
  آزمون كارگزاري گمركيبرگزاري به بهانه 

باالخره بعد از هفت سال، گمرك ايران تصميم به برگزاري آزمون كارگزاري گمركي گرفت و با پايان يافتن 

، شانس خود را براي 95روند تا با شركت در آزمون مربوطه درششم خردادماه  مهلت ثبت نام، متقاضيان مي

البته اين تاخير نسبتا طوالني  دريافت مجوز رسمي الزم براي اشتغال به امر كارگزاري گمركي بيازمايند. 

است.  تدوين و تصويب قانون جديد امور گمركي و تدوين وتصويب  خاص خود را نيز داشتهموجه داليل 

  توان از  را مي هاي آموزشي مربوطه نامه ديد و تدوين آئينجنامه اجرايي آن و همچنين لزوم رعايت ضوابط  آئين

يگيري و دستور مستقيم رياست كل گمرك ايران نبود انجام آزمون به شايد اگر پجمله اين موارد برشمرد.  

  در اين رابطه اما، ذكر چند نكته خالي از لطف نيست:شد.   اين زوديها هم ميسر نمي

خواهند بطور قانوني حرفه كارگزاري گمركي را براي  برگزاري آزمون حق طبيعي كساني است كه مي -1

 خود برگزينند.

ها،  هاي امور گمركي و كارشناسي در ساير رشته ك تحصيلي كارداني در رشتهط حداقل مدرروجود ش -2

در اين رشته فعال كار  شود تا طيف بزرگي از فعاالن فعلي اين رشته كه به عنوان ترخيص باعث مي

اتفاقا از دانش و  و حتي برخي بازنشستگان گمرك كهكارمندان كارگزاران گمركي  همچنينو بوده 

 از چرخه رقابت حذف شوند. يز برخوردار هستندتجربه مناسبي ن

از آنجا كه بازنشستگان گمركي، با اتكا به تجربه ساليان متمادي فعاليت گمركي، به عرصه  -3

، لذا شايد شوند، اصوال نيازي به سهميه جداگانه براي قبولي در آزمون ندارند كارگزاري وارد مي

رفتن سهميه براي اين افراد، مثال پنج سال خدمت در گزار بدون درنظر گ بود اگر قانون تر مي مناسب

گرفت و  بخشهاي اجرايي گمركي را معادل مدرك تحصيلي مورد نياز براي اين افراد درنظر مي

ها  ايشان را با رعايت اين شرط از داشتن مدرك تحصيلي كارداني گمركي و يا كارشناسي ساير رشته

 نمود. معاف مي

التحصيالن جوياي كار، زمينه را براي مشاركت اين  مچنين تعداد فارغبيكاران و هافزايش تعداد  -4

التحصيالن جديد در مورد  شود با توجه به آمادگي باالي فارغ كند.  پيش بيني مي عزيزان فراهم مي

 آزمون و نحوه شركت در آنها، از شانس مناسبي براي قبولي برخوردار باشند.

رسد برگزاري  است، ولي بنظر مي نفر اعالم كرده 500را  اگرچه گمرك محترم ظرفيت پذيرش آزمون -5

نفر نخست خالي از اشكال نباشد.  بهتر است قبولي در  500اين آزمون به روش كنكور و انتخاب 

از بيست) و البته پس از  14يا  12آزمون كتبي، منوط به كسب حداقل نمره مشخصي بشود (مثال 

(موضوع بند ج مشخصي  تعدادشي مورد نظر گمرك، چنانچه اين مرحله و گذراندن ساير مراحل گزين

مورد نظر گمرك محترم باشد اعمال گردد، زيرا در نامه اجرايي قانون امور گمركي)  آئين 191ماده 

غير اينصورت احتمال قبولي فردي با نمره بسيار پايين نيز وجود خواهد داشت كه نافي اولين شرط 

 ه ترخيص مي باشد.قبولي، يعني دانش كافي در زمين

ساير شرايط الزم، كارت كارگزاري براي شخص صادر از آنجا كه با قبولي در آزمون و داشتن  -6

با تشريفات گمركي را گفته، امكان قبولي افرادي كه هيچگونه آشنايي  شود و با رعايت موارد پيش مي

واحد آموزش پيش از صدور كارت كارگزاري گمركي،  كهنمايد  فراهم است، لذا مناسب مي ندارند

افراد فاقد تجربه قبلي درنظر بگيرد.  اين اقدام باعث خواهد  دوره كارآموزي مناسبي را براي اينگونه

كار فراهم آيد تا چنانچه  و  شد تا در جريان اين آموزش، امكان آشنايي بهتري با فضاي اين كسب



بينند، انصراف داده و جا را  غل را با روحيات و اهداف خود منطبق نميشاين  ،برخي از تازه واردين

خواهند وارد اين  باز نمايند.  همچنين يقينا اين دوره آموزشي براي آنها كه مي براي متقاضيان واقعي

 كار پر مسئوليت گردند ارزشهاي فراواني را خواهد داشت. و كسب

.  لذا پس از كارت كارگزاري گمركي، شرط الزم براي ورود به حرفه كارگزاري است و نه شرط كافي -7

ياري از مجوزهاي ديگر رايج است، امكان دارد تا دريافت اين مجوز، همانگونه كه براي بس

شدگان، امتياز خود را در ازاء مبلغي به كساني كه در اين حرفه مشغول و اما فاقد مجوز مربوطه  قبول

هستند قرار دهند (كارت خود را اجاره دهند).  البته شايان ذكر است كه حتي در صورت بروز اين 

يت فعلي بهتر خواهد شد، چراكه حداقل اينگونه افراد فاقد وضعيت، باز هم شرايط نسبت به وضع

كه هيچ  اكنونمجوز، فعاليتشان را تحت عنوان كارگزار رسمي ديگري ادامه خواهند داد و نسبت به 

آنچه مهم است مخدوش شدن مسئوليت تر است، ولي  ماند مناسب ردپايي از ايشان باقي نمي

نندگان كارت، از آنجائيكه مسئول انجام كارهايشان نيستند، اي كارگزار گمركي است.  اجاره ك حرفه

مسئوليت هر خطايي متوجه شخص كارگزار دانند،  انون ندارند.  آنها ميتعهدي نسبت به تبعيت از ق

اي)،  اند (همان كارت كارگزاري اجاره است و لذا براي استفاده حداكثري از مجوزي كه تهيه كرده

پذيرند، چه بسا هرچه كار غير قانوني تر باشد بهتر است زيرا نان و  اي را مي ترخيص هر محموله

ل شدگان به شغل رسد الزم است تا به نحوي از اشتغال واقعي قبو لذا بنظر مي  آبش بيشتر است.

مينان حاصل شود.  شايد اتحاديه كارگزاران گمركي بهترين مكان براي كارگزاري گمركي اط

اخذ تائيديه اتحاديه كارگزاران گمركي و گمرك محترم بتواند از طريق شناسايي اينگونه افراد باشد 

  تمديد پروانه فعاليت، استمرار فعاليت واقعي نامبردگان را رصد نمايد. ندر هنگام صدور و همچني

هاي صنفي به دليل نوع همكاري و ارتباط با اعضا، هميشه از وضعيت واقعي فعاليت اعضاء  اتحاديه

 مطلع هستند

ورود كارگزاران جديد و با توجه به ركود حاكم بر فضاي اقتصادي، امكان انجام رقابتهاي ناسالم با  -8

بين اعضا و همچنين سردرگمي صاحبان كاال در ارجاع امور ترخيص كاالهايشان به كارگزاران 

نون قانون اصالح قا 2قانون امور صنفي و همچنين ماده  2محتمل خواهد بود.  از آنجا كه طبق ماده 

قانون امور گمركي، كارگزاران گمركي از شمول قانون امور  129و  128امور صنفي و وفق مواد 

صنفي خارج شده و لذا امكان تعيين نرخ كارمزد خدمات آنها در حيطه اين قانون وجود ندارد، شايسته 

و همچنين با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و است گمرك محترم به عنوان سازمان متولي 

سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان به اين مهم اقدام نمايد تا ضمن تنظيم فعاليت 

 كارگزاران، شفافيت و تشويق الزم در ارجاع امور صاحبان كاال به كارگزاران انجام پذيرد.

  اصغر مظاهري

  كارگزار گمركي
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