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«ایران»از توقف صدور ویزا برای رانندگان و تاجران ایرانی خبر میدهد

هشدار وزارت راه درباره پیامک جعلی
واریز وجه نهضت ملی مسکن

ایسنا

گــروه اقتصــادی :کنســولگری پاکســتان
در زاهــدان بیــش از  40روز اســت کــه
صــدور ویزا برای راننــدگان حمل و نقل
بینالمللــی را متوقــف کــرده اســت،
عــراق نیز اجــازه ترانزیت یکســره بار به
کامیونهــای ترانزیتــی از ایــران به قصد
این کشور را نمیدهد.
از حــدود  40روز پیــش کنســولگری
پاکســتان در زاهــدان ویــزای رانندگانــی
که قصد ورود به کشــور پاکستان را دارند
صــادر نکــرده اســت .پــس از پیگیــری
خبرنــگار روزنامــه ایران مشــخص شــد
سرکنســولگری پاکســتان در سیســتان و
بلوچستان به بهانه تمام شدن برچسب
(لیبل) برای الصاق به ویزا ،از صدور ویزا
بــرای راننــدگان خــودداری کرده اســت.
ظاهراً این برچسب باید از کشور پاکستان
به کنســولگری در سیســتان و بلوچستان
ارســال شــود تــا کنســولگری پاکســتان
در زاهــدان آن را صــادر کنــد امــا  40روز
اســت که راننــدگان ایرانی حمــل کاالی
صادراتی و بارهای ترانزیتی معطل این
اقدام کنسولگری پاکستان ماندهاند.
حــدود  150شــرکت حمــل و نقــل
بینالمللــی در کشــور ،در زمینــه حمــل
بــار بــه پاکســتان فعالیــت میکننــد و
ایــن صنعــت  5هزار شــغل مســتقیم و
غیرمســتقیم در سیســتان و بلوچســتان
ایجاد کرده اســت .عالوه بر اشتغالزایی،
حمــل و نقــل بینالمللــی در اســتان
سیســتان و بلوچســتان در زمــان تحریم
در تأمین کاالهای اساســی نقش مهمی
بــر عهــده دارد .امــا در حــال حاضــر
حمل و نقــل بینالمللی در سیســتان و
بلوچستان با مشــکل بزرگ عدم صدور
ویزا برای رانندگان کامیون مواجه است.
سیدعلی حســینی ،رئیس کمیسیون
حمل و نقل و لجســتیک اتــاق بازرگانی
توگو با «ایران» با اشاره به مشکل
در گف 
حمــل و ترانزیت بــار از ایران به ســمت
پاکستان ،گفت :برای حل مشکل صدور

ویزای رانندگان ،بحثی مطرح شد و این
بود که گذرنامههــای رانندگان به تهران
فرســتاده شــود تا ســفارت پاکســتان آن
ویــزا را صــادر کند اما تا امــروز این اتفاق
نیفتــاده و رانندگانی که قصــد انتقال بار
ترانزیتــی یــا کاالی صادراتــی به مقصد
پاکســتان را دارنــد بــه علت این مشــکل
متوقــف شــدهاند درحالــی کــه ایــران
هیچگونه توقفی در صــدور روادید برای
رانندگان پاکســتانی ندارد و کامیونهای
پاکســتانی بدون مشکل در حال تردد به
ایران هستند.
رئیــس کمیســیون حمــل و نقــل
اتــاق بازرگانــی گفــت :از وزارت خارجــه
درخواســت داریــم صــدور روادیــد برای
رانندگان ایرانی را پیگیری کند تا مشکل
راننــدگان ایرانــی کــه بــه پاکســتان بــار
میبرند ،حل شود.
مهــدی ریگــی ،عضــو انجمــن
شــرکتهای حمــل و نقــل بینالمللــی
توگــو بــا
سیســتان و بلوچســتان در گف 
«ایران» درخصوص مشــکل پیش آمده
بــرای ترانزیــت مرزی ایران به پاکســتان
گفــت :بیــش از  3هزار دســتگاه کامیون
بیش از  6هفته اســت که معطل مشکل
صدور ویزا برای رانندگان است.
او افــزود :کنســولگری پاکســتان ابتدا
اعــام کرد صدور ویزا الکترونیکی شــده
و بایــد از ایــن طریــق صــادر شــود اما ما
نتوانســتیم بهصــورت آنالیــن ویــزا را
دریافــت کنیــم چــون اصــاً در ســامانه
کنســولگری ،انجمــن شــرکتهای
لونقل بینالمللی ثبت نشــده بود.
حم 
از کنســولگری درخواست کردیم تا زمان
ثبــت شــرکت در ســامانه ،مهــر ویــزا را
بهصورت دستی الصاق کنند و به پلیس
مــرزی خود اطالع دهند اما کنســولگری
پاکستان از این اقدام هم امتناع کرد.
وی افزود :برای حل مشــکل قرار شد
تعدادی گذرنامه را به ســفارت پاکستان
ارســال کنیم تا ویــزا را صادر کننــد ،ابتدا

ســفارت اعــام کــرد  380گذرنامــه را
میپذیــرد امــا بعــد از  3هفتــه اعــام
کردند فقط برای  100گذرنامه ویزا صادر
میشــود ،که بعد از  40روز فقط  25ویزا
را صادر کردهاند.
بنا بر این گزارش ،مدت اعتبار ویزای
رانندگان ایرانی حمل کاال به پاکستان 3
ماه اســت در حالــی که ویــزای رانندگان
پاکستانی  6ماه در ایران اعتبار دارد.
کارشــکنی در صــدور روادیــد بــرای
رانندگان ایرانــی حمل کاال موجب افت
صادرات و واردات و تجارت مرزی ایران
شده است و خسارت زیادی بر شرکتها
و کامیونهای حمل بار بینالمللی وارد
کرده است .این در حالی است که فرایند
صادرات کاال و محصوالت از پاکستان به
ایران جریــان دارد و تراز تجاری ایران در
تجارت با پاکستان منفی شده است.
ëëافزایشهزینهحمل
عضــو انجمــن شــرکتهای
حملونقــل بینالمللــی سیســتان و
بلوچســتان بــا اشــاره بــه اینکه بیــش از

 90درصــد ترانزیــت کاال بیــن دو کشــور
توســط کامیونهــای ایرانــی انجــام
میشــود ،گفت :با متوقف شــدن حمل
بــار از ایــران بــه پاکســتان ،کامیونهــای
پاکســتانی جایگزین کامیونهای ایرانی
شــده اســت و به نظر میرســد پاکستان
بــرای ترانزیت بــار از ایران به این کشــور
تصمیمگیری میکند و این مسأله باعث
شده که کامیونهای پاکستانی جایگزین
کامیونهای ایرانی شوند.
بــه گفتــه ریگــی ،روزانــه  7هــزار تــن
انــواع کاال از مرز ایران به پاکســتان صادر
میشود و فقط کرایه حمل این بار روزانه
 3میلیــارد تومــان اســت کــه در مــدت
 40روز اســت و ایــن درآمــد برای کشــور
متوقف شــده است .از ســوی دیگر باری
کــه هزینــه انتقــال آن حــدود  10میلیون
تومــان اســت االن توســط کامیونهــای
پاکســتانی بــا  25میلیــون تومــان حمل
میشــود .مثالً بــا توجه بــه نزدیکی مرز
تفتــان به پاکســتان حمل بــار از این مرز
حــدود  2میلیون تومان برای هر کامیون

اســت اما کامیونهای پاکســتانی آن را با
 8میلیــون تومان جابهجــا میکنند .این
در حالی اســت کــه قیمــت کامیونهای
ایرانــی حــدود  7میلیــارد تومــان اســت
درحالی که ارزش کامیونهای پاکستانی
حدود یــک تا  1.5میلیارد تومان اســت.
بنابرایــن تجــار و کامیونــداران ایرانــی
روزانه ضرر هنگفتی بابت متوقف شدن
حمل بار به پاکستان متحمل میشوند.
عضو انجمن شرکتهای حملونقل
بینالمللی سیستان و بلوچستان گفت:
انتظــار مــا از مســئوالن این اســت که در
صــورت ادامــه مشــکل و عــدم صــدور
ویزا بــرای رانندگان ایرانــی ،ایران نیز در
اقدامــی متقابــل از حمــل بــار به کشــور
توسط رانندگان پاکستانی جلوگیری کند.
ëëحمل یکسره به عراق نداریم
درخصوص صدور ویــزای رانندگان،
محمــد ملکــی عضــو کمیســیون
توگو با «ایران»
لونقل ایالم در گف 
حم 
اعالم کرد :صدور ویزای رانندگان ایرانی
به عراق هم دچار مشــکل شــده اســت؛

بهرغــم اینکه ایــران توقفــی در ارائه ویزا
بــه شــهروندان عراقــی نــدارد و صــدور
ویزا برای آنان هزینــهای ندارد اما عراق
از صــدور ویــزا بــرای راننــدگان ایرانــی
خــودداری میکنــد .راننــدگان ایرانــی با
وجود پرداخت هزینه نیز همچنان برای
دریافت ویزا مشکل دارند.
ملکی افزود :مشکل مهم در ترانزیت
بــار از ایران به عراق این اســت که عراق
اجــاره حمــل بار یکســره از ایــران به این
کشــور را نمیدهــد و کامیونهای حمل
بار باید در مرز بار را تخلیه کنند و دوباره
توسط کامیونهای عراقی بارگیری شود
که این اقدام ســرعت انتقال بار را بسیار
کنــد و هزینــه انتقــال را چند برابــر کرده
اســت ،همچنیــن خســارتهایی بــه بار
هنگام این جابهجایی وارد میشود ،این
در حالی اســت که رانندگان کامیونهای
بــاری عراق اجازه دارند وارد خاک ایران
شوند ،به هر شهری تردد کنند و بارگیری
را در هر منطقه ایران انجام دهند.
وی گفــت :عــراق موضــوع تأمیــن
امنیت را برای جلوگیری از ورود کامیون
ایرانی به داخل این کشور عنوان میکند
در حالــی که به نظر میرســد با توجه به
تردد بــدون مشــکل کامیونهای عراقی
در ایــران ،تأمیــن امنیت فقــط بهانهای
بــرای گرفتــن بــار از کامیونهــای ایرانی
باشد.
ملکی گفت :عالوه بر مشــکل حمل
بــار ،موضــوع دیگر این اســت کــه عراق
بهســختی برای تجــار و راننــدگان ایرانی
ویــزا صــادر میکنــد درحالــی کــه بحث
حــذف ویزا بیــن دو کشــور مطــرح بوده
است .در حال حاضر تجار ما برای انجام
امور تجاری و مالی نمیتوانند وارد کشور
عــراق شــوند و بــرای دریافت ویــزا باید
موانع زیادی را پشــت ســر بگذارند .این
موضــوع اختالالتــی را برای صــدور ویزا
بــرای صادرات و روابط تجاری دو کشــور
ایجاد کرده است.

اخبــــار

دست انداز عراق و پاکستان برای کامیونداران ایرانی

معاونــت مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی ،طــی اطالعیهای
از متقاضیــان طــرح نهضت ملی مســکن درخواســت کرد تــا از باز کردن
هرگونه پیامک دریافتی از شــمارههای شــخصی بــا موضوعاتی همچون
«واریز وجه نهضت ملی مسکن» خودداری کنند.

خرید هواپیمای جدید در حال انجام است

رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری از افزایــش  ۴۰درصــدی تعــداد
صندلــی هواپیماهــا خبــر داد و گفــت :برنامــه خریــد هواپیمــای جدید و
بازگرداندن  ۱۰۰فروند هواپیمای زمینگیر شــده به چرخه پرواز در دســتور
کار اســت«.محمد محمدی بخش» اظهار کرد :اخیراً چند فروند هواپیما
خریــداری شــده اســت و در حــال افزایش نــاوگان نیز هســتیم .در برنامه
فعلــی نیــز تصمیــم داریم هواپیماهــای زمینگیــر را ســرخط بیاوریم .در
مدت اخیــر تعداد صندلی هواپیماها  ۴۰درصد افزایش یافته اســت ،اما
همچنان این میزان افزایش پاسخگوی تقاضای فعلی نیست.

موافقت ترکمنستان با عبور کامیونهای ترانزیتی
از مرز سرخس

رئیــس اداره ترانزیــت راهداری و حمــل و نقل جادهای خراســان رضوی
گفــت :طبــق اعــام دولــت ترکمنســتان از روز  ۱۱خردادمــاه راننــدگان و
کامیونهــای ترانزیتــی بــا ملیتهــای غیرترکمنســتانی میتواننــد از مرز
ســرخس خراســان رضوی وارد این کشــور شــوند.مرتضی مجردی افزود:
پس از ورود ناوگان ترانزیتی به ترکمنستان ،این کامیونها فقط میتوانند
از طریــق مــرز فاریاب با ازبکســتان از ترکمنســتان خارج شــده و در ســایر
کشــورهای آســیای مرکزی ادامه مســیر دهنــد و پس از تخلیه بــار ناوگان
ترانزیتی از همین مســیر و از طریق مرز ســرخس به ایــران بازگردند .این
نوع تردد فقط برای بارهای ترانزیتی و نه صادراتی مجاز است.

حضور شرکت رجا در نمایشگاه
حملونقل ریلی ،صنایع ،تجهیزات و خدماتوابسته

شــرکت حملونقــل ریلــی رجــا بــا ایجــاد غرفــه در نهمیــن نمایشــگاه
بینالمللــی حملونقــل ریلــی ،صنایــع ،تجهیــزات و خدمــات وابســته
حضور خواهد داشــت .به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل شرکت
رجــا ،ایــن نمایشــگاه از تاریــخ ســوم تا ششــم خــرداد مــاه  ۱۴۰۱در محل
دائمــی نمایشــگاههای بینالمللــی تهران برگزار میشــود و شــرکت رجا
در آن حضــوری فعــال دارد .شــرکت رجا در این نمایشــگاه با ایجاد غرفه
پذیــرای متخصصان حــوزه ریلی ،مدیران ،اصحاب رســانه ،دانشــجویان
و بازدیدکننــدگان گرامــی بوده و به معرفی خدمــات و امکانات همچنین
دســتاوردهای خــود میپــردازد.در غرفــه شــرکت حملونقل ریلــی رجا،
مدیران و کارشناسان حوزه فنی و اجرایی ،همچنین مسئوالن مرکز جامع
علمــی کاربــردی و آموزش این شــرکت بــرای برقراری ارتباط مســتقیم،
راهنمایی و پاسخ به پرسشهای بازدیدکنندگان و مشتریان در زمینههای
مختلف حضور دارند.این شــرکت در سالن  ،۱۰-۱۱غرفه یک طی روزهای
برگزاری نمایشگاه از ساعت  ۹الی  ۱۵میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

