
  حمله، بهترين دفاع است.

  حلي قديمي براي مشكل امروز كارگزاران تعاوني اتحاديه كارگزاران گمركي، راه

آغاز براي ولي شمسي دانست.  1303توان از حيث عنوان موادي در قانون تجارت سال  آغاز تعاون رسمي در ايران را مي

هاي خرد  زمان تا كنون، شركتهاي تعاوني با جلب سرمايه. از آن را درنظر گرفت 1341ها بايد سال  فعاليت تعاوني

اند سرمايه الزم براي فعاليتهاي بزرگ را فراهم آورده، اقداماتي را انجام دهند كه هم براي  سهامداران خود، توانسته

دن اعضاء است.  همچنين روح تعاون باعث نزديك ش آمده تك آنها برنمي اعضايشان بسيار ضروري بوده و هم از عهده تك

اي كه شايد براي وضعيت كنوني كارگزاران گمركي يك  است.  روحيه و ايجاد يك همبستگي شغلي/عاطفي نيز شده

  ضرورت باشد.

  تضمين اهداف اتحاديه با تاسيس تعاوني كارگزاران گمركي ايران، 

نها صرفا براي جبران و پوشش بيني شده در اساسنامه آ هاي صنفي، غير انتفاعي بوده و درآمدهاي پيش اصوال اتحاديه

را در پرداخت وجوه به اينگونه اعضاء  ،عدم وجود بستر مناسب براي تضمين آورده از طرفيباشد،  هاي جاري آنها مي هزينه

ايجاد يك كند.  اين دو مورد بعالوه نبود امكان حصول به اهداف اقتصادي اعضاء در قالب اتحاديه،  ها محتاط مي اتحاديه

گذاري مطمئن و سودآور را در  ادي، با حضور كليه اعضاء و با اهداف مرتبط با فعاليت صنفي كه امكان سرمايهتشكل اقتص

  كنيم. را بررسي مي متشكل از اعضاء اتحاديهيك شركت تعاوني نمايد.  در ادامه تاسيس  اختيار قرار دهد توجيه مي

اند.  به نحوي كه با اكثر گروههاي  المللي قرار گرفته تجارت بينكارگزاران گمركي در نقطه بسيار استراتژيكي از چرخه 

المللي اعم از زميني دريايي و هوايي، شركتهاي تخليه و  خدماتي سطح تماس مشترك دارند، شركتهاي حمل و نقل بين

زديك با كارگزاران بارگيري، انبارهاي عمومي، حمل و نقل داخلي، بيمه، آزمايشگاهها و نظاير آن همه و همه در ارتباط ن

ها و ارتباط نزديك كارگزاران با صاحبان كاال كه مشتريان اصلي اين  قرار دارند.  امكان تامين كار براي اين مجموعه

ترين  كند.  از ديگر سو، سرمايه، اصلي فعاليتها هستند، كارگزاران را به نيرويي بالقوه براي تاسيس اينگونه شركتها تبديل مي

تواند سرمايه  ها، مي هاي كوچك در تشكيل تعاوني شود.  تجميع سرمايه وب ميسر فعاليتهاي اقتصادي محمزيت رقابتي د

اي فوق، از  هاي حرفه گرفتن از رقبا را تامين كند.  وجود تخصص الزم و همچنين تجربه كافي در زمينه الزم براي پيشي

  باشد. يها م ديگر مزيتهاي غير قابل انكار كارگزاران در اين زمينه

است تا عالوه بر جايگاه اجتماعي و حقوقي، جايگاه شغلي آنها نيز با  انفعال كارگزاران گمركي در سالهاي اخير، باعث شده

خطر جدي مواجه شود.  شرايط سخت اقتصادي و كاهش عمومي سطح فعاليتهاي اقتصادي، بنگاههاي اقتصادي را برآن 

هاي اداره  م فعاليتهاي خود، ضمن حفظ ظرفيت كاري و به تبع آن تحمل هزينهگاسترش منطقي و گام به دارد تا با گ مي

بنگاه، منابع درآمد جديدي براي خود ايجاد نمايند تا از آن طريق تراز كلي بنگاه را مثبت نگاه دارند.  اين به آن معني است 

اردكنندگان به واگذاري خدمات ترخيص كه شركتهاي خدماتي مجاور با كارگزاران گمركي، يكي از اهداف خود را توجيه و

كااليشان به آنها قرار دهند تا از طريق انجام اينگونه خدمات، هم درآمد آن را بدست آورده و هم به تضمين فعاليت اصلي 

 اقداماتي ،خود اقدام كنند.  لذا در يك اقدام جبراني بسيار مناسب است اگر كارگزاران گمركي با تشكيل يك تعاوني خدماتي

  جزو فعاليتهاي خود قرار دهند.از اين دست را 

 ونقل داخلي تاسيس شركت حمل -1

 تامين انبار جهت انجام خدمات استريپ (واحيانا انبارش) در مبادي ورودي -2

 تاسيس شركت كارگزاري بيمه -3

 تاسيس شركتهاي بازرسي كاال -4



 شغلي اعضاءتاسيس مهمانپذير يا سوئيتهاي مناسب جهت تامين مكان مناسب در مسافرتهاي  -5

 ايجاد تعاوني مسكن به منظور ساخت انبوه مسكن ارزان قيمت براي پرسنل اعضاء -6

 الحسنه به منظور تامين نيازهاي مالي كوتاه مدت پرسنل اعضاء قرض ايجاد صندوق -7

و اعضاء اين  دهد تا اينگونه فعاليتها از زمره مزيتهاي رقابتي (عمدتا ناسالم) كارگزاران حذف شده اين امكانات، اجازه مي

اي خود رقابت نمايند.  از طرف ديگر در رقابت با صنوف همجوار مزيتهاي رقابتي بزرگي  صنف، بر مبناي قابليتهاي حرفه

فوق، فضاي كسب و كار  7و 6و  5همچنين با احداث مواردي از قبيل مواد   براي صنف كارگزاران گمركي ايجاد شود.

  يابد. انگيزه براي انتخاب اين شغل نيز افزايش مي ري براي پرسنل ايجاد شده وت مناسب

هاي بسيار مهم براي كارگزاران گمركي عدم تامين آينده اعضاء خانواده و پرسنل ايشان پس از  همچنين، يكي از دغدغه

ز .  كارت كارگزاري گمركي به شخص داده شده و لذا پس ااتمام دوره كار و دوره بازنشستگي و يا حتي پس از فوت است

اند، نصيبي نبرده و در حقيقت رها  اي كه سالها با كارگزار گمركي همكاري كرده خاتمه اعتبار، نه خانواده و نه مجموعه

توان با اتخاذ تدابير مناسب به نحوي عمل نمود كه سهام كارگزاران، پس از خاتمه دوره كاري و عدم تمديد  شوند.  مي مي

قابل انتقال به ورثه بوده و به اين ترتيب با حفظ منافع اقتصادي تعاوني براي ورثه، كارت كارگزاري و يا حتي پس از فوت، 

تواند براي پرسنل كارگزاران نيز عملي شده و آنها را نيز به نوعي سهامدار  آينده آنها را تامين نمود.  اين مهم با تغييراتي مي

  بهره نمانند. نمود تا از اين امتيازات بي

  

  اصغر مظاهري

 زار گمركيكارگ


