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 مديران محترم شركتهاي كشتيراني ، نماينده كشتيراني ، خدمات بندري و ... عضو و غير عضو
 

 ويزاي شنگن  مشكالتموضوع: 
 

 با سالم؛ 

نامه شماره           به پیوست تصویر  المللی،    14/09/1401/ص مورخ  145/29احتراما،  بین  مدیر محترم حمل و نقل 

موضوع با  ایران  کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  آ.ت.آ  و  تیر  شنگن  "  کارنه  ويزاي  جهت   "  مشكالت 

 استحضار ارسال میگردد .

 

                                                                                            

 

 

 

  
 
 

  

  

 



 ص/145/29 ه :شمار

 14/09/1401 :  تاریخ

 دارد :پیوست
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 تشخیص اصالت نامه 

 بسـمه تعالـي

 جناب آقای مهندس هدایتي

 مدیرکل محترم دفتر ترانزیت و حمل ونقل بین المللي

 سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
 

 مشکالت ویزای شنگن موضوع :
 

 باسالم،

معاونت محترم بین الملل اتاق  13/9/1401د مورخ /12837/17احتراماً، بپیوست تصویرنامه شماره 

ن درخصوص پاسخ دریافتی بابت دالیل عدم صدور ویزای شنگن آلمان برای رانندگان ایرانی بازرگانی ایرا

و مشکالت مرتبط جهت استحضار ارسال می دارد. بدیهی است موضوع به شکل موازی از طریق دبیرکل 

 سازمان ایرو نیز درحال پیگیری است. 

 

 
 

 رونوشت:

 ارجهخالمللي وزارت اموربینهای اقتصادی چندجانبه ومدیرکل محترم همکاری–جناب آقای علوی نیشابوری ‒
 مدیرکل محترم اداره نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسالمي ایران  –جناب آقای راستي  ‒

 انجمن محترم شرکت های حمل ونقل بین المللي ایران ‒

 انجمن محترم شرکت های حمل ونقل بین المللي شمالغرب کشور ‒
 ل ونقل بین المللي آذربایجانغربي انجمن محترم شرکت های حم ‒
 انجمن محترم شرکت های حمل ونقل بین المللي گلستان ‒
 انجمن محترم شرکت های حمل ونقل بین المللي استان اردبیل ‒

 انجمن محترم شرکت های حمل ونقل بین المللي سیستان و بلوچستان ‒
 انجمن محترم شرکت های حمل ونقل بین المللي مالکان کامیون ایران ‒

 فدراسیون محترم حمل ونقل و لجستیک ایران ‒
 نجمن محترم شرکت های حمل ونقل بین المللي ریلي و خدمات وابستها ‒
 انجمن محترم شرکت های کشتیراني و خدمات وابسته ‒
 امورکارنه تیر/آ.ت.آ اتاق بازرگاني،صنایع،معادن وکشاورزی تبریز ‒
 امورکارنه تیر/آ.ت.آ اتاق بازرگاني،صنایع،معادن وکشاورزی ارومیه ‒

 صنایع،معادن وکشاورزی مشهدامورکارنه تیر اتاق بازرگاني، ‒
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