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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[

 

 هرانا ی خبرگزار]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۸بهمن  ۱۳]تاریخ:[ 

 

 یدر سار ییشهروند بها ۱۹سال؛ تداوم پلمب محل کسب  ۳از  پس

سال و سه ماه کماکان پلمب است.   ۳از  شیبا گذشت ب یدر سار ییشهروند بها ۱۹محل کسب   –هرانا  یخبرگزار

در  ییمتعلق به شهروندان بها یواحد صنف ۴۲به دستور دادستان کل مازندران  یاداره اماکن سار ۹۵در سال  شتریپ

  گریشهروند د کیخود شده و  یاز آنها مجبور به فروش واحد صنف یبرخ ریاخ یهاسال یشهر را پلمب کرد. ط نیا

  ییبه نفع شهروندان بها یعدالت ادار وانید ۹۶خردادماه  نکهیبه اداره اماکن احضار شده است. با وجود ا رایاخ زین

شهر  نیساکن ا ییشهروند بها ۱۹به   یاقتصاد تیاز فک پلمب و اجازه فعال یکرد، کماکان خبر یاقدام به صدور را

از  ییبها نییآ یمذهب یهااز مناسبت یک یبستن کوتاه مدت محل کسب خود در  لین شهروندان صرفا به دلی. استین

 اند.محروم شده  یاقتصاد تیفعال

در  ییشهروند بها ۱۹محل کسب   ران،یمجموعه فعاالن حقوق بشر در ا یهرانا، ارگان خبر یگزارش خبرگزار به

 سال و سه ماه کماکان پلمب است.  ۳از  شیبا گذشت ب یسار

 : دیآی در ادامه م ییشهروند بها ۱۹ نیا یاسام

  یاکبر نیکمال الد.  ۳نصب ضد سرقت(  ی)واحد صنف یمیعادل صم. ۲( ینجار ی)واحد صنف یذات هللا داراب. ۱

خودرو(  یجلوبند ی)واحد صنف یکوروش احمد. ۵( ینجار ی)واحد صنف یامان هللا زاهد. ۴( یخراط ی)واحد صنف

  ی)واحد صنف یاحمد  نیحس. ۸( ینجار ی)واحد صنف یاصغر موفق. ۷( ینجار ی)واحد صنف  یکوروش مراد. ۶

رنگ  ی)واحد صنف نیهللا خوشب ایض. ۱۰( یحفاظت ستمینصب و فروش س ی)واحد صنف یقنبر اریمهر. ۹( ینجار

جهانبخش . ۱۳( یفروش نکیع ی)واحد صنف یحیبهزاد ذب. ۱۲( یچیپ نیس ی)واحد صنف یلیاشکان خل.  ۱۱( یفروش

( ینجار ی)واحد صنف انیثابت نیقوام الد. ۱۵( ینجار یصنف حد)وا یمحمد موفق. ۱۴( یخراط ی)واحد صنف یموفق

( ی حفاظت ستمینصب و فروش س یبخت )واحد صنف نی مه ماین. ۱۷فروش پوشاک(  ی)واحد صنف یضرغام زمان.  ۱۶

 فروش ابزار(. ینوبخت )واحد صنفشهرام . ۱۹فروش ابزار(  ی)واحد صنف یپژمان روشنکوه. ۱۸

  نیبه دستور دادستان کل مازندران محل کسب ا یاماکن شهرستان سار سیپل ۱۳۹۵آبان  ۱۲و  ۱۱ یدر روزها شتریپ

 شهروندان را پلمب کرده بود.

مازندران که محل کسب آنان پلمب شده  ییشهروند بها   ۴۲اعتراض   یدر پ ی عدالت ادار  وانید ۹۶خردادماه سال  در

آنان در مورد   یحق قانون نکهیبر ا یبه نفع آنان صادر کرد مبن ییرا «یقانون نظام صنف ۲۸بود بر اساس »بند ماده 

 است. هگرفته شد دهیروز در سال ناد  ۱۵محل کسب تا سقف  یلیتعط

افراد باز شده اما همچنان تحت   نیاز ا یشهروندان محل کسب تعداد نیاز ا یک یبه خانواده   کیمنبع نزد کیگفته  به

مجددا محل   ییبها نیی آ یمذهب یهامجدد در مناسبت ی لیهستند و به آنها گفته شده در صورت تعط دیفشار و گاها تهد

 کسب آنها پلمب خواهد شد”.

از آنها که  گرید یک یاند و خود را فروخته  یهاشهروندان باالجبار مغازه نیاز ا یمنبع مطلع، تعداد نیگفته ا به

 به اداره اماکن احضار شده است. رای اعالم شود، اخ تشی نخواست هو
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  نیتن از ا ۱۹ یتجار یفک پلمب واحدها یبرا یاقدام  چیتاکنون ه یعدالت ادار  وان ید یرا رغمیحال، عل نیا با

 صورت نگرفته است. ربطیذ ینهادها یشهروندان از سو

در  ییشهروند بها ۳۵از تداوم پلمب محل کسب  ۹۸بهمن   ۶بهمن و  ۴ یدر روزها ییهاگزارش یط شتریپ هرانا

 همدان و نوشهر خبر داده بود. یشهرها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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