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: سخن مدير عامل
بجمـع اوري زبالـه هـاي حاشـيه و بسـتر تـاال      -1( توفيقي حاصل شد تا به بهانه ي اجراي اين برنامه سه گانه 

در ) اجـراي مسـابقه نقاشـي    -3افتاده در مناطق خشكي به دام جابه جايي و نجات الك پشت هاي -2پريشان 
راستاي حفظ تاالب پريشان و ارزش هاي آن چند صباحي در كنار مـردم خـونگرم كـازرون و همچنـين حاشـيه      

اين برنامه توانست در بين جوامع محلي تغيير نگرشي درباره ي حفاظت و حمايت . نشينان تاالب پريشان باشيم 
و عزم روستائيان را در اين امر مهم جذب نمايند و يك اتحـاد چشـمگيري را در اجـراي ايـن     تاالب را ايجاد كند 

برنامه شاهد بوديم در اين فرصت شش ماهه از ابتداي كار و چينش مقدمات اين برنامـه همـاهنگي هـا و برنامـه     
محلـي در خـور   هاي منسجمي با نمايندگان، دهياران ، اعضاي شوراهاي اسالمي و همچنـين معتمـدين جوامـع    

و انجمن هاي اسالمي شهرسـتان  همچنين اين موسسه توانست با همكاري ديگر موسسه ها . شايسته به عمل آيد
كازرون و همچنين همكاري هاي بي شائبه ي مسئولين محترم دفتر طرح حفاظت از تـاالب هـا، دفتـر اسـتاني،     

ام دهد كه صـميمانه و خالصـانه از همـه ي    مسئول هماهنگ كننده شهرستان رسالت خود را به نحو شايسته انج
. تقدير و تشكر مي نماييم. مسئولين و دست اندر كاراني كه ما را در اين امر ياري نمودند



:مقدمه
ك شـهر و فراتـر از مـرز    نگين دلرباي ي. سوگند به قد و قامت نيزار هاي برافراشته ات كه هنوز هم پريشان است

ست كه نبض طبيعت را مي فهمند و غروب دل انگيز تو قبله گاه نمازشان است و هنوزهم جـان مـي   ذهن آدمهاي
سپارند در بيكرانگي ات و جان ميگيرم با چشمه هاي جوشانت كه سر بر بستر دريا مي نهند و هنوز هـم گويـاي   

.آشفتگي عاشقانه ي عاشقانه هاست
يك روستايي حاشيه نشين تاالب زماني كـه  وستي دلسوزانهو اين داستان از آنجا شروع شد كه حس طبيعت د

رقم خورد كه بااجتماع تعداد زيادي از الكپشت هاي به دام افتاده ودريشان مشغول كشاورزي بدر اطراف تاالب پ
با قلم خود اين واقعه را در روزنامه هـاي محلـي درمعـرض ديـد    وومسير كانال ها روبه رو شده بوددرگل والي

ايـن  ايـن گـوي و  (بـه نـام  آن در روزنامـه هـا  ييان وهمشهريان شهرستان كازروني قرار داد كه تيتر بزرگروستا
دل پايتخت هم رخنـه كـرد   وجدان هر انسان طبيعت دوستي را بيدار كرده تااين كه انعكاس اين خبر تا)ميدان

ضـمينه بـا حاشـيه    ايـن  هايي را دردر دفتر طرح حفاظت از تاالب ها بر اين داشتندكه همكاري را ودوستان ما
حاج امراله شيباني ساكن اين شخص كسي نبود جز.داشته باشنددر خصوص نجات اين الكپشت هاتاالبنشينان

.. اين برنامهاجراي شروعي بود برايروستي قلعه ميرزايي كه با قلم وقدم خود 



:هدف پروژه
.پريشاننجات زيستمندان تاالب -1
.پاكسازي بستر و حاشيه تاالب از پسماند-2
.فرهنگسازي در بين اقشار جامعه بويژه كودكان در حفاظت از تاالب پريشان و طبيعت اطراف آن-3
.همبستگي و هماهنگي بين مؤسسه ها و انجمن هاي سطح شهرستان كه بسيار با اهميت بود-4

:شرح گزارش
،تاالب پريشاننها در موقعيتهاي مختلفوبه دام افتادن تعداد زيادي از آپشتهاپس ازانعكاس خبر مرگ و مير الك

مجتبي شـهرياري وسـر كـار    -سعيد بلويي-حاج امر اله شيباني-علمدار علمداريانقايآنفره با حضور 7اكيپي 
از موقعيـت  16/4/88در مـورخ  ليال جواليي به صورت يك بازديد ميداني-مهر انگيز وزيري-خانمها ليال پزشكيان

مـد   بـه عمـل آ  اي روزه بازديد يك يك به عنوان راهنما،بحراني الك پشت ها به سر گروهي حاج امراله شيباني 
فـاي  آكه پس از بازديد وجلسه اي كه در همان روز با حضور همين اعضا شكل گرفـت مقـرر گرديـد كـه جنـاب     

از تـاالب  رنامه و روند اين كار با دفتر طرح حفاظـت علمداري هماهنگي هاي الزم را جهت چگونگي اجرايي اين ب
.اعالم نمايدموسسه اين و نتيجه را بهوردها بعمل آ

كه اعضا هييـت مـديره   قاي علمداري با دفتر طرح در اين خصوص مقرر گرديدهاي جناب آدر پي پيگيري***
راه چگـونگي اجـراي ايـن برنامـه و    داشـته باشـند ودر مـورد    شت هامورد نجات الكپرا در اين موسسه جلساتي 

در مـورخ  اينـد كـه جلسـه اول   تبـادل نظـر نم  با يكـديگر رابطه با چگونگي اجراي اين پروژه كارهاي مناسب در 
پيشنهاد جمـع  وكه با حضور و حمايت چشمگير مردم برگزار شددر منزل آقاي شيباني برگزار گرديد25/4/88

مـد و  بر سـر زبـان هـا آ   اله هاي بستر درياچه پريشان بصورت دومين  جرقه و مهمترين بحث اين برنامهوري زبآ
نروز گرديدمصوب جلسه آ

قاي سي ابه جايي الك پشتها مشخص شدندكه آوري زباله ها وجآدو برنامه جمع كه در اين جلسه سر گروه هاي
ياسـرگروه جمـع آوري   قاي صفر علـي مسـئول  پشتها وآيا به عبارت ديگر سرگروه  جابجايي  الكولمسئسختي

.هاي بستر و حاشيه تاالب پريشان شدند و از همان لحظه با جديت هر چه بيشتر برنامه را دنبال مي نمودندزباله
ورضوان رضايي و مجتبي شـهرياري و زاده كشاورزبا حضور آقاي مسعود شيباني وخانم آ28/4/88سه مورخجل-

وري ديدكه در اين جلسه مسير هـاي جمـع آ  ر منزل اقاي افشاري در روستاي مال اره برگزار گرافشاري دكورش 
قـاي  شد كه مسيرهاي انتخاب شـده توسـط آقـاي افشـاري بـه نماينـدگي از آ      زباله به صورت پيشنهادي مطرح 

يي را مخالف هـا توسط ديگر اعضا مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت كه در پايان به طور مساوي موافق وصفرعلي
قاي افشاري داشتيم كه ادامه بحث وگفت وگو در اين جلسه به جلسـه بعـدموكول   نسبت به مسيرهاي  انتخابي آ



مكـان ي ازر يكن پيشنهاد برگزاري مسابقه نقاشي دزاده كشاورز و خانم رضوادر همين جلسه سر كار خانم آ. شد
2بـه عنـوان   رضـايي نروز بود وخانم كشاورز ورضوانه آكه مهمترين مصوب جلسارائه دادند،هاي حاشيه تاالب

.سرگروه مسابقه نقاشي معرفي شدند

خـانم يك جلسه فوق العاده با حضور مجتبي شهرياري ومسعود شيباني و مجتبـي حيـدري و  8/5/88در مورخ-
از طـرح حفاظـت  ورد هزينه كرد اين برنامـه در دفتـر منطقـه اي   آليال  پزشكيان پيرو درخواست دفتر طرح و بر

نهـا  به همراه مبلغ آزار گرديد كه برحسب نياز  تمامي وسايل وموارد مورد نياز اي برگجلسهدر فرمانداريهاتاالب
. به دفتر طرح ارسال شداوليهنوشته شده وبه عنوان اعالم نياز مالي

از اعضا گـروه محلـي   صبح جلسه اي با هماهنگي قبلي ودعوت30/8راس ساعتروز جمعه30/5/88در مورخ-
قاي شـيباني وشـهرياري محوريـت    گزار گرديد كه توسط آبراي رضاييقشان در روستاي قلعه نارنجي منزل آپري

روه هاي منتخب وهمچنين ديگر حاضرين جلسه بـه  سرگوسپسبرنامه مطرح شده به طور كامل تشريح شدسه 
مه بيان نمودند رابطه با اين سه برنادرنوبت نظرات وپيشنهادات خود را

مقرر گرديد هيئت مديره نسبت به برنامه اطالع رساني در روستاهاي حاشيه تاالب وسطح شهرستان هـر جـه   -1
تمامي دوسـتداران  پارچه نويسي را انجام دهد تا،بنر و بروشور ، سريعتر اقدامات مربوط به تهيه وتوزيع پوسترها 

.نامه در اين كار فرهنگي شركت نمايند محيط زيست وطبيعت با اطالع كامل از اين بر
.باشد13/6/88كار وبرنامه اطالع رساني تاريخ اجراي برنامه روز جمعهرديد در صورت تهيه ملزوماتمقرر گ-2
توزيع امكانات و ملزومات مهيا شده جلسه اي حـداكثر تـا   وبرنامهپيشرفت جمع بنديمقررگرديد به منظور -3

.ونواقص موجود مرتفع گرددسه با مسئولين تيمها برگزاريك هفته بعد ازهمين جل
در خصوص همكاري هاي ي انجام پذيرد وو شوراي شهر كازرون و فرمانداري مكاتباتمقرر گرديد با شهرداري-4

.وتا حصول نتيجه قطعي پيگيري شود مورد نياز برنامه الزم 
ايـن جلسـه راس   .يـد رش و مستندات دعوت به عمـل آ يه گزاوسيما جهت تهصدامقرر گرديد از رسانه ها و-5

.صبح با ذكر صلوات بر محمد و آل محمد به پايان رسيد30/10ساعت 
براي تهيه پوسترهاي موضـوعي واطـالع   هماهنگي هاي اوليه وطرح هاي پيشنهادي 30/5/88بعد از جلسه مورخ

خانه هاي شهرسـتان  هايي با مسئولين چاپهمچنين نشست حفاظت ازتاالب ها در تهران و رساني بين دفتر طرح
توسـط مجتبـي   از عكاسـان و همكـاران ،  زرون و همچنين تهيه عكس هاي مورد نياز براي طراحي پوستر هـا كا

.مد شهرياري به عمل آ
در سالن اجتماعات فرمانداري با حضور مسـئولين دفتـر طـرح و اعضـا     صبح8راس ساعت4/6/88جلسه مورخ-

قـاي شـيباني بـا عـرض خيرمقـدم وتشـكر بـه ميهمانـان گرامـي          در ابتداي جلسـه آ .ر گرديدلي برگزاجوامع مح



قـاي علمـداري لـب بـه سـخن گشـودند       هاي انجام شده دادند و سـپس جنـاب آ  توضيحاتي از كارها وهماهنگي 
س مت خواسـتند و سـپ  موسسه طبيعت سالازواهميت اين برنامه را گوشزد كردند وتاكيد برجديت اين برنامه را

پس بنابراين بايـد بـا يـك ديـد     اين برنامه اولين كار اين موسسه مي باشد قاي ارواحي با تاكيد براين كهجناب آ
ا و در تا بتـوان يـك برنامـه خـوب اجـر     وبا مديريت هر چه تمام ترانجام شود گاهانه واصولي به قضيه نگاه كردآ

مديريت و اجراي برنامه ايراد نمودند كه ره چگونگيقاي معصومي هم سخناني را درباآ.معرض ديد عموم قرار داد 
سرگروه ها به نوبت چگونگي اجراي برنامه خود را به طور مفصل توضـيح دادنـد و آقـاي معصـومي را از جزئيـات      

.برنامه آگاه كردند

بـا  بعد از ظهردر سالن اجتماعات فرمانداري برگزار گرديد كـه ايـن جلسـه   4راس ساعت 5/6/88جلسه مورخ-
مكـاري بـا ايـن    ستان جهت چگونگي هاني را از تشكل هاي زيست محيط شهراهميت زيادي برگزار شد ونمايندگ

مد موسسه دعوت به عمل آ
قاي شيباني با عرض تقدير وتشكر و قبولي طاعـات وعبـادات حضـار محتـرم گـزارش عملكـرد       در ابتداي جلسه آ

رسـر گـروه هـا بـه نوبـت توضـيحاتي را د      رسـاند وسـپس  موسسه را تا اين لحظه به سمع ونظر حاظرين جلسه 
مين زدن تعدادبراي روز اجراي برنامه را با تخموردچگونگي اجراي برنامه خود و همچنين وسايل مورد نياز خود 

نفرات شركت كننده در هر برنامه ايراد نمودند كه در اين جلسه سرگروه هاي مسابقه نقاشي خانم كشاورز وخانم 
يكـي در ،مكـان دودرتوافق به اين نتيجه رسيدند به علت گرماي شديد وطاقت فرسا مسـابقه نقاشـي  رضايي با 

سـال  15الـي  5گردد تا كودكان رده سـني  دربين روستاهاي شرق تاالب برگزارروستاهاي غرب تاالب وديگري
دشـان و خـانواده هايشـان   خوودرمسابقه نقاشي شركت كنندو بيشترين استقبال بتوانند با كمترين جابه جايي

.را از مسابقه نقاشي به عمل آورنداستقبال بيشتري
ي مسابقه نقاشي در فضـا بهتر استخواستان از انجمن هم انديشان جوان پيشنهاد دادكهقاي در همين جلسه  آ

ونامسـاعد  ه به علت گرمـاي شـديد  ككه پيشنهاد بسيار خوبي از ديد فرهنگي بودباز و بستر درياچه انجام گيرد
.اين پيشنهاد موافقت نشدبابودن وضع آب و هوا

بيان نمودند كه مشكل ووري زباله هاي توضيحاتي دادندجمع آدرموردقاي هاشمي از موسسه سيزده فروردينآ
زباله حاشيه و بستر تاالب از همه مهمتر است واين كار بايد بعد ازاين پروژه هم دنبال شود وتداوم دائمي داشـته  

كه پيشنهاد بسيار ارزنده اي بود باشد
در خصـوص  اعالم همكاري انجمن خود را با موسسه طبيعت سالمت به طور رسميقاي خواستاندر اين جلسه آ

همين جلسه مقررگردبـد  دروندوكارتهيه مستندسازي اين پروژه را بر عهده گرفتكار مستند سازي بيان نمودند
. فروردين در تهيه بروشور مطالبي را ارائه نمايند13ز موسسه قاي هاشمي به نمايندگي اكه آ



و شهرستان كازرون ي زيست محيطي مسئولين دفتر طرح حفاظت از تاالبها و موسسه هاپيرو جلسه قبلي كه با
حضور سرگروه هـاي هـر سـه برنامـه يعنـي       با11/6/88در مورخجلسه اي شدبرگزارهم انديشان جوان انجمن 

در جلسـه اي بستر و حاشيه تاالب پريشان جابه جايي الك پشـت هـا و مسـابقه نقاشـي    وري زباله ها يآجمع 
برگزار گرديد كه نتيجه مهم اين جلسه اين بود كه به علـت مصـادف شـدن جمعـه مـاه      ناصرآباد مسجد روستاي

ين جمعه بعد از ماه مبارك مبارك رمضان با شب هاي احيا و روز جهاني قدس روز قطعي برنامه موكول شد به اول
: موضوعات مهم واساسي اين جلسه از قرار زير شدصبح11الي 30/6از ساعت 3/7/88رمضان يعني روز جمعه

نام نويسي افرادي كه به طور ثابت و اصلي مي خواهندبا هر برنامه همكاري داشته باشند توسط سرگروه هـاي  -1
مربوطه

وري و حمل ونقل زباله ها مكاري در زمينه جمع آهرداري جهت هپيگيري الزم با ش-2
.اجراي طرح اطالع رساني درشهرستان وروستاهاي حاشيه تاالب پريشان تايك هفته قبل ازاجراي برنامه-3

منـزل  وري زباله هاوجابه جايي الكپشتها درروستاي مالاره كه باحضورسرگروه هاي جمع آ12/6/88جلسه مورخ 
اغاز نمود وهمچنين تشكر ازسرگروه هاوتقديرابارديد مجتبي شهرياري شروع جلسه ركوروش افشاري برگزار گ

ورد وچگونگي روند تهيه وطراحـي وچـاپ   ها نهايت سپاس گزاري را به عمل آزحمات بي شاعبه همه سرگروهاز
ع رسـاني تـا  پوستر و بنر وبروشور هارا به طور مفصل بيان نمود وگفتند كه طراحي پوسترها ي موضـوعي واطـال  

ماده مي شود و درپايان از سرگروه ها خواسته شد كه هركدام بر حسـب  براي چاپ آاواخر هفته انجام مي گيرد و
قاي سي سختي محل تجمـع بـيش   كه آ. پوشش برنامه خودرا شرح دهندمنطقه مكان هاي مورد ازنياز وبازديد

زير روستاي سي سختي بيان كردنـد  نجي وچشمه چشمه قلعه نار-چشمه كهزادي-جوب عربانازحد الكپشتها را
، بسترماشين دور درياچه پريشانجاده هابيشتري ريخته شده راحاشيهقاي صفرعلي هم محل هايي راكه زباله وآ

.ب راه هايي كه به تاالب منتهي مي شوند اشاره كردندرو تاالب وآ
راحي و چاپ بنر و پوستر ها و همچنين جمع بعد از اين جلسه آقاي شهرياري جهت هماهنگي هاي الزم  براي ط

فروردين و انجمن هم انديشان جوان داشتند 13آوري مطالبي براي بروشور، نشست هايي را با اعضاي موسسه ي 
و از طرفي هم براي بهتر انجام گرفتن كار با دفتر طرح حفاظت از تاالب ها در تهران بـه طـور مـداوم در تمـاس     

بودند  
قاي مجيد سي سختي واقع دررسـتاي سـي   صبح درمنزل آ9راس ساعت 16/6/88مورخي  دري بعدجلسه-

سختي برگزار گرديد دراين جلسه شرح كامل كارهاي انجام شـده وتصـميمات گرفتـه شـده درجلسـات گذشـته       
هـر قاي شهرياري شرح داده شد در اين جلسه چگونگي اجراي كـار در همچنين  كارهاي صورت گرفته توسط آو



ه وسيله به تبادل نظر گذاشته شد در اين جلسدر بين حضار محترم وارائهه برنامه ياد شده توسط سرگروه هاس
كـه  ورد شـد ، ميني بوس و اتوبـوس بـرآ  برحسب دستگاه مورد نياز اعم از وانتنقليه مورد نياز هر سه سرگروه ، 

كـازرون بـه   ي به افرادي كـه از شهرسـتان   براي اياب وذهاب بچه ها و همچنين سرويس دهمسابقه نقاشي براي
. دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شد1دستگاه ميني بوس و1يند مقصد تاالب پريشان مي آ

قاي سي سختي يك دستگاه وانت پيكان ويك دسـتگاه وانـت نيسـان    جابه جايي الكپشتها با پيش بيني آبراي و
كـه يـك برنامـه    )وري زباله بستر وحاشيه تـاالب پريشـان  جمع آ(د وهمچنين براي برنامه سوم مورد نياز مي باش

بستر مورد نياز مي باشد كه بتواننددستگاه تراكتور با تريلر2وانت نيسان ودستگاه2پرحجم پيش بيني مي شود 
نهـا  وچـاپ آ دراين جلسه سر گروه ها تاكييد فراوان داشتند كه طراحي پوسـترها .وحاشيه تاالب را پوشش دهند

از داوطلبـين ثابـت   مار نهايي ع شود ومقرر گرديد كه سرگروه ها آام گيرد تا اطالع رساني به موقع شروزودتر انج
.قاي شهرياري تحويل دهند تهيه و به آكه قول همكاري داده اند را

فـروردين  13درمكان تپه شادي شهرستان كـازرون كـه باحضـور نماينـدگان موسسـه      18/6/88جلسه مورخ -
نفره ايـن جلسـه وشـفاف    5قاي شيباني در جمع ن برگزار گرديد وپس از صحبت هاي آيشان جواوانجمن هم اند

فروردين 13موسسه ءاعضاامع محلي براي اجراي اين برنامه حضورسازي كارهاي صورت گرفته و گروه بندي جو
در اين زمينه را قاي كاظميني قول مساعدتدرج در بروشور خواستار شدند كه آدرخصوص ارائه مطالبي جهترا

بود كه اتحاد و همبستگي بين مؤسسـه هـا  بار براي اولين مرحلهمؤسسه طبيعت و سالمت اينيو از طرفدادند 
.مي نمودايجاد شهرستان

انجمن قاي خواستان از، آدرسالن جلسات فرمانداري با حضور سرگروه هاي اصلي برنامه19/6/88جلسه مورخ -
هماهنگ كننده استاني طرح برگزار گرديد وهدف كلي از برگزاري ايـن  قاي علمداري آهم انديشان جوان وجناب 

انجـام  به نوعي قول مساعدت داده بودندياكرده بودند ومسئوليتجلسه ارائه گزارش كار همه اعضايي كه قبول 
هشـدارهاي  جديت هرچه تمام تر درخصوص اهميـت موضـوع و  باقاي علمداري صحبت خود راآابتداكه در.شد

خود را توضيح دهند كه الزم جهت روند كار ايراد نمودند وسپس از سرگروه ها خواستند كه تك تك گزارش كار
نهـا كـامال مشـخص شـده     وري الكپشتها و همچنين رهاسـازي آ سختي بيان نمودند مكان هاي جمع آقاي سيآ

وري الكپشتها به ترتيب اند كه محل جمع آونام نويسي شدهتعداد نيرويي را هم كه با ماهمكاري مي كنند ثابت
نها چشمه كهزادي وچشمه ومحل تخليه و رهاسازي آزار وجوب عربان ميباشد چشمه گراب نرگس–قلعه نارنجي 

الك 700-600انگين طـور ميـ  بوآقاي سي سختي پيش بيني كردند كه  چشمه سي سختي مي باشندوسيرو
.شودپشت در روز برنامه جابه جا 



و بر حسب اين سه ناحيهوحاشيه تاالب را به سه ناحيه تقسيم كرده ،وري زباله آقاي صفرعلي سرگروه جمع آ
سـركار خـانم كشـاورز هـم بيـان      ،نموده استمشخصدر اين سه نقطه گروه بندي ونيروهاي خود راحجم كار

مـوزش وپـرورش و همچنـين    با اداره آتن مدرسه روستاي زوالي نمودند كه هماهنگي هايي براي در اختيار گذاش
مشـخص  بـه طـورقطعي  اين كه مكان مسابقه نقاشي هممده تاسركار خانم نظام  بعمل آدهياري روستاي زوالي

.و در اختيار مؤسسه قرار گيردشود 
سر كار خانم رضايي مسئول مسابقه نقاشي روستاهاي غرب تاالب پريشان بيان كردند كه هماهنگي هـاي الزم را 

و جواب مثبت ونهايي را جهت استفاده از مسـجد ايـن روسـتا    آورده دم مسجد روستاي عرب فامور به عملخابا
قاي خواستان هم همـاهنگي هـاي   كان هاي مسابقه نقاشي گرفته است آمازبراي روز برنامه به عنوان يكي ديگر 

انجـام  روز برنامـه را تصوير برداري ازدوستان خود جهت پوشش دادن خبري و همچنين فيلم برداري والزم را با
فـيلم بـردار همـراه باوسـيله     3داده است كه دراين جلسه بيان نمودند وگفتند براي پوشش دادن بهتر برنامه بـه  

.مستند سازي خوبي را ارائه نماييمتا بتوانيم انجام خواهيم دادنقليه نياز داريم كه اين هماهنگي را
منزل خانم كشـاورز برگـزار گرديـد كـه يـك      بادبعد ازظهر در مكان اياز آ4ساعت س را23/6/88جلسه مورخ -

در ايـن جلسـه فقـط خـواهران حضـور      كـه براي سرگروه هاي مسابقه نقاشي بودو خصوصيجلسه بسيار مفيد
داشتند در مورد چگونگي اجرا و پياده كردن مسابقه نقاشي در بين خواهران به بحث وتبادل نظر پرداختنـد كـه  

ورند و همچنين پوسترهاي تبليغاتي دي از مكان مسابقه نقاشي به عمل آمقرر گرديد يك روز قبل از برنامه بازدي
مات مسابقه نقاشـي را شـامل مـداد رنگـي ، آب     ن مكان نسب نمايند چند روز قبل از برنامه وسايل و ملزوآدررا

و همچنين جوايز كودكان  A4وA3قاشي كاغذ مخصوص ن،A4و A3مقوا ،تراش ،پاك كن ،HBمدادرنگ ،
برداشت دوم از اين جلسه اين بود كه كودكـان روسـتاها را ترغيـب وتشـويق     .قاي شهرياري تحويل بگيرنداز آرا

بعد از جلسه خواهران و مشخص شدن لوازم مورد نياز مسابقه نقاشي بطور . درمسابقه نقاشي حضور يابندكنند تا
.اين وسايل را انجام داد و دراختيار سرگروه هاي مسابقه ي نقاشي قرار دادخريدقطعي  آقاي شهرياري

از روسـتاهاي  جوامع محلـي  ءاعضاقاي صفرعلي باحضورجلسه اي درروستاي مالاره منزل آ25/6/88در مورخ -
ط بـا فقـ به طور اختصاصي ووري زباله هاي حاشيه وبستر تاالب پريشانحاشيه تاالب پريشان درخصوص جمع آ

وري زباله وهمكاري همه جانبـه روسـتاها در  كه محور اصلي موضوع چگونگي جمع آحضور برادران برگزار گرديد
بـراي هـر   صفرعلي به طور كامل ناحيه بنـدي ونيازنيروهـارا  قاي عبدالرضان برنامه بود كه مسئول اين جلسه آاي

كه مقرر شـد  خود را در اين باره اعالم نمودندو حاضرين هم همكاري همه جانبهناحيه براي حضار توضيح دادند
وري ودهياران روستا برگزار مي گردد آمار شركت كننده جهـت جمـع آ  در جلسه بعدي كه با حضور كليه شوراها

از هر روستا اعالم نمايند زباله ها را
م كـرد ودرهمـين جلسـه    نفر اعال60را بودندقاي صفرعلي نيروهاي ثابتي را كه نام نويسي كردهدر اين جلسه آ

جلسه پوسترها وبروشورهاي تبليغاتي در بين اعضا تقسيم شد كه اطالع رساني را شروع كرد ومقرر گرديد كه در 
حضـور  و مشتاق برايينده هم مقداري كيسه زباله در اختبار نمايندگان هرروستا قرار گيرد تاروستاييان تشويقآ

هنگ سازي در بين روستاها دراين زمينه انجام گرفته باشد وري زباله ها شوند وفربرنامه  جمع آدر
مجتبـي حيـدري ومحمـد    -آقايان ابوذر پورحـاجي (نفره از اعضا موسسه3شهريور ماه يك گروه 25بعد از جلسه 

بروشورها شهريور ماه عهده دار كار توزيع ونصب پوسترها و28و27كه ساكن شهرستان بودند در مورخ )زادسروآ
كه زحمت توزيـع پوسـتر را ايـن عزيـزان متقبـل      نهادها واماكن عمومي شدند–ستان بويژه ادارات درسطح شهر



اسـد شـهرياري ومجتبـي    ،كـوروش افشـاري و  قايان عبدالرضا صفرعلي آدر همين روز كار نصب بنر توسط .شدند
ديگـري در چنـين ورودي شهر جنب پمپ بنزين وهمتابلو يكي در تردد شهرستانپريشهرياري در دو نقطه

.سه راه ابوذر انجام گرفت

بعد ازظهـر در مسـجد روسـتاير عـرب فـامور بـا حضـور كليـه دهيـاران          4راس ساعت 29/6/88جلسه مورخ -
.وشوراهاي حاشيه نشينان تاالب برگزار گرديد 

رزوي قبـولي طاعـات   دعوين محتـرم وآ وتقـدير وتشـكر از مـ   قاي مسعود شيباني با عرض سـالم را آشروع جلسه 
ضيحات مفصلي رادرمورد كاملي از برنامه رابيان نمودند تووعبادات همه شيعيان بويژه جمع حاضر در جلسه شرح 



برنامه يك روزه كه در قالب سه پروژه انجام خواهد گرفت را تشريح كرد وبـا اسـتقبال خـوب دهيـاران وشـوراها      
وري زبالـه اهميـت بيشـتري نسـبت بـه دو      گرفت كه برحسب اولويت جمـع آ قرار وهمچنين معتمدين روستايي

داشت واز سوي شوراها هم مورد حمايت قرار گرفت ودراين جلسه مقرر در بين شورا ها و دهياران موضوع ديگر
وري زباله ها مختص روز برنامه نباشد بلكـه  وجمع آگرديد كه بحث مديريت پسماند در روستاهاي تاالب پريشان 

ودهياري ها درروز هاي بعد از اين برنامه هم برگزار گردد كه مشكل رها سازي زبالـه بـه   جلساتي در بين شوراها
و فرهنگ دفـن زبالـه در   دراين روستاها شاهد باشيموفرهنگ زمين پاك راممكن مهار شودحدشكل كنوني تا

در اين جلسه به كليه حاضـرين  ،ه را داشته باشيمودر كنا همه اينها تاالبي بدون زبالبين روستا ها نهادينه گردد
بـين روسـتاهاي   درعدد كيسه زبالـه داده شـد تـا   20مده بودند هركدام از روستاهاي مختلف حاشيه تاالب آكه

.فتداخودتوزيع كنند و يك فرهنگ استفاده از كيسه زباله در قشر روستايي جا بي
نفر بصورت داوطلب با برنامه هاي اجرايي در روز سوم 10الي5اد در اين جلسه مقرر گرديد از هر روستا به تعد
.مـد نظـر بـود   وري زبالـه هـا  مينه جابه جايي الك پشتها و جمع آمهر ماه همكاري داشته باشند كه بيشتر در ز

قبل ازبرنامهپايان جلسات.....  والسالم 



سـالمت شهرسـتان كـازرون چنـد تـن از مسـئولين       مه يك روزه از طرف مؤسسه طبيعـت، براي اين برنا
شهردار محتـرم  ،امـام   شهرستان جهت حضور در اين برنامه دعوت به عمل آمد كه از جمله آنها فرماندار محترم،

حفاظـت محـيط زيسـت و مـدير كـل سـازمان       رئيس مديريت آموزش و پرورش و رئيس ادارهي محترم،جمعه
همچنين در ايـن برنامـه يـك    .فاظت محيط زيست استان بودند كه دعوتنامه كتبي براي اين عزيزان ارسال شدح

روزه عكاسان محترمي چون جناب آقاي محمود رضا پوالدي و جناب آقـاي بهـزاد داودي همكـاري خـوبي را در     
.با اين موسسه داشتند و همچنين كتابچهخصوص در اختيار گذاشتن عكس هايي جهت طراحي پوسترها  و بنر 

ين دفتر طرح و آقاي علمداري در جلسه فوق برنامه با حضور مسؤل2يك روز قبل از برنامه در مورخ دوم مهر ماه
آقاي ،آقاي شهرياريباركي،آقاي سليماني،آقاي ارواحي،كه حاضرين جلسه آقاي م.باشگاه فرهنگيان برگزار گرديد

اثني عشري بودند كه براي هماهنگي بهتر برنامه فـرداي آن روز و  پزشكيان وو خانم ها افشاري و آقاي صفرعلي
ارائه گزارش كلي به مسئولين دفتر طرح گردهمايي انجام شد كه در اين جلسه آقـاي شـهرياري جزئيـات كامـل     

اري  بـه  در همين روز آقاي مباركي وآقاي ارواحي وخانم اثني عشري و آقاي علمـد . برنامه روز بعد را تشريح كرد
.اتفاق آقاي سي سختي سرگروه جابجايي الكپشت ها بازديد ميداني را از محل تجمع الكپشت ها به عمل آوردند



:شرح گزارش روز برنامه
صبح روز سوم مهر ماه سال يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت به طور همزمان در 30/6اجراي برنامه راس ساعت 

كه از همان دقايق اوليه يشان و همچنين در حاشيه و بستر تاالب پريشان شروع شد،پاسگاه محيط باني تاالب پر
در اين روز اعضاءگروه كوهنـوردي بيشـاپور و   صبح حضور مردم بويژه جوامع محلي بيسار چشم گير و پرشور بود 

ر درياچـه را بـر   نفر كه از دقايق اوليه صبح حضور داشتندپاكسازي بسـت 20گروه كوهنوردي بهار به تعداد حدود 
عهده گرفتند،همچنين تعداد زيادي از دوستداران طبيعت از شهرستان كازرون بوسيله يك دستگاه اتوبوس خـط  

.به تاالب پريشان آمدند تا حمايت خود را نسبت به تاالب پريشان به معرض نمايش بگذارندواحد
له به سرپرستي آقاي عبدالرضـا صـفرعلي بـه    طبق برنامه هاي از پيش تعيين شده در اين روز تيم جمع آوري زبا

كه كار جمع آوري زباله ها صبح آغاز نمود30/6روستاراس ساعت 11طور همزمان كار خود را در بستر تاالب و 
.ناحيه تقسيم بندي شده بود3در بين اين تيم به 

اره بـه همـراه يـك دسـتگاه     مسير هاي ماشين رو بستر تاالب كه توسط يك تيم ده نفره از روستاي مال:1ناحيه 
نفره از گروه كوهنوردي بيشاپور و گروه كوهنـوردي بهـا شهرسـتان كـازرون بـه      20تراكتور و همچنين يك تيم 

.همراه يك دستگاه نيسان پاكسازي شد
نرسيده به روستاي مالاره تا گردنه كوشكي خاني كه محل تجمع مقادير زيادي زباله بود توسط دو تيم :2ناحيه 

.نفره به همراه يك دستگاه تراكتور و يك دستگاه وانت نيسان پاكسازي شد15
نفره از هر روستا زباله ها جمع آوري شدند و 5-4آبراه هاي منتهي به تاالب بود كه توسط گروه هاي :3ناحيه 

ام زبالـه  خانه بهداشت روستاي هلك و جاده اصلي منتهي به روستاي عرب فامور جمع آوري شد كه تمدر مقابل 
تن متعلق به شهرداري كازرون بـه محـل دفـن زبالـه هـاي      10هاي جمع آوري شده توسط يك دستگاه كامين 

.شهري منتقل شد

نفر 30در اين روز جابجايي الكپشت ها به سرگروهي آقاي مجيد سي سختي كار خود را از اول صبح با حضور -
نفر ديگر كه 30كه از قبل نام نويسي كرده بودندو همچنين حدوداز فعاالن و دوستداران طبيعت از جوامع محلي 

ب قلعـه  جمـع آوري الكپشـت هـا از چشـمه كـم آ     بصورت داوطلب در اين تيم حضور داشـتند كـار خـود را بـا    
يـك دسـتگاه وانـت    نارنجي،چشمه گرآب نرگس زار و جوب عربان شروع كردند كه با يك دستگاه وانت نيسان و 



كپشت ها را انجام داده و در پايان كار الكپشت ها را به چشمه كوهزادي ، چشـمه سـيرو  و   پيكان حمل و نقل ال
در ايـن برنـام هبـه طـور     . چشمه سي سختي رساندند كه همه اين چشمه ها به نسبت حجم آب خوبي داشـتند 

.الكپشت جابه جا شدند500ميانگين 

بـا تـاالب پريشـان از قبيـل تـاالب و خشكسـالي ، تـاالب و        در اين روز مسابقه نقاشـي بـا موضـوعات مـرتبط     -
كودكان،عوامل تهديد كننده تاالب ،اثر خشكسالي بر تاالب و موضوعات مرتبط ديگر در هر دو مكان برگزار گرديد

بـه  مسـابقه نقاشـي كـه در آموزشـگاه روسـتاي زوالـي       . و غنچه هايشان مواجه شـد كه با حضور گرم خانواده ها 
نفر از كودكان روستا هاي زوالي ،ايازآبـاد و پـل آبگينـه و    40ار خانم آزاده كشاورز با حضور حدودسرپرستي سرك

شهرنجان به همراه خانواده هايشان برگزار شد در اين مسابقه نقاشي،خانم ها طـاهره فرهـادي ،زينـب رحيمـي و     
فرخنده دهقـان ،لـيال   ورز،ن و همچنـين خـانم هـا راضـيه كشـا     محبوبه رزمي از هنركده عرفان شهرستان كـازرو 

ل جوانبخت ،فاطمه جعفرپور و ليال دهقاني از روستا هاي اطراف همكاري هاي الزم را با خانم آزاده كشاورز به عم
نفـر از شـركت   15، بـه  11در پايان اين برنامه يعني سـاعت  .وردند و به عنوان راهنماي كودكان حضور داشتندآ

.دادند جوايزي اهداء شدكنندگان كه نقاشي برتري را ارائه 



با سرپرستي سركار خـانم  همزمان با اين مسابقه نقاشي ،مسابقه نقاشي در مسجد روستاي عرب فامور كار خود را
رضوان رضايي با همكاري زينب عباسي ، زينب حسيني ، ساناز خـاني ، مدينـه علـي عباسـي ، سـهيال دهقـان و       

از كودكان روستا هاي شرق تاالب به همراه خانواده هاي آنها در اين نفر 60كه حدود شروع كردپريوش دهقان 
بـه طـور ميـانگين ميتـوان     .نفر از شركت كنندگان جوايزي اهـداء شـد  20مسابقه شركت كردند كه در پايان به 

.نفر تخمين زد220جمعيت شركت كنده  در هردو مكان مسابقه نقاشي را 

از همـه  شركت كنندگان برگزار گرديد كـه اه محيط باني تاالب پريشان با حضور كليهجلسه اختتاميه در پاسگ-
مدعوين با كيك و آبميوه پذيرايي مختصري به عمل آمد و در ادامه آقاي مسعود شيباني ، آقاي علمداري و آقاي 

ي در حفاظت از تاالب خانبازي سخنراني چند دقيقه اي را به نوبت در رابطه با ارزش تاالب ، مشاركت جوامع محل



و حضور پر شور جوامع محلي در اين برنامه سخناني را ايراد نمودند در ادامه جوايزي به انتخاب سـرگروه هـا بـه    
ــان          ــت آقاي ــوايز را از دس ــن ج ــه اي ــد ك ــداء ش ــا  اه ــيم ه ــدام از ت ــر ك ــده در ه ــركت كنن ــال ش ــاء فع اعض

نامه اين روز با صرف نهـار بـا حضـور كليـه ي اعضـاء      و بر.سليماني،علمداري،خانبازي و شهرياري دريافت نمودند
.شركت كننده به پايان رسيد


