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 ممنوع است؟ والیاتحضور اتباع افغانستان در كدام 
  گزارش خبري هشت صبح

 

هایی است  )والیت(  استاننفر از این اتباع دستگیر شدند و مازندران از جمله  4000بیش از  93در سال 
 .ممنوع است مجاز افغانی که ورود، ازدواج، اشتغال و ارائه مسکن به اتباع غیر

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :گروه اجتماعي هشت صبح
 ستانامازندران روز یكشنبه گفته یکی از مشکالت نسی معاون سیاسی امنیتی استاندار )والی( علیرضا یو

نفر از این  4000بیش از  93مجاز است به نحوی که در سال  مازندران حضور و تردد اتباع غیر)والیت( 
هایی است که ورود، ازدواج، اشتغال و ارائه مسکن  )والیت( استاناتباع دستگیر شدند و مازندران از جمله 

 .مجاز افغانی ممنوع است به اتباع غیر
 

 افتتاح)والیت( هاي كشور را  ر استانممنوعیت حضور اتباع افغاني در اكث دوسیۀدیگر  این سخنان بار
  د.كر

 

کامل ممنوع کشور به طور )والیت(  استان پانزدهافغاني در  اتباعهشت صبح، هم اینك اقامت  به گزارش
ها )والیت(  استانهایی از این  افغاني از اقامت در بخش اتباعدیگر نیز )والیت(  استان دوازده در است. 

 .اند منع شده
 

است. البته در منطقه  مانع اعالم شده تهران، البرز و قم بال)والیت(  استانافغاني تنها در سه  اتباع اقامت
منطقه خجیر یک پارک  تهران نیز حضور اتباع افغاني ممنوع اعالم شده است.  13خجیر واقع در منطقه 

 خبری سی کل کشور درشناسان سازمان بازر شده در شرق تهران است که به گزارش کار حفاظت جنگی
 تصرفاتيهای آن  در زمین« خواران زمین»یافت،  انعکاس ۸۶ سرطان 30ریخ أكه در روزنامه اعتماد در ت
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و دامداری خود به مهاجران افغان، این پارک را مبدل به منطقه امنی  زراعت با واگذاری امور»اند و  کرده
 .«اند برای کار و اقامت آنان کرده

 

 ند از آذربایجان شرقی،ا افغان ممنوع هستند عبارت اتباعطور کامل برای اقامت  بههایی که )والیت(  استان
محال و بختیاری، کهگیلویه و  ، کرمانشاه، ایالم، لرستان، چهاركردستانآذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، 

 .و بلوچستان، هرمزگان و همدان سیستان، نزندرامابویراحمد، گیالن، 
 

، أصفهانند از ا عبارت شده است افغان ممنوع اتباع هایی از آنها برای اقامت هایی که بخش)والیت(  استان
، مرکزی و كلستانبوشهر، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قزوین، کرمان، 

 .یزد
 

و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی  سیستانهای کرمان، )والیت(  استانعراقی در  اتباعاقامت 
 .طور کل ممنوع است نیز به

 
 علی محمدی از پاریس

 
 پایان
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