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 5102ژوئیه برلین، 

 گزارش جامعه ایرانیان در آلمان درباره فرآیند ویزادهی سفارت آلمان در تهران

فرآینود ویزادهوی بوه    هوای  دشوواری های پیگیر جامعه ایرانیان در آلمان در زمینه بررسی  خوشبختانه فعالیت

 5102ژوئیوه   6آنالین در تاریخ  درجه اول ایرانیان ساکن آلمان با گزارش اشپیگل بستگانایرانیان و به ویژه 

در نظرسنجی جاری جامعوه  کنندگان  درخواستهای  ای پیدا کرد که در آن به نارضایتی رسانهگسترده بازتاب 

 .ایرانیان درباره مشکالت ویزا نیز اشاره شده است

هایی که  یتتحلیلی از مشکل ویزادهی سفارت آلمان بر اساس شکا یگزارش 5102جامعه ایرانیان در تابستان 

 ترین مهمرسید، تهیه کرد که در آن لزوم تهیه یک پرسشنامه برای مستندسازی  به دستش می 5105از سال 

 5102پرسشنامه جامعه از ماه مه . آوری اطالعات الزم و انجام نظرسنجی مطرح شده است گردو  ها دشواری

بر اساس نتایج . ن تعداد رو به افزایش استاند و ای نفر در آن شرکت کرده 521آنالین شده و تا کنون حدود 

درصد   2102، "بسیار ناراضی"دهندگان از فرآیند ویزادهی  درصد از پاسخ 25تاکنون آن به دست آمده از 

دهند که  نتایج نشان می(. نمودار)هستند  "بسیار راضی"درصد  202و    "راضی"درصد  9و تنها  "ناراضی"

 .ستا این دشواری ضروریعه ایرانیان در آلمان در راستای کاهش و حل از سوی جام انجام اقدامی موثر

 

 

 آنان درجه یک بستگانبه   ماندرصد رضایت ایرانیان ساکن آلمان از سیستم ویزادهی سفارت آل نمودار

 5102ژوئیه  05استخراج از نظرسنجی جاری جامعه ایرانیان در آلمان تا تاریخ 
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درجه اول خود به آلمان  بستگانتبار ساکن آلمان که تاکنون دستکم یک بار اقدام به دعوت یکی از  هر ایرانی

سنجی را های مربوط به نظر تواند این پرسشنامه را پر و گزینه کرده باشد، می( خود یا شخص ثالثجانب از )

 .انتخاب نماید

و تباران  ایرانییک درجه  بستگاندیدار حق شناختن رسمیت به خواست که ست ا اشاره به این نکته ضروری

به معنای برداشتن ضوابط دست و پا  که در پرسشنامه آمده است، ها آن صدور ویزای بی قید و شرط برای

این دسته از  هسریع ب از جمله دادن وقتِ دهیویزابه فرآیند بخشی  سازی وسرعت آسانو  اداریگیر

 . استکنندگان  درخواست

بازتاب کند و در نوع  اطالعات برآمده از این پرسشنامه به جامعه ایرانیان برای برخورد با مشکل کمک می

میزان شرکت افراد در . اشتدخواهد وزارت خارجه نقش مهمی  مسوالن  تباران ساکن آلمان به ایرانی خواست

  .خواهد بود آمیز آن نظرسنجی هم معیاری تعیین کننده برای پشتوانه موفقیتاین 

 نظرسنجیکند که در این  تباران واجد شرایط دعوت می ایرانیی  همهت مدیره جامعه ایرانیان در آلمان از اهی

 . نمایندترغیب شرکت کنند و دوستان و نزدیکان خود را به این کار 

  :لینک پرسشنامه ویزا به زبان های آلمانی و فارسی

http://iranischegemeinde.de/index.php/de/visum-umfrage-de 

http://iranischegemeinde.de/index.php/fa/visum-umfrage-fa 

  :از مشکالت ویزا لینک گزارش اشپیگل آنالین

http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-termine-in-deutscher-botschaft-in-teheran-werden-verkauft-

a-1041367.html 

  :اوله از مشکالت ویز دویچه لینک گزارش

http://dw.com/p/1Fte7 

  :از مشکل ویزادهیجامعه ایرانیان  5102سال  گزارش تحلیلی

http://www.migration-business.de/2013/07/probleme-der-visumsvergabepraxis-der-deutschen-

botschaft-in-teheran/ 

 هیات مدیره جامعه ایرانیان در آلمان

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Firanischegemeinde.de%2Findex.php%2Fde%2Fvisum-umfrage-de
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Firanischegemeinde.de%2Findex.php%2Ffa%2Fvisum-umfrage-fa
http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-termine-in-deutscher-botschaft-in-teheran-werden-verkauft-a-1041367.html
http://www.spiegel.de/politik/ausland/iran-termine-in-deutscher-botschaft-in-teheran-werden-verkauft-a-1041367.html
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fdw.com%2Fp%2F1Fte7
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.migration-business.de%2F2013%2F07%2Fprobleme-der-visumsvergabepraxis-der-deutschen-botschaft-in-teheran%2F
https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.migration-business.de%2F2013%2F07%2Fprobleme-der-visumsvergabepraxis-der-deutschen-botschaft-in-teheran%2F

