
 اتحاديه كشوري، رويايي در يك قدمي

  

در چندين استان كشور داير و  ها دد.  در حال حاضر اين اتحاديهگر العملكاري در ايران به پيش از انقالب باز مي هاي حق اتحاديهتاسيس 

، به لحاظ ساختاري به يكديگر ايندنم و زير نظر آنها فعاليت مي  دهيها كه در اتاقهاي بازرگاني به ثبت رس اتحاديهباشند.  اين  فعال مي

در حال حاضر، اين ارتباط  ي دهد، به لحاظ اجراي ها را به يكديگر ارتباط مي اي از مسائل حقوقي كه اين اتحاديهاند.  جد وابسته و يا مستقل

و عدم دخالت موثر از طرف  نامه اجرايي آن و آيينتغيير قانون امور گمركي  ظير.  تحوالت چند سال گذشته، ناست به درستي شكل نگرفته

حذف الزام دارابودن كارت بازرگاني براي اشتغال به حرفه كارگزاري گمركي و به تبع آن امكان جدا شدن  ،كارگزاران گمركي در تهيه آن

ايجاد  بار ديگروزارت امور اقتصادي و دارايي، يا و  صنعت، معدن وتجارتظر وزارت از اتاقهاي بازرگاني و تاسيس اتحاديه جديد زير ن

به منظور احياء يك اتحاديه منسجم كشوري، است.  چندي است  ميان اعضاء را به يك مسئله مهم بدل كرده ارتباط و همبستگي

رو  مطلوب نايل شود.  نوشته پيش پذيرد كه اميد است به نتيجه هاي مختلف انجام مي تالشهايي از جانب اعضاء دلسوز و موثر در اتحاديه

  سعي دارد نگاهي مجمل و تحليلي در اين رابطه ارائه نمايد.

 .العملكاري در سراسر كشور آشنا هستند، حق دارند تشكيل اتحاديه كشوري را رويا بدانند هاي حق آنانكه با عملكرد اتحاديه

ها كه در  بطئي اتحاديههاي ثابت و عملكرد  تان قديمي، هيئت مديرهچنبره دوس ناتواني در جلب مشاركت كليه اعضاء و محدود شدن در

هاي اصلي در اهداف اتحاديه و به جاي آن پرداختن به معضالت  دهد، عدم توجه به اولويت نامه آنها را بسيار ضعيف نشان ميحقيقت كار

 هايي از دالئل عدم اقبال كارگزاران گمركي به حرفه كارگزاري گمركي تنها نمونه اجرايي مسائل گمركي بدون تمركز بر/قانوني

 .هاي خودشان است اتحاديه

ها به جاي تالش در افزايش مقبوليت عمومي به دنبال راهكارهاي قانوني در الزام كارگزاران به  از ديگر سوي، مديريت اين اتحاديه

وان تنها اقدامي كه البته براي حمايت از حقوق اعضاء اتحاديه الزم است ولي بنظر نگارنده چنانچه به عن.  عضويت در اتحاديه هستند

 .دليل عضويت استفاده شود نتيجه معكوس خواهد داشت

 .اما با نگرش متفاوت ممكن است اوضاع آنقدر هم بد نباشد

دانند كه  مشاركت مدني را باور داشته و مي نسل جديد.  تر، طيف اعضاء در حال دگرگون شدن است با ورود كارگزاران گمركي جوان

چنانچه اين نگرش در كارگزاران گمركي . تحول بايستي به دست خود اعضاء اتفاق بيافتد.  تحول ماندتوان در كناري نشست و منتظر  نمي

 .نهادينه شود، حال در يك قدمي رويا هستيم

گمركي در سالهاي گذشته  كارگزاران.  شايد تنها مزيت دوران سختي، قبول ضرورت تغيير و بهينه سازي روشهاي اجرايي است

 تغييرات بسيار جدي در سبك تجارت بين المللي و به تبع آن تغييرات بسيار گسترده.  ه پاي صنوف همجوار خود رشد كننداند پا ب نتوانسته

است تا  منسجم آموزش و بروزآوري باعث شدهاستفاده نموده و عدم روشهاي  هاي قبلي كارگزاران را بي اي اجرايي داخلي، آموختهدر روشه

سهم بسيار كوچكي از واردات كل .  يتهاي رقابتي اين صنف براي تصاحب سهم خود  از بازار از بين برودبا چندبرابر شدن مشكالت، مز

ها و ماليات پرداختي، امكان  عليرغم افزايش چند برابري هزينه است شود و اين باعث شده توسط كارگزاران به گمرك اظهار ميكشور 

اطالعات را كند نموده و آنها نبود ارتباط دائمي بين كارگزاران گمركي، گردش .  افزايش كارمزدها به سبب رقابت ناسالم ميسر نشود

سوي ديگر قدرت اين ناپيوستگي از . توانند از تجربيات يكديگر استفاده نموده، كيفيت خدمات خود را بصورت متناسب ارتقاء دهند نمي

 .است را نيز كم كردهدهي در اين بخش  گزاري و نظام اثرگذاري بر سياست

اعم از (نقل  و روههاي همجوار مانند شركتهاي حملمجموعه اين عوامل و عوامل متعدد ديگري از اين دست، باعث شده است تا گ

، شركتهاي خدماتي انبارداري يا استريپ و بارگيري، فعاالن بخشهاي ثبت سفارش، ايران كد و ترخيص كاران غير !)المللي و داخلي بين

 .ازه داده و كسب و كارشان را به اين حوزه توسعه دهندمجاز همگي به خود اج

جاييكه كارگزاران گمركي .  با درك حساسيت اين موضوع، اتحاديه كشوري شايد يكي از اصولي ترين راههاي حل اين معضل باشد

 :سراسر كشور بتوانند

 .كارشان را توسعه دهندبا ارتباط دائمي و موثر خدمات متقابلي را به يكديگر ارائه داده و حيطه كسب و  −

 .با تشكيل يك شبكه اطالعاتي فراگير، از مقررات، روشهاي اجرايي و اخبار كليه گمركات آگاه شوند −

 ايفاخود را در ارتقاء دانش اين رشته  نقشبا ايجاد انجمنهاي تخصصي، قوانين و مقررات را از زواياي گوناگون تحليل نموده،  −



 .نمايند

 .ود نهادينه نموده و از اين مسير امكان بكارگيري روشهاي نوين را براي اعضاء فراهم نمايندآموزش را در مجموعه خ −

نظام منصفانه كارمزد را تهيه و تدوين نموده و با اجرايي نمودن آن ضمن تامين حقوق اعضاء از رقابتهاي ناسالم جلوگيري كرده  −

 .ندنامه عدول مي كنند ببند و راه را بر كساني كه از اين نرخ

با ايجاد بانك اطالعاتي از اعضاء، محل و حيطه فعاليت آنها، همچنين بازاريابي فعال و كارآمد، بستر را براي توزيع عادالنه و  −

 .تخصصي فعاليت آماده نمايند
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