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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی  

 برادر گرامی و ارزشمند جناب آقای دکتر حجتی 

 وزیرمحترم جهاد کشاورزی 

 

 سالم علیکم

  ۱۱موّرخ  ۰۲۰/   ۶۴۱۳شمارهٴ و نامهٴ  ۱۳۹۳ آذر ۱۸مورخ  ۵/  ۰۲۲/ ۵۰۳۹ های شمارهٴ احتراماً عطف به نامه 

به   لوبار در استان سمناناخیرالذکر آن دفتر در خصوص انتقال سند اراضی واگذار شده به شرکت میون ۱۳۹۵خرداد  

 :رسانداستحضار می

هکتار اراضی   ۵۰مساحت  ۱۳۷۱فعال سمنان هستند در سال  دامداران اعضای این شرکت که همگی از کشاورزان و 

بمنظور باغداری و کشت گندم و جو به روشں   یزرع را از اداره منابع طبیعی استان سمنان تحویل وسنگالخ و لم

طرح آبیاری در استان بوده که مورد تحسین و تشویق   یناولطرح را اجرا نموده که این طرح  فشارتحتآبیاری 

 .ردیدو مزرعهٴ نمونه اعالم گ مسئولین استان واقع شده

مابین با وزارت باغ( را طبق مفاد قرارداد فی  احداث با عنایت به اینکه این شرکت طرح کشاورزی )علوفه کاری و

بر اساس   ۱۳۷۹ - ۱۳۸۰نموده است که از این رو پس از احیاء زمین یاد شده در سالهای  اجرامتبوع تمام و کمال 

میلیون تومان بابت اجرای قرارداد با ادارهٴ  ۸۰قیمت کارشناسی وقت و با درخواست و هماهنگی مدیران مربوطه مبلغ 

منابع طبیعی استان سمنان پرداخت نموده است و در این فاصله تقاضای خود را مبنی بر اخذ سند عنوان مسئولین  

ایم زیادی که انجام داده  و مکاتباترغم پیگیری استان سمنان علی  ربط اعالم که از سوی سازمان جهاد کشاورزیذی

 !نتیجهٴ مطلوبی حاصل نگردیده است تاکنونمتاٴسفانه 

جناب آقای دکتر حجتی مگر در شرع مقدس اسالم ملکی را که معامله و بیع آن توسط فروشنده دریافت شود آیا ملک 

 آید؟فروخته به حساب نمی

سال تا پایان مهلت اجاره باقی مانده  ۵میلیون تومان بابت عرصهٴ ملک را در حالی که   ۸۰بلغ منابع طبیعی سمنان م

گ   /۱۴۰۶۲ بود از این شرکت دریافت نموده است و از طرفی ادارهٴ کل منابع طبیعی استان سمنان طی نامهٴ شمارهٴ 

کشور گزارشی  و مراتعها کالنتری رئیس وقت سازمان جنگل مهندسعنوان آقای  ۱۳۸۰مرداد  ۲۴که در تاریخ  ۳۳

  ۴۲است که تا تاریخ مکاتبهٴ نامهٴ مذکور مبلغ  شده یگواهنماید که در آن قید و می ارائهبه صورت مکتوب  پروندهاز 

ی به  شد مابقی آن را قبل از معرف مقررلوبار( دریافت شده است که شرکت میون) تومان وجه از متقاضی میلیون 

 باشد.( فتوکپی آن پیوست می) یندنماخانه دریافت دفتر

 ؟ ب را مالک اراضی مذکور دانسته استکل منابع طبیعی اینجانآیا این مبالغی که دریافت شده گواه بر این نیست ادارهٴ 

داد توسط  قرار داد یعنی هشت سال پس از خرید عرصه تشکیل هیاٴت نظارت و فسخ سه سال پس از پایان مهلت قرار

 سازمان یاد شده چه معنایی دارد؟

نماید آیا نظارتی که با اعضای داخلی سازمان موصوف تشکیل و مبادرت به راٴی می هیئتجای بسی تعجب اینکه 

حاکم بر موضوع  مقّررانام و این خالف قوانین و مستاٴجر نبوده و مالک بوده جانبیناواقف به این امور نیست که 

 !.؟باشدیمسمنان  با منابع طبیعی استان جانبینا مابینی ف دادقرار 
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از آنجایی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده است: حکومت از دیدگاه اسالم، برخاسته از موضع  

دار و کارگزار مردم، بیش از هر چیزی یک  هی نیست و دولت به عنوان امانتگری فردی یا گروطبقاتی و سلطه

م اخالقی و حقوقی است و دولت تدبیر و امید که با شعار تدبیر و تفکر بر روی کار آمده است و بر حقوق تکیه مفهو

دارد باید همگان را وادار کند تا پایبند قواعد حقوقی باشند اقتدار کامل قانون و انکار اصالت سایر منابع حقوقی است و 

ً  تواندینمسازمان جهاد کشاورزی سمنان  ای بسازد و خالف موازین شرع و قانون عمل نماید و ما هم  عده تازهقا رأسا

حق و تکلیف به   مفهومنظم و اراده دولت تدبیر و امید  یهسا صاحب حق هستیم باید حق ما محفوظ بماند. انشاءهللا در

 وجود آید۔

گذاری دارم و امید دارم همگامی مغز عدالت و بازوان دولت تحقق یابد و از دولت تدبیر انتظار حق روین ااز 

رود مقامی که شایسته باشید انتظار میعدالت می  گذارانیهپابه عنوان وزیر جهاد کشاورزی که یکی از  یعالحضرت

 .اعمال کنید عدالت اسالمی است در حق کشاورزان احراز و

ام گذرد، پناه آوردهعدالتی نمیه آن مقام محترم و ارشد وزارت جهاد کشاورزی که رجاء واثق دارم از این بی اینجانب ب

 .تا بخشی از خساراتی که در این چند سال بر من وارد آمده است بلکه با عنایت ویژه حضرتعالی جبران نمایند

و تا  گونهین اعارش تدبیر و امید هست آیا سزاوار است جناب آقای حجتی وزیر محترم آیا در دولت تدبیر و امید که ش

خیر و برکات   شاءنمسال عمرش را در بخش کشاورزی صرف نموده است و   ۵۰این حد با یک کشاورز نمونه که 

 !مهری برخورد نمایندتدبیری بیفراوانی در زمینه تولیدات کشاورزی و دامپروری بوده است با بی

ً  یعال حضرت ایران؟ آیا  یجمهورنظام   آیا این است کار کردن در عدالتی که سازمان جهاد کشاورزی از این بی واقعا

اطالعات در رابطه با این موضوع به استحضار و نظر  اخبار و رسدی مدر حق ما داشته است خبر دارید؟ که به نظر 

 .آن مقام محترم نرسیده باشد

سال که با رنج ]و[ فراوان توسط این شرکت آباد و به تولید محصول   ۲۵شایان به ذکر است اراضی فوق را بعد از  

  قصدبهاند و فعالً همکاران امور اراضی و منابع طبیعی از دست ما کشاورزان خارج کرده نفوذ  اعمالرسیده با 

سرانه  تان سمنان قرار گرفته است که با این اقدام خود واگذاری به غیر در اختیار حراست سازمان جهاد کشاورزی اس

 .نابود خواهند کرد مورداشارهو ناتوانی مجریان این واقعه نامتعارف باغ 

سال وزارت جهاد کشاورزی دارید و برای ارتقاء و   ۱۴لذا با شناخت و دریافت اینجانب از حضرتعالی که سابقه 

ای دارید و با توجه  و اشتغال مولد و کارآمد اهتمام و ارادهٴ ویژه ینیکارآفرجایگاه بخش کشاورزی صنایع تبدیلی و امر 

بخش کشاورزی دارید اینجانب که در راستای تعامل   گذارانیه سرمابه روحیهٴ جهادی آن بزرگوار و حسن نظری که به 

کشور فعالیت کردم و  خاکوآبهای گسترده و سازنده دولت محترم تدبیر و امید به منظور استفاده بهینه از ظرفیت

اکنون  . امموجبات شکوفایی اقتصاد تولید محصوالت استراتژیک پسته در منطقه و ایجاد اشتغال مفید و مولد بوده

است  یدهدخسارتهستم که در نتیجه اشتباه و خطای کارکنان منابع طبیعی استان سمنان  دیدهیان زکشاورزی سالخورده 

که برای جایگاه و کرامت کشاورزان احترام ویژه قائل    یعالجنابهای من از حسن نظر با عنایت به شناخت و دریافت

و خیرخواه بخش کشاورزی ایران هستید چشم امید دارم به احوال ما نیز نظری خواهید داشت و این تلخی روزگار و  

محترم و ارشد   آن مقاماین غم عظیم را که بر جان ما کشاورزان نشسته دور خواهید کرد و این چندین بار است که به  

گذرید، به ناچار عدالتی نمیچون همواره امید و رجاء واثق دارم که از این بی  نمایمیموزارت جهاد کشاورزی مکاتبه  

ایم تا بخشی از خساراتی که در این چند سال بر ما وارد آمده است بلکه با نظر و عنایت به آن مقام منیع پناه آورده

 .جبران نمایند یعالحضرتویژه 

نمایم و شما را به خدای  خواهی محضر آن مقام محترم وزارت جهاد کشاورزی اعالم می لمرا برای تظاین مرقومه 

را جدی بگیرند و در جهت رفع آن اقدام   مسائلدهم دستور فرمایید این بزرگ و آگاه و دانا به این موضوع سوگند می

 ۔نمایمیمنه تشکر  از توّجهی که مبذول خواهید داشت صمیما قبالً عاجل معمول فرمایند. 

 با تشکر ضیاءهللا متعارفی 

 بار لوشرکت دامپروری و کشاورزی میون یرعاملمد
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 :رونوشت

نابودی و تخریب   سالم جهت استحضار و صدور دستورات الزم در جهت جلوگیری از دفتر مقام معظم رهبری با- 

 باغات کشاورزی

دستورات الزم در   و صدور  استحضار جهت با سالمریاست محترم کمیسیون کشاورزی مجلسں شورای اسالمی  -

 جهت جلوگیری از نابودی و تخریب باغات کشاورزی 

دستورات الزم در جهت   جهت استحضار و صدور با سالمریاست محترم کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسالمی  -

 اغات کشاورزیجلوگیری از نابودی و تخریب ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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