
 ’

گزارش برگزاري مراسم امضاي نمادين 
 سند حفاظت و مديريت پايدار تاالب پريشان 

بهمن 1388
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«طرح حفاظت از تاالب هاى ايران» 



 به نام هستي بخش

 تاالب پريشان حفاظت و مديريت پايدارگزارش برگزاري مراسم امضاي نمادين سند 

تاالب پريشان با حضور اعضاي كميته فني استاني مديريت تاالب پريشان،  حفاظت و مديريت پايدارمراسم امضاي نمادين 

 3111بهمن ماه  31كميته محلي مديريت تاالب پريشان و نيز نمايندگان جوامع محلي و تشكل هاي غير دولتي در روز 

اين مراسم در  ب برگزار شد.مصادف با روز جهاني تاالب ها در محل پاسگاه محيط باني تاالب پريشان واقع در حاشيه اين تاال

كه كليه امورات مربوط به برپائي جشن، آذين بندي ها و پذيرائي توسط جوامع محلي و با حضور فعال آنان  به اجرا درآمدحالي 

 با لباسهاي محلي به انجام رسيد. 

جناب آقاي  ابتدا غاز شدبا پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران و نيز تالوت آياتي از قرآن مجيد آكه اين مراسم در 

 مهندس صالح پور فرماندار كازرون به ايراد سخناني در خصوص وضعيت گذشته و حال تاالب پريشان پرداختند. 

اشاره به شعار روز جهاني تاالب ها  اداره كل حفاظت محيط زيست فارس بامحيط طبيعي سپس آقاي مهندس ظهرابي معاون 

كه حفاظت از تاالب ها پاسخي به تغييرات اقليمي بود، اثرات محيط زيست را به سه دسته اثرات جهاني، منطقه اي و محلي 

 تقسيم نمودند.

ر اين مطلب كه در ادامه آقاي شيباني نماينده جوامع محلي حاشيه تاالب پريشان به خشكسالي اين تاالب اشاره نموده و با ذك

 خشكسالي پديده اي طبيعي است، نقش عدم مديريت را نيز در تشديد اين پديده بيان نمودند.

تاالب پريشان توسط فرماندار كازرون، معاون محيط طبيعي اداره كل محيط زيست  مديريت و حفاظت پايدار تفاهم نامهسپس 

 ر دولتي شهرستان كازرون، طي آئيني خاص به امضاء رسيد.تشكل هاي غينماينده ، نمايندگان جوامع محلي و نيز فارس

نفر مي  311در ادامه تعهدنامه اجراي سند مديريت پايدار تاالب پريشان توسط كليه شركت كنندگان در اين مراسم كه بالغ بر 

 صورت زير است:شدند به امضاء رسيد. بخشي از اين تعهدنامه به 

 جوامع محلي و كليه ذينفعان مرتبط با اين تاالب:كميته محلي مديريت تاالب پريشان، "

اينكه تاالب پريشان در سطح ملي يك زيست بوم بسيار با ارزش و با اهميت است كه تامين كننده تنوع  با در نظر گرفتن

 زيستي غني، ارزشهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مي باشد؛

در برنامه مديريت اين تاالب مي گردند و در عين حال وظيفه  همكاري در اجراي اهداف و اقدامات مشخص شده متعهد به

خود مي دانند كه ظرفيت هاي توسعه در سطح حوضه آبريز اين تاالب را با در نظر گرفتن اصول مديريت زيست بومي و در 

 "راستاي پايداري تاالب و زيست بومهاي وابسته به آن محقق نمايند.

 فارس تاالب استان 1شكل هاي غير دولتي شهرستان كازرون، به قرار گرفتن حداقل آقاي مهندس كاظميني نماينده تسپس 

از طرح تاالب ها، متاسفانه براي كشاورزان تغيير سال  1در فهرست مونترو اشاره نموده و بيان داشتند كه پس از گذشت 

 به وجود نيامده است.شان ملموسي در كشاورزي و زندگي 

" جهاني فكر كنيم، محلي در ادامه آقاي مهندس سليماني معاون طرح حفاظت از تاالب ها با اشاره به اينكه 

 افزودند: ."عمل كنيم



امضاء اين تفاهم نامه در كنار تاالب پريشان و با حضور ذينفعان اين تاالب، گامي مناسب در راستاي تحقق به نظر مي رسد كه 

 توافقي كامال محلي براي پاسخ به يك مشكل جهاني است. هر دو شعار فوق است چرا كه

ارائه  حفاظت از تاالب پريشانانشاهاي برگزيده خود را در زمينه  ش آموزان جوامع محلي حاشيه تاالب،نفر از دان 2سپس 

 نفر از نونهاالن محلي در اين مراسم جوايزي نيز دريافت نمودند. 4نموده و به همراه 

در پايان نيز  وگروه محلي با اجراي تك نوازي و ني نوازي، آئين موسيقي سنتي اين منطقه را به شركت كنندگان ارائه  در ادامه

 جوامع محلي با غذاي سنتي از شركت كنندگان پذيرائي نمودند.

 

  

  



The signing ceremony of the MOU for sustainable management of lake Parishan was held in 

the DOE guard station near the lake on 2nd of February 2010 simultaneous with world 

wetland's day, with the active participation of lake Parishan local and provincal committees, 

local communities and NGOs.  

In this ceremony, governor of the Kazeroon city, deputy of Fars DOE and representative of 

the NGOs, local communities and CIWP had a speech. Also the MOU of sustainable 

management of Lake Parishan was signed by the representatives of local and provincial 

committees, NGOs the local communities.  

 

 


