
https://hamshahrionline.ir/x6zZL

۱۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۹

کد خبر 537811

استان ها

ثبت نام ۶ هزار خانوار تبعه خارجی با مادر ایرانی
۶ هزار خانواده اتباع خارجی با مادر ایرانی و متقاضی دریافت شناسنامه در خراسان رضوی تاکنون در سامانه نام نویسی کرده اند.

به گزارش همشهری آنالین به نقل از خبرگزاری صداوسیما، محمدتقی هاشمی، مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی گفت: این ۶
هزار خانوار تبعه خارجی با مادر ایرانی در استان در دفاتر هفتگانه در مشهد حاضر خواهند شد و با تکمیل فرم های ۱۵ گانه، پرونده آنان به اداره کل اتباع

ارسال می شود.

پس ازآنکه پرونده از این اداره کل به اداره ثبت احوال ارجاع شود، استعالم های مختلف از مراجع امنیتی و تعیین شده در قانون انجام می گیرد.

درنهایت پاسخ مثبت یا منفی برای دادن تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی به این افراد ابالغ می شود.

اگر این افراد پاسخ منفی بگیرند، مطابق قانون می توانند اعتراض خود را با مراجعه به کمیسیون مربوطه در وزارت کشور اعالم کرده و برای درخواست خود،
پرونده تشکیل دهند.

مدیرکل دفتر امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی پیش بینی کرد، بر اساس قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با اتباع
خارجی ازدواج کرده اند، به حدود ۵۰ هزار نفر در این استان شناسنامه ایرانی تعلق گیرد.

هم اکنون ۳۲۰ هزار تبعه افغانستان با مجوز، گذرنامه و کارت آمایش در خراسان رضوی سکونت دارند که ۹۶ درصد از آنان، ساکن مشهد هستند.

خراسان رضوی /

وب گردی

ماشین اصالح حرفه ای پروموزر را امروز فقط با 230 هزار تومان بخرید

پرفروش ترین لپ تاپ های دیجی کاال را مشاهده کنید

پول خریدن لپ تاپ نداری؟ لپ تاپ خودت رو درست کن!

فاطمه گودرزی به جای بوتاکس با این محصول به پوست صاف رسید، شمارتو وارد کن

چطور در ایام قرنطینه بیش از یک میلیارد فروختم؟!
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