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نامه مھندس رھنمائی به رئیس محترم جمھور در خصوص استرداد  ساختمان
 قدیم وزارت جھاد کشاورزی معروف به ساختمان شیشه ای به بخش کشاورزی

 

حضرت حجه االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رئیس محترم جمھور ی اسالمی ایران

با سالم

            احتراما به استحضار می رساند در دولت دھم متاسفانه ساختمان اصلی وزارت جھاد کشاورزی
گرفته شد ، متاسفانه تمامی تولید کنندگان و تشکل ھا و حتی سازمان ھا و موسسات وابسته به وزارت
خانه در مرکز و دیگر استان ھا از این کار ناخورسند ھستند. نظام صنفی کشاورزی کشور به نمایندگی از
آحاد بخش کشاورزی کشور به دالئل ذیل تقاضا دارد دستور فرمایید که این ساختمان به بخش کشاورزی

کشور مستردگردد.

در و  کشاورزی شناخته شده  بخش  نماد  عنوان  به  کشور  از  خارج  و  داخل  در  مذکور  ساختمان       -1
نیست، انصاف  به  که  داشت  قرار  بود  شده  نامگذاری  کشاورز  بلوار  عنوان  به  ھم  آن  که  خیابانی 
تمامی بخش ھای اقتصادی و اجتماعی و صنوف اقشار مختلف که به مراتب از سابقه و گستردگی
و تاثیر گذاری کمتری از بخش کشاورزی برخوردارند دارای نماد وزارتی و سازمانی چشمگیر ، نمایان
و حتی به تعداد باشند ولی این بخش محروم باشد. به نوعی تولید کنندگان از این چندگانگی برخورد

و نگاه نابرابر ناخورسند می باشند.

2-     بعضا اشاره شده است که سیاست بر این قرار گرفته بود که این ساختمان به فروش رسیده و وجه
آن برای سرمایه گذاری در صندوق توسعه حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی قرار گیرد که در
این ارتباط اوال ھنوز ھیچ وجھی از این محل به حساب صندوق حمایت واریز نشده است ، ثانیا برای
تامین منابع مالی جھت تحقق این منظور بھتر بود ساختمان مذکور برای وزارت خانه نگھداری می
شد و سایر ساختمان ھایی که در نقاط مختلف شھر تھران وجود دارد به فروش می رسید و ھمان

منابع تامین می شد.

3-     اگر ساختمان مذکور برای وزارت خانه و بخش کشاورزی نگه داری می شد، و تمام قسمت ھای زیر
آن در   ، ھستند  پراکنده  کرج  و  تھران  مختلف  نقاط  در  اکنون  ھم  که  کشاورزی  جھاد  وزارت  بخش 
ساختمان متمرکز می شدند ، ھم تمرکز مدیریتی و نظارت وزیر بر دیگر معاونت ھا و سازمان ھای
تحت امر بھتر می بود و ھم تمام مراجعینی که از سازمان ھا و دوائر تحت امر وازرتی ، بھره برداران
و تشکل ھای آنان و ھم چنین سایرین که از دیگراستان ھا مراجعه می کردند ، به مراتب مشکالت
کمتری داشتند نسبت به اکنون که ھر قسمتی از وزارت خانه در یک گوشه کالن شھر تھران و بعضا

در استان البرز قرار دارند و مشکالتی را برای ایشان و ترافیک شھر و غیره را به وجود آورده است.

این است که فروش ساختمان ھا و مستغالت مازاد این کار گفته شده  برای  از دیگر دالئلی که       -4
دولتی و کوچک کردن بدنه دولت در دستور کار است. که در این ارتباط اوال ساختمان مذکور به بخش
خصوصی فروخته نشده است بلکه به قسمت دیگری از بدنه دولت یا حاکمیت تحویل داده شده و
ثانیا اینکه آیا فقط وزارت جھاد کشاورزی باید از ساختمانی که قریب نیم قرن از ساخت آن گذشته
به برج ھایی  بلکه  را دارند  اینکه ساختمان قبلی خود  نه  از دیگر وزارت خانه ھا  بگذرد ولی بعضی 
مراتب بزرگتر و با شکوه تر برای وزارت خانه خود به وجود آوردند. که در این صورت نه به عدالت نزدیک

است و نه با دالئل قانونی که برای این کار ذکر می گردد ھمخوان است.

در پایان ھم اکنون که به حمد اله دولتی با شعار تدبیر و امید بر مسند امور حاکم است از رئیس جمھور
و داده شود  برگشت  کشاورزی  جھاد  وازرت  به  مذکور  فرمائید ساختمان  دستور  داریم  تقاضا  دولت  آن 
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                                                با تشکر

                             سید موسی رھنمایی – رئیس


