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تعاونی های مرزنشین

چه کسی مخاطب گزارش است؟ 
معاونت.امور.تعاون.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی.��
تعاونی.های.مرزنشین.��
مجلس.شورای.اسالمی.��
وزارت.صنعت،.معدن،.تجارت.��

پیام های کلیدی گزارش
لزوم.توجه.بیش.از.پیش.سیاست.گذاران.و.برنامه.ریزان.به.رونق.تعاونی.های.مرزنشین.��
نقش.کلیدی.تعاونی.های.مرزنشین.در.زمینه.اشتغال.��
اثرگذاری.و.نقش.ویژه.دولت.در.ساماندهی.ظرفیت.های.تعاونی.های.مرزنشین.در.جلوگیری..��

از.قاچاق

خالصه اجرایی
نوشتار.حاضر.با.هدف.مروری.اجمالی.بر.ضرورت،.الزامات.و.ظرفیت.تعاونی.های.مرزنشین.
پرداخته.است..ضمن.اینکه.تالش.شده.است.در.خصوص.تعاونی.های.مرزنشین.که.این.روزها.
مورد.توجه.کمتری.قرار.گرفته.اند.توضیحاتی.ارائه.و.مشکالت.این.تعاونی.ها.شناسایی.و.در.نهایت.

راه.کارهای.کاربردی.ارائه.شوند..
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تعاونی های مرزنشین 
تعاون.به.عنوان.نوعی.از.همیاری.و.همکاری.از.گذشته.های.دور.در.اشکال.مختلف.وجود.
داشته.است..چنانچه.علل.شکل.گیری.آن.را.مورد.مداقه.قرار.دهیم،.بر.عامل.ناتوانی.انسان.از.یکسو.
و.نیاز.او.از.سوی.دیگر.صحه.گذاشته.می.شود..صرف.نظر.از.عوامل.سیاسی.که.بعضا.ظهور.و.افول.
آن.بستگی.به.میزان.توانایی.فرد.با.ناتوانی.فرد.با.جامعه.داشته.است..در.تاریخ.معاصر.حتی.پس.از.
رونق.نظام.سرمایه.داری.و.تجهیز.آن.با.سپهر.فنی.)فن.آوری(.به.دلیل.خصلت.این.نظام.در.ایجاد.
شکاف.در.بین.طبقات.اجتماعی.و.ورشکستگی.واحدهای.تولیدی.کوچک.شاهد.شکل.گیری.نوع.
جدیدی.از.تعاونی.ها.در.عرصه.های.تولید،.توزیع.و.مصرف.می.باشیم..ضرورت.چنین.اقدامی.در.
کشورهای.در.حال.توسعه.که.عمدتا.از.الگوی.نظام.سرمایه.داری.)از.نوع.وابسته(.تبعیت.می.کنند،.
بیشتر.احساس.می.شود..در.کشور.ما.نیز.از.اوایل.سده.بیستم.اقدام.به.تاسیس.انواع.تعاونی.ها.شده.
است.که.یکی.از.آن.ها.تعاونی.های.مرزنشین.بوده.و.عمال.از.اواخر.نیمه.اول.سده.ی.بیستم.این.
تعاونی.ها.در.ایران.شروع.به.کار.نموده.و.نهایتا.در.سال.های.اخیر.شناخته.تر.شده.اند..تعاونی.های.
مرزنشین.از.جمله.تعاونی.های.موجود.در.کشور.است.که.عملیات.ان.ها.به.طور.کلی.در.ارتباط.
با.صادرات.و.واردات.می.باشد.و.این.عملیات.در.چارچوب.قوانین.مربوط.به.مبادالت.مرزی.
که.سالیانه.در.قوانین.و.مقررات.صادرات.و.واردات.کشور.منعکس.می.گردد.صورت.می.پذیرد..

)ابراهیم.زاده.و.همکاران،.1384(.
مرزنشینان.کشور.از.همان.ابتدای.به.نظم.در.امدن.فعالیت.های.بازرگانی.خارجی.و.پس.از.
تاسیس.گمرک.ایران.توسط.بلژیکی.ها.اجازه.یافتند.که.کاالهایی.نظیر.دام.زنده،.علوفه،.غالت.و.
غیره.را.به.ازای.هر.نفر.تا.هزار.ریال.به.خارج.از.کشور.صادر.نمایند..اولین.قانون.مبادالت.مرزی.
جهت.مرزنشینان.در.سال.1344.تحت.عنوان.قانون.مبادالت.مرزی.به.پیشنهاد.هیات.دولت.به.
تصویب.رسید.و.باالخره.بر.اساس.تبصره.ی.الحاقی.ماده.4.قانون.مبادالت.مرزی.در.سال.1348.
شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.در.سه.استان.سیستان.و.بلوچستان،.هرمزگان.و.بوشهر.تشکیل.
شده.و.توانستند.نسبت.به.صدور.و.ورود.کاالهای.موضوع.مبادالت.مرزی.و.انجام.تشریفات.
گمرکی.اقدام.نمایند..)نورمحمدی،.1371(.بر.اساس.آن.قانون.انواع.کاالهایی.که.مرزنشینان.مجاز.
به.صدور.و.ورود.آن.بودند.مشخص.و.مقرر.گردید.که.هر.سال.برای.ساکنین.مرزی.فوق.الذکر.
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کارت.مرزنشینی.صادر.شود..اما.عمال.کار.مبادالت.تنها.توسط.تعداد.اندکی.ان.هم.از.طریق.خرید.

ارزان.کارت.ها.از.دیگران.انجام.می.پذیرفت.و.از.سوی.دیگر.در.واردات.کاال.نیز.کشش.بازار.مطرح.

نبود.و.از.این.رو.با.اقبال.خوبی.رو.به.رو.نشد.و.از.گستردگی.الزم.برخوردار.نگردید..)جمعه.
پور،.1399(.

پس.از.پیروزی.انقالب.اسالمی.ایران،.دالیلی.چند.باعث.فعالیت.مجدد.تعاونی.های.مرزنشینان.

و.رونق.مبادالت.مرزی.گردید.که.از.آن.جمله.می.توان.به.محدودیت.های.وارداتی.و.همچنین.

اختالف.بین.نرخ.ارز.رسمی.و.بازار.آزاد.به.ویژه.امکان.وجود.صرفه.ی.اقتصادی.در.ایتفاده.از.قانون.

مبادالت.مرزی.اشاره.کرد..البته.استفاده.از.مزایای.فوق.به.طور.انفرادی.برای.مرزنشینان.چندان.

میسر.نبود.و.در.نتیجه.انگیزه.برای.تشکیل.تعاونی.های.مرزنشینان.قوت.گرفت.به.طوری.که.در.

سال.1361.سازمان.مرکزی.تعاون.کشور،.جهت.هماهنگ.و.متشکل.نمودن.مرزنشینان.در.استفاده.

از.قانون.مبادالت.مرزی.اقدام.به.تشکیل.تعاونی.های.مرزی.به.صورت.گسترده.نمود..)طالب،.
1376(.برخی.از.اهداف.مترتب.بر.این.اقدام.در.آن.سال.ها.عبارت.بود.از:.

امکان.استفاده.ی.بهتر.از.مبادالت.مرزی.برای.مرزنشینان.و.توزیع.صحیح.و.عادالنه.ی.کاال.��
سوق.دادن.مرزنشینان.از.قاچاق.به.سمت.یک.فعالیت.سالم.و.مشروع.اقتصادی.��
شکستن.بازار.سیاه.مواد.غذایی.و.کاالهای.ضروری.در.منطقه.)مناطق.مرزی(..��
بهره.گیری.مناسب.تر.از.مبادالت.مرزی.برای.اعمال.سیاست.توسط.دولت؛..��
جهت.دهی.به.فعالیت.مرزنشینان.از.قاچاق.کاال.به.سمت.تجارت.سالم؛..��
امکان.تأمین.مناسب.مواد.غذایی.و.کاالهای.ضروری.در.مناطق.مرزی؛..��
تسهیل.در.عرضه.مایحتاج.مورد.نیاز.به.مناطق.دورافتاده.و.مرزی؛..��
پیشگیری.از.مهاجرت.و.توقف.تخلیه.جمعیتی.این.مناطق؛..��
بهبود.وضع.معیشتی.مردم.منطقه.از.طریق.تأمین.درآمد.برای.آنان؛..��
استفاده.مرزنشینان.از.مزایای.قانون.مبادالت.مرزی؛..��
تجمع.تشکل.مرزنشینان.وتعامالت.درون.منطقه.ای؛..��
مبارزه.با.گرانی.و.تورم.مواد.غذایی.به.دلیل.کمبودهای.عرضه.این.مواد.در.این.مناطق؛..��
تنوع.بخشی.به.درآمد.افراد.و.کاهش.آسیب.پذیری.آن.ها.از.وابستگی.به.کشاورزی.یا.دامداری؛..��
تقویت.اعتماد.افراد.منطقه.نسبت.به.دولت.و.خنثی.شدن.تبلیغات.سوء.بیگانگان؛..��
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ایجاد.روحیه.تعاون.و.همکاری.بین.جمعیتهای.اقلیت.در.مناطق.مرزی.وهمگرایی.ملی.��

بهبود وضع مردم منطقه و ایجاد رفاه برای آنان
ایران.با.داشتن.16.استان.مرزی،.همسایگی.با.15.کشور.آسیایی.و.داشتن.8755.کیلومتر.مرز.
مشترک.دارای.قابلیت.های.متعددی.برای.تجارت.خارجی.است..نوسانات.بازارهای.نفتی.و.اتکای.
اقتصاد.ایران.به.درآمد.نفت،.تحریم.اقتصادی.و.محدودیت.های.بین.المللی.برای.داشتن.روابط.
خارجی.با.سایر.کشورها،.رشد.صنایع.کوچک.در.کشور.چین.و.تسخیر.بازارهای.خاورمیانه.
و.جهان.و.ناتوانی.کشور.در.رقابت.خارجی.با.کشورهای.توسعه.یافته.همه.و.همه.از.عوامل.
تهدید.کننده.تجارت.خارجی.می.باشند..نا.امنی.های.مناطق.مرزی،.قاچاق.کاال،.پایین.بودن.سطح.
توسعه.در.استان.های.مرزی.و.همچنین.استان.های.مرزی.همسایگان.شرقی.و.نیاز.مبرم.به.ثبات.
جمعیت.مناطق.مرزی.لزوم.فعالیت.های.تجاری.در.مرزها.را.افزایش.داده.است..از.دیگر.سو.
شکل.گیری.قطب.های.توسعه.در.مرکز.و.غرب.کشور.نباید.توجه.دولتمردان.و.برنامه.ریزان.چه.در.
سطح.ملی.و.چه.در.سطح.منطقه.ای.را.از.نواحی.پیرامونی.به.خصوص.نواحی.مرزی.شرق.کشور.
باز.دارد..وجود.نا.امنی.در.این.مرزها.با.توجه.به.تاریخچه.نا.امنی.در.کشور.افغانستان.و.نقش.آن.
به.عنوان.بزرگترین.تولید.کننده.مواد.مخدر.در.جهان،.همگرایی.قومیت.ها.در.طرف.مرز.و.استقرار.
نیروهای.آمریکایی.و.اروپایی.خود.بحث.گسترده.ای.است..تعاونی.های.مرزنشینان.می.توانند.از.

عمده.عوامل.توسعه.اجتماعی.و.اقتصادی.مناطق.مرزی.باشند..)زرقانی،.1386(.
در.کشورهای.مختلف.دولتمردان.از.ادوار.گذشته.به.این.فکر.افتادند.که.چگونه.مرزنشینان.
نواحی.مرز.دریایی،.آبی.و.زمینی.را.از.مزیت.هایی.برخوردار.نمایند.تا.به.عنوان.نظامیان.غیر.رسمی.
در.مرزها،.با.دلگرمی.و.آرامش.بیشتر.ماندگار.شوند.و.زیست.نمایند؛.چرا.که.اولین.تعارض.

دشمنان.خارجی.در.مرزها.متوجه.زندگی،.دارایی.و.ناموس.مرزنشینان.است..دربیشتر
چرا.که.اولین.تعارض.دشمنان.خارجی.در.مرزها.متوجه.زندگی،.دارایی.و.ناموس.مرزنشینان.
است..دربیشتر.ممالک.جهان.از.آمریکای.شمالی.گرفته.تا.کشورهای.بزرگ.وکوچک.حوزة.دریای.
کارائیب.آمریکای.التین،.خاورمیانه،.آسیای.جنوب.شرقی.وخاوردور،.بیشترین.نوع.فعالیت.های.
انجام.گرفته.در.مناطق.مرزی.به.فعالیت.های.غیر.مجاز.و.غیرقانونی.از.جمله.قاچاق.انواع.کاال.

اختصاص.دارد..
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از.آنجایی.که.تعاونی.های.مرزنشین.در.نقاط.مرزی.و.مبادالتی.و.حساس.کشور.تشکیل.

شده.اند.لزوم.رعایت.قوانین.و.مقررات.از.اهمیت.باالیی.برخوردار.است..از.این.رو.در.این.بخش.
به.الزامات.قوانین.و.مقررات.کاری.تعاونی.های.مرزنشین.اشاره.شده.است:.

قانون ساماندهی مبادالت مرزی
اهالی.کلیه.بخش.های.مرزی.استان.های.کشور،.به.استثنای.بخش.های.مربوط.به.مراکزشهرستانها،.

با.دریافت.کارت.مبادالت.مرزی.مشمول.تسهیالت.مبادالت.مرزی.خواهند.بود.
تبصره.1-.استان.های.گیالن.و.مازنداران.از.شمول.این.ماده.مستثنی.بوده.و.شهرستان.های.المرد.

و.دشتستان.مشمول.ماده.یاد.شده.می.باشند..
تبصره.2-.کارت.مبادالت.مرزی.توسط.اداره.بازرگانی.محل.ودر.صورت.نبودن.آن.بخشداری.
محل،.در.اسفند.ماه.هر.سال.تا.پایان.فروردین.ماه.سال.بعد.به.نام.سرپرست.خانواده.صادر.می.گردد.
و.به.مدت.یک.سال.اعتبار.دارد..تمدید.کارتهای.مبادالت.مرزی.برای.سالهای.بعد.نیز.موکول.به.

انجام.تشریفات.مقرر.در.این.ماده.خواهد.بود..
تبصره.3-.نوزادان.خانوارهای.دارنده.کارت.مبادالت.مرزی.در.صورتی.که.عضو.ششم.به.بعد.

خانواده.باشند،.مشمول.تسهیالت.مبادالت.مرزی.نخواهند.بود..
ماده.16-.دارندگان.کارت.مبادالت.مرزی.می.توانند.با.تحویل.کارت.خود.به.شرکت.تعاونی.

مرزنشینان.محل،.در.آن.عضوشوند..
شرکت.تعاونی.پس.از.دریافت.کارت،.مهر.خود.را.در.محل.مخصوص.روی.کارت.خواهد.زد..
شرکت.مذکور.فهرستی.از.کارتهایی.که.دریافت.و.مهر.نموده.را.تهیه.کرده.و.به.تأیید.اداره.بازرگانی.

یا.بخشداری.محل.می.رساند.
شرکت.تعاونی.می.تواند.با.ارائه.فهرست.مذکور.به.میزان.مجموع.سهمیه.اعضای.خود.در.
چارچوب.مقررات.مربوط.اقدام.به.مبادله.مرزی.نماید..خانوارهایی.که.کارت.آن.ها.توسط.تعاونی.
مهر.نشده.ومایل.به.عضویت.درتعاونی.نیستند.یا.تعاونی.در.محل.آنان.تشکیل.نگردیده.است،.

می.توانند.باارائه.کارت.خود.بدون.حق.توکیل.درحد.سهمیه.تعیین.شده.مبادله.مرزی.نمایند.
تبصره.1-.سقف.ارزش.کاالهای.قابل.ورود.توسط.خانوارهای.مرزنشین.وشرکت.های.تعاونی.
مرزنشینان.به.میزان.دویست.میلیون.)000ر000ر200(.دالر.در.هرسال.تعیین.می.شود.تعیین.سهمیه.
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هر.یک.از.استان.های.مشمول.تسهیالت.مبادالت.مرزی.از.رقم.مذکور.بر.عهده.کمیته.مندرج.
درتبصره.)1(.ماده.)17(.این.تصویب.نامه.خواهد.بود..

تبصره2-.شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.می.توانند.همانند.سایر.اشخاص.حقوقی،.خارج.از.

مقررات.مربوط.به.مبادالت.مرزی.در.چارچوب.مقررات.عمومی.صادرات.و.واردات.اقدام.به.

صادرات.و.واردات.کاال.نمایند..انجام.فعالیت.های.تجاری.موضوع.این.تبصره.عالوه.بر.سقف.
مشخص.شده.در.تبصره.)1(.این.ماده.خواهد.بود..

تبصره.3-.وزارت.تعاون.موظف.است.نظارت.خود.را.بر.شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.به.

صورتی.اعمال.نمایدکه.اقدامات.شرکت.های.مزبور.مانع.از.اشتغال.مولد.دراستان.های.مربوط.نشود..

تبصره.4-.بخشی.از.سود.حاصل.از.صادرات.و.واردات.شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.با.

هدایت.و.نظارت.تعاون.برای.سرمایه.گذاری.در.زمینه.ایجاد.وتوسعه..واحدهای.اشتغال.زا.در.
محدوده.جغرافیایی.محل.استقرار.شرکت.های.مزبور.به.مصرف.خواهد.رسید..

ماده.17-.دارندگان.کارت.مبادالت.مرزی.یا.شرکت.تعاونی.آنان.مجازند.کلیه.کاالهایی.را.که.

صادرات.آن.ها.مجاز.است.یا.با.صادرات.آن.ها.موافقت.کلی.شده.است،.بارعایت.سایر.مقررات.

درحد.سقف.ارزشی.پانصد.هزار.)000ر500(.ریال.برای.هر.نفر.درهر.سال،.صادر.کرده.ودر.

مقابل،.بدون.اخذ.مجوزهای.مقرر.در.جداول.مقررات.صادرات.و.واردات.درحد.سقف.مزبور.
اقدام.به.واردات.کاالهای.مورد.نیاز.خود.نمایند..

تبصره.1-.فهرست.نوع.و.مقدار.کاالهای.قابل.ورود.توسط.مرزنشینان.و.میزان.معافیت.

گمرکی.آن.ها.و.همچنین.تغییرات.بعدی.آن.توسط.کمیته.ای.زیر.نظر.وزارت.بازرگانی.و.متشکل.

از.وزارتخانه.های.تعاون.وکشور.تهیه.می.شود.و.پس.از.تصویب.اکثریت.وزرای.عضو.کمیسیون.
اقتصاد.هیأت.دولت.با.رعایت.ماده.)19(.آیین.نامه.داخلی.هیأت.دولت.قابل.صدور.خواهد.بود.
تبصره.2-.تعهد.ارزی.برای.صدور.کاال.توسط.دارندگان.کارت.مبادالت.مرزی.یا.شرکت.
تعاونی.آنان.در.گمرک.تودیع.می.شود..مهلت.ورود.کاالی.وارداتی.هشت.ماه.از.تاریخ.تودیع.تعهد.
ارزی.کاالی.صادراتی.خواهد.بود..درصورتی.که.کاالی.وارداتی.ظرف.مهلت.مقرر.وارد.نشود،.
گمرک.جمهوری.اسالمی.ایران.موظف.است.عدم.ایفای.تعهد.را.جهت.پیگیری.قانونی.به.بانک.

مرکزی.جمهوری.اسالمی.ایران.منعکس.نماید..
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تبصره.3-.شرایط.مبادله.کاال.توسط.دارندگان.کارت.مبادالت.مرزی.یا.شرکت.تعاونی.آنان.به.
شرح.زیر.می.باشد:.

کاالی.وارداتی.ساخت.یامحصول.کشورهای.ممنوع.المعامله.نباشد.
انجام.صادرات.و.واردات.کلیه.کاالها.منوط.به.رعایت.مقررات.بهداشت.انسانی،.دامی.و.نباتی.

ومقررات.مربوط.به.انرژی.اتمی.می.باشد..)سایت.خانه.تعاون.ایران(.

اهداف تشکیل تعاونی های مرزنشینان
با.مطالعه.روند.شکل.گیری.مبادالت.مرزی.و.ارائه.تسهیالت.مربوط.به.مرزنشینان،.این.نکته.به.
وضوح.مشخص.می.شود.که.در.گذشته.علت.اصلی.برقراری.تسهیالت.واردات.صادرات.برای.
ساکنان.مرزی،.نوعی.حمایت.در.جهت.جلوگیری.از.تخلیه.جمعیتی.این.مناطق.و.پیشگیری.از.
پیامدها.و.آثار.سوء.آن.بوده.ولی.در.سال.1361.جهت.سازماندهی.افراد.مرزنشین.تصمیم.به.تشکیل.
تعاونی.های.مرزی.با.اهداف.دقیق.تری.گرفت..)صانعی،.1372(.به.هر.حال.یکی.از.اهداف.عمده.
اعطای.تسهیالت.به.مبادالت.مرزی،.ایجاد.اشتغال.و.درآمد.مناسب.حاشیه.ای.در.کنار.فعالیت.های.
معمول.این.مناطق.برای.مرزنشینان.جهت.نگهداشت.جمعیت.در.مناطق.مرزی.و.تثبیت.مسائل.
امنیتی.بوده.و.تجربه.نشان.داده.است.که.هرگاه.به.گونه.ای.این.تسهیالت.کاهش.یابد.بالفاصله.آثار.
خود.را.در.مهاجرت.مردم.این.مناطق.و.رونق.مبادالت.قاچاق.جهت.جایگزین.نمودن.مبادالت.
یاد.شده.نشان.داده.است..از.سوی.دیگر.خود.این.مسائل.نیز.باعث.ایجاد.مشکالت.امنیتی،.سیاسی.
و.دفاعی.در.این.مناطق.حساس.از.کشور.شده.است..به.طور.کلی.عمده.ترین.اهداف.شکل.گیری.
شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.در.ابعاد.اقتصادی.و.اجتماعی.را.می.توان.به.شرح.زیر.بیان.نمود:.

بهره.گیری.مناسب.تر.از.مبادالت.مرزی.برای.اعمال.سیاست.توسط.دولت؛..��
جهت.دهی.به.فعالیت.مرزنشینان.از.قاچاق.کاال.به.سمت.تجارت.سالم؛..��
امکان.تأمین.مناسب.مواد.غذایی.و.کاالهای.ضروری.در.مناطق.مرزی؛..��
تسهیل.در.عرضه.مایحتاج.مورد.نیاز.به.مناطق.دورافتاده.و.مرزی؛..��
پیشگیری.از.مهاجرت.و.توقف.تخلیه.جمعیتی.این.مناطق؛..��
بهبود.وضع.معیشتی.مردم.منطقه.از.طریق.تأمین.درآمد.برای.آنان؛..��
استفاده.مرزنشینان.از.مزایای.قانون.مبادالت.مرزی؛..��
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تجمع.تشکل.مرزنشینان.وتعامالت.درون.منطقه.ای؛..��
مبارزه.با.گرانی.و.تورم.مواد.غذایی.به.دلیل.کمبودهای.عرضه.این.مواد.در.این.مناطق؛..��
تنوع.بخشی.به.درآمد.افراد.و.کاهش.آسیب.پذیری.آن.ها.از.وابستگی.به.کشاورزی.یا.دامداری؛..��
تقویت.اعتماد.افراد.منطقه.نسبت.به.دولت.و.خنثی.شدن.تبلیغات.سوء.بیگانگان؛..��
ایجاد.روحیه.تعاون.و.همکاری.بین.جمعیتهای.اقلیت.در.مناطق.مرزی.وهمگرایی.ملی.��
مبارزه.با.گرانی.و.تورم.مواد.غذایی.به.دلیل.کمبودهای.عرضه.این.مواد.در.این.مناطق؛..��

اولین.امتیاز.برای.مرزنشینان.در.سال.1331.بر.اساس.الیحه.قانون.تشویق.صادرات.تصویب.

شد.و.ساکنان.مناطق.مرزی.بر.اساس.آن.از.پرداخت.عوارض.گمرکی.معاف.گردیدند..به.مرور.

زمان.این.تسهیالت.برای.ساکنان.مناطق.مرزی.افزایش.یافت.تا.اینکه.در.سال.1344.قانون.مبادالت.

مرزی.به.تصویب.رسید..متعاقب.آن.در.سال.1361.سازمان.مرکزی.تعاون.کشور.به.جهت.

ساماندهی.افراد.مرزنشین.تصمیم.به.تشکیل.و.گسترش.تعاونی.های.مرزنشینان.گرفت..سپس.در.

سال.های.1372.قانون.مقررات.صادرات.و.واردات.به.تصویب.مجلس.شورای.اسالمی.رسید.و.

در.سال.1384.مورد.بازنگری.قرار.گرفت..)وزیر،.1387(.گفتنی.است.در.نمودار.زیر.تعداد.کل.
تعاونی.های.مرزنشینان.به.تفکیک.استان.نشان.داده.شده.است:.
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نقاط قوت تعاونی های مرزنشینان
افزایش.مبادالت.تعاونی.و.رونق.اقتصادی.آن.به.کسب.درآمدهای.جانبی.در.کنار.سایر.
فعالیت.های.اقتصادی.منطقه.کمک.کرده.و.مانع.از.تخلیه.مناطق.مرزی.شرق.کشور.خواهد.شد..
سابقه.عملکرد.مطلوب.و.فعالیت.های.چشمگیر.تعاونی.های.مرزنشینان.در.شرایط.مساعد.

کاری.و.خدمات.در.کسب.رفاه.خانواده.های.عضو.اثرگذار.بوده.اند..
در.مناطق.مرزنشین.چون.سطح.و.کیفیت.زندگی.افراد.نسبتا.پایین.است.تعاونی.های.مرزنشین.
برای.کمک.به.سطح.معیشت.این.افراد.تاسیس.شده.اند..این.تعاونی.ها.در.افزایش.درآمد.خانوار.
اثرگذار.بوده.و.کاالهای.مجاز.مصرفی.اهالی.مرزنشین.را.تامین.کرده.و.تا.حد.زیادی.به.رفع.

نیازهای.افراد.منطقه.کمک.کرده.است..
ساختار.تعاونی.ها.از.نظر.بعد.تشکیالتی.این.توان.را.دارد.که.در.یک.منطقه.با.توجه.به.وجود.
امکانات.و.منابع.انسانی.و.مادی.بالقوه.محلی.و.منطقه.ای.در.مناطق.مرزی.به.صورت.چند.منظوره.

عمل.نماید..
با.توجه.به.جمعیت.بسیار.باال.و.مهم.ساکنان.مناطق.مرزی.این.امکان.وجود.دارد.با.تشکیل.

تعاونی.های.قوی.گام.موثری.در.توسعه.پایدار.منطقه.برداشت..
یار.ایجاد.اشتغال.از.عوامل.مثبت.اصلی.و.کلیدی.این.تعاونی.ها.به.شمار.می.آید.چرا.که.امروزه.
مساله.اشتغال.و.یافتن.شغل.در.بین.جوانان.جامعه.دارای.اهمیت.بسیار.باالیی.است.و.همین.امر.
باعث.شده.جوانان.برای.یافتن.شغل.مجبور.به.ترک.محل.زندگی.خود.نباشند.و.بتوانند.با.شناسایی.

پتانسیل.های.متفاوت.منطقه.وارد.محیط.کار.شوند..
تعداد.زیادی.از.افراد.به.عنوان.گردشگر.می.توانند.از.مرزها.و.بازارچه.های.مرزی.بازدید.داشته.
باشند.و.این.امر.نقش.بسزایی.در.رونق.اقتصادی.یک.منطقه.و.به.وجود.آمدن.مشاغل.جدید.دارد..

مراجعه.هر.باره.گردشگران.به.اقتصاد.منطقه.مرزی.کمک.چشمگیری.می.کند..
مناطق.مرزنشین.به.لحاظ.موقعیت.جغرافیایی.در.معرض.خطر.بیشتری.هستند..تامین.امنیت.

اقتصادی.و.اجتماعی.منطقه.از.دیگر.مزایای.تعاونی.های.مرزنشین.به.شمار.می.آید..
انسان.موجودی.است.با.نیازهای.متفاوت،.می.توان.از.طریق.این.تعاونی.ها.پتانسیل.های.منطقه.
را.شناسایی.و.اولویت.نیازهای.ساکنین.منطقه.را.در.نظر.گرفت.و.مطابق.با.نیازهای.آنان.واردات.و.
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صادرات.کاالها.انجام.گیرد..از.طریق.جا.به.جایی.کاالها.داد.و.ستد.نیز.رونق.پیدا.می.کند..
صادرات.و.واردات.کاالهای.متفاوت.باعث.می.شود.صادرات.کاالهای.غیر.نفتی.هم.در.جریان.

اقتصادی.باشد..
این.تعاونی.ها.به.سالم.سازی.اقتصاد.کمک.کرده.و.فعالیت.های.اقتصادی.بدون.تخلف.صورت.

خواهد.گرفت..
با.تشکیل. تیمی.و.همکاری.است.. تقویت.روحیه. به. تعاونی.ها.کمک. از.تشکیل. هدف.
تعاونی.های.مرزنشین.روحیه.تیمی.تقویت.می.شود.و.اعضای.تعاونی.به.صورت.یک.سیستم.عمل.
می.کنند..اعضای.تعاونی.ها.به.عنوان.عناصر.اصلی.یک.سیستم.به.شمار.می.آیند.که.همه.با.هم.در.
تعامل.هستند.تا.به.هدف.اصلی.تشکیل.تعاونی.مرزنشین.برسند..اگر.یک.جز.وظیفه.خود.را.به.
درستی.انجام.ندهد.اختالل.در.فعالیت.کل.تعاونی.ایجاد.و.راه.رسیدن.به.هدف.دشوار.خواهد.شد..

زمینه های اجتماعی تأثیرگذاری شرکت های تعاونی مرزنشینان
تفکیک.زمینه.های.تأثیرگذاری.اجتماعی.و.اقتصادی.امری.مشکل.و.در.بسیاری.از.موارد.
غیرقابل.تفکیک.می.باشد.ولی.در.این.قسمت.سعی.شده.است.تا.به.تفضیل.به.بیان.برخی.از.آن.ها.

که.شاید.در.ابعاد.اقتصادی.نیز.تأثیر.گذار.باشند،.اشاره.گردد..

از منظر جمعیت شناسی
تجربه.فعالیت.های.مرزی.در.زمینه.مبادالت.کاال.و.ارائه.تسهیالت.ویژه.به.این.قشر.در.طول.
سالیان.متمادی.نشان.داده.است.که.همواره.بین.میزان.تسهیالت.ویژه.داده.شده.به.ساکنان.این.

مناطق.با.ماندگاری.جمعیت.در.این.مناطق.رابطه.مستقیم.برقرار.بوده.است..

مسائل قاچاق
در.صورت.نبود.ساختارهای.قانونی.و.حقوقی.مشخص.نظیر.شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان،.
افراد.مرزنشین.به.صورت.پراکنده.و.غیرسامان.یافته.اقدام.به.مبادالت.می.نمایند.که.این.پراکندگی.
فعالیت.موجب.بروز.و.ظهور.پدیده.قاچاق.نیز.می.شود..اما.فعالیت.افراد.مرزنشین.در.ساختار.
شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.موجب.می.گردد.تا.رسمیت.مبادالت.اجازه.ظهور.مبادالت.قاچاق.

را.به.حداقل.ممکن.برساند..
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قانون گریزی، جرایم و ناهنجاری ها
با.توجه.به.اینکه.مناطق.مرزی.هر.کشور.از.جمله.آسیب.پذیرترین.نقاط.هر.کشور.چه.از.
نظر.نظامی.و.چه.سیاسی.و.اقتصادی.می.باشند،.بنابراین.مرزنشینان.همواره.در.معرض.آسیب.های.
اجتماعی.متعددی.قرار.دارند.و.این.ریسک.باال.و.در.معرض.خطر.بودن.به.صورت.موضوعی.
عجین.شده.با.ساختار.زندگی.مرزنشینان.در.آمده.است.که.تشکل.یافتن.جوامع.مرزی.در.قالب.

شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.تا.حد.بسیار.باالیی.از.این.ناهنجاری.ها.جلوگیری.می.کند..

سرمایه اجتماعی
مناطق.مرزی.با.توجه.به.شرایط.خاص.محیطی.و.اجتماعی.که.در.آن.جا.حاکم.است،.عمومًا.
ضریب.امنیت.اجتماعی.و.سرمایه.اجتماعی.پایین.تری.نسبت.به.سایر.نقاط.کشور.دارا.می.باشند..
مشارکت.مرزنشینان.در.قالب.شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.و.ایجاد.ساختار.رسمی.برای.فعالیت.
هدفمند.آنان.ضمن.ارائه.برخی.از.تسهیالت.ویژه،.می.تواند.احساس.سهیم.بودن.این.افراد.را.
در.ساختار.رسمی.اقتصاد.کشور.تقویت.نمایند.و.انگیزش.مشارکت.دسته.جمعی.برای.اهداف.
مشترک،.می.تواند.سرمایه.اجتماعی.را.در.مناطق.مرزی.گسترش.داده.و.موجب.اعتماد.باالتر.افراد.

را.فراهم.آورد..

انسجام اجتماعی
ایجاد.منافع.مشترک.در.اثر.شکل.گیری.تعاونی.های.مرزنشینان.در.سطوحی.دیگر.می.تواند.
گسترش.انسجام.اجتماعی.در.کشور.و.جلوگیری.از.واگرایی.از.سرزمین.اصلی.را.در.مناطق.مرزی.
فراهم.آورد..تعاونی.های.مرزنشینان.با.متشکل.کردن.افراد.مرزنشین.و.دادن.هویت.قانونی.و.رسمی.
به.فعالیت.آنان.و.اخذ.تسهیالت.قابل.توجه.از.دولت.این.امکان.را.فراهم.می.نماید.که.میزان.اعتماد.
متقابل.و.همکاری.افراد.مرزنشین.با.دولت.و.دولت.با.مرزنشینان.را.در.سطحی.مناسب.ارتقاء.دهد..

عدالت اجتماعی
پیدایش.شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.و.ارائه.تسهیالت.ویژه.قانونی.و.مالی.به.آن.ها.می.تواند.
در.خالف.این.مسأله.حرکت.نماید..شرکت.های.تعاونی.یاد.شده.از.طریق.مشارکت.افراد.مرزنشین.
تأسیس.می.گردد.و.بنابراین.قادر.است.تا.به.عنوان.یک.نهاد.اجتماعی.و.اقتصادی.حافظ.منافع.
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جوامع.مرزنشین.باشد.و.نگاه.به.توسعه.مناطق.مرزی.را.به.طور.تخصصی.دنبال.نمایند.تا.از.قافله.
توسعه.سایر.مناطق.کشور.عقب.نماند..

نظام آماری و اطالعاتی
فعالیت.پراکنده.مرزنشینان.در.قالب.شرکت.های.تعاونی.مرزنشین.به.شکل.گیری.یک.نظام.
جامع.آماری.و.اطالعاتی.که.از.نوع.فعالیت.آن.ها.و.همچنین.سایر.جوانب.مرتبط.با.زندگی.
مرزنشینان.کمک.فراوانی.می.نماید.که.خود.می.تواند.در.مراحل.بعدی.به.نحو.شایسته.ای.در.اختیار.
برنامه.ریزان.و.تصمیم.گیران.اقتصادی.و.اجتماعی.کشور.قرار.بگیرد.تا.با.در.نظر.گرفتن.وضعیت.

قبلی.در.ترسیم.وضعیت.مطلوب.کمترین.انحراف.را.داشته.باشند..

استقرار نهادهای مدنی و حقوقی
مناطق.مرزی.معموال.تا.حدودی.از.قید.و.بند.ساختارهای.تشکیالتی.منسجم.و.ساختارهای.
حقوقی.مرسوم.در.جوامع.کم.بهره.هستند..شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.در.مناطق.مرزی.به.
عنوان.یک.نهاد.مدنی.و.حقوقی.رسمی.فعالیت.خود.را.در.دور.افتاده.ترین.مناطق.نسبت.به.مرکز.
کشور.دارا.می.باشند..این.فعالیت.می.تواند.تأثیرگذاری.خود.را.از.راه.های.مختلفی.ارائه.نماید..

گسترش روحیه مشارکت و تعاون
ایجاد.منافع.مشترک.از.طریق.تشکیل.تعاونی.های.مرزنشینان.و.گرد.هم.قرار.دادن.افراد.در.
قالب.یک.شرکت.تعاونی.روحیه.تعاون.و.همکاری.را.در.مرزنشینان.به.نحو.قابل.مالحضه.ای.
افزایش.می.دهد..این.تعاون.و.همکاری.ها.می.تواند.موجبات.همکاری.های.محلی.بیشتری.را.نیز.

فراهم.آورد..

گسترش صادرات
فعالیت.شرکت.های.تعاونی.مرزنشینان.در.مناطق.مرزی.توانسته.است.تا.در.راستای.سیاست.های.
بازرگانی.خارجی.کشور.نقش.غیرقابل.انکاری.در.بازرگانی.خارجی.داشته.باشد..این.موضوع.
همچنین.اثرات.مطلوبی.را.بر.فعالیت.پیله.وران.فعال.در.این.مناطق.گذاشته.و.مبادالت.تجاری.و.
بازرگانی.آن.ها.از.ورود.و.خروج.کاالهای.مصرفی.به.سمت.و.سوی.مبادالت.با.سطوح.باالتری.
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از.تولیدات.ارتقاء.یافته.است..

تنوع منابع درآمدی خانوار
با.توجه.به.اینکه.اکثر.ساکنان.مناطق.مرزی.را.کشاورزان.و.دامداران.تشکیل.می.دهند.و.فعالیت.
این.دو.گروه.شغلی.ارتباط.کامال.مستقیمی.با.وضعیت.اقلیمی.و.طبیعی.منطقه.داشته.و.دارد،.در.
صورت.وقوع.حوادث.طبیعی.نظیر.خشکسالی.و.سایر.حوادث،.وضعیت.معیشتی.این.افراد.به.
شدت.تحت.تأثیر.و.نوسانات.درآمدی.قرار.می.گیرد.و.بنابراین.میزان.آسیب.پذیری.آنان.در.صورت.
اتکا.به.یکی.از.منابع.تأمین.درآمد،.خیلی.زیاد.می.گردد..بنابراین.ایجاد.منبع.تأمین.درآمدی.تحت.
عنوان.مشارکت.در.سهام.تعاونی.مرزنشینان.به.سبد.درآمدی.آنان.اضافه.گردیده.و.تنوع.منابع.

درآمدی.را.ایجاد.می.نمایند..

ارتقا ساختارهای اقتصادی
وجود.یک.ساختار.اقتصادی.فعال.به.نام.شرکت.تعاونی.مرزنشینان.در.مناطق.مرزی،.زمینه.
را.برای.گسترش.خدمات.و.سایر.زیر.بناهای.دیگر.اقتصادی.از.طرف.دولت.فراهم.می.نماید.تا.

موجبات.رونق.اقتصادی.این.مناطق.به.مرور.فراهم.گردد..

برقراری نظام توزیع
با.توجه.به.اینکه.مناطق.مرزی.از.جمله.دور.دست.ترین.مناطق.می.باشند،.معموال.ارائه.خدمات.
توسط.دولت.به.نحو.مطلوبی.صورت.نمی.پذیرد..در.این.حالت.است.که.راه.اندازی.تعاونی.های.
مرزنشین.در.این.مناطق.می.توانند.نقش.دولت.را.در.ارائه.کاالهای.مورد.نیاز.این.افراد.بر.عهده.

بگیرند..
همانطور.که.در.نمودار.زیر.نشان.داده.شده.است.در.بازه.زمانی.سال.1390.تا.سال.1397.
فعالیت.تعاونی.های.مرزنشین.سیر.صعودی.داشته.اما.در.شرایط.فعلی.به.دلیل.شرط.تعهد.ارزی.
که.مهم.ترین.سد.جلوی.فعالیت.های.تعاونی.های.مرزنشین.است.تعاونی.های.مرزنشین.فعالیت.
چندانی.ندارند.و.روند.فعالیت.آن.ها.سیر.نزولی.داشته.و.کمتر.در.معرض.توجه.قرار.دارند..
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از مهم ترین دالیل این عقب ماندگی ها می توان به موارد زیر اشاره داشت

در.تعهد.ارزی.تعاونی.ها.مجبور.هستند.به.صورت.سوری.برای.واردات.کاال.برای.مرز.نشینان.

و.اعضا.صادرات.را.انجام.دهند،.دولت.تاکید.بر.تعهد.ارزی.دارد.چون.این.تعهد.وجود.دارد.بیشتر.
تعاونی.ها.صادرات.را.انجام.نمی.دهند..

چون.صادرات.و.واردات.با.محدودیت.مواجه.شده.است.چرخه.کار.تعاونی.های.مرزنشین.در.
حال.حاضر.قفل.است..

گاها.از.فروش.سوخت.عوایدی.برای.مرزنشینان.واریز.نمی.شود.در.حالی.که.نقش.تعاونی.مرز.

نشینان.به.عنوان.تثبیت.کننده.جمعیت.مرزنشین.به.اثبات.رسیده.اما.آن.طور.که.باید.مورد.حمایت.
قرار.نمی.گیرند..

یک.سری.خالهای.قانونی.در.انتخاب.مدیرعامل.و.اعضای.هیئت.مدیره.در.شرکت.تعاونی.ها.

وجود.دارد،.که.آیتم.هایی.که.امتیاز.افراد.با.تجربه.و.کارکرده.را.بتوان.باال.برد.وجود.ندارد.و.بیشتر.

مواقع.باعث.می.شود.که.افرادی.با.سواد.حداقلی.و.بدون.سابقه.کار.در.شرکت.ها.به.عنوان.هیئت.
مدیره.و.مدیر.عامل.انتخاب.شوند.و.تصمیماتی.گرفته.شود.که.به.زیان.شرکت.ها.باشد..

قوانین.دست.و.پاگیر.مالیات.و.تامین.اجتماعی.از.دیگر.موانع.پیش.روی.فعاالن.این.حوزه.
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است..سهام.داران.این.شرکت.ها.افراد.مرزنشین.و.روستانشین.هستند.نیاز.است.یک.سری.

تصمیمات.ویژه.ای.گرفته.شود.اگر.بخواهند.مالیاتی.پرداخت.کنند.مستقیم.از.جیب.مردم.مرزنشین.
و.روستانشین.حاشیه.مرز.پرداخت.خواهد.شد.که.این.دیدگاه.باید.تغییر.کند..

مشکالتی.در.خصوص.مبادالت.در.تعاونی.های.مرزنشین.وجود.دارد..گاها.در.بعضی.از.

مناطق.مرزنشین.توانایی.صدور.یک.محصول.خاص.وجود.دارد.اما.منع.قانونی.برای.صادرات.این.
محصول.وجود.دارد..

مناطق.مرزی.به.لحاظ.جغرافیایی.آسیب.پذیر.هستند..باید.با.توجه.به.شرایط.اقلیمی.هر.منطقه.
قوانین.صادرات.و.واردات.وضع.شود..

برنامه.ریزی.صحیح.و.مناسب.در.حوزه.کاری.تعاونی.های.مرزنشین.اهمیت.باالیی.دارد..عدم.

برنامه.ریزی.صحیح.در.این.تعاونی.ها.باعث.شده.افراد.غیر.آشنا.با.قوانین.تعاون.در.راس.کار.قرار.
گیرند.و.هر.فرد.در.جایگاه.درست.قرار.نگیرد.و.در.آن.چه.توانایی.ندارد.به.کار.گرفته.شود..

حوزه.صادرات.و.واردات.و.قوانین.این.دو.حوزه.بسیار.پیچیده.و.گسترده.است..باید.نظارت.

کامل.بر.قوانین.این.دو.حوزه.وجود.داشته.باشد.تا.در.صادرات.و.واردات.خلل.و.سرپیچی.از.قانون.

وجود.نداشته.باشد..از.زمانی.که.یک.کاال.وارد.می.شود.تا.زمانی.که.کاال.از.تعاونی.خارج.می.شود.
باید.نظارت.دقیق.وجود.داشته.باشد..

وضع.قانون.و.مقررات.پیچیده.باعث.شده.خیلی.از.افراد.نتوانند.با.این.قوانین.سنگین.همراه.

باشند.و.در.نتیجه.این.قوانین.سنگین.منجر.به.فاصله.گرفتن.افراد.از.فعالیت.در.این.تعاونی.ها.شد.
و.تعداد.زیادی.از.این.تعاونی.ها.از.ادامه.کار.منصرف.شدند..

با.توجه.به.محیط.متغیر.و.پیچیده.اطراف،.برای.رسیدن.به.اهداف.متفاوت.باید.نسبت.به.این.

تغییرات.محیطی.واکنش.نشان.داد..نوسانات.قیمت.ارز.مساله.مهمی.بود.که.تعاونی.های.مرزنشین.

نتوانستند.با.این.نوسانات.همگام.شوند.و.همین.امر.بزرگترین.و.جدی.ترین.آسیب.را.به.این.
تعاونی.ها.وارد.کرد..

تعاونی.های.مرزنشین.با.کمبود.سرمایه.جدی.رو.به.رو.هستند.وعدم.تامین.نیازهای.مالی.این.

تعاونی.ها.آسیب.زننده.و.مانع.از.رسیدن.به.اهدافشان.بوده.است..حتی.در.پرداخت.به.موقع.حقوق.

اعضا.مشکالت.بسیاری.وجود.دارد.و.یکی.از.علل.اصلی.فاصله.گرفتن.افراد.مناطق.مرزنشین.علی.
الخصوص.نیروهای.جوان.منطقه.عدم.پرداخت.به.موقع.حقوق.است..
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تعاونی.های.مرزنشین.گاها.به.دلیل.بدهی.های.مالیاتی.که.از.قبل.در.پرونده.شغلی.آن.ها.وجود.

دارد.از.انجام.فعالیت.روزانه.منع.فعالیت.شده.اند..شرط.فعالیت.این.تعاونی.ها.پرداخت.به.موقع.
مالیات.و.رعایت.دقیق.دستور.العمل.هاست..

وجود.کاالهای.ته.لنجی.در.مناطق.مرزی.باعث.شده.واردکنندگان.تمایل.بیشتری.به.وارد.کردن.
این.کاالها.داشته.باشند..زیرا.واردکنندگان.این.کاالها.از.پرداخت.ورودی.معاف.هستند..

یکی.از.فرآیندهای.کاری.حوزه.تعاونی.های.مرزنشین.دریافت.کارت.الکترونیکی.برای.انجام.

مبادالت.است..دریافت.این.کارت.ها.برای.اهالی.مرزنشین.با.سختی.فراوانی.رو.به.رو.است..

اساس.تشکیل.تعاونی.های.مرزنشین.کمک.به.معیشت.مردمان.منطقه.مرزنشین.است..در.حالی.که.

دریافت.این.کارت.ها.با.هزینه.های.بسیاری.زیادی.همراه.است..از.دیگر.معضل.های.دریافت.این.

کارت.ها.مراحل.دشوار.ثبت.نام.برای.دریافت.کارت.است..متقاضیان.باید.با.مراجعه.به.سامانه.برای.

دریافت.کارت.الکترونیکی.اقدام.کنند.در.حالی.که.در.مناطق.مرزنشین.مشکل.اتصال.به.اینترنت.

به.وفور.دیده.می.شود..فرآیند.دریافت.این.کارت.ها.زمان.بر.و.طوالنی.است.و.همین.امر.باعث.

شده.متقاضیان.دریافت.کارت.الکترونیکی.از.ادامه.همکاری.منصرف.شوند.و.از.دیگر.معایب.این.

کارت.ها.می.توان.به.تاریخ.انقضای.محدود.این.کارت.ها.اشاره.داشت..پس.از.پایان.یافتن.تاریخ.

انقضا،.برای.تمدید.کارت.الکترونیکی.مجدد.تمام.این.مراحل.از.ابتدا.باید.طی.شود..دریافت.این.

کارت.ها.با.دریافت.کارت.های.بازرگانی.متفاوت.است.و.گذراندن.دوره.اموزشی.یا.قبولی.در.

آزمون.یا.گذشتن.از.فیلترهای.خاص.وجود.ندارد.که.همین.امر.باعث.شده.هر.فرد.بدون.داشتن.

تجربه.کافی.و.دانش.الزم.اقدام.به.دریافت.این.کارت.کند.و.آسیب.بزرگی.به.حوزه.کاری.این.
تعاونی.ها.وارد.کند..

مدیریت.وظیفه.و.رسالتی.است.بس.دشوار.و.پیچیده،.معلومات،.توانایی.ها.و.مهارت.های.

ویژه.و.خاصی.را.می.طلبد..مدیر.وظیفه.سختی.دارد.باید.شرایط.درونی.و.بیرونی.سازمان.را.با.

شرایط.خود.سازمان.تطبیق.دهد..یک.مدیر.در.کوران.کار.روزمره.خویش.واقعاً.با.مسائل.بی.شمار.

و.عدیده.ای.روبرو.است..بعضاً.دچار.فرسودگی.فکری.می.شود.و.نمی.تواند.تصمیم.بگیرد.و.دچار.

شک.و.تردید.می.شود..در.اینجاست.که.آموزش.و.تقویت.فکری.مدیران.ضرورت.پیدا.می.کند..

آموزش.برای.یک.مدیر.در.واقع.چراغ.روشنگری.است.برای.هدایت.سازمان..آموزش.سبب.

تحوالت.رفتاری.مدیر.می.گردد.و.مدیر.را.در.جهت.آماده.سازی.وظایف.مدیریتی.آماده.می.کند..
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بعضی.از.مدیران.هدف.مشخصی.از.دوره.های.آموزشی.ندارند..و.هدف.بسیاری.از.سازمان.ها.

و.دستگاههای.دولتی.که.کارکنان.خود.را.به.دوره.های.آموزشی.اعزام.می.کنند.فقط.هماهنگی.با.

سایر.دستگاه.هاست.که.این.دوره.ها.را.برگزار.کرده.باشند.و.بعضی.مدیران.اقدام.به.اعزام.کارکنان.

می.نمایند.و.کمتر.به.این.امر.توجه.می.نمایند.که.سود.و.بهره.مستقیمی.از.این.آموزش.ها.ببرند..در.

تعاونی.های.مرزنشین.نیز.این.مشکل.وجود.دارد..آموزش.مدیران.و.حتی.اعضای.تعاونی.ها.ناقص.

است..در.تعریف.علم.مدیریت.می.توان.به.این.مورد.اشاره.داشت.مدیریت.عالوه.بر.علم.و.حرفه،.

هنر.است..فرد.مدیر.باید.بتواند.در.موقعیت.های.متفاوت.سازمان.را.اداره.کند..از.آنجایی.که.مناطق.

مرزنشین.جز.مناطق.پرخطر.به.شمار.می.آیند.بحث.آموزش.اهمیت.باالیی.پیدا.می.کند،.اینکه.در.

موقعیت.حساس.چه.طور.تعاونی.ها.را.از.خطر.حفظ.کرد..در.حوزه.آموزش.مشکالت.و.موانع.

بسیاری.برای.تعاونی.های.مرزنشین.وجود.دارد..نبود.بودجه.کافی.این.اجازه.را.نمی.دهد.تا.بتوان.با.

برگزاری.دوره.های.ضمن.خدمت.هم.کارکنان.و.هم.مدیران.تحت.آموزش.قرار.گیرند..با.توجه.به.

پیشرفت.تکنولوژی.آموزش.کارکنان.برای.کسب.مهارت.بیشتر.ضروری.است..و.در.این.آموزش.
هم.فقط.از.طریق.آموزش.ضمن.خدمت.میسر.است..

با.افزایش.ماشینی.شدن،.اتوماسیون.و.توسعه.تکنولوژی،.بسیار.از.سازمان.ها.به.صورت.یک.

سازمان.پیچیده.در.آمدند،.هماهنگی.و.انسجام.فعالیت.های.سازمانی.دشوار.شد..برای.رفع.این.
پیچیدگی.نیاز.به.آموزش.و.بازآموزی.در.تمام.سطوح.کارکنان.و.مدیران.ضروری.است..

وقتی.که.سازمان.پیشرفت.کند.و.پیچیده.شود.مشکالت.انسانی.بوجود.می.آید..از.خود.بیگانگی،.

مشکالت.درونی.فردی.و.درون.گروهی.افزایش.می.یابد.آموزش.در.زمینه.روابط.انسانی.برای.حل.
مشکالت.انسانی.ضروری.است..

در.کنار.مشکالت.اقتصادی.و.اجتماعی.برای.این.تعاونی.ها.مشکالت.حمایتی.نیز.وجود.

دارد..آن.طور.که.این.تعاونی.ها.و.مردمان.مناطق.مرزنشین.نیاز.به.حمایت.دارند،.مورد.توجه.قرار.

نمی.گیرند..گاها.می.توان.با.ارسال.هدیه.یا.حتی.تشویق.اعضا.بازدهی.و.کارایی.تعاونی.ها.را.باالبرد..

کارکنان.یک.سازمان.اگر.سازمان.را.از.آن.خود.بدانند،.در.موفقیت.ها.و.شکست.های.سازمان.

خود.را.سهیم.می.دانند.و.برای.اهداف.سازمان.تالش.بیشتری.می.کنند.و.برعکس.اگر.فعالیت.ها.و.

تالششان.دیده.نشود.دچار.دلزدگی.از.نقش.می.شوند.و.اگر.در.حوزه.تعاونی.ها.عالقه.نباشد.خیلی.
زود.اعضای.تعاونی.ها.مجبور.به.ترک.و.تغییر.شغل.می.شوند..
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موانع.مهارتی.و.تخصصی.از.مشکالت.دیگر.این.تعاونی.ها.است..متاسفانه.در.بیشتر.تعاونی.ها.

مخصوصا.تعاونی.های.مرزنشین،.افراد.به.کار.گرفته.شده.کم.سواد.یا.بی.سواد.هستند.و.یا.در.رشته.

مرتبط.با.تعاون.تحصیل.نکرده.اند..عدم.تخصص.و.آشنایی.با.قانون.تعاونی.ها.و.به.کارگرفتن.افراد.
غیر.متخصص.در.حوزه.تعاونی.ها.برای.این.مراکز.مشکالت.بسیاری.یه.وجود.آورده.است..

توسعه.نیافتگی.مرزی،.سیاست.های.متناقض.دولتی،.شرایط.مداخله.گر،.عدم.مشارکت.اعضا،.

نبود.زیر.ساخت.ها.و.برنامه.جامع.وعدم.آگاهی.افراد.از.دیگر.مشکالت.تعاونی.های.مرزنشین.
هستند..

پیشنهادها برای حل معظالت تعاونی های مرزنشین
راه.خروج.تعاونی.های.مرزنشین.از.وضعیت.فعلی.نفی.تعهد.ارزی.توسط.مسئوالن.است..این.
مشکل.در.استانداری.ها.و.کارگروه.های.استان.قابل.حل.نیست.و.باید.در.هیئت.وزیران.این.مشکل.

رفع.شود..
باید.مشوق.هایی.برای.این.شرکت.ها.داده.شود.مثل.حذف.تعهد.ارزی.و.معافیت.های.مالیاتی،.
آن.هم.به.این.دلیل.این.که.بیشتر.سهام.داران.شرکت.روستایی.و.مرزنشین.هستند.و.به.امنیت.کشور.
کمک.می.کنند.و.با.حداقل.امکانات.زندگی.می.کنند.باید.یک.سری.مشوق.هایی.به.ان.ها.داده.شود.

تا.بتوانند.سهمیه.را.جذب.کنند..
کاالهایی.که.وارد.یا.صادر.می.شوند.کیفیت.باال.و.قیمت.معقول.داشته.باشند.و.بر.اساس.
نیازهای.اهالی.تامین.شوند..به.طور.کلی.اگر.هر.منطقه.مرزی.با.توجه.به.وضعیت.آب.و.هوایی.
و.پتانسیل.های.منطقه.ای.به.تامین.کاالها.بپردازد.و.از.تعداد.اقالم.کاسته.شود.و.اقالم.غیر.ضروری.

حذف.گردند.روند.پیشرفت.این.تعاونی.ها.بهتر.از.گذشته.خواهد.بود..
برای.رونق.گرفتن.تعاونی.های.مرزنشین.و.تشویق.و.دعوت.افراد.برای.راه.اندازی.این.تعاونی.ها.
کلیه.ساکنان.شهرستان.های.مرزی.به.استثنای.ساکنین.شهرهای.مرکز.هر.استان.مشمول.برخورداری.
از.امتیازات.مبادالت.مرزی.گردند.و.محدودیت.ها.و.شرایط.عضویت.و.دریافت.کارت.مبادالتی.

سهل.گردد..
هر.منطقه.به.لحاظ.جغرافیایی.از.منطقه.دیگر.متفاوت.است..بهتر.است.با.در.نظر.گرفتن.این.
اهمیت.برای.هر.منطقه.مرزنشین.قوانین.جداگانه.ای.طراحی.گردد.چرا.که.این.شرایط.اقلیمی.
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متفاوت.گاها.در.اجرای.دقیق.دستور.العمل.ها.و.رعایت.قوانین.محدودیت.و.مشکل.های.زیادی.
را.ایجاد.کرده.است..

در.فرآیند.کاری.تعاونی.های.مرزنشین.برای.صادرات.و.واردات.کاالها.این.اجازه.وجود.ندارد.

از.تعداد.باالیی.از.گمرکات.صادرات.و.واردات.انجام.شود..همین.امر.باعث.عدم.رونق.و.کاهش.

سرعت.مبادالت.در.این.تعاونی.ها.شده.است..اگر.اجازه.داده.شود.مبادالت.از.تعداد.بیشتری.از.

گمرکات.کشور.انجام.گیرد،.روند.کاری.تعاونی.های.مرزنشین.سرعت.و.مورد.توجه.بیشتری.قرار.
می.گیرد..

در.حال.حاضر.در.دانشگاه.های.کشور.رشته.اقتصاد.و.رشته.جامعه.شناسی.تا.حد.باالیی.با.

مبحث.تعاون.در.ارتباط.هستند..پیشنهاد.می.گردد.وزارت.علوم.و.تحقیقات.و.فناوری.به.دنبال.

تاسیس.رشته.تعاون.در.دانشگاه.ها.باشد.و.برای.تاسیس.این.رشته.توجیح.کاربردی.ارائه.دهد.و.

به.این.رشته.به.صورت.عملیاتی.پرداخته.شود..در.حوزه.آموزش.اهمیت.حوزه.تعاون.به.خوبی.

شرح.داده.شود.و.فارغ.التحصیالن.این.رشته.اگر.مرتبط.با.رشته.تحصیلیشان.وارد.بازار.کار.شوند.

طبیعتا.بهتر.از.افراد.غیر.متخصص.عمل.می.کنند.و.به.دلیل.داشتن.دانش.تخصصی.و.عملیاتی.و.

آشنایی.کامل.با.قوانین.مبادالت.در.حوزه.تعاون.می.توانند.در.خیلی.از.زمینه.ها.صاحب.نظر.باشند.
و.از.تجربیات.این.افراد.در.تعاونی.های.مرزنشین.استفاده.کرد..

برای.یک.سازمان.منابع.مختلفی.وجود.دارد.که.می.توان.منابع.مالی،.منابع.طبیعی،.تجهیزات.

و....را.نام.برد..باید.توجه.داشت.مهم.ترین.منبع.یک.سازمان.نیروی.انسانی.آن.سازمان.است..اگر.

همه.ی.منابع.فراهم.باشند.اما.افرادی.نباشند.که.بتوانند.از.تجهیزات.و.سایر.منابع.به.درستی.استفاده.

کنند.سازمان.در.مسیر.درستی.قرار.ندارد.و.مسیر.سازمان.مسیر.رو.به.افولی.خواهد.بود..یکی.

از.مواردی.که.اگر.به.آن.توجه.نشود.مشکل.ساز.خواهد.بودعدم.فراهم.آوردن.زیرساخت.های.

مناسب.است..فعالیت.تعاونی.های.مرزنشین.باید.در.فضای.مناسب.و.استاندارد.صورت.گیرد.و.

اگر.زیر.ساخت.های.الزم.برای.فعالیت.مرزنشینان.فراهم.گردد.و.محدودیتی.وجود.نداشته.باشد.
این.تعاونی.ها.می.توانند.آزادانه.و.در.بستر.مناسب.به.فعالیت.خود.بپردازند..

افزایش.سهمیه.ارزی.و.محدود.نبودن.سقف.سهمیه.ارزی.تعاونی.ها.کمک.بزرگی.به.رونق.
صادرات.و.واردات.می.کند..

قوه.قضائیه.با.در.نظر.گرفتن.جرائم.سنگین.در.مناطق.مرزنشین.می.تواند.از.مساله.قاچاق.به.
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طور.جدی.جلوگیری.و.تخطی.از.قوانین.عواقب.و.جریمه.های.سنگینی.را.برای.متخلفان.در.بر.
داشته.باشد..

برای.کمک.بیشتر.به.اقتصاد.کشور.تعاونی.های.مرزنشین.اگر.فعالیت.های.خودشان.را.به.جای.

توزیعی.بودن.به.سمت.تولیدی.بودن.سوق.دهند.هم.افراد.بیشتری.به.کار.گرفته.می.شوند.و.در.

حوزه.اشتغال.رونق.به.وجود.می.آید.و.هم.اینکه.هر.منطقه.با.توجه.به.پتانسیل.هایی.که.دارد.می.تواند.
در.گسترش،.عرضه.و.معرفی.محصوالت.خاص.یک.منطقه.نقش.باالیی.داشته.باشد..

باشند.صدور. به.آن.توجه.ویژه.ای.داشته. باید. تعاونی.های.مرزنشین. از.مواردی.که. یکی.

محصوالت.استاندارد.است..اگر.محصولی.که.صادر.می.شود.استانداردهای.الزم.و.کیفیت.قابل.

قبولی.داشته.باشد.در.معرفی.تعاونی.مرزنشین.نقش.بسزایی.دارد.و.تعاونی.ها.در.معرض.توجه.
باالتری.قرار.می.گیرند..

ارزش،. خلق. با. مرتبط. فرایندهای. از. مجموعه.ای. و. سازمانی. وظایف. از. یکی. بازاریابی.
است.. مشتریان. به. آن. تحویل. و. ارزش. آن. درباره.ی. اطالع.رسانی.

به.زبان.ساده.تر.منظور.از.بازاریابی.توانایی.متقاعد.کردن.دیگران.در.استفاده.از.یک.محصول.

یا.به.کار.بردن.یک.فعالیت.خاص.است..)از.این.جهت.که.برای.مثال.اگر.آن.کاال.تهیه.شود.نفع.
باالیی.برای.خریدار.دارد.و.فرد.کاالی.با.کیفیتی.تهیه.کرده.است.(.

ایجاد.نمایشگاه.ها.برای.معرفی.محصوالت.یکی.از.تکنیک.های.سوق.دادن.افراد.و.آشنایی.

ان.ها.با.فعالیت.این.تعاونی.ها.است..باید.به.غرفه.داران.آموزش.های.الزم.داده.شود.که.محصوالت.

را.حتی.در.بسته.بندی.های.مناسب.ارائه.دهند.که.این.امر.کمک.باالیی.به.جلب.رضایت.مصرف.

کنندگان.می.کند..آشنایی.با.قوانین.و.مقررات.بازرگانی.و.آموزش.غرفه.داران.در.زمینه.صادرات.و.
واردات.هم.کمک.زیادی.به.بهبود.فعالیت.مرزنشینان.می.کند..



27

تعاونی های مرزنشین

با.توجه.به.سیاست.های.اجتماعی.و.اقتصادی.دولت.در.امر.سرمایه.گذاری.و.ایجاد.واحدهای.

اشتغال.زا.در.جهت.محرومیت.زدایی.که.از.طریق.اعمال.یکسری.تبصره.ها.در.مناطق.محروم.کشور.

انجام.می.پذیرد.اختصاص.ردیف.مشخصی.از.این.تبصره.های.استانی.به.تعاونی.های.مرزنشینان.

می.تواند.به.تقویت.بنیه.مالی.این.تعاونی.ها.و.در.جهت.دستیابی.به.راهبردهای.فوق.الذکر.کمک.

نماید..گرچه.از.سال.1375.به.بعد.اقداماتی.در.خصوص.اولویت.دادن.به.تخصیص.اعتبار.به.

تعاونی.های.مرزنشینان.در.شرایط.مساوی.و.با.بخش.خصوصی.داده.شده.ولی.کافی.به.نظر.
نمی.رسد..

از.آنجا.که.در.مبادالت.مرزی.افراد.یا.نهادهای.حقیقی.یا.حقوقی.به.طور.رسمی.یا.غیر.

رسمی.)از.طریق.بازارچه.های.مرزی،.تعاونی.های.ایثارگران،.قاچاق.کاال.و...(.اقدام.به.صادرات.و.

واردات.می.نمایند.و.این.عمل.موازی.با.کار.تعاونی.های.مرزنشینان.بوده.و.به.نوعی.در.تضعیف.

یا.ناکارآمدی.این.تعاونی.ها.تاثیر.می.گذارد.لذا.تعدیل.و.ساماندهی.فعالیت.رقبا.به.ویژه.تجارت.

غیر.رسمی.از.طریق.ساز.و.کارهای.قانونی.در.جهت.بهبود.فعالیت.های.تعاونی.های.مرزنشینان.

ضروری.است..در.غیر.این.صورت.عالوه.بر.درآمد.با.محدودیت.اشتغال.مرزنشینان.نیز.مواجه.
خواهیم.شد..

یکی.از.مشکالت.تعاونی.های.مرزنشین.تاخیر.در.اعالم.سقف.اعتبار.ارزی.است.که.معموال.

در.سه.ماهه.دوم.سال.صورت.می.گیرد.و.گاها.تا.پایان.سال.مالی.به.تاخیر.می.افتد.و.در.نتیجه.در.

فاصله.زمانی.کوتاه.باقی.مانده.از.سال.مالی.امکان.جذب.ارز.تخصیصی.به.ویژه.در.امر.صادرات.
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پیوست ها
آمار تعاونی های مرزنشینان
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آمار اتحادیه های مرزنشین


