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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۵آبان   ۱۳ ]تاریخ:[

 

 واحد صنفی بهاییان شهر ساری ۲۴پلمب 

واحد صنفی متعلق به شهروندان بهایی در شهر ساری،   ۲۴کم ظرف چند روز گذشته تعداد دست –خبرگزاری هرانا 

 .مرکز استان مازندران پلمب شده است

  ۱۳۹۵آبان   ۱۲و   ۱۱های به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، در تاریخ 

واحد   ۲۴این گزارش، دست کم  موسسین آیین بابی و بهایی« تا زمان تنظیم –مصادف با »زادروز بهاء هللا و باب 

 .پلمب شده است صنفی شهروندان بهایی ساری توسط ارگان های انتظامی

الزم به ذکر است که صاحبین بهایی واحدهای صنفی فوق الذکر، چند روز پیش از این تاریخ به اداره ی اماکن این  

را به این اداره اطالع دادند، هر چند   شهر مراجعه نمودند و برای ابراز حسن نیت، تعطیالت مذهبی پیش روی خود

 .های این افراد امتناع نمودندمسئولین این اداره از پذیرش نامه

قانون نظام صنفی،  ۲۸شود که براساس بند ب ماده این اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهایی در حالی انجام می

 .صنفی خود را بدون اطالع اتحادیه تعطیل نمایند  روز در سال واحد ۱۵صاحبین واحد صنفی می توانند تا سقف 

ها تا لحظه تنظیم این خبر بدین شرح  وچهار واحد صنفی پلمب شده و مشخصات احراز شده صاحبان بهایی آنبیست

 است؛

 واحد صنفی : تعمیر لوازم خانگی -یعقوب اکبری  .۱

 واحد صنفی : خراطی -کمال الدین اکبری،  .۲

 واحد صنفی : جلوبندی سازی خودرو -احمدی، کوروش . ۳

 واحد صنفی : نجاری -کوروش مرادی،  .۴

 واحد صنفی : نجاری-اصغر موفقی،  .۵

 واحد صنفی : نجاری-حسین احمدی،  .۶

 واحد صنفی : نصب سیستم حفاظتی -مهریار قنبری، . ۷

 ساختمانی واحد صنفی : فروشگاه رنگ -]خوشبین[، خوشینضیاء هللا  .۸

 واحد صنفی : سیم پیچی موتور -اشکان خلیلی، . ۹

 واحد صنفی : نجاری-ذات هللا دارابی،   .۱۰

 واحد صنفی : تعمیر لوازم خانگی -نعیم کمالی،  .۱۱

 واحد صنفی : تزیینات ساختمان-رامین موسوی،  .۱۲
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 واحد صنفی : فروش لوازم بهداشتی-احسان سنایی،   .۱۳

 د صنفی : لوازم التحریرواح-سهراب زاهدی،  .۱۴

 واحد صنفی : لوازم بهداشتی -نیما شبرخ،  .۱۵

 واحد صنفی : خرازی -بهمن ذبیحی ،  .۱۶

 واحد صنفی : فروش عینک-بهزاد ذبیحی ،  .۱۷

 واحد صنفی : سیم پیچی الکتروموتور -شهریار فروغیان،  .۱۸

 واحد صنفی : فروش ابزار -پژمان روشنکوهی،  .۱۹

 واحد صنفی : فروش ابزار -نوبخت، شهرام  .۲۰

 واحد صنفی : تعمیر لوازم خانگی-بهروز یوسفی،  .۲۱

 واحد صنفی : پوشاک-وحید گلپور،  .۲۲

 واحد صنفی : خراطی -جهانبخش موفقی،  .۲۳

 واحد صنفی : پوشاک-ساعد اندخس ،  .۲۴

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوربه نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر 
 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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