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استانهاصفحه اصلی آغاز طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی از ۴ مردادماه در کرمان/ /

مدیرکل امور اتباع استانداری کرمان اعالم کرد

آغاز طرح اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی از ۴ مردادماه در کرمان

مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری کرمان گفت: طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از شنبه چهارم مردادماه در سراسر استان کرمان آغاز خواهد
شد.

"علی شفیعی" امروز ۳۱ تیرماه در جلسه هماهنگی اجرای شیوه نامه قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اظهار کرد: این قانون تصویب و به همراه شیوه

نامه اجرائی به کشور ابالغ شده است.

وی افزود: امورات شهرستانی را به فرمانداران واگذار کرده ایم تا استعالمات و نظرات فرمانداران نیز به متقاضی دریافت تابعیت ارائه شود و با مراجعه به مرکز استان کارها هماهنگ خواهد شد تا
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موضوع تابعیت متقاضیان را زودتر به نتیجه برسانیم.

مدیرکل امور اتباع استانداری کرمان با اشاره به اینکه ثبت احوال نقش مهمی در این راستا دارد و نیروی انتظامی و پلیس گذرنامه در این ماموریت مهم مددکار ما خواهند بود بیان کرد: از روز شنبه

چهارم مردادماه این قانون اجرائی خوهد شد و درخواست داریم دستگاه های اجرائی همکاری الزم را داشته باشند تا این کار را به اتمام برسانیم.

این مقام مسئول گفت: کار سختی است و دقت در همه زمینه ها موجب می شود بتوانیم کار را به نحو احسن انجام بدهیم.

شفیعی با اشاره به اینکه در صورتی که احساس کنیم در استعالمات مشکلی وجود دارد، دانشگاه علوم پزشکی مکلف است آزمایش DNA را انجام بدهد، اظهار کرد: باید برای اعطای تابعیت و

اجرای قانون دقت الزم را داشته باشیم و درخواست داریم که فرمانداران با جزئیات تبصره ها و قانون آشنائی داشته باشند.

وی بیان کرد: طی یک ماه آینده تالش می کنیم کار را جمع کنیم و با انجام کار در شهرستان ها، در کرمان نوبت دهی را انجام خواهیم داد و با طی فرآیند، صدور شناسنامه صورت می گیرد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان با اشاره به اینکه امور مربوط به اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی مزدوج با مردان خارجی در سراسر استان کرمان اجرا خواهد شد و

استثنائی درباره شهرهای ممنوعه و غیرممنوعه وجود ندارد افزود: آن دسته از افرادی می توانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند که ازدواج والدینشان ثبت شده و افرادی باشند که دارای گذرنامه،

اقامت و کد خانوار باشند و این طرح شامل اتباع غیرمجاز نمی شود.

شفیعی تصریح کرد: آن دسته از افرادی که مشمول هستند باید برای دریافت تابعیت و شناسنامه اقدام کنند.

افتتاح کنسولگری افغانستان در کرمان

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه کرمان استانی نمونه در هماهنگی بین بخشی است، بیان کرد: امیدواریم هرچه زودتر شاهد افتتاح کنسولگری افغانستان در کرمان باشیم تا

بسیاری از مشکالت مهاجران را رفع کنیم.

مدیرکل امور اتباع استانداری کرمان با اشاره به اینکه پزشک خانواده برای ارائه آموزش های الزم به زودی در اداره کل اتباع فعال خواهد شد، گفت: هیچ کدام از مدارس استان نمی توانند از ثبت

نام محصلین مهاجران امتناع کنند و این افراد مشمول فرمان مقام معظم رهبری هستند و منعی برای ثبت نام آنها در مدارس وجود ندارد./ ایسنا
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مطالب پیشنهادی
اجاره روزانه ویالهای خاص در شمال و...
اجاره روزانه ویالهای خاص در شمال و...

آچار همه کاره تایگر را فقط در همراه برتر با 20% تخفیف
خرید کنید

آچار همه کاره تایگر را فقط در همراه برتر با 20% تخفیف
خرید کنید

آچار بکس همه کاره 15% تخفیف (مدت محدود)
آچار بکس همه کاره 15% تخفیف (مدت محدود)

کاشت مو فقط با یک میلیون �!! (شماره خود را وارد کنید)
کاشت مو فقط با یک میلیون �!! (شماره خود را وارد کنید)

حراج اینترنتی کنسول  بازی تا 70% تخفیف
حراج اینترنتی کنسول  بازی تا 70% تخفیف

اجاره روزانه ویالهای ضدعفونی شده در شمال و....

اجاره روزانه ویالهای ضدعفونی شده در شمال و....

پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

وجود تشعشعات رادیواکتیو در پساب ید گلستان تأ�د نشد

وقوع زمین لرزه نسبتا شدید در مرز فارس و بوشهر

سفر  به مازندران اکیدا ممنوع / وضعیت قرمز در ۲۰ شهرستان استان / موارد بستری و ابتال به کرونا  ۴ برابر افزایش پیدا کرد 

افزایش مرگ و میر بر اثر کرونا در فارس/ هیچ کس ایمن نیست

دلیل ۸۰ درصد ابتال به کرونا در همدان ارتباطات خانوادگی است

سامانه بیمه بیکاری بار دیگر باز شد

خاموشی ۳ ساعته برخی مناطق اهواز در روزهای سه شنبه و چهارشنبه

بی توجهی جوانان به پروتکل ها در مشهد آنها را گرفتار کرونا کرد

۷۰ میهمان مراسم عروسی در اردبیل مبتال به ویروس کرونا شدند

مردم سیل زده سیستان و بلوچستان از قطعطعمه اشک و رقص و کباب برای صید رأیسوداگری لیمویی در فضای کرونایی
برق می گویند

آتش زاگرس مهار شد؛ آب به غی

https://mediaad.org/?utm_source=logo&utm_medium=logo&utm_campaign=ion.ir
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=ef202c4b-0789-4132-82ba-3b1e7df4bdec&rid=125718&cid=14992&wid=18709&t=1596461006055&redir=https%3A%2F%2Fwww.homsa.ir
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=6c8519fe-868b-4cae-849e-24f4f0aaf702&rid=126573&cid=15140&wid=18709&t=1596461006055&redir=https%3A%2F%2Fwww.hamrahebartar.com%2Fproduct-3490%2F
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=f6ef7831-bf15-45f4-8fbd-b02ff6d16363&rid=126574&cid=15140&wid=18709&t=1596461006055&redir=https%3A%2F%2Fwww.hamrahebartar.com%2Fproduct-3257
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=b2452594-b173-4663-a481-298ec28d7a62&rid=126032&cid=15073&wid=18709&t=1596461006055&redir=https%3A%2F%2Fwww.irannovinclinic.com%2Flanding%2FcontentADVCHA.php
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=d0fc26fc-1e2f-4408-a8b5-5c66dd091c60&rid=115982&cid=8756&wid=18709&t=1596461006055&redir=https%3A%2F%2Fharajet.ir%2Fgame-console
https://api.mediaad.org/v1/events/click?iid=c37f128c-c7cb-4b2d-93a7-b11e549efe6b&rid=125733&cid=14992&wid=18709&t=1596461006055&redir=https%3A%2F%2Fwww.homsa.ir
http://www.ion.ir/news/599267/%d9%be%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%db%8c%d8%af-%da%af%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86
http://www.ion.ir/news/599265/%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d9%84%d8%b1%d8%b2%d9%87
http://www.ion.ir/news/599260/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.ion.ir/news/599255/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.ion.ir/news/599250/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.ion.ir/news/599247/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.ion.ir/news/599245/%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d9%82
http://www.ion.ir/news/599220/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.ion.ir/news/599219/%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.ion.ir/news/561716
http://www.ion.ir/news/561716/%d9%84%db%8c%d9%85%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d9%88%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b3-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7
http://www.ion.ir/news/541376
http://www.ion.ir/news/541376/%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%db%8c%d8%af-%d8%b1%d8%a3%db%8c
http://www.ion.ir/news/532276
http://www.ion.ir/news/532276/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b3%db%8c%d9%84-%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%a8%d9%84%d9%88%da%86%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%b7%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%85%db%8c-%da%af%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af
http://www.ion.ir/news/576964
http://www.ion.ir/news/576964/%da%af%d9%81%d8%aa%e2%80%8c%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d8%ba%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d8%b6%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%b9%d8%aa%db%8c%d8%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b2%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86

