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 بسمه تعالی

 یسی ئابراهیم رسیّد جناب آقای دکتر 

 0011مهرماه  01        یس محترم جمهوری اسالمی ایرانئر

 با سالم و آرزوی توفیق

 ،تخصصیی  سمن 40ها و موسسات تحقیقاتی و اساتید، پژوهشگران، اعضای هیات علمی دانشگاهاز نفر(  81)بیش از جمع کثیری

ضیمن تشی ر از اایدامات و    ، ایی  اغلب در زمره حامیان جنابعالی بودهدر انتخابات اخیر که ، (برگ3) مهناپیوست این شرح فهرستبه

رییی  و نماینیدنان محتیرم    یه و ئه اضااوّمحترم ریاست و هم اران فیمابین دولت و نیز هماهنگی و هم اری محترم مساعی هیات 

 استحضار برسانی  : شرح زیر بهمواردی را بهبا رعایت حداکثر اختصار، دانی  الزم می ،مردم شریف ایران در مجل  شورای اسالمی

ی یی از   ،های علمی و مواضع کارشناسیی به رجوع به نظرات فرهیختگان و نتایج مطالعات و پژوهشمحترم جمهور اهتمام ریی   -0

آسیتان ایدر رضیوی و سی        ریتمیدی و چیه در زمیان   کشور چه در دوران ریاست سازمان بازرسی  ،وجوه بارز مدیریت جنابعالی

ه شده از سیوی مقیام عظمیای    سیره پسندیده منبعث از الگوی ارائهای تداوم این نشانهبحمدا... بوده است. کشور  اضائیهریاست اوه 

 .  امیدواری بسیار که به تداوم آن  خوبی مشهود استهدر دوره ریاست جمهوری حضرتعالی نیز ب ،والیت

ییا  نفیع  افیراد یی ، نمایندنان میردم در مجلی   برخی از های پیگیری سویه و بعضاهای یکار استنباطبراس ،ی ابلیهادولتدر  -4

-بودجه و هزینه ، زمان،انتقال آب از استان مازندران اتی نظیربرای موضوع در منافع ملّی، نگریسیاسیون فااد صالحیت فنّی و جامع

فااید پیوسیت    ،مطالعات ضیعیف ارائه مشاور با  نهای مهندسییا شرکت هانروهموجود، براسار سوابق است. زیادی صرف شده  های

بررسی پیوست اجتماعی و بدون ( و استو اسناد باالدستی  دستور مقام معظ  رهبری آن مستند بهضرورت تهیه که ) محیطیزیست

مهیاجرت از   ،پیامیدهای ااتصیادی   ر،کشیو ت غیاایی  امنیّی نقش ایین اسیتان در   تضعیف بر  انتقال آبو تبعات منفی آثار  ،جانبههمه

 را صیورت داده و و واجد خسارات جبران نشیدنی  های اشتباه سازی، تصمی مازندراناشتغال و نارضایتی مردم استان ریزش روستاها، 

-هیای کی   با استفاده از نزینه ،های متقاضیبرای استانام ان تامین آب در حالی ه بودجه مصوّب دریافت شده است. برای آنها حتی 

ی یی از دالییل اهتمیام متقاضییان انتقیال آب از      ه البتی . و دارد همحیطی اابل جبران وجود داشتبا هزینه کمتر و تبعات زیست ،ضرر

   است. محیطی و امنیت غاایی شامل خسارات زیست ،عدم محاسبه هزینه وااعی آب و انتقال آن ،های مازندراندریای خزر و رودخانه

 ،فرزانه انقالب و نیز منویّات و اسناد باالدستی ابالغ شده توسط رهبر (ره)  اانون اساسی و تاکیدات امام خمینیمطابق اصل پنجاه -3

 ، ممنوع است. باشدتخریب غیراابل جبران محیط زیست آلودنی یا  مالزم بادر جمهوری اسالمی ایران هر نوع فعالیت که 

و تعهید  پایرفتیه  که توسیط کشیور میا    المللی بینو استانداردهای معتبر د عقالیی از طرفی براسار اوانین موضوعه کشور و نیز اواع

 باشد.  نافا نمیرعایت نشده و های انتقال آب از استان مازندران شروط و الزاماتی دارد که در طرح، ایانتقال آب بین حوضه، شده

ااتصیاددانان،   ،دانیان یط زیست، منابع طبیعی، حقیو  منابع آب، مح: های عموم متخصصین رشتهاثر تالش  برو همین دالیل به

هیای  حوضیه در ویژه ههای همه جانبه نمایندنان مردم شریف مازندران ببا پیگیری و نیز ها(های مردمی)سمنشناسان و تش لجامعه

، منیابع طبیعیی و محییط    کمیسیون کشاورزی، آبمحل در نیرو در دولت دوازده  حضور وزیر با  ،های یاد شدهآبخیز مرتبط با طرح

اابلیت تامین آب شیرب  راه ارها و نزارش هیات مهندسی ارزش و به استناد و نردیده سی ربرمراتب زیست مجل  شورای اسالمی 

اخییرا وزییر   متاسیفانه  امّیا  رنگ شد. ک وات وزارت نیرو از سوی از استان مازندران انتقال آب پیگیری های دیگر، استفاده از نزینهبا 

   .بیان کردندمجددا را انتقال آب از استان مازندران موضوع  ،های رسیدهدرخواست حسبترم نیرو مح

نییز  سیاکنین و  شیرب  آب حتّی تامین در های موجود مش الت و چالش ،کشور توجه به نقش استان مازندران در امنیت غاایی بالاا 

در  ابلیی ل مفصّی هیای  سییر بررسیی   حسب دستور فرماییدرد انتظار دا، این استان بیش از بیست میلیون مسافر و مهاجران هفتگی

در آن سیوابق  کیه   ،انتقیال آب تی اجتماعی و حتی امنیّ ،امنیت غاایی، اشتغال، ااتصادیمحیطی، زیستپیامدهای و مراجع یاد شده 

تان مازندران بهه سهایر   های اسرودخانه و نیز موضوع انتقال آب از دریای خزرموجود است، کمیسیون کشاورزی و نهادهای ییربط 

  .ها منتفی گردداستان

هیای نیوین   ها و فنیاوری دانش، تجربیات، سامانهراه ارها، مبادله استان مازندران برای ویژه متخصصین هو بمسئولین  ،تردید مردمبی

بیرادران و خیواهران   از میورد نیی  شیرب  آب جویی در منابع و یخایر آب و تیامین  اصالح الگوی کشت و صرفه ،بازچرخانی آب ،آبیاری

        دارند.آمادنی خود را اعالم میاز هیچ کوششی دریغ نخواهند ورزید و  سمنان و تهرانهای ساکن در استانهموطن 
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 رونوشت : 

  نماینده محترم ولی فقیه در استان مازندران جهت استحضار، 

 ،ریی  محترم اوه اضاییه جهت استحضار 

 ی جهت استحضار،ریی  محترم مجل  شورای اسالم  

 جهت استحضار، دفتر مجمع نمایندنان مردم مازندران در مجل  شورای اسالمی 

 ،استاندار محترم مازندران جهت استحضار 

 جهت استحضار، دادنستری استان مازندران رئی  کل  

 جهت استحضار اداره کل بازرسی مازندران   ، 

 فهرست تاییدکنندگان این درخواست : 

 حسنی ساروی استاد هیدرولوژی، دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره انجمن آبخیزداری ایران پروفسور محسن م 

 عضو ی صد دانشمند برتر جهان و استاد دانشگاه مازندران  پروفسور جهانبخش رئوف 

 شناسی دانشگاه مازندرانا... صفائیان استاد بومدکتر نصرت 

 رانشناسی دانشگاه مازنددکتر مری  ش ری استاد بوم 

 دکتر محمدعلی غالمی دانشیار نروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  

 دکتر عطاءا... کاویان استاد مهندسی آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 نظری استاد )نروه مهندسی آب( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدکتر علی شاه 

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ده علوم زراعی،ش دانمحمدعلی بهمنیار استاد  دکتر 

 دکتر غالمعلی رنجبر دانشیار )نروه زراعت( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 دکتر اصغر فلّاح استاد نروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

 تاد نروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دکتر سیدمحمد حجّتی اس 

  و فعال حفاظت محیط زیستدکتر علی آاانلزاده استاد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

  دکتر شعبان شتایی استاد نروه جنگلداری دانش ده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نرنان 

 نروه جنگلداری دانش ده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نرنان دکتر هادی معیری استاد 

 دکتر رامین رحمانی دانشیار نروه جنگلداری دانش ده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نرنان 

 ندکتر مری  شهبازی دانشیار نروه محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نرنا 

  دکتر سیدرمضان موسوی استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و رئی  انجمن نردشگری پایدار مازندران 

 نیالن دانشگاهی پردی  پژوهشی و آموزشی معاون و دکتر مهرداد ن ویی دانشیار دانش ده منابع طبیعی دانشگاه نیالن 

 ی و سرپرست سابق موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور پور استاد اکولوژی پوشش نیاهدکتر بهروز ملک 

  دکتر کاکا شاهدی دانشیار نروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

  نهاد احیانران زیست موسسه مردم ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدکتر عبدا... درزی دانشیار نروه مهندسی آب

 مازندران، محیطی کشاورزی 

  دکتر علی اصغر فیروزجائیان دانشیار نروه جامعه شناسی دانشگاه مازندران 

 شناسی دانشگاه پیام نور پور دانشیار نروه زیستدکتر عبار الی 

  دکتر بابک مومنی استادیار و متخصص علوم و مهندسی آب دانشگاه پیام نور 

 اسی دانشگاه پیام نور دکتر مصطفی بااریان نروه جامعه شن 

  دکتر هادی رزاایان استادیار آبخیزداری دانشگاه پیام نور 

 و مدرر دانشگاه  ،دکتر مهدی بادپا پژوهشگر زمین شناسی 

  اداره کل زمین شناسی و اکتشاف معدنی ،پژوهشگر زمین شناسیدکتر مجتبی کاویان ور . 
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 ا... اسماعیلی اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندراندکتر روح 

 اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران، و آمایش سرزمین محیطیخصص ارزیابی زیستدکتر کامران نصیر احمدی مت 

  و فعال حفاظت محیط زیستدکتر احمد رحمانی دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور  

 سه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور زاده دانشیار موسدکتر محمد متین 

 دکتر عبار امری زارع دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور و ریی  شاخه نیاهی انجمن ژنتیک کشور  

 دکتر سیما سهرابی استادیار )زراعت( دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نرنان 

  و فعال حفاظت محیط زیست زابلدکتر فاطمه کاراندیش دانشیار نروه مهندسی آب دانشگاه 

 دکتر علیرضا ساری استاد تنوع زیستی آبزیان دانشگاه تهران 

  مازندران ،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران و جامعه جنگلبانی ایران)جنگلداری( پژوهش دکتر محمد امینی استادیار 

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی  ،منابع طبیعیبخش پژوهش )جنگل( دکتر شیرزاد محمدنژاد کیاسری استادیار

 نهاد توسعه فضای سبز پایدار شمال، شهرستان ساری مازندران و مدیر عامل موسسه مردم

 مرتع( بخش منابع طبیعی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران نیا عمران استادیار پژوهشدکتر حسن الیچ( 

  مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران استادیار پژوهش )خاکشناسی(دکتر محمودرضا رمضان ور 

 دکتر عبدالرضا فروتن استادیار پژوهش )نیاه زش ی( مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران  

 آبخیزداری( مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران پژوهشدکتر محمدعلی هادیان استادیار( 

  تبار دانشجوی دکتری زراعت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندرانعلینعلی رمضادکتر 

  دکتر محمدهادی داوودی دانشیارپژوهش تخصص ژئوت نیک پژوهش ده حفاظت خاک و آبخیزداری 

  دکتر نرن  ش ری استادیار زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز 

  دانشگاه فردوسی مشهد دکتر عبّار اادری استادیار زمین شناسی   

 محیط زیست، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  -دکتر عزیز عابسی تخصص مهندسی عمران 

 دکتر حسین پرندآور استادیار پژوهش شیالت و مهندسی محیط زیست موسسه تحقیقات شیالت ایران 

  هندسی کشاورزیاستادیار پژوهش موسسه تحقیقات فنی و مدکتر جواد باغانی تخصص آبیاری و زه شی 

 دکتر محمدابراهی  بخشنده استادیار نروه معارف اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی اائمشهر 

 دکتر حمید داوودی )محیط زیست( پژوهش ده حفاظت خاک و آبخیزداری 

 دکتر حسین اسالمی پژوهشگر و مدرر تاریخ و فعال حفاظت محیط زیست 

 و فعال حفاظت محیط زیستعضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان مازندران  ،ریخدکتر علی رمضانی پاجی استادیار و پژوهشگر تا  

 و فعال حفاظت محیط زیست دکتر هوشنگ ولدی پژوهشگر تاریخ و مدرّر دانشگاه فرهنگیان مازندران 

 و فعال حفاظت محیط زیست دکتر حسین راعی پژوهشگر تاریخ و مدرّر دانشگاه فرهنگیان مازندران   

 و فعال حفاظت محیط زیستاتی پژوهشگر تاریخ و مدرّر دانشگاه فرهنگیان مازندران دکتر محمد حی  

  های محیط و عضو کمیته علمی شب ه تش ل نسترانتخصص آبخیزداری مدیر عامل مهندسین مشاور بومشاملو رضا دکتر

  زیست و منابع طبیعی مازندران

 نرایش سیاست و توسعه( دانشگاه عل  و فناوری مازندرانده سلوطی استادیار )ااتصاد کشاورزی دکتر مهدی بشارت 

  حقوادان پژوهشگر حوزه محیط زیست و منابع طبیعی و مدرر دانشگاه دکتر مصطفی نوری 

 های مازندران دکتر مرتضی دیّان متخصص و پژوهشگر مدیریت منابع آب و مهندسی انرژی و مدرر دانشگاه 

 انشگاه فردوسی مشهددکتر علی اسماعیلی استادیار م انیک د 

 دکتر عبار بادله تخصص عمران )سازه( مدرر دانشگاه و فعال حفاظت محیط زیست 

 و فعال حفاظت محیط زیست دکتر بنیامین محسنی ساروی تخصص مدیریت پزش ی دانشگاه علوم پزش ی مازندران 

 ه آزاد چالوردکتر لیال ابراهیمی تخصص جغرافیای طبیعی)ژئومورفولوژی( عضو هیات علمی دانشگا 
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 شناسی و مدیریت اکتشاف نفت و فعال حفاظت محیط زیست    دکتر محمدرضا نائیجی تخصص زمین 

 محلّه مدیرعامل شرکت و متخصص کسب و کار و کارآفرین و انجمن علمی مدیریت راهبردی مازندران ا... طالبی زاریدکتر سیف 

 رایی انجمن حلقه سبز پایدار دکتر مری  خواجوندی تخصص فیزیولوژی ورزشی معاون اج 

 نهاد آبادسازان سبزاندیش مازندراندکتر علی فالح مدرر دانشگاه آزاد اسالمی و مدیر موسسه مردم  

 دکتر محمد پورکاظمی استاد بازنشسته شیالت و فعال حفاظت محیط زیست 

 دکتر محمدحسن سیفی پژوهشگر شیمی و انرژی و فعال حفاظت محیط زیست 

 ارشنار ارشد جنگلداری و عضو شورای عال جنگل و مرتع و خاک مهندر شاهرخ جبّاری ک 

 پور کارشنار ارشد جنگلداری و مطالعات روستایی و مدیریت در دفاترفنّی سازمان جنگلهاو مراتع کشور. مهندر مصطفی عبداله 

  الملل سازمان جنگلها و مراتع کشورکارشنار ارشد و مدیرکل سابق امور بینمحمدحسین شیرازی مهندر  

 (، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی مازندرانمهندر حجت ا... علیمحمدی کارشنار ارشد کشاورزی )زراعت 

 شناسی و اکتشاف معدنی کاس ین خاورید جعفرنژاد کارشنار ارشد زمین شناسی اداره کل زمینمهندر سیدمحم 

 محیطی پژوهش ده حفاظت خاک و آبخیزداریهای زیستمهندر اسمعیل مددی عضو هیات علمی کارشنار عالی ارزیابی 

 مهندر خیرا.. نوروزی کارشنار ارشد زمین شناسی پژوهش ده حفاظت خاک و آبخیزداری 

 مهندر علیرضا شادمانی عضو هیات علمی کارشنار ارشد ااتصاد کشاورزی پژوهش ده حفاظت خاک و آبخیزداری 

 مهندر صائب جوادی عضو هیات علمی )نیاه زش ی( مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران 

  محیط زیستمهندر مهناز صالحی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور و فعال حفاظت 

 جوندی دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست کارشنار ارشد سازمان حفاظت محیط زیست.  امهندر مهروش خو 

  بان طبیعت ات مدیره جمعیت دیدهو عضو هیرضا نلزار کارشنار ارشد منابع آب حنیفمهندر 

  دکتری منابع طبیعی مقطع مهرداد خزایی کارشنار ارشد و دانشجوی 

 های هیدرولیک، مدرر دانشگاهمهندر محسن شیریان کارشنار ارشد عمران، سازه  

 رکانی های هیمهندر محمد نجاتی کارشنار ارشد منابع طبیعی و نماینده مجموعه باغ 

 مازندران  اینده کم ین معلولین و جانبازانمهندر حامد اسماعیلی کارشنار ارشد ال ترونیک و مدیریت و دوره خلبانی، نم 

  مهندر داریوش عبادی کارشنار ارشد مرتعداری از بنیاد ملی مهرپایدار دفتر مازندران 

 ستان سوادکوه صدیقه بوداغی موسسه مردم نهاد همیاران محیط زیست طبیعت سبز شهر 

 نهاد طنین برساد شمال، شهرستان نلوناه معصومه حقّانی موسسه مردم 

 پایش شهرستان محمودآباد آاای فاضلی مجمع محیط زیست نوین 

 شهرستان نلوناه محلّه روستای نظامشار ینهاد شخان  موسوی موسسه مردم 

  هادی رضایی انجمن همیاران دیارسبز شهرستان ن ا 

 نجمن توسعه پایدار شهرستان آمل رضا طاهری ا 

 نژاد انجمن دوستداران زمین پاک شهرستان کیاسر زینب اشرف 

   معصومه سعیدی انجمن بام سبز دودانگه شهرستان ساری 

  آرمان خادمی انجمن مهرورزان زمین پاک مازندران 

  علی داوودی حامیان توسعه پایدار  شهرستان بابل 

 ن شهرستان بابل مولود صادای انجمن یاوران زمی 

 مهدی مسچی انجمن دوستداران دماوندکوه 

  سلمان نی  ور انجمن اوهای مهاجر 

  نژاد انجمن دوستداران توسعه پایدار اائمشهر دکتر شاه ور ابراهی 

  علی داوودی حامیان توسعه پایدار شهرستان بابل 


