
  همكاران گرامي
  

  با سالم و احترام،
   .به شرح زير مي باشد »ايراني روز ملي يوزپلنگ«فهرست پيشنهادات انجمن يوزپلنگ ايراني براي برگزاري مراسم 

  
  هاي پيشنهادي فهرست برنامه

  :هاي نمادين برنامه
  اي براي يوزپلنگ و غيرهسفالگري، نامه، نقاشي، )مسابقه دو: به عنوان مثال(برگزاري مسابقاتي مانند مسابقات ورزشي. 
 بانان منطقه گردي در داخل زيستگاه و تقدير از محيطبرگزاري تور طبيعت. 
  ايرانينامگذاري يك مكان، خيابان يا ميدان به نام يوزپلنگ.  
 :هاي ترويجي و آموزشي برنامه
 زيست زيست استان يا اداره حفاظت محيطحيطبرگزاري همايش و دعوت از مسئولين استان، با همكاري اداره كل حفاظت م

هاي شكارچياني  بانان، پخش تصاوير يوز، صحبت هايي همچون سخنراني، پخش فيلم، تقدير از محيط شهرستان، شامل برنامه
 .اند و غيره وحش شكار را كنار گذاشتهكه براي حفظ حيات

 با توجه به اهميت . (پاسخو، سخنراني كارشناس و پرسش فيلمرساني همراه با پخش  هاي آموزشي و اطالع برگزاري نشست
توان اين برنامه را در روستاها اجرا يا از شوراي اسالمي روستاييان براي شركت همكاري روستاييان براي حفاظت از مناطق، مي

  .)ن مراسم دعوت نماييدزيست شهرستان خود نيز در ايتوانيد از كارشناسان اداره حفاظت محيطمي. در مراسم دعوت كرد
 سازي، سفالگري و غيره هاي آموزشي، نقاشي، گريم صورت، ماسك هايي نظير بازيجشنواره كودك با فعاليت.  
  رساني در پاكت خريد در فروشگاه هاقرار دادن بروشورهاي اطالع: مثال عنوانهرگونه فعايت مرتبط با شغل خودتان؛ به.  
 سطح شهر و روستامكان هاي عمومي اظت از يوزپلنگ و پوستر اينفوگرافيك يوزپلنگ در نصب پوستر گراميداشت روز ملي حف.  
 كنند ها عبور ميهايي كه از زيستگاه توزيع بروشور در عوارضي جاده. 

  :همياري در حفاظت
 بانان تأمين تجهيزات مورد نياز محيط  
 كمك به اليروبي آبشخورها 

 هاي يوز انبار در زيستگاهآوري حمايت مالي براي احداث آبجمع 

 بانان تأمين بنزين و يا قطعات يدكي براي وسايل نقليه محيط  
  :هاي محلي موارد ذيل را مورد توجه قرار دهيد همچنين جهت همكاري با ادارات وسازمان

 هايي كه ويژه فعاليتتان، به مند باشند شما را در طرح اجراييها و كارخانجات در شهر شما عالقهممكن است بعضي از شركت
 .نياز به چاپ دارند، حمايت كنند

 ارتباط برقرار كنيدهاي پرورش فكري كودكان و نوجوانانتوانيد با كانونهاي خود ميبراي همكاري و پشتيباني از برخي فعاليت.  
 هستيد، با صداوسيماي استان هاي محلي و يا اگر در مركز استان توانيد با روزنامههاي خود ميرساني از فعاليت براي اطالع

 .هاي الزم را انجام دهيدهماهنگي
  

با  هاي انجمن يوزپلنگ ايراني، در رسانه ي شماهافعاليت اطالع رسانيهمچنين هاي الزم و هماهنگيمشورت كارشناسي و براي انجام 
  .در ارتباط باشيد ir.wildlife@yuz و ايميل 09378425909 شمارهسركار خانم دادخواه، با 

  
 

  با احترام
  انجمن يوزپلنگ ايراني
www.wildlife.ir 


