[اطالعات شخصی افراد حذف شده است]
[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

[برگرفته از سایت ]:خبرگزاری هرانا
[تاریخ ۴ ]:تیر ۱۳۹۵

امضای تعهدنامه ،شرط فک پلمپ شش واحد صنفی بهاییان ساری /تصاویر
خبرگزاری هرانا – مسئوالن شرط فک پلمپ شش واحد صنفی شهروندان بهایی شهر ساری که در تاریخ هشتم
خردادماه سال جاری به دلیل «بسته بودن محل کار در روز تعطیلی مذهبی بهائیان» پلمپ شده بودند را امضای
تعهدنامه جدیدی اعالم کردند .این در حالی است که تعهدنامه مشابهی نیز پیشتر از این شهروندان اخذ شده بود که
علیرغم پایبندی این کسبه بهایی به مفاد آن ،این تعهد مانع پلمپ اماکن کسب آنان به دلیل به جا آوردن اعتقادات دینی
خود نشده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا ،ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران ،در تاریخ شنبه  ۸خرداد  ۱۳۹۵شش
واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی ساکن ساری توسط دایره تخصصی اداره اماکن این شهر به دلیل اینکه در
تعطیالت مذهبی آئین بهایی ،مغازه های خود را تعطیل کرده بودند پلمپ شدند.
مالکیت و مشخصات شش واحد پلمپ شده شهروندان بهایی ساکن ساری عبارت است از:
 .۱قوام الدین ثابتیان دارای واحد صنفی نجاری
 .۲پیمان جذبانی دارای واحد صنفی تولید مصنوعات چوبی
 .۳کمال اکبری دارای واحد صنفی خراطی
 .۴احسان ایزدی دارای واحد صنفی پخش لوازم بهداشتی
 .۵مهریار قنبری دارای واحد صنفی نصب سیستم های حفاظتی
 .۶رامین موسوی دارای واحد صنفی تزیینات ساختمان
پس از گذشت بیست و پنج روز از پلمب واحدهای صنفی این شهروندان و عدم پاسخگویی مراجع ذیربط ،در تاریخ ۳
تیرماه  ۱۳۹۵دایرهی تخصصی اداره اماکن امضاء تعهدنامه ای با محتوای عینی ذیل را شرط بازگشایی واحدهای
صنفی افراد فوق الذکر اعالم کرد:
”اینجانب … ..تعهد می نمایم که تمام قوانین نظام صنفی را رعایت نموده و نمایم ،در تعطیالت رسمی کشوری واحد
صنفی خود را تعطیل نمایم و اگر به هر دلیل به غیر از تعطیالت رسمی کشوری قصد تعطیل کردن واحد صنفی خود
را نمودم ،یک هفته ی قبل از آن ،از اداره ی اماکن اجازه بگیرم”.
این درخواست ارائه تعهد در حالی مطرح میشود که واحد صنفی آقایان قوام الدین ثابتیان و کمال اکبری به دلیل مشابه
در اردیبهشت ماه سال گذشته نیز پلمپ گردیده بود و پس از شش ماه در آذر ماه  ۱۳۹۴فک پلمپ شد .همچنین
واحدهای صنفی آقایان رامین موسوی ،مهریار قنبری و پیمان جذبانی نیز پیشتر ،برای بار نخست در تاریخ ۱۲
اردیبهشت  ۱۳۹۵پلمپ و در تاریخ  ۲۳همان ماه فک پلمپ شد.
تمام افراد فوق الذکر در نوبت قبلی پلمپ واحد صنفی خود ،تعهدی به شرح زیر به اداره ی اماکن دادند ،اما علیرغم
رعایت تمام مفاد آن واحد صنفی آنها مجدد پلمپ گردید:
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG

” اینجانب … ..تعهد می نمایم که تمام قوانین نظام صنفی را رعایت نموده و بنمایم ،در تعطیالت رسمی کشوری واحد
صنفی خود را تعطیل بنمایم و یک هفتهی قبل از تعطیالت بهایی ،به اداره ی اماکن اطالع خواهم داد”.
درخواست کسب اجازه از اداره اماکن در این تعهد نامه در شرایطی مطرح میشود که براساس بند  ۸ماده  ۲۸قانون
نظام صنفی  ،صاحب صنف تا  ۱۵روز بدون اجازه از اتحادیه می تواند واحد صنفی خود را تعطیل نماید و بر اساس
این قانون اداره ی اماکن تنها بازوی اجرایی اتحادیه ها است و دستور پلمپ واحدهای صنفی تنها توسط اتحادیه ها می
تواند صادر شود و اقدام بی واسطه اداره اماکن جهت پلمپ واحدهای صنفی غیرقانونی می باشد.
تصاویر تعدادی از اماکن کسب پلمپ شده این شهروندان بهایی را در ادامه ببینید.

[متن باال رونویسی از اصل سند است .اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا ً به نشانی
ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]
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