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سیاسیصفحه اصلی سفیر افغانستان : حضور مهاجران افغان در ایران قانونمند می شود/ /

سفیر افغانستان : حضور مهاجران افغان در ایران قانونمند می شود

سفیر افغانستان در ایران با بیان اینکه حضور مهاجران افغانستان در ایران قانونمند می شود گفت: تیمی برای این مساله به ایران آمده اند تا تثبیت هویت مهاجران را انجام داده و شناسنامه، تذکره و
گذرنامه الکترونیکی برای آنها صادر کنیم.

عبدالغفور لیوال روز شنبه در دیدار با استاندار کرمان با اشاره به سفر اخیر هیات عالی رتبه کشور افغانستان به ایران افزود: سند جامع راهبردی و توجه بیشتر روی مسائل اقتصادی، تجاری،

سرمایه گذاری و ترانزیتی بین دو کشور در مراحل نهایی تهیه قرار دارد.

وی با اشاره به هم زبانی، همسایگی و اشتراک های فرهنگی و مذهبی دو کشور ایران و افغانستان تصریح کرد: آنگونه که باید از ظرفیت های اقتصادی هم اطالع  نداریم، ظرفیت هایی در استان

کرمان وجود دارد که ما تازه متوجه شده ایم.

سفیر افغانستان در ایران بیان کرد: نه جنگ در افغانستان زیاد دوام می کند و نه مشکالت بین المللی ایران، این دو کشور با هم دوست و همسایه هستند و دیدگاه ما باید بیشتر به این مساله

متمرکز باشد.

وی با اشاره به مشابهت های استان کرمان و کشور افغانستان در اقلیم و تنوع آب و هوایی اظهار داشت: بیشترین تعداد حضور مهاجران افغانستانی در این استان است و همه مهاجران افغانستان

از وضعیت کار و زندگی در استان کرمان راضی هستند و در تماس های خود با سفارت از همکاری خوب اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ابراز رضایت می کنند.

لیوال ادامه داد: استان کرمان به لحاظ تعداد حضور مهاجران و مرکزیت برای سایر استان ها برای ما مهم است و در آینده در حد ایجاد یک کنسولگری، گزینه خوبی است.

وی گفت: خواستار بازنگری در قوانین بین نهادها جهت ارتباط بیشتر دو کشورهستیم و امکانات و ظرفیت های بالفعل و بالقوه سرمایه گذاری مهاجران افغانستانی در ایران وجود دارد و زمینه

سرمایه گذاری ایران در کشور افغانستان نیز فراهم است.
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طراحی و تولید:


نقل و نشر مطالب با ذکر نام پایگاه خبری بالمانع است

سفیر افغانستان در ایران تاکید کرد: هرچند کرمان با افغانستان مرز مشترک تجاری ندارد اما از نظر تجاری و حضور مهاجران ارتباط خوبی برقرار است.

براساس این گزارش هم اکنون ۳۰۰هزار نفر تبعه کشور افغانستان در استان کرمان زندگی می کنند./ایرنا

http://www.ion.ir/news/606632کپی

ایران زندگی ایران عصر رادیو ایران ۲۰ خبرنگار ایران آخرین خبرها

یادداشت ها اخبار جعلی سیاسی اقتصادی اجتماعی

فرهنگی بین الملل حوادث پایداری ورزشی

دانش و فناوری استان ها گزارش اندیشه عکس

فیلم اینفوگرافی صدا

     

پیشنهاد سردبیر

پربازدید ها/آخرین مطالب

درگیری مسلحانه مرزبانان با اشرار مسلح در  سراوان / شرور وابسته به گروهک های تروریستی به هالکت رسید

نمایشگاه نظامی روسیه با حضور ایران گشایش یافت

روحانی: اقتصاد ایران در برابر مشکالت ناشی از شیوع کرونا تنها ۳ درصد آسیب دید

توصیه رهبر انقالب به دولت: با مردم، مستقیم حرف بزنید

فرزند ارشد دکتر شریعتی از راهکارهای دموکراسی سازی در کشور می گوید

معاون وزیر کشور: ۲۵۰ گزارش به ر�س جمهوری درباره فعالیت های اقتصادی ارسال شده است

افتتاح ۱۸ هزار پروژه در سطح کشور در هفته دولت / اقتدار جمهوری اسالمی بر روی پای خود ایستادن است

فناوری نظامی که به کمک پهپادهای نیروهای مسلح آمد / «جهش ۷۰۰» چه قابلیت هایی به ارمغان می آورد؟

البرادعی: تقابل آمریکا با سایر کشورها در شورای امنیت خطرناک است

۳ انتصاب مهم در نیروی دریایی ارتش

قاطعانه ترین "نه" متحدان اروپایی آمریکا به ترامپ بر سر مسئله ایران

غریب آبادی: سفر گروسی به ایران ارتباطی با مکانیسم به اصطالح ماشه ندارد

نظمی که دولت به سیاست داخلی بخشید

ر�س فراکسیون مبارزه با فساد مجلس انتخاب شد

ادعای رژیم صهیونیستی درباره تضعیف شورای امنیت در صورت عدم بازگشت تحریم های ایران

رونمایی از جدیدترین کاندیدای اصالح طلبان در انتخابات ۱۴۰۰

اوراق سلف نفتی؛ محور نامه حاجی بابایی به دو وزیر اقتصادی دولت

روزنامه جمهوری اسالمی : دیروز برجام را می ستودید و امروز ناسزا می گو�د / به تعبیر حضرت علی، شما حزب باد هستید

سیاست تجاری جایگزین فروشانزوامرد سیاست و کارساخت وسازها و سازوکارها
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