچاق را كاهش خواهد داد.

  نوع تحقيق
هاي مطالعه، گردآوري اطالعات از روشتحليلي است با توجه به ماهيت و نوع موضوع مورد  -نوع تحقيق حاضر توصيفي      
ها نيز عمدتاً با شيوه تحليل كيفي  اي و اينترنتي صورت پذيرفته و تجزيه و تحليل يافتهطور كلي بر مبناي روش كتابخانه گوناگون و به

  .انجام پذيرفته است
 

  1وري اطالعاتآفن
هاي اطالعاتي مبتني بر رايانه،  سازي، پشتيباني يا مديريت سيستم پيادهبه مطالعه، طراحي، توسعه، «فناوري اطالعات (فا)        

هاي  به طور كوتاه، فناوري اطالعات با مسائلي مانند استفاده از رايانه». پردازد افزار رايانه ميافزاري و سخت هاي نرمبرنامه خصوصاً
، پردازش، انتقال و بازيابي اطالعات به شكلي مطمئن و امن انجام پذيرد( افزار سروكار دارد تا تبديل، ذخيره، حفاظتالكترونيكي و نرم

شود كه به نحوي، اطالعات را در اشكال مختلف جمع ي ابزار و روش هايي اطالق ميفناوري اطالعات به مجموعه. )1، 1392 پديا،ويكي
  كند.  آوري ذخيره، بازيابي، پردازش و توزيع مي

جديدي  ي وري اطالعات ما مي توانيم كارهاي قديمي را به شيوهآ م يك ابزار است و هم يك هدف. با فنفناوري اطالعات ه       
  از اين رو قرن حاضر را انقالب اطالعات و ارتباطات ناميده اند. .)8، 1386 انجام دهيم و كارهاي جديدي را نيز ابداع كنيم(بيگ،

ساختار) است، به طوري كه در اين فناوري، اطالعات  و اساسي (انسان، ساز و كار، ابزارفناوري اطالعات متشكل از چهار عنصر        
راه خود قرار  شود جريان يافته و پيوسته تعالي و تكامل سازمان را فراهم پيوستن اين عناصر ايجاد ميه از طريق زنجيره ارزشي كه از ب

  دهد: مي
 ري انسان: منابع انساني، مفاهيم و انديشه، نوآو  
 ها، سازوكارهاي بهبود و رشد، سازوكارهاي ارزش گذاري و مالي  ساز و كار: قوانين، مقررات و روش  
 افزار، شبكه و ارتباطات افزار، سختابزار: نرم  
 ،1، 1391 ساختار: سازماني، فراسازماني مرتبط،جهاني(وكيلي(. 

                                                            
١ . Information Technology( IT) 
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استفاده از فناوري اطالعات موجب رود. اشد، كارايي اين سيستم باال ميبنابراين هرچه ميزان ارتباط بين اين چهار عنصر باال ب        
جوي در انرژي، زمان، منابع و ها و اطالعات، دسترسي مستقيم و سريع شهروندان به اطالعات مورد نياز، صرفهتبادل سريع و آسان داده

هاي نهادهاي گويي به شهروندان، افزايش شفافيت فعاليتوري، آثار مثبت زيست محيطي، بهبود پاسخها، افزايش كارايي و بهرههزينه
 Gupta andآيد(سازي فرآيندهاي دولتي و كاهش بوروكراسي از اهم اين مزايا به شمار ميسازماني و در نتيجه كاهش فساد اداري، ساده

Jana,2012, 365.( امروزه معناي اصطالح رسد. به حداقل خود مي آوري خطاهاي انساني و زمان براي پردازش اطالعاتبا استفاده از اين فن
گيرد و نسبت به قبل شناخت اين اصطالح هاي محاسباتي و فناوري را دربر مياست و بسياري از جنبهبسيار وسيع شده» فناوري اطالعات«

تخصصين فناوري اطالعات وظايف دهد. مها را پوشش مياست. چتر فناوري اطالعات تقريباً بزرگ است و بسياري از زمينه تر شدهآسان
  هاي اطالعاتي. اي و پايگاه دادههاي پيچيده رايانه هاي كاربردي تا طراحي شبكهمتنوعي دارد، از نصب برنامه

هايي مثل فناوري اطالعات بايد يك استراتژي ملي  هاي كشورهاي جهان براي دستيابي و استفاده از فناوري بنابراين دولت       
هاي ناشي از آن را به حداقل ممكن ها حداكثر استفاده را بكنند و ريسك د تا اين كشورها بتوانند از اين نوع فناورياتخاذ كن
رساندند، فناوري اطالعات به عنوان  ءمطابق منشوري كه هشت كشور صنعتي جهان در اوكيناوا به امضا ).Pohjola,2011،12»(برسانند

محور حياتي توسعه و رشد در جوامع بشري قرار گرفته و مطابق گزارش صندوق توسعه سازمان ملل متحد تنها راه كاهش فقر در جهان 
  است.

ها  ر در حوزه انسانآوري اطالعات بيشتر يك استراتژي، انديشه، فكر و ابزا توان اذعان كرد كه فن از مجموع اين تعاريف مي       
  هاي مهم مرتبط دانست.آوري اطالعات را مي توان به يكي از اين جنبهه طوري كه تعريف فنiهمراه با نوآوري است، ب

  ب كنند:سسازد امتيازهاي مهمي از قبيل موارد زير ك ها را قادر مي كاربرد فناوري اطالعات شركت       
 هت تبادل اطالعات؛صرفه جويي در هزينه و بهبود بخشيدن ج .1

 اجتناب از خطاهاي انساني هنگامي كه وظايف تكراري يا بسيار پيچيده است؛ .2

 جويي مالي به دليل كاهش خطاها و زمان انجام وظايف؛ صرفه .3

 ادغام و هماهنگي چندين وظيفه در يك وظيفه؛ .4

 بهبود بخشيدن كارايي و اثر بخشي سازماني؛ .5

 ).47-1382،48هاي زائد از طريق تهيه اطالعات مفيدتر( نوده فراهاني و پرخوان رازليفي،بهبود در مديريت مياني و كاهش فرايند .6

مختلف آن با  يها و ارتباط اجزامختلف سازمان يها تيسرعت و دقت فعال شياطالعات به منظور افزا يفناور تيامروزه اهم       
مختلف آن در مناطق  يهاكه بخش ييها است به خصوص سازمانهمشخص شد يآنها به روشن يورباال بردن بهره جهيو در نت گريكدي

از مشكالت  ياريمتنوع و متعدد هستند، بس يهاكه موظف به انجام كار ييهامؤسسه اياند قرار گرفته گريكديپراكنده و دور از  ييايجغراف
 دهد كه تكنولوژي اطالعاتمختلف در سطح دنيا نشان ميهاي  هاي گوناگون سازمان. تجربهكننديطرف م بر يفناور نيا قيخود را از طر

  .ها داردرفع مشكالت سازمان هاي زيادي در كند و قابليتهاي اطالعاتي را رفع ميبه راحتي بسياري از مشكالت سيستم
هاي مرز،  بيشتر وروديمشكالت مهم موجود در فرايند مبارزه با قاچاق در كشور يعني، عدم ارتباط مخابراتي و الكترونيكي        

گستردگي نوار مرزي آبي و خشكي محورهاي متعدد ورودي و خروجي كاال، عدم امكان كنترل و رهگيري موثر كاالهاي ترانزيتي در داخل 
ضمن تسهيل  هاي نوينآوريهاي نوين در امر مبارزه با قاچاق شده است. با استفاده از فنآوريكشور و ... باعث توجه بيشتر به استفاده فن

گيري از بروز تخلفات و قاچاق را فراهم نموده در كنترل مرزها، ترددات دريايي، نظارت بر اماكن ي پيشدر تجارت رسمي به نوعي زمينه
- گمركي، رهگيري كاالها در جاده و اعمال مديريت ريسك در مبادي رسمي مثمره ثمر بوده و ريسك و قاچاق را از اين حيث افزايش مي

  دهد. 

  آوري اطالعات در ستاد مبارزه با قاچاق كاال:هاي استفاده فن مزيت       
دهد و بسياري از آوري اطالعات در سازمان، شفافيت در انجام كارها را افزايش ميرفع برخي از فسادهاي اداري: استفاده از فن .1

 شود.اداري خصوصاً در مرزها ميي منجر به رفع برخي فسادهاي دكند. اين دو مزيت كليها را حذف ميواسطه

ها و هاي مديران سازمانگيريهاي اطالعاتي موجب پيچيدگي و عدم پايداري تصميمتنوع زياد و پيچيدگي زياد در سيستم .2
 شده است. ITريزي برنامه

متمركز است، مانند اي هاي توسعهريزي و نظارت برنامهگيري براي مديران دولتي: عمدتأ روي بهبود برنامهحمايت تصميم .3
 اي يا شناسايي نواحي مستعد در جلوگيري از قاچاق كاال.  ريزي منطقهاستفاده از سيستم اطالعاتي جغرافيايي جهت برنامه

وري را افزايش افزايش سرعت: محاسبه و پردازش سريع اطالعات و انتقال فوري آن، زمان انجام كار را كاهش و در نتيجه بهره .4
 .سازدري اطالعات امكان جستجو و دستيابي سريع به اطالعات را نيز فراهم ميآودهد. فنمي
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آوري اطالعات دقتي باال و ثابت را تأمين و كه فنافزايش دقت: در مشاغل مبتني بر انسان دقت انجام كار متغير است؛ در حالي  .5
 مراتب بيشتر از انسان است. هاي پردازشي و محاسباتي دقت كامپيوتر بهكند. در انواع فعاليتتضمين مي

يابد و در نتيجه باعث كاهش مقدار زيادي از وري افزايش ميسيستم بهره نهاي سيستم يا سازمان: با استفاده از اياهش هزينهك .6
 گردد. ها ميهزينه

 است. كنندگان و توليدكنندگان را افزايش دادهدسترسي مستقيم به اطالعات بازار، قدرت داد و ستد ميان مصرف .7

وري را به همراه داشته و حتي ها و اجراي مطلوب وظايف، افزايش بهرهآوري نوين در ستاد بهبود عملكرد سازمانبه كارگيري فن .8
هاي مكانيزه در مبارزه با قاچاق كاال از هاي نوين و سيستموريآاز اين رو توجه به فن كند.امكان تخلفات انساني جلوگيري مي

  ردار است.ارزش بااليي برخو
  فناوري اطالعات در ايران

ساختى حائز اهميت است. در كشورهاى در حال  در جوامع پيشرفته موضوع فناورى اطالعات به عنوان يكى از اركان زير       
ب توسعه در توسعه نيز با ديدگاهي بخشي (يا فرابخشي) به كارگيري كاربردهاي مختلف فناورى اطالعات به عنوان ابزار رشد و بستر مناس

ي دستور كار و برنامه هاي جاري قرار گرفته است. در ايران نيز اين حركت ( با تأخير نسبت به ساير كشورهاى توسعه يافته ) با شتاب مناسب
  ).10: 1385آغاز شده است و مطالبات مردم ( در سطح هاي مختلف جامعه ) از كاربرى هاى فناورى اطالعات در حال افزايش است(رحمتي،

- آوري مبنعاي ايران را محصوالت مبتني برفندرصد توليدات صنايع كارخانه 50دهد كه در حدود آمار صنعتي ايران نشان مي       

درصد  30آوري ساده و درصد صنايع داراي فن 20دهد. كه درآن، محصوالت غير كشاورزي نقش باالتري دارند و حدود تشكيل مي )RBگرا(
هستند كه بخش فرايندي در آن به دليل صنايع شيميايي و پتروشيمي سهم بيشتر و خودروسازي سهم  )MTي ميانه(آورصنايع داراي فن

آوري اطالعات عمدتًا باشد. مطابق برآوردهاي انجام شده، كشش فنآوري باال ميكمتري دارد. سهم نسبتاً ناچيزي نيز مربوط به صنايع با فن
بيشتر است، كه به طور عمده صنايعي مانند فلزات اساسي و خودروسازي و بعضاً صنايع فرايندي شامل  )MTآوري ميانه(در صنايع با فن

  ).102، 1390آوري اطالعات برخوردار هستند( جهانگرد، پتروشيمي از كشش بيشتر فن
يش سطح رفاه عمومي، رشد ها، افزاثير مستقيمي كه فناوري اطالعات در زمينه كاهش هزينهأبدون ترديد، با توجه به ت       

ي تأثيرات مثبت فناوري كس پوشيده نيست. البته گستره اقتصادي و افزايش اشتغال دارد اهميت توسعه و گسترش آن در ايران بر هيچ
  اي كه ذكر شد، محدود نمي گردد و برتمام شئون زندگي مردم در جامعه تأثيرگذار است.اطالعات به موارد شناخته شده

هاي دولتي در جهت  ديكي به بازار خاورميانه، ارزانتر بودن نيروي كار در ايران به نسبت كشورهاي ديگر، حمايتزن قّوت :نقاط   - 1
هاي شخصي و حتي رشد مصرف نوت بوك و لپ تاپ، گرايش به استفاده از افزايش   رسيدن به خودكفايي، فروش روزافزون استفاده از رايانه

هاي روز در بخش ايران نظير افعانستان و  تكنولوژي ITافزاري و نرم افزاري بخصوص در كشورهاي همسايه ، تقاضا براي محصوالت سخت
وري اطالعات و رشد كسب و كارهاي اينترنتي در ايران Ĥشوند، زمينه مساعد براي توسعه فنعراق كه بازار مناسبي براي ايران محسوب مي

  است.
هاي مورد نياز براي ساخت سخت  پايين توليد در ايران، فقدان برخورداري از تكنولوژي وري از طرف ديگر بهره ها:ضعف - 2

  افزارها و قطعات پيچيده فعالً زمينه توليدات بخصوص در بخش قطعات را در سطح پائيني نگه داشته است.
ي همفكري و ات گسترده زمينهآن چه كه قابل اهميت است استفاده از اين فناوري به نفع وضعيت كشور است چرا كه ارتباط 

  ي اجتماعي فراهم مي آورد.همكاري را بين افراد در صحنه
آوري اطالعات به حد مطلوب در ايران و به ويژه در مبارزه با قاچاق رشد و شكوفا نشود علل و عواملي كه باعث شده فن       

  عبارتند از:
 كنند؛ي خصوصاً امريكا از انتقال دانش و تكنولوژي به ايران ممانعت ميآورالمللي، كشورهاي دارند اين فنفشار و تحريم بين 

 آوري اطالعات به ايران در گذشته و در زمان حال؛اي ايران در عدم انتقال دانش فنتأثير  انقالب  و انرژي هسته 

 به بخش صنعت نفت و  اي ايرانهاي سرمايهگذاري داخلي ايران در اين صنعت ( چون بيشتر جهت عدم توجه و سرمايه
 گيرد)؛گذاري صورت ميپتروشيمي، سدسازي و غيره تمركز داشته و در اين صنعت كمترين سرمايه

 وابسته بودن كشور به تكنولوژي و تهيه تجهيزات روزآمد آن و عدم استفاده آن در مبارزه با قاچاق كاال و ارز؛ 

 هاي مرزي؛ها و خروجياً در وروديهاي مرزي خصوص آوري اطالعات دراستانعدم استفاده فن 

  مجهز نبودن بيشتر پاسگاه هاي مرزي به اين سيستم و در نتيجه عدم احاطه اطالعاتي كامل در نوع جنس و كاالي كه ورود و
 باشد؛شوند غير ممكن ميخروج  مي
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 هاي كاال و متمركز ها و خروجيمجهز نبودن بيشتر گمركات ايران به اين تكنولوژي و در نتيجه عدم احاطه كامل بر ورودي
 كردن آن؛

  عدم آشنايي و استفاده بهينه از اين تكنولوزي توسط پرسنل كه دخيل در امر گمركات و ورودي و خروجي مرزها بوده از ديگر
  باشند؛مشكالت مي

 
  قاچاق كاال

با توجه به سرشت و طبيعت خويش هميشه نيازمند امنيت بوده و به عناوين مختلف در جستجوي آن است. بطوري كه         
باشد. شايان ذكر است كه اين پديده در حال حاضر مي  2كننده نظم و امنيت هر كشوري پديده قاچاقامروزه يكي از مهمترين عوامل تهديد

  دگي زيادي برخوردار و زيان بيشتري را بر اقتصاد و رشد ايران دارد.ها، تنوع و گستربيش از ساير پديده
جايي كاال در طول يك مركز گمركي به روش مخفيانه و به تخلّف گمركي از طريق جابه« در يك تعريف اجمالي، قاچاق را      

  دانسته مي شود.» منظور فرار از نظارت گمركي
شود، زيرا از تماعي و فرهنگي است كه جنبه اقتصادي از عوامل اخالل در كشور محسوب مياي اقتصادي، اجقاچاق كاال پديده       

هاي زيادي را به دولت جهت مبارزه و جلوگيري از قاچاق كاال تجديد دهد و از سوي ديگر هزينهيك سو درآمد گمركي دولت را كاهش مي
  . )3، 1381،كند( چراغي و حيدريمي

هاست و حقوق و دستمزدها، روز به روز سهم بيشتري از ، اشتغال سرچشمه اصلي درآمد افراد و خانوادهدر يك جامعه سالم       
كه نشان از  –هاي منقول دهد و سهم درآمدهايي همچون اجاره، بهره درآمد از محل داراييتوليد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي

شود و توسعه را به طور مستقيم، در هر حال، قاچاق دشمن اصلي توليد محسوب مي به نسبت اندك است و - چگونگي توزيع ثروت ملي دارد
شود. قاچاق، بستر صدمه زني به سالمت اداري را دهد. از سوي ديگر، دامنه تأثيرات قاچاق، فقط به عرصه اقتصاد محدود نميهدف قرار مي
و ارايه خدمات و امكانات خاص در اختيار قاچاقچيان، همگي از بيماريهاي  استفاده از امكانات دولتيكند. افزايش رشوه، سوءنيز فراهم مي

  .)223، 1386 ناشي از قاچاق است( پرهام فر،
شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص قاچاق كاال موجب كاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي       

گذاري مولد اقتصادي كاهش يابد، در نتيجه سرمايه به جاي اينكه در امور شود كه انگيزه سرمايهين باعث ميگذارد. قاچاق همچنداخلي مي
شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از مولد اقتصادي به كار افتد و باعث توليد و اشتغال شود، به سوي قاچاق منحرف مي

گذاري در امور توليدي كليد رونق فعاليتهاي اقتصادي، رشد توليد ناخالص داخلي، افزايش اشتغال، رسد شود. سرمايهچرخه اقتصاد مولد مي
زا كاهش يابد. در نتيجه زمينه اشتغال گذاري در امور توليدي و اشتغالشود كه سرمايهدرآمد سرانه و ....است. رواج قاچاق كاال، موجب مي

شود، هر ش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سرانه و به تبع گسترش بيش از پيش فقر در جامعه ميافراد و نيز توليدات ملي و داخلي كاه
  . )1، 1391 اري آفتاب،زشود( خبرگآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان ميچند درآمدهاي كالن و باد

  توان به موارد زير اشاره كرد:داليل اصلي گسترش پديدة قاچاق كاال مي 
 كيفيت پايين توليدات داخلي -

 هاي گمركي باال بودن نرخ تعرفه باال بودن بهاي توليدات داخلي -

 هاي غير قانوني مرزهاي طوالني آبي و خاكي و وجود اسكله -

  ).259، 1385 اي(جفره،فضاي اقتصاد، شرايط كالن يك كشور، توزيع ناعادالنة دارايي، بيكاري و نابرابري منطقه -
ق كاال عواملي زيادي دخيل هستند كه از اين ميان سهمي از آن به ساختار مصرف در اقتصاد كشورها و ميل به در قاچا       

تواند متغيرهاي اقتصادي را هم گردد. از اهميت نقش مصرف عالوه بر تعادل و عدم تعادل اقتصادي، مصرف ميمصرف كاالهاي قاچاق بر مي
توليدي به هدف انباشت سرمايه، عامل مغاير با كمبود سرمايه در كشورهاي صنعتي، مصرف غيرتحت تأثير قرار دهد. در شرايط و دوره 

و دوره فزوني سرمايه و وجود ركود اقتصادي ناشي از توليد انبوه  كمبود تقاضاي مؤثر، به هر گونه مصرفي از  توسعه تلقي شده و در شرايط
كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، سخن از مصرف مشابه كشورهاي صنعتي كه  جمله مصرف غير توليدي تأكيد شده است. در رابطه با

هاي فرامليتي انحصاري به نفع آنان تعيين شده، امري غير مفيد و  تقسيم كار بر پايه نياز آنان به وجود آمده و روابط تجاري از سوي شركت
  گاه زيانبار است.

                                                            
٢ . Contraband 
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هاي، اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و  دست يافت، دستيابي به پيشرفت در حوزه پايدار به توسعهتوان آوري ميگيري از فنبا بهره       
شود؟ بايد آوري به روند رشد و توسعه منتهي و در نتيجه به ثروت منجر ميآوري است. اما چه زماني فنسياست ملزم به استفاده از فن

زا تواند ثروتي موثر و مناسب از فناوري است كه ميشود، بلكه شيوهه منجر ميآوري نيست به توسعتصريح كرد كه اين صرف استفاده از فن
انبوهي از معامالت  آوري از كار ويژه خود منحرف شود،شود. وقتي فنآوري است باعث خلق ثروت ملي ميباشد.استفاده بهينه و مديريت فن

شود. از همين رو ميوري با كاهش نسبي روبهنتيجه كيفيت محصوالت و بهرهيابد. در  غيرقانوني همچون قاچاق كاال و ارز ظهور و بروز مي
  يابد.رو معامالت غير رسمي و اقتصاد پنهان تداوم مي

اين جاست كه محصول يك شركت، امري راهبردي خواهد شد. گزينش، طراحي، قابليت تكنيكي شكل و تركيب محصوآل كيفيت و 
ت، مهم و راهبردي خواهد بود. در نتيجه اگر اين فاكتورها به لحاظ مديريت محصول، اتفاق بيفتد، قيمت محصول براي جايگاه رقابتي شرك

هاي نامتناسب با آيد. در غير اين صورت انتخاب نادرست؛ طراحيمزيت رقابتي شركت افزايش يافته و در نهايت خلق ثروت به وجود مي
شناسي مشتريان؛پايين بودن  نداشتن شكل متناسب و عدم پاشخ به حس زيبايي آوري؛نيازهاي و فرهنگ جامعه؛ ضعيف بودن قابليت فن

ها؛ و گراني محصول و كاهش قدرت خريد مشتري و مردم، منجر به آن خواهد شد كه معامالت غير كيفيت محصول و غير رقابتي شدن آن
هاي غير مجاز در بازار ديده شود. به هر  غير رسمي و از كانال تر و به صورت كامالًتر رايج شود و در نتيجه كاالها با قيمت افزونرسمي بيش

از  ).30، 1391 توان موشر واقع شود( اقتصاد پنهان،بينيم كه اقتصاد و فناوري تا چه اندازه در كاهش و يا افزايش قاچاق كاال ميحال مي
   باشد.جمله عوامل و موانع توسعه اقتصادي، قاچاق كاال و ارز مي

باشد. امّا در فرايند طي شده به ها مي هاي دولت هاي اقتصادي كشور محور اصلي و برنامه ابي به توسعه و اصالح زير ساختدستي   
اين هدف ممكن است موضوعاتي وجود داشته باشند كه همواره به صورت دست انداز، مانع مسير رشد و توسعه پايدار باشند. قاچاق كاال از 

شود و توسعه را به طور مستقيم، هدف در هر حال، قاچاق دشمن اصلي توليدمحسوب ميآيند.اين موانع به شمار مي ايران يكي از مهم ترين
  دهد.قرار مي

باشد. در راستاي هاي مي هاي اقتصادي دولتهاي كشور، نقطه اتكا و محور برنامه دستيابي به توسعه و اصالح زير ساخت       
انداز، مانع مسير توسعه هاي اتخاذ شده، اما موضوعاتي وجود دارد كه همواره، به صورت دست ها و برنامه سياستحركت به توسعه اقتصادي، 

  شوند. واردات غير منطقي كاال و بويژه نماد غير قانوني آن يعني قاچاق كاال، يكي از مهمترين اين موانع است.و پيشرفت محسوب مي
اصلي اكثر كشورهاي در حال توسعه منجمله ايران مي باشد. از اين رو در جهت افزايش ي اقتصادي يكي از دغدغه هاي توسعه

هاي مختلف صنعتي و كشاورزي اقدامات اساسي را انجام مي دهند. اما از يك جهت هزينه هاي  وري و گسترش درآمدها در بخشبهره
  تماعي را نيز دربرمي گيرد.يابد نه تنها در صنعت اقتصادي بلكه در تمام امور اجمصرف افزايش مي

  
  فناوري اطالعات در مبارزه با قاچاق كاال و ارز  

آوري اطالعات است، لذا براي رسيدن به توسعه پايدار لزوم استفاده از فناوري اطالعات الزم و يكي از ابزارهاي مؤثر توسعه، فن       
وري ها و اجراي مطلوب وظايف، افزايش بهره يزه در بهبود عملكرد سازمانهاي مكانهاي نوين و سيستم آوري ضروري است. به كارگيري فن

هاي نوين در آورينمايد. در طي ساليان اخير، به كارگيري فننقش مؤثري دارد و حتي امكان جلوگيري از تخلفات انساني را نيز فراهم مي
آوري اطالعات اشاره شده و سرانجام موارد استفاده از آن را موارد استفاده فن امر مبارزه با قاچاق كاال و ارز نيز، جايگاهي ويژه دارد. ابتدا به

  شود.در امر مبارزه با قاچاق كاال پرداخته مي
اما براي تحليل بايد ابتدا به اين نكات توجه داشت:گستردگي نوار مرزي، تعدد مبادي رسمي كشور و عدم ارتباط الكترونيكي        

ها در سواحل دريايي و عدم استفاده از  ها، شناورها و قايق ، وجود محورهاي متعدد ورود و خروج كاال، تعدد اسكلهاكثر آنها با يكديگر
توان به شود كه ميباشد. بنابراين به مواردي اشاره ميهاي نوين در گمرك و مرزهاي ايران عامل اصلي در افزايش قاچاق كاال مي فنĤوري 

  عات تا حدودي از قاچاق كاال جلوگيري كرد.آوري اطالاستفاده از فن
آوري اطالعات، ابعاد بيكاري را افزايش داد. به سخن گير در فنهاي چشم بيكاري و ايجاد اشتغال: در صورت نبود دگرگوني - 1

آوري مستقيمي بين فن دهد از اين رو يك رابطه غيرآوري تأثيري مثبت بر اشتغال دارد و بيكاري را كاهش ميهاي فنديگر، دگرگوني 
  اطالعات و قاچاق كاال وجود دارد.

 تركيه ارمنستان، آذربايجان، جمهوري تركمنستان، افغانستان، پاكستان، كشورهاي با كيلومتر 6000 از بيش ايران مرزها: كشور - 2
 8731حدود به ايران مرزهاي طول بيفزاييم، آن به را مازندران و عمان درياي و فارس خليج هايكناره اگر. دارد مشترك خشكي مرز عراق و

  .رسدمي كيلومتر
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  طول مرزهاي ايران - 2جدول 
 

  كيلومتر  نام  رديف  متركيلو  نام  رديف

  954  افغانستان  5  2700  مرزهاي آبي  1
  767  آذربايجان  6  1609  عراق  2
  486  تركيه  7  1204  تركمنستان  3
  40  ارمنستان  8  978  پاكستان  4

  مسلح نيروهاي جغرافيايي مأخذ: سازمان          
هاي نوين موارد زير براي ستاد مبارزه با قاچاق كاال آوري براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاال در مرزهاي با استفاده از فن       
  شود:پيشنهاد مي

 ورودي و خروجي كاالها؛هاي هاي پيشرفته در نقاط مختلف مرزي و كانال  استفاده از دوربين - 

هاي دخيل در ورود و خروج كاال، مانند نيروي انتظامي و ستاد مبارزه با قاچاق پارچه بين ارگان  هاي يكامكان ايجاد سيستم  - 
 كاال؛

 هاي مدار بسته در گمرك و ورودي و خروجي مرزها؛ هاي استفاده از دوربينحمايت از طرح  - 

 اتي و ارتباطي در مناطق مرزي؛باال بردن بسترهاي مخابر - 

 هاي گذر مرزي؛استفاده از سيستم - 

 برقراري ارتباطات به آن سوي مرزها و تبادل اطالعات در جهت همكاري و مشاركت در امر مبارزه با قاچاق كاال؛ - 

  ن بين آنها؛هاي همجوار و سامان بخشيدعملي شدن ارتباط اطالعاتي و الكترونيكي يكپارچه بين گمرك و سازمان  - 
ها در نظيري براي شركتتجارت الكترونيك: امكان استفاده و اجرايي نمودن تجارت الكترونيكي؛ تجارت الكترونيك فرصت بي - 3

المللي براي تجارت الكترونيك از اهميت به سزاي برخوردار المللي فراهم آورده، بنابراين داشتن يك استراتژي بينبازارهاي محلي، ملي و بين
ها از ست. ويژگي اصلي تجارت الكترونيك تسهيل فرآيندهاي تجاري، حذف فرآيندهاي غير ضروري در انجام امور بازرگاني و كاهش هزينها

يكي از مهمترين و بازارگراترين كاربردهاي عملي تجارت  باشد.هاي اداري و .... ميطريق بهبود و افزايش هماهنگي، كاهش هزينه
 گرايي آن است اين كاربردها شامل خريد از راه دور، عمليات بانكي، داللي سهام و تبليغات مستقيم است.الكترونيك، بخش مصرف

  داليل عمده زير براي به كارگيري تجارت الكترونيك در مبارزه با قاچاق كاال وجود دارد:
  كاهش مبادالت كاغذي و در نتيجه كم كردن ميزان خطاهاي انساني به حداقل خود؛ - 
 عت و سادگي، به حداقل رساندن بوروكراسي اداري و ترخيص زود كاال؛ سر - 

  احاطه كامل بر نوع كاالهاي صادراتي و وارداتي و سازماندهي كردن آن بر اساس نياز داخل؛ - 
 هاي مستقر در آن؛ هاي ارتباطي بين مبادي رسمي و دستگاهپارچه نمودن سامانهيك - 

 مبادله تجاري؛گران در كاهش دالالن و واسطه - 

 ي خريد و فروش اينترنتي كاالها؛امكان ايجاد سامانه - 

هاي ارتباطات درون سازماني و شامل طراحي مجدد فرآيندها در سراسر حلقه  BPRبراي تجارت الكترونيكي؛  BPRاستفاده از  - 4
ها معروف به اي سازمانزمان و سطح ارتباطات زنجيرهبين سازماني ، ارائه فكر و ايده نو و طراحي مجدد فرآيندهاي سازماني در سطح يك سا

باشد در نتيجه از منابع مختلف كه برداري بيشتر از مزاياي ارتباطي اينترنت و راه هاي جديد ايجاد ارزش ميمديريت حلقه تأمين براي بهره
 اين سيستم در امر مبارزه با قاچاق كاال عبارتند از: كارايي اي را ارائه دهند؛ اند يك نتيجه منطقي و خروجي يكپارچهبا يكديگر جمع كرده

 هاي درگير در امر مبارزه با قاچاق كاال در داخل كشور؛ها و سازمان تبادل اطالعات بين ارگان - 

  تبادل اطالعات بين ستاد مبارزه با قاچاق كاال در ايران با كشورهاي همجوار همانند تركيه ، افغانستان و پاكستان؛ - 
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 نيشتريب ،سرعت نيانگيم با استفاده از اين سيستم ؛GPSهاي اي به دستگاهونقل دريايي و جادههز كردن ناوگان حملمج - 5
 زيآمده را ن رينقطه ناشناخته و بر گرداندن شما از مس كيمحاسبه مساحت  ي،سرعت عمود ،ريمس يريو سراز ييسرباال نيانگيم ،سرعت

 سيستم در امر مبارزه با قاچاق كاال عبارتند از:. كارايي اين انجام دهد توانديم

 ها حمل كاال نظارت بر ترانزيت كاال؛ها و كشتي كنترل مسير حركت هاي كاميون  - 

ها حامل بار به خارج از مرزها و ميزان سوخت مصرف، عاملي در جلوگيري از قاچاق سوخت  ميزان مسافت طي شده براي كاميون - 
 شود؛مي

توان به راحتي محل كاالهاي قاچاق هاي مرزي ميهاي حمل بار به اين سيستم خصوصاً در استان ز بودن ماشيندر صورت مجه - 
 كاال را شناسايي كرد و تدابير امنيتي و حفاظتي در آن مناطق را افزايش داد؛

ا قاچاق كاال و نظارت مؤثر دو ارگان بر استفاده از اين سيستم باعث باال رفتن تبادل اطالعات بين نيروي انتظامي و ستاد مبارزه ب - 
 شود؛مبارزه مؤثر بر امر قاچاق كاال مي

ارائه اطالعات در  يبرا نيكه از كاربر و ماش كپارچهياست  يستميس تيرياطالعات مد ستميس)؛ MISسيستم اطالعات مديريت( - 6
 كارايي اين سيستم در امر مبارزه با قاچاق كاال عبارتند از: .است شده ليدر سازمان تشك يريگميو تصم تيريمد ات،ياز عمل يبانيپشت

پويا، تثبيت  بروني آن در يك وضعيت فعال و هاي آن براي برآورد نيازهاي دروني و طريق تقويت توانايي ارتقاي كارآيي سازمان از - 
 ؛شده است

 دقيقتر، (زيراداده ها دريك محل نگهداري مي شوند وهاي اطالعاتي، ارائه داده هاي  نگهداري پايگاه كاهش كارهاي تكراري در - 
توان از اين سيستم ريزي دقيق و آمارهاي به روز شده نياز است كه مي، براي مبارزه با قاچاق كاال به برنامه است كه روز آمد شوند) فقط نياز

 استفاده كرد؛

هاي منسجمي را  حل آن استراتژيتوانند براي طالعات ميمتخصصين ا به دست آمد، و آمارهاي در مورد قاچاق كاال وقتي مسائل - 
 وارد كنند؛

به حداكثر  ريزي اتخاذ تصميم برنامه در توانايي مديريت راتواند ميمطمئن  به يك سيستم اطالعاتي صحيح و ستاد تجهيز - 
 برساند؛

 ستادگمان درحل مشكالت درسطوح مختلف كاهش حدس و اداره اطالعات و سيستمهاي اطالعاتي مديريت افزايش روند ارائه و - 
 كمك كننده است؛

 يانشده ينيبشيپ يكشور است كه تحوالت و تبعات گسترده و حت ITطرح  نيتركارت هوشمند سوخت بزرگكارت هوشمند؛  - 7
 آورد. يم يرا در پ نياديبن راتييكشور تغ يهانديها و فرآاز سازمان ياريكه در بس يتحوالت را در تمام ابعاد جامعه به همراه خواهد داشت.

 جلوگيري از جعل اسناد و مدارك، با استفاده از اين سيستم؛ - 

بندي سوخت باعث نوعي شفافيت  اجراي طرح سهميهموفقيت مبارزه با قاچاق سوخت با صدور كارت هوشمند بنزين و گازوئيل؛  - 
 .سوخت به كشورهاي همسايه است مصرف در كشور شده است و مهمترين دستاورد اين امر كاهش قاچاق

رويه  بندي مصرف توانست زمينه را براي كاهش مصرف بي اجراي دقيق تر طرح كارت هوشمند سوخت و پس از آن، سهميه - 
سوخت و بويژه بنزين در كشور فراهم كند؛ به طوري كه خود به خود جلوي قاچاق سوخت به كشوري همچون پاكستان يا تركيه كه به 

  برابر اين بود، گرفته شد. 10و  6يمت بنزين در آنها ترتيب ق
امروزه براي شناسائي خودكار افراد و اشيا، در بسياري از موارد از تكنولوژي )؛ RFIDتكنولوژي شناسايي از طريق امواج راديويي( - 8

ر حقيقت برچسب الكترونيكي كوچكي به معني ابزار تشخيص امواج راديويي است و د RFIDشود. استفاده مي RFIDفركانس راديويي يا 
 باشد.است كه شامل يك تراشه كوچك و يك آنتن مي

 هاي و كانتينرها؛ كاميون شناسايي و رديابي - 

 ؛گيري كاالهاموجودي انبارها و - 

 ؛هاكاهش ريسك و هزينهو وري سازمان  افزايش كارآيي و بهره - 

 يمحسوس در مرزها ريجهت كنترل غهاي ترانزيتي؛  ها و سيستم در گمرك) X-RAYهاي كنترل نظير( استفاده از دستگاه - 9
  شود.ميبكار  هادر مرز ها ونيجهت كنترل كام XRAY ستميس يبه گذر مرز دنيكشور و سرعت بخش

 - X-RAY مجاز و  غير وسايل حمل به مشكوك وسيله هرگونه و دستي مسافران، ساك هاي كيف ها محتويات تفتيش جهت
 .قاچاق
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 ينترنتيبستر ا جاديورد با هدف ا كودايپروژه آس) در گمركات مرزي؛ Asycuda Worldاستقرار پايلوت آسيكوداي جهاني( - 10
موفق،  يواردات و صادرات، ورود تيترانز ،آن موارد استفاده نيمهمتراست شده  جاديا نيوب و به صورت آنال يپردازش اطالعات گمرك يبرا

  . است رهيو غ يمرجوع
  
  

  بحث ونتيجه گيري:
وارد بازار شد و به سرعت توسعه يافت. اين فناوري به دليل  90فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان يك فناوري جديد در دهة        

هاي  عاليتها تفاوت اساسي دارد، به اين معني كه تنها در حوزة فعاليت خود تاثيرگذار نيست، بلكه در كل ف عمومي بودن آن با ساير فناوري
آوري در مسائل برداري از اين فنوري و كارائي دارد. بهرهاقتصادي،  فرهنگي و مصرف تاثير بسزائي در تسهيل انجام امور و باال بردن بهره

، در استفاده كندعالوه بر اين كه انجام فرآيند را بهينه مي فناوري اطالعاتزيرا  . اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي نيز موضوعيت دارد
  رساند.مفيد از زمان نيز به افراد ياري مي

 راهكارها و پيشنهادهاي كه ارائه مي شوند عبارتند از:

 هاي مختلف به  هاي عرضه كننده نرم افزار از سازمان سازي فرايندهاي سازماني بر اساس بهترين تجربياتي كه شركت داستاندار
 ؛انددست آورده

  آوري اطالعات را تشخيص داده و سازگار و منطبق با آن عمل كنند؛در سطح ملي بايد ارزش فنريزان مديران و برنامه 

  توان بر مشكالتي مانند گستردگي نوار مرزي، عدم آوري اطالعات به صورت گسترده در سازمان، امري كه ميبه كار گرفتن فن
هاي مستقر در مبادي رسمي و مكانيزه نبودن فرايندهاي هگيري كاالهاي ترانزيتي در داخل كشور، ناهماهنگي دستگاامكان ره

سازي و تسهيل تجارت هاي مكانيزه، ضمن روان آوري نوين و سيستمگيري از فنتجاري و صدور اسنادو...غلبه كرد. اما به كار
 ؛آوردگيري از بروز تخلفات و قاچاق را فراهم ميي پيشرسمي، خود به نوعي زمينه

 هاي ه اختصاصي به سازمان جهت به كار گرفتن و اجراي پروژهباال بردن بودجIT ؛در سطوح مختلف مبارزه با قاچاق 

 باال بردن تجارت الكترونيك در سطح كشور و امكان جعل اسناد و  هاي ارتباطي مستقر در مبادي رسمي، يك پارچه كردن سامانه
 ؛رودمدارك تا حدودي از بين مي

  ؛آوري اطالعات در ستاد و  اجراي كامل تجارت الكترونيكتخصص فناستفاده از افرادي كه 

 ؛آوري اطالعاتهاي مكانيزه و فن هاي بخش خصوصي در تهيه و تأمين، نگهداري و پشتيباني از سيستم استفاده از ظرفيت 

 مراجع

 اسفند و بهمن ،5 شماره ،»ارز و كاال قاچاق و فناوري مديريت«  ،)1391(پنهان اقتصاد. 

  ،انساني علوم تحقيقات مركز ،14آورد ره يمجله ،»آن روي پيش يآينده و اطالعات فناوري). «1386(ليال بيگ. 

  سياسي اطالعات ،»ايران در اقتصادي توسعه هاي سياست و كاال قاچاق با مبارزه «،)1386(محمّد امير فر، پرهام – 
 .145- 246 شمارة اقتصادي،

  ،برابر در قانوني – اجتماعي هاي واكنش و خارجي بازرگاني هاي سياست دوگانة نقش«  ،)1385(منوچهر جفره 
 .231- 232 شماره اقتصادي،  – سياسي اطالعات ،»كاال قاچاق پديدة

  ،(اطالعات آوري¬فن اثر ،)1390(اسفنديار جهانگردIT (هاي¬پژوهش فصلنامه ايران، اي¬كارخانه صنايع توليد بر 
 .زمستان ،25 شماره هفتم، سال ايران، اقتصادي

  ،مجله ،»خوراكي اساسي كاالهاي از منتخبي قاچاق بر موثر عوامل بررسي «،)1381(حيدري خليل و داود چراغي 
 .دهم شمارة اول، سال دوم، دوره اقتصادي،

  در دسترسي قابل ، 3/9/1391 ،تاريخ»كشور اقتصاد بر قاچاق منفي اثرات «،)1391(آفتاب خبرگزاري: 

 http://www.aftab.ir/articles/economy _p1.php 
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