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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[

 

 کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان ]برگرفته از سایت:[ 

 [ ۱۳۹۵روردین ف ۲٧] ۲۰۱۶آوریل  ۱۵]تاریخ:[ 

 

 نزدیک به یک سال از پلمپ محل کسب شهروندان بهایی کرمان می گذرد

 .پس از گذشت یک سال، همچنان محل کسب شهروندان بهایی در استان کرمان با پلمپ می باشد

  ۴۵، حدود  ۱۳۹۳به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، در روزهای چهارم و پنجم آبان ماه 

واحد صنفی در شهر جیرفت، به دلیل تعطیل   ۸واحد صنفی در شهر رفسنجان و  ۳۰ر شهر کرمان،  واحد صنفی د

 .بودن محل کسب در ایام تعطیالت مذهبی دیانت بهایی پلمب گردید

روزه سالیانه به اطالع اداره  ۹به گفته منابع آگاه ” بعد از مراجعات مکرر به ادارات مربوطه نهایتا مقرر شد تعطیالت 

تعطیالت مشخص شده، به امضا کلیه کسبه رسید وتحویل ۱۳۹۴ت براماکن عمومی رسانده شود و تا پایان سال نظار

 ”.اداره اماکن داده شد

، شش محل کسب به دلیل  ۱۳۹۴این منبع مطلع در ادامه می گوید : ” ولی متاسفانه در تاریخ نهم اردیبهشت ماه 

روبرو شدند و همچنان پس از گذشت نزدیک به یک سال محل کسب این  تعطیلی در روز تعطیلی دیانت بهایی با پلمپ 

 ”.شهروندان بهایی پلمپ مانده است

ماموران اداراه اماکن با وجود اطالع از تعطیالت مذهبی دیانت بهایی، همچنان محل کسب شهروندان بهایی را با پلمپ 

به دلیل تعطیلی در یک روز مشخص پلمب شده واحد صنفی دیگر را ٧نیز تعداد  ۱۳۹۴روبرو کرده و در آبان ماه 

 .است

واحد صنفی و در شهر رفسنجان آن هم در سه نوبت مجموعا  ۱۳بدین ترتیب مجل کسب شهروندان بهایی در کرمان 

 .واحد صنفی پلمب گردیده که تا لحظه نوشتن این گزارش این پلمپ ها ادامه داشته است۳۰هر 

ان که محل کسب این افراد در دو تاریخ متفاوت پلمپ شده است ، به شرح زیر  اسامی شهروندان بهایی ساکن شهر کرم

 : می باشد

 ۱۳۹۴نهم اردیبهشت ماه 

 آقای احسان امیری نیا دارای واحد صنفی : تاسیسات ساختمان -۱

 آقای حسن پورگنجی دارای واحد صنفی : تنظیم موتور  -۲

 ساختمان آقای نیمارجب زاده دارای واحد صنفی : تزیینات  -۳

 خانم قدسیه دارای واحد صنفی : حکیمیان پوشاک  -۴

 آقای شهرام فالح دارای واحد صنفی : لوله ولوازم بهداشتی ساختمان -۵

 آقای ضیا میرزایی دارای واحد صنفی :لوازم یدکی -۶

 ۱۳۹۴آبان ماه 

 آقای نعیم پورگنجی دارای واحد صنفی : تنظیم موتور -۱
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 حکیمان دارای واحد صنفی : پوشاکآقای هدایت  -۲

 آقای سهیل چیت ساز دارای واحد صنفی : لوله ولوازم بهداشتی ساختمان-۳

 آقای کامران بندی دارای واحد صنفی : درودگری -۴

 آقای مسعود محسنی دارای واحد صنفی : پوشاک-۵

 آقای امید میرزایی دارای واحد صنفی : تنظیم موتور  -۶

 اهانی دارای واحد صنفی : لوازم کشاورزیآقای سبحان آشور م -٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

