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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 به نام خداوند قادر و متعال

 جناب آقای حجتی وزیر محترم جهاد کشاورزی جمهوری اسالمی ایران

شرکت  مدیرعامل: اینجانب ضیاءهللا متعارفی رسانممیضمن عرض سالم و احترام محضر آن مقام معزز باستحضار 

که از  ۲۰- ۹ - ۶۴۱۳به شماره  ۱۳۹۵خرداد  ۱۱مورخه  ینامهکشاورزی دامپروری مکانیزه میون لوبار در مورد 

 آن وزارت خانه عنایت شد عرض حالی دارم:

تومان به منابع  ونیلیم هشتادطبق مدارک موجود و بر اساس قیمت کارشناسی وقت مبلغ  ۱۳۷۵ - ۸۰ هایسالدر  -۱

طبیعی استان سمنان پرداختم قرار شد پس از وصول آخرین چک انتقال سند انجام شود. برنامه به همین روال پیش 

رفت زمانیکه منابع طبیعی استان آخرین چک را وصول نمود جهت انتقال عرصه مراجعه کردم فرمودند: به تازگی 

صبر کنید تا جا به جا شویم پس از پیگیری و مراجعات مکرر فرمودند: دو اداره )کشاورزی و جهاد( با هم ادغام شده 

به ما دستور داده شد که سند به نام شما انتقال نیابد!!! مگر در شرع مقدس اسالم ملکی را معامله و فقط بیع آن دریافت 

اگر  داندمیه خود را مالک !!! شرکت میون لوبار تمامی ثمن معامله را پرداخت نمود البتآیدنمیشود فروخته به حساب 

که سازمان استان به جناب آقای مهندس کالنتری ارسال نمود و در آن ذکر شد که مبلغ  اینامهغیر از این بود طی 

از متقاضی دریافت گردید.  ۱۳۸۰مرداد  ۲۴ – ۳۳ رگ ۱۴۰۶۲تومان تا تاریخ مکاتبه نامه  ونیلیچهل و دو م

الذکر اعالن  به شرکت فوق کتبا  ر صورت منفی بودن پاسخ وزارت خانه باید ( دشودمی)فتوکپی به ضمیمه ارسال 

ثمن معامله را به مدیریت شرکت  ونیلیچهل و دو مکه وزارت خانه موافق نیست باقی مانده چک را تحویل و  شدمی

تومان عرصه را خریدم  ونیلیهشتاد مسال دیگر تا پایان مهلت اجاره باقی مانده بود که با پرداخت  ۵. هنوز دادمیپس 

 .دانممیو خود را مالک دانسته و هنوز هم 

سه سال پس از پایان مهلت قرار داد اجاره یعنی هشت سال پس از خرید عرصه تشکیل هیات نظارت و فسخ قرار  -۲

نیستم  جرمستأداد چه معنائی دارد؟!!! هیأت نظارتی که در خود سازمان و با اعضای داخلی آن تشکیل شد بنده مالکم 

 رؤیتکه جلسه برای فسخ قرارداد تشکیل دهند ابدا  این رای را قبول ندارم وانگهی آیا بنده نباید این رای را 

که ابدا   کنممیدعوی شد هر چه در دادگاه عنوان  یاقامهشرکت مذکور به مدیریت بنده  برعلیه؟!! در دادگاه کردممی

جهت روشن شدن موضوع  کندمیو حکم به ضرر بنده صادر  کندنمینکردم قاضی توجهی  رؤیتبنده چنین رای را 

)به  ۲۱۰۰ - ۱۲۲۳۱به شماره  ۱۳۹۴شهریور  ۲۸از اداره پست استان تقاضای استعالم نمودم که طی نامه مورخ 

برگشت  مبدأناقص به ( پاسخ داده شد چون مرسوله فاقد کد پستی ده رقمی بوده و آدرس شودمیضمیمه عرایضم تقدیم 

 داده شد.

که: فرمایشات حضرت علی )ع( را به مالک اشتر مد نظر  دهممیجناب آقای حجتی شما را به تمام انبیای الهی قسم 

قرار دهید بنده اگر از برادران دینی شما نیستم ولی هموطن شما که هستم و در خلقت پروردگار فرقی با شما ندارم 

سازمان محترم جهاد  ۱۳۹۴مهر  ۲۳چرا باید بخاطر عقیده بر من ستم روا دارند؟!! مورخه چرا باید حقم ضایع شود 

موجود که  هایاعیانیمتر مربع از  ۳۵۵۲کشاورزی استان تمامی عرصه را خلع ید و تخلیه نمود قرار شد مقدار 

هی مناسب برای تردد در نظر دارای اسناد معتبر بودند در اختیارمان قرار گیرد و تعرضی به این مساحت نشود و را

گرفته شود ولی عوامل محترم جهاد کشاورزی استان آب و برق این بناها را قطع نموده و راهی نامناسب را در نظر 

. کنندمیتخلیه از ما شکایت  بهانهگرفتند و در صدد هستند که این اسناد معتبر را هم به نحوی باطل کنند و هر روز به 

هکتار زمین لم یرزع را به  ۵۰خوردم تا  هادلخونبود که خدمت حضرت عالی عرض کردم این مختصر درد دلی 

نگین سبز در دل کویر تبدیل نمودم. زحمات بیست و اندی سال را در جلوی چشمانم به یغما بردند در این مزرعه از 

که بهترین سالهای عمرم را  کنمیمکشت علوفه دامی تا پسته و زیتون و انار و زعفران و ... به عمل آوردم. افتخار 

جهت احیا و آبادانی وطنم صرف نمودم. جناب آقای حجتی وزیر محترم از جنابعالی استدعا دارم که به این مشکالت 

. از شکایت صرفنظر کند باشدمیتوجهی بفرمائید اگر وزارت محترم جهاد کشاورزی که فروشنده اصلی عرصه 
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از بذل توجه و سعه صدر جنابعالی بسیار  شودمیدر مراجع قضائی بسته  هاپرونده و گرددبرمیشرایط به وضع سابق 

 سپاسگزارم.

 ضیاء ا... متعارفی

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 به نشانی کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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