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 بسمه تعالی 

 خیلی محرمانه

 

 مدیر کل محترم اطالعات استان 

 سالم علیکم

استان جهت آگاهی و اقدام الزم به پیوست ارسال  1396تیرماه  31تأمین مورخه احتراماً مصوبات جلسه شورای  

 گردد.می

 علیرضا یونسی 

 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی

 و دبیر شورای تأمین استان

 ]امضاء و ُمهر رسمی[

 1396مرداد ماه  1

 

 خیلی محرمانه

 

 نامه[  یادداشت دستنویس زیر]

 به معاونت سری زیربط ابالغ شود 

 ]آمضاء[  

 1396مرداد ماه  3
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 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 وزارت کشور 

 استانداری مازندران 

 

 8 - 5/ م 4/   4494شماره: 

 1396مردادماه  1تاریخ : 

 

 محرمانه –خیلی 

 

 استان   1396تیرماه  31مصوبات جلسه شورای تأمین مورخ 

نظر به اینکه تعدادی کسبه از فرق ضاله بهائیت هر ساله در قالب کار تشکیالتی تیمی و سیاستهای ابالغی خارج  -1

از مرزها بصورت هماهنگ و خودسرانه اقدام به تعطیلی واحدهای کسبی خود نموده و علی رغم پیگیریهای مستمر و  

ذکرات هر ساله اتاق اصناف مبنی بر پرهیز از این امر استنکاف نموده و با مظلوم نمایی عامدانه در جهت تهییج ت

مجامع حقوق بشری در صدد ایجاد هزینه برای نظام بوده و این موضوع را در سالهای اخیر تشدید نموده و به قوانین  

نمایند شورای تأمین بت به کار سیاسی و تبلیغاتی اقدام می موضوع در قالب فعالیت صنفی تمکین ننموده و اساساً نس 

موضوع را به کمیسیون فرق و مذاهب  1395آبانماه   8مورخه  2استان بر اساس گزارشات واصله در مصوبه بند 

گانه آن جهت جلوگیری از فعالیتهای مخرب و ضد نظام فرقه ضاله بهائیت حسب   10ارجاع نموده که مصوبات 

باشد تا آنان در چارچوب قوانین مرتبط صرفاً به  قانونی مورد تأیید و تأکید شورای تأمین استان می گزارش مراجع

 فعالیت صنفی مبادرت ورزند. 

ای استان مبنی بر مدیریت صحیح و علمی بر منابع آب در  با توجه به گزارش مدیر عامل محترم شرکت آب منطقه -2

تفاده از آبهای زیر زمینی مقرر گردید که کلیه دستگاههای اداری و اعضا  استان و چالشهای احصاء شده در نحوه اس

 ای معمول دارند. شتا همکاری الزم را با آب منطقه

 سابقه مسافران و گردشگران در فصل تابستان در استان مقرر گردید:با توجه به حضور بی  -3

اد تسهیالت رفاهی و خدماتی در تفرجگاههای استان اقدام  اوالً( فرمانداران محترم ترتیبی اتخاذ فرمایند که نسبت به ایج

 الزم معمول گردد. 

ثانیاً( انتظامی استان در جهت تأمین امنیت مسافران و ایجاد تسهیالت ترافیکی اقدام الزم را حسب طرحهای تهیه شده 

 معمول دارند.

 

 بسمه تعالی 

 محرمانه 

 

 استان  1396ماه تیر 31اسامی حاضرین در جلسه شورای تأمین مورخ 
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 امضاء  ِسمت   نام و نام خانوادگی  شماره 

 ]امضاء[  استاندار                  ربیع فالح  -1

 1396تیرماه  31]امضاء[  معاون سیاسی، امنیتی  علیرضا یونسی   -2

 غ  رئیس کل دادگستری استان محمدعلی تقوی فرد  -3

 غ رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان   احمدرضا پورخاقان   -4

 ]امضاء[ دادستان عمومی و انقالب مرکز استان    اسدهللا جعفری   -5

 1396تیرماه  31]امضاء[  مدیر کل اطالعات استان    حسین سبحانی  -6

 ]امضاء[ مدیر کل امنیتی، انتظامی    رضا عنایتی   -7

 غ     فرمانده سپاه کربال  محمدحسین بابائی   -8

 ]امضاء[ فرمانده انتظامی استان  سید محمود میرفیضی  -9

 فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره(  خرداد حکیمی  -10

 فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی )ره( ]امضاء[-ج  آریا شفقت رودباری  

 امضاء[] فرمانده دریابانی استان  هوشنگ حسینی   -11

 ]امضاء[ فرماندار مرکز استان   احمد حسین زادگان   -12

 غ        مدیر کل صدا و سیمای استان  علی صادق مقدسی  -13

 ]امضاء[ معاون مدیر کل امنیتی و انتظامی  علی شیرازی   -14

 میهمان جلسه: 

 ]امضاء[ ای مازندران(  مدیر عامل )آب منطقه محمد ابراهیم ]ناخوانا[  -

 ]امضاء[ بهره برداری و معاون حفاظت  امیر هوشنگ پاشا  -

 ]امضاء[ معاون طرح و توسعه    سیدجمال مرادی   -

 

 ]مهر رونوشت برابر اصل است[

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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