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 ابالغیه 

 

  یا دارای حق حمایت بین المللی و  خارجیانی  که متقاضی تعهد اطالع رسانی  در خصوص  ابالغیه
 هستند امتیاز حمایت بین اللمللی  

 
 
 

مستنداً به امتیاز حمایت بین اللمللی هستند  صاحبخارجیانی  که متقاضی حمایت بین المللی ویا کلیه امورات مربوط به 

و قانون حمایت بین المللی و    04/04/2013مصوب مورخۀ  6458قانون حمایت بین المللی و خارجیان به شماره  

رچوب بخشنامه قابل اجرا می جنبۀ اجرایی داشته و در چا  2016/ 17/03مصوب مورخۀ    29656خارجیان به شماره  

  باشد. 

 

" ثبت نام حمایت بین المللی فقط در استانداری ها انجام می پذیرد"   مبنی بر اینکه ذیربطقانون  65مادۀ  1مستنداً به بند 

حمایت بین المللی هستند در  درخواست آن دسته از خارجیان که متقاضی ثبت نام برای  ثبت نام قانون این در چارچوب

 مرکز انجام میگیرد.  این

 

موظف   اشخاصی که پناهندۀ مشروط  ویا دارای حمایت ثانویه هستند،"    مبنی بر اینکه  قانون ذیربط  82مادۀ  باستناد حکم  

 مطابق بادر موعد های مقرر  ورعایت نظم و امنیت عمومی حق اقامت در یک استان با کل  یتنظر مدیر زیر هستند

  امتیاز حمایت بین اللمللی که  صاحبمتقاضی حمایت بین المللی ویا "  را بجا بیاورند موازین قانونی تعهد اطالع رسانی

 . می گردیداین تعهد اجرائی هر ماه یکبار" "  استانداربا دستور مقام سیده اند سالگی ر 18سن  به

 

در   ،  از کشور چین واقع در خاور دور  Covid – 19ویروس کرونا یا همان  جهانی فقط به خاطر شیوع و انتشار

 ناشی از این شیوع مرگ و میر گردیده وگزارش  وقایع جدیدین شیوع کشور ما نیز هر روز به شکل رسمی راجع به ا

 خود را طی می کند. عادی روند

 

خارجیانی که هرماه یکبار تعهد   آن عده از  ام استاندار  با حکم مق  به منظور پیشگیری از شیوع این بیماری،  در این راستا

عویق افتاده بود اجرای این تعهد به ت  2020/ 06/ 01لغایت  20/03/2020اطالع رسانی را به جا می آوردند از تاریخ 

       تمدید گردید. 2020/ 07/ 01این حکم تا تاریخ 


