
تهران- کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹- خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵ صندوق پستی ۴۶۷۱- ۱۵۸۷۵ 
 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

تهران، کدپستی ۱۵۸۳۶۴۸۴۹۹، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی (فرصت)، شماره ۱۷۵، صندوق پستی ۴۶۷۱- ۱۵۸۷۵
 www.iccima.ir    email:info@iccima.ir        ۸۵۷۳۳۳۳۳  :تلفن: ۸۵۷۳۰۰۰۰       فکس

تاریخ:  ...............................................

شماره:  .............................................
پیوست:  ...........................................

اتوماسیون اداری

۱۴۰۰/۱۲/۰۷

۲۹/۴۹۳/د

دارد

بدون مهر برجسته فاقد اعتبار میباشد

باسمه تعالی

جناب آقای دکتر ایرج شیدایی

معاون محترم پشتیبانی

سالم علیکم

      احتراماً، طبق اطالعات دریافتی از سامانه   GPS کامیون های فعالی در مسیر ترانزیتی ( تصویر پیوست ) با 

بررسی های بعمل آمده در حال حاضر ۵ راننده ایرانی بدلیل بحران اکراین در خاک آن کشور متوقف هستند .

با تالش های صورت گرفته از طریق سازمان راهداری ، وزارت امور خارجه و مقامات محلی در اکراین و همچنین 

کشورهای همسایه لهستالن، مولداوی ، رومانی تسهیالتی را برای ورود رانندگان و همچنین شهروندان مقیم ایرانی 

در اکراین بعمل آمده است . در همین راستا رئیس و دبیر کل سازمان ایرو با ارسال نامه ای به سران کشورهای 

اروپایی و اورآسیا خواسته اند تسهیالت ویژه ای را جهت حفاظت از رانندگان و تردد کامیون های حامل کاال بعمل 

آورند . 

بر اساس اعالم سازمان ایرو ، حدود ۱۲۰۰۰ راننده از کشورهای مختلف در مناطق مختلف در اکراین متوقف هستند 

، بسیاری از رانندگان در صف های طوالنی خروج از مرز به اتحادیه اروپا بوده که پیش بینی می شود این معطلی ۲ 

الی ۴ روز بطول انجامد . مرزهای اکراین – بال روس در حال حاضر بسته اعالم گردیده و فعالیت خط رو-رو بین 

اکراین و ترکیه در دریای سیاه نیز تا اطالع ثانوی متوقف می باشد . مراتب جهت اطالع حضرتعالی و انعکاس بشکل 

مقتضی به دبیر کل ومعاونت های محترم تقدم می گردد . 

سال تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها
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