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سخن طرح 

كنار مردم صميمي و توفيقي حاصل شد تا به بهانه برگزاري اولين جشنواره مشاركتي تاالبي كشور مدتي را در 

اين جشنواره . دوست داشتني شهرستان كازرون بويژه جوامع محلي ساكن اطراف درياچه زيباي پريشان باشيم

در حمايت و حفاظت جوامع محليعزم ،تا ضمن شناسايي توانمندي ها و كمبودهاي منطقهفراهم آورد فرصتي 

ه مقدمات برگزاري اين جشنواره يك فعاليت در طي فرصت شش ماهه تهي. از درياچه پريشان مطرح گردد

گروهي منسجم و سنگين در دفتر طرح حفاظت از تاالب هاي ايران، ارگانهاي دولتي و غير دولتي كازرون و نيز 

. انعكاس پيدا نمودجشنواره دو روزهمردم محلي پيرامون درياچه صورت گرفت و نتيجه آن بصورت يك 

مللي حفاظت از تاالبهاي ايران توانست اين جشنواره را بصورت كامال مردمي و مزيد افتخار است كه طرح بين ال

بطوري كه تمامي مراحل برپايي از رايزني هاي اوليه تا فراهم آوري مقدمات، تصميم . مشاركتي برگزار نمايد

رگانهاي گيري ها، تشكيل كارگروه ها و اجراي برنامه توسط خود جوامع محلي و با حمايت و مشاركت كامل ا

. دولتي و سازمانهاي غير دولتي صورت گرفت

طرح بين المللي حفاظت از تاالبهاي ايران برخود الزم مي داند مراتب تقدير و تشكر خود را از كليه همچنين 

اعضاي شوراهاي همچنين در سطح ملي، استاني و نيز شهرستان كازرون و افراد، نهادهاي دولتي و غير دولتي 

، مردم شهر كازرون، گروه هاي زيست محيطي كازرون، اعضاي تيم هاي محلي درياچه پريشانجوامعاسالمي، 

تك تك آنها موجب گرديد اين جشنواره به نحو احسن برگزار گردد حضور و همكاري اجرايي و ديگر افرادي كه 

. اعالم نمايد



اجرايي گزارشخالصه 

و برنامه كاري ساالنه خود در سطح حوضه آبخيز درياچه طرح حفاظت از تاالبهاي ايران با توجه به اهداف 

پريشان در راستاي افزايش آگاهي عمومي نسبت به ارزشهاي زيستي درياچه پريشان، اولين جشنواره تاالبي 

ايجاد اتحاد و . كشور را با مشاركت جوامع محلي، ارگانهاي دولتي و تشكلهاي غيردولتي منطقه برگزار نمود

امع محلي اطراف درياچه و توانمندسازي آنان در جهت كار گروهي، ايجاد يك فرصت مناسب همدلي در بين جو

بعنوان يك روش معيشتي جايگزين در راستاي جلب توريست براي معرفي جاذبه هاي گردشگري درياچه 

ي سامان دهي فعاليت هاي مربوط به اكوتوريسم در منطقه و شناسايبررسي نحوه مناسب براي جوامع محلي، 

توانمندي ها و كاستي هاي مردم منطقه براي برنامه ريزي هاي آتي طرح از مهمترين اهداف برگزاري اين برنامه 

رويكرد و سياست طرح حفاظت از تاالبهاي ايران در برگزاري اين برنامه با مشاركت به با توجه . به شمار مي رفت

تصميم گيري هاي اوليه، فعاليت هاي مربوطه از همه جانبه تمامي ذينفعان بخصوص جوامع محلي منطقه، كليه

.عان توام بودهمياري ذينفمشاركت و ، با كسب نظرهماهنگي هاي الزم و امور اجرايي 

در ابتداي امر ايده اوليه برگزاري با شوراهاي اسالمي و ريش سفيدان هجده روستاي پيرامون درياچه مطرح شد 

زمان، مكان، نحوه برگزاري پرسيده شد و بر اساس آن پروپوزال برگزاري و پس از موافقت، نظرات آنان در مورد 

در مرحله بعد با موافقت و هدايت فرمانداري . جشنواره تهيه گرديد

ادارات شهرستان، نمايندگان جوامع محلي و همكاريكازرون و 

جهت ساماندهي تشكل هاي زيست محيطي، ستاد اجرايي جشنواره 

رستان و جلب مشاركت ارگانهاي اجرايي امور اجرايي در سطح شه

. تشكيل گرديدكازرون 

رايي از ماده سازي مقدمات جشنواره، سيزده تيم اجآو جهت در مرحله بعد با توجه به ابعاد گسترده كاري 

پيرامون درياچه تشكيل شد و كليه امور اجرايي تحت نظر فرمانداري كازرون به اين جوانان عالقمند روستاهاي 

دوره هايي همچون بر اساس اعالم نياز جوامع محلي، ،در خالل فراهم نمودن مقدمات. محول گرديدتيم ها



زاري هرچه بهتر جشنوارهبرگزاركنندگان و برگتوانمند سازي جهتگلدوزي و راهنماي تورهاي گردشگري 

.شركت كردندآن عالقمندان در تعريف و

ي چون كار تيمي، مديريت گردشگران، مديريت زباله در همچنين طي كارگاه هاي يك روزه مشورتي مباحث

.جشنواره با نمايندگان جوامع محلي و اعضاي تيم هاي اجرايي مورد تبادل نظر قرار گرفت

، بازديدهاي با توجه به نظر اوليه شوراهاي اسالمي روستاها در خصوص زمان و مكان برگزاري جشنواره

در تفرجگاه روستاي عرب فامور 87ام نوروز سال يشد تا برنامه در اكارشناسي و تصويب ستاد جشنواره مقرر 

بدين منظور كارهاي مربوط به تهيه پالن، آماده سازي زمين و . واقع در بخش شمال شرقي درياچه برگزار گردد

عمليات احداث راه دسترسي به محل مزبور با همكاري اهالي روستا انجام 

.پذيرفت

كامل امنيت مراسم، هماهنگي هاي الزم با نيروي با توجه به لزوم تامين 

مقاومت بسيج و نيروي انتظامي جهت نظارت بر امور مربوطه در طي برگزاري 

. صورت گرفت

نهايتا اولين جشنواره مردمي درياچه پريشان با حضور مقامات كشوري، استاني و منطقه اي، جوامع محلي 

از جمله فعاليت هاي . م افتتاحيه از روز هشتم فروردين آغاز گرديددر مراسمنطقه و نيز بازديدكنندگان نوروزي 

:شده مي توان به موارد زير اشاره نمودانجام 

)ترك، لر و عرب(غرفه هاي مربوط به نمايش آداب و سنن هجده روستاي اطراف درياچه -1

صنايع دستي-2

نمايش و فروش غذاهاي محلي-3

گياهان دارويي و روشهاي درمان سنتي منطقه-4

رقص ها و بازي هاي محلي-5

توانمندي هاي زنان منطقه- 6

استفاده از قايق هاي پاروييبرقايق راني با تاكيد -7



آشنايي آنان با مسائل زيست محيطيآموزش و غرفه كودكان براي -8

براي بازديد از مناطق زيباي اطراف درياچه كه توسط راهنمايان محلي ) نيم روزه(تورهاي كوتاه مدت -9

وستاهاي اطراف درياچه هدايت مي شدنداز جوانان ر

مشاهده پرندگان تاالبي-10

اسب سواري-11

بالغ بر پنج هزار گردشگر با توانمندي ها و آداب و رسوم مردم بومي منطقه در طول دو روز برگزاري جشنواره 

. آشنا شدند

دل چهل هزار دالر از محل اعتبارات بين طرح حفاظت از تاالبهاي ايران براي برگزاري اين برنامه، بودجه اي معا

بودجه ملي اختصاص يافته، . المللي و مبلغ دويست و بيست ميليون ريال از محل اعتبارات ملي خود هزينه نمود

از طريق اداره كل حفاظت محيط زيست فارس جهت انجام امور تبليغاتي و آگاهي رساني عمومي هزينه گرديد 

ي پوشش هزينه هاي جاري و عملياتي برنامه همانند امور نقليه، خريد اقالم مورد و بودجه بين المللي نيز برا

. مورد استفاده قرار گرفت... نياز، احداث جاده و 



مقدمه.1

مشاركت مردم در حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست بخصوص زيست بومهاي ارزشمند افزايش بحث 

محيط زيست دنيا، هدف اصلي طرح بين المللي حفاظت از لم روز تاالبي بعنوان يكي از شاخص هاي عمده در ع

هدف ارتقاي ظرفيت جوامع و با تاالبهاي ايران مي باشد و در اين راستا برنامه هاي كاري ساالنه اين طرح 

. گرددنهادهاي محلي و همچنين فراهم كردن بستر مناسب به منظور مشاركت هر چه بيشتر ذينفعان تنظيم مي

اي منجصر به فرد هفعاليت طرح تاالب پريشان است كه بعنوان يك تاالب با قابليت اصلي ايتهاي ي از سيك

شده دشت اين درياچه در منطقه حفاظت. طبيعي و دارا بودن پتانسيل باالي جذب گردشگر شناخته شده است

كره يونسكو گاه زيستذخيرهرامسر ودر فهرست كنوانسيونالمللي عنوان تاالب بينپريشان قرار دارد و به-ارژن

گذراني درياچه پريشان از نظر تنوع زيستي بسيارغني بوده و محل زادآوري و زمستان. نيز به ثبت رسيده است

از جمله اين پرندگان مي توان به پليكان پا خاكستري، باكالن، انواع . بسياري از پرندگان مقيم و مهاجر است

. شاره كردا... اردك ها، لك لك، بوتيمار و 

آبزي درياچه و دامنه هاي گياهي مهمترين گونه هاي . اين منطقه از پوشش گياهي خوبي نيز برخوردار مي باشد

.بلوط، بادام كوهي، زالزالك و داغداغان مي باشدكنار،اطراف آن شامل ني، لويي، گز و گونه هاي جنگلي

ع گرديده اند كه تركيب وضه آبخيز اين درياچه واقده در حروستا به همراه شهرهاي كازرون و باال18تعداد 

اطراف درياچه يروستا18اقتصاد .قوميت عمده كازروني، ترك، لر و عرب استچهار جمعيتي عمده آنان از 

برداري از جمله برداشت ماهي، شكار پرندگان و گردشگري وابستگي بسياري به درياچه دارد و انواع مختلف بهره

روند رو به رشد جمعيتي منطقه و عدم وجود برنامه منسجم در مديريت معاش مردم . گيردياز درياچه صورت م

طبيعي و حفاظت از آن سبب بروز اختالالت عديده اي در و برقراري يك نظام پايدار بين برداشت از منابع 

تفاده بيش از بارزترين اين مشكالت مربوط به خشك شدن آب درياچه به دليل اس. اكوسيستم منطقه شده است

حد از منابع زيرزميني آب است كه ضمن به خطر انداختن حيات درياچه، سالمت ساكنين اطراف درياچه را نيز 

به غير از . پيدايش بيماري هاي پوستي و  تنفسي از عالئم مشخصه اين مساله هستند. هدف قرار داده است



هاي شيميايي كشاورزي و ورود آاليندهتاالبترين تهديدات فراروي تنوع زيستي اينعمده،بحث كمبود آب

برداري بيش از ، تخريب سرزمين در سطح حوضه آبخيز و بهره)ويژه در اثر كشت زير پالستيكبه(روستايي 

.ظرفيت از منابع زيستي است

اين ويژگي مي تواند به. همانطور كه ذكر گرديد تاالب مذكور داراي پتانسيل باالي جلب گردشگر مي باشد

براي تعريف معيشت هاي جايگزين در ارتباط با صنعت گردشگري ) حتي بصورت فصلي(عنوان راهكاري مناسب 

به جاي بهره برداري هاي ناپايدار كنوني در منطقه اجرا و مديريت شود تا ضمن حفظ ويژگي هاي زيستي 

با هدف تاالب پريشان در اين راستا نخستين جشنواره مردمي. منطقه، معيشت مردم را نيز تامين نمايد

شناساندن قابليت هاي گردشگري منطقه و نيز سازماندهي و آموزش جوامع محلي حوزه آبخيز براي آغاز به 

.فعاليت در بخش خدمات گردشگري با ابتكار طرح حفاظت از تاالب هاي ايران در منطقه اجرا شد

و ضرورت برگزارياهداف.1.1

جلب و در بحث اعتمادسازي به دنبال عملياتي نمودن برنامه كاري ساالنه خود ايران طرح حفاظت از تاالب هاي 

با عنايت به توصيه هاي مشاوران ملي و بين المللي  همكاري جوامع محلي ساكن در پيرامون درياچه پريشان و 

:برگزاري اين جشنواره نموداقدام به اهداف زير خود و با در نظر داشتن 

:ر بين جوامع محلي اطراف درياچه و توانمندسازي آنان در جهت كار گروهيايجاد اتحاد و همدلي د-1

ابل توجه درياچه و نيز تعدد قوميت هاي ساكن در اطراف آن ايجاد يك ارتباط قبا عنايت به وسعت 

موثر بين اين روستا ها براي ايجاد وحدت رويه و نيز ايجاد يك نگاه مشترك در خصوص منافع حاصل 

براي حصول اين امر عالوه بر فعاليت . بين جوامع محلي امري ضروري به نظر مي رسيداز درياچه در 

فعاليت هاي انجام هاي مختلف صورت گرفته در طرح همچون برگزاري كارگاه هاي آموزشي مختلف، 

تشكيل گروه محلي پريشان، كسب نظرات شوراهاي اسالمي اين روستاها در خصوص در راستاي 

ه هاي طرح در سطح منطقه، تصميم به برگزاري يك جشنواره با مشاركت جوامع فعاليت ها و برنام

.محلي پيرامون درياچه گرفته شد



ايجاد يك فرصت مناسب براي معرفي جاذبه هاي گردشگري درياچه و دستيابي به نوعي اوليه از -2

گزين بازارمحلي براي عرضه محصوالت و صنايع دستي روستاييان بعنوان يك روش معيشتي جاي

.مناسب براي جوامع محلي

ساماندهي فعاليت هاي مربوط به اكوتوريسم در اطراف درياچه به نحوي كه جوامع محلي در سالهاي -3

آينده خود بتوانند با يك فعاليت منسجم در منطقه به جذب گردشگر و ارائه خدمات به گردشگران 

بپردازند

ي برنامه ريزي هاي آتي طرح شناسايي توانمندي ها و كاستي هاي مردم منطقه برا-4

محل و زمان برگزاري2.1

با توجه به رويكرد كامال مردمي اين جشنواره، با مشورت صورت گرفته با شوراهاي اسالمي هجده روستاي 

اطراف درياچه براي عدم تداخل جشنواره با زمان كشت و كار روستاييان و نيز بهره مندي از حداكثر 

انتخاب گرديد كه پس از بررسي براي روزهاي هشتم 1387ب برگزاري ايام نوروز سال بازديدكننده، زمان مناس

.برنامه ريزي صورت پذيرفت1387و نهم فروردين ماه سال 

هكتار در كنار 5مكان برگزاري نيز به پيشنهاد شوراهاي اسالمي روستاهاي حاشيه، يك زمين هموار به مساحت 

رياچه انتخاب شد كه محل تفريح و گردش ساكنان خود روستاي عرب روستاي عرب فامور در شمال شرقي د

فامور مي باشد

گروه هدف3.1

درياچه پريشان نيز به دليل . در ايام نوروز مناطق جنوبي كشور با سيل عظيم گردشگران نوروزي مواجه هستند

خاصي در بحث جلب زيبايي منحصر به فرد و قرار گرفتن در مسير گردشگران سواحل خليج فارس موقعيت

از اين رو گروه هدف اين جشنواره عموم مردم و گردشگران نوروزي منطقه كازرون در نظر گرفته . گردشگر دارد

همچنين با عنايت به اينكه اين منطقه به دليل زيبايي هاي طبيعي در ايام نوروز مملو از گردشگر است . شد

. از جشنواره بازديد نمايندپيش بيني مي شد در حدود چهار تا پنج هزار نفر 



اقدامات ستادي. 2

برگزاري جلسات مقدماتي و طرح موضوع با نمايندگان جوامع محلي1.2

در مرحله اول با عنايت به رويكرد مردم محور در برگزاري جشنواره، طي جلسات جداگانه با نمايندگان 

وع برگزاري جشنواره مطرح شد و نظرات شوراهاي اسالمي روستاهاي هجده گانه اطراف درياچه پريشان موض

. آنان در خصوص تاريخ و مكان برگزاري و نيز  نحوه مشاركت روستاها در برگزاري جشنواره اخذ گرديد

همچنين اطالعات اوليه در خصوص آداب و رسوم جوامع محلي اطراف درياچه و نحوه عرضه آنها در جشنواره 

. گرفته شد

هاي هجده گانه پس از جمع بندي بعنوان مبناي برنامه ريزي ها و اقدامات  نظرات شوراهاي اسالمي روستا

.آتي مورد استفاده قرار گرفت

اقدامات فرامنطقه اي2.2

برگزاي هرچه بهتر اين برنامه نيازمند انجام هماهنگي هايي خارج از سطح شهرستان كازرون بود كه اين امر 

اهم فعاليت هاي صورت . سطح ملي و استاني صورت پذيرفتتوسط طرح حفاظت از تاالب هاي ايران در

:گرفته به شرح زير است

برنامه ريزي و رايزني هاي اوليه و اخذ موافقت معاونت محترم محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان و - 

نيز دفتر نمايندگي برنامه عمران ملل متحد براي پشتيباني همه جانبه برنامه

اي تخصيص اعتبار بويژه از محل اعتبارات ملي طرح اقدام و برنامه ريزي بر- 

تعيين و معرفي دبير اجرايي جشنواره از سوي معاون محيط طبيعي و تنوع زيستي سازمان - 

رايزني در سطح ملي با ديگر ارگانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط از جمله سازمان ميراث فرهنگي و - 

...گردشگري، آموزش و پرورش و 

ات كشوري براي شركت در مراسم افتتاحيه جشنواره از جمله مديران ارشد سازمان دعوت از مقام- 

... محيط زيست، نماينده مقيم سازمان ملل متحد در تهران، مقامات ارشد استاني و 



جلب حمايت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري- 

مشاوران ملي و بين برگزاري جلسات مشورتي با حضور كارشناسان ارگانهاي مرتبط و كارشناسان و - 

المللي طرح جهت برنامه ريزي هرچه بهتر براي مراسم

برنامه ريزي هاي مالي و اقدامات الزم جهت تخصيص بودجه ملي و بين المللي الزم - 

مكاتبات و جلب موافقت مقامات ارشد سازمان حفاظت محيط زيست - 

مقامات كشوري براي شركت در جشنواره دعوت از - 

استان با اداره كل حفاظت محيط زيست فارسهماهنگي در سطح - 

تبليغات در سطح استاني از طريق راديو و تلويزيون- 

جشنواره تشكيل ستاد3.2

با عنايت به اينكه برگزاري چنين برنامه اي نيازمند پشتيباني كليه ذينفعان درياچه در سطح محلي و 

و تدوين پروپوزال اوليه بر اساس اطالعات شهرستان كازرون بود پس از طرح موضوع با شوراهاي اسالمي

دريافتي از شوراهاي اسالمي روستاها، طي جلسات و مكاتبات با فرمانداري كازرون موضوع تشكيل ستاد 

.جشنواره نوروزي تاالب پريشان مطرح و ستاد مذكور با تركيب زير به رياست فرماندار كازرون تشكيل گرديد

:اعضاي ستاد

فرماندار كازرون - 

دبير اجرايي جشنواره - 

هماهنگ كننده استاني طرح حفاظت از تاالب هاي ايران- 

رئيس اداره آموزش و پرورش- 

رئيس اداره جهاد- 

رئيس اداره منابع طبيعي- 

فرمانده نيروي نتظامي- 



فرمانده ناحيه مقاومت بسيج- 

رئيس اداره هالل احمر- 

رئيس اداره محيط زيست - 

ي رئيس اداره فرهنگ و ارشاد اسالم- 

رئيس اداره ميراث فرهنگي و گردشگري - 

دو نماينده از تشكل هاي غيردولتي كازرون - 

دو نماينده از روستاهاي اطراف درياچه پريشان- 

:وظايف عمده اين ستاد به شرح ذيل بود

بررسي و تصويب برنامه برگزاري جشنواره و كليه مسائل مربوطه�

دهايجاد هماهنگي بين بخشهاي مختلف برگزار كنن�

براي برگزاري ) بخصوص در بخش اداري(استفاده از پتانسيل هاي مختلف موجود شهرستان كازرون �

جشنواره

انجام تبليغات به نحو موثر و شايسته در سطوح محلي، ملي و بين المللي �



اقدامات اجرايي. 3

تشكيل تيم هاي اجرايي  1.3

فعاليت ها، از افراد گستردگي با توجه به اري جشنواره و براي جلب حداكثر مشاركت جوامع محلي در امر برگز

براي هماهنگي هرچه . عالقمند به همكاري در اجراي برنامه در چارچوب سيزده تيم اجرايي دعوت به عمل آمد

. بيشتر در روند اجراي امور يك تيم با عنوان تيم مديريت مركب از مسئولين تيم هاي سيزده گانه تشكيل گريد

:اسامي تيم هاي اجرايي و نيز وظايف محوله آمده استدر زير 

تيم روابط عمومي و مستند سازي�

انجام تبليغات جشنواره- 

تهيه كارت پستال از زيبايي هاي طبيعي پريشان براي عرضه در جشنواره - 

تهيه برشور معرفي منطقه- 

پخش فيلم در طول برگزاري جشنواره - 

ي و برپايي نمايشگاه عكسمديريت امور مربوط به عكاس- 

مستندسازي بعد از جشنواره - 

برپايي نمايشگاه نقاشي- 

ماكت سازي- 

تيم امداد�

پوشش مسير جشنواره در قالب تيمهاي سيار- 

ارائه خدمات اورژانسي به بازديد كنندگان در قالب تيم هاي مستقر- 

تشكيل تيم امداد خودرويي- 



تيم بانوان�

از مادران موفق منطقهتهيه يك بروشور - 

برپايي نمايشگاه عكس جايگاه زن در منطقه پريشان- 

تيم كودكان�

برپايي بخش نقاشي كودكان - 

برگزاري مسابقات براي كودكان- 

قصه گويي- 

تشكيل گروه هاي سرود كودكان منطقه و اجراي برنامه در مراسم افتتاحيه- 

تيم آداب و رسوم محلي�

سنتي منطقه در جشنواره تهيه و پخش غذاهاي- 

نمايش روشهاي درماني سنتي بويژه گياهان دارويي منطقه- 

نمايش صنايع دستي- 

برگزاري مسابقات اسب سواري- 

اجراي برنامه حامالن قران براي اجرا در مراسم افتتاحيه- 

نمايش لباسهاي محلي- 

تيم راهنماي گردشگران�

ع رساني گردشگران در سطح منطقهاستقرار راهنمايان در چادرهاي اطال- 

برگزاري تور گردشگري پريشان- 

تهيه نقشه راهنماي گردشگري پيرامون پريشان و تعيين مسيرهاي تور- 

تيم قايقراني�

ارائه خدمات گردشگري به عالقمندان بازديد از درياچه- 



تيم امنيت و انتظامات�

حفاظت فيزيكي- 

تامين امنيت اخالقي- 

تيم فني�

برپايي برج مشاهده پرندگان- 

برق كشي محوطه- 

لوله كشي- 

تامين جاده دسترسي- 

مديريت امور مربوط به بهداشت عمومي- 

تيم تداركات�

تامين آب براي محوطه جشنواره  - 

نصب و مديريت سرويس هاي بهداشتي- 

پشتيباني تيم برگزار كننده جشنواره از لحاظ غذا و امكانات مورد نياز- 

تيم نقليه�

مديريت امور مربوط به حمل و نقل و اياب و ذهاب دست اندركاران- 

تيم آموزش�

ارائه آموزش هاي الزم به برگزار كنندگان و غرفه داران بخصوص براي نحوه برخورد با - 

بازديدكنندگان

تيم نمايش و بازي هاي محلي�

هماهنگي امور مربوط به موسيقي- 

حليراه اندازي بازي هاي م- 



هماهنگي با گروه هاي سرود- 

اجراي نمايش در طول جشنواره- 

تيم مديريت�

هماهنگي بين تيم هاي اجرايي جهت پيشبرد يكسان امور- 

تصميم گيري در مورد مسائل اجرايي جاري- 

هماهنگي بين ستاد جشنواره و تيم هاي اجرايي- 

: موارد زير لحاظ شدتشكيل اين تيم ها در 

توسط اعضاي تيم انتخاب شوندو تخصص با در نظر گرفتن تحصيالتم ها مسئولين تي-

مشاركت تمام روستاها، مسئولين تيم ها از روستاهاي مختلف انتخاب شونددر راستاي -

.اعضاي تيم ها تخصص و تجربه كافي در زمينه مورد نظر داشته باشند-

به مسئولين تيم هاي چهارده گانه كازرون طي احكامي، براي برقراري ارتباط موثر با ارگانهاي دولتي، فرمانداري

.ادارات معرفي نمود

از زمان تشكيل تيم هاي اجرايي تا برگزاري جشنواره جلسات متعددي با هر يك از تيم ها براي پيگيري امور و 

تيم هاي نفر از جوانان و جوامع محلي بطور مستقيم در قالب 215در مجموع  . هماهنگي مسائل تشكيل گرديد

1. اجرايي با جشنواره همكاري نمودند

تشكيل كميته محلي پريشان  2.3

جهت برقراري يك ارتباط منسجم بين روستاها در مورد كليه فعاليت هاي مربوط به درياچه پريشان بخصوص 

عالقمند جشنواره، يك گروه با عنوان كميته محلي پريشان با برگزاري انتخابات در روستاها از بين جوانان

ضرب شود ) نفر10تا 6(در نظر گرفته شود اين تعداد بايد در سرانه خانوار محلي ) بعنوان كار خانوادگي(اگر اين فعاليت ها در واحد خانواده 1
.تماعي بزرگي را در منطقه نشان مي دهدنفر مي رساند كه خود انگيزش اج2150تا 1890كه ميزان پوشش جشنواره را در منطقه به 



وظيفه عمده اين گروه در جشنواره اطالع رساني، هماهنگي بين دست اندركاران و كمك به . تشكيل گرديد

پس از اتمام جشنواره اين كميته بصورت واحدي مستقل و پويا در سطح محلي . برگزاري هرچه بهتر مراسم بود

.رياچه پريشان را پيگيري مي كندنتايج جشنواره وديگر فعاليت هاي مرتبط با مديريت حوضه آبخيز د

توانمندسازي برگزاري دوره هاي آموزشي و 3.3

براي توانمندسازي تيم هاي پنج دوره آموزشي عوامل اجرايي و برنامه هاي تدوين شده، نياز اعالم با عنايت به 

:دست اندركار تعريف گرديد

طرح براي كليه عالقمندان محلي اجتماعي-كار تيمي توسط مشاور ملي اقتصاديكارگاه يك روزه- 

اعم از  نمايندگان جوامع محلي، اعضاي گروه محلي پريشان و نيز تشكل هاي غيردولتي كازرون

با اين دوره براي اعضاي تيم گردشگري جشنواره تعريف شد و اعضاي تيم : دوره راهنماي گردشگري- 

هاي گردشگري منطقه پريشان و با جاذبه عمومي مربوط به گردشگري، ين دوره با مباحث شركت در ا

نحوه برخورد با گردشگران آشنا شدند و پس از اتمام دوره به عنوان راهنمايان محلي از سازمان آموزش 

.هاي فني و حرفه اي مدرك مربوطه را دريافت نمودند

رح اين دوره توسط يكي از بانوان روستايي منطقه و با هماهنگي ط: دوره آموزش گلدوزي و گل چيني- 

محصوالت توليد شده توسط اين گروه در جشنواره . نفر از بانوان منطقه برگزار گرديد40براي حدود 

.به نمايش و فروش گذاشته شد

اين دوره توسط مشاور ملي طرح در زمينه مسائل سازماني : كارگاه مشاركتي مديريت مواد زائد جامد- 

در طي اين . يدي در جشنواره برگزار گرديدبراي برنامه ريزي در خصوص نحوه دفع زباله هاي تول

كارگاه مشورتي كه اعضاي تيم مديريت در آن شركت داشتند مسائل مربوط به زباله بررسي و در مورد 

.نحوه دفع بهداشتي آنها و مسئول مربوطه تصميمات الزم اتخاذ شد



تنوع زيستي و  براي در طي اين دوره كه توسط مشاور طرح در زمينه : كارگاه مشاركتي اكوتوريسم- 

. مشخص شداعضاي تيمهاي مديريت و گردشگري برگزار گرديد مسيرهاي تورهاي گردشگري

.اعضاي تيم راهنماي گردشگران نيز قيمت خدمات تورها را محاسبه نمودندهمچنين

در اين كارگاه كه توسط مشاور اقتصادي : كارگاه توسعه پايدار روستايي و مشاركت جامعه محلي- 

اعي طرح برگزار گرديد مباحث مرتبط با بحث توسعه پايدار روستايي به جوامع محلي آموزش اجتم

همچنين در خالل اين كارگاه بحث برگزاري جشنواره و اثر آن بر توسعه پايدار روستاهاي . داده شد

.پيرامون درياچه بعنوان يك مطالعه موردي به بحث گذاشته شد

آماده سازي سايت جشنواره 4.3

طي بازديدهاي ميداني پرسنل تيم و يكي از كارشناسان اداره هالل احمر پالن اوليه محل جشنواره ترسيم 

:گرديد كه در نهايت با اعمال يك سري تغييرات به ترتيب زير نهايي گرديد

مقرر گرديد كه سايت جشنواره بصورت نقشه درياچه طراحي شده و چادرهاي هر روستا با توجه به موقعيت 

چادرهاي مربوط به خدمات و تيم هاي عمومي نيز براساس . اني نسبت به درياچه در جشنواره مستقر شوندمك

. نياز در محل مناسب طراحي شدند

:س از فراهم آوردن مقدمات و امكانات مورد نياز، عمليات زير براي آماده سازي مكان جشنواره انجام گرفتپ

رسي به چمن محل برگزاري در وضعيت مناسبي قرار نداشت با عنايت به اينكه راه دست: راه سازي-

عمليات مربوط به بهسازي، زير سازي و تسطيح راه دسترسي به طول يك كيلومتر از ابتداي راه 

عدم همكاري ارگان دولتي مربوطه براي بدليل . روستاي عرب فامور به طرف چمن انجام گرفت

روز 10م عدم همكاري، انجام اين عمليات از حدود انجام عمليات و كمبود وقت ناشي از اين اعال

.مانده به برگزاري مراسم آغاز گرديد و در نهايت دو  روز پيش از جشنواره به اتمام رسيد

با همكاري موثر اداره ميراث فرهنگي و گردشگري كازرون دو : نصب سرويس هاي بهداشتي-

. آغاز مراسم در محل مناسب نصب گرديددستگاه سرويس بهداشتي صحرايي آماده و دو روز قبل از 



تامين آب براي اين سرويس ها نيز . عمليات مربوط به حفر چاه و لوله كشي نيز بالفاصله آغاز شد

.توسط يك تانكر آب با همكاري اداره آبفاي روستايي انجام گرديد

ناسان اداره دو روز پيش از اجراي برنامه، نقشه اي كه توسط كارش: پياده سازي پالن جشنواره-

.هالل احمر تهيه شده بود با تغييراتي بر روي چمن پياده شد

با همت اهالي روستاهاي اطراف درياچه، يك روز مانده به برگزاري جشنواره : استقرار چادرها-

چادرهاي متعلق به روستاها و نيز چادرهاي مربوط به فعاليت هاي عمومي برپا گرديده و غرفه 

.خوش ذوق محلي انجام پذيرفتآرايي آن توسط بانوان

تامين امنيت و مسائل انتظامي 5.3

نيز بخشي از آن را شامل مي گردد از لحاظ امنيتي در شرايط ) پريشان(شهرستان كازرون كه منطقه فامور 

وجود اقوام و طوايف مختلف با ساليق منحصر به فرد و نيز جو عمومي حاكم بر منطقه . خاصي به سر مي برد

نيز برگزاري جشنواره . د يك شناخت عميق و واقع بينانه از روابط حاكم در بين اين جوامع مي باشدنيازمن

) طبقه(از يك سو تعداد و نوع . بر حساسيت كار مي افزوداز چنين نوع فعاليتي در منطقه، بعنوان اولين تجربه 

اين اولين تجربه براي برگزار بازديد كنندگان روشن نبود و از سوي ديگر فشارهاي بسيار شديد ناشي از

همچنين با عنايت به همزماني انتخابات مجلس شوراي . بودمطرح كنندگان به عنوان يك ريسك قابل مالحظه 

اسالمي با ايام آماده سازي و برگزاري جشنواره، بايد شرايط حاكم بر منطقه بعد از انتخابات نيز در نظر گرفته 

.مي شد

در غير اين صورت و با . ري موفق اين جشنواره صرفا در سايه نظم و امنيت ممكن بودشايد بتوان گفت كه برگزا

توجه به شرايط منطقه هر موضوع كوچكي قابليت تبديل به يك چالش بزرگ را داشت كه در نهايت كل پروسه 

.جشنواره را زير سوال مي برد

و مراحل زير براي تامين امنيت منطقه انجام اقدامات با در نظر گرفتن مسائل فوق و تاكيد مسئوالن شهرستان، 

:شد



هماهنگي با فرمانداري جهت حضور نمايندگان نيروي مقاومت بسيج و نيز نيروي انتظامي در جلسات ستاد ) الف

جشنواره 

با عنايت به تاكيد پروژه بر رعايت همه : تشكيل گروه حفاظت بعنوان يكي از تيم هاي چهارده گانه اجرايي) ب

مردم محوري در برگزاري جشنواره تصميم گرفته شد تا از افراد جامعه محلي در قالب نيروي مقاومت جانبه 

در اين راستا ضمن برگزاري جلسه با فرماندهان چند پايگاه مقاومت . بسيج براي تامين امنيت استفاده گردد

تا با اخد قول يشد كه نهابسيج روستاهاي اطراف درياچه از آنان براي تامين امنيت جشنواره كمك خواسته

. همكاري مقرر گرديد مراتب با فرماندهي بسيج كازرون مطرح و پروسه قانوني مربوطه طي گردد

در مرحله بعد ضمن برگزاري چند جلسه با مسئولين سپاه نهايتا طي توافق صورت گرفته مسئوليت تامين ) ج

.نيروي مقاومت بسيج گذاشته شدامنيت جشنواره از چند روز قبل و بعد از جشنواره برعهده

با عنايت به حجم كاري پيش بيني شده استفاده از مكانيسم روابط ريش : استفاده از نفوذ معتمدين محلي) د

سفيدي موجود بعنوان يك اهرم موثر و قوي در جلوگيري از بروز مسائل و يا حل سريع آنها امري ضروري به 

هماهنگي هايي با افراد معتمد محلي صورت گرفت و از آنان در خواست در اين راستا صحبتها و . نظر مي رسيد

شايان ذكر است استفاده از اين پتانسيل بسياري . شد تا در ايام برگزاري در محل جشنواره حضور داشته باشند

از مسائل پيش آمده در جشنواره را كه هر كدام مي توانست به چالشي بزرگ تبديل شود را به سرعت و آرامش

.حل و فصل نمود

برگزاري جلسات متعدد هماهنگي و بررسي مسائل  برگزاري جشنواره با مسئولين تامين امنيت و همچنين ) ه

معتمدين محلي براي تسلط بر روند جشنواره 

عدم حضور افراد و نگهبانان مسلح در محوطه براي جلوگيري از القاي فضاي امنيتي) و

نواره و معتمدين براي جلوگيري از بروز اختالف و با حل مسائلاقدامات به موقع مسئولين جش) ز

جلسات توجيهي با مسئولين و مديران تيم ها براي ظرفيت سازي و نيز مديريت بحران) ح



مراسم جشنواره. 4

در اين مراسم پس از اجراي . جشنواره با برگزاري مراسم افتتاحيه در مسجد جامع روستاي عرب فامور آغاز شد

اسم زيباي قرائت قران توسط گروه حامالن قران و اجراي سرود ملي توسط گروه سرود روستاي دهپاگاه، دبير مر

جشنواره ضمن خوشامد گويي به حاضران مختصري در خصوص 

. اهداف و نيز مقدمات برگزاري اين جشنواره بيان نمود

در ادامه سرپرست اداره كل حفاظت محيط زيست فارس به اهميت 

ت جوامع محلي در حفاظت از ميراث طبيعي كشور و مشارك

امام جمعه كازرون . پشتيباني اداره كل حفاظت محيط زيست از فعاليت هاي طرح در سطح منطقه اشاره نمود

حفاظت از محيط زيست اين جشنواره را اقدامي در جهت حفظ بحث دين به دادننيز با اشاره به اهميت 

ران پاياني مراسم نماينده دفتر برنامه عمران ملل متحد در تهران بود كه در مورد سخن. مواهب الهي ارزيابي نمود

همكاري مشترك بين دولت جمهوري اسالمي در حفظ تنوع زيستي در سطح دنيا، براهميت تاالب پريشان 

.ايران و سازمان ملل متحد در حفاظت از اين اكوسيستم طبيعي تاكيد نمود

اولين جشنواره نوروزي تاالب پريشان بطور پس از مراسم افتتاحيه، 

مقامات كشوري، استاني و محلي ضمن . رسمي كار خود را آغاز نمود

بازديد از غرفه ها با توانمندي هاي 

جوامع محلي منطقه فامور در 

. زمينه جلب توريست آشنا شدند



د كه هر كدام برگرفته از ريشه هاي روستاي پيرامون درياچه با لباسها و لوازم زندگي خو18در اين جشنواره 

چادرهاي رنگارنگ قشقايي و . فرهنگي و قوميتيشان بود توانستند نظر گردشگران را به خود جلب نمايند

بختياري، لباسهاي محلي شركت كنندگان به همراه ديگر محصوالت روستايي جلوه خاصي به مراسم بخشيده 

.بود



آداب و رسوم محلي و صنايع دستي1.4

همانطور كه پيشتر اشاره شد منطقه پريشان سكونتگاه اقوام مختلفي است كه هر كدام با دارا بودن زبان، آداب و 

رسوم، شيوه هاي زندگي و امرار معاش مخصوص به خود باعث شده تا اين منطقه داراي يك تنوع فرهنگي ويژه 

. مردم محلي به زيبايي به نمايش گذاشته شددر طول جشنواره نيز اين جلوه هاي متفاوت فرهنگي توسط . باشد

نماي زيباي سياه چادر هاي تركان قشقايي با حضور مردان و زنان در پوشش هاي محلي خود و انجام فعاليت 

هاي روزمره در آنها، سفيدچادرهاي مربوط به لرهاي بختياري با جلوه مثال زدنيشان و در نهايت  كپرهاي ساده 

.عرب منطقه، همه در كنار هم زيبايي برگزاري جشنواره را صد چندان مي نموداما رنگ در رنگ اقوام 

زندگي روزمره كه هركدام بر اساس شيوه زندگي كوچ نشيني يا اسكان ابزار در هر يك از اين چادرها عالوه بر 

مچنين در طول دو روز ه. طراحي شده بود، انواع غذاها و دسرهاي منطقه نيز تهيه و به نمايش گذاشته شد

برگزاري جشنواره، تعدادي از اين غذاها تهيه و براي فروش به گردشگران عرضه گرديد



نمايش و بازي هاي محلي2.4

. بخشي از جشنواره به بازي هاي محلي، نمايش هاي زيست محيطي و همچنين رقص محلي اختصاص يافته بود

را به ... وانان و عالقمندان بازي هايي چون كاله برك، تركه بازي و روزانه با توجه به برنامه ريزي انجام شده ج

دختران خردسال روستايي نيز با نواي موسيقي محلي لذت تماشاي زيباترين رقص هاي محلي . نمايش گذاردند

. را به گردشگران هديه نمودند

م با تاالب پريشان اجرا همچنين با همت جوانان روستايي چند نمايش زيست محيطي با محتوي رابطه مرد

.گرديد



آموزش، كودكان و بانوان 3.4

در كنار غرفه هاي اختصاصي هر روستا، چند غرفه نيز براي نمايش فعاليت ها و توانمندي هاي زنان منطقه و  

. سرگرمي و آموزش زيست محيطي براي كودكان برپا شده بود

حضور زنان در عرصه هاي مختلف كار و خانواده، بروشوري در غرفه بانوان ضمن برپايي يك نمايشگاه عكس از 

.كه براي معرفي زنان موفق منطقه تدوين شده بود در اختيار عالقمندان قرار گرفت



نتايج . 5

درس هاي آموخته1.5

ك فراهم آورد تا يطرح حفاظت از تاالبهاي ايران همانطور كه پيشتر اشاره شد اين جشنواره فرصت خوبي براي 

همچنين اين برنامه . انجام دهددر سطح منطقه ارزيابي از ميزان مشاركت مردم محلي در فعاليت هاي جمعي 

به طرح حفاظت از تاالب ها اين امكان را داد تا با ديد جامع تري مسائل مربوط به بحث مديريت جامع حوضه 

.  آبخيز درياچه پريشان را پيگيري نمايد

:ي توان به موارد زير اشاره كردمطرح در خالل برگزاري اين مراسم از جمله درس هاي آموخته 

الزمه فعاليت هاي مشاركتي بخصوص در سطح جوامع محلي استفاده از تمامي پتانسيل هاي موجود - 

در منطقه بصورت يكسان و دادن فرصتها بصورت برابر به كليه افراد مي باشد 

ريش سفيدي حاكم در بين جوامع محلي عامل موثري در مد نظر قرار دادن و استفاده از روابط سنتي- 

.ايجاد تعامل متقابل بين مردم و ارگانهاي اجرايي مي باشد

ضمن تاكيد بر ضرورت استفاده از پتانسيل هاي ارگانهاي مختلف اجرايي در خصوص اجراي برنامه - 

-اين ارگانها زمان بر ميهايي از اين دست بايد با مدنظر داشتن اين نكته كه فعاليت هاي اجرايي در

باشند ضمن لحاظ نمودن اين مساله در برنامه ريزي ها، گزينه هاي جايگزين نيز براي موارد عدم 

همكاري اين ارگانها تعريف گردد

و نيز ) كه در سطح شهرستان فرمانداري ها مي باشند(هماهنگي با باالترين ارگان دولتي منطقه - 

. مي نمايدسهيلاجراي برنامه ها را تسالمي ينده منطقه در مجلس شوراي انما

و نيز نيروي انتظامي، بهتر است از وزارت كشوردر خصوص تامين امنيت عالوه بر هماهنگي با - 

.پتانسيل بسيج مردمي نيز استفاده گردد



نتايج حاشيه اي 2.5

اثرات ج زير نيز به عنوان با برگزاري جشنواره تاالب پريشان عالوه بر دستيابي به اهداف تعيين شده نتاي

:اقدامات مربوط به جشنواره بدست آمدندگسترده تر

انگيزش اعضاي تيم ها براي يافتن شيوه هاي معيشت جايگزين همانند تشكيل تعاوني ها و كميته - 

هاي محلي گردشگري، بانوان، كشاورزي پايدار و قايقراني و نيز صندوق اعتبارت خرد 

با عنايت به موانع قانوني و مشكالت ايجاد شده : براي تشكيل تعاوني قايقرانيهدايت قايقرانان منطقه - 

ناشي از تردد قايق هاي موتوري در درياچه و تعارضات ايجاد شده بين قايقرانان، اداره محيط زيست و 

فرمانداري در اين خصوص مذاكرات و هماهنگي هاي اوليه براي تشكيل تعاوني قايقرانان تاالب پريشان 

نجام گرديد تا اين افراد با دارا بودن پشتوانه شخصيت حقوقي مذاكرات الزم براي رسيدن به يك راه ا

ذيربط انجام بدهد و نيز از طريق تعاوني بتوانند تسهيالتي براي هاي ارگانحل در اين مورد را با

نان در ايام نوروز به با موافقت قايقرانان پريشان مقرر گرديد قايقرا.  افزايش درآمد خود كسب نمايند

شرط استفاده توام از قايق هاي پارويي و موتوري در قالب جشنواره به فعاليت بپردازند و در طرف 

اين مساله علي رغم . مقابل فرمانداري با افزايش سهميه، سوخت مورد نياز قايق ها را تامين نمايد

ني مزبور در دستور كار طرح حفاظت از توافقات انجام شده به مرحله اجرا نرسيد اما بحث تشكيل تعاو

. تاالب هاي ايران قرار خواهد گرفت

توانمند سازي جوامع محلي از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي شامل گل چيني، گردشگري- 

توانمند سازي دختران روستايي از طريق مشاركت قوي آنان در فرآيند برگزاي جشنواره - 

تبارات خرد روستايي با همكاري جهاد كشاورزي و تعاون روستاييپايه ريزي برگزاري دوره صندوق اع- 

اجتماع و تبادل نظر فرهيختگان و نخبگان روستاهاي پيرامون درياچه پريشان در زمينه مسائل - 

اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي درياچه در زمان برگزاري جشنواره  



انعكاس در رسانه ها3.5

ايام نوروز و تعطيلي رسانه هاي جمعي كشور اخبار آن بخوبي در رسانه ها علي رغم برگزاري جشنواره در

وب سايت دفتر . بيش از بيست روزنامه و سايت خبري اخبار مربوط به اين مراسم را منتشر نمودند. منعكس شد

درج مركزي برنامه عمران ملل متحد نيز خبر برگزاري جشنواره را براي بيش از دو ماه در صفحه نخست خود 

.نموده بود

با ارسال اخبار مربوط به جشنواره پريشان به دبيرخانه سازمان ارتباط بين المللي تاالب ها اين برنامه مورد 

استقبال قرار گرفت و بعنوان يك نمونه عملي موفق در همكاري و تعامل دوجانبه بين جوامع محلي و ارگانهاي 

.در زير چند نمونه از اخبار منتشره آورده شده است. يددولتي به كشورها و سازمان هاي عضو معرفي گرد



حفاظت از محيط زيست. 6

با توجه به اينكه در دو روز برگزاري جشنواره بدليل استقبال گسترده بازديد كنندگان مقادير قابل توجهي زباله 

ان و عالقه مندان زباله هاي توليد شده بود پس از اتمام مراسم طي يك اقدام گروهي از سوي برگزار كنندگ

پخش شده در سطح كمپ بطور كامل جمع آوري و طبق فرايند تصميم گيري شده در كارگاه مشاركتي 

. مديريت زباله، نسبت به دفع آنها اقدام شد
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ي و بين المللي تامين مي شود با توجه به اينكه بودجه فعاليت هاي طرح حفاظت از تاالبهاي ايران از دو منبع مل

. براي برگزاري اين مراسم نيز برنامه ريزي الزم در خصوص تامين بودجه الزم از دو محل مذكور صورت گرفت

در اين راستا مبلغ چهل هزار دالر معادل چهارصد ميليون ريال از محل بودجه بين المللي طرح و مبلغ دويست 

با عنايت به اينكه بودجه بين المللي جهت امور . ي تخصيص داده شدو بيست ميليون ريال از محل بودجه مل

بودجه ملي نيز . عملياتي در اختيار طرح قرار داشت هزينه مربوط به اين گونه امور از اين محل پرداخت گرديد

پس از طي مراحل اداري در اختيار اداره كل حفاظت محيط زيست فارس قرار گرفت كه با هماهنگي طرح 

. از تاالب هاي ايران براي موارد تبليغاتي هزينه گرديدحفاظت 

هزينه كرد بودجه هاي ملي و بين المللي جهت برگزاري جشنواره تاالب پريشان آمده جزييات در جدول زير 

:است

موضوعرديف
ميزان هزينه كرد

)ريال(
توضيحاتمحل بودجه

الملليبين74.130.000راه سازي و آماده سازي كمپ جشنواره1
احداث راه دسترسي به كمپ جشنواره 

و هزينه هاي مربوطه

بين المللي22.400.000نقليه2

بين المللي57.740.000پذيرايي 3
هزينه هاي غذا، پذيرايي، ظروف يكبار 

مصرف تجزيه پذير

بين المللي23.693.000مستندسازي4
تدوين فيلم جشنواره، عكاسي، آماده 

شنواره سازي گزارش ج

بين المللي9.000.000سيستم صوتي5

چاپ پوستر، بنر، مواد تبليغاتيبين المللي2.750.000امور تبليغاتي6



بين المللي16.000.000زيست محيطيهاي كتاب7

بين المللي73.300.000برپايي كمپ جشنواره 8

تامين يرق، راه اندازي سرويس 

ميز و بهداشتي، تامين آب، كرايه 

صندلي، 

بين المللي1.500.000مديريت و دفع زباله9

بين المللي23.000.000گروه هاي هنري10

بين المللي9.000.000هدايا11

بين المللي32.000.000تامين امنيت مراسم12

هزينه مربوط به قرارداد منعقد شده با 

نيروي مقاومت بسيج شهرستان كازرون 

منيت جشنواره براي تامين ا

بين المللي 31.512.800متفرقه13
اسكان مهمانان طرح و هزينه هاي 

جانبي

ملي 120.000.000تبليغات در سطح شهر شيراز و كازرون14
شامل نصب پالكاردها، بيلبوردها و 

بنرهاي تبليغاتي

ملي 60.000.000تهيه هداياي تبليغاتي15

ملي 40.000.000بيچاپ كتب زيست محيطي تاال17

596.025.800جمع


