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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 وزارت کشور

 استانداری مازندران 

 فرمانداری شهرستان ساری  

 

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ايران

 

 []ناخوانا  / ٢۵ /  ١٠  / ٧٠٠ده: رونپ

 ١۳۹۹مهر  ۶تاريح: 

 -----پيوست: 

 ))سال جهش توليد))

 

 آنی -خيلی محرمانه

 

 رئيس محترم اداره اطالعات شهرستان ساری  

 فرمانده محترم ناحيه مقاومت بسيج سپاه شهرستان ساری 

 فرمانده محترم نيروی انتظامی شهرستان ساری 

 فرمانده محترم پاوا انتظامی مازندران  

 رئيس محترم اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ساری  

 مديريت محترم اداره ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری شهرستان ساری  

 مديريت محترم آموزش و پرورش ناحيه يک ساری 

 مديريت محترم آموزش و پرورش ناحيه دو ساری 

 مديران محترم کليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز استان

 

 سالم عليکم  

  ١۳۹۹شهريور  ۳١ر صورتجلسه کميسيون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری مورخ به پيوست تصوي با احترام

 . جهت اقدام بايسته مصوبات حسب مورد و اعالم نتيجه ارسال ميگردد

 امضاء از طرف عباسعلی رضايی فرماندار شهرستان ساری  
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 ]ناخوانا[

 ١۳۹۹مهر  ١٠

 

 وزارت کشور

 استانداری مازندران 

 فرمانداری شهرستان ساری  

 

 جلسه کميسيون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری

 ١۳۹۹شهريور  ۳١تاريخ برگزاری: روز/ 

    ۹:  ١۵ساعت شروع: 

 ١٠: ۳٠ساعت پايان: 

 مکان برگزاری فرمانداری شهرستان ساری  

 

 ١۹تعداد اعضای جلسه: 

 ]ناخوانا[ تعداد اعضای غير حاضر:

 

 آخرين وضعيت دراويش و فرقه ضاله بهائيت  دستور کار جلسه: بررسی

 ها(ها، تاکيدها، رهنمودها، نامهمباحث مطرح شده در جلسه )گزارش

  جلسه موصوف را با حضور اعضاء محترم و به رياست جناب آقای بابايی سرپرست معاونت سياسی امنيتی و

 اجتماعی اين فرمانداری و با تالوت آياتی چند از کالم ا... مجيد در محل اين فرمانداری برگزار گرديد.

در اين جلسه پس از تشريح دستور کار جلسه توسط آقای لطفی رئيس محترم اداره سياسی امنيتی و اجتماعی و ارائه  

بندی به عمل آمده توسط اعضاء محترم جلسه جمع گزارش آماری و موضوعات مرتبط با دستور کار جلسه توسط 

های دقيق در حوزه  ريزیرياست محترم جلسه مبنی بر کنترل دقيق تحرکات فرقه ضاله بهائيت و دراويش، برنامه

در حوزه مسئوليت  های الزمهای فرهنگی و آموزشی جهت شناخت عوامل و کادر مربوطه برای کنترلدستگاه

 تخاذ گرديد.تصميماتی به شرح ذيل ا

 

 : متن مصوبه

 در راستای کنترل تحرکات سوء فرقه ضاله بهائيت مقرر گرديد: 

آنان، نوع   های دقيق در سطح شهرستان در جهت چگونگی تحرکاتجامعه اطالعاتی، امنيتی و انتظامی، کنترل -الف

 ارهای آنان معمول نمايند.ها و سايتهای معاندين، جلسات خصوصی و عمومی و ساير ساز و کسرويس دهی به شبکه

 جامعه امنيتی و انتظامی  مسئول پيگيری و اجرای مصوبه:

 ]ناخوانا[ مدت زمان ]ناخوانا[ و اجرای مصوبه:
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ساری نسبت به افزايش آگاهی مديران مدارس و معلمان پرورشی در جهت  ٢و  ١آموزش و پرورش نواحی  -ب

های الزم بينی فرصت اقدام نمايند ضمنا با پيش و ... دين اسالم آموزان بهائی، جذب آنان بهچگونگی نگاه به دانش

 آموزان بهائی اقدام گردد. نسبت به شناسايی دانش

 ٢و   ١مسئول پيگيری و اجرای مصوبه: آموزش و پرورش نواحی 

 ]ناخوانا[ :مدت زمان ]ناخوانا[ و اجرای مصوبه

گيرانه و کنترلی در حوزه ساير اعضاء محترم بر اساس نوع فعاليت بهائيان در سطح شهرستان تمهيدات پيش -ج

 .مسئوليت با هماهنگی جامعه اطالعاتی و امنيتی اقدام نمايند

 ]ناخوانا[ مدت زمان ]ناخوانا[ و اجرای مصوبه:

های مستقر در مرکز استان با  گرديد کليه دانشگاه با توجه به ممنوعيت تحصيل بهائيان در سطح دانشگاهی تاکيد -د

 .های بايسته، تمهيدات بايسته را معمول نمايندها و نظارتبينی فرصتپيش

 هامسئول پيگيری و اجرای مصوبه: دانشگاه

 ]ناخوانا[ مدت زمان ]ناخوانا[ و اجرای مصوبه:

عاليت بهائيان حوزه بازار با هماهنگی پليس  های الزم در خصوص نحوه فاداره صنعت، معدن و تجارت کنترل -ح

 .نمايند اطالعات اقدام 

 مسئول پيگيری و اجرای مصوبه: اداره صنعت، معدن و تجارت

 ]ناخوانا[ مدت زمان ]ناخوانا[ و اجرای مصوبه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کرديد که دقيق رونويسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونويسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ايميل در صفحه تماس با ما بفرستيد[
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