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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[

 شرکت میون لوبار

 ۲۴۵شماره ثبت 

 )دامپروری، کشاورزی، مکانیزه(

 

 ۱۳۹۴مهر  ۲۵تاریخ: 

 -----شماره: 

 -----پیوست: 

 

 به نام خداوند بخشندهٴ مهربان

 محترم سازمان جهاد کشاورزی استان سمنانریاست 

با سالم و ادب و احترام: اینجانب ضیاءّللاه متعارفی مدیرعامل شرکت دامپروری مکانیزه میون لوبار به عرض 

جناب آقای مرادی به همراهی دیگر عزیزان و مسئولین و نماینده محترم  ۹۴مهر  ۲۳رسانم: روز پنجشنبه مورخ می

ر نمیدادستان جهت اجرای  کردم که با این وضعیت وارد شوند احکام به مزرعه میون لوبار تشریف آوردند ابداً تصوه

شنبه به سازمان صبح روز پنج ۵/۸چون دو روز قبل جناب مرادی ضمن مکالمه تلفنی به بنده فرمودند: ساعت 

شنبه جهت پیگیری اظهارنامه مورخ هباهم گفتگو کنیم. روز س -----مراجعه نمایم تا درباره مسائل و اسناد اعیانی و 

همسرم مراجعه نمود و ضمن ارائه کپی اظهارنامه مجدداً  ۱۳۹۴۲۲۰۴۸۳۹۹۳۴ ۱۵گیری با کد ره ۱۳۹۴مهر  ۱۹

 ۲۳مراجعه کنند تا باهم مذاکره کنیم روز موعد  ۵/۸آقای مرادی فرمودند: به آقای متعارفی گفتم روز پنجشنبه ساعت 

آییم!!! که تشریف نیاوردند و در سازمان حاضر بودم ایشان فرمودند: شما بروید ما میصبح  ۸: ۱۵ساعت  ۹۴مهر 

سال است که در این مجموعه فعالیت کشاورزی  ۲۰جناب آقای میرعماد بیش از  اید.یقیناً در جریان امور قرار گرفته

؟ از ایشان تقاضا کردیم، التماس توانم مجموعه را تخلیه کنمو دامپروری و مکانیزه دارم. آیا ظرف چند ساعت می

کردیم، خواهش کردیم فرصت بدهید. فرمودند: به من مربوط نیست نماینده دادستان حضور دارد به او بگوئید! عرض 

یت و بررسی محل اسناد اعیانی  کردم آقای مرادی شما فرمودید: اجازه بدهید از مزرعه فیلم تهیهه کنیم تا ضمن روٴ

کنیم پاسخ دادند )خوب حاال آمدیم( صحبت نشینیم و صحبت میخص کنیم و بعد باهم میمتر را در آن مش ۳۵۵۲

طه می باب اتاق کارگری به انضمام سرویس بهداشتی درنهایت سادگی و ابتدائی وجود دارد که این  ۵کنیم در محوه

کارگران خسته تازه از کار آمده ها به چنان جهت تخلیه این اتاقمتر مربهع نیست آن ۳۵۵۲ها جزء اسناد اعیانی اتاق

فشار وارد شد که نفهمیدند چه کنند؟ و چگونه وسایل جمع کنند همه را به داخل حیاط ریختند. کارگران التماس کردند 

روند به ما فرصت بدهید تا برایشان انتقالی بگیریم و جهت رفتن به های ما مدرسه میما امشب جای خواب نداریم. بچه

روز مهلت داشتید باید تخلیه  ۱۰فایده بود بعد به بنده فرمودند: شما ها بیوسیله نقلیه پیدا کنیم خواهشاستان گلستان 

ل باید مکانروز هم مهلت داشتم باز وقت کم می ۱۰۰کردید عرض کردم اگر می های اسناد اعیانی به بنده آوردم اوه

انم محل و مکان اعیانی کجاست بعد اقدام به تخلیه تحویل شود راه مشخص گردد وضعیت آب و برق روشن شود تا بد

طه نمودند از وسایل نقلیه سنگین کمک گرفتند ضمن نمایم. با چند نیسان کارگر آوردند اقدام به جمع آوری وسایل محوه

جائی یک دستگاه موتور برق رومانی را شکستند ]نا خوانا[ در داخل زمین کشاورزی فقط در محوطه باز انواع جابه

ها را ظرف چند ساعت تخلیه توانم آنبیلر و دیگر قطعات کشاورزی و دامی وجود دارد آیا می –موور  –تراکتور 
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جائی دام آیا به کنم؟!! به کجا ببرم. با کشیدن خط قرمز جلوی انبار علوفه را مسدود کردند برای حمل علوفه و جابه

ها کجاست؟! کامیون باید در محوطه دور بزند تقاضا خروج آن کامیون و دیگر وسایل نقلیه نیاز نداریم راه ورود و

ای را اعزام بفرمائید تا با کارشناسی این کار انجام شود. بعد فرصت کنم جهت احداث راه جدید کارشناسان خبرهمی

ها به دامزیتون( را جمع کنم زمانی که راه دامداری احداث شد همه  -انار  -بدهید تا محصوالت روی درختان )پسته 

کنم زمانی که روز به پایان رسید و جناب مرادی مشغول قفل درب موتورخانه انضمام بقیهه موجودات زنده را تخلیه می

کنید ما چگونه به آب دسترسی پیدا کنیم فرمودند مگر آب فشار بودند پرسیدم شما اینجا را قفل سیستم آبیاری تحت

کردم بله محبت فرمودند اجازه دادند زمان کوتاهی دستگاه روشن شد و منبع  شود؟! عرضشرب شما از اینجا تهیهه می

آب ذخیره کرد و پس از قفل زدن به در متوجه شدم برق قطع شد دوباره گفتم آقای مرادی چرا برق را قطع کردید 

ب موتورخانه را شود؟ عرض کردم بله بهر حال برق را وصل کردند و درفرمودند: مگر برق شما از اینجا تاٴمین می

قفل کردند و تشریف بردند در حال حاضر هرلحظه منبع از آب خالی خواهد شد چه باید بکنیم جناب میرعمادی به 

دهم کاری بکنید زمانی که همه مردم به یاد سرور و ساالر شهیدان غذا فریادم برسید شما را به این ماه عزیز قسم می

 بندد؟!!د کشاورزی آب را به روی بندگان خدا میکنند سازمان محترم جهاخیرات می آبو 

 با تشکهر و سپاس متعارفی

 ]امضا[

 ]مهر رسمی[ 

 شرکت کشاورزی و دامپروری مکانیزه میون لوبار

 ۲۴۵ثبت  -با مسئولیت محدود 

 ]یادداشت دستنویس در پائین صفحه[

 بسمه تعالی

 مدیر محترم امور اراضی

 با سالم

آوری قضائی ترتیبی اتهخاذ گردد تا در فرصت کوتاه و تعیین شده، نامبرده نسبت به جمعضمن اجرای راٴی دستگاه 

 محصول خود اقدام نماید

 ]امضا[

 ۱۳۹۴مهر  ۲۶

 [با شماره و تاریخ رسمی مهر]

 ورود به دفتر جهاد کشاورزی استان سمنان

 ۹/  ۹۴/  ۱/  ۱۰۱۷۳شماره 

 ۱۳۹۴مهر  ۲۶تاریخ 

 [صفحه پایین در شماره دستنویسی یادداشت]

۹۱۲۱۳۱۳۳۶۸ 

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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