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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:[ 

   ١۴٠٠  بانآ ١٨]تاریخ:[ 

 

 شهروند بهائی در قائمشهر ۶پلمب محل کسب 

شهروند بهائی در قائمشهر توسط ماموارن اداره اماکن   ۶آبان ماه، محل کسب  ١۷روز دوشنبه  –خبرگزاری هرانا 

 .پلمب شد. پلمب محل کسب این شهروندان به دنبال تعطیلی دو روزه مذهبی بهائیان صورت گرفته است

، محل  ١۴٠٠آبان   ١۷به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه 

 .در قائمشهر توسط ماموارن اداره اماکن پلمب شدشهروند بهائی  ۶کسب 

خواه، واحد صنفی پخش عروسک و بازی کودک، نابت اسدی، واحد صنفی اسامی این شهروندان بهائی، نیما نوع

تعمیر عینک، سهیل بابایی، واحد صنفی لوازم بهداشتی، کوروش رضایی، واحد صنفی تعمیر یخچال و کولر، مازیار 

رنگ و مصالح ساختمانی، آقای اکبری، واحد صنفی جوشکاری و آهن آالت توسط هرانا احراز  عباسی، واحد صنفی

 .شده است

پلمب محل کسب این شهروندان به دنبال تعطیلی دو روزه مذهبی بهائیان در روزهای شنبه و یکشنبه هفته جاری و به 

 .ه استدلیل اقدام این شهروندان به بستن محل کسب طی این دو روز صورت گرفت

نیز محل کسب تعدادی از شهروندان بهایی در استان مازندران از جمله بهائیان قائمشهر به  ۹۴گفتنی است در سال 

سال   ۶شود از بازگشایی برخی از این محل های کسب علیرغم سپری شدن شد. گفته می پلمب دستور اداره اماکن

 .کماکان جلوگیری شده است

روز پراکنده سال به هدف اجرای مناسک   ۹شهروندان بهائی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را طی 

مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به   های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوقکنند. اما دستگاهمذهبی تعطیل می

 .باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند

 ۲٨شود که براساس بند ب ماده اقدام به پلمب مراکز صنفی شهروندان بهائی مانند سالیان گذشته در حالی انجام می 

روز در سال واحد صنفی خود را بدون اطالع اتحادیه   ١۵توانند تا سقف د صنفی میقانون نظام صنفی، صاحبین واح

 .تعطیل نمایند

 

 

 

 

 

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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