معلومات برای اشخاصی که
در جستجوی پناهندگی
در فدراسیون روسیه اند
"هر شخص حق دارد در برابر شکنجه و آزار
در سایر کشور ها پناه جوید و از این پناهگاه استفاده نماید ".
ماده 14
اعالمیه جهانی حقوق بشر

 -1پناهنده کیست؟
طبق قوانین روسیه و کنوانسیون سال  1951در باره پناهندگان  ،پناهنده فردی است که در خارج
از کشور خود قرار داشته و بعلت ترس از شکنجه و آزار بر اساس اصل نژاد  ،مذهب  ،تابعیت  ،تعلق به
گروه اجتماعی معین و عقاید سیاسی از بازگشت به کشور خویش هراس دارد.
اگر شما خود را جزو این گروه افراد می دانید  ،حق دارید از مقامات دولت فدراسیون روسیه
درخواست پذیرش به حیث پناهنده در قلمرو فدراسیون روسیه را نمائید.
اگر شما واجد شرایط مندرج در تعریف پناهنده نبوده و با وجود این به علت عملیات نظامی ،هراس
از خشونت یا سایر دالیل بشردوستانه مثالً مشکالت صحی نمی توانید به کشور خود عودت نمائید  ،می
توانید از مقامات فدراسیون روسیه درخواست اعطای پناهگاه موقت را کنید.
2

برای اخذ پناهندگی به کجا باید مراجعه کرد؟

درخواست اعطای پناهندگی (و همچنین درخواست اعطای پناهگاه موقت) را باید به اداره
امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه در منطقه اقامت خود تسلیم کرد .اگر شما در
موسساتی که برای محدودیت آزادی در نظر گرفته شده اند  ،قرار داشته و نمی توانید شخصا ً به ارگان
منطقوی اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه مراجعه کنید ،شما حق دارید
درخواست خود را از طریق ریاست موسسه ای که در آنجا حضور دارید یا از طریق نماینده ذیصالح
(مثالً وکیل مدافع) تسلیم کنید.
3

روند رسیدگی به درخواست اعطای موقف پناهنده

کارمند ارگان منطقوی اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه موظف
است درخواست شما را بدون توجه به قانونی بودن اقامت شما در خاک فدراسیون روسیه  ،وجود یا عدم
وجود اسناد تشحیص هویت  ،بپذیرد.
اگر شما به زبان روسی تسلط ندارید  ،شما ازحق داشتن مترجم حرفه ای برخوردارید که
اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه موظف است آن را به صورت رایگان ارائه
دهد.
اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه بای د ظرف پنج روز درخواست شما را بطور
مقدماتی رسیدگی نموده و تصمیم بگیرد که درخواست مذکور مورد رسیدگی بیشتر قرار خواهد گرفت یا
خیر .این مرحله از بررسی  ،رسیدگی اساسی نامیده می شود .رسیدگی اساسی به درخواست  ،مصاحبه
مفصل برای تشخیص عللی که بخاطر آنها از بازگشت به کشور خود هراس دارید  ،و همچنین وجود
شواهد مستند مسیر ورود به روسیه و سایر عناصر دوسیه شما را شامل می شود .آثار انگشت شما را
گرفته و شما و اعضای خانواده شما را برای انجام معاینات صحی اجباری روان می کنند .همچنین به شما
باید "گواهی نامه رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش به حیث پناهنده" را به مدت  3ماه بدهند که در
طول این مدت باید پیرامون درخواست شما تصمیم گرفته شود .در موارد نادر ،این دوره ممکن است برای
 3ماه دیگر تمدید شود که در این صورت "گواهی نامه رسیدگی اساسی به درخواست پذیرش به حیث
پناهنده" باید تمدید شود .این گواهی نامه سندی است که هویت شما را مشخص و قانونی بودن اقامت شما
در قلمرو فدراسیون روسیه را تایید می کند.
طی دوره رسیدگی به درخواست  ،شما در مقابل خطر اخراج یا دیپورت اجباری به کشور
متبوع خود از مصونیت برخوردار می باشید .هر گونه اقدام برای اخراج یا دیپورت در این دوره  ،نقض

جدی قوانین روسیه و کنوانسیون سال  1951درباره پناهندگان تلقی می شود.
اگر اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه تصمیم بگیرد که شما واجد
شرایط مندرج در تعریف پناهنده هستید  ،برای شما گواهینامه پناهنده صادر خواهد شد .گر چه موقف
پناهنده برای مدت نامحدود اعطا می شود  ،شما موظف هستید هر سال یک بار جهت تجدید ثبت و قید به
اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله روسیه مراجعه کنید.
4

روند تجدید نظر فیصله رد اعطای موقف پناهنده

اگر از رسیدگی اساسی به درخواست شما امتناع شود  ،به شما ابالغیه در مورد فیصله
اتخاذی داده خواهد شد .فیصله اتخاذی از طریق محکمه یا مرجع اداری باالتر یعنی ریاست کل امور
مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه قابل تجدید نظر می باشد.
همچنین اگر پس از رسیدگی اساسی درخواست شما از اعطای موقف پناهنده به شما امتناع
شود  ،به شما ابالغیه کتبی در مورد فیصله اتخاذی داده خواهد شد (مراتب را می توانند حضوراً یا از
طریق پست به آگاهی شما برسانند) .شما حق دارید از ارگان منطقوی اداره امور مهاجرت وزارت امور
داخله فدراسیون روسیه تقاضای ارایه فیصله مستدل (که در آن دالیل رد شدن درج شده است ) را کنید تا
در صورت عدم موافقت با فیصله مذکور جهت تجدید نظر در آن اقدام کنید .شکایت در مورد جواب رد را
می توان ظرف یک ماه از تاریخ دریافت فیصله منفی به محکمه یا مرجع اداری باالتر (ریاست کل امور
مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه) تسلیم کرد.
در طول مدتی که تشریفات تجدید نظر صورت میگیرد  ،گواهی نامه رسیدگی اساسی به
درخواست اعطای موقف پناهنده تمدید خواهد شد .برای تمدید گواهی نامه  ،شما باید به اداره امور
مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه اسناد و مدارکی را که تسلیم شکایت در مورد تجدید نظر
فیصله منفی را تأیید می کنند ارایه نمائید .اگر شما زمان تجدید نظر را از دست بدهید ،اقامت شما در
قلمرو فدراسیون روسیه غیرقانونی تلقی شده و شما ممکن است جریمه  ،بازداشت  ،دیپورت یا اخراج
شوید.
اگر در هر مرحله ای از تجدید نظر به نفع شما تصمیم گرفته شود ،دوسیه شما به ارگان
منطقوی اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه مرجوع خواهد شد.
5

پروسه تسلیم تقاضای اعطای پناهگاه موقت

درخواست اعطای پناهگاه موقت را می توان چه قبل از مراجعه برای اخذ موقف پناهنده و
چه بعد از آن تسلیم کرد .این اقدام به همان ترتیبی که در مورد درخواست موقف پناهنده اعمال می شود
صورت می گیرد  ،و همچنان مصاحبه  ،تکمیل آنکت و معاینات صحی الزامی را شامل می شود .هنگام
مراجعه برای اخذ پناهگاه موقت باید به وضوح تمام دالیلی را که بخاطر آنها شما نمی توانید به وطن
عودت نمائید یا از بازگشت به آنجا هراس دارید بیان کرد .فیصله در مورد اعطای پناهگاه موقت باید
ظرف مدت  3ماه اتخاذ شود و برای این مدت باید به شما گواهی نامه رسیدگی به درخواست اعطای
پناهگاه موقت بدهند یا اگر شما بالفاصله بعد از دریافت جواب رد در مورد اعطای موقف پناهنده ،
تقاضای پناهگاه موقت را بکنید باید گواهی نامه رسیدگی اساسی به درخواست اعطای موقف پناهنده را
تمدید کنند.
اگر درخواست شما در مورد اعطای پناهگاه موقت مورد قبول قرار گیرد  ،به شما
گواهینامه پناهگاه موقت به مدت یک سال داده می شود که سند تشخیص هویت به شمار می آید .حد اقل
یک ماه قبل از پایان مدت مذکور شما باید درخواست تمدید پناهگاه موقت را تسلیم کنید .در غیر این
صورت ،شما موقف مذکور را از دست داده و باید مجدداً درخواست اعطای پناهگاه موقت را کنید.

زمان و روند تجدید نظر فیصله عدم اعطای پناهگاه موقت و همچنین عواقب خودداری از تجدید نظر /
تاخیر در اقدام جهت تجدید نظر مانند موارد امتناع از اعطای موقف پناهنده می باشد (رجوع شود به بخش
.)4
6

حقوق پناهجویان (موقف پناهنده و پناهگاه موقت)

حقوق و وظای ف شما بطور مفصل در قانون فدرال "در باره پناهندگان" درج شده و از جمله
حق مترجم حرفه ای و برخورداری از کمک های عاجل صحی را شامل می شود .در تمام طول مدت
اعتبار گواهینامه رسیدگی اساسی به درخواست اعطای موقف پناهنده شما از حق دریافت پلیس (بیمه
نامه) بیمه صحی اجباری برخوردار می باشید که به شما امکان استفاده از کمک های صحی رایگان در
پلی کلینیک محل اقامت خود می دهد .بدین منظور شما باید به شرکت های بیمه که در چهارچوب بیمه
صحی اجباری فعالیت دارند  ،مراجعه کنید .همچنین در صورتی که در موقعیت فوق العاده آسیب پذیر
قرارداشته و درخواست اعطای موقف پناهنده را نموده اید  ،شما می توانید تقاضای اسکان در در مرکز
اقامت موقت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه کنید.
همه کودکان صرف نظر از موقف حقوقی و ثبت (راجستر) شدن در قلمرو فدراسیون
روسیه از حق تحصیالت دولتی متوسطه برخوردارند.
وظیفه اصلی شما رعایت موازین قوانین فدراسیون روسیه می باشد .اطالعات بیشتررا می
توان از سایت  ، https://мвд.рфدر جریان مشاورات با کارمند اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله
فدراسیون روسیه ،در شعب اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله فدراسیون روسیه یا از طریق تلفن
رایگان لین اضطراری  102به دست آورد.
7

حقوق و وظایف افرادی که موقف پناهنده یا پناهگاه موقت اخذ کرده اند

عالوه بر حقوق فوق الذکر ،شما همچنین از حق کار بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص ،
برخوردار می باشید .افرادی که به آنها موقف پناهنده یا پناهگاه موقت اعطا شده است  ،حق دریافت پلیس
(بیمه نامه) بیمه صحی اجباری را دارند .جهت کسب معلومات بیشتر رجوع شود به بخش  .6همچنین بنا
به تصمیم ریاست عمومی وزارت امور داخله فدراسیون روسیه ،افراد آسیب پذیر ممکن است در مراکز
اقامت موقت اسکان داده شوند.
موقف پناهنده این حق را می دهد که یک سال پس از زمان پذیرش به حیث پناهنده ،
درخواست اعطای تابعیت فدراسیون روسیه را بکنید .موقف پناهگاه موقت امکان درخواست اعطای اجازه
نامه اقامت موقت را می دهد که مدت اعتبار آن بیشتر است .صرف نظر از نوع موقف حقوقی شما
(پناهجو ،پناهنده یا فرد دارای پناهگاه موقت)  ،شما باید در ارگان های وزارت امور داخله فدراسیون
روسیه در محل اقامت خود ثبت و قید شوید و تمامی مقررات ثبت و قید را رعایت کنید .در صورت عدم
رعایت مقررات ثبت و قید مهاجرت ممکن است مورد مجازات اداری مثالً جریمه قرار گیرید.

شمه تشریفات اعطای موقف پناهنده

تسلیم درخواست اعطای موقف پناهنده

رسیدگی مقدماتی درخواست اعطای موقف پناهنده
–  5روز

فیصله مبنی بر رسیدگی اساسی
درخواست

رسیدگی اساسی به درخواست
–  3ماه (تمدید به مدت  3ماه)

فیصله مبنی بر اعطای
موقف پناهنده

فیصله عدم رسیدگی اساسی به
درخواست

تجدید نظر در
محکمه

فیصله مبنی بر
عدم اعطای
موقف پناهنده

تجدید نظر در
ریاست کل امور
مهاجرت وزارت
امور داخله
فدراسیون روسیه

جواب رد ریاست
کل امور مهاجرت

وزارت امور داخله
فدراسیون روسیه
صدور گواهی
نامه پناهنده

تجدید نظر در
محکمه

تجدید نظر در ریاست
کل امور مهاجرت
وزارت امور داخله
فدراسیون روسیه

شمه نقشه اعطای پناهگاه موقت

درخواست اعطای پناهگاه موقت

مدت تا  3ماه

فیصله اعطای پناهگاه موقت

فیصله عدم اعطای پناهگاه موقت

تجدید نظر در
محکمه

تجدید نظر در
ریاست کل امور
مهاجرت
وزارت امورداخله
فدراسیون روسیه

جواب رد ریاست کل
امور مهاجرت
وزارت امور داخله
فدراسیون روسیه

8

اگر پولیس شما را ایستاد کرد یا بازداشت نمود  ،چه باید کرد؟

اگر پولیس شما را ایستاد کرد یا بازداشت نمود از امضای هر سندی که مضمون آنرا نمی فهمید ،
خودداری کنید.
پرداخت نقدی جریمه "در محل" رشوه تلقی شده و می تواند باعث پیگرد جنایی طرفین
گردد.
تقاضا کنید که مامور پولیس خودرا معرفی نموده و رتبه خودرا بگوید و اسناد خود را نشان بدهد .در
صورت امکان نام  ،رتبه و نمبر حوزه پولیس را یادداشت کنید .زمان توقیف اداری نباید از  3ساعت
تجاوز کند .اما در صورت نیاز به بازرسی اسناد مشخص کننده هویت یا تحقیق چگونگی تخلف از
قانون  ،زمان مذکور تا  48ساعت قابل تمدید می باشد.
ارگان های انتظامی باید در اسرع وقت مراتب را به اطالع نزدیکان و  /یا وکیل
حقوقی شما برسانند .اطمینان حاصل کنید که در پروتکل اداری معلومات مفصل در باره حوزه پولیس
 ،کارمند پولیس که مسئولیت دوسیه شما را بعهده دارد و جزئیات تخلف انتسابی برای شکایت
احتمالی درج شده باشد.
شما حق دارید که مترجم و وکیل مدافع حضور داشته باشند .همچنین شما حق دارید که
پروتوکل و سایر اسناد دادرسی را که برخالف تقاضا شما مبنی بر حضور مترجم و وکیل مدافع تدوین
شده اند  ،امضا نکنید.
در صورت سوء استفاده از اختیارات و /یا سایر اقدامات غیر قانونی مامورین ارگان
های انتظامی  ،مراتب را باید به نزدیک ترین حوزه پولیس یا از طریق تلفن لین اضطراری 102
اعالم کرد.
9

نقش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در فدراسیون روسیه

کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در فدراسیون روسیه به دولت در زمینه حل و
فصل مسایل افراد پناهجو  ،پناهندگان و افراد فاقد تابعیت از طریق کمک کارشناسی  ،اجرای پروگرام
های آموزشی و تامین مالی برخی پروژه های همکاری جهت کمک رسانی به افراد زیر پوشش کمیشنری
عالی ملل متحد در امور پناهندگان از جمله ارایه مشاورات حقوقی و حمایت اجتماعی از افراد دارای نیاز
های ویژه مساعدت می کنید.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان های همکار آن همچنین برای جذب
کامل (ادغام) پناهندگان قبول شده و افراد دارای پناهگاه موقت  ،در فدراسیون روسیه مساعدت می کنند.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به افراد پناهجو و پناهندگان ،چنانچه آنها چنین تمایلی داشته
باشند  ،کمک می کند که به کشور متبوع خود عودت نمایند  ،مشروط بر اینکه عودت در وضعیت امن و
تحت شرایط آبرومندانه صورت بگیرد.
خدمات کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان های همکار کمیشنری عالی ملل متحد
در امور پناهندگان رایگان می باشد.
راجع به تمامی اشخاص یا سازمان هایی که در مقابل پول یا هر گونه پاداش دیگری پیشنهاد دسترسی
به خدمات کمیشنری عالی ملل متحد امور پناهندگان و سازمان های همکار کمیشنری عالی ملل متحد
امور پناهندگان را می کنند  ،باید بالفاصله به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اطالع داد.

در صورت مراجعه افراد پناهجو به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا سازمان
های همکار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان  ،معلومات عمومی در باره تشریفات ملی
اعطای پناهگاه در فدراسیون روسیه در اختیار آنان قرار گرفته و مشاورات در مورد تشریفات تعیین
موقف پناهندگی انجام می شود .همچنین عارضان می توانند از سازمان های همکار کمیشنری عالی ملل
متحد در امور پناهندگان  ،معلومات اضافی و کمک حقوقی را پیرامون سایر مسایل مربوط به اخذ پناهگاه
در خاک فدراسیون روسیه  ،دریافت کنند .به افراد متعلق به گروه های از نظر اجتماعی آسیب پذیر ممکن
است کمک اجتماعی اضافی ارایه شود.
در کدام موارد باید به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا سازمان های همکار کمیشنری
عالی ملل متحد در امور پناهندگان مراجعه کرد:
در صورت ممانعت ارگان منطقوی اداره امور مهاجرت وزارت امور داخله
فدراسیون روسیه از دسترسی به تشریفات ملی اعطای پناهگاه؛
در صورت امتناع از اعطای موقف پناهنده یا پناهگاه موقت؛
در صورتی که هراس داشته باشید که قبل از اینکه به درخواست شما رسیدگی یا
نتایج نهایی تجدید نظر در فیصله منفی دریافت شود ،ممکن است شما را به کشور
متبوع عودت بدهند؛
اگر شما در وضعیت دشوار زندگی قرار دارید یا در قلمرو فدراسیون روسیه شما را
خطر تهدید می کند و به مشاوره حقوقی ،مشاوره در مورد مسائل اجتماعی یا حمایت
اجتماعی نیاز دارید؛
با وجود داشتن پناهگاه موقت یا موقف پناهنده  ،مایل به عودت به وطن می باشید؛
اگر به شما موقف پناهنده یا پناهگاه موقت اعطا شده و شما به کمک حقوقی جهت
ادغام (جذب کامل) حقوقی آتی در فدراسیون روسیه نیاز دارید؛
اگر در موقعیت فقدان تابعیت قرار دارید یا در زمینه تعیین تابعیت خود با مشکل
مواجه هستید.
لین اضطراری کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
در صورت بازداشت یا در موارد اضطراری لطفا ً با کمیشنری عالی ملل متحد درامور پناهندگان
از طریق لین اضطراری تماس بگیرید( +7 (903) 792-22-79 :بطور شبانه روزی)
نامه های عنوانی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان را می توان به آدرس پستی ذیل
ارسال کرد:
 105264مسکو ،ایزمایلوفسکی بولوار  41یا از طریق پست الکترونیکی
.rusmo@unhcr.org
معلومات اضافی در باره فعالیت کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در فدراسیون روسیه را می
توان از طریق سایت  www.unhcr.ruبدست آورد.
نمبر تیلفون لین اضطراری رایگان صلیب سرخ شهر سانکت پطربورگ (مشاورات کلی ،
مبارزه با تجارت انسان  ،مهاجرت کاری) ،بشرح زیر می باشد:
 ، 8-800-333-00-16تماس از تمام مناطق مجانی می باشد  ،دوشنبه الی جمعه از ساعت  8/30تا
.18/30
این بروشور به زبان های انگلیسی  ،روسی  ،فرانسوی  ،کوریایی  ،دری و عربی تدوین
شده است.

نمایندگی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در فدراسیون روسیه
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آدرس ها و تماس های مفید
ارگان های منطقوی وزارت امور داخله فدراسیون روسیه

ناحیه فدرال مرکزی (سانترلنی)
ارگان منطقوی
شماره
وزارت امور
داخله روسیه
1
101000 г. Москва,
ریاست کل امور
Чистопрудный бمهاجرت وزارت
р, д. 12А стр. 1.
داخله
امور
Ст. Метро:
روسیه
Чистые пруды
 ، 101000مسکو ،
چیستوپرودنی بولوار ،
نمبر  ،12Aتعمیر ،1
ایستگاه متروی "چیستیی
پرودی"
2
امور 105187, г. Москва,
اداره
مهاجرت ریاست ул. Кирпичная, д.
کل وزارت امور 32, строение 1,
проезд
روسیه до
داخله
станции
شهر метро
مربوط
مسکو
»«Семеновская
 ، 105187مسکو  ،کوچه
کیرپیچنایه  ، 32تعمیر 1
،
متروی
ایستگاه
"سیمیونافسکایه"
3
140053,
امور
اداره
Московская
مهاجرت ریاست
область,
کل وزارت امور
г. Котельники,
روسیه
داخله
Новорязанское
والیت
مربوط
шоссе, д. 4
مسکوفسکایه
والیت مسکو  ،شهر
سرک
،
کوتلنیکی
آدرس

تیلفون

)+7 (495
636-98-98

الکترونیک،
پست
سایت اینترنتی
https://мвд.рф/

)8(499
369-07-81
8(495) 36507-75

https://77.мвд.рф
/ms

8-495609-47-99
8-495609-48-52

https://увм.50.мв
д.рф/

4

اداره
مهاجرت
ریاست وزارت
داخله
امور
روسیه مربوط
والیت
بیلگورودسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
بریانسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
والدیمیرسکایه

7

امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
والیت
مربوط
وورونژسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
ایوانوفسکایه

9

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
کالوژسکایه

5

6

8

امور

نووریازانسکایه 4 ،
308000,
г. Белгород, пр-т
Славы, 70

)(4722
35-60-05

@uvm_umvd31
mvd.ru
https://31.мвд.рф

 ، 308000بیلگورود،
پروسپکت اسالاوی 70 ،
ул.

241050,
г.
Брянск,
Горбатова, 31

 ، 241050بریانسک ،
کوچه گورباتووا 31 ،
600020,
г. Владимир, ул.
Б.Нижегородская
80б
 ، 600020والدیمیر،
کوچه
ب .نیژه گورودسکایه ،
80б
394030, г. Воронеж,
ул. 9 Января, д. 54

)(4832
74-15-32

uvmbryansk_32@mv
d.gov.ru
https://32.мвд.рф
/ms

)(4922
77-78-91
77-84-68
32-60-10

umvd33@mvd.ru
https://33.мвд.рф

)(473
220-76-09
263-46-09

https://36.мвд.рф/ms

 ،394030وورونژ ،
کوچه  9یانواریه 54 ،
153035, г.Иваново,
ул.Ташкентская,
д.86Г, каб. № 5
 ، 153035ایوانوو ،
کوچه تاشکنتسکایه 86Г،
 ،اطاق 5
248008,
г.
Калуга,
2-й
Тарутинский
проезд, 4
 ، 248008کالوگا  ،کوچه

)(4932
242544

)(4842
222-409
70-55-17

https://37.мвд.рф
/ms/ms

https://40.мвд.рф

تاروتینسکی

10

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
کاسترومسکایه

11

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
کورسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
لیپتسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
اورلوفسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
ریازانسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط

12

13

14

15

وتوروی
پروئزد 4 ،
156019,
г.
Кострома, ул. П.
Щербины, д. 4
156013,
г.
Кострома,
ул.
Калиновская, д. 38
 ، 156019کاستروما ،
کوچه پ .شربینی 4 ،
 ، 156013کاستروما ،
کوچه کالینافسکایه 38 ،
305016, г. Курск,
ул. Чехова, д. 12а
 ،305016کورسک
کوچه چخووا 12A ،

،

398005, г. Липецк,
пр. Осенний, д. 4

)(4942
42-13-11
32-06-11

uvmumvd44@m
vd.gov.ru
https://44.мвд.рф
/ms

)(4712
53-34-06
53-17-50
54-88-93
70-06-61

https://46.мвд.рф/
ms

)(4742
35-84-05
35-84-72

https://48.мвд.рф/ms

 ، 398005لیپتسک ،
پروسپکت اوسینی 4
302023, г. Орёл,
пер. Артельный, д.
7
 ، 302023اوریول ،
پریولوک آرتیلنی 7 ،

)(4862
54-04-14 5413-28

odir@57.fms.gov.r
u
@grp.57.oel.uvm
mvd.ru
https://57.мвд.рф/

390000, г. Рязань,
;ул. Ленина, 59

)(4912
29-94-71 2163-07

62uvm@mvd.ru
https://62.мвд.рф/
ms

 ،390000شهر ریازان ،
کوچه لنینا 59
392018, г. Тамбов,
ул. Маяковского,
д.3
 ، 392018تامبوف ،

)(4752
77-28-55

https://68.мвд.рф/
ms

کوچه مایاکوفسکاگا 3 ،
214004,г.
Смоленск,
ул.
Багратиона, д. 13а
 ،214004اسمولنسک،
کوچه باگراتیونا ،
13 А
170034, г. Тверь,
ул. Ерофеева, д.5

تامبوفسکایه
16
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
اسمولنسکایه
17
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه  ، 170034شهر تور ،
داخله
والیت کوچه یروفئیوا 5
مربوط
تورسکایه
امور 300041, г. Тула, ул.
18
اداره
Жуковского, д. 34
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه  ، 300041شهر توال ،
داخله
والیت کوچه ژوکوفسکاگا 34
مربوط
تولسکایه
19
150000,
امور г.
اداره
Ярославль,
مهاجرت ریاست ул.
Собинова, д.48
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت  ، 150000یاروسالول ،
مربوط
کوچه سوبینووا 48
یاروسالوسکایه
ناحیه فدرال خاور دور (دالنه وستوچنی)
شماره ارگان منطقوی آدرس
امور
وزارت
داخله روسیه
20
675001,
امور
اداره
Благовещенск,
مهاجرت ریاست
امور улица Горького,
وزارت
137
روسیه
داخله
والیت
مربوط
،
675001
آمورسکایه
بالگووشنسک  ،کوپه
گورکاگا 137
679015 , г.
21
امور
شعبه
Биробиджан, ул.
مهاجرت ریاست
Широкая, д. 6-А
امور
وزارت
روسیه  ،679015بیرابیجان ،
داخله

https://67.мвд.рф/ (4812) 35-38ms
01

)(4822
49-33-51
49-33-85
49-33-86

https://69.мвд.рф/
ms

)(4872
32-07-31

https://71.мвд.рф/
ms

)(4852
73-16-26
73-10-27 3292-61 73-1181

https://76.мвд.рф/
ms

تیلفون

پست الکترونیک  ،سایت
اینترنتی

)(4162
51-83-01
59-44-85

umvd28@mvd.ru
https://28.мвд.рф

)(42622
4-55-70
4-55-74

https://79.мвд.рф/ms

والیت

22

مربوط
خودمحتار
یوریسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
مربوط
کامچاتسکی
کرای

23

امور
واحد
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
ماگادانسکایه

24

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
مربوط
پریمورسکی
کرای
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
ساخالین

26

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
مربوط
خاباروفسکی

25

کوچه شیروکایه 6A ،
683024, г.
ПетропавловскКамчатский,
Проспект 50 лет
Октября, 23/2
شهر
،683024
پطروپاولوفسک-
،
کامچاتسکی
پروسپکت  50لیت
اکتیابریا 23/2 ،
685000
г.Магадан, ул.
Пролетарская, д.
39 корп. 2
 ،685000ماگادان ،
پرولتارسکایه
کوچه
 ، 39تعمیر ، 2
690091,
г.
Владивосток, ул.
Октябрьская, 25,
والدی
، 690091
کوچه
وستوک ،
اکتبیابرسکایه 25 ،
693001, г. ЮжноСахалинск,
проспект Мира
56/6
 ، 693001یوژنو
،
ساخالینسک
پروسپکت میرا 56/6
680000,
г.
Хабаровск, ул.
Дзержинского,
46-А.
،
680000
خاباروفسک  ،کوچه

)(4152
26-55-01
41-05-41
41-05-81
41-02-31

fmskam@41.fms.gov
.ru
https://41.мвд.рф

)(4132
602-200

https://49.мвд.рф/ms

)(423
243-26-23

https://25.мвд.рф/ms

)(4242
780-523

https://65.мвд.рф/ms
https://27.мвд.рф

)(4212
56-91-72
48-73-42
48-74-05

https://27.мвд.рф

27

28

کرای

دزرژینسکاگا 46A

امور
شعبه
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
ناحیه
مربوط
خودمختار
چوکوتسکی
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
مربوط جمهوری
ساخا (یاکوتیا)

689000,
г.
Анадырь,
ул.
Энергетиков, д.7
 ، 689000آنادیر ،
کوچه انرگتیکوف 7 ،

)(42722
2-66-71
2-13-71
2-40-09
2-53-79
2-44-16

https://87.мвд.рф/ms

677010, г.Якутск,
ул.
Кулаковского, 26
 ، 677010یاکوتسک ،
کوچه کوالکوفسکاگا ،
26

)(4112
35-17-72
35-17-11

https://14.мвд.рф/ms

ناحیه فدرال پری ولژسکی
شماره

ارگان منطقوی
امور
وزارت
داخله روسیه
امور
اداره
مهاجرت
امور
وزارت
مربوط
داخله
جمهوری
باشکورتستان
امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
والیت
مربوط
نیژه گورودسکایه

31

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط

29

30

آدرس

تیلفون

پست الکترونیک  ،سایت
اینترنتی

450076 г. Уфа,
ул. Гоголя, 47

)(347
279-41-47
251-54-83

https://02.мвд.рф/g
osuslugi/mt61300/
ms

، 450076
کوچه گوگل 47 ،

اوفا،

603094,
г.
Нижний
Новгород,
бульвар
Юбилейный, д.
32
، 603094
نیژنی نوگورود ،
بولوار یوبیلینی 32
610020, г. Киров,
ул. Энергетиков,
42
 ، 610020کیروف ،
کوچه انرگتیکوف 42 ،

)(831
268-28-02
268-29-85
268-29-89

https://52.мвд.рф/m
s/

)(8332
https://43.мвд.рф/
ms 66-11-80 6611-79
66-01-58

کیروفسکایه
32

امور

اداره
مهاجرت
امور
وزارت
مربوط
داخله
جمهوری
ماری ال

33

امور

اداره
مهاجرت
امور
وزارت
مربوط
داخله
جمهوری
موردوویا

34

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
اورنبورگسکایه

35

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
پنزنسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
مربوط پرمسکی
کرای
امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله

36

37

424002,
г.
Йошкар-Ола, ул.
Волкова,
дом
103А
، 424002
یوشکار– آال  ،کوچه
وولکووا 103A ،
430003,
г.
Саранск,
проспект
Ленина, д. 30А
 ، 430003سارانسک
 ،پروسپکت لنینا ،
30A
460000,
г.
Оренбург, пер.
Матросский, д.
19
 ، 460000ارنبورگ ،
پرئولوک ماتروسکی
19
440018, г. Пенза,
ул.
Суворова,
д.219
، 440018
پنزا  ،کوچه سواروفا
219
614990, г. Пермь,
Комсомольский
проспект, д. 34Б
 ، 614990پرم ،
کومسومولسکی
پروسپکت 34Б
443010,
г.
Самара,
улица
Фрунзе 112

)(8362
68-03-57
68-08-08 6802-37

)(8342
47-85-12

12.мвд.рф/миграци
онная-служба

https://13.мвд.рф/m
s

)(3532
79-54-04

orenfms@56.fms.gov.ru
https://56.мвд.рф/m
s

)(8412
63-25-32 6324-15

https://58.мвд.рф/ms

)(342
216-76-40
216-81-43
216-68-80
237-78-21

https://59.мвд.рф/ms

)(846
339-00-39
264-32-67

mail@63.fms.gov.ru
https://увм.63.мвд.р
ф/

والیت
مربوط
سامارسکایه

 ، 443010سامارا ،
کوچه فرونزه 112

38

امور
اداره
مهاجرت ریاست
وزارت
کل
داخله
امور
روسیه مربوط
والیت
ساراتوفسکایه
امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
تاتارستان

г.
410012
Саратов,
ул.
Кутякова, д. 105

)(8452
99-33-30 9933-57
99-33-60
+784529933
00

420012, г.Казань,
ул.Михаила
Миля 63а

)(843
294-56-12
294-56-13

40

امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
اودمورتیا

41

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
اولیانوفسکایه

42

امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
چوواش

39

 ، 410012ساراتوف ،
کوچه کوتیاکووا 105

 ،420012قازان ،
کوچه میخائیال میلیا
63A
426076,
г.
Ижевск,
ул.
Пушкинская, 164
 ، 426076ایژوسک ،
پوشکینسکایه
کوچه
164
г.
ул.
39,

432011,
Ульяновск,
Радищева,
корпус 1

،
432011
اولیانوفسک  ،کوچه
رادیشفا  ، 39 ،تعمیر
1
428000,
г.
Чебоксары, ул.
"К. Маркса, 37 "а
 ، 428000چبوکساری
 ،کوچه ک  .مارکسا
37A

ناحیه فدرال سیبری (سیبیرسکی)

)(3412
462-003
462-001
462-004
419-600
419-601
419-373
)(8422
39-90-09

)(8352
62-03-52
62-91-23
62-03-52

https://64.мвд.рф/ms

http://ufms.tatarstan.r
u/
ufms@tatar.ru
https://16.мвд.рф/ms

https://18.мвд.рф

https://73.мвд.рф/ms/

https://21.мвд.рф/ms/

شماره

ارگان منطقوی
امور
وزارت
داخله روسیه
امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
آلتای

44

امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
مربوط آلتایسکی
کرای
امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
بوریاتیا

46

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
مربوط
زابایکالسکی
کرای
امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
والیت
مربوط
ایرکوتسکایه

48

امور
اداره
مهاجرت ریاست

43

45

47

آدرس

تیلفون

پست الکترونیک  ،سایت
اینترنتی

649002,
г.
ГорноАлтайск,
пр-т
Коммунистическ
ий, д. 109

)8-(388-22
6-20-12

Ofmsra@04.fms.gov.
ru
https://04.мвд.рф/m
s

گورنو
،649002
آلتایسک  ،پروسپکت
کمونیستیچسکی 109 ،
656056,
г.
Барнаул,
ул.
Шевченко, 170
 ، 656056بارنائول
کوچه شوچنکو 170
670009, г.УланУдэ, ул.Николая
Нищенко, 19
،670009
اوالن اوده  ،کوچه
نیکوالی نیشنکو 19
672000, г. Чита,
ул. Ингодинская
72.
 ، 672000چیتا ،
کوچه اینگودینسکایه
72
664003,
г.
Иркутск,
ул.
Красноармейская
, 3а
 ، 664003ایرکوتسک
کوچه
،
کراسنوارمیسکایه 3A
650000
г.
Кемерово,
ул.

)(385-2
33-05-73
55-89-19

)8 (3012
55-92-53
55-95-27
559-265

)(3022
35-03-35
35-21-24

nbuchneva@mvd.ru
https://22.мвд.рф/ms

https://03.мвд.рф/m
s

ufms@75.fms.gov.ru
https://75.мвд.рф/m
s

)(3952
48-45-10
21-69-66
21-61-38

https://38.мвд.рф/ms

)(3842
36-04-69

https://42.мвд.рф

وزارت
داخله
مربوط

49

کل
امور
روسیه
والیت
کمروفسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
مربوط
کراسنویارسکی
کرای

50

امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
والیت
مربوط
نووسیبیرسکایه

51

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
امسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
تومسکایه

53

امور
شعبه
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
تیوا

52

Островского, д.
13
 ، 650000کمرووا ،
کوچه استروفسکاگا ،
13
660017,
г.
Красноярск, ул.
Дзержинского,
д.18
،
660017
کراسنویارسک ،کوچه
دزرژینسکاگا 18
630015,
г.
Новосибирск,
Проспект
Дзержинского,
12/2
،
630015
،
نووسیبیرسک
پروسپکت
دزرژینسکاگا 12/2
644009, г. Омск,
ул. Лермонтова,
д. 179А
 ، 644009امسک ،
کوچه لرمونتوفا 179A
634009, г. Томск,
пр. Ленина, д.
122
، 634009
تومسک  ،پروسپکت
لنینا 122
667005,
,
г.
Кызыл,
ул.
Ленина, д. 64
، 667005
کیزیل  ،کوچه لنینا 64

34-88-84

)(391
245-92-90
219-14-05
219-14-12
245-92-90
245-96-46

https://24.мвд.рф/ms

)(383
232 70 00
232 70 89
232 75 03
232-76-75

uvm.54@mvd.ru
https://54.мвд.рф/ms

)(3812
79-15-21
79-15-28
32-86-66

uvm_oms@mvd.ru
https://55.мвд.рф/gu
mvd/ms

)(3822
794-927

)(394
222-32-90
222-20-12
222-19-16

https://70.мвд.рф/ms

https://17.мвд.рф/ms

54

امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهور
خاکاسیا

655017,
г.
Абакан,
ул.
Вяткина, д. 3
 ، 655017آباکان ،
کوچه ویاتکینا 3

ناحیه فدرال قفقاز شمالی (سیویرو کافکازسکی)
شماره ارگان منطقوی آدرس
امور
وزارت
داخله روسیه
357500,
55
کل
ریاست
Ставропольский
امور
وزارت
край,
روسیه г.
داخله
Пятигорск,
ناحیه
مربوط
Лермонтовский
قفقاز
فدرال
разъезд, 3
شمالی

56

امور
واحد
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط داغستان

57

امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
اینگوشتیا

)(3902
22-70-63
35-86-01

https://19.мвд.рф/ms

،
375000
استاوروپولسکی کرای
 ،پیاتیگورسک ،
سرک لرمونتوفسکی 3
367015,
г.
Махачкала, ул.
Ирчи Казака, д.
2А
 ، 367015ماخاچ قلعه
 ،کوچه ایرچی کازاکا
2a
386001, г. Магас
ул.
Н.
Назарбаева, д. 1
 ،386001ماگاس ،
کوچه نظربایئفا 1

تیلفون

پست الکترونیک  ،سایت
اینترنتی

)8 (8793
23-82-00
23-83-00
تیلفون برای ثبت نام:
23-82-13
32-59-98

https://скфо.мвд.рф

)(8722
62-19-55
99-60-20
99-60-22
56-28-03

https://05.мвд.рф/m
s

)(8732
22-52-33
22-64-34
)(8734
55-06-18

https://06.мвд.рф/ms

58

امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
کاباردینو بالکاریه

59

امور
واحد
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
کاراچایوا-
چرکسیا

60

امور
واحد
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
سورنایه آستیا-
آالنیا

61

امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
مربوط
استاوروپولسکی
کرایی

62

امور
واحد
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
چچن

г.
ул.

360004,
Нальчик,
Ногмова 64

 ، 360004نالچیک ،
کوچه نوگموفا 64
369000,
г.Черкесск,
ул.Октябрьская
360 г
 ، 369000چرکسک ،
اکتیابرسکایه
کوچه
360г
362040,
г.
Владикавказ, ул.
Тхапсаева, д. 4
 ،362040والدی قفقاز
 ،کوچه تخاپسایوا 4
г.

355035,
Ставрополь,
проспект
Кулакова, 4а

،
355035
،
استاوروپول
پروسپکت کوالکوف
4A
364060,
г.
Грозный, ул. У.
Садаева, д. 11
 ، 364060گروزنی ،
کوچه سادایوا 11a

ناحیه فدرال شمال غربی (سیوروزاپادنی)
ارگان منطقوی آدرس
شماره
امور
وزارت
داخله روسیه
163071, г.
63
اداره امور
Архангельск, ул.
مهاجرت ریاست
Гайдара, д. 55,
وزارت امور

)(8662
77-75-36

https://07.мвд.рф

)(8782
29-39-36
29-39-42

ofms_kchr@mvd.ru
https://09.мвд.рф/ms

)(8672
54-73-45
54-73-48
54-73-57
40-36-13
54-97-02

https://15.мвд.рф/ms

)(8652
56-40-04
56-19-39

)(8712
33-31-94
33-27-18
33-21-29

تیلفون

)(8182
411-740
411-746

https://26.мвд.рф/ms

http://www.95.mvd.r
u/ms

پست الکترونیک  ،سایت
اینترنتی
https://29.мвд.рф/ms

داخله روسیه
مربوط والیت
آرخانگلسکایه
64

اداره امور
مهاجرت ریاست
وزارت امور
داخله روسیه
مربوط والیت
ولوگودسکایه
اداره امور
مهاجرت ریاست
وزارت امور
داخله روسیه
مربوط والیت
کالینینگرادسکایه

66

اداره امور
مهاجرت وزارت
امور داخله
مربوط جمهوری
کارلیا

67

اداره امور
مهاجرت وزارت
امور داخله
مربوط جمهوری
کومی

68

اداره امور
مهاجرت ریاست
وزارت امور
داخله روسیه
مربوط والیت
مورمانسکایه

69

اداره امور
مهاجرت ریاست

65

корп.2
،163071
آرخانگلسک  ،کوچه
گیدارا  55 ،تعمیر 2
160009 г.
Вологда, ул.
Мальцева, д. 54
 ، 160009ولوگدا ،
کوچه مالتسفا 54 ،
236022, г.
Калининград,
Советский
проспект, 13
 ، 236022کالینینگراد
 ،سویتسکی پروسپکت
13 ،
185005, г.
Петрозаводск,
пр. А. Невского,
д.17
،185005
پطروزاوودسک ،
پروسپکت نیوسکاگا ،
17
167000, г.
Сыктывкар, ул.
Советская, 63а
 ، 167000سیکتیوکار
 ،کوچه سویتسکایه
63a
183038, г.
Мурманск, ул.
Дзержинского,
д.5
، 183038
مورمانسک  ،کوچه
دزرژینسکاگا 5
173003, г.
Великий

)(8172
72-60-21
76-34-36

uvm35@mvd.ru
https://35.мвд.рф/ms

)(4012
558-101

https://39.мвд.рф/ms

)(8142
79-66-18
76-10-62

https://10.мвд.рф/ms

)8(8212
44-78-05
20-21-79

admin11@fms.gov.ru
https://11.мвд.рф/

)(815-2
40-80-00

https://53.мвд.рф/ms

)(8162
980-628

umvd53@mvd.ru
https://53.мвд.рф

وزارت امور
داخله روسیه
مربوط والیت
نووگورودسکایه
70

اداره امور
مهاجرت ریاست
وزارت امور
داخله روسیه
مربوط والیت
پسکوفسکایه

71

اداره امور
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
داخله روسیه
مربوط سانکت
پطربورگ و
والیت
لنینگرادسکایه

72

شعبه امور
مهاجرت ریاست
وزارت امور
داخله روسیه
مربوط ناحیه
خودمختار نینیتس

Новгород, ул.
Людогоща 5/68
 ، 173003ولیکی
نووگورود  ،کوچه
لیودوگوشا 5/68
180007, г.
Псков, улица
Петровская д.51
، 180007پسکوف ،
کوچه پطروفسکایه ،
51
194044, г.
СанктПетербург, ул.
Смолячкова, 15
для граждан
Украины:
190068,
г. СанктПетербург, ул.
РимскогоКорсакова
просп.,
،194044
سانکت پطربورگ ،
کوچه اسمولیاچکوفا
 15؛
دفتر مخصوص اتباع
اکراین :سانکت
پطربورگ ،
پروسپکت ریمسکی-
کورساکوفا 39
166000, г.
Нарьян-Мар, ул.
Ненецкая, д. 20
، 166000
ناریان مار  ،کوچه
نینیتسکایه 20 ،

980-634
980-613
980-627

)(8112
59-64-18
596-444

)(812
573-37-22
573-30-02

)(81853
4-86-70
4-06-18

https://60.мвд.рф/ms

https://78.мвд.рф/ms

https://83.мвд.рф/

ناحیه فدرال اورال (اورالسکی)
شماره ارگان منطقوی آدرس
وزارت امور
داخله روسیه
640626, г.
73
اداره امور
Курган, ул.
مهاجرت
Куйбышева, 81
ریاست وزارت
، 640626
امور داخله
روسیه مربوط
کورگان  ،کوچه
کویبیشفا 81
والیت
کورگانسکایه
620028, г.
74
اداره امور
Екатеринбург,
مهاجرت
улица Крылова,
ریاست کل
д. 2
وزارت امور
،620028
داخله روسیه
یکاترینبورگ  ،کوچه
مربوط والیت
کریلوفا 2 ،
سوردلوفسکایه
75

76

77

78

اداره امور
مهاجرت
ریاست وزارت
امور داخله
روسیه مربوط
والیت
تیومنسکایه
اداره امور
مهاجرت
ریاست وزارت
امور داخله
روسیه مربوط
ناحیه خودمختار
خانتی مانسی -
یوگرا
اداره امور
مهاجرت
ریاست کل
وزارت امور
داخله روسیه
مربوط والیت
چلیابینسکایه
اداره امور

625000, г.
Тюмень
ул. Республики
д. 55
625000
 ،تیومن  ،کوچه
ریسپوبلیکی 55
628011, г. Ханты
- Мансийск, ул.
Механизаторов,
3Б
 ، 62801108خانتی
مانسییسک  ،کوچه
محانیزاتوروف 3Б ،

تیلفون

پست الکترونیک  ،سایت
اینترنتی

)(352-2
42-23-31
46-53-03

https://45.мвд.рф

)(343
216-26-00
216-79-93
216-85-77
216-79-90
216-79-91
354-32-80
216-26-10
)(3452
500-437

uvm66@mvd.ru
https://66.мвд.рф/ms

https://72.мвд.рф/ms

)(3467
32-36-

https://86.мвд.рф/ms

454091, г.
Челябинск, ул.
Плеханова, 1В

)(351
239-10-15
239-09-65
)8 (800200-1255

https://74.мвд.рф

629008, г.

)8 (34922

 ، 454091چلیابینسک
 ،کوچه پلخانوفا 18

umvd89@mvd.ru

مهاجرت
ریاست وزارت
امور داخله
روسیه مربوط
ناحیه خودمختار
یامل و نینیتس

Салехард, ул.Зои
Космодемьянско
й, 35

3-47-98

https://89.мвд.рф

 ، 629008سالخارد ،
کوچه زویا
کوسمودمیانسکای 35

ناحیه فدرال جنوب (یوژنی)
شماره

ارگان منطقوی
امور
وزارت
داخله روسیه
امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
آدیغیه

80

امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
والیت
مربوط
آستاراخانسکایه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
والیت
مربوط
ولگوگرادسکایه

82

امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
قالموقیا

79

81

آدرس

تیلفون

پست الکترونیک  ،سایت
اینترنتی

385000,
г.
Майкоп,
ул.
Калинина, д. 210,
""В

)(8772
52-10-17
52-31-34

https://01.мвд.рф/m
s

 ، 385000مایکوپ ،
کوچه کالینینا 210 В
414000,
г.
Астрахань,
ул.
Калинина, д. 25
 ، 414000آستاراخان
 ،کوچه کالینینا 25
400066,
г.
Волгоград,
ул.
Рокоссовского, д.
10
، 40066
ولگوگراد  ،کوچه
روکوسوفسکاگا 10 ،
358009,
г.
Элиста,
3
микрорайон, д.
23
 ، 358009الیستا ،

)(8512
37-92-12
51-57-29
51-03-73

ufms@30.fms.gov.r
u
https://30.мвд.рф/m
s

)(8442
33-77-11
30-29-29

https://34.мвд.рф/m
s

)(84722
3-67-73
9-92-28

https://08.мвд.рф/m
s

میکرورایون  ، 3نمبر
23
83

امور
اداره
مهاجرت ریاست
وزارت
کل
داخله
امور
روسیه مربوط
کراسنودارسکی
کرای
امور
اداره
مهاجرت ریاست
کل وزارت امور
روسیه
داخله
والیت
مربوط
رستوف

85

امور
اداره
مهاجرت وزارت
داخله
امور
مربوط جمهوری
کریمه
امور
اداره
مهاجرت ریاست
امور
وزارت
روسیه
داخله
شهر
مربوط
سواستاپول

84

86

10

350020,
г.
Краснодар, ул.
Коммунаров
266А.
 ، 350020کراسنودار
 ،کوچه کموناروف
266A
344002,
г.
Ростов-на-Дону,
пр.
Ворошиловский,
43/85
 ، 344002رستوف،
پروسپکت
ووروشیلوفسکی
43/85
295034,
г.
Симферополь,
ул. Серова, д.10.
 ،295034سیمفروپول
کوچه سروفا 10
299029,
Севастополь, пркт
Генерала
Острякова, 15
 ، 299029سواستاپول
 ،پروسپکت گنراال
استریاکوفا 15

)(861
255-69-30
259-79-79
251-85-52

https://23.мвд.рф

)(863
249-15-08
249-16-55
249-15-22

uvm61ro@mvd.ru
https://61.мвд.рф/

)(3652
734-044
734-539

https://82.мвд.рф/

)(8692
40 05 11

https://92.мвд.рф/

سازمان های همکار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان
مرکز دفاع حقوق بشر "میمولایر"آ آدرس مراکز مشاوراتی در مناطق

شماره
1

منطقه
بالگووشنسک،
والیت آمورسکایه

2

بوریسوگلبسک،
والیت
ورونژسکایه

3

بریانسک ،
والیت بریانسکایه

4

والدی وستوک ،
پریمورسکی
کرای

5

والدی قفقاز،
جمهوری
سیورنایه آستیه -
آالنیه

ул.

آدرس و معلومات برای تماس
675020, г. Благовещенск,
Лесная, 16

 ، 675020بالگووشنسک  ،کوچه لیسنایه  ،نمبر
16
e-mail:tatarec@rambler.ru
Skype:tatarec59
مشاورات بطور آنالین:
htpp://www.9111.ru/urists/info/tatarec
/search/
htpp://tatarec.pravolub.ru
397160, г. Борисоглебск, ул.
Свободы, 170
 ، 397160بوریسوگلبسک  ،کوچه سووبودی
170
تیلفون(47354) 626-12 :
فاکسآ (47354) 648-09
e-mail:
iolant@icmail.ru
؛
iolant44mail.ru
241037, г. Брянск, ул. Авиационная,
20, кв. 49

تاتارتس لیوبوف
میخایلونا
(وکیل مدافع)

آگابابوویان
ایوالنتا
آریستاکیسونا

پولیاکوف
نیکوالی
سیمیونویچ

 ، 241037بریانسک  ،کوچه آویاتسیانایه نمبر
 ، 20آپارتمان 49
e-mail: ns-polyakov@yandex.ru
г.

690105, Приморский край,
Владивосток,
ул. Русская, 65, офис 27, а/я 38

تیوتیونیک تاتیانا
پاولونا
)وکیل مدافع(

 ، 690105پریمورسکی کرای  ،والدی وستوک
 ،کوچه روسکایه  ،نمبر  ، 65دفتر ، 27
صندوق پستی 38
e-mail: VIAdvokat@mail.ru
362002, г. Владикавказ, ул. Льва
Толстого, 57
 ، 362002جمهوری سیورنایه آستیه  -آالنیه ،

ساتسایوا جیگولی
کازبکونا
)وکیل مدافع(

6

ولگوگراد ،
والیت
ولگوگرادسکایه

7

ورونژ ،
والیت
ورونژسکایه

8

گروزنی
جمهوری چچن

9

یکاترینبورگ ،
والیت
سیوردلوسکایه

10

یکاترینبورگ ،
والیت
سیوردلوفسکایه

والدی قفقاز  ،کوچه لئون تولستوگا 57 ،
تیلفون(928) 688-24-03 ،(8672) 50-52-20 :
فاکس(8672) 505220 :
e-mail: djigu@mail.ru
skype:memovlad1
در دفترsatsaev :
400074, г. Волгоград, ул.
Баррикадная, 19
 ، 400074ولگوگراد  ،کوچه باریکادنایه 19 ،
e-mail: 89047706728@mail.ru
(آکسیونوا)
ida.naumova.47@mail.ru
(ل.ف .نائوموا)
394036, г. Воронеж,
ул. Цюрупы, 34, офис 304
 ، 394036وورونژ  ،کوچه تسیوروپی نمبر
 34دفتر 304
تیلفون، (4732) 54-55-30 :
فاکس(4732) 53-13-06 :
e-mail: zzzsssaaaxxx111@yamdex.ru
364000, г. Грозный, прт
Революции, 2/1, кв. 42

نائوماوا لیدیه
فیادرونا
آکسیونوا یولیا
والدیمیروونا
)وکیل مدافع(
بیتیوتسکی
ویاچسالو ایلیچ
(وکیل مدافع)

تیتیئف ایوب
(رئیس)
تلخیگوف سلطان
اسماعیلویچ
(وکیل مدافع)

 ، 364000گروزنی  ،پروسپکت ریوالیوتسیی
 ،2/1آپارتمان 42
تیلفون87-21-22 )8712( :
فاکس87-21-22 )8712( :
e-mail: memoial_Grozny@mail.ru
)تیتیئف(
(تلخیگوف) ASN07@yandex.ru
 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 38/1,نکراسوا ایرینا
 1й подъезд, 1й этажیوریونا
(وکیل مدافع)
 ، 620026یکاترینبورگ  ،کوچه تیوریتینا نمبر ، 38/1دهلیز
نمبر  ،1منزل 1
e-mail: ekat-irina@mail.ru
 620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 68 (вپولیانینا ماریا
 помещении ФГУП ПВС ФМС России, входبوریسونا (وکیل
) со стороны кафе "Хитровка", 2 этажمدافع)

11

ایوانوا ،
والیت
ایوانوفسکایه

12

قازان ،
جمهوری تاتارستان

13

 ، 620062یکاترینبورگ  ،کوچه لنینا نمبر ،68
(تعمیر موسسه فدرالی دولتی خدمات ویزه و پاسپورت
خدمات فدرالی میگراسیون  ،ورود از سمت کافه "خیتروفکا"
 ،منزل )2
تیلفون(922) 298-62-09 :
e-mail: polyanina-mariya@mail.ru
ایرینا
 153000, г. Иваново, ул. Варенцовой, 9/18,سوکولوا
 офис 328یوگینئونا (وکیل مدافع)
 ،153000ایوانوا  ،کوچه وارنتسوفای نمبر  ، 9/18دفتر
328
تیلفون(920) 352-39-07 :
e-mail: sokolovaIvanovo@yandex.ru
420043, г. Казань, ул. Чехова, 9, офис 324

باالفندیئف فیضولی
میرزابگویچ
)وکیل مدافع(

 ، 420021قازان  ،کوچه چخوفا نمبر  ،9دفتر 324
e-mail: fizuli70@mail.ru,
 guliya-balafendi@mail.ruباالفندیئوا گولیه
گومرونا
)وکیل مدافع(
 350063 г. Краснодар, ул. Мира, 29, комн. 5گیداش والدمیر
کراسنودار ،
 (помещениеیوگنئویچ
Октябрьского
کراسنودارسکی کرای филиала
)) Краснодарской краевой коллегии адвокатовوکیل مدافع(
Телефоны: (8612) 624926
 ، ,350063کراسنودار  ،کوچه میرا  ،29اطاق 5
(دفتر هیئت وکالی حقوقی کراسنودار  ،شعبه اکتیابرسکی)
تیلفون(8612) 62-49-26 :
فاکس97-48-62 )8612( :
e-mail: proxorlitvin@yande.ru

14

لیپتسک  ،والیت
لیپتسکایه

15

ماخاچ قلعه ،
داغستان

398059, г. Липецк, ул. Лутова, 6, офис 2

آلیانیخ دمیتری
آلکسئیویچ

367000, г. Махачкала, ул. Дзержинского,
17Б, офис 406

مگامدوف سبمل
ماگومدوویچ

 ، 398059شهر لیپتسک  ،کوچه لوتوفا  ، 6 ،دفتر 2
تیلفون موبایل(910) 350-20-30 :
e-mail: urbir@mail.ru, Law-yer@yandex.ru

 ،367000ماخاچ قلعه  ،کوچه دزرژینسکاگا  ،17Б ،دفتر
406
تیلفون(8722) 51-77-14 :

16

مسکو  ،والیت
مسکوسکایه

17

مورمانسک ،
والیت
مورمانسکایه

18

نازران ،
اینگوشتیا

19

نووروسییسک ،
کراسنودارسکی
کرای

20

اورنبورگ ،
والیت

فاکس(8722) 51-77-14 :
e-mail: mag-shamil78@mail.ru
Skype: interdag
 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, 22,گانوشکینا سویتالنا
آلکسئیونا
»офис Комитета «Гражданское содействие
Почтовый адрес: МОО ПЦ «Мемориал»,
127051, г. Москва, Мал. Каретный пер., 12
 ، 129110مسکو  ،الیمپیسکی پروسپکت  ، 22 ،دفتر کمیته
"گراژدانسکایه سودیستویه"
آدرس پستی :سازمان بین منطقوی اجتماعی مرکز دفاع
حقوقی "میمولایر:؛
 ، 127051مسکو  ،مالیی کارتنی پیرئولوک 12
تیلفون(495) 681-18-23, (495) 681-15-32 :
(495) 681-09-54, (495) 681-05-27
فاکس(495) 681-15-32, (495) 650-57-79:
( ccaserver@mtu-net.ruگراژدانسکایه سودیسدویه)
svetlana.gannushkina@gmail.com
روز های پذیرش :دوشنبه  ،چهار شنبه ،جمعه
 183053 г. Мурманск, ул. Капитана Копытова,علیئف روالن مالیکویچ
(وکیل مدافع)
д. 47 кв. 2 Адвокатский кабинет № 185.
г. Мурманск, ул. К. Либкнехта 27а
ctxa@rambler.ru
 ، 183053شهر مورمانسک  ،کوچه کاپیتان کوپیتوفا ، 47 ،
آپارتمان  .2دفتر وکیل مدافع نمبر ، 185
شهر مورمانسک  ،کوچه کارل لیبکنشتا 27A
e-mail: ctxa@rambler.ru
386101, г. Назрань, ул. Муталиева, 46
 ، 386101شهر نازران  ،کوچه موتالیئفا46 ،
تیلفون(8732) 22-23-49 :
 – (963) 175-25-40موبایل
فاکس(8732) 22-23-49 :
e-mail: memorial_nazran@mail.ru
353900, г. Новороссийск, ул. Советов, 66
 ، 353900نووروسییسک ،کوچه سوویتوف 66
e-mail: marinadubrovina@mail.ru
460019, г. Оренбург, Шарлыкское ш., 1,
корп. 2, Центр юридических услуг, офис 108

آکیئف تیمورالن
باتاربکوویچ
( رئیس مرکز)
تسچویوا توما
اسماعیلونا
(وکیل مدافع)
دوبرووینا مارینا
آلکسیئونا
(وکیل مدافع)
گالدکیخ آلکسی
گریگورئیوچ

اورنبورگسکایه

21

شهر اوچیار ،
شهر پرم ،
پرمسکی کرای

22

شهر پنزا  ،والیت
پنزنسکایه

23

شهر پسکوف ،
والیت
پسکوفسکایه

24

پیاتیگورسک ،
استاوروپولسکی
کرای

25

سامارا  ،والیت
سامارسکایه

26

سانکت
پطربورگ ،
والیت

 ، 460019شهر اورنبورگ  ،شارلیکسکویه شوسه 1 ،
تعمیر 2
مرکز خدمات حقوقی  ،دفتر شماره 108
e-mail: pokrow2004@mail.ru
617141, Пермский край, г. Очёр, ул.,
Калиина 22, офис 17 (здание гостиницы 2
)этаж.
614000, г. Пермь, Сибирская 19а (по
)предварительной записи

(وکیل مدافع )

پونوسوف بوریس
ایوانویچ

 ،617141پرمسکی کرای  ،شهر اوچیار ،کوچه کالینینا ،22
دفتر شماره ( 17ساختمان هتل  ،طبقه )2
 ، 614000شهر پرم  ،کوچه سیبیرسکایه ( 19Aنام نویسی
مقدماتی)
تیلفون(34278) 315-46 :
فاکس(34278) 315-46 :
e-mail: bivp@mail.ru, bp@bivp.ru
 440008, г. Пенза, ул. Суворова, 65/67یفرموا نینا فیادورونا
 ،440008شهر پنزا  ،کوچه سووروفا ، 65/67
e-mail: svetoch.ngo@gmail.com
 180000, г. Псков, ул. Советская, д. 60کاشتلیانوف واسیلی
یوگنئویچ
(وکیا مدافع)
 ،180000شهر پسکوف  ،کوچه سویتسکایه 60 ،
تیلفون(+7) 8112 66-94-52 :
 357501, г. Пятигорск, прт Кирова, 27Аدروزدووا یلنا یوگنئونا
 ، 357501پیاتیگورسک  ،پروسپکت کیروفا 27A ،
تیلفون(8793) 97-43-24, (8793) 39-38-08 :
e-mail: edrozdova_07@mail.ru
443009, г. Самара, ул. Воронежская, 9,
офис 108

سابینینا تاتیانی پاولونا
(وکیل مدافع)

 ، 443009شهر سامارا  ،کوچه وورونژسکایه  ، 9دفتر
108
تیلفون(846) 997-15-83 :
فاکس(846) 332-00-03 :
e-mail: Sabinina10@mail.ru
 1911036, г. СанктПетербург, ул. Гончарная,تسیتلینا اولگا پاولونا
(وکیل مدافع)
19Д, Центр международной защиты
;беженцев и лиц, ищущих убежище

27

لنینگرادسکایه
 ، 191036شهر سانکت پطربورگ  ،کوچه گونچارنایه
19Д
مرکز بین المللی دفاع از پناهندگان و پناهجویان
تیلفون(812) 717-35-34, (812) 717-35-39 :
)آ.پ .تسیتلینا( e-mail: oosipova@hotmail.com
)یو.د .سروف( yuserov@gmail.com
410002, г. Саратов, ул. Некрасова, 17, 3 этаж,
ساراتوف  ،والیت
офис 304, Саратовское региональное
ساراتوفسکایه
отделение Российского детского фонда

28

سیمفروپول ،
جمهوری کریمه

29

اسمولنسک ،
والیت
اسمولنسکایه

30

استاوروپول ،
استاروپولسکی
کرای

31

تامبوف  ،والیت
تامبوفسکایه

 ، 410002شهر ساراتوف  ،کوچه نکراسوفا  ، 17طبقه ، 3
دفتر  ، 304بنیاد کودکان روسیه  ،شعبه منطقوی مقیم
ساراتوف
تیلفون(8452) 23-69-06 :
e-mail: bir-zhanna@yandex.ru,
).ژ.آ .بیریوکووا(
v.molokova@yandex.ru
)و.م .مولوکوا(
295011 г.Симферополь, ул. СергееваЦенcкого, 13, 3-й этаж

سروف یوری
دمیتریویچ

بیریوکوا ژانا
آلکساندروونا
(وکیل مدافع)
مولوکوا والنتینا
میخایلونا
(وکیل مدافع)

موتوز ناتلیا
آلکساندروونا
(وکیل مدافع)

 ، 295011شهر سیمفروپول  ،کوچه سرگئیفا -تسینسکاگا 13
شابانوا سفیه انورونا
 ،طبقه 3
(وکیل مدافع)
Malykhina.Natalya2014@yandex.ua
 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьскойسولیانیکوف میخائیل
ایوانویچ
революции, 4
 ،214000شهر اسمولنسک  ،کوچه اکتیابرسکای
ریوالیوتسیی4 ،
تبلفون(4812) 38-23-19 :
فاکس(4812) 52-02-00 :
e-mail: solyanikov.m.i@gmail.com,
abm-947@ski.smolensk.ru
 355017 г.Ставрополь ул.Дзержинского, 133آوانسیوا آنا آرتیامونا
 ، 355017شهر استاوروپول  ،کوچه دزرژیسنکاکا 133
e-mail: annavanesova@yandex.ru
392000, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 42,
офис 37, Тамбовская городская коллегия
адвокатов
 ، 392000شهر تامبوف ،کوچه کمونالنایه  ، 42دفتر ، 37

شایسیپوا والنتینا
آلکسئونا
(وکیل مدافع)

32

تور  ،والیت
تورسکایه

33

خاساویورت ،
داغستان ،

34

چلیابینسک ،
والیت
چلیابینسکایه

35

شاختی  ،والیت
رستوفسکایه

هیئت وکالی مدافع شهر تامبوف
تیلفون(4752) 72-03-64 :
فاکس(4752) 72-03-64 :
e-mail: vshaysipova@mail.ru
170100, г. Тверь, ул. Л. Базановой, 20, офис
50
 ، 170100شهر تور  ،کوچه ل .بازانوفا  ، 20دفتر 50
تیلفون(4822) 35-73-92 :
e-mail: Volodya69_69@inbox.ru
Skype: Shamkin69
368000, Хасавюрт ул. Кадырова, 65
 ، 368000شهر خاساویورت  ،کوچه قادروف 65
e-mail: rassiyat@rambler.ru
454048г. Челябинск, ул. Энтузиастов 12 офис
803
 ، 545048شهر چلیابینسک  ،کوچه انتوزیاستوف  ، 12دفتر
803
تیلفون+7 (951) 45-93-407 :
e-mail: burankova@mail.ru
346500, г. Шахты, пер. Черенкова, 7, каб. 2,
Юридическая контора г. Шахты
 ، 346500شهر شاختی  ،پیرئولوک چرنکوفا &  ،اطاق 2
دفتر حقوقی شهر شاختی
e-mail: SerdukovaAnna@mail.ru
Skype: MemoShaxty

مرکز همکاری بین المللی صلیب سرخ روسیه  ،شعبه سانکت پطربورگ
شهر سانکت پطربورگ  ،کوچه گونچارنایه 19 Д ،
تیلفون+7 (812) 717-35-34 , +7 (812) 717 35 31 :
e-mail: rcc@spbredcross.org
htpp:www.spbredcross.org
سازمان بین منطقوی اجتماعی خیریه “ویرا  ،نادژدا  ،لیوبوف"
 ، 357500استاوروپولسکی کرای ،
شهر پیاتیگورسک  ،پروسپکت کیروفا 27A ،
تیلفون(8793) 97-43-24 , (8793) 39-38-08 :

شامکین والدیمیر
آناتولئویچ
(وکیل مدافع)

یاسیئوا راسیت
یوسوپونا
بورانکوا اولگا
وادیموونا

سردیوکووا آنا
آلکساندرونا
(وکیل مداقع)

e-mail: vnl.@kmv.ru, idp@kmv.ru
www.vnl-migrant.ru
مرکز مشاوراتی برای پناهندگان بر مبنای شعبه بنیاد کودکان روسیه مقیم آستیای شمالی
شهر والدی قفقاز  ،پاولوفسکی پیرئولوک 3
تیلفون(8672) 24 34 19 :
تیلفون موبایل(928) 855-91-93-24/7 :
s.osria@detfond.org
cfrcc@mail. ru
بنیاد خیریه "زدورویه ای ژیزن) (سالمتی و زندگی)
شهر مسکو  ،ایزمایلوفسکی بولوار ( 41 ،ایستگاه متروی " "پرووماسکایه")
تیلفون8 (495)465 31 01, 8(495)965 09 19:
فاکس8 (495) 465 35 56:
http://health-foundation.ru/
e-mail:office@hlfoundation.ru

مرکز پذیزش پناهندگان

آدرسآ  105264مسکو ،
ایزمایلوفسکی بولوار  ،نمبر 41
تیلفونآ (495) 4652 31 01 ،(495) 965 09 19
فاکسآ (495) 465 35 56
روز های پذیرش (با حضور کارمندان کمیشنری عالی ملل
متحد در امور پناهندگان)آ دوشنبه  ،چهار شنبه  ،پنجشنبه

