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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:[

 ۱۳۹۶آبان   ۱۶ [تاریخ:]

 

 واحد صنفی بهاییان در مازندران ۹۶پس از یکسال؛ تداوم پلمپ دست کم 

شهروند بهایی در استان مازندران از یکسال پیش پلمب شده است. علیرغم   ۹۶محل کسب بیش از  –خبرگزاری هرانا 

اینکه دیوان عدالت اداری به نفع شهروندان بهایی اقدام به صدور رای کرد با اینحال کماکان خبری از فک پلمب و  

سب شهروندان اجازه فعالیت اقتصادی به شهروند بهایی ساکن این استان نیست. همزمان با مازندران دهها محل ک

بهایی دیگر استانها نیز در فواصل زمانی مختلف پلمب شده است. سیاست جلوگیری از حداقل فعالیت اقتصادی  

 .شهروندان بهایی در دوران دولت حسن روحانی شکل پررنگ تری به خود گرفته است

شهروند بهایی   ۹۰ل کسب به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، پلمپ مح

در استان مازندران، که از آبان ماه سال پیش از سوی اداره اماکن و به دستور دادستان کل مازندران صورت گرفته  

 .کماکان ادامه دارد

در خردادماه سال جاری دیوان عدالت اداری در پی اعتراض شهروندان بهایی مازندران که محل کسب آنان پلمب شده 

قانون نظام صنفی« رایی به نفع آنان صادر کرد مبنی بر اینکه حق قانونی آنان در مورد   ۲۸»بند ماده  بود بر اساس

 .روز در سال نادیده گرفته شده است  ۱۵تعطیلی محل کسب تا سقف 

روز در سال بدون دلیل خاصی اماکن کسب خود را تعطیل کنند با اینحال این  ۱۵طبق قانون شهروندان می توانند تا 

قانون برای شهروندان بهایی لحاظ نمی شود و در هر مناسبت مذهبی که طبق باورهای دینی آنان کسب و کار باید 

 .متوقف شود اداره های انتظامی و اماکن به پلمب اماکن کسب آنان اقدام می کنند

وان عدالت اداری تاکنون هیچ اقدامی برای فک پلمب واحدهای تجاری مورد اشاره از سوی نهادهای  علیرغم رای دی

 .ذیربط صورت نگرفته است

بالتکلیفی و تداوم غیرقانونی پلمب اماکن کسب شرایط را برای شهروندان بهایی بسیار دشورا کرده است بعنوان مثال 

ین معیشت ناچار شده است در شرایط سخت و محدود، جلوی درب  “ارسطو اسدی” یکی از این شهروندان برای تام

 .مغازه پلمپ شده اش، کار کند

المللی، ازجمله سازمان ملل  در ماههای اخیر پلمپ مغازه های بهاییان به طور متعدد گزارش شده است. نهادهای بین

ها، جلوگیری ، سرکوب و بازداشت آن های مدافع حقوق بشر، بارها در مورد وضعیت بهاییان در ایرانمتحد و سازمان

 .اندها و انتقادهایی منتشر کردهاز آموزش و کسب و کارشان، گزارش

 .اندهای حکومت ایران بارها علیه آن سخن گفتهشناسد و مقامحکومت ایران ، آیین بهایی را به رسمیت نمی

ها تن از آن  ۲۷۵بهایی بازداشت و  ۸۶۰ز سال، بیش ا  ۱۱بر اساس گزارشات جامعه جهانی بهاییان، طی نزدیک به 

 .در نهایت محکوم و روانه زندان شدند

سال  –مصادف با میالد باب و بهاء هللا –آبان ماه  ۱۲و   ۱۱لیست واحدهای صنفی شهروندان مازندران که در تاریخ  

 :گذشته پلمپ شده اند به قرار زیر است
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 واحد صنفی( ۷نوشهر )

 یحفاظت یها ستمیس یواحد صنف یدرخشان دارا بهشاد

 ی ساعت ساز یواحد صنف ی دارا یهللا هرو اضیر

 یساز نکیع یواحد صنف یمنصور دارا بی من

 یعکاس یواحد صنف یدارا یروحان بهمن

 یساز نکیع ی واحد صنف یدارا یوسفی یراک

 یجوشکار یواحد صنف  یدارا یاسد ارسطو

 ی ک یمکان یواحد صنف یدارا انیدرخشان آرش

 

 (یواحد صنف ۳۱) قائمشهر

 ی لوازم خانگ  راتیتعم ی واحد صنف یدارا یثابت برزیفر

 ی صافکار یواحد صنف یدارا یمی صم مینع

 یلباس فروش یواحد صنف یدارا یعیسم رضوانه

 یقناد یساخت دستگاه ها یواحد صنف یدارا یگل اکبر

 یو بهداشت یشیآرا یواحد صنف یدارا یریم  ماین

 ل یموبا راتیمحل کسب تعم یدارا یاسد  فاضل

 فروشگاه رنگ   یواحد صنف یدارا یقدم انیشا

 یجوشکار یواحد صنف یدارا یاکبر ذکرهللا

 فروش آهن آالت یواحد صنف  یدارا یاکبر نیشاه

 ی فروش کیپالست یواحد صنف یدارا یسنائ برزیفر

 فروشگاه خواربار یدارا ییبابا ذکرهللا

 ی ساز خچالی یواحد صنف  یموفق دارا عطرهللا

 لیهنرکده اتوموب  یدارا یاریبخت وشیدار

 خودرو  ریتعم یواحد صنف یدارا  یاسد دیسع

 یبهداشت یواحد صنف یدارا انیعطائ جالل

 ی ساز خچالی یواحد صنف یدارا یاسد شاهرخ

 یساز نکیع یواحد صنف  یدارا انیگالب زهرا

 ی فروش ریدزدگ یواحد صنف  یدارا یوسفی نیژوب

 یساز نکیع یواحد صنف یدارا یلقائ سهراب

 روغن ضیو تعو یآپارات یواحد صنف یدارا  یثابت فرزاد

 ی فروش یاسباب باز  یوع خواه دارا مایو ن  انیدرخشان زیچنگ 
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 ی حفاظت یها ستمیس یواحد صنف یاحمدزادگان دارا کورش

 ی حفاظت یها ستمیس یواحد صنف یدارا ییرزایم نیعالالد

 ریدزدگ یواحد صنف یدارا یرستم هومن

 خودرو یدکیقطعات  یواحد صنف یدارا یو شهروز زمان یزمان شهرام

 یساز نکیع یواحد صنف یحقدوست دارا لیسه

 ریلوازم التحر یواحد صنف یدارا یمیصم نیبهاءالد

 یلوازم خانگ  راتیتعم یواحد صنف ی دارا یروانیو بهداد ش یروانیش بهنام

 موتور  یچیپ میس یواحد صنف یدارا انیعطائ نورهللا

 ی ک یالکترو یواحد صنف یدارا یصفر بهرام

 چسب یواحد صنف یاحمدزادگان دارا لیسه

 ی لوازم خانگ  راتیتعم یواحد صنف ی دارا ییفدا ایمهرپو 

 

 واحد صنفی( ۴۲ساری )

 لوازم بهداشتیمنصورمهرچی دارای واحد صنفی پخش 

 ذات هللا دارابی واحد صنفی نجاری

 سهراب زاهدی دارای صنفی لوازم التحریر 

 ساعد اندخس دارای واحد صنفی پوشاک 

 گلوردی موفقی دارای واحد صنفی نجاری

 نیما شبرخ دارای واحد صنفی لوازم بهداشتی

 یعقوب اکبری دارای واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی 

 دارای واحد صنفی لوازم التحریرآرمان صفایی 

 عادل صمیمی دارای واحد صنفی درب های ضدسرقت 

 نورگل گلی دارای واحد صنفی مکانیکی 

 فرهاد رزقی دارای واحد صنفی پخش لوازم بهداشتی

 کمال الدین اکبری دارای واحد صنفی خراطی

 امان هللا زاهدی دارای واحد صنفی نجاری

 صنفی جلوبندی سازی خودروکوروش احمدی دارای واحد 

 کوروش مرادی دارای صنفی نجاری

 اصغر موفقی دارای صنفی نجاری

 حسین احمدی دارای واحد صنفی نجاری

 مهریار قنبری دارای واحد صنفی نصب سیستم حفاظتی 

 ضیاهللا خوشبین دارای واحد صنفی رنگ ساختمانی 
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 اشکان خلیلی دارای واحد صنفی سیم پیچی الکترو موتور 

 یم کمالی دارای واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی نع

 رامین موسوی دارای واحد صنفی تزیینات ساختمان 

 احسان سنایی دارای واحد صنفی لوازم بهداشتی 

 بهمن ذبیحی دارای واحد صنفی خرازی 

 بهزاد ذبیحی دارای واحد صنفی عینک

 شهریار فروغیان دارای واحد صنفی سیم پیچی الکترو موتور 

 سفی دارای واحد صنفی تعمیر لوازم خانگی بهروز یو

 وحید گلپور دارای واحد صنفی پوشاک 

 جهانبخش موفقی دارای واحد صنفی خراطی

 محمد موفقی دارای واحد صنفی نجاری

 اکبر حسینی دارای واحد صنفی چوب 

 قوام الدین ثابتیان دارای واحد صنفی نجاری

 حسام یوسفی دارای واحد صنفی نجاری

 دارای واحد صنفی پوشاک ضرغام زمانی

 نیما مهین بخت دارای واحد صنفی فروش سیستم حفاظتی 

 پژمان روشنکوهی دارای واحد صنفی ابزار

 شهرام نوبخت دارای واحد صنفی ابزار 

 شهاب نوبخت دارای واحد صنفی ابزار 

 بهروز یوسفی دارای واحد صنفی تعمیرات لوازم خانگی 

 پوشاکآرامش اندخس دارای واحد صنفی 

 مرحوم ذکرهللا رحمانیان دارای واحد صنفی عینک فروشی

 

 تنکابن )شش واحد صنفی(

 میثاق اسماعیل زادگان دارای واحد صنفی تعمیرات تلفن 

 نوشین مسعودیان دارای واحد صنفی پوشاک 

 سیروس نصیری دارای واحد صنفی کابینت سازی

 صالح اشکوریان دارای واحد صنفی لوازم خانگی

 اسبی دارای واحد صنفی فروش فرش و موکتسینا گرش

 نعیم خلج آبادی دارای واحد صنفی رویه کوبی 

 

 فریدون کنار )یک واحد صنفی(
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 افشین آزادی دارای واحد صنفی پوشاک 

 

 بهنمیر ) دو واحد صنفی(

 احمد نیکونژاد دارای واحد صنفی فروش و تعمیرات لوازم گاز سوز

 صنفی دوچرخه سازی فیض هللا نیکونژاد دارای واحد  

 

 واحد صنفی( ۴آمل )

 سرهللا حکمت شعار دارای واحد صنفی

 افشین ثباتی دارای واحد صنفی کفش فروشی

 داریوش طالیی دارای واحد صنفی فروش عینک

 فرشید کیان دارای واحد صنفی فروش عینک

 

ند. اسامی این واحدهای صنفی  همچنین قریب به یک سال است که برخی واحد صنفی در تنکابن و نشتارود پلمپ هست

 :نیز به قرار زیر است

 روح هللا ایقانی دارای واحد تعمیرات یخچال

 میشل اسماعیل پور دارای واحد صنفی سیستم های تهویه ی مطبوع 

 خلیل نقی پور دارای واحد صنفی سیستم های تهویه مطبوع 

 ثنائیه کندی دارای واحد صنفی لوازم خانگی

 دارای واحد صنفی حفاظتی امید قادری 

 

 .پلمپ است ۱۳۹۵باب مغازه دیگر در این شهر از اردیبهشت  ۴همچنین 

 مهریار لطفی دارای واحد صنفی لوازم خانگی 

 جمال الدین اسمعیل پور لوازم یدکی یخچال

 مهوش خاضعی دارای واحد صنفی فروشگاه مبل 

 سروش گرشاسبی دارای واحد صنفی لوازم خانگی

 
 

 

 

 

 

 

 

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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